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= Criação da Carta de Serviços da SJTO Sim
1. Identificar os principais serviços prestados pela SJTO;

2. Confeccionar cartilha;
Garantia dos direitos de cidadania 1 - Busca da satisfação do usuário/cidadão 1 Concluída

Projeto concluído.
A carta de serviços foi publicada no site da seccional em Outubro de 2016.

Em Janeiro de 2018 foi atualizada com as novas varas instaladas na seccional.
100% Semad/SJTO 1027-08.2016.4.01.8014 Harley Caixeta Seixas out/16

= Implantação de Programa Bem Estar e
Qualidade de Vida no Trabalho

Sim

1. Estruturar um ambiente físico e ações que estimulem os 
servidores realizarem as pausas preventivas previstas na 

PORTARIA PRESI 29.
2. Reflexões acerca da inatividade e a falta  de  perspectivas  
na  aposentadoria que  podem   levar  a  um sentimento de 
depressão que consequentemente compromete a saúde do 

indivíduo. 
3. Ações relacionadas à prevenção de doenças crônicas, 
como infarto do miocárdio, derrames cerebrais, diabetes, 

câncer.
4. Ações que estimulem a participação de projetos de 

soliderariedade e inclusão na sociedade.
5. Ações que incentivem o bem estar físico, emocional e 

social.

Melhoria na Gestão de Pessoas
1 - Desenvolver o potencial humano nos órgãos da 

Justiça Federal 
2 Concluída 100%

Nucre/SJTO
Seder/SJTO
Sebes/SJTO

1018-46.2016.4.01.8014
Andréia Maria Teixeira 

Fonseca
dez/16

Garantia dos Direitos de Cidadania 1 - Buscar a satisfação do usuário/cidadão 3

Celeridade e produtividade na 
prestação jurisdicional

2 - Agilizar os trâmites judiciais 3

Impulso às Execuções Fiscais e 
Cíveis

3 - Agilizar os trâmites judiciais das execuções 
fiscais

3

= Acompanhamento das Metas Estratégicas 2016 Sim

1. Medir os resultados nas metas propostas;
2. Propor melhorias nos processos de trabalho de forma a 

melhorar o desempenho das unidades;
3. Aproximar as unidades, contribuindo para a troca de 
experiências entre unidade com processos de trabalho 

similares;
4. Troca de experiências entre as unidades por meio da 

realização de Reuniões de Análise da Estratégia.

Instituição da Governança Judiciária
1 - Aprimorar a organização e as práticas de 

gestão estratégica da Justiça Federal
3 Concluída

Projeto concluído.
O acompanhamento é feito por meio do E-siest e quadrimestralmente é realizada 

Reunião de Avaliação da Estratégia - RAE.
Foram realizadas 2 RAEs em 2016.

100% Semad/SJTO 1079-04.2016.4.01.8014 Harley Caixeta Seixas dez/16

Adoção de soluções alternativas de 
conflito

Aumentar o número de processos encerrados por 
meio de conciliação

3

Aprimoramento da gestão da justiça 
criminal

2 - Agilizar os trâmites judiciais dos processos 
criminais, de modo a combater a impunidade.

3

Aprimoramento da gestão da justiça 
criminal

3 - Aperfeiçoar a gestão da execução da pena 
alternativa.

3

= Acompanhamento das Metas Estratégicas 2017 Sim

Realizar o acompanhamento do desempenho da Seção 
Judiciária do Tocantins e suas Subseções na metas 

estratégicas que compõem o Planejamento Estratégico da 
Justiça Federal

1 - Instituição da governança 
judiciária

1 - Aprimorar a organização e as práticas de 
gestão estratégica da Justiça Federal

3 Concluída

Projeto concluído.
O acompanhamento é feito por meio do E-siest e quadrimestralmente é realizada 

Reunião de Avaliação da Estratégia - RAE.
Foram realizadas 3 RAEs em 2017.

100% Semad/SJTO 1079-04.2016.4.01.8014 Harley Caixeta Seixas dez/2017

= Acompanhamento das Metas Estratégicas 2018 Sim

Realizar o acompanhamento do desempenho da Seção 
Judiciária do Tocantins e suas Subseções na metas 

estratégicas que compõem o Planejamento Estratégico da 
Justiça Federal

1 - Instituição da governança 
judiciária

1 - Aprimorar a organização e as práticas de 
gestão estratégica da Justiça Federal

3 Concluída

Projeto concluído.
O acompanhamento é feito por meio do E-siest e quadrimestralmente é realizada 

Reunião de Avaliação da Estratégia - RAE.
Foram realizadas 2 RAEs em 2018.

100% Semad/SJTO 1079-04.2016.4.01.8014 Harley Caixeta Seixas dez/2017

Celeridade e produtividade na 
prestação jurisdicional

1 - Agilizar os trâmites judiciais 3

1 - Garantia dos direiros de cidadania 1 - Buscar a satisfação do usuário/ cidadão. 3

Impulso às Execuções Fiscais e 
Cíveis

2 - Agilizar os trâmites judiciais das execuções 
fiscais

3

= Obra de Reestruturação do Datacenter da SJTO. Sim
Executar o projeto de adequação do datacenter da Seção 

Judiciária do Tocantins (Palmas)
1 - Melhoria da infraestrutura e 

governança de TI
1 - Assegurar a efetividade dos serviços de TI para 

a Justiça Federal.
3 Concluída

Projeto Concluído.
Obras realizadas no final de 2017.

100%
Nucad/SJTO
Sepob/SJTO

1102-472016.4.01.8014
Elis Regina Soares 

Carvalho Frias
dez/2018

= Adesão aos Exames Periódicos de Saúde Sim
Atingir 100% de adesão dos magistrados e servidores da 

JFTO aos exames periódicos de saúde e cumprir a meta do 
CJF. 

1 - Melhoria da Gestão de Pessoas
1 - Desenvolver o potencial humano nos órgãos 

integrantes da Justiça Federal
2 Concluída

Projeto concluído. Não foram alcançadas as metas propostas.
A realização dos exames periódicos é acompanhada pela SEBES.

No saldo final de 2016, 151 servidores e 12 magistrados foram convidados a fazer os 
exames periódicos. Destes, compareceram 49 servidores e nenhum magistrado.
Dessa forma, o índice de adesão alcançado para magistrados foi de 0%, e para 

servidores foi de   32,45%, o que ficou bem distante da meta, que era de 80% para 
magistrados e de 100% para servidores.

A fim de alcançar a participação mais efetiva de magistrados e servidores, a Sebes 
adotou um acompanhamento diferenciado aos servidores a fim de promover  
conscientização da importância dos exames. Entretanto não foi suficiente. 

Uma das possíveis causas para o não atingimento da meta pode ser o fato do exame 
periódico não ser obrigatório, e o fato de os servidores que não pertencem ao Pro-Social 

terem que pagar os exames às suas custas.

100%
Nucre/SJTO
Sebes/SJTO

935-93.2017.4.01.8014
José Jailson dos 

Santos
dez/2017

= Pesquisa de Clima Organizacional da Seção 
Judiciária do Tocantins

Sim

Aferir a taxa de satisfação dos servidores com o clima 
organizacional e prom

over políticas de gestão de pessoas
que contribuam para o bem-estar e para melhoria da 

qualidade de vida no trabalho.

1 - Melhoria da Gestão de Pessoas
1 - Desenvolver o potencial humano nos órgãos 

integrantes da Justiça Federal
3 Concluída

Projeto Concluído. 
A Pesquisa de Clima já foi realizada e apresentado o Relatório ao Diretor da Secad.

100%
Nucre/SJTO
Seder/SJTO

2599-96.2016.4.01.8014
Andréia Maria Teixeira 

Fonseca
dez/2018

Celeridade e produtividade na 
prestação jurisdicional

1 - Agilizar os trâmites judiciais 3

Impulso às execuções fiscais e cíveis
2 - Agilizar os trâmites judiciais no cumprimento do 

julgado (execuções não fiscais)
3

Combate à corrupção e à 
improbidade administrativa

3 - Agilizar os trâmites processuais na busca do 
julgamento célere das ações de improbidade 

administrativa 
3

Gestão das demandas repetitivas e 
dos grandes litigantes

4 - Reduzir o acúmulo de processos relativos às 
demandas repetitivas e dos grandes litigantes

3

Plano de Ação Consolidado - SJTO - Iniciativas do Planej 2015-2020 - Posição em Março/2019
(nos termos da Resolução Presi 29/2014, art. 7º, § 5º)

Iniciativas Estratégicas                                                                 
(programas/projeto/ações propostos)

Iniciativas concluídas

1. Destinação de espaço físico para abrigar a nova vara;
 2. Adequação do espaço para o layout padrão de vara 

adotado na SJTO;
 3. Aquisição de mobiliário e equipamentos;

 4. Nomeação e remanejamento de servidores.

SimInstalação da 5ª Vara Federal em Palmas=

= Criação da Central de Videoconferência Sim

= Instalação da 2ª Vara Federal em Araguaína Sim

1. Destinação de espaço físico para abrigar a nova vara;
 2. Adequação do espaço para o layout padrão de vara 

adotado na SJTO;
 3. Aquisição de mobiliário e equipamentos;

 4. Nomeação e remanejamento de servidores.

= Celeridade para alcance das metas 2, 4, 5 e 6 - 2018 Sim

Concluída

Concluída

Concluída

Concluída
Projeto Concluído.

A 2ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Araguaína foi instalada no dia 16/10/2017 
e encontra-se em funcionamento.

100%

100%

Projeto concluído.
A Vara Federal foi instalada no dia 10/10/2016 e encontra-se em funcionamento

Diref/SJTO
Secad/SJTO

1045-29.2016.4.01.8014
Ricardo Antonio 
Nogueira Pereira

out/16

100%
4ª Vara
Cejuc

1221-37.2018.4.01.8014
Pacelli Larisson

Ana Lúcia dos Santos
abr/15

100%
Secad/SJTO

SSJARN
1044-44.2016.4.01.8014

Ricardo Antonio 
Nogueira Pereira

out/2017

1ª Vara 2356-84.2018.4.01.8014
Marhianne Paulla 
Cunha de Oliveira

ago/2018



= Ginástica Laboral Sim

Proporcionar aos magistrados e servidores da JFTO 
intervenções de profissionais capacitados (fisioterapeutas) 
diratamente no ambiente de trabalho de cada, a fim de se 

identificar quais os impactos da suas ações, tanto na 
prevenção quanto no surgimento/agravamento das doenças 

laborais.

1 - Melhoria da Gestão de Pessoas
1 - Desenvolver o potencial humano nos órgãos 

integrantes da Justiça Federal
2 Concluída

Projeto Concluído.
Realizada contratação em Setembro de 2017, com vigência até Setembro de 2018, 

renovável por mais 4 anos.
100%

Nucre/SJTO
Sebes/SJTO

936-78.2017.4.01.8014
José Jailson dos 

Santos
dez/2017

1 - Garantia dos direiros de cidadania 1 - Buscar a satisfação do usuário/ cidadão. 3

2 - Celeridade e produtividade na 
prestação jurisdicional

2 - Agilizar os trâmites judiciais. 3

3 - Aperfeiçoamento da gestão de 
custos

3 - Otimizar custos operacionais. 2

4 - Melhoria da infraestrutura e 
governança de TI

4 - Assegurar a efetividade dos serviços de TI para 
a Justiça Federal.

3

Combate à corrupção e à 
improbidade administrativa

1 - Aprimorar o funcionamento do sistema de 
controles internos da Justiça Federal.

3

1 - Instituição da governança 
judiciária

2 - Aprimorar a organização e as práticas da 
gestão estratégica.

3

Celeridade e produtividade na 
prestação jurisdicional

1 - Agilizar os trâmites judiciais 3

Impulso às execuções fiscais e cíveis
2 - Agilizar os trâmites judiciais no cumprimento do 

julgado (execuções não fiscais)
3

Combate à corrupção e à 
improbidade administrativa

3 - Agilizar os trâmites processuais na busca do 
julgamento célere das ações de improbidade 

administrativa 
3

Gestão das demandas repetitivas e 
dos grandes litigantes

4 - Reduzir o acúmulo de processos relativos às 
demandas repetitivas e dos grandes litigantes

3

= Acompanhamento das Metas Estratégicas 2019 Sim

Realizar o acompanhamento do desempenho da Seção 
Judiciária do Tocantins e suas Subseções na metas 

estratégicas que compõem o Planejamento Estratégico da 
Justiça Federal

1 - Instituição da governança 
judiciária

1 - Aprimorar a organização e as práticas de 
gestão estratégica da Justiça Federal

3
Em execução de 

acordo com o 
cronograma

Projeto em andamento
O acompanhamento é feito por meio do E-siest e quadrimestralmente é realizada 

Reunião de Avaliação da Estratégia - RAE.
Já foi realizada a 1ª  RAE em 2019 e estão previstas mais 2 até o final do ano.

10% Semad/SJTO 1079-04.2016.4.01.8014 Harley Caixeta Seixas dez/2019

1 - Instituição da governança 
judiciária

1 - Aprimorar a organização e as práticas de 
gestão estratégica da Justiça Federal

3

2 - Aperfeiçoamento da gestão de 
custos

2 - Otimizar custos operacionais 3

= Pesquisa de Satisfação dos Usuários Externos Sim 1 - Garantia dos direiros de cidadania 1 - Buscar a satisfação do usuário/ cidadão. 3
Em execução de 

acordo com o 
cronograma

Projeto em andamento.
A pesquisa tem sido aplicada no balcão da 1ª Vara. Os resultados serão medidos em 

agosto/2019.
50% 1ª Vara 

Marhianne Paulla 
Cunha de Oliveira

dez/2019

1 - Instituição da governança 
judiciária

1- Aprimorar a organização e as práticas de gestão 
estratégica da Justiça Federal.

3

Combate à corrupção e à 
improbidade administrativa

2- Aprimorar o funcionamento do sistema de 
controles internos da Justiça Federal.

3

1 - Instituição da governança 
judiciária

1 - Aprimorar a organização e as práticas de 
gestão estratégica da Justiça Federal

1

1 - Garantia dos direiros de cidadania 1 - Buscar a satisfação do usuário/ cidadão. 2

= ABSENTEÍSMO - mapeamento de suas causas. Sim

Identificar as principais causas do absenteísmo, na Seção e 
nas Subseções Judiciárias, com a finalidade de realizar 

ações institucionais que promovam a redução dos 
afastamentos dos magistrados e dos servidores

1 - Melhoria da Gestão de Pessoas
1 - Desenvolver o potencial humano nos órgãos 

integrantes da Justiça Federal
Cancelada

Processo cancelado.
Tendo vista as dificuldades enfrentadas para o levantamento das causas do 

absenteísmo, em virtude da carga horária da médica da seccional no contrato atual, o 
gestor do projeto optou pelo cancelamento do projeto, frente a possibilidade de não 

alcançar os resultados esperados.

Nucre/SJTO
Sebes/SJTO

1032-30.2016.4.01.8014
José Jailson dos 

Santos
dez/2017

Iniciativas canceladas

Iniciativas em execução de acordo com o cronograma

Estabelecer, no âmbito da Seção Judiciária do Tocantins e 
suas Subseções Judiciárias algumas ações voltadas ao uso 

racional dos seguintes materiais e serviços: papel para 
impressão, copos descartáveis, cartuchos para impressão, 

energia elétrica, água e esgoto, coleta seletiva, qualidade de 
vida no ambiente de trabalho, compras e contratações 

sustentáveis e deslocamento de pessoal.

Sim

Adequar as instalações da Seção Judiciária do Tocantins às 
normas de acessibilidade.

= Celeridade para alcance das metas 2, 4, 5 e 6 - 2019 Sim

Melhorar a eficiência e diminuir os custos da rede de 
comunicação de dados de longa distância (WAN) que 

interliga a Seção Judiciária do Tocantins às Subseções 
Judiciárias de Araguaína e Gurupi

Sim
Descentralização da Rede WAN - Contratação de 

Rede Corporativa de Longa Distância (WAN)=

Plano de Logística Sustentável=

=

= Reestruturação da Seção de Controle Interno. Sim

Em execução com 
atraso em relação 

ao cronograma

Sim

Concluída

Em execução de 
acordo com o 
cronograma

Em execução de 
acordo com o 
cronograma

Concluída

Em execução de 
acordo com o 
cronograma

= Acessibilidade as instalações da SJTO Sim

Projeto em andamento.
Os indicadores tem sido medidos mensalmente e repassados TRF1 e CNJ.

Foi apresentado no final dos períodos de 2016, 2017 e 2018 Relatório de Desempenho 
da Seccional.

Implantação da Política de Gestão de Riscos da 
Justiça Federal na 1ª Região na SJTO

Projeto em andamento.
Foi inciado o projeto com o capacitação de pessoas chaves na instituição. O processo 
de aquisições está sendo mapeado e estão sendo implantados os primeiros controles.

O projeto em andamento, mas com possibilidade de atraso em relação ao cronograma 
inicial.

O projeto estava sobrestado tendo em vista a concentração de esforços para a 
instalação da 2ª Vara Federal de Araguaína, que ocorreu em Outubro de 2017.

Já foram realizadas alguns itens do projeto, como: rampa de acesso ao restaurante e 
instalação de corrimões nos acessos do edifício anexo da seccional.

Os projetos para os demais ajustes necessários será concluído em Abril/2019 e a 
licitação está prevista para Junho/2019.

60%

100%

20%

Projeto concluído
Migração de rede realizada em 25/01/2019.

Projeto concluído
A tranformação da Seção de Controle Interno foi finalizada em Outubro/2018

Iniciativas em execução com atraso em relação ao cronograma

Semad/SJTO 1666-60.2015.4.01.8014 Harley Caixeta Seixas dez/2020

dez/2019

Secad/SJTO
Semad/SJTO
Secoi/SJTO

20% 1ª Vara 2356-84.2018.4.01.8014
Marhianne Paulla 
Cunha de Oliveira

1221-37.2018.4.01.8014 Harley Caixeta Seixas dez/2018

100%
Nucad/SJTO
Seinf/SJTO

2420-65.2016.4.01.8014
Elis Regina Soares 

Carvalho Frias
jun/2018

Secad/SJTO
Semad/SJTO

1221-37.2018.4.01.8014 Harley Caixeta Seixas dez/2020

60%
Nucad/SJTO
Sepob/SJTO

1806-60.2016.4.01.8014
2252-63.2016.4.01.8014
1117-16.2016.4.01.8014

Lucivânia dos Santos 
Paz

dez/2018


