
Necessidade a ser atendida Data de ínício
Data prevista 

para 
conclusão

Custo total previsto
Indicador(es) do 

projeto
Meta do projeto Status Situação

% de execução 
acumulada:
% entregas 

concluídas/%entregas 
previstas

ìndice de desempenho 
de prazo:

% de execução 
acumulada/% de 

execução previsto 
para a data

ìndice de 
desempenho de 

custo:
Gasto 

real/orçamento 
previsto para a data

Unidade 
Responsá

vel

Processo 
Administrativo no 

SEI
Gerente de Projeto

Ginástica Laboral

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.

mar/21 dez/26 30.000,00 Em Execução Projeto em execução 5% 5% 5% Sebes
0002049-

28.2021.4.01.8014
Eliana Silva Inácio

Plano de Capacitação 2021/2022

Estruturar as ações de 
capacitação a serem ofertadas 
aos servidores de forma que 
possam desenvolver 
competências para o trabalho, 
possibilitando assim a aquisição 
e o aperfeiçoamento de 
competências individuais e 
profissionais, que agreguem 
valor à instituição e valor social 
ao indivíduo.

fev/21 dez/2022 33.000 Em Execução Projeto em execução 25% 25% 25% Seder
0001807-

06.2020.4.01.8014
Andréia Maria da 
Fonseca Teixeira

Acompanhamento das Metas 
Estratégicas 2021

Realizar o acompanhamento 
do desempenho da Seção 
Judiciária do Tocantins e suas 
Subseções na metas 
estratégicas que compõem o 
Planejamento Estratégico da 
Justiça Federal

jan/21 dez/2021 Sem Custos Em Execução
Projeto em execução, com a realização da 1ª ERA em 
19/05/2021.

50% 50% Sem custo Cemad
0001818-

98.2021.4.01.8014
Harley Caixeta Seixas

Plano de Logística Sustentável 2021/2026

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.

jan/21 dez/2026 Sem Custos Em Execução
Projeto em execução com a elaboração e aprovação no 
novo plano para o ciclo de 2021/2026.

5% 5% Sem custo Cemad
0001574-

72.2021.4.01.8014
Harley Caixeta Seixas

Migração de Processos para o Pje
Migração de todos os 
processos físicos e digitais de 
outros sistemas, para o Pje.

jan/15 dez/21 Sem Custos Em Execução

Projeto em Execução com todo o acerto de processos 
em tramitação ajustada já digitalizado e migrado. 

Faltam somente os processos que estão remetidos para 
outros órgãos e arquivados

67% 67% Sem custo
Varas 

Federais

Plano de Comunicação

Sistematizar a implantação de 
uma política de comunicação 

social capaz de divulgar de 
forma eficiente as ações 

executadas pela Justiça Federal 
no Tocantins previstas no 
Planejamento Estratégico 

2021/2026. Com a implantação 
e execução das ações, pretende-

se estreitar os laços entre o 
Poder Judiciário Federal e 

sociedade, além de auxiliar a 
comunidade, em especial, do 
Tocantins, a compreender o 

papel da Justiça Federal, bem 
como contribuir com uma 

prestação jurisdicional mais 
transparente e acessível.

jan/21 dez/22 Sem Custos Em Execução
Projeto em execução com a produção de matérias nos 

informes e rede sociais. Produção de material de 
divulgação de acordo com a demanda da unidades.

30% 30% Sem custo Ascom
0002814-

96.2021.4.01.8014

Samuel Daltan 
Ribeiro de Abreu 

Adrian

Página Setorial da 1ª Vara da SJTO

Divulgar, publicizar os projetos, 
ações e atividades através da 
site (internet) da 1ª Vara 
Judiciária à sociedade (cidadão. 
partes interessadas ou 
advogados)

mai/21 jul/2021 Sem Custo
Em Execução, 

mas com atraso
Projeto aguardando análise de viabilidade por parte da 
Secin/TRF1

5% 5% Sem Custo
1ª Vara
Seinf

0001711-
54.2021.4.01.8014

Marhianne Paulla 
Cunha de Oliveira

Marcelo Araujo 
Pinheiro

Iniciativas canceladas e suspensas

PLANO DE AÇÃO SJTO - Iniciativas do Planest 2021-2026 - Posição em Agosoto/2021

Iniciativas Estratégicas
(programas/projeto/ações propostos)

 Iniciativas Concluídas

Iniciativas em execução de acordo com o cronograma

Iniciativas em execução com atraso em relação ao cronograma


