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PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO TOCANTINS 

PRESID~NCIA 

OFÍC IO N' 3497 / 20 16 - PRES 

A Sua Excelência o Senhor 
Ministro RI CA RDO LEWANDOWSK I 
Presidente do Conselho Nacional de Justiça 
Brasil ia - DF 

Palmas, 13 de junho de 201 6. 

Assunto: Acompanhamento de Cumprim ento de Decisão - Autos 000 1627-
78.2014.2.00.0000 
(S EI TRE-TO 0021227-24.2015.6.27.8000) 

Excelentíss imo Senhor Pres idente, 

Cumprimentando-o cordialmente, sirvo-me do presente para, em 

atenção ao acompanhamento do cumprimento da Reso lução nO 19412014, desse 

Colendo Conselho Nacional de Justiça, encaminhar a Vossa Excelência cópia do 

Plano de Ação instituindo pelo Comitê Gestor Regional de Atenção ao Pri meiro 

Grau de Jurisdição deste Tribunal Regional Eleitoral do Tocantins. com vistas ao 

alcance dos objetivos da Política de A tenção Priori tária ao Primeiro Grau de 

Jurisdição no âmbito deste Regional. 

Aproveito o ensejo para externar a Vossa Excelência protesto de 

elevada estima e consideração. colocando esta Pres idência à inteira disposição 

para maiores esclarecimentos. 

Respeitosamente . 

Desemba rgado ra 
es idente 
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO TOCANTINS 

INFORMAÇÃO N- 20559 - PRES!DG/ASJUR 

COMITÊ GESTOR Rf.GIONAl DE: ATENÇÃO AO PRIM EIRO GRAU DE J URISDiÇÃO 

PLANO DE AÇÃO 

1. APRESENTAÇÃO 

1.1 Composiçllo 

o Comitê Gestor Regional de Atenção ao Primeiro Grau de Jurisdição e constituldo pelos seguintes 
membros: 

I - Juiz Elei toral Adolfo Amaro Mendes. magistrado de primeiro grau indicado pela Presidência do 
Tribunal e referendado pelo Tribunal Pleno. como presidente. e a Juiza Eleitoral Ana Paula Brandão Brasil. como suplente; 

11 - Juiz Eleitoral Jordan Jardim. magistrado de primeiro grau e!>Colhido pelo Tribunal Pleno. a partir de 
lista de inscritos aberta aos interessados, como titular, e Juiz Eleitoral Wellington Magalhães. como suplente; 

I[ I - Juiz Eleitoral William Trigilio da Silva, magistrado de primeiro grau escolhido mediante eleição direta 
promovida pela Presidência do Tribunal Regional Eleitoral do Tocantins. como titular, e o Juiz Eleitoral Luciano Rostirolla, 
como suplente; 

IV - Suelene Ferreira de Souza Barbosa, servidora escolhida pelo Tribunal Pleno. a panir de lista de 

inscritos aberta aos interessados, como titular, e Geraldo Gomes de lima Neto. como suplente; 

V- Amilton Brasileiro Pereira. servidor de primeiro grau escolhido media11le eleição direta promovida pela 
Presidência do Tribunal Regional Eleitoral do Tocllnlins. como titular. e Al1an Robson Rodrigues, corno suplente. 

VI - Juiz Eleito ra l Manuel de Farias Reis Neto. representante da entidade de classe dos magistrados. como 
titular. e Juiz Rodrigo da Silva Perez Araujo. como suplente; 

VII - Jacinta Brito Tavares, represenlante da entidade de classe dos servidores do Tribunal Regional 
Eleitoral do Tocamins. como titular. e Alex Franci!>Co de Lima. como suplente. 

2. INDI CATIVOS 

I. O qu~ 

Dc!>Criç!lo da meia 

2. Q uando 
Prazo fina l para ellccuçkl 

J. Por qu e 
Objetivo do trabalho 

4. Quem 
Or. Adolfo Amaro Mendes

PrcsidenlC 

I'OLin CA DE ATENÇÃO PRIORITÁRIA AO PRIMEIRO GRAU 

Data limite para 1':lTIlino da açio: J 111 2120 16 

Cumprimcnto e acompanhamento da RcsolllÇAo 19412014. do CNJ e Por1aria Prcsidfncia na 
53912015 - TRE-TO. 

CGRP do prirnelJu gl1lu - Comitê Gestor de priorizaçio do Primeiro Grau 

18/ 121201508:08 
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3. DElIBERAÇÓES 

LINHA I - Alinhamento do Plano Estratégico 

1.1 Melhoria no desempenho dos seguintes indicadores: 

• 

• 
• 
• 

indice de satisfação do clima organizacional ; 

índice de absenteismo: 

indice de economicidade de custeio: e 

índice de execução da estrdu~gia. 

1.2 Atendimento aos objetivos estratégicos: 

• Aperfeiçoamento da gestào de pessoas (aumento da produtividade na prestação administrativa e 
jurisdicional; valorização dos colaboradores; promoçào da saúde e qualidade de vida dos servidores); 

• Aperfeiçoamento da gestão orçamentária (redução das despesas com água. energia e te lefone): e 

• Fonalecimento da govemança (melhor execução da estratégia). 

1.3 Que a nomeação dos juizes eleitorais de todas as zonas eleitorais se processe no mês de maio do ano das eleições. para que 
o juiz elei toral prepare o pleito e. depois, julgue todos os processos pendentes relativos As eleições. de modo a criar condições 
para que o juiz eleitoral possa finalizar os procedimentos ocorridos durante o penado eleitoral, pois. assim, o juiz elei toral teria 
mais de um ano após as eleições para zerar os processos eleitorais. 

LI NHA 2 - Equalizaçio da Forç.a de Trabalho 

2.1 Proceder ao rezoneamento dos municipios que compõem as zonllS eleitorais, levando-se em consideração 11 localização 
geográfica e polít ica. número de eleitores e força de trabalho das zonas envolvidas. 

2.2 Quanto 110 rezoneamento, deliberou-se por solicilar à Presidência para que o Comitê tenha representante nas reuniões 
sobre o tema. Destacou-se que o rezoneamento deve atender critérios bem analisados. como o periado de realização e a 
fomla de deslocamento de pessoal. diante da alteração da estrutura. 

A titulo de exempli ficação. a 34" ZE, de Araguaina. repassou para a 12" ZE (Xambioli). o municipio de Araguanã. porque 
fica mais próxima dessa sede. 

Poder-se-ia (I ) inseri r o município de Angico (!? ZEffocantinópolis) à 12" ZE, em Xambioa: (2) Outras zonas eleitOf1lis 
deverão ser objeto de estudo para apreciação futura pelo TRE-TO, como a criação de mais uma zona eleitoral na 
CapiUlVPalmas. 

2.3 Solicitar a representaç!lo do Comiti: nas reuniões do rezoneantento. 

2.4 Criação de um usu'rio no SEI e a lista de e·mails para contato pelo CGR. Por sugestão, restou deliberado como sendo 
CGRTO@lre-lo.j us,hr. Deliberou-se por incluir os suplentes no grupo de e-mails. Deliberou-se por criar um hotslte na 
página da Intranet do tribunal, com inclusão de toda a documentação referente aos trabalhos do grupo, possibilitando assim. 
que se tomem transparentes as infonnaçõcs. 

2.4.1 Participação do Comitê Gestor nas reuníôcs etlralégícas do Tribunal e em encontros de a\laliaçio das eleiç6es. 

2.5 Criação de força tarefa denominada NAZE (Núcleo de Apoio as Zonas Elei torais). que esteja preparada. 

1811212015 08:08 
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permanentemente, para auxil iar as ZEs na realização dos tmbalhos. A motivação para o trabalho seria o recebimento de 
diárias. Criaç/lo pela Presidência do TRE/TO. 

2.6 Sugere-se que toda ZE tenha um servidor Técnico ou Analista Judiciário, com os seus substitutos. onde o tecnico 
judiciário desempenhe. tambem, a função de oficial de d iligência. 

2.7 Criação do cargo de assessor jurid ico. de livre nomeação. por ind icaç/lo do j uiz eleitoral dou criado por lei. em cada 
zona eleitoral. 

2.8 ESlUdar dou reaval iar os critêrios de remoção de servidores. especialmente no que tange fi forma de pontuaçllo. tempo 
mínimo de permanência na ZE pam nova remoção, bem como os crilerios de concessAo de licenças medicas, que acarretem a 
indisponibilidade da vaga no cartório da zona de origem. 

UNtlA J - Adequllçio Orç.ll mentárla: 

] .1 Adequar a proposta de orçamento do TRE-TO ao Plano de Ação proposto pelo Comitê Gestor Regional. 

LINHA" - Infraest rutura e Tecnologia: 

4. 1 Criaç/lo de lima estrutura móvel, devidamente equipada (equipar uma van com computadores, kits biomêtricos, gerador e 
sistema de transmissão). capal. de atender os locais de dificil acesso dou com grande aglomerado de pessoas, para apoio em 
recadastramentos, eleições e fechamento de cadastro etc. 

4 .2 CriaçAo de um usuário no PAD e a lista de e-mails para contato pelo CGR. Por sugesUl0, restou delibemdo como sendo 
CGRTO@tr('-to.jus.br. Deliberou-se por incluir os suplentes no grupo de e-tnails. Deliberou-se por criar um hotsi te na 
página da intranet do tribunal. com inclusão de toda a documentação referente aos trabalhos do grupo. possibilitando assim. 

que se tomem transparentes as informações. 

4 .3 Adequar a estrutura fi sica à demanda de cada zona elei toral. haja vista que a demanda de cada ZE diferencia-se em função 
do número de e leitores e do número de servidores nela lotados. 

4.4 Implantação do sistema eletrônico judicial eleitoral. em primeiro e segundo graus. 

U NI'IA 5 - Goverll a nça colaborllt ivll: 

5.1 Panicipaç/lo do Comitê Gestor de 1° Grau nas reuniões estratégicas (RAE) do Tribunal e em enconl1os de avaliaçllo das 
eleições. 

5.2 Flexibilização do horário de expediente do TRE e das zonas elei torais, a criterio da Presidência do Tribunal e dos juizes 

eleitorais. obedecidas 7 horas/diárias. conforme a Portaria TSE n° 10212009. 

LINHA 6 - Ol6logo Social e Institucio nal : 

6. I Criaç/lo de grupos de teatro. de ministração de palestras, audiências públicas. de fomla permanente. visando à divulgação 
dos d ireitos de cidadania, d ireitos sociais e políticos, mostrando ao cidadão o valor e a importância do voto, despertando-lhe o 

exercicio pleno da cidadania. levando em consideração as peculiaridades de cada região dou zona eleito ml. 

6.2 Otimizar e ampliar a util izaçllo da Justiça Eleitoral móvel nos munidpios fora da sede. 

6.] Dialogar com OS partidos políticos no sentido de indicarem de fomla anwlizada os representantes das comissões eJou 
diretórios municipais, permit indo à Justiça Eleitoral a comunicação dos atos pertinemes às questões e lei torais. 

1811212015 08:08 
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LINH A 7 - Prevençlo e ncionalíz.açio de litlgios: 

7.1 Realização de audiências públicas com o objetivo de transmitir conhecimento em matéria eleitoral. visando minimizar 
infrações à legislação eleitoral. 

7.2 Orientar as ZEs no sentido de promoverem tennos de ajustamento de conduta com os representantes dos partidos poHticos, 
com o objetivo de prevenir condutas vedadas pela legislação eleitoral, assim como reduzir a sua judicialização. 

LINHA 8 - Estudos e PC5quisl.ll: 

8.1 Sugerir que cada ZE, logo após as eleições. promova esrudos, com consequente relatÔrio. indicando o que funcionou 
adequadamente no período e elencando as deficiências e dificuldades encontradas. que deverio ser trabalhadas e sanadas. 

LINHA 9 - Formaçio Continuada: 

9.1 Observar e cumprir às detenninaçôes constantes na Resolução nD 192/2014, do Conselho Nacional de Justiça. 

9.2 Capacitação de magistrados e servidores da Justiça Eleitoral e Justiça Comum. de forma continua, com realização de cursos 
e seminários pela Escola Judiciária Eleitoral. inclusive celebrando convênios com a ESMAT, mediante convocação da 
Presidência do TRE· TO. em relação aos magistrados e servidores. 

LINHA 10 - Outras AÇ6es 

10.1 Deliberou·se que nas reuniões do Comitê votamo sobre as materias colocadas em pauta todos os magistrados e servidores 
presentes. 

\0.2 Criar um canal de comunicação entre o Comitê Gestor Regional e o Comitê Gestor Nacional. 

Palmas - TO. 14 de dezembro de 2015. 

Assinam: 

. Juiz Eleitoral Adolfo Amaro Mendes - Presidente 

I · Juiz Eleitoral Jordan Jardim· Titular uiz Eleitoral Wellington Magalhães· Suplente 

11 - Juiz Eleitoral William Trigilio da Silva· Titular uiz Eleitoral Luciano Rostirolla· Suplente 

18/121201508:08 
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v -Sue1ene Ferreira de Souza Barbosa . servidora ti tular escolhido pelo 

IPleno 

rv • Amihon Brasi lei ro Pe reira, servido r de p ri meiro grau · Titu la r 

rv l - Ju iz Eleito ra l Manuel de Farias Re is Neto· Titular uiz Rodrigo da Silva Perez Araújo . S uplente 

rv Il • Jacinta Brito Tavares -Titu lar rep resentante da e ntidade d e classe 

os servidores 

· 
~fõ Ducummto lIssinado eletronicamente por J ... C I1'Io'TA HRITO T ... VARES, Tk nlco Judld' rlo, em 1~1I21201~, às 10:41. conforme -- an. 1°. f 2". 111. "b",da Lei 11.41912006. 

· 
~Yffi Documento U$inado cle!ron,ean~n'c por WILt.lAM TR IGIU O DA SILVA, Juiz Eleltonl. em J S/I 21201~. às 14:34, conforme -- 8ft. 1°, § 2". 111. "b". da l ei I I .41912006. 

· 
sei! ffi DocUmmlO U$inado eletronicamemc por A/I1I1; rON IIHASILEt RO Pt:REIII.A. Tknko Judid'rio, em 16.11212015, às 10:1 I. . - cOIlfonnc ano 1°, § r. 111. "b". da lei 11.4 19f2006 . --

· I ~l :] [)oc,mmm ~i_ ... ~i~.," "", JORO,' N JARO'M . J,i, E'.'" .. ,. = W'212'''.'' "'14. '00'=< Me ".' r.'''. =UJ "b".da l cill .41912006. 

I ~l ~ 1 [)oc~.",,,",,,do "'ro" i~~"" "'" MANUEL DE FAR'A REIS NETO. J,', E'."n'.= 'M""" ... '''''.'oo,~, == an. 1°, § r, m. "b". da leI 11.41912006. 

I ~~ ~ 1 Doc,mm" ~i"d, •• ,~i~."" "'" WW.INGTON MAGALH,,"'. J." ".I<,n'. = 'M 2I2<l"." ,,,, •. ~ ....... = 1°, § r. (11. "b", d. Lci 11.41912006. 

sei! ffi :=: 

DocumenlO assinado elctron,cameme por SUEU: NE n : RREIR,\ DE SOUZA H"'RBOS" , Cht fe de Cart6rlo. em 16.11212015, as 
19:05, conforme ano '0, § r. 111, "b~. da LeI 11.41912006. 

Documento assinado ck\ronicamcntc por ... I>OU' O ... MARO MEN DES. Juiz Eleiloral . em I 7/ 12120IS. ti 19:5S, conforme: ano 1°, 
§ r, 111, "b", da l ei 11.41912006. 

A lutentleidade do documento pode ser eonfenda no sile hUps:llsei.lfc'lo.jus.br 
lsei/controlador _ u!cmo.php?acao-documento _ confcrir&id _ orpo _ KCIõS(l _ extcTT\(F(l informando o c6d'go "erificador 0299 111 1 c o 
código CRC nIl25JCII. 
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