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mensagem da presidente
É com muita alegria que entrego a vocês a nona
edição do TJ Informa. Veículo de comunicação interna
e externa do Poder Judiciário que, ao longo da Gestão
2013/2015 levou ao conhecimento de magistrados,
servidores e dos jurisdicionados as ações desenvolvidas
nas mais diversas áreas. Foram nove edições bimensais
e mais uma edição especial, contendo os detalhes do
Colégio Permanente de Presidentes de Tribunais de
Justiça do Brasil realizado em Palmas no ano de 2014.
Ao longo desses dois anos, trabalhamos para o
crescimento e aprimoramento da justiça tocantinense,
levando mais estrutura às comarcas, capacitando nossos
servidores, investindo no que há de mais moderno
em tecnologia, aprimorando nossos procedimentos e
valorizando o nosso público principal que é a sociedade
e que precisa da justiça.
Desembargadora Ângela Prudente
Presidente do TJTO
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Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins
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Des. LUIZ APARECIDO GADOTTI (Corregedor-Geral da Justiça)
Des. AMADO CILTON ROSA
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Hoje, ao concluirmos a gestão, me sinto muito
feliz e honrada por ter contribuído para a evolução
do Poder Judiciário tocantinense. É importante
e imprescindível ressaltar que, sem o apoio e o
comprometimento dos nossos valorosos juízes e
servidores jamais poderíamos ter alcançado tão
expressivos resultados. Jamais poderíamos sonhar
e concretizar o feito de quase 100% dos processos
digitalizados, trazendo mais celeridade ao andamento
dos mesmos. Jamais poderíamos almejar e sentir de
fato que estamos aproximando cada vez mais a justiça
do cidadão. É para isso que trabalhamos, é para isso que
nos dedicamos e encerramos esse biênio com orgulho e
sentimento de imensa satisfação.
Nesta edição do TJ Informa, vocês terão a
oportunidade de acompanhar detalhes dos nossos
últimos meses de trabalho à frente do TJTO.
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A nossa gestão que se pautou pela valorização
do 1º Grau de Jurisdição e considero que alcançamos
importantes feitos. Ouvimos magistrados e servidores
dos fóruns, suas demandas e anseios. A partir daí tivemos
a oportunidade de elaborar projetos e concretizálos como o Planejamento Estratégico 2015/2020 com
importante participação de todos.

– Tiragem: 2 mil exemplares

Roberta

Convido a todos a fazer uma boa leitura!

TJTO conclui primeira etapa
do projeto Gestão por
Competências
A implantação do projeto Gestão de Pessoas por
Competências no Poder Judiciário está concluindo sua
primeira etapa. A fase agora é feedback para resultados
na avaliação de competências, respondida por 76% dos
servidores da área fim. No dia 22 de janeiro servidores
que ocupam cargos de gestão e magistrados participaram
de um encontro com o consultor Renan Sinachi, da Leme
Consultoria, empresa responsável pela implantação do
projeto no Judiciário.
Durante sua explanação Sinachi falou sobre
a importância dessa fase de retorno das avaliações.
“Feedback é uma informação e o apontamento de onde
devemos chegar. O objetivo é contribuir para que o
servidor possa atingir o alvo com precisão e com isso
todos ganham”, explicou Sinachi.
O encontro técnico foi acompanhado pela
presidente do TJTO, desembargadora Ângela Prudente.
“Tenho certeza que o Gestão por Competências vai
garantir melhor produtividade, e acima de tudo mais
motivação, comprometimento e qualidade de vida ao
servidor. Temos servidores e magistrados talentosos e
que podem ser melhor aproveitados”, afirmou.
A desembargadora ainda parabenizou todos
os integrantes do Comitê de Implantação do projeto,
coordenado pela juíza auxiliar da Presidência, Silvana
Parfieniuk. A equipe percorreu as 42 comarcas
sensibilizando magistrados e servidores sobre o modelo
de gestão de pessoas.
Para o juiz Pedro Nelson de Miranda Coutinho,
que acompanhou a apresentação feita pela consultoria,
“o Gestão por Competências é um projeto de fundamental

importância, vai descobrir o novo paradigma do
Judiciário, após a consolidação do processo eletrônico”.
“Inovação profícua, que mais uma vez garante
destaque para o Judiciário do Tocantins”, afirmou o juiz
José Ribamar Mendes Júnior.

Gestão por Competências
O projeto, iniciado ainda no mês janeiro de 2014,
já concluiu várias fases. A exemplo do Planejamento
Interno, reunião de Planejamento, entrevista com a
alta direção e apresentação para o Comitê Estratégico.
Na segunda fase do Projeto, mapeou-se 100% das
competências comportamentais dos servidores da
instituição. Já na terceira fase, o Projeto descreveu as
funções/papeis da instituição com coleta de dados e
realizou o mapeamento das competências técnicas, que
na sequência foram validadas. Ainda foi concluída a fase
da avaliação de competências, permitindo que cada
servidor e gestor atuantes na área finalística indicassem
quais competências (técnicas e comportamentais) já
possuem, o nível suficiente para o exercício de seu
trabalho e ainda em quais dos conhecimentos há
necessidade de mais desenvolvimento.

Novas ferramentas e
Rede Metrotins: mais
funcionalidades reforçam velocidade e segurança de
Processo Eletrônico do
dados
Tocantins
Uma Justiça moderna acompanha as inovações
tecnológicas de modo a garantir mais qualidade aos
serviços prestados. Com esse foco a Gestão 2013/2015
investiu intensamente na Tecnologia da Informação,
ampliando o parque tecnológico e possibilitando acesso
cada vez mais facilitado à Justiça. Nesse período o Sistema
de Processo Eletrônico ganhou força e já possui mais de
meio milhão de processos tramitando virtualmente.
Novas ferramentas e funcionalidades foram
desenvolvidas e já estão em uso como a Pré-análise;
geração de PDF Único, Tabelas Processuais Unificadas,
certidão digital no âmbito do 2º Grau, Controle de
Processos Baixados, Jurisprudência, e-Plenário, Módulo
de Marcação de Metas e Prioridades, dentre outras que
garantem mais celeridade e acessibilidade à prestação
jurisdicional. O sistema ganhou ainda um Modelo
Nacional de interoperabilidade MNI - para se comunicar
com outros sistemas processuais. As últimas novidades
implementadas no e-Proc foram os Modelos em Blocos
- bloco de processos que poderão ser atualizados
simultaneamente; e Marcação de processos - facilita
saber quais são as prioridades agrupadas por assuntos.
A Gestão , por meio da Tecnologia da Informação,
trabalhou ainda para atender com rapidez e qualidade
as demandas das comarcas. Um exemplo, é a realização
da reforma do cabeamento estruturado da Comarca de
Palmas, dando mais segurança e celeridade ao processo
eletrônico, evitando interrupções.

E mais
• Ampliação dos Links de internet em todas as
comarcas;
• Segurança de Redes reforçada;
• Modernização da Infraestrutura de Rede das
comarcas, juizados e anexos;
• Ampliação da subestação de energia;
• Funcionamento da sala segura;
Para a Governança em TI em 2014 foram instituídos:
• O Comitê Gestor de Tecnologia da Informação;
• O Comitê Gestor de Segurança da Informação;
• o Plano Diretor de Tecnologia da Informação, e
ainda
• o Plano de Contratação de TI.

O Tribunal de Justiça, Corregedoria Geral de
Justiça, Escola Superior da Magistratura Tocantinense,
Fórum de Palmas e Anexo II já estão interligados pela
Rede Metrotins de fibra óptica. O diretor de TI do Tribunal,
Rogério Nogueira, explica sobre o funcionamento da
Rede. “Com a adesão à Metrotins o Poder Judiciário
na Capital terá 41km de fibras, alta velocidade de
transmissão de dados, saindo de 8 para 10 gigabits,
ganhando ainda independência de operadoras”.
Para a diretora do Fórum integrar a Rede
Metrotins é uma grande conquista para a Comarca. “Com
certeza trará maior agilidade aos processos judiciais,
bem como maior conforto aos magistrados. Um grande
avanço que já era almejado pelos magistrados e também
pelos demais operadores do direito e jurisdicionados”,
afirmou a juíza Flávia Afini. A novidade agradou aos
magistrados que atuam na Capital. “O projeto Metrotins
é um índice, a gente não perde mais tempo”, disse o juiz
Pedro Nelson de Miranda Coutinho.
Com a adesão foi possível disponibilizar para o
Fórum da Capital rede Wi-Fi para uso do público externo,
atendendo a uma reivindicação antiga da classe dos
advogados, demais integrantes do Sistema de Justiça e
jurisdicionados. A Metrotins é coordenada no Tocantins
pela UFT e integrada por oito instituições estaduais e
federais. A transmissão dos dados do Judiciário está
sendo feita por fibra óptica exclusiva da Justiça.

Judiciário 100%
Digital: em dois
anos mais de 100
mil processos
virtualizados
A integral digitalização da
Justiça foi uma das prioridades da
Gestão 2013/2015, medidas foram
tomadas para o fim do acervo físico
remanescente, promovendo um
Judiciário moderno e mais perto do
cidadão

O ano de 2014 foi marcado por um importante
avanço da digitalização dos processos físicos
remanescentes, fechando com as comarcas de 1ª e 2ª
Entrância 100% digitais, trabalhando integralmente no
Sistema de Processo Eletrônico. Além disso, mais de 70%
das varas das comarcas de 3ª Entrância, ou seja as com
maior movimentação processual do Estado, também
já alcançaram o mesmo feito. Atendendo à Meta da
presidência do TJTO magistrados, servidores, voluntários
e a equipe do Núcleo de Apoio às Comarcas - Nacom se
mobilizaram resultando em mais de 100 mil processos
físicos digitalizados e inseridos no e-Proc.
Para atingir tais resultados foi elaborado
e executado o Projeto Judiciário 100% Digital, em
alinhamento ao Planejamento Estratégico do Tribunal
de Justiça e com a finalidade de digitalizar 100% o
acervo de processos físicos das Comarcas de 1ª, 2ª e 3ª
Entrância do Estado do Tocantins. As atividades foram
coordenadas pela juíza auxiliar da Presidência, Silvana
Maria Parfieniuk.
“Eliminando o acervo físico o Poder Judiciário
passa a adotar um único sistema processual e possibilita
ainda uma melhor exploração das potencialidades
do e-Proc. Podemos citar o acompanhamento da
movimentação processual em tempo real; a celeridade
processual; uma melhorar coleta de dados estatísticos;
redução de custos e proteção ao meio ambiente;
otimização de ações voltadas à melhoria da prestação
jurisdicional, como os mutirões e permitir a aferição da
produtividade dos serviços”, justificou a juíza auxiliar.
Para auxiliar na execução do projeto a
Presidência do TJTO expediu portarias instituindo
metas de digitalização para as comarcas de 1ª, 2ª e 3ª
Entrâncias do Estado do Tocantins, impulsionando
assim as atividades (Portaria nº 1.656/2014 - Comarcas
de 1ª Entrância; Portaria nº 2.056/2014 - Comarcas de

2ª Entrância e Portaria nº 3.742/2014 - Comarcas de 3ª
Entrância). Também foi instituído o Selo 100% Digital, por
meio da Portaria nº 2.249, de 9 de julho de 2014, com o
objetivo de outorgar o reconhecimento da excelência dos
trabalhos desenvolvidos pelas unidades jurisdicionais
que concluírem a digitalização dos processos físicos e a
inserção desse acervo no sistema processual eletrônico
adotado pelo Judiciário tocantinense.
As unidades que já estão atuando integralmente
na virtualidade comemoram os avanços. O juiz Marcello
Rodrigues, da Comarca de Miracema do Tocantins,
ressalta os benefícios da atuação 100% digital. “O
resultado desse processo de digitalização é magnífico
e já vem trazendo agilidade e comodidade para todos
de modo geral. Houve mudanças e a satisfação é plena,
o conforto ocasionado é ímpar e estamos percebendo
melhorias significativas no ambiente de trabalho, o que
contribui em vários aspectos”.

Novo Fórum de Guaraí é
inaugurado e sela gestão
marcada pela
priorização do 1º Grau
O biênio 2013/2015 foi de grandes conquistas
para o Poder Judiciário, com um diferencial, dois anos
de priorização do 1º Grau de Jurisdição, porta de
entrada da Justiça. A marca desse olhar sensível às
demandas das 42 comarcas do Estado ficou registrada
com a reestruturação física do Judiciário

Ao concluir sua gestão à frente do Tribunal de
Justiça do Tocantins a presidente, desembargadora
Ângela Prudente, entregou, no dia 27 de janeiro, o
novo Fórum da Comarca de Guaraí. A inauguração
selou seu compromisso de priorização da Justiça de
1º Grau, reforçado ao longo do biênio 2013/2015. A
entrega também foi acompanhada pelo vice-presidente
Moura Filho, do corregedor Geral de Justiça eleito,
desembargador Eurípedes Lamounier e pelo diretor do
Foro, juiz Fábio Costa Gonzaga.
O novo Fórum, denominado Pedro Silva Barros,
foi inaugurado durante solenidade concorrida, que
reuniu magistrados, servidores, integrantes do Sistema
de Justiça, operadores do Direito, autoridades estaduais
e municipais, como o secretário chefe da Casa Civil, Télio
Leão, e do prefeito de Guaraí, Francisco Júlio Sobrinho,
além da comunidade em geral.

Ao
discursar
a
desembargadora Ângela Prudente
relembrou a história do município
e também de importantes nomes
que atuaram na Comarca, como
os desembargadores Moura Filho
e
Eurípedes
Lamounier.
“Por
anos se trabalhou em estruturas
físicas precárias. Mas hoje honrame inaugurar este prédio, digno
do trabalho que aqui é realizado
e,
principalmente,
digno
da
comunidade que integra essa região”,
afirmou.
O diretor do Foro, juiz Fábio
Gonzaga falou em nome da Comarca.
“Presidente essa é uma obra
imponente, uma obra bonita, que
demonstra como podemos receber
bem os nossos jurisdicionados e que
deixa todos muito felizes”, disse ao
agradecer as novas instalações.
Para o prefeito Francisco
Júlio Sobrinho a entrega do Fórum
é a realização do sonho de toda
a sociedade. “Há muito tempo
essa comunidade anseia por essa
grande obra, eu quero agradecer em
nome do povo de Guaraí por essa
conquista. Essa obra inaugura um
novo tempo para essa Comarca, o
tempo do serviço mais eficiente, de
mais qualidade no atendimento aos
jurisdicionados”.

Homenagens
Na oportunidade a presidente
do TJ entregou ao juiz Fábio Gonzaga
e a servidora da Comarca Benúzia
Dourado Carvalho Brasileiro placas
de homenagens. Outra homenageada
foi a juíza aposentada Sarita Von
Roeder, sendo agraciada com a
Medalha Jubileu de Prata. “A emoção
que eu sinto hoje não sei se alguém é
capaz de mensurar, é um sonho estar
dentro deste Fórum, de grande porte,
na cidade de Guaraí, a minha cidade.
Isso tem um significado grande para
toda a população”.

Sobre a obra
O novo prédio foi erguido em um terreno de 5.500 m² e tem 4.800 m²
de área construída. São dois pavimentos, térreo e 1º piso, com capacidade
para abrigar até seis varas judiciais. O local ainda abriga salas para a Ordem
dos Advogados do Brasil – OAB, Ministério Público Estadual e Defensoria
Pública, além de um Tribunal do Júri para 120 pessoas. A obra está localizada
na região central da cidade, próxima à Prefeitura, Câmara Municipal e outros
importantes órgãos públicos de Guaraí.

Reformas dos fóruns de
Tocantinópolis e Araguaína
garantem mais estruturas às
comarcas
Durante a última semana de trabalho da Gestão
2013/2015, a presidente do TJ, desembargadora Ângela
Prudente ainda concluiu e entregou no dia 26 de janeiro,
as reformas dos fóruns de Tocantinópolis e Araguaína,.
Os prédios passaram por reestruturação, como troca de
telhado, piso, pintura , ampliação de salas e banheiros,
dentre outras melhorias.

Tocantinópolis
A reforma do Fórum Alcides Bandeira Miranda
foi entregue pela presidente do Tribunal de Justiça
do Tocantins, desembargadora Ângela Prudente,
acompanhada do vice-presidente do TJ, desembargador
Moura Filho e do diretor do Foro, juiz Arióstenes
Guimarães Vieira.
“Concluímos hoje mais uma meta de uma gestão
voltada à priorização e valorização da primeira instância.
Buscamos assim, uma Justiça democraticamente
acessível, menos burocrática e,sobretudo, depositária da
irrestrita confiança de nossos jurisdicionados”, afirmou a
desembargadora Ângela Prudente em seu discurso.
A reforma atende aos anseios da Comarca, que
está entre as mais tradicionais do Estado. História que foi
ressaltada pelo diretor do Foro ao falar da importância da
obra. “ A reforma do Fórum de Tocantinópolis transcende
o aparato burocrático administrativo e representa um
ato singular para a sociedade”, afirmou o juiz.
O Prefeito de Tocantinópolis Fabion Gomes
também reforçou a relevância da reestruturação do
Fórum. “Estou emocionado com essa obra vitoriosa,
o prédio reformado dignifica o trabalho dos juízes,
serventuários e de toda a comunidade”.
A solenidade ainda teve a participação especial
da Banda Municipal de Tocantinópolis, formada por
crianças de 11 a 18 anos, uma sinfônica jovem. O grupo
é coordenado pelo Maestro Dário Cardoso e mantido
integralmente pelo Município.

Araguaína
O Fórum juiz José Aluísio da Silva Luz, da Comarca
de Araguaína, a segunda maior do Estado, foi entregue
a magistrados, servidores e à comunidade durante uma
cerimônia rápida, com a presença de vários juízes da
Comarca, do prefeito da cidade, Ronaldo Dimas e outros
convidados.
A presidente do TJ falou do esforço em garantir
mais estrutura ao primeiro grau. “Araguaína é a segunda
maior Comarca e a primeira em economia e arrecadação
do Funjuris, é preciso olhar de forma especial. A partir do
momento que magistrados e servidores têm condições
dignas de trabalhar temos a garantia de resposta cada
vez mais eficiente à sociedade, ao cidadão”.
A diretora do Foro, juíza Julianne Freire Marques,
agradeceu à presidente pela atenção dada à Comarca.
“Desde que a desembargadora Ângela assumiu olhou de
forma sensível as nossas demandas, tivemos a instalação
do anexo, novo veículo para uso institucional e agora a
reforma mais que desejada desse Fórum, Araguaína é
muito grata”, afirmou.
Os agradecimentos também vieram do juiz Sérgio
Aparecido Paio. “Sentimos uma diferença grandiosa com
a priorização do 1° Grau, sem precedentes na história do
Tribunal um olhar especial para a comarca. Em nome de
todos muito obrigado, receba o nosso reconhecimento”,
declarou o juiz.
O juiz Antônio Dantas, que teve gabinete e sala
de audiências reformados, elogiou a gestão. “Parabéns
pelo trabalho, uma das melhores gestões que já passou
pelo TJ”, afirmou.
Em nome da sociedade araguainense o prefeito
Ronaldo Dimas também parabenizou a atuação da
presidente do TJ. “Nesse curto período a senhora
transformou a relação da Justiça com a sociedade de
Araguaína, fez de fato a diferença. Seja nessa reforma, a
transferência dos anexos, o início da obra no novo Fórum,
agradecemos o seu empenho, vontade e dedicação”.

TJTO entrega sete
fóruns em dois
anos
Visando valorizar o 1º grau
da jurisdição, principal meta da
Gestão 2013/2015 do Tribunal de
Justiça, nos dois últimos anos o
Poder Judiciário passou por um
intenso processo de estruturação
física de suas comarcas. Neste
período foram inaugurados sete
fóruns com arquiteturas modernas,
garantindo excelentes condições aos
magistrados, servidores e cidadãos.
Além disso, 10 Unidades Judiciárias
também foram entregues e cedidas
temporariamente ao Estado para
abrigar instituições que atuam no
Sistema de Justiça.

Durante a Gestão a Diretoria
de Infraestrutura e Obras esteve
empenhada em fazer estudos
detalhados sobre as condições físicas
dos prédios ocupados pela Justiça e
a regularização de obras paralisadas.
O trabalho resultou na entrega dos
fóruns de Filadélfia, Augustinópolis,
Araguatins, Novo Acordo, Xambioá,
Porto Nacional e Guaraí, todos com
mobiliário e equipamentos novos.
Além disso, também foram entregues
os equipamentos e mobiliário do
Tribunal de Júri nas comarcas de
Araguatins e Augustinópolis.

O olhar voltado para o 1º
Grau ainda resultou em amplas
reformas nos prédios do Judiciário.
Foram entregues as reformas do
Fórum da Comarca de Tocantínia,
do Anexo do Fórum de Araguaína, a
execução do serviço de ampliação
da Subestação de Energia do prédio
do TJ, dos fóruns das comarcas
de
Arapoema,
Araguaína
e
Tocantinópolis. Em Palmas destacouse ainda a reforma no Tribunal Pleno
no TJTO juntamente com reparos
nas Câmaras Cíveis e Criminais. Em
andamento está a reforma do Fórum
da Comarca de Gurupi.

Fóruns em Andamento
Ainda está em andamento, o Fórum de Goiatins – O Prédio está localizado em um terreno de 2.766,60m² com
área construída de 696,70m² e, vai abrigar uma vara,gabinete de magistrado e um Tribunal do Júri com 78 lugares.
Obra tem previsão de conclusão para o primeiro semestre de 2015.
A Gestão também garantiu o início das obras do tão sonhado Fórum de Araguaína . Depois de anos de espera
uma ampla sede definitiva está sendo erguida em uma das principais avenidas da cidade. Ao ser concluída a obra terá
uma área de 10.596,58m², dispostos em cinco pavimentos, térreo e mais quatro pisos, que abrigarão 20 varas judiciais,
auditório para 251 pessoas e Salão do Júri com 238 lugares, além da parte administrativa. Toda essa estrutura está
sendo erguida em um terreno de 13.215,70m², na região central de Araguaína.

Plano de Obras
O Plano de Obras integra o Programa de Gestão 2013/2015 do TJTO e ainda atende a Resolução nº 114/2010,
do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que dispõe sobre o planejamento, a execução e o monitoramento de obras
do Poder Judiciário e determina em seu artigo 35 a edição, por parte dos tribunais, de normas complementares para
disciplinar a implantação do Sistema de Avaliação e Priorização de Obras.

Fóruns Entregues em 2014:
Fórum de Novo Acordo – O Prédio está localizado
em um terreno de 2.025,00m² com área construída de
696,70m² e, abriga uma vara, gabinete de
magistrados e um Tribunal do Júri
com 78 lugares. Inaugurado
em agosto de 2014.

Fórum de Xambioá – O Prédio está localizado em um
terreno de 1.800,00m² com área construída de 809,70m²
e, abriga duas varas, dois gabinetes e um Tribunal do
Júri com 78 lugares. Inaugurado em outubro
de 2014.

Fórum de Porto Nacional – O Prédio está
localizado em um terreno de 14.725,11m² com
área construída de 6.746,43m² e, comporta doze
varas, Ministério Publico,Defensoria, OAB e um
Tribunal do Júri com 120 lugares,devidamente
instalado e mobiliado. Inaugurado em outubro
de 2014.

Fóruns Entregues em 2013:
Fórum de Filadélfia – Através de parceria firmada com o Consórcio Estreito de
Energia (CESTE), devido ao alagamento da região que atingiu o prédio da Comarca,
foi construído e entregue o novo Prédio do Fórum em agosto de 2013. Terreno
com área de 2.137,58m² que abriga o prédio de 772,33m² e Tribunal do Júri
com capacidade de 78 lugares.

Fórum de Augustinópolis – Erguido em um
terreno de 2.036,01m², e área de construção
de 809,70m², abriga três varas, três gabinetes
e possui Tribunal do Júri com 78 lugares. As
instalações foram inauguradas em outubro
de 2013.

Fórum de Araguatins – O Prédio está localizado em um terreno de 2.025,00m²
com área construída de 883,10m² e, abriga três varas, três gabinetes e um
Tribunal do Júri com 78 lugares. Inaugurado em novembro de 2013.

Inovações da Comunicação
Social aproximam o
Judiciário da sociedade
Os avanços do Judiciário podem ser
acompanhados pelos meios de comunicação
desenvolvidos pela Diretoria do Centro de Comunicação
Social do Tribunal de Justiça do Tocantins. No último
biênio inovações, como o informativo TJ Informa, o
programa de rádio Fala Justiça, além das produções
diárias para a página institucional e Redes Sociais
vêm proporcionando mais transparência aos atos e
promovendo a aproximação Justiça e sociedade.
Por meio do site institucional (www.tjto.jus.br),
nos últimos dois anos foram realizadas 1.532 publicações
relativas a atos do TJ, Corregedoria Geral de Justiça,
Escola Superior da Magistratura Tocantinense (Esmat) e
das 42 comarcas. As produções são fonte de informação
para veículos estaduais e com frequência são destaque
no site do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Em 2014
foi registrado o índice de 97,78% de matérias positivas do
total veiculado pela imprensa.
Em 2014 a página ganhou novo layout, novas
ferramentas e funcionalidades, que garantem mais
acessibilidade. Além de notícias, a página ainda traz
publicações e demais informações inerentes à Instituição,
como Visão e Missão do Tribunal, o perfil de seus
desembargadores, e o acesso ao Sistema de Processo
Eletrônico.
Para a diretora da Cecom, jornalista Vanusa
Bastos, as inovações na página institucional foram
focadas no cidadão. “O site é o principal meio de
comunicação entre o Judiciário e a sociedade, buscamos
um layout mais limpo e em parceria com a Diretoria
de Tecnologia da Informação, foram aplicadas novas
tecnologias que facilitam o acesso às informações tanto

do público interno, como magistrados e servidores,
quanto do externo, como advogados, imprensa e o
próprio cidadão”, explicou a diretora.
Outro importante produto comunicacional
do Poder Judiciário é o informativo impresso, com
publicação bimestral intitulado TJ Informa, que atinge 2
mil exemplares a cada edição e circula dentro e fora do
estado.
Cada vez mais moderno o Poder Judiciário
também está presente nas Redes Sociais. Só no último
ano foram 781 publicações, atingindo em média 2 mil
acessos por semana. As publicações diárias nos perfis
do TJTO no Twitter e na Fanpage no Facebook chamam
a atenção dos internautas e fortaleceram ainda mais a
comunicação de forma moderna e arrojada.

Projetos
Também visando estreitar a relação com o
público, o Tribunal de Justiça implantou em 2014 o
programa de rádio Fala Justiça. Semanal e com duração
de dois minutos o projeto leva aos ouvintes do Tocantins,
por meio de parceria com rádios comunitárias de Norte a
Sul do estado, as informações do Poder Judiciário.
Para aproximar a sociedade e a Justiça foi criado
o projeto Conhecendo o Judiciário que veio com a
finalidade de proporcionar aos estudantes e formadores
de opinião uma visão mais ampla sobre o Poder
Judiciário. Entre 2013 e 2014 foram registradas 10 visitas
entre escolas e universidades.

Em dois anos Nacom realiza mais de 160 mil
procedimentos e reforça a atuação da Justiça do
Tocantins
Com foco na interiorização da Justiça,
valorização e fortalecimento do 1º grau de
Jurisdição a presidente do Tribunal de Justiça
do Tocantins, desembargadora Ângela Prudente,
por meio da Resolução nº 2, de 22 de fevereiro
de 2013, criou o Núcleo de Apoio às Comarcas Nacom.
Desde sua criação no início da Gestão 2013/2014
o Nacom têm sido um grande reforço no cumprimento
da Missão do Poder Judiciário do Estado de “Garantir
a cidadania através da distribuição de uma justiça
célere, segura e eficaz”. Composta por cinco juízes e 25
servidores, a equipe registrou entre 2013 e 2014 o número
significativo 160.289 mil procedimentos, auxiliando às
42 comarcas.
Em números detalhados, nos último dois anos
foram 1.057 decisões, 6.923 sentenças, 3.963 despachos,
104.568 atos cartorários, 15.537 análises de processos,
11.643 digitalizações, 13.156 gerenciamentos, 1.388
remessas ao Tribunal de Justiça, 55 júris e 2.354
audiências. Ações que descongestionaram muitas
comarcas e garantiram uma Justiça mais célere e eficaz
para os tocantinenses que recorreram ao Poder Judiciário
do Tocantins.
Além disso, foram realizados vários atendimentos,
beneficiando diretamente 28 comarcas e 64 gabinetes,
com o serviço de Apoio em Gabinete. Da mesma forma,
foi registrado 186 atendimentos de Apoio em Cartório e
a realização de 20 mutirões.
Para o juiz Océlio Nobre, coordenador do
Núcleo, as atividades de apoio às comarcas estão

garantindo ainda uma melhor distribuição da força de
trabalho. “Estamos conseguindo fazer essa correção e
equilibrando a demanda das varas mais congestionadas
em comparação às que possuem poucos processos”.
Equipe Nacom
O Núcleo de Apoio às Comarcas atualmente conta
com o apoio de cinco magistrados, juiz Océlio Nobre,
coordenador do Núcleo, e os juízes Manuel de Faria
Reis Neto, Jordan Jardim, Rodrigo da Silva Perez Araújo
e Gerson Fernandes Azevedo. Além de 13 Servidores
Judiciais e outros 12 Servidores Administrativos.

Mutirões
O Nacom também realizou e apoiou diversas
comarcas na realização de mutirões, promovendo mais
celeridade ao andamento dos processos, beneficiando
principalmente o jurisdicionado. Ao todo foram 22
mutirões realizados pelo Núcleo em todo o Estado.
Só no segundo semestre de 2014 o Núcleo
realizou nove mutirões em todo o Estado. Com a ação
foram auxiliadas: Vara Criminal de Colinas; 2ª e 4ª Varas
Criminais de Palmas; Vara Criminal de Colméia; Vara
Criminal de Cristalândia; Vara Criminal de Augustinópolis;
Juizado Especial Central de Palmas; 1ª Vara Cível de
Porto Nacional e Vara Criminal de Paraíso do Tocantins.
Para o juiz Marcelo Faccioni, do Juizado Cível
Central de Palmas, a atuação do Nacom nas atividades
foi fundamental. “A ajuda do Núcleo fez com que as
audiências fossem adiantadas e, para os jurisdicionados,
foi muito bom porque conseguimos agilizar os processos”,
afirmou o magistrado.

O titular da Comarca de
Augustinópolis, juiz Jefferson Davi
Asevedo Ramos, que também
recebeu apoio do Núcleo em
mutirões ressalta a importância do
Nacom. “Essa iniciativa reforça a
preocupação do Tribunal de Justiça
em contribuir com o 1º Grau na
prestação jurisdicional célere e
cada vez mais próxima dos anseios
sociais”.
Outra
importante
mobilização realizada em parceria
com o Nacom foi o Mutirão dos
Juizados Especiais de Palmas,
que teve início no dia 22 de abril e
encerrou no dia 30 de maio de 2014,
analisando processos sem previsão
de julgamento e aqueles agendados
para o início de 2015. A primeira etapa
do Mutirão ocorreu nos juizados
especiais Cível da Região Central
e Cível da Região Sul de Palmas,
totalizando 226 audiências, sendo
187 sentenças de mérito. Na segunda
etapa, o Mutirão concentrou seus
esforços no juizado Especial Cível de
Taquaralto, onde foram realizadas
300 audiências, das 310 designadas,
e proferidas 268 sentenças.

Central de Digitalização
Uma das Metas da Gestão 2013-2015 foi a digitalização do acervo remanescente de processos físicos do
Poder Judiciário do Tocantins. Para tanto, o Núcleo de Apoio ás Comarcas foi fundamental para o cumprimento desse
propósito e, consequentemente, inserção de 100% do acervo em tramitação no Sistema de Processos Eletrônico
(e-Proc). A Gestão criou a Central de Digitalização coordenada pelo Nacom, auxiliando inúmeras comarcas a entrarem
integralmente na era virtual. Além do trabalho desenvolvido na Central, equipes do Núcleo também percorreram as
comarcas levando orientação e apoio no trabalho de digitalização garantindo a virtualização de 11 mil 643 processos
nos anos de 2013 e 2014.

entrevista
Após priorização da Justiça de 1º
Grau desembargadora Ângela Prudente
avalia Gestão

A priorização do 1º Grau de jurisdição e a
interiorização da Justiça foram metas e pautaram o
programa da Gestão 2013/2015, capitaneada pela
desembargadora Ângela Prudente. O Olhar sensível para
as demandas das 42 comarcas do Tocantins resultou
em melhores condições de trabalho, mais qualidade de
atendimento aos jurisdicionados, além de aproximar
cada vez mais o Judiciário da sociedade.
Em entrevista ao TJ Informa, a desembargadora
Ângela Prudente falou sobre os resultados alcançados
com a proposta de interiorização da Justiça no Tocantins
e avaliou sua gestão à frente do Poder Judiciário do
Tocantins.
TJ Informa - Presidente, desde o início de sua gestão
a Justiça de 1º Grau foi priorizada. A seu ver, quais os
principais resultados desta estratégia?
Presidente TJTO - Ao assumir a presidência do Tribunal de
Justiça do Tocantins tive a certeza que só contribuiríamos
com o engrandecimento do Judiciário se direcionássemos
o nosso olhar para o 1º Grau. A Justiça começa na 1ª
Instância, quando o cidadão precisa, é nas comarcas que
ele busca a garantia de seus direitos. Ao concluir nossa
Gestão avalio que tomamos a decisão certa, entregamos
novos fóruns e reformamos sedes que precisavam de
melhorias, além de unidades judiciárias, garantindo mais
estrutura, condições dignas de trabalho a magistrados e
servidores e atendendo melhor o nosso jurisdicionado.
O capital humano também foi valorizado, o projeto
oficina interativa resgatou a autoestima de servidores ao
percorrer as 42 comarcas, levamos ainda campanhas de
vacinação a todas as nossas unidades. E fomos mais longe,
novamente em vanguarda implantamos o projeto Gestão
de Pessoas por Competências, atualmente Meta do CNJ,
no Tocantins já está avançado, iniciando o feedback das
avaliações. Seguindo um modelo participativo também
envolvemos magistrados e servidores de 1° e 2° graus

no Planejamento Estratégico 2015/2020, tendo à equipe
percorrido todas as unidades do Poder Judiciário, além
de envolver os integrantes do Sistema de Justiça e a
sociedade. Buscando mais produtividade conquistamos
o segundo assessor para os juízes e criamos núcleos e
centrais para desafogar varas, a exemplo das Centrais de
Execuções Fiscais e do Núcleo de Apoio às Comarcas, um
dos carros chefes da nossa Gestão. Além de vários outros
avanços, como a segurança dos magistrados e servidores
instalando cercas elétricas e alarmes nos fóruns,
ampliação dos postos de segurança para Araguaína e
Gurupi, e aquisição de carros blindados.
Como a senhora já afirmou, o Núcleo de Apoio às
Comarcas – Nacom, foi uma das ações de valorização
do 1º Grau, o que essa iniciativa trouxe de avanço para
o Judiciário?
Um ponto relevante nessa trajetória de valorização
da 1ª Instância foi a criação do Nacom (instituído, por
iniciativa da presidência, por meio da Resolução nº 2, de
22 de fevereiro de 2013). Quando instituí o Núcleo desejei
efetividade no auxílio a magistrados com fluxo grande
de demandas, hoje vejo que realizei meu sonho. Em dois
anos o Nacom realizou mais de 160 mil procedimentos,
incluindo quase 7 mil sentenças e centenas de audiências
e juris. Além da realização de mutirões, apoios a
gabinetes e cartórios e digitalização. Houve um aumento
comprovado de produtividade, cumprimos várias
metas nacionais, a exemplo da Meta 1, evitando mais
congestionamento de processos e conquistamos o Selo
Prata do CNJ. Tudo isso sem o afastamento dos juízes
do Nacom das suas respectivas varas. Hoje o Núcleo
se tornou uma referência para outros tribunais e nos
orgulhamos muito disso. Registro aqui os meus sinceros
agradecimentos aos magistrados do Nacom, na pessoa
do doutor Océlio Nobre e também aos servidores pelo
empenho e dedicação. Parabéns a todos!

Outro grande avanço registrado na sua Gestão foi
a estruturação física de várias comarcas. Qual sua
avaliação?

O TJTO saiu em vanguarda ao implantar o projeto Gestão
de Pessoas por Competências. Essa foi uma maneira de
promover a valorização de servidores?

Para prestarmos um serviço jurisdicional de qualidade,
com eficiência e cada vez mais célere é preciso oferecer
condições dignas, boa estrutura tanto para magistrados
e servidores, quanto para os nossos jurisdicionados, o
cidadão que é o motivo de todo nosso empenho. Nesse
sentido, trabalhamos arduamente para regularizar e
retomar as obras do Poder Judiciário e isso resultou na
entrega de sete novos Fóruns e outros cinco amplamente
reformados. As comarcas de Filadélfia, Augustinópolis,
Araguatins, Novo Acordo, Xambioá, Porto Nacional e
Guaraí já estão trabalhando em sedes novas, amplas
e modernas. Os fóruns de Tocantínia, Arapoema,
Tocantinópolis, Araguaína foram reformados e todos já
podem gozar de locais mais dignos. Em andamento está
a reforma do Fórum de Gurupi, que deve ser concluída
nos próximos meses. São sedes modernas e estruturadas
com equipamentos e mobília de primeira linha. Assim,
trabalhamos melhor e o cidadão é cada vez mais bem
atendido nos seus anseios com relação à Justiça. Não
posso também deixar de registrar a retomada da obra de
Goiatins, prevista para ser entregue nos próximos meses
e o início da obra do tão sonhado Fórum de Araguaína.
Outra grande contribuição para o desenvolvimento
do Poder Judiciário é o Plano de Obras, concluído e
aprovado durante a nossa gestão e que guiará rumo aos
próximos avanços.

Quando iniciamos os estudos para preparar o nosso Plano
de Gestão, fiz questão de incluir o projeto Gestão por
Competências, antecipando a decisão do CNJ de tornar
isso uma Meta. O Poder Judiciário possui muitos talentos
entre magistrados e servidores e o projeto é a melhor
maneira de conhecermos e aproveitarmos melhor nossa
força de trabalho. A proposta foi muito bem aceita por
todos e a implantação foi um trabalho extremamente
transparente. O Comitê de Implantação percorreu todas
as 42 comarcas sensibilizando magistrados e servidores.
Concluímos todas as fases da primeira etapa e tivemos
mais de 70% de participação na avaliação, um percentual
bastante expressivo. Tenho certeza que esse projeto
resgatará a autoestima dos servidores e o resultado será
mais qualidade no atendimento ao cidadão.

Durante sua gestão o investimento na área de Tecnologia
da Informação também foi intenso. Quais os principais
avanços na área?
A modernização da Justiça se faz necessária para
alcançarmos uma prestação jurisdicional de excelência.
Hoje somos o único tribunal do país a trabalhar 100%
digital, desde 2012 que nenhum novo processo é aceito de
forma física. Temos hoje tramitando mais de meio milhão
de processos eletrônicos. Resultado do fortalecimento
do Processo Eletrônico (e-Proc), que se tornou referência
para o país. Mesmo com uma equipe reduzida, mas
bastante eficiente, desenvolvemos inúmeras ferramentas
e funcionalidades no e-Proc. Cito aqui a jurisprudência,
a pré-análise, a implementação das Tabelas Processuais
Unificadas e as mais recentes, processo em bloco e
marcadores de processos, que facilitam e dão agilidade
ao trabalho de magistrados e servidores. Todas as 42
comarcas do Tocantins possuem equipamentos modernos
e internet de alta qualidade. Integramos recentemente
à Rede Metrotins, que possibilitou a interligação do
Tribunal às demais unidades de Palmas por meio de fibra
óptica. Segurança e mais agilidade na transmissão de
dados. Uma Justiça moderna também é uma justiça mais
próxima do cidadão.

Outro projeto ousado foi o Judiciário 100% Digital. Como
a senhora avalia os resultados?
O resultado do projeto foi muito além das nossas próprias
expectativas. Iniciamos acreditando a digitalização das
comarcas de 1ª Entrância, vencemos essa meta e fomos
muito mais longe. Concluo a gestão com 100% das
comarcas de 1ª e 2ª entrâncias atuando integralmente
de forma digital e 70% das varas de 3ª Entrância
também já alcançaram esse feito. Digitalizamos mais
de 100 mil processos físicos remanescentes, reduzindo
consideravelmente o acervo físico e sem contratarmos
empresas especializadas. Mas tudo isso só foi possível
com o empenho e dedicação de magistrados e servidores
que vestiram a camisa da Gestão e também do projeto.
Por isso, em forma de reconhecimento criamos o Selo
100% Digital, meus parabéns e agradecimentos a todos.
Ao finalizar sua gestão que palavras a senhora deixa para
os integrantes do Judiciário e também para a sociedade
tocantinense?
O Poder Judiciário nesses últimos anos avançou em
todas as áreas, seja administrativa ou judicial, conquistas
que vão muito além das já mencionadas nesta entrevista.
Agradeço primeiramente a Deus pelas vitórias, que não
são minhas e sim de todos os que integram a nossa Justiça.
Tudo o que projetamos só se tornou realidade com o apoio
irrestrito dos membros da Corte e comprometimento de
juízes e servidores, vestindo a camisa da nossa Gestão.
Plantamos a semente da valorização do 1º Grau e estamos
colhendo uma Justiça democrática e cidadã. Registro o
meu agradecimento aos desembargadores, em especial
ao vice-presidente, desembargador Moura Filho, que
nos auxiliou com sua experiência e sabedoria, a juíza
auxiliar da Presidência Silvana Parfieniuk, meu braço
direito nesses últimos dois anos, a todos os diretores que
com maestria concretizaram os nossos projetos, a cada
magistrado e servidor, que são a verdadeira máquina
propulsora da Justiça. O meu muito obrigada e contem
comigo sempre!

Juízes aprovam Gestão 2013/2015
Juízes que atuam nas 42 comarcas do Estado se reuniram, no dia 23 de janeiro, com a presidente do TJTO,
desembargadora Ângela Prudente, durante a última reunião geral da Gestão 2013/2015. Durante o encontro a
desembargadora fez um balanço dos avanços conquistados no último biênio e agradeceu o empenho e colaboração
de todos os magistrados e servidores.
“Estou feliz em ver esse Pleno lotado de juízes, é a realização do meu sonho maior, de aproximar o Tribunal
de Justiça da magistratura de 1° Grau. Eu não poderia encerrar minha gestão se não fosse junto com vocês, iniciei
com vocês e tinha que concluir da mesma forma. Quero mais uma vez agradecer por todos terem vestido a camisa
desta gestão”, afirmou a desembargadora Ângela.
Os juízes agradeceram e parabenizaram a presidente Ângela Prudente por ter priorizado em sua gestão
a Justiça de 1º Grau. “A senhora alcançou seu objetivo de promover uma administração voltada para o 1º Grau.
Reconhecemos o seu empenho pessoal no atendimento as nossas demandas”, afirmou o juiz Roniclay Alves de
Morais, presidente da Associação dos Magistrados do Estado do Tocantins (Asmeto).
O juiz Ariostenes Guimarães Vieira, da Comarca de Tocantinópolis, declarou, “agradecemos e reconhecemos
publicamente o seu esforço no resgate da histórica Comarca de Tocantinópolis. A senhora é uma grande líder, deixará
o cargo de cabeça erguida e com o dever cumprido”.
“Isso é resultados do trabalho conjunto, divido os elogios com todos vocês”, declarou a presidente.

Nova Mesa Diretora para
gestão 2015/2017
A nova Mesa Diretora do Tribunal de Justiça
do Tocantins para o biênio 2015/2017 é composta
pelo desembargador Ronaldo Eurípedes de Souza,
presidente, os desembargadores Luiz Aparecido Gadotti,
vice-presidente, Eurípedes Lamounier, corregedor
Geral da Justiça e Maysa Vendramini Rosal, vicecorregedora. À frente da Escola Superior da Magistratura
(Esmat), como diretor geral, foi novamente eleito o
desembargador Marco Villas Boas e para o cargo de
diretor Adjunto o desembargador Helvécio de Brito Maia
Neto. A cúpula do TJ foi eleita por unanimidade pelo
Tribunal Pleno do Judiciário tocantinense, no dia 4 de
dezembro de 2014.

Perfis Resumidos

Eurípedes do Carmo Lamounier, é natural de São
Luís de Montes Belos - GO. Formou-se pela Faculdade de
Direito da Universidade Federal de Goiás, em Goiânia.
Especializou-se em Direito Penal e em Processual Penal
pela Academia de Polícia de Goiás. Em sua trajetória
profissional, foi Escrivão de Polícia Civil do Estado de
Goiás (1972 - 1982) ; Comissário de Polícia Civil do Estado
de Goiás (1982 - 1987); Promotor de Justiça dos Estados
de Goiás e Tocantins (1987 - 1989). Atuou como Juiz de
Direito deste Estado desde 1989, tendo atuado como juizcorregedor na Corregedoria-Geral da Justiça e juiz titular
na Vara Criminal de Guaraí/TO e na Vara Especializada
no Combate à Violência Doméstica e Familiar contra a
Mulher da Comarca de Palmas/TO. No dia 17 de janeiro
de 2013, foi promovido a desembargador pelo critério de
antiguidade.

Ronaldo Eurípedes de Souza, nasceu no dia 16 de Marco Anthony Steveson Villas Boas, é mineiro de

abril de 1961, na cidade de Ituiutaba - MG, filho de Maria
Angélica Guimarães de Souza e Ramiro Izidoro de Souza.
Iniciou sua carreira profissional como servidor concursado
do Banco do Brasil em 1980. É graduado em Direito, pela
Pontifícia Universidade Católica de Goiás, iniciando sua
carreira jurídica na advocacia privada em 1992. Mudouse para o Tocantins em 1996, atuando como advogado
durante 20 anos. É fundador da Associação Tocantinense
de Advogados. Assumiu o cargo de Desembargador no
dia 07 de dezembro de 2012. Sua nomeação se deu por
Decreto Governamental, após ter sido escolhido em lista
sêxtupla pela OAB/TO e lista tríplice pelo Tribunal Pleno
deste Tribunal de Justiça.

Uberaba, nascido em 22 de maio de 1962. Foemou-se
na Faculdade de Direito do Distrito Federal (CEUB), em
1986. Advogou em Goiás e no Distrito Federal e 1989 foi
aprovado no concurso para magistrado do Tocantins.
Atuou nas comarcas de Dianópolis, Colméia, Porto
Nacional e Palmas. Foi eleito Juiz Corregedor em duas
oportunidades. Em 1994, foi escolhido para compor o
Tribunal Regional Eleitoral do Tocantins e em 1996, foi
escolhido para exercer o cargo de Juiz Eleitoral da 29ª
Zona, em Palmas, e em 1998 passa a ser juiz membro do
Tribunal Regional Eleitoral. Foi um dos fundadores do
Curso de Direito da Universidade do Tocantins. Em 2001
foi promovido, por merecimento, a Desembargador e, no
ano seguinte, é eleito Presidente da Corte para o biênio
2003-2005. Pela terceira vez consecutiva é eleito Diretor
Geral da Esmat.
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