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Tocantins é
pioneiro ao
implantar
audiência de
custódia em
meio eletrônico

Presidente do STF e do CNJ, o ministro
Ricardo Lewandowski cumprimenta o
homem detido sob acusação de furto,
após soltura na primeira audiência de
custódia do Tocantins

Nono estado a implantar o
projeto “Audiência de Custódia”,
desenvolvido pelo Conselho
Nacional de Justiça (CNJ) em
parceria com os Tribunais de
Justiça, o Poder Judiciário
do Tocantins recebeu elogio
do presidente do Supremo
Tribunal Federal (STF) e
do CNJ, ministro Ricardo
Lewandowski, por ser
o primeiro do país a
implantar a audiência
de custódia totalmente
processada por meio
eletrônico. O ministro
esteve no TJTO para o
lançamento do projeto.

“Caminhos da Justiça” reúne
servidores e presidente do
TJTO em mais 13 comarcas

Judiciário comemora conclusão
da digitalização de processos em
Palmas, maior comarca do estado

IN VERBIS
Ronaldo Eurípedes

O

Presidente apresenta medidas de
gestão para servidores de Xambioá

Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins

mês de agosto registrou
um marco na história do
Judiciário tocantinense
e também do restante do
Brasil. Graças a um trabalho
desenvolvido com muita dedicação
e comprometimento, implantamos
o projeto “Audiência de Custódia”,
parceria com o Conselho Nacional
de Justiça (CNJ). O Tocantins foi o
9º estado da Federação a aderir,
no entanto, o motivo que temos
pra comemorar é o pioneirismo
que deixamos registrado com essa
ação: somos o 1º estado brasileiro a
realizar a ação de forma totalmente
virtual. O processamento desde a
autuação do indiciado na delegacia
de polícia até o envio do Auto de
Prisão em Flagrante ao Poder
Judiciário, é feito eletrônicamente,
sem o uso do papel, de forma célere
e segura, com pleno acesso pelas
partes envolvidas no procedimento,
como Ministério Público,
advogados e Defensoria Pública .
Avanço e singularidade que foram
reconhecidos pelo ministro Ricardo
Lewandowski, presidente do STJ e
CNJ ao elogiar o sistema eletrônico
durante a audiência ao dizer que a
Justiça do nosso estado é a primeira
do país em termos de tecnologia,
que os nossos magistrados merecem
os parabéns por desenvolver uma
Justiça que acompanha a evolução
e constantemente se renova e se
reinventa. Nos orgulhamos de
ocupar essa posição de destaque,
mas isso também aumenta nossa
responsabilidade em conduzir mais
esse projeto.
A audiência de custódia não
representa somente uma reparação,
mas um novo paradigma em nossa
justiça criminal, principalmente
no que se refere à observância dos
direitos e garantias fundamentais
da pessoa humana. Irá proporcionar
o contato visual e direto do juiz, do
promotor de justiça, do defensor
ou advogado com a pessoa presa,
substituindo a análise distante que
os autos de prisão em flagrante
proporcionam.
Além disso, adequa nosso
ordenamento jurídico às obrigações
internacionalmente assumidas. Não
por acaso, a Audiência de Custódia
já é realidade em grande parte da
América Latina e da Europa, onde
recebe o nome de “juizados de
garantias”. O projeto também servirá
como marco inicial importantíssimo
no controle do sistema prisional já
que será possível, de forma mais
concreta, verificar a necessidade da

manutenção da prisão.
Contudo, não se trata de esvaziar
presídios, mas dar ao próprio
instituto da prisão processual seu
exato proveito, mantendo presa
somente a pessoa que não possuir
condições objetivas e subjetivas
de responder a ação penal em
liberdade.
Para que esse importante projeto
fosse efetivado, o Poder Judiciário
do Tocantins constituiu um grupo
de trabalho formado por vários
juízes, de varas cíveis e criminais,
da comarca de Palmas e do interior,
para a implementação do projeto
na capital. Foram realizadas
várias reuniões com participação
e colaboração da Polícia Militar,
Secretaria de Segurança Pública,
Secretaria de Defesa e Proteção
Social, Ministério Público e
Defensoria Pública, chegando-se
ao final, à minuta de resolução
que restou aprovada no Pleno do
Tribunal de Justiça.
Os detalhes da assinatura do termo
de adesão do Tocantins ao projeto
bem como a realização da primeira
audiência no estado, você confere
nesta edição do “O Judiciário” que
vai abordar ainda a inauguração do
novo Fórum de Goiatins. Instalações
adequadas para o trabalho de
magistrado e servidores, e mais
comodidade ao jurisdicionado.
A comarca de Goiatins é uma
referência para o nosso Judiciário
por ser uma das que possuem o
menor índice de congestionamento
de processos.
A digitalização de nossos processos
é outro assunto desta edição. A
maior comarca do Estado, Palmas,
terminou esse trabalho. E falta
muito pouco para que todo o
Judiciário do Tocantins esteja 100%
digital, o que significa não tramitar
mais nenhum processo, novo ou
antigo, em papel. Tenho convicção
que com esse engajamento de todos,
como tenho percebido ao percorrer
as comarcas no projeto “Caminhos
da Justiça”, vamos iniciar uma nova
etapa na Justiça do Tocantins e
teremos muitos bons frutos a serem
colhidos. Eu acredito que podemos
e vamos conseguir, pois somos uma
magistratura aguerrida e que não
foge dos desafios. Enfrentamos os
problemas com trabalho e buscamos
sempre soluções ao lado de nossos
bravos servidores que abraçam
essa causa: Ser um Judiciário de
excelência. Boa leitura!

Mais 13 comarcas discutem melhorias para
o Judiciário no “Caminhos da Justiça”
Projetos para equalizar força de trabalho e aumentar a produtividade estão entre
as medidas debatidas entre servidores, magistrados e presidente do TJTO

N

o mês de julho e início
de agosto, o presidente
do Tribunal de Justiça,
Ronaldo Eurípedes, e uma
equipe de diretores e servidores,
percorreram mais 13 comarcas
para discutir projetos que
aumentarão a produtividade do
Poder Judiciário. Participaram
dos encontros o diretor-geral
do TJTO, Francisco Alves
Cardoso Filho, a chefe de

gabinete da Presidência, Gizella
Bezerra, o coordenador de
Gestão Estratégica, Estatísticas
e Projetos, José Eudacy Feijó
de Paiva e os juízes locais. O
projeto “Caminhos da Justiça”
reuniu servidores, juízes e a
equipe do TJTO nas comarcas
de Pedro Afonso (23/7),
Wanderlândia e Xambioá (28/7),
Ananás e Araguatins (29/07),
Augustinópolis e Axixá (30/7),

Itaguatins e Tocantinópolis (31/7),
Goiatins e Itacajá (5/8), Pium e
Cristalândia (12/8). Até meados
de setembro, o projeto percorrerá
as 42 comarcas para apresentar
projetos estratégicos de gestão,
ouvir as demandas e debater
ideias que possam tornar mais
eficiente o trabalho do Judiciário.

Transparência
Disponibilização da produtividade dos
servidores e magistrados.

Trabalho remoto
As comarcas passarão a ser auxiliadas
remotamente por servidores de outras
serventias.

movimentação dos processos no sistema
e-Proc.

Unidade
União e o esforço dos servidores para
atuarem de forma uniﬁcada
Secretarias e Contadorias Uniﬁcadas
Alternativa para incrementar a
produtividade. A uniﬁcação das secretarias
cíveis e criminais equaliza a mão de obra.
As contadorias uniﬁcadas distribuirão os
processos de forma equilibrada.

Inativos e congestionamento
O projeto sugeriu levantamento de todos
os processos inativos e que estão inﬂando
a taxa de congestionamento processual.
e-Proc
Entre as medidas para melhorar os índices
de produtividade o projeto discute a
correção dos lançamentos de dados e

Confira abaixo algumas das
medidas debatidas no projeto.

PPA e Juiz Colaborador
Também foram discutidas as iniciativas
do Programa de Preparação para
Aposentadoria (PPA) e projeto “Juiz
Colaborador” no qual o magistrado
colabora voluntariamente com outro juiz
de outra comarca.

Reunião com servidores na Comarca de Pium

Presidente conversa com servidores de Itaguatins

“Caminhos da Justiça” na edição da Comarca de Ananás

Debate na edição de Augustinópolis do projeto

Servidores da Comarca de Cristalândia participam do projeto

Comarca de Goiatins sedia encontro com a equipe do presidente

Wanderlândia recebe edição do projeto “Caminhos da Justiça”

“Caminhos da Justiça” na Comarca de Axixá

Comarca de Itacajá durante conversa com o presidente do TJTO

Comarca de Tocantinópolis sedia edição do projeto

Servidores da Comarca de Araguatins durante debate do projeto

Presidente em conversa com servidores da Comarca de Pedro Afonso

ESPECIAL

Pioneirismo:
Tocantins é o
primeiro estado
a implantar
audiência
de custódia
totalmente
processada por
meio eletrônico

Para o ministro Ricardo Lewandowski,
processo eletrônico coloca o Judiciário
tocantinense entre os melhores

O

Poder Judiciário do Tocantins
aderiu oficialmente ao
projeto Audiência de
Custódia, desenvolvido pelo
Conselho Nacional de Justiça (CNJ)
em parceria com os Tribunais de
Justiça em solenidade especial no
dia 10 de agosto de 2015. Conforme
o CNJ, o Tocantins foi o 9o estado a
implantar o projeto, depois de São
Paulo, Espírito Santo, Maranhão,
Minas Gerais, Mato Grosso,
Rio Grande do Sul e Paraná. No
estado, o diferencial é que todo o
processamento, desde a atuação
em flagrante até encaminhamento
ao Judiciário e acesso às partes,
Ministério Público, Defensoria
Pública e advogados, ocorre de
forma eletrônica.
O projeto, que determina a
apresentação da pessoa presa em
flagrante ao juiz em um prazo de
24 horas, em conformidade aos
tratados internacionais assinados
pelo país, teve o lançamento
oficial no Pleno do Tribunal de
Justiça realizado pelo presidente
do Supremo Tribunal Federal e
do Conselho Nacional de Justiça,
ministro Ricardo Lewandowski.
O ministro participou da solenidade
de adesão do Tribunal de Justiça do
Estado do Tocantins e do Governo
do Estado ao Termo de Cooperação,
firmado entre o Conselho Nacional
de Justiça, o Ministério da Justiça
e o Instituto de Defesa do Direito
de Defesa, para regulamentação
do projeto no Poder Judiciário
do Tocantins e elogiou o fato da
audiência de custódia no Tocantins
ser processada totalmente por meio
eletrônico.
“Hoje nós verificamos que a
audiência de custodia de forma
pioneira, será levada a termo por
meios eletrônicos e o Judiciário
do Tocantins está em primeiro do
Brasil em termos de tecnologia, ou
seja, entre os melhores. Eu dou à
magistratura do Tocantins os meus
parabéns e desejo muito êxito na
continuidade dos trabalhos”, disse.
Segundo o ministro, o projeto
também representa o esforço
do Judiciário para favorecer o
orçamento público e tem condições
de evitar cerca de 120 mil prisões,
o que renderia uma economia aos
cofres públicos de R$ 4,2 bilhões
por ano. O ministro considera,

no cálculo, o custo mensal de um
preso, que é de cerca de R$ 3 mil,
multiplicados por 120 mil processos
e por 12 meses. “Representa um
esforço enorme para o orçamento
público que pode ser canalizado
pelo Poder Judiciário”, ressaltou.
“O Judiciário trabalha 24 horas,
sete dias por semana, é um poder
que não está paralisado e quer
contribuir para uma sociedade mais
justa porque é o último garante
para o estado democrático”.
O governador do Tocantins, Marcelo
Miranda, que também assinou a
adesão ao projeto, ressaltou que
a tarefa dos governantes e líderes
dos poderes é ampliar esforços
para atuação conjunta da Justiça
em todas as fases e, por isso,
firmava o compromisso de apoiar o
projeto. “O Tocantins está pronto e
disposto a superar qualquer desafio
burocrático ou institucional para
cumprir, muito bem, o seu papel na
modernização e inovação da justiça
brasileira”, afirmou.
EXPANSÃO E PIONEIRISMO
Desenvolvido pelo CNJ, o projeto
tem no Tocantins um diferencial:
todo o procedimento, completo,
ocorre de forma eletrônica, como
reforça o presidente do TJTO,
desembargador Ronaldo Eurípedes.
“A audiência de custódia do
Tocantins não é a primeira do país
a ser realizada, mas é a primeira
processada em meio eletrônico
desde a autuação em flagrante no
distrito policial e o envio dos autos
do Auto de Prisão em Flagrante ao
Poder Judiciário. Isso muito nos
orgulha senhor ministro”, disse.
O Judiciário tocantinense poderá
expandir para o interior do estado
o projeto “Audiência de Custódia”
até o final do ano, estimou o
presidente do Tribunal de Justiça,
Ministro Lewandowski recebeu
a mais alta honraria outorgada
pelo Tribunal de Justiça do
Tocantins: a Ordem do Mérito
Desembargador Theotônio
Segurado, no grau de
Grande Cruz.

desembargador Ronaldo Eurípedes.
“Primeiro vamos fazer em Palmas,
à medida que o projeto estiver
funcionando com normalidade, para
se estender para o resto do estado é
muito tranquilo. Não posso precisar
com quantos dias faremos isso, mas
será em breve, seguramente neste
ano”, disse o desembargador.
SOLENIDADE
A solenidade de adesão do
Tocantins ao projeto “Audiência
de Custódia” foi marcada pela
assinatura de dois documentos: o
termo de adesão do TJTO ao Termo
de Cooperação firmado entre o CNJ,
o Ministério da Justiça e o Instituto
de Defesa do Direito de Defesa, para
regulamentação do projeto no país
e o Termo de Cooperação Técnica
entre o TJTO e órgãos estaduais
voltado para a implantação do
projeto no Tocantins.
Participaram da mesa de honra o
ministro Ricardo Lewandowski; o
presidente do TJTO, desembargador
Ronaldo Eurípedes; o governador do
Estado, Marcelo Miranda; o diretor
do IDDD, as desembargadoras
Ângela Prudente, presidente do
Tribunal Regional Eleitoral (TRE)
e Ouvidora Judiciária; Jacqueline
Adorno, vice-presidente do
TRE e corregedora eleitoral; o
desembargador Marco Villas Boas,
presidente da Escola Superior
da Magistratura Tocantinense
(Esmat); o desembargador
Moura Filho, decano do TJTO; a
desembargadora Maysa Vendramini
Rosal, vice-corregedora geral da
Justiça; o presidente da Ordem
dos Advogados do Brasil (OAB),
seccional Tocantins, Epitácio
Brandão; o subprocurador
geral de Justiça, José Omar de
Almeida Júnior; e o presidente da
Assembleia Legislativa, deputado
Osires Damaso.

SÚMULA

Equipe do TJ
Inaugurado novo fórum da
de Sergipe
Comarca de Goiatins
conhece e-Proc
e Secrim

Poder Judiciário comemora a
digitalização da maior comarca

U

ma equipe do Tribunal
de Justiça do Estado de
Sergipe, composta pela
juíza auxiliar da Presidência,
Dauquíria de Melo Ferreira, juíza
titular da 9ª Vara Criminal de
Aracajú, Jumara Pinheiro, e pelos
servidores Denise Martins Moura
Silva (secretária da Tecnologia e
Informação), José Augusto Rocha
Júnior (diretor de Desenvolvimento
de Sistemas), Alinne de Oliveira
Moraes (diretora de Modernização
em substituição) e Thiago Porto
Morais (chefe de Divisão Criminal),
conheceram e elogiaram o sistema
de processo eletrônico do Tribunal
de Justiça do Tocantins (e-Proc/
TJTO) e a Secretaria das Varas
Criminais (Secrim) de Palmas.
A juíza Dauquíria de Melo Ferreira,
disse ter ficado muito bem
impressionada com a organização
do Tribunal de Justiça do Tocantins
e com o processo virtual. “Ficamos
entusiasmados com a coesão
da equipe, de ver todos unidos
para que essa virtualização dê
certo. Vamos sair daqui com uma
excelente impressão”.
Na Secrim, a equipe de
Sergipe conheceu os detalhes
e as facilidades oferecidas pelo
sistema e-Proc para a agilidade
dos processos na área criminal,
segmento que não é atendido
pelo sistema próprio de Sergipe
nem pelo sistema do CNJ
(Pje) . A equipe foi informada
sobre o funcionamento, com o
reconhecimento pelos servidores e
magistrado de que a implantação
da Secrim facilitou o andamento
dos trabalhos e promoveu
economicidade de tempo e de
custos financeiros. A equipe
visitou ainda a 2ª Vara Cível de
Palmas.

O

Poder Judiciário inaugurou,
no dia 4 de agosto, o novo
fórum da Comarca de
Goiatins, região norte do estado.
A solenidade, conduzida pelo
presidente do Tribunal de Justiça do
Tocantins (TJTO), desembargador
Ronaldo Eurípedes, ocorreu na frente
do prédio e reuniu magistrados,
servidores, autoridades locais e
moradores.
Ao entregar a obra, o presidente
reforçou o compromisso de oferecer
condições de trabalho para que a
prestação jurisdicional seja ainda
mais eficaz, contribuindo assim
para melhorar o desempenho das
atividades e aumentando também a
produtividade.
“Nós temos o melhor processo
eletrônico do Brasil. Temos juízes
comprometidos e servidores que não
deixam a desejar em suas tarefas”,
disse, ao parabenizar o diretor
do Foro, juiz Luatom Bezerra de
Lima, em razão da baixa taxa de
congestionamento de processos da
Comarca. “Motivo de orgulho para o
Judiciário”, avaliou.
O juiz agradeceu especialmente
aos servidores que trabalham
diariamente e elogiou a qualidade da
nova sede. “Esta não é apenas uma
obra, mas a concretização de sonhos
de homens e mulheres que aqui
atuam com afinco e da comunidade

que procura a Justiça”, disse.
O presidente repassou ao magistrado
o dossiê de construção com os
projetos e documentos executivos
da obra e, após a solenidade,
homenageou com placas especiais
o juiz da Comarca e o servidor
Antônio Luiz Pereira Silveira,
representando os demais servidores,
em agradecimento pela contribuição
e colaboração para a execução da
obra.
O novo prédio tem quase 700 metros
quadrados de área construída, abriga
uma vara, cartórios cível e criminal,
gabinete de juiz, sala de audiências,
sala de assessoria e um tribunal do
júri com 78 lugares.
PRESENÇA
Presidente do TJTO, desembargador
Ronaldo Eurípedes; corregedorgeral da Justiça, desembargador
Eurípedes Lamounier; presidente
do Itertins, Júlio César Machado,
representando o governador Marcelo
Miranda; diretor do Foro juiz Luatom
Bezerra de Lima; prefeito municipal
de Goiatins, Vinicius Donnover
Gomes; presidente em exercício da
OAB – Seccional Tocantins, Rubens
Dário Lima Câmara; ouvidor regional
eleitoral, juiz Agenor Alexandre da
Silva representando a presidente
do Tribunal Regional Eleitoral,
desembargadora Ângela Prudente.

O

trabalho de digitalização
dos processos físicos
remanescentes do Poder
Judiciário do Tocantins alcançou
uma importante meta, concluir
a virtualização da Comarca de
Palmas, a maior do Tocantins. Isso
significa que nenhum processo
judicial, em tramitação ou suspenso,
se encontra na forma física. A
Justiça na capital tocantinense já
está 100% digital. A conquista veio
com a conclusão da digitalização
e inserção no sistema e-Proc do
acervo da 4ª Vara Cível, coordenada
pelo juiz Zacarias Leonardo.
A mobilização em prol da
digitalização da Comarca teve
início ainda em 2012, logo após a
implantação do Sistema de processo
Eletrônico (e-Proc), mas foi
intensificada em 2014 e no primeiro
semestre de 2015. Nesse período,
mais de 55 mil processos físicos
foram virtualizados, promovendo
celeridade e facilitando o acesso
do jurisdicionado. O trabalho
foi coordenado por magistrados
e realizado por servidores,
estagiários, voluntários e parceiros,
como a Marinha e o Exército
Brasileiro, por meio do 22°
Batalhão de Infantaria.
O presidente do Tribunal de Justiça,
desembargador Ronaldo Eurípedes,

avaliou a conquista como mais um
grande avanço do Poder Judiciário.
“A Comarca de Palmas é de suma
importância para a Justiça do
Tocantins, por ser a maior do
estado e julgar os processos da
capital. Digitalizar 100% do acervo
físico era um grande desafio e com
o empenho de todos, magistrados
e servidores, conseguimos vencer.
Parabéns a todos os envolvidos”.
O presidente acredita que muito
em breve o estado poderá ser
anunciado como o único com
processos 100% digitalizados.
Para a diretora do Fórum de
Palmas, juíza Flávia Afini Bovo, o
encerramento da digitalização e
inserção dos processos físicos no
sistema e-Proc representa um
marco para a Justiça tocantinense.
“Essa conquista foi alcançada
graças à conjunção de esforços
de magistrados, servidores e
estagiários que se empenharam
arduamente na concretização desse
sonho. Ressaltando ainda, que
a Diretoria do Foro contou com
o integral apoio da Presidência
do Tribunal, capitaneada pelo
Desembargador Ronaldo Eurípedes
e sua equipe de diretores, os
quais não mediram esforços no
sentido de atender às solicitações
formuladas para que essa etapa
fosse finalizada”, afirma.

SÚMULA

TJTO e universidades se unem
contra a violência doméstica

Pai Presente
promove 526
registros de
paternidade

O

programa Pai Presente, do
Conselho Nacional de Justiça
(CNJ), coordenado no estado
pela Corregedoria Geral de Justiça,
possibilitou 526 reconhecimentos de
paternidade no Tocantins de janeiro
a julho este ano. O levantamento
foi feito pela Comissão Estadual
Judiciária de Adoção (CEJA) nas
comarcas e cartórios de Registros
Naturais de todo o estado.

O

Poder Judiciário está
investindo em ações que
possam reduzir os índices
de violência doméstica no estado.
Uma delas é a parceria com as
universidades. No último dia 12 de
agosto, o juiz auxiliar da presidência
do Tribunal de Justiça do Estado
do Tocantins (TJTO), Esmar
Custódio Vêncio Filho, reuniu-se
com os reitores da Universidade
Federal do Tocantins (UFT),
Centro Universitário Luterano
de Palmas (CEULP/ULBRA),
e Centro Universitário Unirg,
respectivamente, Márcio Antônio
da Silveira, Adriano Chiarani da
Silva e Lady Sakay, para ajustar a
elaboração de um convênio entre o
Tribunal de Justiça e as instituições
de ensino. A ideia é organizar
equipes multidisciplinares formadas
por psicólogos, assistentes sociais,
psicopedadogos e advogados para
atendimento junto às Varas da
Violência Doméstica.
O convênio prevê a realização de
estágios obrigatórios, assim como a
extensão dos serviços para projetos
e pesquisas dessas unidades de
ensino. Segundo o juiz auxiliar, o
projeto viabilizará “a participação
mais ampla do corpo discente
nas questões afetas às varas da
Violência Doméstica, o que vai
trazer um aumento de qualidade no

serviço dessas varas em benefício
ao jurisdicionado, em especial às
mulheres que são submetidas à
violência doméstica”.
Também estiveram presentes à
reunião, o presidente da Fundação
Unirg, Sávio Barbalho, e gestores
das unidades de ensino ligados às
áreas abrangidas pelo convênio.
Em julho ocorreu outra reunião
nesse sentido, com a participação
do corregedor-geral da Justiça,
desembargador Eurípedes
Lamounier, o juiz auxiliar da
Corregedoria e coordenador das
Varas de Violência Doméstica no
Estado do Tocantins, Adriano Gomes
de Melo Oliveira, a diretora do
Fórum de Palmas (em substituição),
juíza Ana Paula Brandão Brasil e os
dirigentes universitários.
Segundo o desembargador
Eurípedes Lamounier, o trabalho
multidisciplinar já vem sendo
desenvolvido junto às Varas de
Violência Doméstica. Para o
desembargador, “o formando sairá
da faculdade com a convicção
daquilo que ele quer ser na vida
profissional e já preparado para o
desenvolvimento de suas atividades,
o que não ocorre quando ele não
tem essas práticas”.

O programa, instituído em 2010,
possibilita que sejam feitos
reconhecimentos espontâneos
tardios, geralmente em mutirões
realizados em escolas, sem
necessidade de advogado, e sem
custos para o pai ou mãe.
De acordo com dados do Censo
Escolar 2012, cerca de 5,5 milhões
de crianças não têm o nome do pai
na certidão de nascimento. Entre
2010 a 2014, o Pai Presente resultou
em cerca de 536 mil notificações
emitidas por juízes de várias
comarcas do país e cerca de 42 mil
reconhecimentos.
A CEJA fez uma campanha de
conscientização este ano, com a
distribuição de 4.430 cartilhas aos
cartórios e conselhos tutelares
em todo o Tocantins, o que deu
resultado positivo para o programa,
que no estado leva o nome de Meu
Pai, Meu presente.
Compõe a CEJA o desembargador
Eurípedes do Carmo Lamounier,
corregedor-geral da Justiça,
Antiógenes Ferreira de Souza, juiz
da Vara Especializada no combate
à Violência Doméstica e Familiar
da Comarca de Palmas, Silvana
Maria Parfieniuk, juíza do Juizado
da Infância e Juventude da Capital,
e Ronaldo Carolino Ruela, defensor
público. Rafael Dias é o secretário da
comissão.

Gestão de pessoas
é viver o presente e
planejar o futuro.

MÉRITO

EXPEDIENTE

Vaqueiro da Justiça

F

ilho de Manuel, cearense,
e Manuela, maranhense,
lavradores radicados no
extremo norte do Estado Tocantins,
José Moraes dos Reis nasceu em
Itaguatins, a 600 km de Palmas, em 9
de maio de 1953.

Tribunal de Justiça
Des. RONALDO EURÍPEDES (Presidente)
Des. LUIZ GADOTTI (Vice-presidente)
Des. EURÍPEDES LAMOUNIER (Corregedor geral)
Desª. MAYSA VENDRAMINI ROSAL (Vice-corregedora geral)
Desª. ÂNGELA PRUDENTE (Ouvidora Judiciária)
Des. MARCO VILLAS BOAS (Diretor da Esmat)
Des. JOSÉ DE MOURA FILHO
Desª. JACQUELINE ADORNO
Des. HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO
Desª. ETELVINA MARIA SAMPAIO FELIPE
Des. JOÃO RIGO GUIMARÃES
Juíza Convocada
Juíza CÉLIA REGINA RÉGIS

José Moraes dos Reis
ingressou no Poder Judiciário
em 1975

Juízes Auxiliares da Presidência
Juiz ESMAR CUSTÓDIO VÊNCIO FILHO
Juiz RONICLAY ALVES DE MORAIS

Diariamente deixava a propriedade
dos pais para ir à cidade estudar.
Entre os colegas de turma estava
Edilberto Costa, que viria se tornar
titular da escrivania criminal, quando
José Morais entrava na faixa etária
dos 20 anos.

Chefe de Gabinete da Presidência
GIZELLA MAGALHÃES BEZERRA
Diretorias do Tribunal de Justiça
FRANCISCO ALVES CARDOSO FILHO
Diretor Geral
CARLOS HENRIQUE DRUMOND SOARES MARTINS
Diretor Administrativo
MARISTELA ALVES REZENDE
Diretora Financeira

A amizade rendeu ao vaqueiro a
indicação para um cargo no Poder
Judiciário comandado, na cidade, pelo
juiz Domingos Gomes de Almeida,
que o nomeou como ajudante em
outubro de 1975.
Como não havia oficial de Justiça, o
mesmo juiz o designa para a função.
Cumpria os mandados montado em
um cavalo da fazenda dos pais.
Naquela época, só haviam duas
saídas da cidade, uma estrada com
destino a Tocantinópolis e outra para
Araguatins.
“Não havia salário fixo, eu ganhava
por comissão sobre cada processo
distribuído, com o recurso das custas.
Também por isso fui nomeado pelo
juiz como oficial de Justiça para
que tivesse uma renda”, lembra José
Moraes.
Por concurso público em 1982
assumiu vaga de efetivo. Seis anos
depois, com a criação do Estado do

VANUSA BASTOS
Diretora do Centro de Comunicação Social
MARCO AURÉLIO GIRALDE
Diretor de Tecnologia da Informação
FRANCISCO DE ASSIS SOBRINHO
Diretor Judiciário

Tocantins, optou por permanecer no
novo estado, como escrivão judicial
na vara criminal.
Além da estabilidade profissional,
José Moraes credita ao Poder
Judiciário um casamento que lhe
rendeu os filhos. Na década de
1990, quando atuava como escrivão
eleitoral, conhecera uma jovem
recrutada para trabalhar nas eleições.
A futura esposa acabaria ingressando
no fórum como técnica judiciária
após aprovação em concurso. O
casamento gerou quatro filhos: três
meninos (15, 13 e 8 anos) e uma
menina (com idade de 5 anos).
Aposentou-se em julho de 2015,
com a publicação, no dia 7, do

Decreto Judiciário Nº 408, de 6
de julho de 2015, assinado pelo
desembargador e presidente
do TJTO Ronaldo Eurípedes. O
ato lhe concedeu o benefício da
aposentadoria voluntária, por tempo
de contribuição, no cargo de escrivão
judicial, classe “C”, padrão 15, com
proventos integrais.
Mesmo aposentado, no último dia
do mês de julho, quando o projeto
“Caminhos da Justiça” passou pela
Comarca, sentou-se na primeira fila
para ouvir as novidades do Poder
Judiciário nas conversas capitaneadas
pelo presidente Ronaldo Eurípedes
e pelo coordenador de Gestão
Estratégica, Estatísticas e Projetos,
José Eudacy Feijó de Paiva. “Estou
vindo aqui porque eu gosto daqui”.

Externa sua gratidão e felicidade
pela carreira no Judiciário. “É muito
bom o trabalho no Poder Judiciário,
por isso são cargos desejados pelo
salário, pela integração social e pela
independência do Poder”.
Para ele, entre as evoluções do
Judiciário, além do processo
eletrônico está o investimento no
aprimoramento e valorização dos
servidores. “Por isso são bem vistos”.
Até o final do ano pretende decidir o
que fará da vida além de acompanhar
mais de perto os estudos dos filhos,
em Imperatriz (Maranhão). “Daqui até
o final do ano vou ficar por aqui em
Itaguatins. Aposentei bem pensado,
apesar de ter todo o pique para
trabalhar e até o outro ano é que vou
decidir o que fazer”.
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