Só no futuro teremos noção do tamanho
da importância para o Tocantins, para
o Brasil. Somos o primeiro totalmente
digital do país
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Mais de 135 mil processos foram
digitalizados e inseridos no e-Proc,
eliminando o acervo de papel

100%
eletrônico:
Judiciário
alcança marco
inédito e põe
fim ao papel
Da Delegacia de Polícia ao Supremo
Tribunal Federal (STF) qualquer
processo judicial no Poder
Judiciário do Tocantins, qualquer
que seja a instância, só tramita
na forma eletrônica. Incluindo
os mais de 135 mil processos do
acervo existente nas comarcas
que concluíram a digitalização
e inserção no e-Proc, no dia
15 de setembro. Confira nesta
edição a saga de magistrados
e servidores para levar o
Judiciário a alcançar esse
marco histórico: tornar-se
o primeiro no país 100%
eletrônico.

“Caminhos da Justiça” conclui
visitas às 42 comarcas e apresenta
resultados e boas práticas

TJTO melhora seus índices, sobe
posições e avança no ranking de
eficiência do “Justiça em Números”

IN VERBIS

OITIVA

Ronaldo Eurípedes
Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins

N

os orgulha dizer que, das
27 Unidades da Federação,
somos o único com
processo judicial eletrônico que
interliga, por meio da internet,
todas os entes que compõem
o Sistema de Justiça. Seja o
cidadão, promotor, defensor
público, advogado ou delegado
de polícia, qualquer pessoa tem
acesso à Justiça do Tocantins.
Basta-lhe um computador
conectado à web. Mais que abolir
o uso de papel, mais que reduzir
o tempo do rito processual, mais
que aumentar a produtividade, o
processo eletrônico no Tocantins
inaugura uma nova era na relação
entre o cidadão e a Justiça, mais
democrática, mais transparente,
mais ágil e, fundamentalmente,
muito mais justa, porque muito
mais acessível.
Devo dizer que o processo
eletrônico é um dos pilares do
projeto de mudança estratégica
da Justiça tocantinense. São
diversas medidas tomadas de
forma simultânea e holística
que visam, não apenas colocar
o Tocantins em um novo
patamar nos números do
Conselho Nacional de Justiça,
mas, principalmente, fazer do
nosso Estado um modelo para o
restante do País.
Desde o dia 30 de abril, visitamos
as 42 comarcas do estado,
conversando com os magistrados
e servidores no projeto
“Caminhos da Justiça”. Ouvimos
muito mais que falamos, mas ao
falar enfatizamos que, “temos que
SER a mudança que queremos
VER”, como bem disse Gandhi.
Nossos números nas avaliações
do CNJ melhoraram em todos
os aspectos, mas ainda temos
muito o que avançar. Por isso,
lançamos o Plano de Eficiência

do Judiciário, que com o
comprometimento de todos, em
sentido de unidade, seguramente
aumentará nossa produtividade
e nos colocará em melhores
condições diante do órgão de
controle da Justiça e fará com
que cumpramos nossa missão:
Garantir a cidadania através
da distribuição de uma Justiça
célere, segura e eficaz.
Definitivamente, o Poder
Judiciário do Tocantins vive
um novo momento. Após um
trabalho hercúleo de meus
antecessores na gestão do
Judiciário, de nossos valorosos
magistrados e servidores, que
culminou na digitalização de todo
nosso acervo de processos nas 42
comarcas do estado, não tenho
dúvida que agora, nossa meta é
entregar justiça ao cidadão. Para
tanto, fazer gestão dos números
que cercam a justiça é essencial
ao bom andamento dos trabalhos.
Também por isso, é preciso
que tanto o cidadão quanto as
instituições busquem a Justiça de
forma a não incentivar a cultura
do litígio, oneroso aos cofres
públicos e à sociedade. É preciso
buscar os meios consensuais de
solução de conflitos.
Temos muito trabalho,
identificamos os gargalos,
conclamamos o envolvimento
de todos, porque oferecer a
melhor prestação jurisdicional
não é responsabilidade de uma só
comarca, ou de um só gabinete, a
responsabilidade é de todos que
fazem o Judiciário.
Um novo tempo já começou,
porque ao ser o primeiro
Estado brasileiro com processo
judicial 100% eletrônico, o
Poder Judiciário do Tocantins
demonstra que cidadania é uma
questão de justiça!

D

esembargadora desde novembro de 2002, Jacqueline Adorno de La Cruz Barbosa exerceu a Presidência do
Tribunal de Justiça entre 2011 a 2013. Além do registro histórico de ter sido a primeira mulher a assumir o
governo do Estado do Tocantins, entre 3 a 25 de janeiro de 2013, marcou sua gestão por empreender todas as
medidas para implantar o sistema processual eletrônico no Judiciário tocantinense. Uma luta que ela resume nesta
entrevista.

Como estava a situação do
processo eletrônico quando a
senhora assumiu a Presidência do
Tribunal?
Estava começando. Tinha um esboço
de início deste processo, mas não
estava regularizado, estava tudo
muito confuso. A parte legal do
processo eletrônico não estava
montada. A parte estrutural também
não, de organização de sistema.
Começamos do zero.
Quais as medidas tomadas para
o projeto de implantação do
processo eletrônico sair do papel?
Primeiro precisava o Tribunal Pleno
aprovar. E o Pleno disse: queremos
o processo eletrônico. A Corte
também foi de uma generosidade
enorme, deu carta branca para
desenvolver o projeto. Isso agilizou
demais o trabalho de implantação do
e-Proc.
Houve alguma reação contrária no
início, internamente ou de alguma
instituição?

Toda mudança gera um desconforto,
uma desconfiança. Será que vai
dar certo, será que não vai? Mas
logo os servidores e os parceiros
começaram a ajudar porque viram
que aquele trabalho monstruoso o
sistema faria para eles.
E depois, qual foi
o próximo passo
adotado?

enfrentadas para implantar o
sistema?
Nosso parque de tecnologia estava
defasado, todo um sistema precisava
ser implantado e aí toda a equipe
do Tribunal começou a funcionar
com uma sinergia incrível. Essa
vontade ajudou a
superar qualquer
dificuldade, por
maior que fosse.

“Logo servidores
e parceiros viram
que aquele trabalho
monstruoso o
sistema faria por
eles”

Fomos a Porto
Alegre conhecer o
sistema do TRF 4
(Tribunal Regional
Federal da 4a
Região). Saí de lá
apaixonada. O TRF
4 cedeu o código
fonte para nós e deu independência
para o Tocantins adaptá-lo. Esse
intercâmbio contribuiu para
customizar o sistema, que lá é da
Justiça Federal. O nosso aqui é um
e-Proc da Justiça Estadual. Precisava
dessa customização para não dar
problema.
E quais as maiores dificuldades

E agora, que
terminou a
digitalização?
Como a senhora
se sente?

Feliz. Esse
é o resultado do planejamento
de três gestões, da minha, da
desembargadora Ângela Prudente
e agora do desembargador Ronaldo
Eurípedes. Só no futuro teremos
noção do tamanho da importância
disso para o Tocantins. Do tamanho
da importância disso para o Brasil.
Nós somos o primeiro totalmente
digital do país.

e-Proc supera marca de
614 mil processos em
apenas quatro anos

Tela do e-Proc exibe último processo
virtualizado e inserido no sistema

É

Judiciário digitaliza acervo e elimina papel
No dia 15 de setembro, o presidente do TJTO, desembargador Ronaldo Eurípedes,
anunciou a virtualização do último processo de papel do Judiciário do Tocantins

O

Judiciário do Tocantins
consolida-se como um Poder
moderno e mais próximo
do cidadão com a conclusão da
digitalização e inserção no e-Proc
do último processo judicial de
papel, em Araguaína. Com o ato,
anunciado pelo presidente do
Tribunal de Justiça (TJTO), Ronaldo
Eurípedes, no dia 15 de setembro, a
Justiça do Tocantins passa a atuar
100% digital.
Desde o relatório “Justiça em
Números 2013”, com dados de 2012,
o Conselho Nacional de Justiça
(CNJ) classifica o TJTO como o
único do País a ter a entrada de
processos, nas duas instâncias,
100% digital. O índice foi atingido
em 2012 com a conclusão da
implantação do Processo Eletrônico
(e-Proc) nas 42 comarcas.
Se por um lado nenhum novo
processo foi aceito pela Justiça
tocantinense na forma física, de
outro, na contramão da inovação,
havia o acervo com mais de 135 mil

processos físicos remanescentes
que ainda tramitavam em papel,
agora findo. “Hoje nós somos o
único do país com um sistema
eletrônico que vai da delegacia
ao Supremo Tribunal Federal em
cliques”, afirmou o presidente, ao
comentar o momento histórico.
ARAGUAÍNA
A conclusão da digitalização
da segunda maior comarca do
Tocantins foi uma conquista à parte.
Em Araguaína foram virtualizados
aproximadamente 20 mil
processos. O título de 100% digital
foi efetivado com o último processo
inserido no sistema e-Proc, pela 2ª
Vara Criminal e Execuções Penais,
sob a coordenação do juiz Antônio
Dantas de Oliveira Júnior.
Para a diretora do Fórum, juíza
Julianne Freire Marques, atuar
integralmente de forma digital
trará muitas vantagens. “Essa
conquista garante maior agilidade,
segurança e transparência no
acesso à Justiça. Hoje o Tocantins

é exemplo com relação ao sistema
eletrônico de processos e, a
Comarca de Araguaína se insere
num novo contexto de modernidade
e celeridade com seus processos
100% digitais. Magistrados e
servidores que se empenharam
nesta árdua tarefa de virtualização
estão de parabéns”, ressaltou a
magistrada.
TOCANTINÓPOLIS
Os 945 processos da Vara Criminal
de Tocantinópolis que ainda
tramitavam na forma física também
já estão inseridos no sistema
e-Proc. Com a conclusão da unidade
toda a Comarca passou a atuar
integralmente de forma digital.
“A Vara Criminal da Comarca de
Tocantinópolis envidou esforços
e, com grande dedicação dos
servidores, concluiu a virtualização
do seu acervo físico iniciando assim
uma nova etapa, na qual a prestação
jurisdicional será mais célere e
eficiente”, afirmou o juiz Helder
Carvalho Lisboa, em substituição na
unidade judicial.

como se um a cada 2,5
tocantinenses - entre
os 1.515.126 habitantes
estimados pelo IBGE-, tivesse
protocolado uma ação na Justiça
do Tocantins entre julho de 2011
e 31 de agosto de 2015. Nesse
período, que marca a implantação
do sistema de processo
eletrônico do Poder Judiciário,
o e-ProcTJTO, e a digitalização
de todo o acervo de processo em
papel, o sistema atingiu a marca
de 614.198 ações, conforme
dados levantados pela Diretoria
Judiciária do Tribunal de Justiça.
Para chegar ao total de 614
mil ações no e-Proc, a conta
considera os 478.436 processos
novos protocolados entre 2011 e
2015, mais os 135.762 processos
físicos que foram digitalizados
desde a implantação do sistema.
O último desses 135 mil
processos físicos é da Comarca
de Araguaína, a segunda maior
do Tocantins. Com o número
5014563-97.2012.827.2706 é
da classe de “Execução da Pena”
e trata do caso de um pedreiro
araguainense, de 45 anos,
condenado a 8 anos de prisão
após ter sido declarado culpado
em júri popular, sob a acusação
de ter assassinado um homem

suspeito de ter agredido a irmã
do réu.
O diretor judiciário do TJTO,
Francisco de Assis Sobrinho,
avalia que a marca histórica
representa a confiança das
partes no sistema eletrônico e
nas vantagens que o sistema traz
para a tramitação processual. “A
principal vantagem é a facilidade
para se acessar o sistema, 24
horas por dia, de qualquer lugar
ou dispositivo de informática”.
Sob a ótica institucional, o
diretor aponta que o sistema traz
economia ao Poder Judiciário e
permitiu a implantação de uma
série de projetos para aperfeiçoar
o uso da mão de obra.
COMARCAS
Dos 614 mil processos em
tramitacão, 30% se localizam
na Comarca de Palmas, que
abrigou no período o número
real de 181.398 processos. A
Comarca de Araguaína detém
82.576 ações ou 13% do total. A
terceira comarca em número de
processos é Gurupi, com 54.048
ou 9%. Porto Nacional, com 37.712
ações responde por 6% do total e
Paraíso do Tocantins com 22.955
(4%) fecham o ranking das cinco
maiores comarcas em tramitação
de ações no período.

Virtualização exigiu comprometimento

Digitalização virou meta
gestão após gestão

Juiz Lúis Otávio comandou a virtualização do acervo da 2ª
Vara Cível, a primeira vara judicial 100% digital do país

A

saga da virtualização de 135
mil processos remanescentes
digitalizados, de milhares
de páginas virtualizadas uma a
uma, encerra a trajetória que exigiu
empenho e comprometimento de
magistrados e servidores para
concretizar mais modernização e
celeridade ao serviço jurisdicional
prestado à sociedade tocantinense.
Um dos marcos dessa saga se
deu no dia 1º de outubro de 2012,
quando a comarca de Araguaína
encerrou a implantação do Processo
Eletrônico (e-Proc) e o Poder
Judiciário do Tocantins passava
a atuar virtualmente nas 42
comarcas. Abriu-se, então, duas
matrizes de trabalho: a digital,
com todas as comarcas recebendo
apenas processos virtuais e a física
representada pelos mais de 135 mil
processos do acervo. A realidade
exigiu comprometimento e ousadia
de magistrados e servidores para se
atualizar com o novo sistema e se
libertar do acervo analógico.
PIONEIRAS
A 2ª Vara Cível da Comarca de
Palmas, sob o comando do juiz
Lúis Otávio de Queiroz Fraz
enfrentou o desafio e se tornou,

Juiz Fabiano Gonçcalves atuou para fazer de Alvorada a
primeira comarca 100% digital do Tocantins

no dia 1º de janeiro de 2013, a
primeira Vara Judicial 100% digital
do Brasil. Em três meses, 1.400
processos digitalizados, com o
apoio do Tribunal de Justiça e
parcerias com o 22º Batalhão de
Infantaria e a Faculdade Católica.
“Nas nossas medições, pelo ritmo
de julgamento nosso, levantamos
que iríamos levar sete anos para
migrar definitivamente para a
matriz digital. Então, começamos
a digitalizar e fomos avançando
muito rápido, baixando o número
de processos físicos mês a mês”,
relembra o magistrado.
Sete meses depois, no Sul do
Tocantins, o titular da Comarca de
Alvorada, juiz Fabiano Gonçalves
Marques, capitaneou a digitalização
da unidade e em 27 de setembro
de 2013 sua equipe comemorou a
digitalização e inserção no sistema
e-Proc de 1.759 processos físicos
remanescentes nas áreas cível e
criminal. O empenho permitiu que
Alvorada fosse a primeira comarca
do Tocantins 100% digital. “Fizemos
uma verdadeira força tarefa e a
boa vontade foi unânime, inclusive
os servidores terceirizados que
atuam na área de serviços gerais,
voluntariamente, contribuíram.

Só assim foi possível concluir o
trabalho”, lembra Marques, que
também foi responsável por concluir
a digitalização da Comarca de
Figueirópolis.
REPERCUSSÃO
“A conclusão do processo de
digitalização das comarcas é um divisor
de águas na Justiça tocantinense”.
Paulo Saint-Martin de Oliveira
Presidente em exercício da OAB Tocantins

“Desde o início, o Estado do Tocantins
foi um dos protagonistas desta etapa
histórica, e agora obtém o coroamento
de um trabalho que começou anos
atrás e exigiu estudos, planejamento,
investimentos e força de trabalho”.
Clenan Renaut de Melo Pereira
Procurador-Geral de Justiça do Tocantins

“Com a finalização da digitalização
de processos o Poder Judiciário do
Tocantins sai na frente na modernização
da prestação jurisdicional,
proporcionando ao usuário do Sistema
de Justiça uma reposta rápida e eficaz a
seus anseios”.
César Roberto Simoni de Freitas
Secretário da Segurança Pública do Tocantins

Desembargadora Ângela baixou portarias fixando prazos e viabilizou a criação de uma
central de digitalização para acelerar o processo de virtualização do acervo de papel

E

m 2014 a digitalização
do acervo de processos
remanescentes virou meta
do Poder Judiciário do Tocantins,
após medidas tomadas pela
desembargadora Ângela Prudente,
então presidente do Tribunal de
Justiça, fixadas pela portarias nº
1.656/2014; nº2056; e nº3742. As
normas, publicadas gradativamente
no Diário da Justiça, estabeleceram
prazos para a virtualização das
comarcas de 1ª, 2ª e 3ª entrância.
“Não podíamos mais esperar que
os processos fossem encerrados
naturalmente, já vivenciávamos a era
digital e não tinha mais volta, graças
a Deus. Era um grande desafio, mas
sabendo do comprometimento de
magistrados e servidores tínhamos
a certeza da superação”, afirma a
desembargadora, que reforçou o
trabalho das comarcas ao criar a
Central de Digitalização do Nacom.
Entre 2014 e 2015 foram
digitalizados 13.434 e inseridos
14.858 processos de diferentes
unidades judiciais do Estado. Entre
servidores e estagiários cerca de 10
pessoas se revezavam no trabalho.
“A Central foi uma importante
medida de apoio às comarcas que

tinham grandes demandas de
digitalização. Sem esse reforço
muitas unidades não teriam
alcançado o Selo 100% Digital,
que também instituímos para
reconhecer o esforço e dedicação
com a virtualização dos processos.
Encerramos a Gestão com as
comarcas de 1ª e 2ª entrâncias 100%
digitalizadas e mais de 70% das
varas de 3ª entrância totalmente
digitais”, reforça.
Além do trabalho da Central,
o Nacom, desde que foi criado
em 2013, veio auxiliando as
unidades que desejavam entrar
definitivamente para a era digital.
Somados aos números da Central o
Núcleo alcançou um total de 16.532
processos digitalizados e 19.063
inseridos nos últimos três anos.
Em 2015 um novo capítulo foi
registrado na saga da digitalização.
O presidente do TJ, Ronaldo
Eurípedes, determinou que os
processos suspensos também
fossem virtualizados, buscando
efetivamente um Judiciário 100%
digital. Todos os que tinham
processos guardados voltaram a por
a mão na massa, vencendo mais um
desafio.

Caminhos da Justiça encerra rodada
de diálogo entre o TJTO e as comarcas
D

esembargador Ronaldo Eurípedes, ao concluir a ação no dia 23 de setembro, na Comarca de Alvorada, disse que esperar ver o Judiciário do Tocantins
entre os melhores do país: “Posso afirmar que combatemos o bom combate. Semeamos em terra fértil e logo vamos colher os resultados”

Presidente abre projeto na Comarca de Novo Acordo

M

ais de 9 mil km rodados,
42 comarcas visitadas,
120 juízes e cerca de 2 mil
servidores envolvidos num único
propósito, transformar o Poder
Judiciário do Tocantins num dos
melhores do Brasil. Esses são os
números do “Caminhos da Justiça”,
projeto que levou a Presidência
do Tribunal de Justiça a todas as
unidades do Estado. “Lembrando
o apóstolo Paulo, posso afirmar
que combatemos o bom combate.
Semeamos em terra fértil e logo
vamos colher os resultados”,
afirmou o presidente do TJ, Ronaldo
Eurípedes, ao concluir a ação no
dia 23 de setembro, na Comarca de
Alvorada, Sul do Tocantins.
“Eu nunca acreditei que alguém
possa transformar algo que não
conhece. Temos oito meses de
gestão e já visitamos todas as
42 comarcas e isso é inédito no
Judiciário do Tocantins. Fico feliz de
protagonizar isso com todos vocês”,
acrescentou o desembargador ao
agradecer de forma emocionada a
participação de todos, em especial
da equipe que o acompanhou
durante a realização do projeto.

Em Natividade, servidores discutem iniciativas para o Judiciário

Em nome dos integrantes da
equipe do Caminhos da Justiça,
o diretor geral do TJ, Francisco
Cardoso, falou sobre a iniciativa.
“Nenhum presidente fez esse
percurso e isso revela a coragem
do desembargador Ronaldo de
conhecer de perto as causas e tentar
resolver os problemas. É um líder
que nos inspira. Nós não estamos
a passeio. Ouvimos as demandas e
saímos daqui pensando em soluções
possíveis e efetivas”.
O juiz titular da Comarca de
Alvorada, Fabiano Gonçalves
Marques, também parabenizou
Ronaldo Eurípedes pela ação. “Essa
aproximação do Tribunal com
os servidores diminui barreiras,
oportunizando a apresentação de
demandas e sugestões de melhorias
do Judiciário”.
“O Tocantins é bem maior que
a grande maioria dos países
da Europa, encontramos pelos
caminhos costumes diferentes, mas
com a mesma grandeza e beleza
ímpar. O que queremos é um
Judiciário à altura do nosso povo”,
concluiu Ronaldo Eurípedes.

CAMINHOS DA JUSTIÇA
Durante os 42 encontros,
magistrados e servidores tiveram
a oportunidade de conhecer em
detalhes a realidade da Justiça
do Tocantins, apresentados pelo
relatório Justiça em Números, do
Conselho Nacional de Justiça (CNJ)
e também os números individuais
de suas comarcas. Por meio da
Coordenadoria de Gestão Estratégica
do TJTO foram repassados dados
como taxa de congestionamento,
índices de produtividade. Números
que vieram seguidos de um recado
importante, “ainda é preciso
julgar mais, reduzir a taxa de
congestionamento para sairmos da
zona de rebaixamento”, explicou o
coordenador de Gestão Estratégica,
José Paiva, fazendo alusão ao
futebol. As novas iniciativas que já
estão sendo desenvolvidas pelo TJ
também foram repassadas, como
Trabalho Remoto, Juiz Colaborador,
Contadoria Única, projetos que hoje
integram o Plano de Eficiência do
Judiciário.
O Projeto “Caminhos da Justiça”
foi idealizado pela Presidência do
Tribunal de Justiça do Tocantins

Comarca de Almas dialoga com a equipe do projeto

visando promover o encontro
entre a presidência do TJTO,
magistrados e servidores para
troca de informações em busca
do aperfeiçoamento dos serviços
prestados aos jurisdicionados. A
primeira edição foi realizada na
Comarca de Paraíso do Tocantins,
no dia 4 de abril deste ano. Neste
último ciclo, foram visitadas as
comarcas de Formoso do Araguaia,
Figueirópolis, Araguaçu e Alvorada.

necessárias para a redução da taxa
de congestionamento”, explica o
magistrado.

BOAS PRÁTICAS
A Comarca de Alvorada, última a
receber o projeto “Caminhos da
Justiça”, registrou uma boa prática.
Partiu de lá a iniciativa que busca
melhorar os índices da unidade.
Por meio de portaria interna o
juiz Fabiano Gonçalves Marques
criou uma Comissão Permanente
para identificar e reduzir a taxa de
congestionamento processual da
comarca.

• 9 mil km percorridos

“A Comissão será composta
por servidores que verificarão
constantemente os relatórios,
estatísticas, identificando os
gargalos e promovendo as correções
procedimentais e de movimentações

CAMINHOS DA JUSTIÇA
• 42 comarcas visitadas
• 120 juízes e 2 mil servidores
envolvidos

• Discussão de iniciativas para
transformar o Poder Judiciário num dos
melhores do Brasil.
REFLEXOS
• Alta de 48% nos processos baixados
em agosto de 2015
• Em 30 das 42 comarcas aumento no
Nº processos baixados
• Das 30 comarcas, 27 receberam ações
do Plano de Eficiência
• As 10 primeiras mais que dobraram o
Nº (acima de 100%)

Magistrados e servidores de Dianópolis durante encontro

Em Taguatinga, juiz Iluipitrando abre “Caminhos da Justiça”

Comarca de Aurora no debate sobre a realidade do Judiciário

Servidores de Arraias presentes no“Caminhos da Justiça”

Comarca de Paranã recebeu projeto no início de setembro

“Caminhos da Justiça” levou a gestão do TJTO a Palmeirópolis

Comarca de Araguacema durante debate sobre o Judiciário

Juiz Jorge Amâncio, de Tocantínia, ao saudar equipe do projeto

Servidores reunidos na Comarca de Formoso do Araguaia

Encontro entre servidores e gestão do TJTO em Figueirópolis

Reunião na Comarca de Araguaçu ocorreu no final de setembro

Comarca de Alvorada encerrou rodada de visitas do projeto

Justiça em Números: TJTO mais ágil e mais eficiente

Relatório do CNJ 2015 mostra que TJTO subiu posições no
ranking de eficiência ao melhorar todos os índices

O

Poder Judiciário do Tocantins
avançou no ranking do
“Justiça em Números”
divulgado anualmente pelo Conselho
Nacional de Justiça (CNJ). Os dados
de 2014, publicados na edição
2015 mostram que o judiciário
tocantinense melhorou os índices
de taxa de congestionamento (que
registrou queda), produtividade
dos magistrados e do quantitativo
de processos julgados (que tiveram
alta), entre outros, que fizeram o
Tribunal de Justiça do Tocantins
subir posições no ranking da
eficiência.
Os detalhes do levantamento foram
tratados pelo presidente do Tribunal
de Justiça (TJTO), desembargador
Ronaldo Eurípedes, em reunião
com os demais desembargadores e,
depois pela entrevista à imprensa,
quando também apresentou o
“Plano de Eficiência do Judiciário”. O
documento reúne ações projetadas
na gestão que concentram o esforço
de magistrados e servidores para
conferir ao Poder Judiciário do

Tocantins o reconhecimento pela
sociedade e pelo controle externo
como um dos mais produtivos e
eficazes Tribunais de Justiça.
NÚMEROS
No IPC-Jus (Índice de Produtividade
Comparada da Justiça), um dos
principais indicadores adotados
pelo CNJ, o TJTO subiu uma
posição (de 10º para 9º lugar)
entre os 12 tribunais de pequeno
porte, conforme a segmentação
adotada pelo CNJ referente ao
tamanho dos tribunais. A oscilação
positiva se deve ao IPC-Jus de 72%
atingido pelo TJTO, que representa
um crescimento de 5,2 pontos
percentuais em relação ao estudo do
ano passado. Esta variação conferiu
ao Judiciário tocantinense o quinto
crescimento proporcional. No Justiça
em números ano base 2013 o IPCJus do TJTO foi de 66,80%.
Se a comparação for feita dentro
do conjunto de todos os tribunais,
independente do porte, o IPC-Jus
coloca o TJTO na 20ª posição, duas

acima no ranking geral em relação
ao levantamento de 2013. Neste
cenário, superou quatro tribunais de
porte médio (Espírito Santo, 67%;
Santa Catarina, 65,9%; Pernambuco,
65,6% e Bahia, 52,1%) e três de
pequeno porte (Rio Grande do Norte,
67,7%; Amazonas, 59,5% e Piauí
53,7%).

processos no sistema e-Proc, e
o resultado é que o próprio CNJ
destaca o Tribunal de Justiça do
Tocantins como o único com índice
de 100% de virtualização tanto no
1º quanto no 2º grau, tendo atingido
esse percentual ainda em 2013”,
ressalta, numa referência ao item
“Justiça Digital”, constante no estudo.

O Judiciário do Tocantins apresentou
considerável crescimento nos
“Indicadores por magistrado”, que
contém quatro itens analisados.
Dentre os quatro, a maior variação
ocorreu em “processos julgados por
magistrado” ao passar de 806 para
1.060 processos, um crescimento de
31,6%. Na edição anterior do estudo,
o aumento foi de 13,8% em relação
a 2012.

100% DIGITAL
O tópico mostra que o TJTO
segue sendo o único com as
duas instâncias com ingresso de
processos 100% eletrônicos. Os
tribunais do Acre e Mato Grosso do
Sul aparecem com 100% de casos
novos eletrônicos, mas somente na
1ª instância.

ATENDIMENTO
Em outro quesito, o IAD (índice de
atendimento à demanda), o TJTO
aparece em quinto entre os tribunais
de pequeno porte, com 106,3% de
atendimento na 1ª instância e 82,6%
na 2ª instância. No geral, o índice de
105,7% neste quesito ficou 1,95 ponto
percentual acima do verificado no
relatório 2014 (103,7%).
O TJTO melhorou duas
posições no ranking da taxa de
congestionamento ao alcançar no
escore geral 66,6%. No relatório
anterior, o indicador foi de 67,4% o
que aponta 0,76 ponto percentual de
redução
Na análise do presidente do TJTO,
desembargador Ronaldo Eurípedes,
a variação revela-se satisfatória
para o Judiciário do Tocantins em
razão das prioridades adotadas
nos últimos quatro anos. O período
coincide com a fase de implantação
do processo eletrônico tocantinense,
o e-Proc, e a metodologia adotada
pelo CNJ para formatar o Justiça
em Números (2012 com o ano base
2011) e mantida até agora.

Para o desembargador, concluída
a digitalização de 100% das ações,
pondo fim ao uso de papel em
processos no TJTO, o Judiciário
ingressa em nova era, que será
marcada pela racionalização da mão
de obra, com a melhor distribuição
processual e recursos humanos
de forma igual e, essencialmente,
baseada no trabalho remoto, como
consta no Plano de Eficiência,
apresentado à imprensa.
De acordo com o presidente, o
Plano de Eficiência, com 11 ações,
busca aumentar a produtividade do
Judiciário por meio da equalização
virtual da força de trabalho. “A força
de trabalho passa a ser distribuída
entre as diversas comarcas, em
função das tarefas e atos definidos
pela Gestão do Poder Judiciário,
que são baseados em sua maioria
no projeto de trabalho remoto, hoje
possível por conta da priorização da
ação: Poder Judiciário 100% digital”.
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“Nos últimos anos a prioridade
do Judiciário tocantinense foi
implementar a digitalização de
todo e qualquer processo. Para
isso, direcionou a força de trabalho
dos magistrados e servidores
para digitalização e inserção dos
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