tjto inaugura
fórum na região
leste do tocantins

nacom realiza
40 mil procedimentos
no primeiro semestre
de 2014

mutirão dos
precatórios fecha com
mais de R$ 19 milhões
em acordos

copedem debate
educação a distância
com a presença do
ministro lewandowski

mensagem da presidente
No segundo semestre deste ano de 2014 estamos muito satisfeitos com os resultados que conseguimos alcançar até o momento. A cada dia, observamos
que as ações empreendidas, previstas no Programa de
Gestão 2013/2015, vão se concretizando, graças não
apenas ao esforço administrativo, mas sobretudo de
nossos valorosos magistrados e servidores.
Conseguimos dar mais um importante passo
rumo à melhoria das instalações nas comarcas com a
inauguração do Fórum de Novo Acordo. Ambiente adequado para a prestação jurisdicional ainda com maior
excelência. Até o final do ano vamos entregar à sociedade os fóruns das comarcas de Xambioá e Porto Nacional.

Desembargadora Ângela Prudente
Presidente do TJTO
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Continuamos investindo na valorização do 1º
Grau de Jurisdição. O Núcleo de Apoio às Comarcas –
Nacom fechou balanço do primeiro semestre com mais
de 40 mil procedimentos, incluindo o auxílio na digitalização de varas judiciais e comarcas. Toda a primeira
entrância está totalmente virtual e não se trabalha mais
com papel.
Em Palmas, o mutirão de Precatórios foi um sucesso, sendo analisados 71 processos e mais de R$ 19
milhões em acordos.
A Gestão de Pessoas por Competências é uma
realidade e avança etapas. Hoje, o Comitê de Implantação realiza o trabalho de conscientização e divulgação
em todas as comarcas do Estado, mostrando o que já foi
realizado, os próximos passos e os benefícios para os
servidores.
Estamos construindo o Planejamento Estratégico 2015/2020 com a participação dos magistrados, servidores e sociedade. Todos estão sendo ouvidos nesse
processo. Uma ação de suma importância e que norteará o Judiciário do Tocantins pelos próximos 5 anos.
Nesta edição do TJ Informa você vai acompanhar também a visita do ministro Ricardo Lewandowski
durante o Encontro do Colégio Permanente de Diretores de Escolas Estaduais da Magistratura – Copedem,
a capacitação de magistrados no curso juiz e mídia e
dentro da programação do Jubileu de prata, a primeira
edição do TJ Cultural e a copa TJTO de futebol society.
Aproveite e boa leitura!

e Alessan-

Mutirão dos Precatórios
TJTO: mais de R$ 19 milhões
em acordos

“Eu saio muito contente. Nós
esperamos tanto tempo por isso”. A
satisfação de dona Francisca Lopes
da Silva Souza representa o sucesso
do Mutirão de Precatórios, realizado no mês de agosto, pelo Tribunal
de Justiça do Tocantins. As audiências de Conciliação resultaram em
R$ 19.355.850,12 em acordos firmados a serem pagos aos seus credores. A ação, desenvolvida por meio
da Secretaria de Precatórios do
TJTO, foi desenvolvida durante seis
dias (12, 13, 14, 19, 20 e 21 de agosto), colocando em pauta a análise
de 71 processos. A mobilização foi
coordenada pelo juiz de Precatórios
instituído pelo Tribunal, Pedro Nelson de Miranda Coutinho.

ram às Audiências de Conciliação.
Dos processos analisados, ao todo
52 audiências, resultaram em conciliação. Como foi o caso da ação
envolvendo servidores exonerados
e a Prefeitura Municipal de Santa
Maria, cidade atendida pela Comarca de Pedro Afonso. Há mais de 13
anos, 19 servidores aguardavam a
definição para o pagamento de precatórios devidos pelo Município.
O acordo deixou satisfeito o
ex-servidor Marco Antônio Figueira.
“Estamos mais seguros com a decisão, pois se não houver o repasse
a justiça vai reter os bens. Estamos
há 13 anos esperando por uma definição. Todo mundo trabalhou e
cumpriu seu compromisso com a sociedade. É nosso direito”. O mutirão
também foi elogiado pela prefeita

A presidente do Tribunal,
desembargadora Ângela Prudente, parabenizou a equipe
pelos índices alcançados
e reforçou a importância
“Estamos mais seguros com
da conciliação. “A equipe está de parabéns pelo
a decisão, pois se não houver
resultado das audiências.
o repasse a justiça vai reter
Este mutirão foi uma granos bens. Estamos há 13 anos
de oportunidade para resolver essas pendências,
esperando por uma definiuma vez que as dívidas de
ção. Todo mundo trabalhou
precatórios podem impee cumpriu seu compromisso
dir o município de receber
recursos”, alertou a magiscom a sociedade. É nosso
trada.

direito”.

Os processos em
pauta eram oriundos de
diversas comarcas, envolvendo 24 municípios,
sendo que destes, apenas
quatro não comparece-

Marco Antônio Figueira

de Santa Maria, Helen Ruth de Freitas Souza. “Entrar num consenso é
bom tanto para o Município, quanto
para os que estão dentro dos seus
direitos. Nós fizemos um acordo justo para todos os lados”, afirmou.
Para o juiz Pedro Nelson de
Miranda Coutinho, que conduziu todas as conciliações, o mutirão além
de fechar com números excelentes
também foi marcado pela transparência. “Os acordos fechados trouxeram solução para pessoas que
aguardavam há anos o pagamento e tudo de modo muito seguro e
transparente. O nosso intuito é fazer
com que os gestores arquem com as
dívidas dos precatórios, mesmo que
de gestões anteriores, e que solucionem esses conflitos para dar mais
tranquilidade ao cidadão”, reforçou.

1° TJ Cultural
apresenta
palestra
“Conflitos no
Oriente Médio”
O Tribunal de Justiça do
Estado do Tocantins realizou, no
dia 22 de agosto, a primeira edição
do projeto TJ Cultural com a apresentação da palestra “Conflitos no
Oriente Médio”, ministrada pelo advogado, escritor e colunista Dídimo
Heleno. A programação faz parte
das comemorações do Jubileu de
Prata do Poder Judiciário que estão
sendo desenvolvidas no decorrer
deste ano.
O palestrante Dídimo Heleno fez uma abordagem histórica dos
Conflitos no Oriente Médio, passando pelas questões étnicas, políticas,
econômicas e religiosas dos conflitos, além de apresentar, por meio de
mapas, todo o aspecto geográfico
da região.
Ao falar do projeto TJ Cultu-

ral o palestrante afirmou, “quando
se fala em cultura não se tem muito
interesse da sociedade, ai quando
observamos uma instituição como é
o Poder Judiciário apoiar um evento
cultural nos deixa muito feliz”.
Dídimo Heleno é um importante nome da literatura tocantinense, integrante de três academias
de Letras e também um representante do Sistema de Justiça, advogado, escritor e colunista do Jornal do
Tocantins e Rádio CBN.

Homenagens
Durante o evento, foi entregue a medalha Jubileu de Prata,
instituída por meio da Resolução Nº
03, de 20 de fevereiro de 2014, para

homenagear autoridades que contribuíram e contribuem com o Poder
Judiciário tocantinense.
Receberam a medalha: o
capitão-de-fragata Jorge João Cabral de Oliveira – capitão dos portos
da Capitania Fluvial do Araguaia-Tocantins; coronel Luiz Cláudio
Gonçalves Benício – comandante
geral da Polícia Militar do Estado
do Tocantins; coronel Erli Lemes de
Lima - comandante geral do Corpo
de Bombeiros Militar do Estado do
Tocantins; capitão Aureliano Aguiar
Mesquita, representando o coronel
Roberto Adriano Dorneles de Matos,
comandante do 22º Batalhão de Infantaria do Exército; e o advogado
Dídimo Heleno Póvoa Aires.

ASTJ é campeã da 1ª Copa TJTO de Futebol Society
A Associação dos Servidores do Tribunal de Justiça se consagrou campeã da primeira edição da Copa TJTO
de Futebol Society, realizado no mês de agosto pelo Tribunal de Justiça como parte da programação alusiva aos
25 anos do Poder Judiciário do Tocantins. A grande final da competição ocorreu no último dia 21, quando o ASTJ
venceu por 3x0 a equipe do Tribunal de Justiça. Independente da vitória, a Copa ficou marcada pela interação
entre os servidores. Foram premiados com troféus o melhor goleiro Danilo Moura, da equipe da ASTJ; o artilheiro
Ronei com quatro gols da equipe do TJTO; o time do TJTO vice-campeão; e o time da ASTJ, campeão da Copa.

TJTO incentiva bem-estar com
atendimentos realizados pelo Espaço
Saúde
Além do projeto Oficina Interativa, também é
promovido pelo TJTO, por meio da Diretoria de Gestão
de Pessoas, atendimentos gratuitos em diferentes áreas da saúde. No Espaço Saúde, os servidores do Poder
Judiciário têm acesso a profissionais especializados,
como médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, odontólogo, psicólogos e serviço social. Só no primeiro semestre
deste ano foram realizados 3.819 atendimentos especializados, somados outras ações como orientações,
encaminhamentos, campanhas de vacinação, dentre outras, o número total sobe para 5.811 atividades/procedimentos realizados.
Parcerias com a Secretaria Estadual de Saúde e Núcleo Henfil proporcionaram campanhas de vacinação
contra a gripe H1N1, atualização de esquema vacinal e testagens rápidas de hepatites B e C, HIV, sífilis. Ações que
vêm promovendo mais saúde e bem-estar a magistrados e servidores e estão entre as prioridades de gestão da
presidente do TJTO, desembargadora Ângela Prudente.

Oficinas interativas: oito novas
comarcas recebem projeto que propõe
motivação e valorização dos
integrantes do Judiciário
O Projeto Oficinas Interativas “Motivando o Espírito de Equipe”
iniciou, no dia 7 de agosto, a segunda temporada de atividades em 2014.
A ação faz parte do programa qualidade de vida dos servidores e magistrados, uma das prioridades da Gestão 2013/2015 do TJTO. “Na primeira etapa, estivemos em 20 Comarcas e realizamos 30 oficinas. Tivemos
100% de aprovação em todas. Agora o trabalho continua”, afirmou a
psicóloga Leni Vieira. A nova etapa começou pela Comarca de Novo
Acordo, localizada na microrregião do Jalapão, a 100 km de Palmas.
Ao todo oito comarcas foram atendidas no mês de agosto e receberam a visita da equipe de profissionais do Espaço Saúde do Tribunal
de Justiça do Tocantins. Na sequência, no roteiro do projeto estiveram
as comarcas de Ponte Alta, Tocantínia, Arraias, Taquatinga, Natividade,
Paranã e Palmeirópolis.

CEI comemora 4 anos
O Centro de Educação Infantil do Tribunal
de Justiça do Estado do Tocantins realizou uma manhã de festa, no dia 16 de agosto, para comemorar
os 4 anos de instalação da escola e também o dia
dos pais. Uma programação especial foi preparada
e iniciou com um passeio ciclístico envolvendo pais
e filhos, na quadra da própria escola, localizada na
205 Sul. No retorno do passeio não faltaram o tradicional parabéns cantado pelos alunos, além de
outras surpresas, como a apresentação da Orquestra Sanfônica e da banda formada por pais. Uma exposição de fotos retratou a trajetória da escola nos
últimos 4 anos. O evento contou com a participação
da presidente do TJTO, desembargadora Ângela
Prudente.

CRIATIVIDADE

TJTO entrega Fórum e
reestrutura Comarca
de Novo Acordo
Seguindo o programa da gestão
2012/2015, que tem como prioridade a valorização do 1º grau de jurisdição, a unidade ganhou
instalações próprias amplas e modernas. A obra
promoverá mais qualidade aos serviços prestados ao cidadão.

Um de fim de tarde esplendoroso, o som da
Banda da Polícia Militar do Tocantins e uma obra digna
da Justiça e da população de Novo Acordo compunham
um cenário de comemoração. “Aos vinte e cinco dias do
mês de agosto do ano de 2014, sob a proteção de Deus,
materializando um sonho acalentado por muitos anos,
inauguramos, com instalações dignas da grandeza de
seus habitantes, a sede definitiva do Fórum da Comarca
de Novo Acordo”. O texto está registrado na Placa de
inauguração descerrada pela presidente do Tribunal de
Justiça do Tocantins, desembargadora Ângela Prudente, e pela diretora da Comarca de Novo Acordo, juíza
Aline Bailão Iglesias, selando a entrega oficial das novas instalações à Comarca.
O evento de inauguração marcou o município e
contou com a presença de autoridades, integrantes do
Sistema de Justiça, magistrados, servidores do Judiciário, representantes de associações e sindicatos e da comunidade de Novo Acordo, região Leste do Tocantins. A
Comarca agora conta com um novo Fórum amplo erguido num terreno de 2.450 m², no centro da cidade e com
696,70 m² de área construída. O local passa a abrigar
uma Vara Judicial e um Tribunal do Júri com capacidade para 78 lugares.
Em seu discurso a presidente do TJTO relembrou a criação da Comarca de Novo Acordo em 1991 e
sua instalação efetiva em 1999, pelo juiz Adonias Barbosa da Silva, reforçando a importância de instalações
adequadas.   “A edificação de um Fórum, além de representar a oferta de um espaço público destinado à
prestação jurisdicional para toda comunidade na qual
se instala, representa o efetivo compromisso do Tribunal de Justiça de oferecer melhores serviços aos seus jurisdicionados visando o pleno exercício de suas funções
institucionais”, afirmou.
A desembargadora também garantiu, “esta é a
casa da Justiça destinada ao abrigo da prestação jurisdicional e que acolherá todos aqueles que buscam a
solução dos conflitos de seus interesses”.

Garantia que foi reforçada também pela juíza
titular da Comarca, “que este prédio retrate a concretização da presença de um Judiciário bem instalado,
modernizado e pronto para pacificar as relações sociais
da nossa região e que simbolize a solidez da confiança
da população nos serviços a serem prestados”. A juíza
Aline Iglesias ainda falou das ações desenvolvidas pela
Comarca, como Justiça Itinerante que vem aproximando o judiciário do cidadão e a realização dos exames de
DNA feitos dentro do Fórum por profissionais especializados, além disso, agradeceu e parabenizou os servidores pela dedicação e empenho na Comarca.
Ainda durante a solenidade a desembargadora
Ângela Prudente entregou à juíza Aline Bailão Iglesias
uma placa de homenagem em nome do Poder Judiciário. O servidor Henrique Almeida e Silva também foi
agraciado representando todos os servidores da Comarca.
A entrega de mais uma obra do Poder Judiciário
segue o Plano de Gestão 2013/2015 do TJTO, que tem
como foco a valorização da Justiça de 1º grau.

Autoridades
Representando o governador Sandoval Cardoso, o secretário Estadual de Defesa Social, Nilomar dos
Santos, parabenizou a presidente do Tribunal pela conclusão da obra. “Vejo nos olhos das pessoas a felicidade
pela concretização desse Fórum. Novo Acordo é feita
de um povo simples, ordeiro e que vê na Justiça a garantia de mais dignidade”, disse o secretário.
Os agradecimentos pela entrega do novo Fórum
também vieram do prefeito do Município, José Coelho
Neto. “Tenho certeza e falo em nome da comunidade,
de que a cidade está agradecida por este Fórum. Esta
construção traz uma capacidade maior de atender a todos, é um orgulho imenso para nós novo acordenses”,
declarou o prefeito que é integrante do Judiciário como
Oficial de Justiça, atualmente licenciado.

“Esta é a casa da Justiça destinada ao
abrigo da prestação jurisdicional e
que acolherá todos aqueles que buscam a solução dos conflitos de seus
interesses”
Desembargadora Ângela Prudente

“Que este prédio retrate a concretização da presença de um Judiciário bem
instalado, modernizado e pronto para
pacificar as relações sociais da nossa
região e que simbolize a solidez da
confiança da população nos serviços a
serem prestados”
Juíza diretora do Foro de Novo Acordo Aline Iglesias

Nacom:

40 mil
procedimentos
no semestre
garante
satisfação de
juízes e cidadãos
O Núcleo de Apoio às Comarcas - Nacom, instituído no início
de 2013, pela presidente do Tribunal de Justiça do Tocantins, desembargadora Ângela Prudente, fechou
o primeiro semestre do ano com
números significantes. Buscando
auxiliar comarcas com grande fluxo
e congestionamento de processos, o
Nacom se fez presente e registrou
um total de 41.892 procedimentos.
Os números foram analisados com satisfação pela presidente
do TJTO, desembargadora Ângela
Prudente. “Esse resultado é de extrema relevância para o Judiciário
tocantinense, com isso, o Nacom
vem sendo um importante suporte
para promovermos a nossa meta
de aumento de produtividade, valorizando o 1º grau, além de garantir
uma Justiça célere, eficaz, moderna

e cada vez mais próxima da sociedade”.
Um total de 45 varas, 26
gabinetes de 19 comarcas, das 42
existentes no Estado, de diferentes
regiões e entrâncias, foram beneficiadas pelo apoio do Núcleo. Sendo
que, 16 comarcas receberam in loco
a equipe do Nacom e as outras 10
foram atendidas pelo grupo de trabalho na base instalada dentro do
Tribunal de Justiça.
O Nacom tem várias frentes de atuação. Nos procedimentos
são contabilizadas as sentenças de
mérito, as decisões, os despachos, a
participação em audiências de instrução e julgamento, sessões do Tribunal do Júri e mutirões.
As varas cíveis, responsá-

veis por boa tarde dos processos
em andamento no Poder Judiciário
tiveram atenção especial. A 1ª, 4ª e
5ª Varas Cíveis da Comarca de Palmas juntas tiveram proferidas pelo
Nacom 319 sentenças de mérito,
pondo fim às pendências judiciais.
Para o juiz Lauro Augusto Moreira
Maia, titular da 5ª Cível, o apoio foi
muito importante. “É um trabalho
extremamente valoroso, a presidente está fazendo uma administração
voltada para o 1º grau. O trabalho
do Nacom foi muito relevante, as
sentenças proferidas representam
pessoas que foram atendidas”.
A Comarca de Araguaína
também recebeu o apoio do Núcleo, que atuou junto às 1ª, 2ª e 3ª
varas cíveis proferindo um total de
303 sentenças de mérito, também
foi atendida a 2ª Vara Criminal de
Araguaína. “O Nacom nos ajudou
com certeza, foram sentenças de
processos físicos remanescentes, foi
mais uma ferramenta de apoio para
conseguirmos atuar integralmente
no e-Proc, acabando com o papel
mais rapidamente”, afirma o juiz titular da 3ª Cível, Álvaro Nascimento
Cunha.
Com atuação em andamento na Comarca de Guaraí o Núcleo
também vem reforçando o trabalho por lá. Para a juíza Rosa Maria Rodrigues Gazire Rossi o apoio
tem sido fundamental. “O auxílio
do Nacom é importante para todo
o Poder Judiciário e para a resposta ao jurisdicionado. Essa presença
na Comarca de Guaraí serviu para a
gente perceber como essa iniciativa

da presidente foi ímpar dando mais
efetividade, eficiência e garantindo
um dos direitos constitucionais da
duração razoável do processo”.
No último semestre o Nacom contabilizou sua participação
em 859 audiências de instrução e
julgamento e proferiu 2.245 sentenças de mérito, ajudando a desafogar
varas e promovendo uma maior celeridade. Para o coordenador do Núcleo, juiz Océlio Nobre, a ação não
só promove uma valorização do 1º
grau, como um retorno aos anseios
do jurisdicionado. “É um trabalho
de extrema relevância para o Poder

Judiciário e principalmente para a
sociedade. Com o Nacom o juiz, sem
perder sua autonomia, consegue
reduzir os índices de congestionamento das varas e dar uma resposta
mais rápida ao cidadão que busca
na Justiça a solução para seus conflitos”.
Além de sua atuação nos
expedientes judiciais o Nacom coordena a Central de Digitalização,
que vem dando apoio na conclusão
da digitalização dos processos físicos remanescentes das comarcas.
Natividade recebeu apoio com a
digitalização de 400 processos, um

reforço importante segundo afirma
a juíza titular da Comarca, Edssandra Barbosa da Silva. “A equipe veio
nos orientar sobre como atuar e impulsionou o início da digitalização.
Foi fundamental, se não tivéssemos
o auxílio do Nacom em Natividade
não conseguiríamos, temos poucos
servidores”.
Uma Comarca 100% digital
promove mais qualidade aos serviços prestados, beneficiando a rotina
de trabalho dos servidores e magistrados e atendendo com mais celeridade e eficiência o jurisdicionado.

TJTO capacita
magistrados
sobre relação com a mídia
Durante dois dias (4 e 5/8), juízes de 1ª grau do Poder Judiciário tocantinense conheceram diferentes aspectos da mídia (televisão, rádio, web e impresso) durante o curso de Aperfeiçoamento – Formação Continuada,
Juiz e Mídia: Aspectos do Media Training. A capacitação oferecido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins
(TJTO), por meio da Escola Superior da Magistratura Tocantinense (Esmat), reuniu 22 magistrados de diferentes
comarcas do Tocantins.
As aulas ministradas pelas professoras Adriana Rocha Dutra Vilela, coordenadora de Mídia Impressa do
Conselho da Justiça Federal (CJF), e Dione Aparecida Tiago, coordenadora de Jornalismo do Centro de Produção
da Justiça Federal (CPJUS), também teve a participação das jornalistas Vanusa Bastos, Mara Roberta, Kézia Reis e
Irla Honorato.
Nas aulas práticas as professoras trouxeram o Circuito de Mídia, no qual os juízes puderam vivenciar na
prática como dar entrevistas para diferentes veículos de comunicação: TV, rádio, impresso e web, além de simular
uma coletiva. O grupo ainda participou de uma Oficina de Crise debatendo temas relacionados ao Judiciário.

Copedem debate em Palmas
Educação a Distância
O XXXVII Encontro do Colégio Permanente de
Diretores de Escolas Estaduais da Magistratura - Copedem reuniu em Palmas, entre os dias 28 e 30 de agosto, magistrados de todo o país para debater diferentes
aspectos da Educação a Distância (EAD). O evento foi
realizado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, por meio da Escola Superior da Magistratura Tocantinense - Esmat. Além de renomados palestrantes,
o encontro contou com a presença do ministro Ricardo
Lewandowski, presidente do Supremo Tribunal Federal
- STF e do Conselho Nacional de Justiça - CNJ.
A importância das escolas da magistratura e o
avanço da Esmat em relação a Educação a Distância
foram reforçadas pela presidente do TJTO, desembargadora Ângela Prudente. “É com muito orgulho que
registro nosso avanço na modalidade de Ensino a Distância, como instrumento para interligar as comarcas à
Esmat, eliminando a barreira de tempo e espaço e, principalmente, democratizando o acesso de magistrados e
servidores aos cursos ofertados”. A presidente assinou
o Decreto Judiciário Nº 277 instituindo formalmente as
telessalas no âmbito do Poder Judiciário do Tocantins.
O diretor geral da Esmat e vice-presidente do
Copedem, desembargador Marco Villas Boas, falou
das vantagens com o uso da modalidade. “O EAD nos
proporciona várias economias, tempo, recursos financeiros. O servidor não é retirado de sua comarca, não
há pagamento de diárias, não há prejuízo na prestação
jurisdicional, mas sim, o aprimoramento dos serviços
públicos”, declarou o desembargador.
Os avanços nas escolas da magistratura de

todo o país foram apresentados pelo presidente do
Copedem, desembargador de São Paulo Antônio Rulli
Junior. “Nesses últimos anos tornamos nossas escolas
fundamentais no aperfeiçoamento de servidores e magistrados, melhorando profundamente a prestação jurisdicional entregue à sociedade. As escolas da magistratura são muito importantes no processo educacional,
principalmente com o uso da modalidade a distância”,
reforçou o magistrado.

Ministro Lewandowski
O Copedem foi encerrado com a palestra do
ministro Ricardo Lewandowski, presidente do Supremo
Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça. Ao
falar aos magistrados o ministro reforçou a importância
das escolas para o desenvolvimento do Judiciário. “As
escolas da magistratura não podem seguir o modelo
das universidades, nós precisamos ensinar o magistrado a pensar estrategicamente, ver as coisas de forma
sistemática, nós temos que nos voltarmos para o mundo moderno”. E elogiou o trabalho desenvolvido no
Tocantins, “vejo que isso acontece aqui no Tocantins,
estou bem impressionado com a Esmat, voltada para o
futuro, para o magistrado do século XXI”.
O ministro também elogiou o Tribunal de Justiça do Tocantins pelos avanços alcançados no âmbito da tecnologia da informação. “O Tocantins se
não está em primeiro lugar, está entre os primeiros
na sua informatização, com o Processo Eletrônico
envolvendo desde a delegacia de polícia e os demais integrantes do Sistema de Justiça”, afirmou
o presidente do STF.
O XXXVII Copedem foi encerrado com a
Carta de Palmas, referendada por todos os
integrantes do Colégio Permanente.

Palestras
A Conferência de abertura foi proferida pelo professor doutor Luiz Roberto
Liza Curi, do Conselho Nacional de Educação, com o tema, “As Novas Diretrizes da
Educação à Distância”. O desembargador
Antônio Rulli Junior, presidente do Copedem, abordou o tema “A Importância das
Escolas Judiciais no Aperfeiçoamento da
Magistratura.” O juiz Paulo de Tarso Tamburini falou sobre a “A Formação e Aperfeiçoamento nas Escolas Nacionais da Magistratura e a EAD”. “O Plano Estratégico
de Formação e Aperfeiçoamento do Poder
Judiciário” foi tratada pelo conselheiro
Rubens Curado da Silveira, do Conselho
Nacional de Justiça e a “Importância da
Formação e do Aperfeiçoamento para a
Execução da Estratégia do Poder Judiciário” foi debatida pela professora doutora
Acácia Kuenzer, da Universidade Federal
do Paraná – UFPR. O juiz Marcelo Cavalcante Piragibe Magalhães, presidente da
Escola Nacional da Magistratura - ENM
da Associação dos Magistrados Brasileiros
(AMB) e conselheiro da Escola Nacional
de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados (Enfam), expôs o tema “Escolas
da Magistratura das Associações e o Desafio em Cumprir sua Missão”.

TJTO envolve
juízes na
construção do
novo
Planejamento
estratégico
Uma reunião geral com
juízes que atuam em comarcas de
Norte a Sul do Estado e a presidente
do Tribunal de Justiça do Tocantins,
desembargadora Ângela Prudente,
envolveu os magistrados de 1º grau
na construção do Planejamento
Estratégico 2015/2020. O encontro
aconteceu no dia 6 de agosto, no
TJTO e deu sequência ao trabalho
já desenvolvido com os servidores
das 42 comarcas na elaboração dos
planos para os próximos seis anos.
Pela primeira vez na história, todo o Poder Judiciário do
Tocantins está contribuindo com
a construção do planejamento. Os
servidores já foram ouvidos e responderam a questionários. A proposta agora é ouvir os juízes. “A participação de todos os magistrados
no nosso planejamento é muito importante, são vocês que fazem a Justiça do nosso Estado, o 2º grau é de
extrema relevância, mas são vocês
que movimentam essa máquina”,
garantiu a desembargadora Ângela
Prudente ao incentivar a participação de todos.
A apresentação da sistemática do Planejamento Estratégico foi
feita pela juíza auxiliar da presidência Silvana Parfieniuk, que ressaltou
a importância do trabalho. “Nós
precisamos decidir hoje o que queremos para a Justiça do Tocantins
nos próximos seis anos”. Na oportunidade foram entregues aos juízes o
questionário para apontamentos e
sugestões de melhorias.

Avanços Judiciário
Durante a reunião com os
juízes a presidente do TJTO também
apresentou os últimos avanços conquistados pelo Poder Judiciário do
Tocantins. “Nós temos trabalhado
diuturnamente com foco na valorização do 1º grau. Isso tem trazido
resultados extremamente positivos,
que podem ser conferidos no aumento da nossa produtividade. O
resultado é reflexo do trabalho de
magistrados e servidores, aproveito para agradecer o empenho de
todos”, afirmou a desembargadora
Ângela Prudente.
No mês de julho foi alcançada a meta da Gestão 20013/2015
de tornar 100% digital todas as comarcas de 1ª entrância. Atualmente
o Poder Judiciário do Tocantins possui 15 comarcas com todo o acervo
físico remanescente digitalizado e
inserido no e-Proc, além de outras
30 varas de 3ª entrância. Na oportunidade foi apresentado o “Selo
Judiciário 100% Digital”, que será
entregue a varas e comarcas virtualizadas. “É uma certificação bastante merecida, pois a digitalização

tem sido uma atribuição a mais para
servidores e magistrados e com o
empenho de todos estamos deixando o processo físico para trás”, afirmou a desembargadora.

Sistema de
Jurisprudência,
TPU e PDF Único
Os juízes ainda acompanharam a apresentação do sistema
de Jurisprudência, uma ferramenta de busca melhorada integrada
ao e-Proc, que facilitará o acesso à
toda jurisprudência do TJTO. Além
disso, os magistrados também viram
detalhes sobre o sistema de PDF
Único, já em uso, que está facilitando a visualização dos processos no
e-Proc. Outro avanço apresentado
aos magistrados foi a adequação
das Tabelas Processuais Unificadas
do Conselho Nacional de Justiça
- CNJ e a evolução estatística que
será promovida pela integração das
TPU’s ao Sistema e-Proc.

Gestão de Pessoas por
Competências
Outro assunto abordado
com os juízes foi o desenvolvimento
do projeto de Gestão de Pessoas por
Competências, que neste mês de se-

tembro inicia o envolvimento junto
às 42 comarcas. O trabalho iniciado
no início deste ano no âmbito do
Tribunal, como meta da presidência,
prevê um melhor gerenciamento da
força de trabalho do Poder Judiciário. Antes mesmo da implantação no
interior do Estado comarcas como a

de Xambioá e a Central de Execução Fiscal de Araguaína já gerenciam o trabalho usando referências
do Gestão por Competências.

“O servidor faz o que gosta, atua onde tem melhor adaptação e consequentemente tem uma melhor produtividade”
José Eustáquio de Melo Júnior
Diretor do Foro de Xambioá

“Tenho controle da produtividade de todos os
servidores e já começamos a rever funções. Seguramente a Gestão de Pessoas por Competências é um
alento para nós magistrados e servidores, todos ganham”
Milene de Carvalho Henrique
Juíza da Central de Execução Fiscal de Araguaína

Valorização do 1º grau
“Nós temos trabalhado diuturnamente com foco na
valorização do 1º grau. Isso tem trazido resultados
extremamente positivos, que podem ser conferidos
no aumento da nossa produtividade”
Desembargadora Ângela Prudente

“É uma iniciativa que tem todo o nosso apoio,
pois influencia inclusive na imagem que a população
tem do Judiciário. A maior parte das demandas está
no 1º grau e é necessário, portanto, que a maior força
de trabalho também esteja para que o resultado dos
processos seja cada vez mais célere”
Cledson José Dias Nunes
Juiz diretor da Comarca de Miranorte

“Vejo que a atual presidência do Tribunal, busca por realizar uma Justiça mais próxima da sociedade, tem valorizado o 1º grau, que é onde as pessoas
procuram efetivamente seus direitos”
Wellington Magalhães
Juiz diretor da Comarca de Cristalândia

“Quero parabenizar a nossa presidente por essa
valorização, por esse empenho até pessoal, a gente
vê isso com louvor e com aplauso”
Nely Alves da Cruz
Juíza diretora da Comarca de Araguatins

“entre aspas”

Projeto Estratégico A3P - Um olhar para
a responsabilidade socioambiental
A Agenda Ambiental na Administração Pública-A3P é um programa criado pelo Ministério do Meio
Ambiente que busca incorporar os princípios da responsabilidade socioambiental nas atividades da Administração Pública através do estímulo a determinadas
ações que vão desde uma mudança nos investimentos,
compras e contratações de serviços, passando pela sensibilização e capacitação dos servidores, pelo uso e gestão adequada dos recursos naturais, bens públicos utilizados e resíduos gerados, até a promoção da melhoria
da qualidade de vida no ambiente de trabalho.
A responsabilidade socioambiental é um dos
objetivos contemplados no Planejamento Estratégico
2010-2014. Neste sentido o projeto estratégico A3P vem
trazer uma reflexão para o Judiciário tocantinense para
que repensemos nossos processos de trabalho à luz da
sustentabilidade.
O Judiciário tocantinense tem avançado no
quesito modernidade e eficiência, e precisa avançar
também no uso racional dos recursos naturais e bens
públicos. Para isso não se requer grandes revoluções,
basta que cada magistrado e servidor pratique no seu
dia-a-dia a política dos 5R´s:

diminuir o uso de papel, copos plásticos, entre tantos
itens que fazem parte do nosso dia-a-dia e que ajudaria
muito a garantir um futuro melhor para nossos descendentes.
A associação de fatores que nos levam a um
mundo mais sustentável é fundamental para que consigamos garantir uma qualidade de vida melhor para
todos. Pensar e agir com sustentabilidade nos garante a
tranquilidade e uma menor agressão ao meio ambiente
para termos uma vida mais saudável e com a garantia
de ter os recursos naturais básicos à nossa disposição,
como água potável, ar limpo e tantos outros que pouco
damos valor porque os temos em abundância.
Precisamos olhar ao nosso redor para entender
o quanto é precioso o que nos circunda e o que devemos fazer para manter tudo aquilo ali, pois dependemos muito de todos estes recursos naturais para nossa
sobrevivência com qualidade de vida.

“Pequenas atitudes
mudam o mundo”, slogan
verdadeiro e que concito
a todos praticar. Sua
atitude faz a diferença.
Vamos fazer a diferença
juntos? O planeta agradece.

Neste projeto não precisamos esperar algo
ou alguém para darmos nossa contribuição. Pare e
pense: “Preciso mesmo pedir este material para o
almoxarifado ou patrimônio?” “Apaguei todas as
luzes ao sair da sala?” “Preciso mesmo imprimir
este material?”
Não basta que tenhamos conseguido entrar com os processos no mundo virtual. Temos que

Pedro Nelson de Miranda Coutinho - juiz, diretor da Comarca de Palmas
e gestor do projeto A3P, no âmbito do Poder Judiciário do Tocantins
E-mail:

pedro@tjto.jus.br / (63) 3218-4532

tj em foco
Novos Desembargadores
O Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins já está atuando com dois novos desembargadores. Os juízes Helvécio de Brito Maia
Neto e Maysa Vendramini Rosal foram eleitos
em certames distintos, pelos critérios de merecimento e antiguidade, respectivamente. As
sessões do Tribunal Pleno para a escolha dos
novos integrantes da Corte ocorreram separadamente, sendo a primeira realizada no dia 26
de junho, elegendo Maia Neto e a segunda no
dia 17 de julho, Maysa Vendramini.
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1 - Corte do TJTO reunida após posse de nova desembargadora
2 - Desembargador Daniel Negry com servidores durante
homenagem de despedida
3 - Presidente do TJTO e servidores de Novo Acordo
4 - Magistrados durante XXXVII Copedem
5 - Magistrados e ministro Ricardo Lewandowski
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6 - Juiz Gilson Valadares, Juíza Aline Iglesias e desembargador
Helvécio de Brito Maia Neto
7 - Equipe da ASTJ campeã da Copa TJTO de Futebol Society

