inaugurado novo fórum JUIZ
feliciano machado braga

mais obras no norte
do estado: comarca de
xambioá ganha nova
sede

avanço: comarcas de
2ª entrância 100%
digitalizadas

conciliação: judiciário
tocantinense se
mobiliza para semana
nacional

mensagem da presidente
Estamos chegando ao fim de mais um ano,
mas com a certeza de dever cumprido e orgulho das
conquistas alcançadas em 2014. Continuamos seguindo
a todo vapor, buscando diariamente cumprir a Missão do
Poder Judiciário tocantinense de “Garantir a cidadania
através da distribuição de uma justiça célere, segura e
eficaz”.
Nesse sentido, rompemos grandes barreiras
estruturais com a inauguração dos fóruns de Porto
Nacional e Xambioá, atendendo aos anseios de
magistrados, servidores e também dos nossos
jurisdicionados. As novas sedes foram entregues em
meio a muitas comemorações e já estão ofertando
instalações de qualidade, modernas e equipadas para o
bom desempenho das atividades jurisdicionais.

Desembargadora Ângela Prudente
Presidente do TJTO
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Acompanhamos de perto a construção destas
obras, cobramos o cumprimento dos prazos e a
transparência com os gastos públicos, como é nosso
dever. Sabemos que os fóruns são mais que obras de
alvenaria, são a casa da Justiça no interior do Estado
e que acima de tudo deve abrigar seus integrantes e
receber o cidadão com dignidade.
Ainda temos obras em andamento, como os
fóruns de Guaraí, previsto para ser entregue em janeiro
de 2015, e de o de Goiatins, retomado recentemente.
Além de reformas que já foram iniciadas em Arapoema,
Tocantinópolis e Araguaína.
Outra recente conquista e que vocês poderão
acompanhar detalhes nesta oitava edição do TJ
Informa, é o crescente avanço na digitalização dos
processos físicos remanescentes. Já concluímos toda
a 1ª entrância e já temos mais de 90% da 2ª entrância.
Fomos ainda mais ousados e já editamos uma portaria
definindo a digitalização da 3ª entrância, buscando a
integralidade do Poder Judiciário do Tocantins na era
digital.
Nesse mês de novembro ainda temos mais uma
realização da Semana Nacional da Conciliação, evento
coordenado pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e
que conta no Tocantins com o empenho incondicional
de magistrados e servidores em prol da conciliação. A
medida é uma ferramenta fundamental para o fim de
conflitos judiciais, agradando ambas as partes.
Estes são apenas alguns dos destaques do TJ
Informa, em sua oitava edição. Convido você a conhecer
mais das ações do Poder Judiciário do Tocantins.
Boa leitura!

100% digital:
comarcas de 2ª
entrância concluem
virtualização de
processos
O Poder Judiciário do Tocantins
comemora mais um avanço no processo
de digitalização do acervo físico
remanescente. As 15 comarcas de 2ª
entrância, ou seja, as de médio porte,
já estão atuando integralmente de forma digital.
Alvorada, Ananás, Araguaçu, Arapoema, Augustinópolis,
Colméia, Cristalândia, Filadélfia, Formoso do Araguaia,
Itaguatins, Miranorte, Natividade, Palmeirópolis, Paranã
e Peixe deram adeus ao papel. Todos os processos
em tramitação nestas comarcas já estão inseridos no
Sistema de Processo Eletrônico (e-Proc).

do princípio constitucional da razoável duração do
processo, e o alcance da paz social”.

Com mais uma entrância 100% digital a
modernidade, celeridade e eficiência se tornam ainda
mais presentes na Justiça do Tocantins. A crescente
digitalização do acervo físico vem aposentando os
processos de papel, a morosidade burocrática e
facilitando cada vez mais o acesso do cidadão à Justiça.
O trabalho foi desenvolvido individualmente pelas
comarcas, envolvendo seus servidores. Cada magistrado
buscou estratégias para promover a virtualização dos
processos sem prejuízos ao atendimento e rotinas de
trabalho. Muitas unidades também contaram com o
importante reforço do Núcleo de Apoio às Comarcas
- Nacom, por meio da Central de Digitalização, de
instituições parceiras e de voluntários.

A avaliação positiva também foi seguida pelo
servidor Regivaldo da Silva Araújo, secretário do juízo
de Itaguatins. “Há um aumento de produtividade por
conta do acesso rápido à informação e esse é um
dos principais fatores que beneficiam os servidores e
jurisdicionados”.

Para a presidente do TJTO, desembargadora
Ângela Prudente, que em sua gestão vem priorizando
o 1º grau de jurisdição, atuar de forma eletrônica
traz benefícios a todos, justiça e cidadão. “Concluir a
digitalização de mais uma entrância é uma conquista
importante para o Poder Judiciário do Tocantins.
Parabenizo o empenho de magistrados e servidores,
da equipe da Central de Digitalização, que se
empenharam e conseguiram, com muita tenacidade e
dedicação, concluir todo o trabalho. Todos ganhamos
com uma justiça moderna e cada vez mais célere, mas
é a sociedade a maior beneficiada com essa evolução”,
ressaltou.
Quem já está atuando por meio eletrônico
também comemora o feito. Para o juiz titular da Comarca
de Colméia, juiz Ricardo Gagliardi, estar 100% digital
significa uma maior padronização. “O processo digital
faz duplicar a velocidade nos cumprimentos das ordens
judiciais, além de garantir melhor gerenciamento e
operalização dos processos e procedimentos. Portanto,
é mais uma ferramenta essencial para o exercício

Avanços também avaliados pelo diretor do Foro
de Itaguatins, juiz Baldur Rocha Giovannini.“Durante esta
caminhada rumo aos 100% de digitalização processual,
pode-se constatar uma significativa transformação no
cenário do Poder Judiciário tocantinense. O resultado
de ações assim é sempre positivo e satisfatório, no que
concerne principalmente a minimização da morosidade
na prestação jurisdicional que se torna mais eficiente.”

Portaria 3ª entrância
Outro ponto relevante para impulsionar a
conquista 100% digital foi a publicação da Portaria
nº 2056/2014, que determinou a virtualização da 2ª
entrância. Uma nova portaria agora com foco na 3ª
entrância, ou seja, as maiores comarcas do Estado,
também já está em vigor. Publicada no Diário de Justiça
nº 3460, a Portaria nº 3742, de 30 de outubro, determina
às comarcas de 3ª entrância a digitalização integral de
seu acervo físico ainda remanescente. A determinação
segue uma das metas da Gestão 2013/2015 do TJTO,
que busca dinamizar e acelerar a migração do acervo
físico para o meio digital. Conforme a Portaria, as
comarcas que possuem acervo físico superior a mil
processos poderão receber o auxílio do Nacom, para
concluir a digitalização. O prazo final para digitalização
e inserção no sistema e-Proc/TJTO, fixado pela Portaria,
é de 31 de janeiro de 2015.

lançamento do novo site e
Ferramenta Jurisprudência
são avanços no Judiciário
tocantinense
O Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins
colocou em funcionamento, no dia 8 de outubro,
uma importante novidade virtual para o Judiciário: a
ferramenta Jurisprudência. A apresentação foi feita
pela presidente do Tribunal de Justiça, desembargadora
Ângela Prudente, durante evento que reuniu
desembargadores, servidores, o presidente da Ordem
dos Advogados do Brasil (OAB/TO), Epitácio Brandão, e
demais representantes do Sistema de Justiça.

após a instalação do e-Proc. Estamos colocando em
prática uma ferramenta extremamente ágil e segura, e
que deverá ser usada por todos nós da melhor maneira
possível”, disse.
A ferramenta busca em alta velocidade
as decisões já tomadas pelo 2º grau de jurisdição,
promovendo mais celeridade aos julgamentos. “Os
senhores estão recebendo uma ferramenta simples,
flexível, e que foi produzida pelo TJ a um custo muito
baixo, mas que atende muito bem às necessidades do
Judiciário e também dos jurisdicionados”, declarou o
diretor de TI, Rogério Nogueira. A ferramenta pode ser
acessada diretamente no site do TJTO.

Novo Site

“Hoje aqui comemoramos a efetivação de
mais uma ferramenta relevante que foi implantada
no Sistema Eletrônico (e-Proc) pela Diretoria de
Tecnologia da Informação. A Jurisprudência vem ao
encontro dos anseios de magistrados, advogados e
todos os integrantes do Sistema de Justiça”, afirmou a
desembargadora Ângela Prudente.

Outra novidade apresentada foi o novo site
institucional do TJTO. Quanto ao novo layout da página
Nogueira reforçou, que se buscou uma tecnologia
avançada, de fácil manuseio, “clean” e que garantisse
mais acessibilidade. “Esse projeto foi desenvolvido
com foco no usuário, para que ele possa navegar com
facilidade”, afirmou.

O desembargador Ronaldo Eurípedes, membro
da Comissão de Jurisprudência e Documentação e
gestor do Projeto Estratégico Virtualização do Acervo
de Jurisprudência também falou da importância da
nova ferramenta. “Esse seguramente é o momento de
maior impacto para todos os operadores do direito,

No endereço www.tjto.jus.br além de notícias
e da ferramenta Jurisprudência o internauta também
irá encontrar no site busca processual, emissão
de certidões negativas no âmbito do 2º grau, lista
telefônica dinâmica, fotos em alta resolução e todas as
informações inerentes ao Poder Judiciário.

Semana Nacional
da Conciliação no
Tocantins contará com
a participação de 29
comarcas e apoio da Uma
A Semana Nacional da Conciliação, promovida
anualmente pelo Conselho Nacional de Justiça - CNJ,
em parceria com os Tribunais de Justiça de todo o
país, será realizado nesse ano entre os dias 24 e 28 de
novembro. No Tocantins a mobilização envolverá 29
das 42 comarcas do Poder Judiciário. A abertura oficial
será realizada no dia 24/11, às 9h, no Fórum de Palmas
e terá transmissão ao vivo para as demais 41 comarcas
tocantinenses.
Uma novidade para a nova edição é a
participação de alunos da Universidade da Maturidade
- UMA. O Tribunal de Justiça firmou parceria com a
instituição, que trabalha com estudantes idosos. Desse
modo, dez vagas foram abertas para os alunos no Curso
de Conciliadores.  Eles serão selecionados entre os 130
idosos matriculados na UMA, em Palmas.
Ligada à Universidade Federal do Tocantins,
a UMA integra os idosos com alunos de graduação,
além de promover atividades físicas, culturais e sociais.
“Muitos passaram por situações na vida que podem
tornar a experiência de conciliação bastante salutar.
A forma de falar, de agir pode colaborar para um
ambiente mais harmônico na conciliação ”, afirmou o
juiz Gilson Coelho Valadares, coordenador estadual do
Movimento pela Conciliação.
Além da turma da terceira idade, cerca de 120
voluntários também foram selecionados para participar
do Curso de Conciliadores e devem contribuir com a
Semana Nacional. Só em Palmas já foram designadas
981 audiências envolvendo áreas cíveis e de família. A
Comarca da Capital também realizará paralelamente
um mutirão específico do seguro DPVAT, com
aproximadamente 400 audiências já agendadas.
Para o responsável pela Central de Conciliação
de Palmas, juiz Nelson Coelho Filho, a cada ano a
Comarca busca um maior aprimoramento da ação. “ A
expectativa para este ano é muito boa. Estamos sempre
ampliando essa mentalidade da conciliação. Mas é
relevante que as partes compareçam. Reforçamos
aqui o pedido aos advogados para que ressaltem a
importância da presença maciça dos representados, é
isso que garante o excelente resultado da conciliação”,
explicou o magistrado.
O juiz ainda lembra que a Central de Conciliação
de Palmas funciona durante todo o ano, realizando

uma média de 30 audiências por dia. Além da Capital,
ações de conciliação são desenvolvidas em todas as
demais comarcas, buscando resolver conflitos de forma
harmônica e agradando todos os envolvidos.

Balanço 2013
Durante a Semana Nacional da Conciliação
em 2013, foram incluídas 3.319 audiências em todo o
Estado, que resultaram em 863 acordos, totalizando
quase R$ 12 milhões em acordos e atendidas 4.791
pessoas. Na Comarca de Palmas os números também
foram exitosos, com 832 audiências designadas e 199
acordos homologados (36,2%), num total de mais de R$
6,5 milhões em acordos.

Cejusc Araguaína
O Centro Judiciário de Solução de Conflitos
e Cidadania – Cejusc, da Comarca de Araguaína,
recebeu, no dia 10 de outubro, um espaço adequado
para a realização de audiências de conciliação. A
entrega foi feita pela presidente do Tribunal de Justiça
do Tocantins, desembargadora Ângela Prudente,
e pela juíza coordenadora do Centro na Comarca,
Umbelina Lopes. A iniciativa segue a política nacional
de tratamento adequado de conflitos de interesses,
atendendo à Resolução n° 125, do Conselho Nacional
de Justiça – CNJ. De acordo com a coordenação do
Cejusc, em Araguaína já foram realizadas em um ano
de criação 1.968 audiências, resultando em 698 acordos.
Para a Semana Nacional da Conciliação de 2014 estão
designadas mais de 300 audiências. “A conciliação é
tratada como uma política importante para a solução de
conflitos. É uma porta para que o jurisdicionado tenha
acesso efetivo à cidadania”, afirmou a juíza Umbelina
Lopes.

Comarca de Xambioá
atua em sede nova: mais
estrutura a servidores,
magistrados e cidadãos
O compromisso do Tribunal de Justiça com
o 1º grau de jurisdição está registrado na placa de
inauguração do Fórum de Xambioá. “Nosso propósito é
oferecer melhores condições de trabalho a magistrados,
servidores e demais profissionais do Direito e, acima
de tudo, proporcionar ao cidadão uma prestação
jurisdicional de melhor qualidade”. A nova sede da
Comarca foi entregue no dia 10 de outubro, pela
presidente do Tribunal de Justiça, desembargadora
Ângela Prudente, e pelo diretor do Foro, juiz José
Eustáquio de Melo Júnior.    
A solenidade de inauguração movimentou
a cidade e reuniu magistrados, servidores, demais
integrantes do Sistema de Justiça, autoridades locais
e a comunidade. Ao som da Banda do 2º Batalhão da
Polícia Militar de Araguaína, o desenlace da fita e o
descerramento da placa oficializaram a entrega da
sede definitiva à Comarca.   
Em seu pronunciamento a presidente do TJTO
falou da importância do novo prédio para a Comarca. “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.
O juiz José Eustáquio agradeceu à presidência
do Tribunal de Justiça pelo empenho e reforçou a
relevância das novas instalações. “É um momento
histórico, de transformação, a Comarca de Xambioá hoje
se instala em um local adequado, salubre, bem
localizado, promovendo mais qualidade a servidores,
advogados e aos jurisdicionados. Um fórum estruturado
é um fator de muita motivação no desenvolvimento de
uma prestação jurisdicional de excelência, que é nossa
meta à frente da Comarca”.
Os benefícios proporcionados com a entrega
da sede definitiva também foram ressaltados pelo
vice-prefeito da cidade, Marcos Antônio Gomes. “É uma
satisfação para o município a entrega dessa obra que
traz mais qualidade tanto para quem serve à justiça,
quanto para a população de Xambioá no recebimento
dos serviços prestados”, declarou.
Dona Ângela Maria Santos, moradora
de Xambioá, divide a rua onde mora com as instalações
do novo fórum e está feliz com a novidade. “Parece
um sonho, um prédio tão lindo desse na cidade,
principalmente em frente à minha casa”, disse.   

Homenagens
Durante a solenidade de inauguração a
presidente do Tribunal de Justiça, desembargadora
Ângela Prudente, homenageou o juiz José Eustáquio
de Melo Júnior com uma placa de agradecimento
pela dedicação e compromisso. A desembargadora
também homenageou a servidora Edileusa Costa
Nunes, representando todos os servidores do Comarca
de Xambioá.

Novo Fórum de Porto
Nacional ‘transforma’
cidade centenária e
aprimora a prestação
jurisdicional
A centenária Porto Nacional, cidade
tocantinense conhecida como “berço cultural”,
ganhou no dia 17 de outubro mais um motivo
para se orgulhar. Com uma arquitetura moderna
e arrojada, o novo Fórum da Comarca se destaca
no centro da cidade como uma das maiores
estruturas prediais localizadas no município.
Num fim de tarde, com direito à pôr do sol e o lago
da Usina Luiz Eduardo Magalhães ao fundo, o esperado
Fórum de Porto Nacional foi entregue a servidores,
magistrados e à comunidade portuense. A obra foi
inaugurada pelo Tribunal de Justiça do Tocantins, no
dia 17 de outubro, durante solenidade conduzida pela
presidente do TJ, desembargadora Ângela Prudente,
juntamente com o diretor do Foro, juiz José Maria Lima.
O evento foi acompanhado por diversas autoridades,
desembargadores, juízes, servidores e integrantes do
Sistema de Justiça, como Ordem dos Advogados do
Brasil - OAB, seccional Tocantins, Defensoria Pública e
Ministério Público.
Ao discursar a desembargadora Ângela
Prudente externou a emoção de entregar o tão
esperado e sonhado Fórum de Porto Nacional. “Por
anos se trabalhou em estrutura física precária, por isso,
me orgulha muito a entrega desse novo fórum, não só
por ser um prédio amplo, moderno e com arquitetura
de última geração, mas sim, por, a partir de agora,
garantir mais qualidade a servidores, magistrados e
principalmente à sociedade. Uma sede à altura de
quem integra a Justiça desta Comarca e dos cidadãos de
Porto Nacional”, disse agradecendo ainda o empenho
de servidores e magistrados da Comarca.

Porto Nacional e é digna dos cidadãos desta terra que
também fazem parte da minha vida”, afirmou.
O prefeito da cidade, Otoniel Andrade, ressaltou
a importância da obra e relembrou a história de Porto
Nacional e os nomes registrados na memória da cidade,
como o do juiz Feliciano Machado, do desembargador
Theotônio Segurado e do ex-governador Siqueira
Campos. “Agradecemos todo o Poder Judiciário por
essa grandiosa casa que hoje é entregue à sociedade
de Porto Nacional”.
A comarca de Porto Nacional é a quarta maior
do Tocantins e conta hoje com seis magistrados, 79
servidores e 17 colaboradores. Além da cidade sede,
integram à Comarca os municípios de Brejinho de
Nazaré, Fátima, Ipueiras, Monte do Carmo, Oliveira de
Fátima, Santa Rita e Silvanópolis.

O diretor do Foro relembrou a história da
Comarca e da luta por um local mais digno de trabalho.
“Hoje é um dia de festa e regozijo, esse é o novo templo
da Justiça na Comarca de Porto Nacional. Este Poder
(Judiciário) é apenas um instrumento na manutenção
da justiça e é colocado ao dispor e ao serviço da
sociedade”, declarou o magistrado ao compartilhar
também a conquista com os servidores e demais juízes
da Comarca.

O novo fórum chama a atenção pela beleza
e grandiosidade. Foi erguido na região central da
cidade, em localização de fácil acesso, em um terreno
de 14.752,11 m². A área construída é de 6.746,43 m²,
divididos em três pavimentos, térreo e mais dois
andares. A sede definitiva da Comarca tem capacidade
para comportar até 12 Varas Judiciais, tendo também
espaço para salas do Ministério Público, Defensoria
Pública e Ordem dos advogados do Brasil – OAB.

A solenidade também foi acompanhada
pelo vice-governador do Estado, Tom Lyra. “Tenho
certeza que a sociedade recebe esse fórum com
muita alegria e saberá dar ao Judiciário o merecido
valor e agradecimento. É uma obra que engrandece

Homenagem
O fórum leva o nome do juiz Feliciano
Machado Braga, que este ano completaria 100 anos.

Um reconhecimento a importante militância cultural e
política, bem como a liderança do magistrado na luta
pela emancipação da região norte de Goiás e criação
do Estado do Tocantins, dedicando-se diuturnamente
à pesquisa e estudos de viabilidade geopolítica dessa
unidade da Federação. Além da placa de inauguração,
também foi feita uma aposição do retrato do juiz
Feliciano, uma reprodução devidamente autorizada
pelo artista plástico Amaury Menezes, que passa a
integrar o fórum.
A solenidade de inauguração também foi
acompanhada pelos familiares do juiz Feliciano.
Estavam presentes a esposa, de 83 anos, senhora
Hermione de Carvalho Machado, os filhos: Brasil
Tocantinense, Luzia América,
Benjamim, Manoel
Caetano e o neto Feliciano Machado Braga Neto. “Nós
familiares agradecemos profundamente a todos que
proporcionaram esta honrosa homenagem a nosso pai,
que sempre amou e lutou por Porto Nacional e pelo
Tocantins”, declarou Luzia América em nome da família.

Medalha Jubileu de Prata
Na oportunidade, em comemoração aos 25 anos
do Poder Judiciário tocantinense, foram entregues três
exemplares da medalha “Jubileu de Prata”, instituída
por meio da Resolução nº 3, de 20 de fevereiro de
2014. A honraria está sendo entregue a personalidades
e autoridades que contribuíram e contribuem para a
Justiça tocantinense.
A presidente do TJTO, desembargadora Ângela
Prudente, entregou a Medalha ao membro do Conselho
Nacional de Justiça, Fabiano Silveira, convidado
especial da solenidade de inauguração do Fórum de
Porto. O conselheiro Fabiano é advogado, mestre e
doutor em Direito.
“É uma honra receber a homenagem deste
Tribunal tão jovem, que mesmo com 25 anos, já se
destaca principalmente ao garantir mais estrutura de
trabalho a juízes e servidores. A entrega deste novo
fórum vai aproximar a população da Justiça, dando
mais qualidade ao exercício da prestação jurisdicional”,
afirmou o conselheiro do CNJ.
A presidente do TJTO também entregou a
honraria ao desembargador Jamil Pereira de Macedo
– desembargador aposentado do Tribunal de Justiça
do Estado de Goiás e natural de Porto Nacional. O
magistrado agradeceu a homenagem e parabenizou o
TJ pela entrega do novo fórum.
“Porto Nacional foi fonte inspiradora do Estado
do Tocantins e referência em educação no então Norte
Goiano. Por isso, o Tribunal faz uma dupla homenagem
à cidade entregando um fórum digno do cidadão
portuense e que leva o nome do juiz Feliciano Machado,
que merece todas as homenagens”, declarou em seu
discurso o desembargador Jamil Pereira.
A terceira medalha foi in memorian ao juiz
Feliciano Machado Braga. Das mãos do desembargador
Marco Villas Boas, dona Hermione de Carvalho
Machado recebeu a Medalha Jubileu de Prata.
Outros registros de homenagens foram feitos
para a desembargadora Jacqueline Adorno que,
quando presidente do TJTO possibilitou a retomada da
obra pela atual gestão; para o juiz José Maria Lima, pela
dedicação; e para a servidora Maria Célia Aires Alves,
homenageada em nome de todos os servidores.

Projeto “Conhecendo
o Judiciário” mobiliza
estudantes da Capital e do
interior
Desenvolvido pelo Tribunal de Justiça, por
meio do Centro de Comunicação Social, o projeto
“Conhecendo o Judiciário” mobilizou estudantes da
Capital e do interior do Estado durante o mês de
outubro. A iniciativa busca apresentar uma visão ampla
do Poder Judiciário tocantinense às comunidades
escolares e acadêmicas.
O professor e coordenador do curso de Direito
do Ceulp/Ulbra, Gustavo Paschoal,
acompanhou
alunos da universidade e avalia que as visitas são de
fundamental importância para os estudantes porque é
necessário um contato mais prático com as instituições.
“É importante porque esses alunos estudam a estrutura,
mas muitos deles acabam ficando sem conhecer o
funcionamento. Esse projeto é muito interessante para
nós da Universidade e essa abertura dada pelo TJ auxilia
os estudantes na sua carreira porque em breve tudo o
que for abordado fará parte da rotina deles no dia a
dia e tendo esse conhecimento, tudo será mais fácil”,
completou.
Nas Câmaras Cíveis e Criminais os visitantes
tiveram uma palestra sobre o funcionamento do
Tribunal, ministrada pelo diretor Judiciário Francisco de
Assis Sobrinho. Para o acadêmico Jordan Silva, estar no
Tribunal e ver a aplicação concreta do direito é muito
importante. “Conhecer a estrutura do TJ é necessário
para a familiarização do estudante com o cenário em
que vamos atuar futuramente. Todos deveriam ter essa
experiência.”
As portas do Judiciário também estão
abertas para alunos de escolas públicas e privadas.
Aproveitando a oportunidade um grupo do ensino
fundamental do Colégio Batista de Palmas também
participou do projeto. Foram duas turmas divididas no
período matutino e vespertino, somando mais de 60
estudantes.
Para a orientadora Nívea Maria Gonçalves,
a visita foi de fundamental importância porque
complementa um projeto já existente na escola, que
visa uma educação passando pelos ambientes escolar,
familiar e social. “Nesse contexto a visita dos alunos ao
TJ é uma oportunidade de ampliação do conhecimento”,
afirmou.
Gabriela Romanovski é aluna do 6º ano e ainda
não sabe qual carreira profissional pretende seguir, mas
disse que a visita poderá ajudá-la na hora da escolha
no futuro. “A visita foi muito legal. O grupo aprende

sobre as leis e sairemos daqui com um conhecimento
maior, que vai nos ajudar a escolher o que queremos ser
futuramente.”
Outra turma a visitar o TJTO foi a de estudantes
do 7º período de Direito da Faculdade de Guaraí.
“É a primeira vez que temos a oportunidade de
realizar essa visita ao Tribunal de Justiça e conhecermos
os trâmites, o funcionamento da instituição. Só temos
a agradecer a oportunidade.” Essas foram as palavras
do universitário Celso Duarte Prado, que esteve no
Tribunal acompanhado do professor Carlos Eduardo e
mais 30 acadêmicos.
No auditório Feliciano Machado Braga
os visitantes tiveram uma mini palestra sobre o
funcionamento do Poder Judiciário do Estado ministrada
pelo servidor de carreira e mestrando da Escola Superior
da Magistratura - Esmat, Spencer Vampré.
O magistrado Gilson Coelho Valadares recebeu
uma das turmas de estudantes no gabinete e falou sobre
a importância da dedicação aos estudos. “Mais que
bons profissionais, sejam boas pessoas. Não queiram
seus direitos apenas, façam direito à vida toda”.
Todos os estudantes foram recepcionados pela
Assessoria de Cerimonial, que mostrou as instalações
e os conduziu pelos diversos setores administrativos
do prédio e pelas Galerias dos ex-presidentes e
desembargadores. Os alunos ainda assistiram parte
da sessão do Tribunal Pleno, com desembargadores e
juízes convocados presentes.

Gestão por Competências: 42 comarcas envolvidas e
sensibilizadas com projeto
O Comitê de implantação do projeto de Gestão
de Pessoas por Competências visitou todas as 42
comarcas do Tocantins levando informações sobre o
novo modelo. A sensibilização envolveu magistrados e
servidores nos meses de setembro e outubro.
Foram mais de 10 mil km rodados pelas
estradas do Tocantins reforçando aos integrantes do
Poder Judiciário a importância do projeto.
Só na última semana do mês de outubro a equipe
percorreu as comarcas de Ananás, Wanderlândia,
Araguaína, Arapoema, Colinas, Miranorte, Cristalândia
e Araguacema, concluindo com Paraíso e Pium. A
iniciativa foi desenvolvida pelas integrantes do
Comitê de Implantação, juíza auxiliar da Presidência
do TJ Silvana Parfieniuk e as servidoras Maria Luíza
Nascimento, Leila Maia e com o auxilio dos servidores
Ednan Cavalcanti e Ranielio Lopes Lima.
O encerramento do trabalho de sensibilização
foi realizado na Comarca de Paraíso do Tocantins e
acompanhado pela presidente do Tribunal de Justiça,
desembargadora Ângela Prudente. “O Judiciário
funciona com a participação e comprometimento de
magistrados e servidores. O fundamental do projeto
é a valorização do servidor. Nós sabemos que temos
várias potencialidades no Estado, mas temos também
um compromisso com a sociedade de oferecer serviços
de qualidade e boa produtividade”, ressaltou.   
Com a conclusão das visitas às comarcas a
coordenadora do Comitê, juíza Silvana Parfieniuk, falou
sobre a atual etapa de avaliação das competências,
que segue até o dia 10 de novembro. “Com o Gestão por
Competências vamos conhecer melhor os servidores,
e assim, garantir que todos tenham a oportunidade
de crescimento. O objetivo final é a satisfação e o
crescimento do servidor e do Poder Judiciário em todos

os aspectos”, explicou a magistrada ao pedir que todos
os servidores da área fim respondam a avaliação dentro
do prazo.
A nova metodologia de gestão tem ganhado
o apoio de magistrados e servidores da Justiça do
Tocantins. O diretor do Foro de Paraíso, juiz Esmar
Custódio Vêncio, garantiu o envolvimento da Comarca
com o projeto. “A iniciativa vem para nos capacitar,
melhorar a qualidade dos nossos serviços, vamos nos
empenhar e seguir essas orientações. Sabemos que é
um programa para produzir melhorias e tornar o Poder
Judiciário do Tocantins uma referência para o país”,
afirmou o magistrado.
A assessora Jurídica Maria do Socorro Bueno
também externou a sua opinião. “É o caminho para
uma maior valorização do servidor. Na medida em que
será cobrada mais qualidade, também será dada mais
oportunidade de crescimento”, disse após a reunião de
sensibilização em Paraíso.
Na Comarca de Augustinópolis, o juiz Jefferson
David Asevedo Ramos acompanhou a passagem do
Comitê e avaliou de forma positiva o projeto. “Está
demonstrando uma maior interlocução entre o Tribunal
de Justiça com o 1º grau. É necessário e essencial que
o Tribunal busque conhecer as necessidades de todos
os que compõem o Poder Judiciário. Esse projeto é
essencial e primordial para o desenvolvimento do
Judiciário como um todo”, disse.
Opinião seguida pela servidora Mayra
Regina de Carvalho Alexandre, que também atua em
Augustinópolis. “O Programa Gestão por Competências
deixou transparecer a preocupação dos gestores do
Tribunal de Justiça com o servidor individualmente.
Vai melhorar o desenvolvimento do nosso trabalho”,
afirmou.

Para o servidor da Comarca de Axixá do
Tocantins, Marcos Martins dos Santos de Sá, “o serviço
público sempre esteve um pouco distante das vocações
e habilidades pessoais dos servidores, assim, o programa
serve exatamente para suprir essa lacuna”.
Após a visita do Comitê à Comarca de
Tocantinópolis, o contador judicial Marcelo Adriano
Rodrigues ficou entusiasmado. “O programa me parece
bastante necessário. Vai profissionalizar o servidor para
uma melhor prestação jurisdicional. Será muito bemvindo para toda a comunidade do Tocantins”, disse.

etapas
O projeto está na fase da avaliação de
competências, que segue até o dia 10 de novembro,
e permitirá que cada servidor e gestor atuantes
na área finalística indiquem quais competências
(técnicas e comportamentais) já possuem o nível

Planejamento Estratégico
2015/2020 entra em fase
de finalização
O Tribunal de Justiça do Tocantins, por meio da
Coordenadoria de Gestão Estratégica, após ampla discussão junto a magistrados, servidores, integrantes do
Sistema de Justiça e sociedade está consolidando os dados colaborativos para o fechamento do Planejamento
Estratégico 2015/2020. A última atividade desenvolvida
ocorreu no dia 24 de outubro com a realização de um
workshop na sede da Escola Superior da Magistratura
Tocantinense (Esmat). A abertura dos trabalhos contou
com a presença da presidente do TJTO, desembargadora Ângela Prudente.
“Este é um momento de muita seriedade e comprometimento. Esse planejamento vai de 2015 a 2020.
Peço que vistam a camisa de gestor visando a melhoria
da administração, do Poder Judiciário como um todo”,
ressaltou a desembargadora ao falar da importância da
consolidação do planejamento.
Participaram do
Workshop magistrados e
servidores do TJTO, Corregedoria, Esmat, representantes das comarcas e
representantes de entidades de classe.
O grupo participou de   oficinas de trabalho para estruturar as

suficiente para o exercício de seu trabalho e ainda
em quais dos conhecimentos há necessidade de mais
desenvolvimento.
Todos os servidores da área finalística
(Comarcas, Diretoria Judiciária, Secretarias de Câmaras
e Secretaria do Tribunal Pleno) receberam instruções
em seus e-mails institucionais e no Portal do Servidor
para realizarem sua autoavaliação.
O projeto, iniciado ainda no mês janeiro
deste ano, já concluiu várias etapas. A primeira foi
o 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.

ideias e sugestões coletadas durante a fase de diagnóstico e possibilitar a construção do novo plano para os
próximos seis anos.
De acordo com o coordenador dos trabalhos,
José Atílio Beber, para a conclusão do planejamento é
necessária a mobilização de todos. “É preciso que esse
movimento consiga alcançar a todos os integrantes do
Poder Judiciário, para que juntos possamos planejar o
futuro e garantir melhorias para a Justiça e, consequentemente, para a sociedade”.
É com o Planejamento Estratégico do Poder Judiciário que se define a missão, a visão e os valores da
instituição, fixando-se os objetivos estratégicos, com as
respectivas metas, indicadores e as ações as quais se
pretende atingir. A realização do diagnóstico estratégico para a elaboração do Planejamento 2015-2020 teve
início em março de 2014, alinhado à Estratégia Nacional, instituída pela Resolução nº 198, de 16 de junho de
2014, do Conselho Nacional de Justiça. Pela primeira
vez a Justiça tocantinense ouviu e envolveu as 42 comarcas, instituições integrantes do sistema de Justiça e
a sociedade na construção das propostas.

Mês do Servidor: TJTO
promove bem-estar com
atividades e palestra de
Dulce Magalhães
Durante o mês de outubro, o Tribunal de Justiça
do Tocantins promoveu a valorização do servidor do
Judiciário com uma programação alusiva ao Dia do
Servidor Público (28/10). A honrosa arte de servir foi
ressaltada por meio de cartazes e banners com frases
como: “Sou servidor do Judiciário, minha missão é servir”.
Além disso, foram realizados atendimentos médicos, de
fisioterapia, imunização contra gripe (H1N1), dentre
outras atividades. E fechando as comemorações a
renomada palestrante Dulce Magalhães falou sobre a
“A arte de viver a mudança”.
No encerramento do Mês do Servidor
a presidente do TJTO, desembargadora Ângela
Prudente, ressaltou a importância dos servidores
para o desenvolvimento do Judiciário. “Somos todos
servidores e devemos nos orgulhar dessa nobre missão
de servir a sociedade. É com empenho e dedicação de
cada integrante do Judiciário que seguimos na arte
da distribuição de uma Justiça cada vez mais célere,
eficiente e eficaz”, ressaltou a presidente.
Além dos servidores do TJ e da Comarca de
Palmas, os integrantes do Judiciário que atuam no
interior também receberam atividades alusivas ao Mês
do Servidor. Como a imunização contra gripe (H1N1)
e atualização do esquema vacinal realizada nas 42
comarcas. “Realizamos ainda mais de mil atendimentos
entre palestras, mini-cursos, oficinas, atendimentos
individuais, Judiciário na Medida, prevenção do câncer
de mama e colo de útero, dentre outras ações”, relatou  
o diretor de Gestão de Pessoas, Heráclito Toscano.

Palestra
“A arte de viver a mudança” envolveu os
servidores do Tribunal e das 42 comarcas, que
acompanharam a palestra por meio de transmissão via
satélite. Usando a filosofia, a educadora, pesquisadora,
escritora e palestrante Dulce Magalhães, de Santa
Catarina, falou sobre a forma de vermos a vida e como
podemos promover a mudança necessária para o bemestar.
A palestrante apresentou o paradigma da
escassez, formada pelo esforço e reclamação. “A
realidade não é o que eu vejo, mas é a forma como eu
vejo. Mudar de mundo e de olhar. Somos aquilo que
somos capazes de enxergar no campo da realidade”,
reforçou.

O servidor Atílio Beber gostou dos ensinamentos
de Dulce Magalhães. “Temos que estar sempre
mudando para melhor e nos apegando a hábitos
sadios, que nos memorizam coisas boas, evitando o
envelhecimento precoce e problemas de saúde”.
Ainda dentro da programação foi iniciada a
segunda etapa do projeto Judiciário na Medida, que
visa promover o bem-estar dos servidores.

“entre aspas”
Sair do endividamento é
possível? Medida certa no
Orçamento Familiar e no
uso do 13º salário

2 – Churrasco com familiares e amigos, não, durante
6 meses, salvo se for na casa e por conta dos amigos;
3 – Deixar o carro na garagem 1 dia por semana, e
limitar seu uso no dia a dia (dica: usar outro meio de
transporte);
4 – Estabelecer uma mesada para a esposa e os filhos,
e nada mais que isso (perigoso, mas no caso dele vai
dar certo);
5 – Trocar as lâmpadas da casa por econômicas,
restringindo seu uso para o período noturno, consumo
vigiado para o uso de água, produtos de limpeza,
alimentos e os equipamento domésticos (básico, mas
essencial para o endividado);
6 – Ter apenas uma conta bancária e um cartão de
crédito (muito cuidado com o uso);
7 – Não estocar alimentos (há oscilação de preços é
continua, e os produtos podem entrar em desuso ou
perder a validade);
8 – Renegociar suas dívidas por meio de carta
registrada aos seus credores, com propostas de
pagamento de acordo com as possibilidades;
9 – Parar de dar presentes (neste ato, ele vai descobrir
seus amigos e economizar uma grana, lembre-se ele
tá no sufoco);

Escolher uma vida financeira saudável e
caminhar sempre no azul. Sim, é possível! Basta você
querer e agir para que suas contas fiquem equilibradas.
Existem boas práticas no manuseio deste bem ($), que
podem ajudar a estabelecer o “Gaste Bem” para a
família.
A decisão de sair do endividamento é pessoal,
repito pessoal, ou seja, mudança de comportamento de
consumo e hábitos. Desde já, adianto que a possibilidade
de ocorrer despesas que podem endividar são reais, é
preciso atenção. Então, cuidado com a sazonalidade
comercial – “dia do, dia disso, dia daquilo”.
Relato como modelo, um caso fictício sobre
endividamento para exemplificar como é possível
sair do vermelho. Por meio da planilha de controle
de gastos, descobrimos seu potencial de angariar
recursos, de consumir, e o “gargalo” (onde deveria agir
– o empecilho), verificamos que suas dívidas tinham
uma causa concreta, o seu “estilo de vida”, ou seja, suas
atitudes com o dinheiro.

1 – Dos 4 finais de semana mensais, durante 6 meses,
ele deve sair para passear (gastar) apenas 2;

10 – Trocar de veículo enquanto é tempo (ver
obsolescência programada – com a diferença em R$,
troque por um carro mais em conta no momento e
quite dívidas).
No caso do nosso exemplo, o remédio gerencial
é o que chamo de orçamento familiar radical. Treme,
dói mesmo, mas alivia seu bolso, te dá condições
de repensar seus custos, sair do vermelho, e uma
oportunidade de constituir um novo padrão no uso do
dinheiro com estilo também.

ROGÉRIO LOPES é servidor público do Tribunal de
Justiça, Administrador de Empresas, Especialista em
Agronegócios. (rogelopes@bol.com.br)

tj em foco
Dia da Criança: Reino
Encantado do CEI
O Centro de Ensino Infantil do Tribunal
de Justiça do Tocantins (CEI) comemorou o
Dia da Criança com o “Reino Encantado do
CEI”, fazendo alusão aos contos de fadas com
príncipes e princesas. Professores, servidores
administrativos e alunos entraram no clima
se vestindo à caráter. As atividades foram
encerradas com um “Baile Real”.
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1 - Equipe da Diretoria de Infraestrutura e Obras na inauguração em Porto
Nacional
2 - Magistrado e servidores de Xambioá durante inauguração do novo
Fórum
3 - O servidor do Poder Judiciário Heldeir Carneiro, ordenado Padre no dia
31 de outubro
4 - Feira de Ciências do Projeto Vida Sim Drogas Não em Pedro Afonso
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5 - Homenagem póstuma ao juíz Feliciano Machado Braga
6 - Corregedor Luiz Gadotti e o desembargador Cláudio Roessing,
coordenador do CNJ em visita à CGJUS
7 - Magistrados durante inauguração do novo Fórum de Porto Nacional

