Presidente do Tribunal de Justiça e
Corregedor receberam homenagem do
Superior Tribunal Militar
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Novo Diário da Justiça traz funcionalidades
que visam simpliﬁcar e agilizar o acesso
às matérias publicadas
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Judiciário
proporcionando
cidadania e
oportunidades
Com 13 anos de existência, a Central de Execuções de Penas e Medidas Alternativas (Cepema) de Palmas tem
recebido por ano em média duas mil pessoas em regime aberto ou que cumprem penas alternativas e conta com
65 instituições parceiras, que recebem os cumpridores de serviço. Através desse trabalho, milhares de pessoas já
tiveram a chance de prestar contas à justiça e de seguir em frente em suas vidas.

IN VERBIS
Eurípedes Lamounier
Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins

Vivenciamos um tempo de rupturas que, certamente, trará importantes avanços para a nossa
sociedade. O judiciário, participando ativamente de mudanças
substanciais no cenário nacional,
só evidencia a necessidade de um
olhar sensível e preocupado com a
estruturação de uma magistratura cada vez mais preparada para
lidar com situações contraditórias
e de difícil interpretação.
Nesse processo de mudanças, a
contínua formação dos magistrados e servidores do Judiciário,
corrobora para a elevação do nível e da competência nas decisões
e demais trabalhos. A atuação da
Escola Superior da Magistratura
Tocantinense (Esmat), que comemora seus 15 anos de instalação,
tem sido exemplo em todo o Brasil. A nossa escola foi a primeira
do País, mesmo sendo uma das
mais jovens, a oferecer o curso de
mestrado, que atualmente está
em sua sexta turma. Hoje temos
orgulho de ter formado 92 mestres em Prestação Jurisdicional e
Direitos Humanos.
A Esmat, através de todos os cursos ofertados, vem gerando importantes resultados, perceptíveis
no fazer diário do Judiciário tocantinense. Trata-se de um avanço em todas as etapas do trabalho
jurídico, pois forma não só os
magistrados, mas também servidores e profissionais do direito. E
isso resulta em uma elevação na
qualidade da atividade fim. Hoje
avançamos para a instalação também de um doutorado na mesma
área, que nos proporcionará um
nível ainda maior.
Essa procura constante por inovação e excelência tem se tornado a
nossa doutrina. Em todos os setores podemos colher experiências

que evidenciam essa constante
preocupação. Como exemplo,
destacamos o lançamento, no último dia 5 de abril, do novo Diário
da Justiça Eletrônico do Tribunal
de Justiça do Tocantins, que através das novas funcionalidades
permite um acesso simplificado e
mais ágil às matérias publicadas.
É importante destacar também o
compromisso com outros poderes e entes públicos na busca por
melhor servir à população. Nesse
sentido, o Selo de Responsabilidade Judiciária no Pagamento
de Precatórios, que esta em sua
quarta edição e que faz parte do
Programa Regularidade no Pagamento de Dívidas Judiciais pelos
Entes Públicos, foi entregue ao
governo e a 11 municípios tocantinenses. O reconhecimento da
gestão responsável, competente e
transparente dos recursos públicos é necessário e tem o papel de
incentivar ainda mais essa postura.
Planejar objetivando o bem estar da população e o desenvolvimento social é uma forma de
nortear todas as nossas ações. Na
matéria especial desta edição, a
Central de Execuções de Penas e
Medidas Alternativas de Palmas
é apresentada, através das vivências de quem atua nesta parte do
Judiciário que lida diariamente
com pessoas que cumprem as
sanções.
Por isso, a ideia de uma gestão
com o olhar para o cidadão e para
o objetivo final do trabalho realizado é fundamental. Não se pode
esquecer que todo o esforço com
formação e inovação tem o papel
de tornar o Judiciário cada vez
mais preciso, ágil e eficaz.
Boa leitura!

Cepema: renova
oportunidade c
trabalho comun
O

Major do Corpo de Bombeiros, Nilton Rodrigues
dos Santos, é diretor Colégio Militar dos Bombeiros de
Palmas, que hoje possui cerca de
1.200 alunos. A rotina é agitada,
“lidar com criança não é coisa fácil”,
conta orgulhoso do trabalho que
desenvolve. O colégio mantém
uma estrutura impecável. Nenhum risco nas paredes, nenhum
papel no chão. Tudo em seu devido lugar. Mas certas coisas nunca
mudam, e de vez em quando um
aluno passa correndo ou fazendo
barulho.
O Colégio, que é esportivo, pois desenvolve várias atividades extracurriculares com os alunos, tem uma
demanda de serviço muito grande.
“Hoje nós lidamos com cerca de 1400
pessoas, se formos contar com todos os
funcionários. O trabalho não é pouco”,
explica o diretor que desde 2016 firmou uma parceria entre o colégio e
a Central de Execuções de Penas e
Medidas Alternativas (Cepema).
Pessoas que cumprem penas alternativas prestam serviço comu-

nitário no colégio. Em menos de
dois anos muitos já passaram pelo
espaço. “Nesse período, já tivemos
aproximadamente 50 cumpridores de
serviço comunitário e atualmente temos 10 trabalhando conosco. Nunca
houve qualquer problema e o trabalho
que eles realizam faz toda a diferença
para a nossa administração”, contou.
Jairton Roberto da Silva é um desses cumpridores. Ele vai cumprir
240 horas de trabalho na escola. A
Cepema determina que por semana sejam exercidos no mínimo 7h
e no máximo 14h, que podem ser
definidas pelo próprio cumpridor.
“Eu tenho feito o trabalho em dois dias
da semana, assim não preciso me deslocar todos os dias”, contou.
Sobre as atividades, Jairton diz
que é tudo muito tranquilo e que
foi bem acolhido no Colégio. “Todos me trataram muito bem e me passaram direitinho o que eu tenho que
fazer. Estou ajudando na cozinha com a
limpeza e quando estou aqui tomo café
e almoço. É uma experiência boa, quero
finalizar meu trabalho aqui e seguir em
frente”, relatou o cumpridor.
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Major Nilton explica que permitir o trabalho de quem cumpre
penas alternativas é uma boa
forma de recolocar essa pessoa
no convívio social. “Muitas pessoas cometem algum erro, às vezes por
se verem em alguma situação adversa, e acabam ficando deslocadas. A
Cepema então designa as pessoas,
sempre tomando o cuidado de checar
o histórico do cumpridor”, explicou.
O trabalho da Cepema
A Cepema começou a atuar na
Capital ainda em 2005. Nesses
13 anos de trabalho a Central
tem recebido por ano em mé-

dia duas mil pessoas em regime aberto ou que cumprem
penas alternativas. Além disso, a Central conta com 65
instituições parceiras, que
recebem os cumpridores de
serviço. “O trabalho da Cepema
é voltado para esses dois públicos.
Acompanhamos as pessoas que já
terminaram o regime fechado e
vão para o aberto. Quanto às penas alternativas, no caso de crimes
com pena de no máximo quatro
anos, nós indicamos os cumpridores para as instituições de acordo
com as habilidades e o histórico
dessa pessoa”, conta o juiz Luiz
Zilmar dos Santos Pires, titu-

lar da 4ª Vara Criminal e Execuções Penais e coordenador
da Cepema.
Sobre as pessoas que estão
na fase do regime aberto de
suas penas, a Cepema desempenha um papel fundamental, pois acompanha todo o
processo com auxílio psicossocial. Além disso, ajuda no
reingresso à escola, quando é demonstrado interesse.
“Nós temos uma demanda muito
grande, mas sempre damos esse
apoio quanto ao retorno à escola.
No caso de trabalho, é um pouco
mais difícil, mas também, quando

surge uma oportunidade, nós fazemos o possível para reintegrar
essas pessoas”, explicou Ktiucia de Sousa Sá Ferreira, psicóloga da Cepema.
Quanto às penas alternativas,
as entidades parceiras, na sua
maioria escolas e hospitais,
colaboram ao abrir as portas
para os cumpridores. A Cepema analisa cada caso para
designar a pessoa de acordo
com seu histórico e as habilidades que possui. “Não podemos, por exemplo, colocar em
uma escola com crianças alguém
que demonstra comportamento

violento, sempre temos extremo
cuidado”, explicou a psicóloga.
Apesar disso, a demanda é crescente e a Central ainda carece de
mais investimentos. O fluxo de
pessoas que passa pela Cepema
nem sempre permite que se vá
além do básico no acompanhamento. “Os nossos servidores, pela
quantidade de pessoas que precisam
acompanhar, não conseguem atender a fundo todos os casos. A Cepema
hoje, com certeza, faz a diferença,
mas a realidade é que precisaríamos
de mais estrutura para suprir todas
as necessidades”, explicou o coordenador da Cepema.

OITIVA

D

iretor-geral da Escola Superior da Magistratura Tocantinense (Esmat), o desembargador Marco Anthony Steveson Villas
Boas é mineiro de Uberaba, nascido em 22 de maio de 1962.
Atualmente é também presidente do Colégio Permanente de Diretores de Escolas Estaduais da Magistratura (Copedem). Foi um dos
fundadores do Curso de Direito da Universidade do Tocantins, onde
lecionou Introdução ao Estudo do Direito e Direito Constitucional.
Na ocasião em que a Esmat
comemora 15 anos, gostaríamos que o senhor contasse um pouco dessa história.
Como foi a instalação e quais
os maiores desafios?

Nossa escola foi instalada antes
mesmo da Emenda Constitucional nº 45, que dispõe sobre
a reforma do Judiciário, e que
também determinou a obrigatoriedade das Escolas da Magistratura e das Academias Judiciais. Então, nós estávamos
adiantados à essa reforma que
visou o aperfeiçoamento do
Poder Judiciário de uma forma
abrangente, desde os magistrados até os demais servidores.
Ainda em 2003, quando então
eu era o presidente do Tribunal
de Justiça, percebemos a necessidade de se criar uma Escola de
Magistratura. Ela seria essencial para que todo o trabalho
do Tribunal fosse aperfeiçoado
tecnicamente. E não apenas no
que diz respeito a atividade-fim
da jurisdição, mas também as
atividades que estão no meio do
processo, principalmente a área
de planejamento estratégico.
Quais benefícios práticos a
implantação da Esmat trouxe
ao Tribunal de Justiça do Tocantins?

Sem as atividades de aperfeiçoamento e capacitação nós
não teríamos implantado, por
exemplo, o Processo Judicial
Eletrônico (e-Proc) que hoje,
tem sido citado como exemplo
em todo o Brasil. Além disso,
a capacitação dos servidores,
advogados e até mesmo magistrados é realizada aqui. Não
apenas na sede da escola, mas
também com os professores
indo ao interior para qualificar
as pessoas nas comarcas. Essa

disponibilidade para a formação que a Esmat oferece tem
sido de fundamental importância para o TJTO.
O que podemos esperar para
o futuro da Esmat?

A Esmat começou como um projeto piloto. Hoje é uma escola
com mestrado em Jurisdição e
Direitos Humanos, que já está
em sua sexta turma. Graças a
isso, hoje contamos com praticamente 40% da magistratura
formada em nível stricto sensu.
O próximo passo é a implantação também de um doutorado,
para terminarmos de estruturar
o processo de formação em nível
stricto sensu.
Como foi sediar o XLVII Encontro do Colégio Permanente de Diretores de Escolas
Estaduais da Magistratura
(Copedem)?

Sediar um encontro como esse
é muito importante para o Tocantins, pois mostra para os
demais estados que uma escola
jovem, tendo apenas 15 anos –
o que é pouco em relação a algumas que possuem 30 anos
ou mais de caminhada –, tem
a capacidade, com uma gestão
qualificada e com projetos bem
executados, de ser referência
nacional.
Os encontros do Copedem são
muito importantes para a troca
de experiências. Principalmente na área tecnológica, acadêmica, pedagógica e profissionalizante. Nós percebemos ganhos
substanciais com as discussões.
São nesses debates que há uma
oxigenação, surgem novos horizontes, novas propostas.
Enfim, o aperfeiçoamento da
gestão nas escolas passa pelo
Copedem.

Sediar um encontro
como esse é muito
importante para o Tocantins, pois mostra
para os demais estados que uma escola
jovem, tendo apenas
15 anos, tem a capacidade, com uma
gestão qualificada e
com projetos bem
executados, de ser
referência nacional.
Marco Anthony Steveson Villas Boas
Desembargador do TJTO e Diretor Geral da Esmat

SÚMULA

Judiciário do Tocantins é homenageado pelo
Superior Tribunal Militar

O

presidente do Tribunal
de Justiça do Tocantins,
desembargador
Eurípedes Lamounier, e o corregedor-geral da Justiça, desembargador Helvécio de Brito Maia
Neto, receberam, no último dia
10 de abril, a Ordem do Mérito
Judiciário Militar. A solenidade, conduzida pelo chanceler da
comenda, ministro José Coêlho
Ferreira, ocorreu no Clube do
Exército, em Brasília. Também
foram agraciados, um juiz e dois
servidores do TJTO.
A comenda comemorativa aos

210 anos do Superior Tribunal
Militar (STM) tem como objetivo reconhecer pessoas e instituições que prestaram relevantes serviços à Justiça Militar da
União. Criada em 12 de junho de
1957, a Ordem dispõe de quatro
Graus (Grã-Cruz; Alta Distinção;
Distinção; Bons Serviços).
Durante a 61ª edição da honraria, o Judiciário do Tocantins foi
reconhecido pela eficiência do
e-Proc/TJTO. O Sistema de Processo Judicial Eletrônico utilizado no Estado serviu de exemplo
para implantação da ferramenta

no STM. Em maio do ano passado, um termo de cooperação foi
assinado entre as instituições
para instalação do sistema no
Superior Tribunal Militar. “O
sistema permite maior qualidade,
transparência e celeridade processual; além de economia e sustentabilidade socioambiental”, destacou
o ministro presidente do STM,
José Coêlho Ferreira, sobre o
novo momento da Justiça Militar, em busca do uso cauteloso e
eficiente dos recursos públicos.
Para o presidente do TJTO, que
recebeu a Ordem do Mérito Ju-

diciário Militar - Alta Distinção,
a comenda é um reconhecimento ao trabalho de excelência que
o sistema judicial eletrônico
permite oferecer ao jurisdicionado. “A comenda que hoje recebo,
mas o faço em nome do Poder Judiciário do Tocantins, além de uma grande distinção que nos foi concedida
pelo Superior Tribunal Militar, é um
reconhecimento também pela parceria com que esse Tribunal teve com o
TJ, em face do apoio concedido com
relação ao processo eletrônico, uma
vez que estivemos muito presentes na
instalação do processo eletrônico no
STM”, destacou Lamounier.

Pelos relevantes serviços prestados ao STM, o desembargador
Helvécio de Brito Maia Neto,
corregedor-geral da Justiça
também foi condecorado com
a Ordem do Mérito Judiciário
Militar - Alta Distinção. E ainda
receberam a comenda, no grau
Distinção, o juiz José Ribamar
Mendes Júnior, titular do Conselho da Justiça Militar; o diretor de Tecnologia de Informação
do TJTO, Marco Aurélio Giralde;
e o chefe da Divisão de Sistemas
da Diretoria de Tecnologia de
Informação, Angelo Stacciarini
Seraphin.

SÚMULA

Governo e 11 municípios
Diário da Justiça
recebem o selo
ganha nova e
Responsabilidade Judiciária moderna versão
na página do
TJTO

O

Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal de Justiça
do Tocantins (TJTO) entrou no ar no último dia 5 de abril,
com uma versão mais moderna
de apresentação e novas funcionalidades que visam simplificar e
agilizar o acesso às matérias publicadas no canal oficial de comunicação do Poder Judiciário.

O

Governo do Estado e 11
municípios tocantinenses
receberam, no último dia
23 de março, o selo Responsabilidade Judiciária no Pagamento de
Precatórios – 2018. A certificação,
em sua quarta edição, faz parte das
ações do Programa Regularidade
no Pagamento de Dívidas Judiciais
pelos Entes Públicos.
Implementado em 2015, o selo
tem como o objetivo destacar a boa
gestão dos chefes do Executivo no
pagamento das dívidas judiciais.
Recebem a certificação todos os
entes públicos que, no exercício
anterior, liquidaram suas obrigações judiciais no pagamento dos
precatórios e requisições de pequeno valor.
Durante a solenidade de entrega
do selo, o presidente do Tribunal
de Justiça do Tocantins, desem-

bargador Eurípedes Lamounier,
destacou que o selo é uma prestação de contas do Judiciário à sociedade, que merece saber quais
os gestores que mais honram suas
obrigações no Tocantins. “A gestão
responsável, competente e transparente
dos recursos públicos precisa ser reconhecida e divulgada, portanto, em vez
de cobrar publicamente gestores que não
cumprem com suas obrigações financeiras e são passíveis de ações de improbidade administrativa, o Poder Judiciário
do Tocantins enaltece e valoriza a boa
conduta frente ao erário e frente às responsabilidades com os cidadãos”, frisou o magistrado.
Além do Governo do Estado, receberam o selo Responsabilidade Judiciária os municípios de Aliança
do Tocantins, Ananás, Barrolândia,
Brejinho de Nazaré, Caseara, Guaraí, Gurupi, Paraíso do Tocantins,
Peixe, Silvanópolis e Xambioá. “Te-

mos que parabenizar o Tribunal de Justiça pela iniciativa em homenagear os gestores que se esforçam para honrar com o
pagamento das dívidas judiciais, porque
nós sabemos que não é fácil pagar precatórios em dia e o selo é um incentivo
muito grande, nos dá muita energia para
enfrentarmos o desafio diário da gestão
de um município”, ressaltou o prefeito de Gurupi, Laurez Moreira, em
nome dos demais agraciados com o
reconhecimento do Judiciário.
Entenda
Os precatórios ou requisições de
pequeno valor são resultados de
ações judiciais contra o poder público, seja na esfera municipal,
estadual ou federal, já transitadas
em julgado, ou seja, após análise
de todo e qualquer recurso cabível.
São títulos, que devem ser pagos
pelo Executivo a pessoas físicas ou
empresas com as quais tem dívidas.

A nova versão foi elaborada pelas
diretorias Judiciária e de Tecnologia da Informação com o objetivo
de aprimorar o sistema de emissão de matérias, gerenciamento e
edição de conteúdo para o Diário
de Justiça. “Estamos há dois anos discutindo formas de aprimorar o gerenciamento da publicação e deixar de lado
a operacionalização manual do sistema; e aproveitamos para implementar
outras ferramentas que vão facilitar o
acesso e promover mais modernidade
ao serviço”, destacou o diretor Judiciário, Francisco de Assis Sobrinho.
“O sistema foi idealizado para facilitar
o acesso às informações publicadas no
diário. A acessibilidade foi colocada em
primeiro lugar. Agora é possível acompanhar as publicações pelos dispositivos móveis bem como compartilhar as
matérias diretamente”, complementou o chefe de serviço de sistemas
administrativos de Tecnologia da

Informação, Márcio Santos, responsável pelo desenvolvimento
do projeto.
Modernização
As edições continuam sendo
disponibilizadas na íntegra,
em formato original, no site.
Mas, a partir de agora, também foram adicionados ícones
que permitem ao usuário enviar as matérias por e-mail ou
WhatsApp, compartilhar pelo
Facebook, Twitter ou Google+,
além de encaminhar o link desejado.
Na nova interface, o cidadão
também poderá realizar pesquisas mais amplas sobre os
mais diversos assuntos, consultando as matérias de interesse
de acordo com a necessidade.
É permitida a utilização de palavras chaves na pesquisa livre,
a busca pelo número do diário
ou matéria, pelo tipo de publicação e também por um determinado período. O filtro ainda
poderá ser aplicado de acordo
com os setores do Judiciário,
com divisão por grau de jurisdição, comarca e órgãos e seções administrativas. Todas as
funcionalidades disponíveis no
computador também estão acessíveis pelo aparelho celular.
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Andréia Teixeira Marinho Barbosa
Coordenadora do Núcleo de Formação e Aperfeiçoamento
de Magistrados da Esmat

O

dia 5 de abril de 2018 vai
permanecer na memória
de Andréia Teixeira Marinho Barbosa, coordenadora do
Núcleo de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados da Escola
Superior da Magistratura Tocantinens (Esmat). A servidora recebeu
a homenagem na ocasião do aniversário da Esmat, pelo trabalho
dedicado à Escola.
A medalha, que carrega o nome
do desembargador Antonio Rulli
Junior, falecido em janeiro deste ano, simbolizou para Andréia
muito mais do que o reconhecimento pelo serviço prestado. “O
desembargador Rulli era um homem à
frente do seu tempo, muito preocupado
com o ensino e a formação. Ele foi uma
das pessoas que me ensinaram o verdadeiro valor da educação”, contou.

Andréia foi uma das pioneiras
na Esmat, tendo começado a
sua atuação em 2005, quando a
Escola ainda não era referência
em ensino superior no Brasil.
Desde então ela participou ativamente do processo de formação de inúmeros servidores e
magistrados. Sua trajetória foi
marcada, especialmente, pela
implantação do mestrado profissional em Prestação Jurisdicional e Direitos Humanos na
Esmat, que foi a primeira escola
de magistratura do Brasil a oferecer um curso de mestrado.
“São esses frutos que nos deixam
orgulhosos pelo trabalho realizado.
Hoje a qualidade do trabalho do
TJTO está muito elevada, os juízes
utilizam as próprias pesquisas realizadas no mestrado para sustentar
suas decisões”, relatou Andréia.

SIDNEY ARAUJO SOUSA
Diretor da Controladoria Interna

Apesar de ser uma servidora com
vários anos na instituição, Andréia é preocupada com o desenvolvimento e a busca pela inovação, uma conseqüência da vida
dedicada à educação. Para ela,
uma das mudanças mais marcantes que vivenciou trabalhando no
Judiciário foi à mudança do trabalho manual de processos para o
sistema e-Proc/TJTO. “É algo que me
marcou muito. Mesmo eu que sou uma
amante do papel, via toda a dificuldade
e a demora de se fazer o trabalho totalmente de forma manual. Com certeza
foi um dos maiores avanços que presenciei” contou.
A servidora lembra a trajetória com
orgulho e saudosismo. Entre as
inspirações ela destacou o desembargador Marco Anthony Steveson
Villas Boas, diretor-geral da Escola

Superior da Magistratura Tocantinense. “Ele me ensinou muito. Foi
o meu mentor aqui na Esmat e eu devo
muito a ele, por toda essa cooperação”,
contou Andreia, que tem todos os
colegas como amigos e parceiros.
“É até difícil citar as amizades todas e falar do companheirismo que temos, mas
todos são muito importantes”.
Para o futuro, ela aspira poder
envolver todos os servidores de
alguma forma no projeto pedagógico da Esmat. “Acredito que
um dia teremos todos os servidores,
inclusive terceirizados, ampliando
seus conhecimentos e melhorando
sua formação aqui na nossa Escola.
O amor pelo estudo é algo que não
tem mais volta, uma vez que você começa, não para mais e eu quero isso
para todos”, disse esperançosa
com o próprio sonho.
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