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Poder Judicia~io
Estado do Tocantins

ArJ completar os seis primeiros meses de gestao a frente
da presid-6ncia do Tribunal de Justiya orgvlhe>-me de dizer
Que o trabalho 8rduo de toda a mlnha equ!pe jtt produztu
frutos importantlsslmos. E quanoo dJQO isso oac 6 s6 com
um Olhar VOit.ado para dentro ees limitas fisicos do POder
Judlclarlo. mas fundamentalmente pensando na
preetecao iurlsdlctonat. que e nossa meta mats
dignificante.
Foi um pet!Odo em que consotldamos um projeto central
de nossa gest.ao, o NUdeodeAf)OiOM cceercee. Nacom.
Vtsto com reoeio por alguns, por quebrar paradigmas e
implementar uma dinflmica oolaborativa que eparenteve.
nom primeiro memento, uma especiedeintervencionismo.
logo servldcwes e maglstractos perceberam qee se tratava
de um instrumento estrateglcamcn1e efTCaz para agllizar o
andarnento de ptocessos. cnar layouts maiS funcionais
para as escrivanias e capacitar servidores para a
importante terere de digitaliz~o dos processes que
ainda tramltamde forma fisica,
AllAs. a dlgrta1a:ayao ~ outro ponto que vale destacat. So o
e-Proc e um.a reabdade consotidada desde o ano oesseco.
gradativamente juizes e servicores estao percebendo o
quantce importante virtuatizar tembem cs processes mets
antigos. o cue nos permitirit mats celeridade. Neste
qoesno. conqulstamos lmportantes avan-;os e ate mesmo
oapolcco Sleclcatcdos ServidOfes.
Outros ponies podemos ainda ressaltar, corno o start para
a formulaytio do programa de Ges-tao por Competenc:::ias.
Que oeve te- um lencamentc pUblico mu:ito em breve; as
reunloes reglonallzadas que flzemos com os maglstrados:
a retomada de algumas Obras 1mportantes: as parcenas
se&adas com prerenuras e oom o Govemo do Estado na
criay8o e aparelhamento das Cenlrais de Execut;:Oes
Fiscais; e tentescctras ~esde impacto.
Porem. permltam-se enfaUzat o Que mals me ategrou.
uma esco&ha d1ficil de se apoetar, mas que peta sua
importancia. vale ser aiceda ec pedestal: a cooqulsta do
coovenlo jun to ao Banco do Brasil, seleca via Govemo do
asteec do Tocantins, que resultou num apone finenceiro
Que val possibllitara abertura do processolicita16rio para a
construcao do F6'umdeflnltivo da Comarca deAragualna.
Era um sonno acalentado pela comunklade jiuridlca e. pot
quo nao dlzer. por tode a popul~o do norte do Estado.
Um sonho que agora esta cada vez mais pr6x:imo de se
teenerrealidade.

e

E para revlsltar estes e outros assuntos. que convfdo a
tOCSM para apreciarem esse nosso se.gundo lnfOl'mativO.
BoaSeitura.

Desembargadora Angela Prudente
Prosidonto do T JTO

Presidentes dos Tribunais de Justi~a enfatizam a
correta apllcacac das leis

No inicio do mes de julno a cidade de Boa Vrsta, capital de
Roraima. sediou o 95° Enoontro do Cotegio Permanente de
Presidentes de Tribvnais de Jvstis;a 00 Brasil. Pelo "lccannns
pattlc!param a desembargaOOra Angeta Prudente. presldente
dO Tribunal de Justi~ 00 Estado do Tocanuns. ea juiza Silvana

Outra decisiio import.ante foi a de eofenzar que a respcsta do
Judl~rio aos ctamores socials deve ser a correta aplica~
cas lels. o comoate permanente corru~o. e a bosca ca

Parfieniuk.

A Carta de Boa Vista oonta ainda com meis tres resoruQOes: o
rep(ldio ao processo de fragilizac;lio e vulnerabilidade
lnstrtuclonal a que vem seoco submetldo o Poder Judlclario: o
regtStro Cla preocuoecaoca .rusnca oom a implementa~ dO
roveSiS:tema de previdancia dos magistrados e servidores. e a
intenc;Ao de repetir as interferSncias nas administraQOes dos
TribunaisdeJusii~, deoorrentes da concent-ecec de poderes
nos Orgbos da Un&ao, o que, na opin&ao dos presidentes,
afronta as garantias e prlnclplosconstttuclonals federatlvos.

Carta de Boa Vista
Ao final do encootro, fol aprovada a Carta de BoaV.sta. Entre as
dnco coocicsees of.ciaiS para o judiOOrio brasnelro. oestaca-se
a priorizat;Ao da espectauxacac de varae e joteaccs
competentes no combate

a

violi?ncia contra a mulher e

a

cececnecac dos serviocres desses Org.aos do poder judiciario e
de suas equipes mutljclisQ:plinares.

a

celeridade na presta~o juri:Sdicional.

Pesquisa
Dando continuidade as eczes previstas no Programa de
Gesttki 201312015, o Poder Judicitirio do Tocantins. oom a
finalidade de propk::iar melhorias nes condi¢es de trabalho e
cootribuir para uma qualldade de vida memorpara maglstrados
e sarvldores. estfl reenaanec a Pesqulsa de Clima
Organizac:ional.

A pesquisa sen\ uma import.ante ferramenta que permitirii a
tocoe manlfestarem o grau de satlsfac;~ para com o ambleote
°'ganCzaclona1 e o retaclonamento interpessoo1.

Censo Nacionat doJudicU1rio
Na mesma linha, ccmeca nos pr6ximos dias o ceose Nac:ional
do Judlciario 0 Conselho Naclonal de Just~ (CNJ) pretence
realizat um 1evantamen10 de lnformac;oes socioecooomlcas e
funcionais de roees os magistrados e servtccres des
inslitui¢es judiciilriasem nivel naciooal.
0 oenso sera feito por meic da internet no site do CNJ. A julza
Silvana Parfleniuk. preside a ComlssaoCensMria no TJTO.

En revis a
Juiz Ocelio Nobre

temoontribuido signi1lcaUvamente para agi1i2:aro andamentcde
processes paraflsedos e. desta Icrma, dar resocstas ecs
rectames de cidadania dos jurisdicionados, jil eerie suficiente
par proctamar o see acerto. E digo isso, pcrque cs resultados
enotaoos ate o presente momento sOO posftlvos e podem ser
vtsoauzaccs nos mapas estattsucos publlcados peia
CoiregedOtia Getal de Jusli~. retacionados as Varas que
receberamc apoio.
Porem. echo que o legado qoe vai flcanoo e mais amplo. pois
8Caba trazeodc novos ccnceitcs, mcdemizanoo pr8ticas, qve
teodem a perdurar. E isto. a rOOdlo e loogo prazo pooe ser
lmportante para o judicl~rlo como um iooo. 6 a100 que suplanta
os limitas da importancia de um ncciec de trabalho come o
nosso.
Quais as maiores dificutdades
momento?

encontradas

ate esse

reoe projoto novo que lmpOquo numa muda~

CriadO no final ce feverelro. o NUdeo d& Apoio As Comarcas
(Nacom) ji'.I se tornou uma marca da gestao da
desembargadora Angela Prudente, presideote do Tribunal de
Justi~. Criado oomo importante instrumento para contnbuir

oom a modemiza9fto ces esmnures de trabatho nes Varas
Judiclals. o N.acom tem ak:an9ado tesultados posltlvos por
onde jll passou.

E o lnformativo T J entrevista nessa edi~o o coordenador do

Nacom. o jiuiz oeenc Nobre, cla Comerca de ccenee do
Tocantins, Que hoje est.a 8 freote de uma eQuipe Que ooota
oomma1sef01sjulzese 15 setVldores.
Or. oeette Nobre, com quase
seis meses de
funcionamento efetivo do NUcleo de Apolo 8s Comarcas,

como o senhor avalle esse projeto crtado na gestio da
dcsemb:trgadora Angela Prudente? Os rosultados j6
estioaparecendo?
NBo ten ho a menordUvida que o projeto esta sendo de grande

imponAnoia para o Jl.ldiciario e cle reievancia para com a
soceoaoe tocannnense. $6 o fate de ser uma iniciativa que

de paradigma,
acaba por enccnnar dificuldades pontuais. tstc e nonnal em
qualquer inslitu~o. Pcrem. ler o apoio e o corpo direlivo deste
gestao da presidente Angela Prudente comprometiclo com o
pro;eto do NU<='eo, acebou senoo um fac:ilitador. Oificuldades
mesmo que apornana a esuutora ainda peqoeoa diante ca
granele demanda existente. Mas cstas conting~naas tern sido
gerenciadas com erialividade e muito empenho de uma equlpe
que tem muita disposicOO de fazefdiferent;e.
E qual$ as princlpals conqulstas

lmpactaram poslllvamente?

que o senhor cltaria que

E al p.cdlmos quc ncssa

an61ise o senhor inclua o cidadlio que, 111 na ponta. procisa

recorrer a uma das varas qua jil foram atendidas pela sua
equipe.

e

Eu tenho a impressao Que a somat6ria de uma s&.rie de
fatores. Peosemos, por exempk> o imponan1e trabalho de
oroaniza.;ao canorarla fetto pela cciuipo do Naoom. Essa
organiza~o s6 tem sentido quando M integra~ e motivac;ao
entre os servidores em prol de um Unico objetivo que e prestar
um serviiyo de valor I) oomunidade, com celeridade e boa
vontade. 0 mesmo se aplica ao apoio de gabinete Q\le demos
em vatas rl"MJltosobrecarregadas. elas gMham maloramprltude
quando delxamos o legado de motiva~o otn quem permanece
e precisa dar continuidade ao trabalho do dia-a-dia. o que
implCarli, na poota, na satisfeiyiio dos jurisdicionados. E a
satisfa~o do jurisdicionado, e, em verdade a principal
conquistadoprojeto.

Atua~ao

•.:... NACOM

•• .. ••TOCANTINS
•

NUCLEO OE M'OIO As COMARCA.~

Supervis.io e auxilio para digitalizac;io:
Comarcas de Colinas. Ananas, Novo Aoordo, Paran§,
Palme!r6polis, Pedro Afonso , Apoio jun to 8 Central de
Execu.;oes Fiscals de Palmas para d1gltat1zacao e lncrusao de
processos nsioos no e-Proc. digitaliza(;l)o de 397 p(OC;eSSO$
fisicos com recursos na 4• Yara da Fazeoda de Palmas e
digitaliza<;io de 34 processos fisicos com recursos da Veta
civel de Dian6polis.

Apolo om Cart6rlo:
Araguaina. Augustin6c)otis, Dia.t16polis. Paraiso. PedtoAfondO
e Tocantin6polis
Apolo em gabinete :

2• Vara da Fazenda de Palmas I 3• Vara da Fazenda de
Patmas I Vata clvel de Colm6ia I Vara Clvel de Para1so

Convenio com o Governo do Estado
0 qovemedcr Jose Wilson Siqueee Oempcs ea presioente do
Tribunal de Justl~a do Estado do Tocantins, desembargadora
Angela Prudente. asslearam em ono de julho um convenlos de

Conviniocom a Prefeitura de Pal mas
0 prefeito de Palmas, Carlos Amastha, e a presidenle do
Tribunal de Justiiya do asteec do Tocantins, desembargadora
Angela Prudente, assmaram no dia 11 de jvnho um conv6nio
de coooeracso ob;etlvando a dlsponlblliza~ao de pessoai e
ineios oeceeearlce a viabili?a~o. implanta~o e manute~ao
da Central de sxecocees Fiscais na Comarca de Palmas.
Criada pelo Plano do TJTO. a Central visa otimizat as ac;Oes e
cs peccedimentcs merentes as a¢es executives ascels
m.inlcipais, que someote no ceso da Prefeltura de Pelmes
somam maisde 17 mllfeitos.

ccccerecac objetivandOa disponiblllz~o de pessoal e melos
necessaries a viabtlizayijo. implanta~ e manuten~o das
Centrais de Execut;:Oes Fi:scais nas Comarcas de Palmas,
Araguafnae Gvn.ipi.

As Centrals t~m a finalldade de oUmiZar as acees e os
prccecrmeracs lnerentes as aceee execcuvas fiscais
esteduals.

0Conv6nlo
De acordO com os con~nios, o govemo do Estado e as
prefetturas diSponi.bila.arrio seMdores. estagl~rlos e velcnos.
J;) o Tribunal de Justi~ designara magisltados, seMdorM e
estrutura fisica necessaria para funcionamento das Centrals
nas comarcas. otimizando a forc;a de t:rabaiho e a esirunrra
organizacional existente. sem quakluer aumeotc de despesa
para o Poder Judlcic:\rio.

Para a pmsidente do TJTO sac esp01ados rescuaccs positivos
com os converses. ~Eles possibilitan'io a implemenl91tiio das

Ceotrais. Nosso objetivo e desafogar as Varas des Fazendas
proporcionando a9ilidade na I.Jamila~ dos processos de
execueso fiscal e permitlndo que os jvizes fazendflrlos atvem,
priotltariamente. nos processosde coeneclmento. em especial
os da Met.a 18 do CNJ'', cceeotco a desembargadora Angela
Prudente.

Conveniocom a Prefeitura de Gurupi
0 prefeito de Gvrvpi, taurez Moreira, e o \lioe-presidente do
Tribunal de Jusllir;a do Est.ado do Iocanuns. desembargador
~1ouraFilhO. lambltm asS&naram no dta 30 de julhO. oconWnk>
de cccceracsc objelivando a dispanibilizac;ao de pessoal e
meios necessariesa viabi1izac;So,implantac;Ao e manutenc;Ao
de Central de Execu90es Fiscais na Comarca de Gurupi. Oato
foi acompeohedc pela presidente do TJTO, desembargad0ta
Angela Prudente e peto d1retorGeral, Fl$:vloleall Ribeiro.

•

Tocantins tem a primeira Comarca
totalmente digitalizada
Para dar mats agilldade aos procedlmentos. logo apes a
dtgitalizacaode tOdosos p<ooessos. duran.te uma s.emaM. o dim1or
do Foro delerminou que fossem mantidos apenas cs serviQos de
a!endimento ao publlco e os despachos urgentes para que, dessa
foema. os anljgos processes fisioos puoessem ser inseridos no e·
Procoquantoantes.
"Agora entramos numa nova fase e podemos dar mals agtlld-ade
pt~o juliSdiciOl\C)1 para o cidadao. Estamos muito satisfeitos
com essa vil6ria e parabenizamos a atual adminis.tracoo do TJTO
que tem inoent:ivado e vem conoenttendo esf0t90s no sentido de
apoiar tact.as as comarcas na digitariza~o·. enfatizou o diretor do
F6rum.
A escrlva da Vata Ctlminal Cl3udla Roclrigues frisou que "antes
trabalh<)vamos oom duas realidadM, a partir desse momen10 a
situacOO muda. Nossa trabalho vai ficar bem mais dinamico e
riipidotenhocerteza. Estamos comemorando~.

a

A comarce de Alvorada. no sul do Tocantins, emra para a
hist6rla do judiciarlo, por ser a prime!ra a conclu!r a
d1gltatiz~o do 3CetV() de prOC$$$-OS fisicos. 0 ltabatho
oome~u em rnac e se encerrou em julho passedc. No total
foram digitafizados e inseridos no Sistema de Prooesso
EletrOnioo e-Proc, 1.759 peocessos ces verse Clvel e
Crimif\81.

0 dlretor Ck> forum. julz Fabiano Goncatvos Matques
explica que para reabzaro trab.alOO contou com o empenho

de todos os servldoras da Comarca. "Flzemos uma
verdadeira rcrce terefa e a boa vontade foi un8nime.
Trvemos aincSa a colaboray&o do Municlpio cee nos ceoeo
servidores e. prlnclpalmente. do Trlbunal de Justi~ p0t
melo eo NUcloo CleApoio as comarces (Nacom) que esteve
nos auxiliando com c envio de servidores para oterecer o
treinamento necessario ao desempenho da atividade~,

dlsse.

A presldente do Tribunal de Justit;a. desembargadora Angela
Prudente eloglou o trobalho e o resultado positlvo na Comarca de
Atvorada. 'Magistrado, servidOtesevolunt.arios esti\O de paraMos.
Fico feliz com o empe.nhoea dedicacAodaqueles que participaram
dessa a~o que resultou num marco para a ;ustit;a tocantinense.
Temos acornpanhado a movimentat;OO em lodas as comarcas do
E.stado na bus.ca pau1 alcan~r cem por ce.nto da dtgltallz~tio e.
tenho certeza que. juntos vamos consegulr csse feito vlt0tloso".
ressaltou apresidenle.

Poder Judiciario avan~a na
digitaliza~ao de processos fisicos
AP6s concluir a implantat;ao do e-Proc, sistema pelc qual
coclos cs processes se iniciam de forma eletr¢nica. o Podet
JuchclOtlo do Tocantins tern procurado concentrar sees
estorcos na dlgitallzat;ao dos processes que ainda
tramitamna forma lisica.
O NUoleo de Apoio tts Comarcas jS estendeu sua ah.l~o
na digitalizat;OO dos orocessos fisioos que se eocontram
em grau de recurse eo TJ e tern atuado tambem na
orientacao e capacrt.a~de s.ervkloms.
E quern vai se junlar ao trabalho de digitafiza~o dos
precesses ftstccs
Sindtcetc dos Serventuerics e
SeNIOOres da Justi~do Tocantins(Sinsjusto)queainda no
tlnal de junho apresentou projeto que cria um grupo de
sel'Vidores voluntfltiospara auXJliar ostrabalhosdo Naccm.
especificamente oe virtualiz.a~ des rcunes processuais.
Essa iniciativa va:i po6Sibifrtar a agiliza~o des atividades
com o envotvimento de 13 servidores etenvos que seriio
seleciooados pela entid.ade sindica1 e que atuar~o sob a
supeMsaodojuiz Ooeho Nobre.coordenadordoNacom.

e

A digitaliza~io pelo interior do Esta do
A digitaliz;ac;:Ao dos precesses qee elnde tramite m de fcrme

fiSica avan.;a oom bons resultadOS em diversas Comarcas dO
interior do Estado. Segundo informac6es do diretor judiciario do
Tribunal de Justi~ do Estado do Tocantins, Francisco de Assis
Sobrinho, ·algumas Comarcas do interior adotaram uma rot)na qve
lhes permitiu reallzar toclos os trabalhos colidlanos cartorials ao
mesmo tempo em que encontram tempo pata que os servkloms se
envo1vamna digdalit.a.;ao continua dos processes fiSioOs".
Para a desembargadora Angela Prudente, presidente do TJTO ·a
tecnologia tem que ser vista como atia<:la dos magistrados, dos
advogados. dos sel'\lldores do jud1dario e de todo cldadao qve
ptease buscar polos seus direitos. A dig.itahza~ dos p<ooessos
fisiOos e o &-Proc. que jiJ e uma realiclade. sao instrumentos que
colocam oJudiciario num patamarde excelencia eeficit?ncia".

Julgamento de processos no TJTO
Grau de Cumprimento 92°/o
0 Tribunal de Justtca do Tocantins esta traball'lanelo para
a1c:a~t as metas ostaOOl&eidas polO C<inselho Nacional de
Justi~(CNJ).

5000

0 eerorcc contlnuo epresente rewlt9dospositivos conforme
pode set conferido na estatlstica do pri~o semestredeste

4000

Resultado Meta 1 de 2013 -1° semestre

3000
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Meta 1 de 2013: Ju1ga.t quantidac::le melor de processes de
oonhecimentodoque os distfibuidos em2013.2°Grau
•

Proc:essos Dislribuic:tos: 4.797

•

Prooessos Julgados: 4.370
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0

Projeto "Homens que amarn"
A vara de Combate ii V.olencia Domestics e Familiarcontra a
Ml.llher em Peimes inovou em was atividades. amplia.ndo o

atendmentc e acompanhando nM somente a meiner, mas

cesenvoivenco

ncmens.

ptOJetos voltados excluslvamente aos

Sob a eooroeoacao da Julza Subslituta. Emanuela da Cunha

Gomes. fol tealizada no m4s de junho. a ptimeira teun&ao dOS
hOmens. dentro do P1o;eto intitulado ·Homans cue Amam". A
at;So contou com o suporte da equipe multidisciplinar
vincutada S Vara, do Ministerio PUblico Estadual e da
Oefensoria P(iblica.
Para a ;utza. trata-se de um ttabalho mutlo imf)ortanle pois
~apOs a1gum tempo iespoodel'Ktopeta Vara dEt Combate fl
Vtel8ncia Oomestica e FamiliBf contra a Mu1heJ na capital,
ve<ificam0$ uma grande reiterai;So no deSQJmprimento das
decisOes em sede de medidas proteuves. Constatamos
tambem que o atbitramento lsolado de medldas de protec;ao
naooonduz a uma sOfu~contioua para oconfltlo dO~stico,
de forma que o tretamentc do homem se mcaua
imprescind ivel para c restabelecimentoda harmoniafamiliar".
A magistrtlda lembra alnda Que oe l&QOS familia1es stio de
d.rfldl dissof\J~;)O. prlnclpalmentequando ocasal possul tllhos.
Dessa fcrma, "&ntOf'IClemos que so este Mmem estivEtr bem.
todos cs demais integrantes do nucleo familiar possJvEttmeote
tambemestarao ",

TJTO melhora velocidade de conexao
Buscando atend&t a oemaoca crescente o llnk de dados para
scesso a internet do TJTO. passou por uma considet;)VEtl
ampliaCiJo. De uma capacidade de 30 ._{bps passou para 100
Mbps. Esta mesma amplia~io se deu no link de dados de
ecessoits 42 Ccmercesdo Pod'erJvdic:iariotocantfnense,oque
teflet!u dlretamente na quaUdade dos servl~os lnformatlzados
oferecidos, comooacesso maisag.i1 aoe-Proce a lntemet.

prtncipetmente nos hor8rios de pico, havera uma redu~OO
consldertivel oa ocorrencla de probremas orlundos de
ccocesncnamentcna rede de dados·.
A presidents do TJTO, desembargadora Angela Prudente,
enteode que essfm como a demanda por sef"Vi9os informat.izados

e cresoente "o lnvestimentoem Tecnologia da lnforma~o

deve
ooompanhar essecrcsomento.buscandosemprel)(Omover uma
0 diretor de Tecnologia da lnformai;Bo do TJTO, Rogerio inrraestrulura adeQuada para o Peder Judicifltio. porque, na
Nogueira, ressatta que "na velocidade de ecesso a internet, ponla, istosignificaumamefhor ptest&QAojurisdicionar.

lncentivo as conciliacoes
Com a finalidede de se edequer a Resol~o 125, do Conselho
Nooional de Justit;a (CNJ), que dispOe score a politica necicnat de
tratamento adequado de oonftitos de loteresses. no timblto do Poder
Judlclarlo. o Pleno do Ttlbunal de Justl~ dO E.stado do Tocantinscnou
os cerece JudkiAtios de SOl~ao de Confldos e Cid.adania (Cejusc}
das Comarcas de Araguaina, Colinas do Tocantins, Porto Nacional e
Gurupi. AResolu-;ao No. 09 foi pubhcada no Diario de Justiya em 27 de
ju:nho.

O objet.ivo oesses ceotros e o de promover acees de lncennvc a
au1ocomposii;:ao ce liligiOS e A pacrncacac social por meio da
ccnctuacsc e da rnedtacao. Para a presidente do T JTO,

desembargadora Angela Prudente, "a ooncilia-;ao e os metodos
anemaffvos de solvyfto de litig:io sso merncres do qee qualquer
demanda judicial, que rooltas vezes slnOnlmo de uma longa dura~
do prccesso. de dcsgastes oesoecessancs e de ptejuizo e<:onOmioo
parao Estadoe para as panes".

e

Equipe de Lideres Analisa
Planejamento Estrategico

Saude Suplementar
tema de Forum

e

0 aucUt6rio do Tribunal de Justi<;.a do
Estado do Tocantins sediou em 21 de
ju.nhO o IV F6rum do Judiclario pata a
Sa Ude, oom o tema -Sailde Suplement.ar".
0 evento teve por objetivo permitir sos
cperecores do Direito no E$tado do

Tocantins, magisttados. membros do
Mlnlstetlo Pllblico. defensores pUbllcos.

advogados, eervlcoree do Poder

Judiciluio. do Minist9rio Pubncc e ea
Oefensoria

PUblica,

bacharets

e

estudentes de Direito que aprilllOlem

oonhecimentosscoresaUdesuptementar.

A promoeac do eventc foi ca Escota
Superior da Magistratura Tocantinense ~
Esmal, e a escolha da tematea, segundo

seu dlretor, desembargador Marco Villas

Boas. "foi monveda pelo grancte nUmero

de demandas envotvendo o Poder
Judicittrio ea As.sistOncia;) SaUde, e t&ve
oomo fooo, de forma especial, conlribuir
para as decisOes a serem lomedas

cctlolenememe petos diverscs entes
envotvklos nessa ceoela",

I

:;.A....i ,

""~

A Equipe de lideres para implemeotai;Aodo Planejamento Estrategioo, no ambito
Judiciario tocantinense, eeteve reunida em 19 de junho para a 6' ReuniOO de
An81ise da Estrategia (RAE). No enccnrro, foi apresen1&da a situa~ dos
lndicado<es qoe estao com metas cumprldas e oom tend6ncla de cumprlmento.
bem como tealizadas eoecoecces OO'I metas que se encontravam superadas. A
Equipe de Lid&les tambetn discutiu providOneias para metas que se enccotravem
comdificuldades de exec~o.
Pesqulsa e vlrtualb:~~§o
Um dos pontos cue mereceram destaque na reunlao foi a Pesqulsa de Clima
Or'QanlzacionaJ. ora em el(ecucao entre tooos os seMdoms o magisltados. A
pesquis.a pretendo medir o grau de satislayiio paraoom o ambiente OC"ganizacional
eo re&acionamento interpessoa1.

a

Al&mdo retatopositivo apresentadoquanto meta de vinuatiza~dOs prooessos,
que Inclusive possibilltou o ence<ramentodos ptojetos de implanractio do Sistema
Elettonico de rntonnai;:oes (SEI), e do Prooesso JudiCial Eletr6nioo (&·Proe), ;ti
consolidados, e em pleno funciooamento,discutiu-se na reuniao a modernizai;ao
do sistema de informai;&o e transmissae> de dados das unidades do Poder
Judiciario.

Compromluo

Ao final cSa reuniAo. a d&sombaroado<a Angela PtudOtlte. klmbrou a todos dO
compromissodo PoderJudiciatio oom a coletividade ea presta~o jurisdicional de
qualidade, pedindo empenho para que as melas readequadas ou reafirmadas
fossem nortea<:loras do trabalho diario dos lideres presentes, e que e$Se
sentimento f osse perpassadooo c0<po fundonal dO Poder Jvdici8,rio.

Convenio destina recursos
para construcao do Forum
de Araguaina

para o deset1volvimento &oonOmico do Estado e oestaccc.
de forma particularizada, a construcao do Forum da
Comarca de Araguaina. ·A construoSo do F6rum de
Aragvaina umaobra das mais importantes, nlk> sOporqve
vem de enconrrc 8 coocretiza~ode um scone, mas porque
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linstalaCOcs eeecoaoas s.ao lndispens~veispara ateoder, e
bem, nao somente magiStrad0$ e servidores. mas em

especial todo aquele cidadao que peedsa se utiliz.ar dos

seMQos dajustic;:a". declarou.

Conv6nio assinadO Ot'ltre o Govemo oc Estado do Tocantins e o
Banco do Brasil em 27 de junho desunou cs recurses necessarscs
para o inicio das obras do F6rum da Comarca de Ataguaina. 0
ccnventc foi seiado petc governador Jose Wilson Siqueira
Campos, e pelo superlntendeote es tactual do Ban<XI do B<asil. JoOO
Batista Cle S3Ayres. com as psesencas dadesembargado<a Angela
Prudente, ptesidentedO 'fribunalde Justit;a. diretores da instituit;ao
financeira e diversos seceetanos de Estado.

A presoente do TJTO. desembargadora Angela Prudente,
ressanou a liberacao ees recurses como de exttema
imPortand.a. lembrar'W:lo que a obra vai atender a segunda
maior Comarca do Estado, onde hoje tramita um grande
volume de processes e que. por isso mesmo, neceeeita de
um eseecc mels edequadc para eteoder servidcres,
maglstrados, proflsslonais do dlreito e jurisdlclonados. "E
um momenta Import.ante, pois hoje temos mats d& 50 mil
precesses tramitando na ccewca. em 16 varas. e as
condicoes do pffidioatual sBo precArias. Com a constru~
de um predio pr6prio teremos coodiQOes de peestar um
sel'\'i.QO melhor eos nosscs jutisdiciona<los, um seMQo oe
exc~ncla"'.sallentou.

0 convenlc total do estedo, na ordem de RS 390 milh6es, vat
permitir ainda a reformas de hospitals, a oonstru~ e reforma de
unleaoes oa PoUcia CIVil. a recup&1a¢0 e pavlmenta-;ao de
esnaeae. oinvestimento em tecnologia ea lnfonna~. a aquisi~
de maquiniilrios para a agriculture familiar ea construt;ao da sede

do f6rum de Araguaina. E dentre o montante. recurses que
permiti~ o tancamentc para breve do edital de lici1ayfto des obras
do FOrum definltlvocla Comarca cJeAragvalna.
Governadordestacaimportincia
Durante a solenicace,o Governaclor destacoo a import8ncia dos
investimentos para o Tocantins como uma grande con1ribuiy00

GMF organiza mutirao
Antimanicomial.

serao elabotados

laudos psiquitttticos dos

pacientes e levantados dados como a exist9ncia de rede de

atendimento,profissionaisespecialfzadose familiares.

Alendeodo a normativa onunca do ccnsensc Naekloo1 de
Justica- CNJ. por seu orgao especializado. Departamento
de ~~onitorementoe Fcsca1iz.a<;OOdo SistemaCarcerario DtvlF. sera reauaeec, no mes de agosto, mutirlio das
medidas de seguran~ aplicadas e em execuctio no Est&do
do Tocantins.
O mutirOO tern come finalidade agilizar e rever a situ&OAo
processuat e pessoaf caqoeies pacientes submetidos a

medlcas de seguran~, vis:ando p0$-sibilitat a reinseiyAo e
Jnctusao social, possfvel retomo
famllia e tratamento
ambulatofial. Com base nestas dlrctrlzes, e fundado na Lei

a

Segundo o Coordenador Estadual do Gtupo de Monitoramento e
Flscahzacao • GMF. Julz Esmar Custodio V~nCK> Fl1ho. ~a
necessidade da tealizacao deste mutitao ' ptemente e
extremamente importante a fim de que, nOO somente teohamos a
ideia da quantidade de pacientes com medida de seguranya
impost.as. mas principalmente da triste realidade j8 c:onstetada
quando do mutirtlo caroer8rio 00 CNJ do anode 2010 e das
lnspei;oes reaJlzadas pelo GtiF em vanas unidades ptlslonals do
Est.ado noano passado."
OGMF

0 Grupo de Monitoramento e Flscallzai;lio do Sistema Carcer8rfo

do Estado 00 Tocantins fol rnstltufdo pela PresldOocla do Ttibona1
de Justi¢3 e Corregedoria.Gera1 da Justi~ e tem por fs'latidade
acompanhar as prisOes provis6rias ea execui;Ao penal e fiscaliz.ar
as condii;Oes dos estebelecimentos penais do Estado do
Tocanlins,

Entre as as
Prioridade para o judiciario
Meta 18/CNJ

prlorltarlas a serem cumprida.s no oecorrer do ano de 2013,
res-tou dellmitaela a hoje alatdeada t..'1eta 16JCNJ. que ObjeUva
~ideotificat e ;u1gar, at6 3111212013, as accee de imptObidade
administrativa e eceee penais relacionadas a cdmes contra a
administrayio pUbftea,distribuidas ate 31/1212011M.

0 memento que o Pats vive atualmente. em que se multlplicam
benfazejos protestos ctvlcos escootaoeos. exlge uma reftexao
sot:>re o papel de caea um de nos na constru~ e consolida~
de uma sociedade queoorresponda aos nossos ansek>s.Afinal,
oomo dizia Mahatma Gandhi, pacifista indiano. "temos de nos

tomar a ml.ldantyaque quererrcs ver nomundo'.

lmbufdo oesse esplrito. o POdet Juchci;.1tio Tocan1lnense (dO
qual orgulhosamente fai;o parte ha. 24 anos). por meio de seus
valorosos magistrados e servidores, vem empreendendo
esrorccs visando o efetivo e integral cumprimento da citada

Meta 18/CNJ, oom a necessene agilii:aytio
julgamento dos processesa eta relaclonaoos.

na

tramita~OO e

Par e passo com l<)iS rectarncs. instituiQOes de ensino
renomadas, tais comoa ENFAf\i1 (Escola Nacional de Forma~

"As recentes man1festa~s e protestcs populates. realizadOS
nas ruas e pta~s de tOdoo Pais, dao ccote de qoo a SOciedade
brasileira nao esta rneis a tolerar a impunidade de ageotes

e Aperfei9'amentode t..4agistrados}. a ESMAT (Escola Superior
da Magistratura Tocemmense], elem de oeuas similares. vem
peomovenoc cursos slstemdtloos para conferir aos magisttados
e setVidores maklr soguran~ oc condu~ dos proccssos que
uatam das tematcas 'improbidade administrativatt e "crimes
contra aadminist~opliblica·.

e.

pUbUoos que, no exercicio de suas fuOQOes, pratiquem ates de
improbidade actministrativa eloo crimes oontra a OOministra~
pUbtlca.

Apriori:z.a~OO da trami~iio de tais peoeessce dcravante. um
objetiv<l oontlnuo a ser perseguido pelo Pooer Judlcl~rio. tenoo
em vista que as ccoseqceoctasdos atos illcilos de tn'lptoblelade
administrativa e dos crimes contra a adminiStra~o pUblica

O Judieifuio brasdeiro. antes mesmo da eclosao cesses
protestos- legitimos, diga-se de passagem-, e jli antenadoaos
anseios populares despertados por oceslec do julgamento do
·mensall'o", agiu no letultc de priorizar a tramita9ao dos
processes que vlsem a nneta dos ~direltos transind1\fiduais,
d1f\Jsos e OO(()tlvos~. assim oompre&ndldos oomo aqueles que

revert em emsSrios prejuizos para a sociedade comoum todo.

atingem a coleti\lidadeoomo umtodo. indislintamaote.
Nesse sennoo. no VI Enoontro Nacional doJudiciSrio, rea1izado

em Aracaju/SE, em novembrc de 2012, dentre outras metes

e

E isso o que a socied.acte espera do Jl.ldiciario: a entrega,
dentro de um prazo razo3vel. de uma presta~ jurlsdlclonal
efeliva. eficaz e. sobfetudo, justa."
ADELINA GU RAK .Juiz.ade Direito • Convocade pekl TJ/TO
Coordenadoradocumprimentoda META 18-(TJ. T0-1° Grau}
/ lntegrante do FOCCO - F6rum Tocantinense 00 Combate
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Ministro

do STJ

A Escola Superiorda Magistratura Tocantinense(Esmat) reoebeu nesta nodiasete
de junho a \lisita do ministro SebastiaoAlves dos Reis JUnior. ministro do Superior
Tribunal de Justit;a (STJ). "rlvemcs a honra de epresenter a Esma! em um dia (Se

grandes atividades. Alem do Cicio de Debates que contou oom a partlclpa~o do
Mlnlstro. a ocesaescota trabalha como cursooe Espcdala.a~ emCflmJnologia e
oom o MestradO om Presta~oJuriSdiciona1.· frtsou odiretOfgQral, d9$$mbargador
Marco Villas Boas. Para Sebasliao Alves dos Reis JUnior -aczes qua
disponibiliz.am cursoa, treinamentos e semin8rios para lodas as Com.areas do
Esta<lo signiflcam uma valorii:aiyfio eos magistrados e sesviocees, fazenclo oom
que tceos sesintern resconsavels pekl cumprfmentodas missOes maisnobresque
dizem respcltoao POder Jucbcl<'itio".

Presidente do TJPB e ex-Governador da Paraiba
A presidente do Tribunal de Justiya do Estado de Peralba. desembargadom
F8tima Bezerra Cavakanti, e seu esposo, o ex-qovernedor da Paraiba1 Jose
Targino Maranhtto, visitaram no dia 27 de jvnho a desemba'9(100ra Angela
Prudente. presldente do TJTO. Na oportunldade. a presidente do TJPS fez
questao do coonecer o slstcma de prccesso eletrOnt00e.Proc. Atualmente.o
Tribunalde Justi¢ada Paraiba trabalhapara virtualit.a~ de crceesses.

Anamages
0 presklenteda A.ssociacrioNadonat dos MagistracsosEstaduals (Anamagos). juiz
aposenladoAnt6nioSbano. visitou no dia 26 de junho a ptasidenle do Tribunalde
Justi~ do Estado do Tocantins, desembargadora Angele Prudente. Ele foi
ecompannedo do presidente da Associ~o dos "11agistrados do Es1ado do
Tocantins, juiz Helvedode BritoMaiaNeto.Ant6nioSbancjntormcu que.juntocorn
o presklenteda Asmeto. Helveclo ~~ala Neto. tretou de essuntos de lnteresse da
m~isttatura como a neoessldade de amouecao dO ceaerc de assessores
juridicos.

Conselheiro do CNMP
O membro do Conselho Naciona1 do Ministerio PUblioo (CNMP) e coosuJtor
legislativedo Sen.ado FederalFabianoAugusto ~~artins Silveirafez uma visits de
oortesia ne em 28 de ;unho presidente do Tribunalde Justi9a do Estado do
Tocantins. desembargadoraAngela Prudente. 0 conselheirovelo eo Tocantins
oomo palcstranteconv$dado peloCentto00 Es-tudoseA.petfei~amentoFunciona1
(Cesaf). do Min.ist6ri0 PUbboo Estadual. que, na oportunklade, reataava o
seminSrio "Pleneiamento Estrategico: At;ao Nacional para lntegrat;ao e
Desenvolvimentocfo MinistlkioPUblico".
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Rogerio Leme
RogerioLeme, um dos maiofes especienstas no Brasil em Gestao de Pessoas e
autor de oito livfos sabre Gestao e Avali~o de Competencies e Gestao de
Pessces, visitou no dia 20 de junho a presioeote do Tribunal de Justi9a do Estado
do Tocantins,desembargadoraAngela Prudente. Partclparam do encornro a
cnere de Gablnete ca Presldbncia.Ma Carina Mendes- Soutoe os integrantesoo
ComitUreeecc para implantai;Aodo projeto ~PromO(;l)oda G&Staode Pesso.aspor
Compet9ncias#,no iimbito do judiciArio tccanunense. AutOf da Metodologia do
lrwentario Comportamentalpara Mapeamentode Competencies,Rogerio Leme
p6de ovvir os primeiros relatos do trabalho que vem sendo feito pelo Comit6,
re:Si)onder pe<guntas. e tevantar alguns qvestionamentosque servlr&o para
ajustesno 11abalhojti lnlclado.

TJTO em foco

JW: Lul•OtivloO 1'18 ATt. -Em$~lntlgn!a.r$i'llll<'ld"OI
no ~
<:litl 21 Cit 1...-.hO. o IJii 1.-.ili01.._,o <1e O...eltoi
Frai IQmOIJ~ntiA.cileifJll'llo1T~n11nonff0$~
0 m;;igislr3C!Qoc141aagoraoi CilKICllr.l c!o ~ 22
A. solenldlllde l'oi presididispela pic5iclm!cd11 l!Qdctr.a,
Mary S6nia Mllfx>!I \ll$ll)(h1res, e c:ontou com a pr~~
Cle vtirias autoridfldese aaKl&nicos.

