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HA 25 ANOS 0 TRIBUNAL DE JUSTICA CONTRJBUI PARA A CONSTRUCAo DE UM TOCANTINS
MAIS JUSTO E MElHOR PARA TODDS
Em S de outubro de 1988, nasda o Tocantins e
junto com ete. um grande desafio: construir um Estado
de oportunidades, que exercesse a plenitude da cidadanta e garantisse Justi~ a todos, a partir de emsc, tccantinenses. Para isso, foi predso crlae um sistema Judida-

o NUcleo de Apoio ll.s Comarcas - Nacom ~ reunindo
juizes e servidcees que auxitiam as c:omarcas do interior
na analise de precesses, realiza~ao de mutirOes, organi·
za~.ao cartorial, digitalizat;ao de processos e inclusio no
Sistema de Processo Eletr6nico.

rio forte e respeitado. que foi crescendo junto com a

..Nosso fccc ea interioriza~ao da Jus~a. garantindo apoio as ccmarces, oferecendo eserutura, propercionandos celeridacle aos precesses e, consequentemente, um melhor atendimento a popula~o .., explica a
presidente do TJTO.

mais nova unidade fedeeativa do Brasil. Como desmernbramento de Goias, de heran~, sobraram 20Comarc.as,
mas apenas cinco julzes cptaram por atuar no recem-.
criado Estado.
A realidade foi mudando

tao logo

o Estado (19

de janeiro de 1989) e o Tribunal de Justi~ do Tocantins
(6 de janeiro de 1989) foram instalados. No mesmo ano,
novos juizes ingressaram. por meio do primeiro concur-

so pUblico, tendo tambem sido criadas 32 comarcas.
Sete desembargadores tomaram posse e o petmelro a
comandar o TITO foi o desembargador Osmar Jose da
Silva, inidando a trajetOria do Judid.irio tocantinense.
Nesse.s 2S a nos de cria~ao do Tocantins, a Jusfi.~ se fez presente, promovendo a iguaklade, a garantia
dos direitos e acompanhando o desenvolvimento
cresceme do Estado. Atualmente, a aha Cone de Justi~
conta com 12 desembargadores, 42 ccmercas de norte
a sul e 126 jufaes atuando a Irente de Varas Cfveis, Crimi·
eats. da Famnia, Juizados Especiais, dentre cutras.
O Judici<irio esta cada vez mais pr6ximo da
scciedede. ajudando a promover rnais qualidade de
vida ecs tocantinenses. "O perfil do Juclidar;o esta
mudando, estamos acompanhando a muta~o da nossa
scciedede. e nos tornando, cada wz mais presentes no
ccndtanc do cidadao. Nao podemos mais epenas
'ju1gar', precisamos ser agentes transformadores de
realidade.s .., afirma a presidente do TJTO, desembargadora Angela Prudente.
Com foco nessa partidpa~o efetiva nas cuestOes socials, o Programa de Gestio 2013/2015 do TITO
vem priorizando a Justi~a de 1' grau. Para isso, foi criado

A Justi~ tambem se aproxima da sociedade ao
se modernizar com o e-Prcc. Sai papel e entra a era
digital. Os processes agora sao eletremcos. facilitando o
acompanhamento e acessc a informa~o. Quatro
comarcas: AJvorada, Wanderlindia, Goiatins e FigueirO.
polis ;a estao com seus processes flsicos 100% digitaliza~
dos.
0 Judici<irio tocantinense tambem estii avan.
~ndo na sua estrutura fisica. SO em 2013, tres novos
f6runs foram entregues, nas comarcas de Filadelfia,
Augustin6polis e Araguatins, alem de uma reforma completa no F6rum de Toc.antinia e estrutura~ao de mais um
anexo para a Comarca de Araguaina. com todo o mobili·
ar;o e equipamentos novos. Ainda e preciso registrar a
obra de Porto Nadonal, que jii se chegou a mais de 40%
de e.xecu~o, ea conclus.30 da licita~o para a constnr
~o do F6rum de Araguaina, que vai atender ao anseio
de juizes, advogados e da c:omunidade.
Ao olhar para triis, o Tribunal de Justi~ se orgulha da sua hist6ria, marcada por conquista.s que fortaleceram o Poder Judici;irio e c:otaborando com o desenvol·
vimento do Tocantins e de sua gente.

PROGRAMACAD ALUSIVA ADS 25 ANOS
Para comemorar o Jubileu de Prata do Inbunal de Justi~ do Tocantins, epresentcc-se uma
programa~o especial, tra.zendo diversas atividades

alusivas aos 25 anos. Ja na abertura do Ano JudKioi·
rio, no dia 3 de tevereiro, sera apresentado o cronegrama de atividades ccmernceenvas, alem do lan~amento do Selo Postal e descerramento da placa dos
25 a nos. Outro momenta importante sera na abertura do Encontro do Colegio Permanente dos Prestcentes dos Tribunais de Jus~a do Brasil, que sera realizado em Patmas, quando ainda, serao tancaccs o video
dccumentaoo e livro com registrc hist6rico da
cria~ do TJTOate dias atuais.
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SEMANA NACIONAL DA CONCIUACAD
A edi~o de 2013 (2 a 6 de dezembro) da
Semana Nacional da Concili~o
superou todas as
edi~Oes j;i realizadas no 'rccannns, fechando com o

valor de RS 11.903.091,90 em acordos. 0 batanco final
foi apresentado peta Coordenadoria Estadual do Movi·
mento pefa Concilia~. A Semana Nacional da Cond·
lia~o no Tocantins ainda registrou a realiza~ao de
2.791 audienda.s clvels, sendo homologados 863 acosdos.Jana area criminal foram 214 aodii!ncias. Ao todo
foram realizadas 3.005 audii!ncia.s. da.s 3.832 designa·
das. Jii o total de acordos foi de 977, representando
32,51 % do total de audiincias realiradas. 0 nUmero de
pessoas atenclidas chegou a 4. 791.
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Garantir ecessc rapido e facil a todos e. sfmutraneamente, promover a moderniza~o do Poder Judici<i·
rio do Tocantins tem sido prioridade-s dentro do Prcgrama de Gestao 2013/2015. As ac;Oes desenvolvidas pelo
Tribunal de Justi~ estao tevando o Tocantins a ser
referenda, principalmente em processo judkial eletrenico. 0 Estado foi um dos primeiros a possuirem um
unlcc sistema em todas as varas judiciais, alem de ter
quatro comarca-s totalmente d'igitatizadas. Com tssc, a
Tecnologia da lnformac;ao- Tl tcrncu-se fatOJ estratigi·
co para a atual gestao do TJTO.
O anode 2014 sera marcado pela efetivac;ao de
novos projetos na area de tecnologia. Mecanismos que
foram desenvolvidos em 2013 estao sendo implementa·
dos para entrar em funcionamento, como e o c.aso do
projeto que permitir<i a antecipa~o dos votos para
pre..an<ilise interna de documentos, antes de sua publi·
cac;ao no processo. 0 mOdulo contara com permiss3o de
leitura e edic;iiio dando seguranc;a e agilidade aos trabaI hos.
Outro projeto em andamento e o Jurisprodencia, que permitir.i a bu.sea no inteiro teer dos dccumeotos c.adastrados no 2ia grau de jurisdic;ao do TITO. Outra
proposta que deve entrar em vigor e o m6dulo de
controle de Medidas Altemativas, interligado ao e-Prcc
- Sistema E$etr6nico de Precesses. que permitira a
instituic;Oes cada.stradas e cartorlc judkial um melhor
acompanhamento do cumprimento da pena alternativa.

rambem continuam

sendo metas da gestao a
implementac;iiio de sistemas como o e-Pecc e do Sei Sistema Eletr6nico de lnformac;Oes e demais sistemas de
supcete, etem de manter e atualiiar o parque tecnol6gi·
co de todo o Poder Judici<i.rio. As ac;Oes do TITO j<i reseltaram emavan.c;os no e-pree, comoa distribuic;iiio eletrenlca de precesses por competencia e o Oaj e-Prcc, que
vem garantindo mais transparencia e ccntrcle as errecadac;Oes das taxas judici<iria.s.
As mudan~s tambem atendem as necesstdades dos usuarics, a exemplodo advogado de Araguaina,
ponador de deficit?ncia visual, Marques Elex Silva Carvalho, que sugeriu melhorias ao Sistema EletrOnico de

'
e

Processos. "A de6ciencia faz paree da minha pessoa e
a maneira de eu contribuir. O nosso processo (e-Proc) j<i
o mais acessivel do Brasil, mas qoeremos contribuir
para ser o melhor", afirma o advogado.

e

levando em considera~o as intervenc;Oes e
com o objetivo de melhorar ainda rnais o slstema, a
presidenda do TITO determlocu a public.a~o de tnstruc;ao Normativa que determina, entre outras ac;Oes, a
digitalizac;ao dos processos ffsicos com a utilizac;ao da
ferramenta de reconhecimento de caracteres, a exemplo do OCR (Optic.al Character Recognition), facilitando
o acesso da pessoa com deficienda visual.
Outro
avanc;o do departamento de Tl e com rela~o seguranc;a das informac;Oes eletr6nicas do Poder Judki<irio.
Salas segura.s foram estabeleddas na -sede do TJTO e
tambem no F6rum de Palmas.. Para a efetividade das
mesmas, a rede eletrica do TJTO foi ampliada com a
instalac;ao de mais um transformador.

a

0 Tribunal de Justic;a do Tocantins tambE!m
ampliou os links de acesso internet da.s Comarcas de

a

Palmas e Araguaina, de modo a garantir mais rapidez
eletrOnica aos trabalhos judiciiirios. 0 F6rum da Capital
teve o link duplicado, saindo de 4 Mbs para 8 Mbs, j<i o
anexo do FOrum de Araguaina saiu de 1 Mbs para 4 Mbs,
alem da aquisic;iiio de equipamentos novos e modernos.
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Presidente, desde o inicio de sua gest.io a Jus~a de
1' Grau foi priorilada. Qual o motivo dessa estrategia?
Pela minha viWncia na magistratura e ap6s perccrrer
tod.as as comarcas como Corregedora-Geral da Justi~,
identifiquei que nio llaveria avan~os se nao direclcnassemcs o nosso olhar para o 1' Grau. A Justi~a
come~ na 1! lnstancia. Quando o cidadao crecisa e 1a
que ele busca a garantia de seus direitos, por isso
decidimos priorizar e promover a interioriza~o da
Justi~.
0 Nuctec de Apoio as Comarcas- Na com, foi uma das

a~aes de valoriza~io do 1• Grau. Quais os resultados
atcencados em 2013?
Um ponto relevante nessa trajet6ria de valoriz.a~o da
1• lnstincia foi a cria~ao do Nacom (instituido, por
iniciativa da presidincia, por meio d.a Resof~o ne 2,
de 22 de fevereiro de 2013). Em ncve meses de atua~ao. o Nuctec realizou mais de 76 mil procedimentos
junto as comarcas.. Com o Nacom, nOs tivemos um
crescimento, inclusive, de produtividade. SO audien·
cias realizamos mals de 300. Foram mais de 2 mil
sentencas. Em fun~o dos resultados extremamente
positivos, o Nacom ;a tem servido de exemplo para
outros tribunais do pats.
A condusio e entrega de novos f6run.s
tambem indica o cresdmento do Poder Judiciario no
Tocantins. Qua I sua avalia?o desse avan~o?

A interioriza~o da Justi~a. valoriza~ao da 1•
lnstancia, esta ocorrendo de fate e sendo concretizada.
Uma forma de garantir mais qualidade de atendimento
aos jurisdicionados e aproximando a Justi~a da sccledede. A proposta e prioridade e pauta o Programa de
Gestao 2013/2015, capitaneado pela presidente do TJTO,
desembargadora Angela Prudente.
Vinda da magistratura, passando por vatias
ccmarces do interior do Estado, a desembargadora
ccnbece a realKlade da Justi~ de 1' Graue entende que
para que haja crescimento e preciso cuidar da base, da
port:a de entrad.a da Justi~, saindo na frente do Conselho
Nacional de Justi~a - CNJ, qoe recentemente inidou
a~Oes de valori.za~o do primeiro Grau da Jurisdi~o.
Em eotrevista ao TJ lnforma. a desembargadora
Angela Prudente fala sobre cs resuttados ;a alca~ados
com a proposta de interioriza~o da Justi~ no Tocantins
e das a~Oes previstas pelo Tribunal de Justi~a para este
anode 2014.

NFORMA

A infraestrutura nas comarca.s do interior sempre foi
uma preocupa~o na busca de um se~o jurisdicional
de qualidade e com efidincia. E preciso cfeeecer
comodidade, boa estrutcra tanto para magistrados e
servidores, quanto para os nossos jurisdicionados. Por
isso, avalio a entrega dos novos f6runs das comarcas
de Filadelfia, AugustinOpolis e Araguatins como uma
grande conquista do Pocler Judicioirio. sao sedes
modernas e estruturadas com equipamentos e mobi·
lia. 0 FOrum de Tocantinia foi reformado e totalmente
reestruturado. Assim. trabalhamos melhor e o cidadao
e cada vez mais bem atendido nos seus anseios com
rela~;iio Justi~.

a

Num balan~o geral de 2013, quai.s as principais
conquistas do Poder Judicioirio?
Alem das jii citadas, como Nacom e inaugura~Oes,
temos que destacar os resultados da Semana Nacional
da Concilia~ao, que, na ed~.iio de 2013, resultou em
quase 12 milhOes de reais em acordos, nUmero ineclito
no Tocantins, superando todas as edi~Oes e encerrando um grande nUmero de contlitos jodiciais. A nossa
Escola Superior da Magistratura (Esmat) promoveu a
capacita~ao de magistrados e servidores de toda.s as

comarcas com curses de p6s~gradua~ao, mestrado e
encerrando o ano com o grandioso Congresso Internacional em Oireitos Humanos, com paSestrantes de cinco
diferentes parses. Todas essas aoses nos apro.Jtlmaram
ainda mals do cidadao. Com o 19 Grau fcrtatectdc. o
resultado
uma Justi~ mais efieaz atendendo aos
anseios do jurisdicionado.
lsso foi comprovadocom a dassifka~ao do Poder Jud id·
ario do Tocantins no Atlas do Acesso Justi~a, apresentado pelo Ministerio da Justi~ nesse final de 2013.
Aparecemos em 9' lugar. ficando na frente de estados
estruturados como Goias e Bahia. Avan~mos muito e
isso s6 foi possfvel com o compromisso e colabora~o
de todos. Mas ainda temos um caminho longo a perccetet. muito ainda crectsa ser feito para que possamos
cumprir nossa missao de ofertar uma Justi~a celere e
eficaz para todos.

e

a

Para 2014, quais os projetos e a~es previstas para o
Poder Judici.ario?
Seguiremos priorizando o 1' Grau de jurisdi~ao. uma
vez que, com esse estrategta, saimos
frente ate
mesmo do CNJ (Conselho Nadonal de Justi~), que
ccmeccu 2014 estudando mecanismos de valoriza~o
da t• lnst.lincia. Partindo dessa linha, estamos dando
continuidade as obras dos novos reruns, a exemplo do
de Porto Nadonal que ja esta com mais de 40%executa·
do, o infcio do now f6rum de Ataguaina, licitado e com
previsao para ccmecar cs trabalhos nesse inicio de ano,
induindo, ainda, as obras da Comarca de Xambioa. Com

a

uma grande estrutura. o F6rum de Porto Nadonal tera
capacidade para abrigar ate 12 Varas e em Araguafna
serac ts, mas com possibilidade de aumentar tuturamente. 0 Nacom val amp liar o atendimento para todas
as comarcas do Tocantins, em 2014. Oas 42 comarcas
foram atencidas 2S, egora a meta e auxiliar 1~
da
Justi~a de 1 t lnst.linda. A Gestao por Competencia, que
tambem ji foi iniciada em 2013, tera continuidade
neste ano. Estamos saindo na trente, uma wz que hoje
o CNJ esta implementando a Gestao !)Of Competencia
com recomenda~Oes e metas. A realiza~ao de Ofidnas
interativas em todas as comarcas com foco na lidera~a
e fortaledmento das equipes. Alem disso, o processo de
modemiza~o teri continuid.ade. POJ meio da Tecnologia da lnforma~o. novos mecanismos estao sendo
desenvolvidos para garantir ainda mais seguran~ e
melhorar a cada dia o acessc aos Sistemas do Poder
Judiciario.

"AVANCAMOS MUITO E ISSO SO FOi POSSi·
VEL COM 0 COMPROMISSO E COLABORACAo
DE TODDS, JUiZES E SERVIDORES. MAS
AINDA TEMOS UM CAMINHO LONGO A PER·
CORRER, MUITO AINDA PRECISA SER F£1TO
PARA QUE POSSAMOS CUMPRIR NOSSA
MISSAo DE OF£RTAR UMA JUSTICA CELERE E
EFICAZ PARA TODDS. "

A• NACOM
t
• -·• TOCANTI S
•

Com a prioriza~ao da Justic;a de 1e Grau pela
peesldeme do Tribunal de Justic;.a do Tocantins,
desembargadora Angela Prudente, o Nuctec de Apoio as
Comarcas - Nacom, criado pClf meio da Resolu~o nt 2,
de 22 de tevereirc de 2013, tcrncc-se um dos principais
mecanismos de reestruturac;ao e valoriza~o da 1!
lnstiinda. Com atua~o efenva em seu primeiro enc. em
2014, o NUdeo ampliara seu atendimento para todas as
42 ccmarces doJudKiario toc.antinense.
Dividido em quatro frentes de trabalho Apoio em
Atos Cartor.irios, Apoio em Gabinete, Organiza~.
Padronizac;ao. Oigitalizac;lo e inser?o de feitos no e-Prcc,
o Nacom estabeleceu metas em todas as iireas de
atua~ao para este ano. Nos Atos Cartor<irios, a equipe de
apoio ira priorizar o arquivamento dos feitos e
digitaliza~o. inser~o e remessa ec Tribunal de Justic;a do
Tocantins de processos que se encontram com recurses.
Em seguida, atuara sobre os atos de rotina.
No apoio acs gabinetes serao priorizados os
feitos que aguardam julgamento relativos as metas do
CNJ, entre as qua is, julgar 80% dos processos distribufdos
ate 2010, no 1' Grau, 80% dos dlstribuidos ate 2011no2'
Grau e 100% dos distribuidos nos juizados espedais.
Outra ac;ao cesta frente e o apoio com refa~o a
precesses com demandas repennvas. Assim como em
2013. nesse novo ano o trabafho tern o prop6sito de
reduzir o numerc total de precesses com os maglstrados.
priorizando os que recebem o maior nUmerodefeitos pot
mes. dando mais efidincia e celeridade.
Todas as 42 comarca:s do Poder Judici<irio do
Tocantins tambem terao a oportunidade de receber apoio
do Nacom na organizac;lo cartor.iria. 0 layout funcional
para cada escrivania, levando em considera~o o esp~o
fisico e otimiza~ao do uso, traz mais eficiincia ao
trabalho, alem de V<irias outras otienta~Oes a servidores
que garantem maier produtividade. As equipes do NUcleo
atenderao 100% dos f6runs, com capadta~
e
acompanhamento
na digitalizac;lo e inser~ao de

..OC.Ll.11"'--

precesses no e-Prcc • Sistema Efetr6nko de Processos.
"A iniciativa da presidente Angela Prudente na
criac;lo do Nacom partiu do conhecimento que eta
possui sobre as dificuklades na 1• tnstancta. por meio
de sua experiincia como juiza. 0 NUdeo foi instituido
envolvendo
JUUes
que
tambem
vivenctam,
diretamente a realidade do 1! Grau. Estamos prontos
para contribuir com o trabalho dos nossos ccregas,
pois s6 com o intenso esforc;ode todos n6s poderemos
garantir uma Justi~a celere e efic.az eo cidad.io", afirma
o coordenador do NUcleo, juiz OcE!lio Nobre, que e
tambem titular da t• Vara Criminal de Colinas do
Tocantins.
0 NUdeo conta, tambE!m, com apoio dos
juizes Manuel de Faria Reis Neto, Jordan Jardim,
Rodrigo da Silva Perez AraUjo, Gerson Fernandes
Azevedo e 20 servidores que auxiliam a:s comarcas em
suas sedes e tambim no Tribunal de Justic;.a.

NACOM EM NUMEROS 2013
Dos mais de 76 mil procedimentos, foram
praticados 2.223 sente~:s. 2S6 decisOes, 1.388
despachos, 56.033 atos cartor.irios diversos, 10.571
an<ilise de processos, 2.255 procedimentos de
digitaliza~o, 2.812 indusao no sistema e-Proc e 900
remessas ao TJ.

DE ARAGUATIMa

VALORIZACAO DO 12 GRAU: NOVO FORUM QE
ARAGUATINS GARANTE MAIS ESTRUTURA A COMARCA
A Comarca deAraguatins fechcu 2013 com sede
nova, ampla, arrojada e totalmente estruturada com
mobillario e equipamentos de informatic.a modernos. 0
novo f6rum foi entregue pela presidente do Tribunal de
Justi~a do Tocantins, desembargadora Arlgela Prudente
e pela diretora do Fceo, juiza Nety Alves, no mes de
novembro.
A sofenidade de inaugura~o foi acompanhada
pot jones de diversas comarcas do Estado, integrantes

do sistema de justi~, servidcees. autoridades e comuni·
dade em gerat, Na abertura bcuve hasteamento das
bandeiras ao som da Orquestra Som do Evangelho, da
igreja Assembleia de Deus. Em seguida foi reetizadc o

desenlace de fita inaugural e descerramento da ptaca
ofidalizando a entrega da obra.
0 now

f6rum era um anseio do Judiciario.

serviccres e comunidade que ha anos eram eccmccados em locais com pouca estrutura. Para a diretora do
Fceo, juila Nely Alves da Cruz. a entrega da obra e a
reatiza~ao de um sonho. "'Passar para um predio igual a
esse e uma bent;ao de Deus. Uma realizat;ao para o
Judiciario e para toda a comunidade", afirmou a juiza
durante sua fala na inaugura~o.
A nova estrutura foi comemorada tambem pela
Associa~o dos Magistrados do Tocantins ~ Asmeto,
Ministerio Plibfico, Oefensoria Pliblica e Ordem dos
Advogados do Brasil, representados no evento pelo
promotor Adriano Ziua Romero, o defensor Pliblico-Geral Madon Costa Luz Amorim e pelo presidente da OAB,
Epitacio Brandao.
Ao discursar a presidente do Tribunal de Justi~.
desembargadora Angela Prudente, agradeceu aos
parceiros como Govemo do Estado e prefeitura de
Araguatins, jufzes e servidores da Comarca. E afirmou,
"Estamos dando um importante passo, no sentido de
methcr servir populat;ao tocantinense. Estamos sim

a

conscientes que e aqui na 1' instancia que o service da
Justi~ visualizado, sonhado, esperado e concretizado
por todos os cidadios".

e

NOVO FORUM
A nova estrutura foi erguida num terreno de
2.025,00 m1, sendo 883,10m1 de area construida. O
predio est.a localizado na Avenida Araguaia. lote 2.
quadra 89--8, esquina com a Rua A-02, no centro de
Araguatins e vai abrigar tres varas, tres gabinetes e um
Tribunal do Jliri com 79 fugares. A Comarca de Aragua~
tins composta, alem do municipio sede. os distritos
juclidarios de Buriti do Toc.antins. Natale sao Bento.

e

der Judiciario
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" ENTRE ASPAS"
OUALIDADE DE VIDA NO
TRABALHO

Entao o que tater para contribuir para a melho·
ria da Qualidade de VKla dos Magistrados e Servidores?
N6s, do Espac;o Salide, pensamos muito e estudamos
sobre o assunto e optamos por um trabatho em qoe
fosse possivel atingir o nUmero meximo de Magistrados
e SeMdores. Pot qui!? Novamente nos reportamos
Pesquisa de Clima Organizacional. Foram mais 300
paginas (ainda em estudo} de sugestOes, criticas e desebafos, coletadas nas questOes subjetivas e nio poderi~
mos ficar lnertes dtante do exposto.
A Meta da prestdente do TITO. desembargadora
Angela Prudente, de valcrizar a 1• lnstancia, mctwcu-.
nos a efaborar esta proposta, a qual a presidente niio
apenes apoiou, como participou da primeira Ofidna
lnterativa realizada pelo Espac;o Saude. Em 2013, realizamos a oficina com os diretores do Tribunal e servidcres das comarcas de Gurupi e Araguaina. Ja es tao agendadas a segunda turma do Tribunal para 31 de janeiro
de 2014. a segunda de Araguaina para o dia 11 de
fevereiro de 2014 e na sequencle atenderemos as
comarcas de Tocantin6polis, Araguatins e Augustin6polis. A programac;.io para atender as demais comarcas ;a
esta pronta e em breve entraremos em contato para
definir e confirmar o calendario.
As oficinas interativa.s buscam, em apenas du.as
horas, atraves de uma Tecnica llidica, de.spertar para a
importancia da Uderan~ Participativa, Espirito de
Equipe. Cooperac;.31>, Comunicac;ao, Organizac;lo, Planejamento e varias outras virtudes que surgem da rique.za
de cada equipe.
A Tecnka rica e reafmente ajuda a trazer
tona todos esses contelidos. mas o que destacamos
como principal e a oportunidade de conhecermos e
ouvirmos, pessoalmente, todos, ou pelo menos o
maxi mo possivel, os nossos colegas ea quebra de paradigmas obtida com a participac;ao dos magistrados no
mesmo evento, diminuindo assim a distancia cultural
existente entre lideres e liderados. Oe.sta forma. o qoe
pretendemos e abrir um espac;o para o dialogo e para
que todos tenham consciincia da importancia que ti!m
para o Poder Judiciiirio.

a

e

Oe todos os conteUdos ja estudados e de todas
as palestras e oficinas das quais ;a participei scbre vida

e trabalho, uma frese me chamou aten~o: "QualKlade
de VKla e quando acordo com um sorriso no rosto e ao
ir para meu trabalho ele permanece!".

A resposta foi

dada pClf um empregado ao ser submetido a uma
pesquisa sobre o tema, sendo para mim a sintese do

a

que vem a ser Qualidade de VKla no Trabalho.
Muitos sao os fatores que contribuem para
Qualidade de VKla. Podemos ccmecar fatando sobre a
conhecida teoria das Necessidades Basicas de Maslow,

que indica uma escete que vai das necessidades fisio60gicas de realiza~Oes pessoais. Com base nessa teoria,

as
e possivel afirmar que a Qualidade da Vida no Trabalho

esta diretamente ligada ao atendimento das necesstdades Wsicas. Sendo assim, e 6bvio que com tome ou
preocupado com a seguranµ de sua familia o sewtdcr
nio akan~ra uma efetiva qualidade. No ambito do
Tribunal de Justiµ do Tocantins, confirmamos atraves
da Pesquisa de Clima Organizacionat.. reaueada em 2013,
que qoestOes como tome e seguranc;a, felizmente, nao
sao preocupac;Oes dos magjstrados e nem dos serviceres do TJTO.

leni Vieira, psic61oga do Espac;o SaUde ·TITO
(63) 321S-4403
lenirosav@gmaI.com

ULTIMOS DESTAQUES 2013
CONGRESSO INTERNACIONAl EM OIREITOS HUMANOS
0 I Congres.so Internacional

em Direitos Humanos

marcou o Judidario tocantinense no mes ncvembrc, entre os
dias 20 e 22. Mais de t.200 inscritos participaram das discussOes, reunindo professores universitarios, estudantes, movi·
mentos soda is e integrantes da Justic;:a. No even to foram trabalhados tres elxcs tematicos: Novos Oesafios do Estado Social
nas Perspectivas Brasileira e Internacional; Cidadania e Oireitos
Humanos em uma V-tSao lnterdisciplinar; e Oemocracia e Justt-

c;:a Social. Especialistas. mestres e doutores do Brasil, Portugal.
It.ilia, Estados Unidos, Col6mbia e Peru, apresentaram relates,
pesquisas e projetos sobre a tematica dos Oireitos Humanos. 0

evento foi uma realizac;:ao do Tribunal de Jus~a do Tocantins,
por melc da Escola Superior da Magistratura Tocantinense Esmat, em parcerta com a Universidade Federal do Tocantins-

UFT.

REMISSAo POR LEITURA
As centrals de EJCecu~o de Penas e Medidas Altemati·
vas - Cepema, das comarcas de Porto Nacional e Ataguaina,
instituiram no fim de 2013 os projetos de remissao de pena pela
leitura, ..leitura e Progresso .. e "'Come~ndo de Novo", respecttvamente. As propostas oferecem a possibilidade de remissao de
pena por meio da leitura aos reeducandos da Car.a de Prisiio
Provis6ria de Porto Nacional e do presidio Barra da Grota, em
Araguafna. Os projetos, que seguem a Portaria Conjunta n9 276,
de 20 de junho de 2012 do Oepartamento Penitenciario Nacionat propOem que os reeduc.andos leiam uma obra liter<iria~
filosOfica ou cientifica no prazo de 21 a 30 dias. Ao final deste
peocdc. etes apresentario uma resenha a respeito do assunto,
que, ap6s avalia~ao, possibilitar<i a remissao de quatro dias de
pena. No periodo de um ano, sera possivel fer ate 12 livro-s e
remir 48 dias da pena.

JUOICIARIO NA MEDIDA
Os 60 servidores que participaram do Projeto Judicia.
rio na Medida perderam. juntos, mais de 100 kg. O result.ado
positivo foi comemorado no encerramento do projeto no dia
13 de cerembro. As melhores equipes receberam premi~ao.
0 projeto foi reatuadc pelo Tribunal de Jus~a do Tocantins,
em parcena com a Associ~o
dos Servidores do Tribunal de
Jus~a do Est.ado do Tocantins, Sindic.atodos Oficiais deJus~a,
Avaliadores do Estado do Tocantins, Sindicato dos Servenruerios e Servidores da Justi~ do Est.ado do Tocantins, Sindicato
dos Servidores da Justi~a de Segunda lnstanda do Tocantins e
Academia Rithimus

TJ EM FOCO
MESA OIRETORA DA AMB
A me~ diretora da Associa~ dos Magistrados Bra.sileiros - AMB,
empossada no dia 18 de dez:embro, tern partidpa~o do juiz: convocado do TJTO,
Hetveclc de Brito Maia Neto, no cargo de Conselheiro Fiscal. O novo presidente da
entidade de ctasse o juit Joao Ricardo Costa, magistrado do Rio Grande do Sul.
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