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Memorando nº 641 / 2019 - PRESIDÊNCIA/CECOM
Palmas, 15 de março de 2019.

Senhor Diretor Geral

Assunto: Participação no Conbrascom 2019

Nos dias 29 a 31 de maio de 2019 será realizado na cidade de Cuiabá/MT, o
XV Conbrascom - Congresso Brasileiro dos Assessores de Comunicação da Justiça
com o tema "Inovação, Criatividade e Diversidade em Comunicação Pública".
Por meio de debates, painéis e conferências, o Conbrascom estimula o
desenvolvimento de uma política de comunicação voltada para o esclarecimento do
cidadão e contribui para a democratização das instituições e o acesso à Justiça. O
evento é direcionado a assessores e gestores de Comunicação do Poder Judiciário,
Ministério Público, Defensorias, Tribunais de Contas, Ordem dos Advogados e
instituições afins, além de ministros, juízes, procuradores e promotores de Justiça, bem
como jornalistas e estudantes universitários.
Na oportunidade, ocorrerá ainda o XV Prêmio Nacional de Comunicação e Justiça, uma
iniciativa do Fórum Nacional de Comunicação e Justiça, organização não governamental
sem fins lucrativos, fundada pelos assessores de Comunicação do Judiciário, do
Ministério Público, defensorias, OAB, tribunais de contas e instituições afins, voltada ao
desenvolvimento de debates e ações para aproximar as organizações públicas do
cidadão.
O Prêmio Nacional de Comunicação e Justiça tem o objetivo de:
Incentivar os trabalhos realizados pelas assessorias de comunicação do Poder
Judiciário e de demais instituições do Sistema de Justiça, tais como Ministério
Público, defensorias, OAB, tribunais de contas, entre outras;
Promover a troca de experiências entre os profissionais que trabalham na área de
comunicação do Sistema de Justiça;
Contribuir para o aperfeiçoamento dos produtos e serviços no campo da
comunicação pública, a partir do destaque de experiências bem sucedidas na
área;
Destacar e reconhecer os melhores trabalhos realizados pelas assessorias de
comunicação do Sistema de Justiça;
Estimular iniciativas na área da comunicação pública voltadas para o
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desenvolvimento da cidadania e para a aproximação entre os órgãos
representados pelo FNCJ e a sociedade;
Constituir um banco de dados para pesquisadores da área de comunicação e
afins;
Servir como referência histórica, documentando as atividades desenvolvidas no
âmbito da comunicação na Justiça brasileira.
O Poder Judiciário do Tocantins concorrerá este ano com 7 trabalhos (limite máximo
conforme regulamento).
Diante do exposto, solicito providências de inscrição, aquisição de passagens aéreas e
diárias para os seguintes servidores da Diretoria do Centro de Comunicação
participarem do referido Congresso e apresentarem os trabalhos acima listados.
Kézia Reis de Souza - Diretora de Comunicação, matrícula: 353243 (servidora Sócia do
FNCJ)
Abelson Oliveira Ribeiro Filho - Assessor de imprensa, matrícula: 353453 (servidor não
Sócio)
Marcelo Santos Cardoso - Jornalista, matrícula: 357174 (servidor não Sócio)
Segue em anexo, carta convite do evento, programação, informações sobre o prêmio e
ficha de inscrição.
Atenciosamente,
Documento assinado eletronicamente por Kézia Reis de Souza, Diretora
do Centro de Comunicação Social, em 18/03/2019, às 11:31, conforme
art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no link
http://sei.tjto.jus.br/verifica/ informando o código verificador 2475570 e o
código CRC 12CB6E6F.
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PROCESSO
19.0.000008869-5
INTERESSADOCECOM
PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO XV CONBRASCOM - CONGRESSO BRASILEIRO DOS ASSESSORES DE COMUNICAÇÃO DA
ASSUNTO
JUSTIÇA 
Despacho Nº 20758 / 2019 - PRESIDÊNCIA/DIGER/ASJUADMDG
Versam os presentes autos, com solicitação formulada pela Diretoria de
Comunicação (CECOM), sobre a participação dos servidores deste Tribunal de
Justiça, Kézia Reis de Souza - Diretora de Comunicação, matrícula:
353243 (servidora Sócia do FNCJ), Abelson Oliveira Ribeiro Filho - Assessor de
imprensa, matrícula: 353453 (servidor não Sócio), Marcelo Santos Cardoso Jornalista, matrícula: 357174 (servidor não Sócio) , no XV Conbrascom Congresso Brasileiro dos Assessores de Comunicação da Justiça com o
tema "Inovação, Criatividade e Diversidade em Comunicação Pública", nos
dias 29 a 31 de maio de 2019 será realizado na cidade de São Paulo/SP.
Tendo em vista os fundamentos expendidos no Parecer da Assessoria
Jurídico-Administrativa da Diretoria Geral (evento 2517811), e comprovada a
disponibilidade orçamentária (evento 2503078), no exercício das atribuições a
mim conferidas pelo inciso IX do artigo 1º do Decreto Judiciário 99/2013,
publicado no Diário de Justiça 3045, de 07/02/2013, DECLARO
A
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO , nos termos do inciso II do art. 25 c/c inciso
VI do artigo 13, ambos da Lei 8.666/93, para a contratação da empresa FÓRUM
NACIONAL
DE
COMUNICAÇÃO
E
JUSTIÇA, CNPJ nº. CNPJ nº.
05.569.714/0001-39, pelo valor total de R$ 2.430,00 (dois mil quatrocentos e
trinta reais ), conforme proposta sob o evento (2501764).
Encaminho os autos a Vossa Excelência, com sugestão de ratiﬁcação e
publicação do ato de inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 26, caput ,
da Lei 8.666/93.
Na oportunidade, solicito seja autorizada a emissão da Nota de Empenho
respectiva.
Documento assinado eletronicamente por Jonas Demostene Ramos,
Diretor Geral, em 10/04/2019, às 14:36, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no link
http://sei.tjto.jus.br/verifica/ informando o código verificador 2518078 e o
código CRC AB954C93.
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PROCESSO
19.0.000008869-5
INTERESSADO CECOM
PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO XV CONBRASCOM - CONGRESSO BRASILEIRO DOS ASSESSORES DE
ASSUNTO
COMUNICAÇÃO DA JUSTIÇA 
Decisão Nº 1183 / 2019 - PRESIDÊNCIA/DIGER/ASJUADMDG
Versam os presentes autos, com solicitação formulada pela Diretoria de
Comunicação (CECOM), sobre a participação dos servidores deste Tribunal de
Justiça, Kézia Reis de Souza - Diretora de Comunicação, matrícula:
353243 (servidora Sócia do FNCJ), Abelson Oliveira Ribeiro Filho - Assessor de
imprensa, matrícula: 353453 (servidor não Sócio), Marcelo Santos Cardoso Jornalista, matrícula: 357174 (servidor não Sócio) , no XV Conbrascom Congresso Brasileiro dos Assessores de Comunicação da Justiça com o
tema "Inovação, Criatividade e Diversidade em Comunicação Pública", nos
dias 29 a 31 de maio de 2019 será realizado na cidade de São Paulo/SP.
Tendo em vista os fundamentos do Parecer da Assessoria JurídicoAdministrativa
da
Diretoria
Geral (evento 2517811) e comprovada a
disponibilidade orçamentária (evento 2503078), no exercício das atribuições
legais, RATIFICO A INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO , declarada pelo Senhor
Diretor-Geral, por meio do Despacho (evento 2518078), nos termos do inciso II
do art. 25 c/c inciso VI do artigo 13, ambos da Lei 8.666/93, para a contratação
da empresa FÓRUM NACIONAL DE COMUNICAÇÃO E JUSTIÇA, CNPJ
nº. CNPJ nº. 05.569.714/0001-39, pelo valor total de R$ 2.430,00 (dois mil
quatrocentos e trinta reais ), conforme proposta sob o evento (2501764).
Publique-se.
Após, encaminhem-se os autos à:
1. DIFIN para emissão da Nota de Empenho;
2. CCOMPRAS para envio da nota de empenho à empresa em comento e
demais providências pertinentes; e
3. DEESMAT e DIFIN para ciência e acompanhamento.

Documento assinado eletronicamente por Desembargador Helvécio de
Brito Maia Neto, Presidente, em 10/04/2019, às 20:53, conforme art. 1º,
III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no link
http://sei.tjto.jus.br/verifica/ informando o código verificador 2518468 e o
código CRC 3260124C.
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16/07/2019

:: SEI / TJ-TO - 2527052 - Nota de Empenho - Ne ::

Documento assinado eletronicamente por Gizelson Monteiro de Moura, Diretor Financeiro, em
12/04/2019, às 08:47, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
https://sei.tjto.jus.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=10000002082770&infr…
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16/07/2019

:: SEI / TJ-TO - 2527052 - Nota de Empenho - Ne ::

Documento assinado eletronicamente por Jonas Demostene Ramos, Diretor Geral, em 12/04/2019,
às 10:43, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no link http://sei.tjto.jus.br/verifica/ informando o
código verificador 2527052 e o código CRC 40BFA591.
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