Ofício 326/2019
Assunção (Paraguai), Belo Horizonte (Brasil), Buenos Aires (Argentina) e Lisboa (Portugal), 16 de abril de 2019

Ao Excelentíssimo Senhor
Presidente Des. Helvécio de Brito Maia Neto
Tribunal de Justiça do Estado de Tocantins

A União Ibero-americana de Juízes - UIJ, entidade internacional, sem fins lucrativos, com representantes em 18 países
da América do Sul, América Central, Caribe, México e Península Ibérica, vem, com todo respeito, convidar Vossa Excelência para participar de seu
II Congresso Ibero-americano sobre Cooperação Judiciária Internacional, a realizar-se nos dias 17, 18 (Lisboa) e 19 de junho, (Coimbra)
de 2019, em Portugal.
O evento conta com apoio institucional do Conselho Nacional de Justiça - CNJ (Brasil), do Parlamento de Portugal e de
um pool internacional de Órgãos e Entidades dos Poderes Judiciários e da academia, e em cooperação com o Grupo de países do Quadro de Relações
PALOP-TL (Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, São Tomé e Príncipe e Timor Leste) com a União Européia.
Estudos de Direito Comunitário confirmam que o desenvolvimento da cooperação judiciária internacional é
imprescindível para integração do bloco ibero-americano. A Europa somente transcendeu à condição de mero mercado comum, para elevar-se ao
patamar de um espaço jurídico de cidadania e de integração econômica, tanto com criação do Tribunal de Justiça da União Européia, como também
com a integração dos Poderes Judiciários nacionais.
Os temas tratados no Congresso compreendem várias questões, principalmente aquelas afetas aos Direitos Humanos,
Inteligência Artificial e Direito, Desenvolvimento Sustentável e Direito, Gestão e Resolução de Conflitos, Enfrentamento ao tráfico de drogas e de
capitais, relações de Direito de Família, Direito Financeiro e formação dos juízes.
Os organizadores do evento pretendem continuar a colaborar com os esforços de integração e cooperação entre as nações
e seus respectivos Poderes de Estado do mundo ibero-americano, sobretudo para reunir boas práticas nas áreas compreendidas no temário da
presente iniciativa e, também, para promover mecanismos informais e informáticos de aproximação pessoal entres os magistrados do bloco, prática
essa que tem sido decisiva para a eficácia e celeridade do intercambio de atos jurídicos internacionais, como tem demonstrado a experiência de
cooperação judiciária européia.
Para os debates são esperados magistrados dos 18 países que compõem a entidade, bem assim do grupo PALOP-TL
(Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique e São Tomé e Príncipe e Timor-Leste).
Além disso, o Congresso abrirá chamada internacional, para apresentação oral, à comunidade internacional,
especialmente para magistrados, pesquisadores, professores e alunos da comunidade ibero-americana e do Grupo PALOP-TL.
O evento - especialmente a apresentação oral - será certificado pela UIJ, pela Universidade de Barcelona (Espanha, a
confirmar) , pela Universidade Federal de Minas Gerais (Brasil) e pela Universidade Lusófona (Portugal).
A abertura do evento terá lugar no Sala do Senado do Parlamento de Portugal, no dia 17 de junho de 2019.
A assessoria de Vossa Excelência poderá, se assim entender, buscar mais informações junto à empresa Efeito Eventos que
nos dá suporte na organização do evento, na pessoa de sua Diretora, Liliane Bechelany por meio dos seguintes contatos: +55 31 98745-9025 ou +55
31 98742-9343 (Whatsapp) ou +55 31 3296-8331 (fixo) e no e-mail uij@efeitoeventos.com.br
Solicitamos a difusão do evento e autorização para que os magistrados do Tribunal possam dele participar. Na
oportunidade a organização destina 1(uma) inscrição gratuita a membro indicado por Vossa Excelência.
Aduzimos ainda que o pagamento das demais inscrições poderá ser feito por notas de empenho do Poder Judiciário.
Informamos também o hotsite do evento http://unioniberoamericanadejueces.com/site/
Ao ensejo, além de nos colocar inteiramente à disposição para prestar quaisquer esclarecimentos suplementares,
apresentamos nossos votos de profundo respeito e distinta consideração.

Desembargador José Eduardo de Resende Chaves Júnior
(Brasil)
Presidente da União Ibero-Americana de Juízes - UIJ

Teresita Ricardi Arce (Paraguai)
Vice-Presidente da União Ibero-Americana de Juízes – UIJ

Desembargador Nuno Coelho (Portugal)
Vice-Presidente para Direito Comparado - UIJ

Luis Roberto Salas de Menza (Argentina)
Vice-Presidente para América do Sul - UIJ

________________________________________________________________________________________________________
Rua Antônio de Albuquerque, n. 1.159 - 1° Andar - Savassi - Belo Horizonte - Brasil - 30.112-011
http://unioniberoamericanadejueces.com
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Despacho Nº 23893 / 2019 - PRESIDÊNCIA/ASPRE

Nestes autos a União Ibero-americana de Juízes - UIJ,
formula convite para o II Congresso Ibero-americano sobre Cooperação
Judiciária Internacional, a ser realizado nos dias 17 e 18 de junho de
2019 em Lisboa, e dia 19 de junho em Coimbra, Portugal.
Na oportunidade, esclarece que são esperados magistrados
dos 18 países que compõem a entidade, bem assim do grupo PALOP-TL
(Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique e São Tomé e Príncipe
e
Timor-Leste) para
o
debate,
que durante
o
Congresso será aberta chamada internacional, para apresentação oral,
à comunidade internacional, especialmente para magistrados,
pesquisadores, professores e alunos da comunidade ibero-americana e
do Grupo PALOP-TL, assim como que o evento, especialmente a
apresentação oral, será certiﬁcado pela UIJ, pela Universidade de
Barcelona (Espanha, a conﬁrmar) , pela Universidade Federal de Minas
Gerais (Brasil) e pela Universidade Lusófona (Portugal), solicitando a
difusão do evento e disponibilizando uma inscrição gratuita para este
Tribunal.
Considerando que foi destinada uma inscrição gratuita para
esta Corte, consulto a Excelentíssima Desembargadora Etelvina Maria
Sampaio Felipe sobre o interesse de participar no evento por meio da
vaga disponibilizada a esta Corte.
Paralelamente, à SPA para dar conhecimento do evento
descrito no Ofício 326/2019 - UIJ (2536407) a todos os magistrados do
estado do Tocantins, ciente que deverão arcar com todas as despesas
decorrentes do mesmo, inclusive o pagamento da inscrição.
Cumpra-se.
Documento assinado eletronicamente por Desembargador Helvécio de
Brito Maia Neto, Presidente, em 01/05/2019, às 17:40, 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 2543985 e o
código CRC A68D2E85.
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Ofício nº 3103 / 2019 - GD ETELVINA
Palmas, 03 de maio de 2019.

A Sua Excelência,
DESEMBARGADOR HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO.
Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins
Nesta.

Assunto: II Congresso Ibero-americano sobre Cooperação Judiciária
Internacional

Senhor Presidente,
Em atenção ao Despacho Nº 23893 / 2019 - PRESIDÊNCIA/ASPRE, venho
por meio deste agradecer a deferência a mim dispensada, ao tempo em que
manifesto meu interesse em participar do II Congresso Ibero-americano sobre
Cooperação Judiciária Internacional, a ser realizado nos dias 17 e 18 de junho de
2019 em Lisboa, e dia 19 de junho em Coimbra, Portugal.
Atenciosamente,
Documento assinado eletronicamente por Etelvina Maria Sampaio
Felipe, Desembargadora, em 03/05/2019, às 14:25, 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 2558280 e o
código CRC A386CA05.
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Despacho Nº 28707 / 2019 - PRESIDÊNCIA/ASPRE
Considerando o teor do Ofício GD ETELVINA nº 3447 (2576212), da lavra
da Des. Etelvina Maria Sampaio Felipe, o qual atesta a impossibilidade da sua
participação no II Congresso Ibero-americano sobre Cooperação Judiciária
Internacional, em razão do ﬁnal da gestão como Vice-Presidente e Corregedora
do Tribunal Regional Eleitoral- TRE, informo a participação deste subscritor,
bem como da chefe de gabinete da Presidência, Drª Glacielle Borges
Torquato, no aludido evento.
Como já informado no Ofício 326/2019 - UIJ (2536407), o evento
acontecerá nos dias 17 e 18 de junho de 2019 em Lisboa, e dia 19 de junho em
Coimbra, Portugal.
No tocante às inscrições no evento, valho-me da inscrição gratuita
oportunizada pela União Ibero-americana de Juízes – UIJ e determino a remessa
dos autos à DIFIN para viabilizar a aquisição de mais uma inscrição para a chefe
de gabinete desta Presidência, em conformidade com a orientação do ofício
inaugural, qual seja, com notas de empenho do Poder Judiciário.
Após, remetam-se os autos à DIGER para as providências necessárias.
À DIGEP e CMAGI para conhecimento.
Cumpra-se.
Documento assinado eletronicamente por Desembargador Helvécio de
Brito Maia Neto, Presidente, em 23/05/2019, às 13:22, 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 2586891 e o
código CRC 69F880AE.
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INTERESSADO DESEMBARGADOR JOSÉ EDUARDO DE RESENDE CHAVES JÚNIOR - PRESIDENTE DA UIJ
ASSUNTO
II CONGRESSO IBERO-AMERICANO SOBRE COOPERAÇÃO JUDICIÁRIA INTERNACIONAL
Despacho Nº 29913 / 2019 - PRESIDÊNCIA/ASPRE
Reporto-me ao Despacho ASPRE nº 28707 (2586891) para
informar a superveniência de compromisso institucional o qual este
subscritor não poderá se escusar, razão pela qual indico a
Desembargadora Ângela Prudente em minha substituição no evento,
mantendo-se a indicação da chefe de gabinete da Presidência.
À DIGER para o prosseguimento do feito.

Documento assinado eletronicamente por Desembargador Helvécio de
Brito Maia Neto, Presidente, em 24/05/2019, às 20:08, 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 2599541 e o
código CRC 07F7D2B5.
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PROCESSO
19.0.000014044-1
INTERESSADO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ASSUNTO
II Congresso Ibero-americano sobre Cooperação Judiciária Internacional
Despacho Nº 32756 / 2019 - ESMAT/DGESMAT/DEESMAT
Acolho os termos do parecer exarado pelo Conselho de Cursos da
Esmat, evento Nº 2624140.
À Diretoria Geral da Esmat.
Documento assinado eletronicamente por Ana Beatriz de Oliveira
Pretto, Diretora Executiva, em 07/06/2019, às 15:17, 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 2624827 e o
código CRC 8420A34A.
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PROCESSO
19.0.000014044-1
INTERESSADO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ASSUNTO
II Congresso Ibero-americano sobre Cooperação Judiciária Internacional
Decisão Nº 1853 / 2019 - ESMAT/DGESMAT/DEESMAT
Adoto, como razão de decidir, o parecer do Presidente do Conselho de
Cursos, e, considerando também se tratar de representação do Poder Judiciário
do Tocantins em evento de cooperação judiciária internacional para integração
do bloco ibero-americano, notadamente a partir da experiência europeia de
construção de um espaço jurídico de cidadania e de integração econômica, tanto
com a criação do Tribunal de Justiça da União Européia, quanto com a
integração dos Poderes Judiciários nacionais, acolho integralmente o Parecer e
defiro o pedido de autorização para participação no evento.
À Presidência do Tribunal de Justiça.
Após, em conformidade com o inciso II do artigo 4º da Portaria nº 1.965,
de 12 de setembro de 2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins,
determino às participantes que apresentem à Escola Superior da Magistratura
Tocantinense, até o décimo quinto dia útil após o encerramento do evento,
certiﬁcado ou comprovante de participação, fornecido pela entidade promotora,
sob pena de ressarcimento dos custos despendidos pelo Tribunal.
Documento assinado eletronicamente por Desembargador Marco
Anthony Steveson Villas Boas, Diretor da ESMAT, em 07/06/2019, às
16:00, 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 2624839 e o
código CRC 0C7973D9.
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Documento assinado eletronicamente por Gizelson Monteiro de Moura, Diretor Financeiro, em
10/06/2019, às 15:43, 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=10000002189912&infr…
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16/07/2019

:: SEI / TJ-TO - 2626857 - Nota de Empenho - Ne ::

Documento assinado eletronicamente por Jonas Demostene Ramos, Diretor Geral, em 11/06/2019,
às 10:52, 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 2626857 e o código CRC 25D69BE1.
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