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Presidente Ronaldo Eurípedes discursa
observado pelo governador Marcelo
Miranda e pelas desembargadoras
Jacqueline Adorno e Ângela Prudente

O governo estadual e dos
municípios de Araguaína,
Cariri, Couto Magalhães,
Dois Irmãos, Fortaleza do
Tabocão, Gurupi, Monte do
Carmo, Nova Rosalândia, Pau
D’arco, Pugmil e Sucupira
foram os entes públicos
agraciados na primeira
solenidade de outorga do
“Selo de Responsabilidade
Judiciária no Pagamento
de Precatórios”. O Selo faz
parte de um programa
instituído pelo Tribunal
de Justiça para certificar
e premiar a boa conduta
administrativa na
quitação tempestiva dos
créditos originados de
condenações judiciais.

“Caminhos da Justiça” realiza
nova rodada de encontros nas
comarcas do norte do Estado

Judiciário implanta projetos
alternativos de remissão de pena
no presídio Barra da Grota

IN VERBIS

OITIVA

Ronaldo Eurípedes
Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins

O

primeiro semestre desse
ano se encerra e com ele
fechamos os primeiros cinco
meses da nossa gestão.
Traçamos um plano de trabalho,
harmonizado com o plano
estratégico e moldado em um
diagnóstico que tem sido construído
especialmente no intenso contato
com quem cotidianamente faz o
Judiciário tocantinense: servidores e
magistrados.
Pelo projeto “Caminhos da
Justiça”, ouvimos as dificuldades,
conhecemos de perto a realidade
de cada Comarca e a grande
contribuição que cada uma pode dar
ao Poder Judiciário do Tocantins.
Por isso, colhemos sugestões,
incorporamo-as ao nosso plano
de gestão e assim, selamos uma
parceria forte para oferecer ao
cidadão uma justiça de resultados!
Concluímos os trabalhos de
análise da estratégia do judiciário
tocantinense e as metas e projetos
já estão fixados e os gestores
indicados. Estamos atentos às ações
nacionais que definirão as metas
para 2016, porque sabemos que
o desfio continua sendo oferecer
justiça rápida ao cidadão.
Nesse aspecto, tenho ficado
esperançoso em bons resultados,
porque tenho visto nas Comarcas,
uma vocação natural de servidores
e magistrados em abraçar ações
voltadas à conciliação, mediação e
toda forma de resolução alternativa
de conflitos que possa substituir a
tão desgastante via crucis da lide
processual.
Diuturnamente temos refletido o
judiciário do Tocantins. Estrutura
tecnológica e de recursos humanos
que são invejados no país devem ser
instrumentos vertidos para alcançar
os números que merecemos. Essa
é a meta que vamos perseguir
durante toda a gestão e tenho
certeza, vamos subir os degraus da
produtividade com o envolvimento
de todos e corrigindo distorções

na distribuição processual, na
reavaliação das jurisdições
existentes e, insisto, no espírito de
colaboração. Enfim, faremos o que
for preciso para, também, subir na
lista dura e fria dos números.
Contudo, mais do que buscar
melhor posição em ranking,
o que o Judiciário almeja é o
reconhecimento espontâneo da
sociedade. Por isso, desenvolver
ações que sejam palpáveis ao
cidadão também estão em nossos
projetos. Nesta edição do O
Judiciário, você vai acompanhar
detalhes de alguns desses projetos
e o melhor de tudo: os resultados já
obtidos.
O selo de Responsabilidade
Judiciária no Pagamento de
Precatórios é uma das ações.
Premiar os entes públicos que estão
em dia com esses pagamentos
é uma forma de reconhecer e
incentivar Estado e Municípios a
cumprirem suas obrigações fiscais.
Boas práticas precisam chegar ao
conhecimento da população e é o
que estamos fazendo.
A boa prática que vem da 1ª
Instância também vai ser abordada
com o projeto “Juiz Presente
e audiência de informação e
requerimento” da 2ª Vara Criminal
e Execuções Penais de Araguaína.
Uma iniciativa que pode mudar a
realidade de reeducandos e servir
de exemplo para o país.
Conciliar os números que nos
é imposto, com a prestação de
um serviço público de qualidade,
zelando ainda pelo ofertamento
de uma justiça acessível e que
preserve o direito de todos os
cidadãos que buscam o judiciário é
um desafio já pautado nesta gestão.
Passemos à execução e à busca pelo
cumprimento das metas traçadas.
Convido você a fazer a leitura
desta edição do O Judiciário e
acompanhar como a Justiça está
cada vez mais próxima do cidadão!

A

dvogado atuante, pós-doutor pela Universidade de Lisboa (2009) e livre-docente pela Universidade de São
Paulo (2012), o professor da Universidade Federal da Bahia, Freddie Didier Jr é reverenciado por obras que lhe
renderam reconhecimento como um dos principais acadêmicos da nova geração. Membro da comissão da Câmara
dos Deputados para reforma do Novo Código de Processo Civil, ele esteve no Tribunal de Justiça do Tocantins para a
palestra “Processo e Procedimentos no Novo Código de Processo Civil” realizada pela Escola Superior da Magistratura
(Esmat) e explica alguns pontos do novo código.
Qual o aspecto mais relevante
que o novo código traz para o
cidadão?
Para mim o mais relevante é a
preocupação do código em exigir
que causas iguais tenham o mesmo
tratamento da Justiça. O Judiciário
não pode tratar pessoas na mesma
situação de formas diferentes. E o
código é totalmente estruturado
nesse sentido, de fazer com que o
processo termine com as pessoas
que estão na mesma situação tendo
o mesmo tratamento.
Este aspecto pode democratizar
mais a Justiça?
Eu acho que o novo código se
preocupa com uma Justiça que
respeite a igualdade, não tem
tanto a ver com a democracia, mas
tem mais a ver com a igualdade
na medida em que o novo código
impõe tratamento igualitário para
todos.
Esse aspecto vai trazer agilidade

aos processos?

sair mais processos do que entram.

Certamente. Exatamente porque vai
criar padrões de decisão para casos
semelhantes. Com isto os processos
tendem a ser mais rápidos, pois
não haverá tanta dispersão de
entendimento. Os processos
tenderão a ser mais rápidos
porque os recursos que contrariem
orientações do STJ e do STF serão
tidos como recursos abusivos.
Então haverá um desestímulo aos
recursos, haverá desestimulo à
dispersão dos processos e isso é
muito bom, uma das grandes causas
do atraso na morosidade na justiça
no Brasil.

As soluções alternativas de
conflitos estão contempladas no
novo código?

Isto pode causar uma redução no
número de ações?
Evidentemente. Drástica. Acho que
os próximos anos vão revelar uma
queda na relação entre processos
que entram e processos que saem.
Hoje saem menos processos do que
entram acho que os próximos anos
a tendência, com o novo código de

O código tem um capítulo
integralmente destinado à
mediação e conciliação. É uma
aposta muito forte que o novo
código faz nos meios alternativos
de solução de conflito. Veja que
acabou de ser aprovada uma lei no
congresso nacional sobre mediação
e conciliação, mas, praticamente, já
está dentro do código que já havia
se antecipado.
Como o novo código poderá
favorecer a 1ª instância?
Com os meios alternativos. Porque
impondo a audiência de conciliação
e mediação como um filtro de
demandas e, paralelamente a isto,
impondo ao juiz seguir padrões
decisórios de tribunais superiores,
isso deve desafogar o juizo de 1ª
instancia.

Reunião na Comarca de Colméia

Presidente abre encontro na
Comarca de Araguaína

Edição do projeto em Guaraí

Projeto “Caminhos da Justiça” realiza
mais um ciclo de visitas às comarcas

Comarca de Colinas recebe
caravana do TJTO

Seis novos encontros proporcionam oportunidade para servidores e magistrados
discutirem a realidade e as soluções para o avanço do Judiciário tocantinense

O

projeto Caminhos da Justiça,
desenvolvido pelo Tribunal
de Justiça do Tocantins,
completou mais um ciclo de visita
às comarcas, totalizando 12 rodadas
de troca de informações entre a
gestão e os magistrados, servidores
e serventuários do Poder Judiciário
tocantinense. Na última etapa
foram contempladas as comarcas
de Colméia, Guaraí, Colinas do
Tocantins, Arapoema, Filadélfia
e Araguaína. Antes, o presidente
do TJTO, desembargador Ronaldo
Eurípedes, e membros de sua
equipe administrativa estiveram
em Ponte Alta do Tocantins, Porto
Nacional, Gurupi, Palmas, Miracema
do Tocantins e Miranorte, na
primeira rodada de encontros.
O objetivo do “Caminhos da
Justiça” é promover uma troca
de informações entre a gestão
do Poder Judiciário tocantinense
e os servidores, ouvindo as
demandas de cada comarca.

Durante as reuniões os servidores
são informados das ações que o
TJTO vem empreendendo para
melhorar a produtividade. Entre as
medidas em estudo está também
o trabalho remoto, que permitirá
que as comarcas com menores
demandadas auxiliem, por meio do
sistema eletrônico de processos, as
mais sobrecarregadas, equalizando
a força de trabalho. Outra proposta
é a criação dos cartórios e
contadorias únicas.
Nas reuniões, o presidente do TJTO
tem chamado para uma reflexão
sobre a atual realidade do Poder
Judiciário do Tocantins. “O grande
convite que estamos fazendo é esse:
precisamos refletir o Judiciário.
Se por um lado nós temos notícias
boas, como um processo eletrônico
invejado por todos, números de
juízes per capta plausível, bons
salários, nós ainda temos gargalos
que precisam ser superados”, disse
o desembargador em Araguaína, a

segunda maior comarca do estado.
Durante o “Caminhos da Justiça”,
magistrados e servidores são
informados sobre despesas, valor
do processo, congestionamento e
produtividade. “Os números não
mentem, essa é uma realidade
transparente e cristalina. Estamos
dividindo isso com os servidores
para que, juntos, busquemos uma
solução”, afirma o presidente.
Em todas as comarcas os
magistrados e servidores
apresentam as demandas de cada
uma delas e as boas práticas
que podem ajudar na celeridade
e efetividade da prestação de
serviços aos jurisdicionados.
Para formalizar as sugestões
de cada uma das serventias
judiciárias, o presidente Ronaldo
Eurípedes solicita a formação de
uma comissão de servidores e
magistrados para apresentação
dos problemas e sugestões de
soluções.

Registro do debate em Arapoema

Servidores da Comarca de Filadélﬁa

ESPECIAL

Estado e
municípios
recebem Selo
de Regularidade
Judiciária

L

istado como um dos
menores municípios do
Tocantins, com população de
1.878 habitantes, segundo dados
do IBGE de 2014, e orçamento
anual de R$ 19,6 milhões para
este ano, conforme lei municipal
nº 087/2014, Sucupira é um
dos municípios que quitaram as
dívidas com precatórios no ano
passado.
A condição levou o município
a figurar na lista dos entes
públicos municipais que, ao lado
do governo estadual, receberam
o “Selo de Responsabilidade
Judiciária no Pagamento de
Precatórios”, instituído em abril
deste ano pelo Tribunal de Justiça
do Tocantins (TJTO), inspirado em
iniciativa similar do Tribunal de
Justiça do Ceará.

Fundado na década de 1970 o
município reservou no orçamento
de 2015 ao menos 2% para quitar
os precatórios autuados até 1º de
junho do ano passado. Algo em
torno de R$ 451,4 mil, conforme a
lista unificada dos precatórios em
tramitação publicada no site do
Tribunal de Justiça do Tocantins
(TJTO).
Ao quitar as parcelas em dia, o
município se mostrou adimplente e
apto a receber o selo, “uma vitória”
para a gestão, conforme avaliação
do prefeito Valdmir Ribeiro de
Castro. “Para um município pequeno
como o nosso, representa muito.
É uma vitória no sentido de que
estamos honrando os compromissos
assumidos. Por ser um município
menor e com pouca arrecadação
resulta em cerca de 2% do

orçamento”.
O selo faz parte do programa
Regularidade no Pagamento de
Dívidas Judiciais pelos Entes
Públicos para certificar e premiar
a “boa conduta administrativa na
quitação tempestiva do crédito
advindo da sentença judicial”, como
destacou o presidente do TJTO,
desembargador Ronaldo Eurípedes,
durante solenidade de outorga do
certificado no mês de junho, no
auditório do TJTO.
“O cidadão não suporta mais o
desgaste de longos processos
judiciais e a inobservância da
ordem cronológica dos precatórios.
Temos que disseminar boas
práticas, a sociedade espera isso
de nós”, afirmou o presidente, ao
defender a colaboração entre os

Desembargadores e gestores
agraciados com o selo, durante a
primeira solenidade de outorga
no auditório do TJTO

Em razão de agenda, o prefeito de
Palmas, Carlos Amastha, recebeu o
Selo no gabinete da presdiência

ENTES PÚBLICOS CERTIFICADOS
Marcelo de Carvalho Miranda
Estado do Tocantins

Francisco Carlos Assi Tozzatti
Município de Dois Irmãos

Laudeci Ribeiro da Silva Mendes

José George Wached Neto

Flavio Soares Moura Filho

Arlene Martins Souza

Ronaldo Dimas Nogueira Pereira

Laurez da Rocha Moreira

Francisco Alves da Silva

Jessé Pires Caetano

Gilvane Pereira Amaral

Valdmir Ribeiro de Castro

José Gomes

Enoque Portilio Cardoso

Wilson da Costa Veloso

Ezequiel Guimarães Costa

Carlos Enrique Franco Amastha

Município de Alvorada

Município de Araguaína

Município de Campos Lindos
Município de Cariri

poderes para que o cidadão possa
alcançar efetivamente a prestação
jurisdicional.
Ao receber o selo pela segunda
maior cidade do Tocantins,
Araguaína, o prefeito Ronaldo
Dimas destacou a relevância da
certificação aos municípios que
honram essas dívidas, mesmo em
meio aos problemas financeiros
atuais. “Embora todos saibam as
dificuldades que se encontram os
municípios, mas é fundamental que
a gente tenha regularidade em todas
as frentes. Ao mesmo tempo em que
marca uma gestão compromissada
também serve de incentivo para
outros municípios buscarem esta
regularidade”.
Arlene Martins Souza, prefeita
de Pugmil, cidade às margens da

BR-153 com 2.561 habitantes, vê a
possibilidade de obter mais recursos
para a cidade com a outorga do selo.
“Significa a abertura de convênios,
de recursos, porque se não estiver
com o município em dia, não quitar
os precatórios, não há como firmar
parcerias”.
Pela gestão estadual, o governador
Marcelo Miranda agradeceu a
criação do programa e avaliou que
se trata de um reconhecimento aos
tocantinenses. “Agradeço ao Tribunal
de Justiça por conferir, não em
meu nome, mas em nome de todos
os tocantinenses, esse certificado
que significa muito, pois o próprio
Tribunal de Justiça está ciente dessa
obrigação que nós todos temos, que
é a boa gestão e este diploma é o
reconhecimento de que o Estado tem
buscado cumprir suas metas”.

Município de Couto Magalhães

Município de Fortaleza do Tabocão
Município de Gurupi

Município de Monte do Carmo
Município de Nova Rosalândia

Município de Pau D’arco
Município de Pugmil

Município de Recursolândia
Município de Sucupira

Município de Tupiratins

Município de Palmas

PRECATÓRIO

Quando um cidadão ou empresa ganha um processo judicial contra o governo federal, estadual ou municipal
e tem direito a indenização, o pagamento do valor devido é feito por precatórios. A requisição é inscrita em
ordem cronológica e será paga de acordo com a disponibilidade de recursos do ente devedor.

REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV)

É a requisição de pagamento emitida pelo juiz ao ente (estado ou município que perdeu uma ação) para pagar
uma quantia abaixo de 60 salários mínimos. É uma forma de requisição para dar maior agilidade ao pagamento
das dívidas dos entes públicos condenados em razão de seu menor valor. Uma vez apresentada, a RPV deve ser
paga em até 60 dias independentemente de precatório.

SANÇÕES

Caso não cumpra com a obrigação, o ente sofre o sequestro em suas contas bancárias e o gestor pode
responder por crime de responsabilidade e improbidade administrativa. Também pode ter indeferido seu
pedido de registro de candidatura para mandato eletivo. Outra consequência é a proibição de receber repasses e
realizar convênios com outros órgãos públicos. O pagamento dos precatórios também é um dos itens avaliados
pelo Tribunal de Contas do Estado no julgamento das contas consolidadas dos entes.

SÚMULA

10ª Semana
Nacional da
Conciliação
será em
novembro

O

Tribunal de Justiça do
Tocantins prepara-se para
a 10ª Semana Nacional
da Conciliação, promovida pelo
Conselho Nacional da Justiça
(CNJ), entre os dias 23 e 27 de
novembro.
A Semana Nacional da
Conciliação foi criada pelo CNJ
para disseminar a cultura da
paz e do diálogo, num esforço
concentrado da Justiça para
resolver o maior número possível
de ações judiciais por meio da
conciliação. Realizadas desde
2006, as semanas nacionais já
resultaram em 1,25 milhões de
acordos, superando R$ 7 bilhões
em valores homologados. No
Tocantins foram realizadas no
ano passado 2.862 audiências em
25 comarcas durante a Semana
Nacional da Conciliação, que
resultaram em 1.208 acordos
gerando R$ 4 milhões e 847 mil
em valores homologados.

SERVIÇO
Quem tiver processos tramitando
na comarca de Palmas e quiser
tentar solucionar o conflito por
meio de acordo entre as partes deve
encaminhar o pedido de inclusão na
Semana de Conciliação através do
email centraldeconciliacoes@tjto.
jus.br ou pelo telefone 3218-4407
até o dia 30 de setembro.
Já os interessados em processos que
estão nas comarcas do interior devem
fazer o pedido até o dia 30 de agosto
pelo email conciliar@tjto.jus.br ou
pelo telefone 3218-4472.

Consumidor é indenizado em
R$ 7 mil pelo tempo perdido
com problemas de telefonia

TJTO firma parceria com IBGE
e TRE-TO para repasse de
informações eletrônicas

O

Juiz da 1ª Vara Cível de
Miranorte, Cledson José
Dias Nunes, sentenciou a
empresa de telefonia OI Móvel S.A
a pagar R$ 7 mil de reparação por
danos morais para um consumidor
de Miranorte. A indenização
se refere ao chamado “desvio
produtivo” que é, conforme o juiz,
“o tempo gasto pelo consumidor
para resolver um problema de
consumo causado pelo fornecedor”.
Na ação, o consumidor pediu a
indenização por danos morais
alegando que a empresa de
telefonia suspendeu a prestação
do serviço de telefonia móvel e
bloqueou o aparelho para efetuar
e receber chamadas, por vários
dias, mesmo não havendo qualquer
débito referente a faturas.
Para provar o tempo perdido na
solução do problema, o autor
apresentou cinco protocolos de
atendimento demonstrando que
tentou, por diversas vezes, resolver
o problema diretamente com a
empresa. Também apresentou
o registro de uma reclamação
junto à Agência Nacional de
Telecomunicações (Anatel).
“No que tange ao valor da
indenização, impõe-se que sua
fixação seja feita com prudência,
sem excesso, evitando-se o
enriquecimento sem causa do
beneficiário, mas que sirva de fator
de inibição ao agente causador dos
danos, para que não volte a reiterar
na conduta lesiva”, ressaltou o juiz
ao fixar R$ 7 mil de indenização.
Conforme o juiz, a ocorrência do
desvio produtivo ficou evidenciada
pelo tempo entre o corte e a
solução, uma vez que o problema
começou em agosto de 2014 e só

Cledson José Dias Nunes

Juiz da 1ª Escrivania Cívil de Miranorte

foi resolvido em outubro do mesmo
ano, ainda assim, 19 dias após a
decisão liminar determinando a
reativação da linha, deixando o
consumidor por quase dois meses
com o celular bloqueado. Por
este motivo, também condenou a
empresa ao pagamento da multa
estabelecida no total de R$ 5 mil.
Em sua defesa, a empresa alegou
que suspendeu a prestação do
serviço com base na Resolução n.
477/07 da Anatel, ante a suspeita
de que o consumidor havia sido
vítima de fraude. Também negou
a existência de danos morais
alegando que o descontentamento
do consumidor seria “mero
dissabor”.
Para o juiz, são presumíveis os
transtornos e os sentimentos
de “angústia, insatisfação e
inconformismo” sofridos pelo
consumidor, em razão da
suspensão da prestação do serviço
pela empresa que excederam “o
mero dissabor” e configuram dano
moral.

O

Poder Judiciário e a unidade
estadual do IBGE firmaram
Termo de Cooperação
Técnica para a transferência
de informações via Sistema de
Processo Eletrônico (e-Proc).
No final de junho, assinaram
o documento de forma digital,
usando o Sei (Sistema Eletrônico
de Informações), o presidente
do TJ, desembargador Ronaldo
Eurípedes e o chefe da unidade
estadual Edis Evandro Teixeira de
Carvalho.
Com a parceria o IBGE receberá
automaticamente dados
estatísticos sobre o número
de casamentos e divórcios. As
informações serão enviadas
trimestralmente por meio
do e-Proc. “Para nós é uma
satisfação muito grande poder
servir e contribuir com o IBGE.
Temos certeza que o instituto
utilizará os dados com muita
responsabilidade”, afirmou o
presidente do TJ.
O chefe da Unidade do IBGE
agradeceu o apoio do Judiciário
e falou sobre as facilidades
que as informações trarão ao
trabalho do Instituto. “Essa

parceria é muito importante.
Termos a garantia de acesso a
esses dados automaticamente e
de forma eletrônica é um avanço.
Antes pedíamos através de ofício
e tínhamos que pesquisar nos
processos físicos”, relatou.
Edis Evandro Teixeira também
falou do uso dos dados por
parte do Instituto. “Temos muita
responsabilidade com os dados e
um grande cuidado na forma como
são trabalhados. Além disso, a
nossa rede tem um elevado grau de
segurança”.
TRE
Já o Termo de Cooperação com
o Tribunal Regional Eleitoral,
assinado pelo presidente do
TJTO e a presidente do TRE-TO,
desembargadora Jacqueline Adorno,
vai proporcionar o auxílio mútuo
entre os tribunais para desenvolver
funcionalidades no sistema e-Proc
que permitirão fornecer à corte
eleitoral informações digitais, por
meio de webservice, relacionadas
aos processos cíveis e criminais
julgados pelo Poder Judiciário, para
atendimento no disposto nos incisos
II, III e V do art. 15 da Constituição
Federal.

SÚMULA

Projetos renovam execução penal no Barra da Grota

Augustinópolis
tem primeiro
mutirão de
Audiências
Criminais

Antônio Dantas de Oliveira Júnior
Juiz da 2ª Vara Criminal de Araguaína

a supervisão de uma comissão
de especialistas formada por
pedagogos e psicólogos.

P

ermitir aos reeducandos da
Unidade Prisional Barra da
Grota, em Araguaína, que
exponham diretamente ao juiz os
problemas que lhes afetam no dia
a dia, como forma de assegurar
que o cumprimento das penas
seja mais eficaz e se respeitem
as garantias físicas, morais e
processuais de cada pessoa presa.
Esse é o principal objetivo de um
dos projetos implantados pelo juiz
da 2ª Vara Criminal e Execuções
Penais de Araguaína, Antônio Dantas
de Oliveira Júnior, para melhorar a
execução penal na unidade prisional.
Criado em junho de 2015 o
projeto “Juiz Presente e audiência
de informação e requerimento”
encabeça a atuação do Judiciário e
demais órgãos nas dependências da
unidade. O Conselho da Comunidade
e a Ordem dos Advogados do Brasil
também participam.
Na prática, o projeto se constitui
em audiências semanais nas
quais o reeducando trata de sua
situação processual e formula,

diretamente ao juiz, seus pedidos
nas áreas de saúde, deficiências
da unidade prisional, ameaças e
transferências, entre outros temas.
Desde a implantação já houve cinco
audiências com a participação
de mais de cem reeducandos. O
projeto funciona em uma sala
exclusiva no presídio, montada
com equipamentos de informática
fornecidos pelo Poder Judiciário,
com recursos provenientes das
penas de prestação pecuniária.
“O projeto nasceu da necessidade
de o estado-juiz fazer-se mais
presente e atuante em assuntos
referentes ao sistema penitenciário
que, diga-se, está interligado
à Segurança Pública”, afirma o
magistrado, ao destacar que a
medida deve refletir na própria
sociedade e levar à diminuição de
atos criminosos. “Diante da crise do
sistema penitenciário que afeta a
Segurança Pública, fazer-se presente
na unidade é não deixar em total
abandono essas pessoas, o que
aumenta a chance de ressocializar
esse indivíduo”, acrescenta.

CINEMA E LITERATURA
Para fortalecer a ação, outros
projetos estão em andamento
de forma interligada em
Araguaína. Entre eles, o projeto
“Mão de Obra Carcerária”,
desenvolvido em parceira com
a fábrica de roupas íntimas
Cataventos, sediada em Araguaína e
com o Conselho da Comunidade.
Os reeducandos farão o acabamento
de costura nas roupas íntimas que
virão modeladas da fábrica e serão
remunerados pela produção. “Parte
do dinheiro irá para a família e
a outra parte ficará depositada
em uma conta bancária para
ser retirado quando deixarem
a unidade”, explica o juiz, que
determinou à direção da unidade
a abertura de contas individuais
para cada reeducando na Caixa
Econômica Federal.
Outras iniciativas são culturais,
como “Vídeo em ação” e “Remissão
pela Leitura”, que buscam combater
a ociosidade e permitir a remissão
de penas dos reeeducandos, sob

Nos televisores instalados
nos pavilhões da unidade,
cada reeducando participante
deverá assistir a quatro filmes
educativos por mês e apresentar
relatórios sobre os filmes. Já no
projeto “Remissão pela Leitura”,
o reeducando deve ler um livro
por mês e produzir uma resenha
que seguirá para apreciação da
comissão. Aprovados os relatórios
e resenhas pela comissão, o juiz
decidirá a remissão da pena.
Em outro projeto, a remissão
da pena também ocorre pelo
artesanato, como a confecção de
tapetes. Na festa agropecuária
local, a unidade expôs a produção
em estande próprio, montado
em parceria com o Senar. Dois
presos, com autorização judicial e
acompanhados, exibiam o artesanato
à comunidade. Neste projeto, o
reeducando também é remunerado.
O “Projeto Horta”, por sua vez,
permite ao reeducandos a produção
local de hortifrutis. A produção
se destina ao consumo interno e
o excedente será vendido para a
comunidade no entorno da unidade.
Os recursos serão revertidos para os
reeducandos participantes.

A

comarca de Augustinópolis
realizou de 22 a 26 de junho
seu 1º Mutirão de Audiências
Criminais. A ação foi resultado da
articulação do juiz de direito titular
da comarca, Jefferson Ramos, com
o suporte do Núcleo de Apoio às
Comarcas (Nacom) e contou com
a participação de magistrados,
promotores e defensores públicos,
além de advogados e servidores
do Poder Judiciário. O aumento
dos processos de crimes com
menor potencial ofensivo justifica
a necessidade do mutirão, mas,
segundo o juiz, “esta iniciativa não
supre toda necessidade, tendo em
vista que a litigiosidade é grande”.
Participaram das audiências os
juízes Manuel de Faria Reis Neto,
Jordan Jardim e Rodrigo da Silva
Perez Araújo, os promotores de
Justiça Paulo Sérgio Almeida
Ferreira, Celcimar Custódio,
Elison de Sousa Medrado e Délcio
Gueirado, e as defensoras públicas
Karla Letícia de Araújo Nogueira,
Viviane Lúcia Costa e Maria Sônia
Barbosa.
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Servidor da Fé e da Razão
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Heldeir Gomes Carneiro
concilia a atuação de padre
com o serviço público

ilho do meio do casal José Pinto
Carneiro e Antônia Gomes
Carneiro, Heldeir Gomes
Carneiro deixou a terra natal, São
Miguel do Araguaia (GO), aos 16 anos
para seguir a carreira estudantil em
Porangatu, onde morou com primos.
Perdera o irmão mais velho, vitimado
por um infarto fulminante três anos
antes. Nascido no dia 24 de outubro
de 1979 e sempre dedicado aos
estudos, fez dois cursos simultâneos
no ensino médio: Técnico em
Contabilidade pela manhã e Colegial
à noite.
Até então, jamais pensava em seguir
a carreira religiosa. Sempre com foco
na carreira profissional, aos 19 anos
ingressou no curso de Administração
na Fafich, de Gurupi, mas o frequenta
por um mês e se muda para a capital
do Tocantins após aprovação no
curso de Jornalismo da Unitins.
Um ano depois, aprovado em
concurso para o cargo de Escrevente
Judicial na Comarca de Gurupi, nova
mudança, quando troca o Jornalismo
pelo Direito, na Fafich (hoje Unirg).
Em outubro de 2001 assumiu o posto
de Chefe de Cartório da 2ª Zona
Eleitoral, que exerce por cinco anos.
Na gestão municipal do prefeito
Alexandre Abdalla ascendeu ao posto
de Secretário de Administração, de
2008 a 2012. Durante a forte crise
institucional na Unirg, incluindo greve
geral de servidores e professores,
acumulou, interinamente, a
presidência da Fundação por 40 dias,
até restabelecer o funcionamento da
entidade.
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Mesmo com a dedicação religiosa,
não abandonou o serviço público.
Atua na Vara de Família, Sucessões,
Infância e Juventude da Comarca
de Porto Nacional. “O serviço no
Judiciário é gratificante! Eu me sinto
muito bem, com a oportunidade
de ajudar as pessoas que buscam
a solução de seus conflitos. Passei
por várias fases de aprendizado,
incluindo a Justiça Eleitoral, que me
fez crescer muito”.

Sempre frequente nas atividades
religiosas, especialmente nos grupos
da Renovação Carismática Católica,
assim que conclui o curso de Direito
inicia o de Teologia, Ordenou-se
Diácono Permanente em abril de
2010, na Igreja Matriz de Santo
Antônio.
“Ordenado diácono, eu deveria ser
a voz do Clero no mundo secular e
a voz do mundo secular no Clero”,
lembra. Em Gurupi, passa pela
direção da Casa de Maria, cuida da
Câmara Eclesiástica Diocesana, o
organismo jurídico da Igreja, e se
elege coordenador dos diáconos
permanentes da Diocese.
Nesse período, o Bispo D. Romualdo
Matias Kujawski o despertou para
a possibilidade de ser ordenado

sacerdote e ajudar nas atividades da
diocese, baseado no ensinamento
bíblico de que “a colheita é grande,
mas os trabalhadores são poucos”.
Após resistir ao convite, mais por
medo das inúmeras renúncias que
uma ordenação sacerdotal requer, foi
preciso passar por uma fase crítica
durante uma enfermidade para que
refletisse sobre o sentido vocacional e
aceitasse se tornar padre.
“O bispo reconhecendo a necessidade
de estarmos inseridos na sociedade,
pediu que eu continuasse no trabalho
civil, formando um elo entre Igreja e
Sociedade. É como se estivéssemos
atendendo um apelo da Igreja de
trabalhar com as duas asas que
temos: Fé e Razão”.

Na Igreja, exerce o cargo de
Chanceler da Cúria Diocesana,
coordenador de Patrimônio, além
de vigário da Paróquia da Catedral.
Cuida da Capela Coração de Maria,
na Praça das Mães e é assessor
do Movimento da Renovação
Carismática Católica no Brasil, no
Tocantins e na Diocese. Quanto
ao futuro: “Felizes somos nós que
colocamos alto o sonho de nossas
vidas... Deus trabalha acima dos
nossos sonhos!”.
Garante não ter grandes pretensões,
apenas desenvolver bem os trabalhos,
tanto civil quanto eclesiástico.
Concluir o curso de Pós-Graduação
em Teoria da Decisão Judicial pela
ESMAT e ingressar em um curso de
Mestrado em Direito Canônico. “Fui
aprendendo com a vida uma grande
verdade: a cada dia basta o seu
cuidado”.
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