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lnaugurado novo Forum de Augustin6polis
Apresidente do Tribunal de JustiQa do Tocantins.
desembargadoraAngela Prudente. inaugurou no Ultimo

dia 7 de outubro o novo F6rum da Comarca de

Augustln6polis. na reglao do Bico do Papagalo. 0 P<ildio
foi entregue peta presidente e peto diretor do Forum, juiz.
Jefferson David Asevedo Ramos.
A inaugura~

F6rum represenLa o corroromlsso do Tribunal de Just~
de oferecer. oom excetencta, a prestacao jurisdicional,
para o pleno exerclcio da cidadania, com estrutura
adequada para suas atividades. A Comarca cresosu ea
justiya acompanha esse desenvolvimento com a
inauguraoBodesta importante obra".

das novas instalat;:QeS do F6rum

foi prestigiada por autoridades estaduais e municipais,
magistrados, servidores da Comarca e comunidade

local. Ap6s o desenlace simb61ico da fita inaugural pelos
presentes. houve o descerramentoca ptaca oficial do
F6rum deAugustin6polis.
Como dispositivo de honra formedo. o viOlinista
JUnior Schubertexecutouo hinonacionalbrasileiro.
Antes dos utscursos. O presldente oa C8mara

Municipal, vereador Ant6nio Silva Feitosa, entregou o
tltulo de cidada augustinopollna a desembargadora
Angela Prudente. "Patabeniz:o a desembatgadota em
nome de todos os vereadores do rnunicipio, pelo
trabalho realizado e pela atencao dedicada cidade de
Augustln6polis", dlsse o vsreeoor. Com a patavra, o
diretor do Poro. juiz Jefferson David Asevedo Ramos
afirmou que "esta obra eleva a Comarca de
Augustin6polis ao melhor nivel de rnodernizacao
judi~da e lnacqura uma nova era para a r&giao do Blee
do Papagaio",

a

Representando o govetnadot do Estado, Jose
Wilson Siqueira Campos, o prefeito de Gurupi, Laurez
Moreira, parabenizou todos os envolvidos na
coocretizaeao do F6rum em nome do Govemador. "Fico
fellz per es1ar presents neste momento I~ signifieativo
para o povo desta regi0o e ver os resultados do
investimento no Judiciario". Ao fazer uso da pa1avra, a
desembarqadora Angela Prudente afirmou que "este

o drctot oo Fon.m lie Augu$Un(tp:lllS. )Jz Jollcoon Oa'1d. ~A Obllll .......,gu111
uma t'I0'4 tfll Wa a roo&o <kl 8'oo do P~aio"
P.in

lnaugurado novo Forum de Filadelfia
A presidente do TJTO, desembargadora Angela

Prudente, inaugurou no Ultimo dia 30 de setembro a
nova sede do F6rum da Comarca de Fi1ad61fia. 0 novo

predio foi entregue a comunidade pota presidente e pe&o
diretor do F6rum, juiz Fabiano Ribeiro. A obra 6
decorrente da recompo~o de danos por partedo
Cons6rcio Estreito Energia (Ceste) ao Poder JudiciArio,

uma vez que o antigo predio fol afetado pelo Iago oa
UHE/Estreito.

Ao razer uso da patavra, a presldente afirmou

que ~as novas instalayOes da seee da Comarca. elem de

proporcionar um melhor atendimento aos cidad8os de
Filad91fia, Baba~ul~ndia e Palmeirante, trazem maior
0<9aniza~ao ecmlnlsfratlva e servirao de in.cen6vo ti
popula~o para buscar os sagrados direitos que lhes sao
assegurados pela nossa Garta Maiot'.

A inaugurat;:ao fol prestiglada por dlversas
autoncaces estaduais e municipals. servidores da
Comarca e comunidade local. Ap6s a execocao do hino
nacional brasileiro peta banda da PoUcia fv1ilitar do 2°

BPM de Araguaina, bouve o cone da nta de inaugura9&0
eodescerramento da placa.

Em seu dlscurso, o din~tor do Foro, juiz Fabiano

Ribeiro, afirmov que o Forum pertence a tooos, nae
somente ao Judici8rio. ~Antigamente as pessoas cue
precisavam dos servi.y:os ~ tinham nem mesmo uma
sata adequada para aquardar, nao tinhamos esmnora
para atender a popula980. Com as novas instalacoes a
reatldade e cutra. Quero lembrar aqui e fazer uma
refer~ncla ao emoresano Pedro Iran Pereira do Espirito
Santo que muito contribuiu na edifica~ao do antigo
F6rum da Comarca. Agrade~o a minha equipe de
setvidores, que se empenha cada vez mais para um
Judici&rio
e ftctent e . Agrade~o
t ambe m a
desembargadora Angela Prudente, que honrou o
compromisso assumido com a 1" instancia•, ressaltou.

0 secretaoo de RelaQOes lnstitucionais, Eduardo
Siqueira Campos, elogiou a gestao da desembargadora
Angela Prudente. "E neeessaro reconhecer o trabatho
da presidente do Tribunal de Justi93 que mesmo com
dificuldades orcamentanas vem concluindo obras
importantes e realizando tantas outras acoes em prol de
melhorias~ Just~. aspectstmente a de 1•grau".

TJ

NfORMA

C!llNIUr.t po111 11IC>nelet a popu~ao. Cerri• nov11~ ln5t1~~ a
AN1t1Jo(le e owa". Wirmou o dnm>1 <10 f:On.n de Fi.'oi.101\o. lJlt f:lllliono lbt>ero
'N&o 1~

Presidente entrega Forum de Tocantinia
Apresidentedo Tribunalde Jusuca do Estado do
Tocantins.dessmbarqadoea Angela Prudente, e odiretor
do F6rum de Tocantinia, juiz Jorge Am8ncio de Oliveira.
entregaram no Ultimo dia 13 de agosto a reforma e

adequa~o do pr9dio sede da Comarca. 0 F6rum
passou por amplial'l!o e ref0<ma geral de piso, f0<ro,
cobertura. estrutura eletrica e hidrflulk:a. atem de um
sistema moderno de cumatizacao,

e a Casa do Povo, destinada ao abrigo da prestacao
jurisdtdonal e qua acothera tooos aqueles que buscam a
soluy&o dos confutes de seus interesses. A Casa ca
Justica. dentre os bens pliblicosde uso especial, ea que
efetivamentepermitea todos a igualdade perantea lei."

m6veis novos,

extintores de lncllndio e recurses de segurani;a oomo
grades nas janelas.
Para o diretor Jorge Amancio de Oliveira
·servidores e jurisdiciooados terao agora um ambiente
propicio. 0 que se viu aqui foi uma verdadeira
transrormacso,que criou oondi~Oes de trabalho e deu
mals s.&gurani;a a tocos, e tsto acaba se revertendo num
trabalho mais eficaz. cerere e adequado ocr parte do
PoderJudlciario".
secretanc do juizo. o servtdor Jose Nunes
Oliveira acredita que com a reforms ate o animo dos
servidorss muda. ·com melha<escondilf68.sde 1raba1ho,
a produlividade e o rendimentodos servidores sen~bem
melhor, ea gentej9 percebe a alegria de todos aqui com
esse nova ambiente",comentaOliveira. Ja com 15 anos
do Judidarlo, a tecnlca judlclarla Maria Sebastlana
Gatvaoda Sitva da mesma opiniao. e frisa a melhorano
atendimento. "Ganhamos muito como servidores, mas
ganham tambem os jurisdicionados qua terao um
atendtmentc mats condlaente". comenta Maria
Sebastiana.

e

Ar> se dirigif aos presentes, a desembargadora

Angela Prudente lembroo ter visitado o F6rum ainda

como Corregedora-Geralde Justica e ter percebido cue
ali havia uma estrutura nae condizente para o
rendlmentc proffcuc dos servklorese magistrado. "Esta

aoor.i

'SC1M11on1s• Jutl$ditloNdor. ... ~
11m amtlkln»PK1Pitlo.. al'lmloli o dlfl1111t
do Fblllm do Toc:;anllnla,.lulz Jotgiit.M'4ndo
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Aobra do novo F6rum da ComarcadeAraguatins
esta pralicamente pronta. No Ultimo dia 7 de outubro a
prastdante do Tribunal de Justtca do Tocantins,
desembargadoraAngelaPrudente.visitou a oonstrucao• .._ Acompanhada oa diretora do Fora, julza Nely Alves da
Cruz. do juiz Jose Carlos Tajra Reis Junlor, do prefeitode
Araguatins. Lindomar Madalena, da diretora de
lnfraesttutura a Obras do TJTO. Rosane Mesquita, da
Chefe de Gabinete. Ana Carina fl.~endes Souto e
representantes da Construtora COCENO. a
desembargadora conversou com os operartos,
acompanhou as trabalhos desenvoivldos e agradeceu o
esforco da equipe.
Para a julza Nely Alves ca Cruz. "essa obra e a
reatiza~o de um sonho. Trabalhamos por multos anos
em situacao precaria. V1Sitaresta construcaoem fase de
cooclusao enche meu ooracaode ategria".
Para o prefeito municipal nao e diferente. ~Alem
do beneflcio para a comunidade, o novo F6rum
embel&za a entrada da nossa cldade, deixando 10<10 o
povo eeste municipio orgulhoso," destaoou Lindomar
Madalena.
Com a obra em fase final. os trabalhadores
responsavets pela edificacao atuam orgulhosos oom o
resultado de ssus esfo<~. 0 pedreiro Francisco da
SilvaAtves relatou qua-coiocar a mac na massa em uma
obra oomo essa e rnogvo de muita alegria. Sou morador
dessa cidade, ja levantei casas, empresas, mas esta e
uma obra multo importante pratoda cidade•.

TJtNFORMA

Publica~ao de edital para constru~ao do FOrum marca
Reuniao Regionalizada em Araguaina
AComarcadeAtagualna seoiou noUttlmodia 1°
de outubro a 8' Reunitlo Regionalizada. uma ces 8\:0es
com foco na interioriza-;ao da Gestao 201312015 da
presidente do Tribunal de Justica do Tocantins,
desembargadora Angela Prudente. Participaram
magistrados das comarcas de Araguaina, Filadelfia,
Wanderl8ndiae Xarnbioa.
0 principal assunto da reuntao com os
magistrados foi a construcao do F6rum da Comarca de
Araguatna, cujo edital fora publlcado no Ultimo dia 28 de
setembro. "Eu eetou muito s.atisfeita em traier essa boa
noticis. Mesmo com todss as dificuldades
orcamentanasque enfrentamos,tivemos a felicidade de
viablllzar esse proleto. Sei das necessidades e dos
probtemas enfrentados no antigo predk>, mas que em
breve serso resolvidos com a nova obra". disse a
desembargadora.
Na oportunidade, a diretora de infraestrutura e
obras, RosaneMesquita, fezuma explana~ do Projeto
eiaboraoo, tendc em vista as necesstdaces dos
magistrados e oonceitos de sustentabi1idade para o
conforto termico e luminoso atraves de venti1a~es e
11umlna(:Oes naturalsem todos os ambientes.
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.
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Adiretora do F6rum deAragualna, julza Julianne
Freire tv1arques. fez cuestao de ressattar a fmpoetancta
da obra que sera construida.'Trata-se de um sonho para
os maglstradose setvldores.N6s s6 temos a agradecer
o empenho da desembargadoraAngela Prudente e toda
a sua equipe, que trabalharam para viabilizar esse
projetoque hci tantotempo aguardamos•.
Durante a tarde a juiza Auxiliar da Presidencia.
Silvana Parfieniuk, e o diretor geral do TJTO, Fl3vio
Leall, se reunlram com os servidores da Comarca de
Araguaina. Para a assessora juridica. Roberta Dias.
"essas reuni6es sao importantes, porque temos a
oportunldade de expor as nossas necessldades. ~ born
oontar oom esse canal direto oom a administra~ao",
afirmou.

Eliana Calmon vem ao Tocantins e fala sobre mudan~a na cultura da impunidade

I

Em entrevista coletiva A imprensa tocantinense
no Ulthno dla 23 de setemtxo, a mlnlsna do Superior
Tribunal de Justi9a (STJ) Eliana Calmon, atual diretora·
geral da Escola Nacional de Forma~ao e
Aperfel~oamentode Maglstrados(Enram),dlsse que hit
um esror(:O do judicitirio contra a improbidade
administrativa que "vai mudar a cultura da impunidsde
que ainda imperano Pals".
A ministra veio 8 capital tocantinense para
palestrar no curse "Teoria e Pffitica - lmprobidade
Admmlstrauva'.pecmovldopeta Enfam, em parcerla

com a Escola Superior da Magistratura Tocantlnense
(Esmat) e o Tribunalde Jus~a do Tocantins. O eventc.
oom dois dias de duray&o, oontou com a participaCSode
cerca de 30 magistradosde todo o Estado.
ElianaCa1monchamouaate~aoparaa Meta 18
do CNJ, que visa ·identificar e julgar, ate 31 de dezembro
de 2013, as a~Oes de lmprobldade admlnistrativa e
a.;:Oes penals relacionadas a crimes contra a
Administra.;:aoPUblica, distribuidas ate 31 de dezembro
de 2011". Para a minlstra, esse estorcoconcentradoque
vem sendo Ielto pero Jvdiciario represents uma
transforma~ao,uma mudenca de paradigms, que ..ataca
frontalmentea cultura da impunidade".
A diretora·geral da Enfam proferiu paleslra aos
magistrados e pOde conhecer um pouco da realidade
tocantinense com as relates feltos por alguns julzes
participantes <lo ourso. A precosta do corso foi a de
aplicar conhecimentos te6ricos na resofui;Sode casos
ooncretos e/ou quest6es que desafiem a atividade
judlcante qvandodo enfrentamentode a~oesallnentes~
improbidadeadministrativa.

Maria da Penha vem ao
Tocantins e lanca campanha
Como audit6riodo Tribunal de Jus~

do Estado

do Tocantins comptetamente lolado, foi tancada a
carnpanha ·compromisso e Atitude - Lei Maria da

Pe-nha,A Lei e Mais Forte', no Ultimo dia 30 de agosto.O
evento fol uma reallza~o conjunta do Tribunal de
Just~a do Estado do Tocantins e da Escola Superior da
Magistratura Tocantinense.

0 eventc contou oom patesna do juiz Alvaro
Kaliz. presidente do F6rum Nacional de Juizes de
Vt0lltncia Oomestica e Familiar contra a Mulher, que

falou sob<e a . _Efetividadeda Lei Marla da Penha e as
persoecevas da Campanna Compromisso e Atitude".

seguida de uma mesa redonda sabre ·Medidas
Protetivas de Urgtincla da Lei Mafia da Penha", que teve
o prcprlo Kaliz coma modaradcr e parttclpacao da
defensora pUblica Vanda Sueli Nunes, da delegada de
Policia Maria Haydee GuimarAes Aguiar, da diretora do
Centto de Dlreltcs Humanos de Araguafna, Russlnete
Alves Silva e ce representante dos Qui1ombolas do
municipio de Santa Tereza do Tocantins, Isabel
Rodrigues.

Apalestra MO Judiciario ea Lei Maria da Penha".
com o desembargador do Mato Grosso do Sul, Ruy

Celso Barbosa FIOrence, que. na sequencia, gerou a
mesa redonda sobre a "Vis8o Panoramica das Ac;:Oes de
Protecao aos Direitos das Mulheres no Estado do
Tocantins".

Por nm. o ponto alto do eveotc. com a palestra
~Sobrevivi... Posso contar", com Maria da Penha
Fernandes, inspiradora da Lei 11.340106, a Lei Maria da
Penha. Para era, nos uuimcs anos o nlvel de
conscientizacao das mulheres para denunciar casos de
violencia tern aumentado e alguns aparatos no arnbito
da Justlya e do Poder Executive tAm sido crlaoos.
principarmente nas grandes cidades. Porem. Maria da
Penha disse que muito h<i por ser feito. ~N6s temos
mulheres em todos os Jocais do Pais e nao somente nas
grandes concentra(/C>es urbaoas. Por tsso fundamental
entender que a protecao 8 mulher vitima de agressao ea
punicao severa aos seus agressores deve se estender a
todos os Jocals". declarou Maria da Penha, ao defender
que as politicas publicas de prot~ao mulber se deem
de forma continua e ampla.

e

a

Desembargador Ronalda Euripedes toma posse como Vice-Corregedor
A presidente do TJTO, desembargadora Angela Prudente, empossou

no dia 24 de setembro o desembargador Ronaldo Euripedes de Souza no

cargo de Vice-CorregedorGeralda Justica.

Participaram do evento os desembargadoresDaniel Negry, decano
do Tribunal, Jacqueline Adorno, presidente do Tribunal Regional Eleitoral, e

Eurfpedes Lamounier. Tambem presliglaram a posse os julzes coovocaoos

Agenor Alexandre da Silva, Adelina Gurak, Celia Regina Regis Ribeiro,

Maysa Vendramini RosaJ. Hetvecio de Brito Maia Neto, presidente da
Assooacao dos M.agistrados do Estado do Tocantins.e o procurador-Geral
do Estado, Andre Luiz de Matos Gon~tves. O corregedor-gera1 ce Just~a.
Luiz Gadotti, estava ausenteda solenidade em raz&ode ferias.

-

Todos as desembargadores e juizes presentes saodaram o nova
vice-Corregedorque, ao discorsar, afirmou cue 0 grande desafio e diminuir a
distancia entre o 1° e oz:' graus da Justt.;:a. ~A Corregedoria tern que ser uma
ponte para d!mlnulr o d!standamentoentre a maglstratura do 1° e do 2° grau.
Muilo mais do que discipUnar, do que punlr, n6s temos que auxi1iar o juiz a

DcownbllL!gaOcwRonddo~o~dur.atlte
,_,_,..,do

prestar um melhor se~o", completou o novo vioe-Corregedor Gera1 da
Justi~.

Silvana Parfieniuk assume cargo de Juiza Auxiliar da Presidencia

Tornou posse no dia 25 de setembro, no cargo de Julza Auxiliar da
Presid&ncia do T JTO, a magistrada Silvana Maria Parfieniuk, tituJardo Juizado
Especial da lnrancia e Juventude da Comarca de 31 Entitincia de Palmas. 0
evento foi acompanhado por todos os diretores do Tribunal e servidores da
assessoria da presicfencia.

"renno certeza que a juiza Silvan.a. com sua experiencia. dedtceu;ao e
conhecimento. contribuira. e muito, com a nossa gestao. Ganha a presidencia
em primeiro lugar, e todc o Tribunal,admintstrativamente e tambem do ponto de
vista da prestayao jurlsdlclcnaj". afirmou a prastdenta do Tribunal,
desembargadora Angela Prudente.
Perfil: Silvana Maria Parfle11fukloi jufza substltuta em Formoso do Araguala e

Gur[lp;, Comarcas no Sul do Estado. Foi titufar das Comarcas de XambioB,
ltaguatins, Coltneia, Colinas do Tocantins.Araguaina e Pa/mas. Foi diretora da
Assoclaftfo dos Maglstrados do Estado do Toct1ntlns, onde exeroou as fun¢es
de tesooreu», secret9ria e diretora de Cvltura. Titvlardo J(Jizado Especial da
lnf8ncia e Juventude em Palmas desde 1998. a magistrada e coordenadora da "
lnffincia e Juventude do Estado do Tocantins e respondeu pe/a ComissAo
Estaduel JudiciMe de A<1-09ao (CEJA) por dois b~nios. Na e1uel ges1ao integra
a ComissBo de Planejamento Estrat6gico, coordena a Comiss8o do Censo
Judici8rio. em §mbitolocalea Comissaodo ProjetoGest8opor Competencie«.

-

Vem ai a Semana Nacional da Concilia~ao

EU CONClllO. VOCE CONCIUA.
N6SGANHAMOS.

0 que

e?

O ato de conciliar vem se C(l(ISOlidandocomo

alternative c'tgil, eficaz e plausivel para solucionar

conflitos [udicials. Ha seis anos, o Conselho Nacional
de Justlya -CNJ e os Tribunais Estaduals promovem
a Seman~ Nacionat da Conciliat;:ao. A at;ao oonsiste
na selecao dos processos com possibilidade de
acordo e na convocaeao das panes para uma
audi!lncia coocmadora. Este ano, a Semana terti
oo~o te'!la "Ouern ooncilia sempre sai ganhandoH. e

serareahzada de 02 a 06 de dezembro.

Como participar:
As inscriyOes foram abertas em 23 de

setemoro e se encerram no dia 30 de cutubro.

podendo participar todas as pessoas ou instituiQC)es
que tenham processes na Jusnca e possuam a
inten~o de fazer um acordo. Os interessados devem
procurer seus advogados para que sotlcttem a
inclusao do processo na Semana Nacional da
Concilia~ojuntoao F6'um de cadaComarca.

"Entre aspas"
Porque acredito
na conciliacao

Ap6s treze anos atuando no Juizado Especial
Criminal da Comarca de Pa1mas(TO). tenho vivenciado
os princfpios que oorteiam os Juizados Especiais, como
a simplicidade ea informalklade. Neste contexto. resolvi
ate mesmo abandonar o palet6 no exercicio de minhas
funcOes, inclusive nas audi~ncias. 0 qoe, a meu sentir.
deixa o jufisdlclooado mals vontade e dlsposto a fazer
umacordo.

a

Ja fiz concilla~Oes inimagintivels. daquelas que

as pastes chegam com 6dio e saem abracaoas. peotndc

perdao e ate mesmo chorando. Confesso que, por
algumas vezes. eu ja chorei. Entendo que o juiz tamoem
deve ter senslbtlktade, pois se nao a liver, diflcllmente
obtera exito na oonciliac;ao.
Outro cla. Ii uma reportagem que falava sobte a

existencia de um P<Ocesso protocotadc noano de 1920 e

ate o presente ano (2013) ainda n8o tinha sido juJgado.
Aquilo e sem dUvida, uma grande vergonha! Um
tremendo desrespeito para com os netos e bisnetos das
partesoriginlirias.
Rul Barbosa, em Ora~o aos Moyos, score a

morosdaoe <la Jusuca. disse: "Juslit;a atrasada nao

e

Jus~a. sense injusti98 qualificada e manifes!a· P°:'Q~e
a dilacao ilegaJ nas maos do julgador contrana o dire1to
escrilodas partes, e, assim, as lesa no patrlmonlo, hoora
e liberdade".

Ha vinte e quatro anos tomeiposse como Juiz de
Dkelto no E.stado do Tocantins. Mandaram~me para a

Comarca de Taguatinga. na divisa com a Bahia. L$
permaneci por dois anos e um mes. 0 primeiro processo
que decidi dizia respeito a um padido de pensao
attmentrcta que tinha como requertdo um ssnnor
apontado. pela mae da criance. como detentor de
grandes recurses. 0 pedido inicial de alimentos
provisionals era alto, mesmo asslm resolvi conceder a
liminar. Logo depols. a parte cont.raria interp6s um
agravo de instrumento, demonstrand~ claram~n~e. a
impossibilidade de pag3-&os na conformktadeda iruciaf.
Dlante daqueta situ~ao, com recek> de levar um "pito"
do Tribunal de Justica, marque! uma aodiencia de
concilia~aoe passei toda a tarde tentando um acordo.Ao
final. o valor fol d1minuido slgniflcativamente e at~ o
advogado da crianc.a dispensou seus honorarloa.
Naquela noite, dormi com a oonsciencia tranquila, pois
me consclentizei de qua, na maioria dos casos, a
sentenca do juiz resolve o processo, mas nem sempre
acaba com o oonflito.

Entendo que n6s operadores do direito
prectsamcs rrocar a oelebridade peta ~eteridad!·
Certamente. a coocmayao e um dos carninhos mars
curios para a solut;§o dos pcobJemas daqueles que
procoram a Justiiy.a.
Ao longo desses anos de trabalho, tenho notado
que as petilj{>es iniciais, os pareceres mlnlsteriais e as

sentencas alnda sac> verdadeiras teses de doutO<ado. 0

jurisdicionado quando procure a Justi~ nao estii atras
de um tratado de direito, mas do seu direito bem tratado,
que muitas vezes 6 sotucionado com a simples
homologayao de um acoroo,
Temos hoje no Pats mais de noventa milhOes de
processes em andamento. Somos um pouco mai$ de
vinte mil juizes. Sera que daremos coota de dar u~a
resposta satisfat6ria a sociedade? 56 o futuro d1r.l!
Enquanto lsso, vou pregando: conciliar 6 preclso.
Gilson Coelho Valadares, c:oordenador Estadual do
Movimento pela Concilia~~o. Juiz do Juizado Especial

daComareadePatmas

..

Quatro Comarcas 100o/o digitalizadas
Adi9italiza980 do acervo de processos fisicos no
Tocantins vem se tornando realidade em varias
Comarcas. As Ultimas a entrarem para o grupo de 100%
digitalizadas roam as Comarcas de Wanderll!ndia e
Goiatins. no Norte do Est&do.
Wanderlc1india, ctdaoe ea rnlcrcrreqlao de
Araguaina (distante 51krn), foi a pfimeira Com.areade 1•
Entranciado Estado a concluir a digitaliza~o do acervo
de processes ffsicos. O traba1ho comecou em mak>
passeco e se encerrou no mes de setembro. No total
foram digrtalizados e inseridos no Sistema de Prooesso
EletrOnico,e-Proc, 1.213 processos clveis e cdminais.
0 diretor do F6rum. juiz Jose Eustaquio de Meta
JUnior, explica que para reatizar o trabalho contou com o
empenho dos sels sef'Vidores da Comarca a mats clnco
colaboradores que foram disponibilizados peta
Prefeitura Municipal de Wandertandia. "O estorco dos
setvldores e dos colaboradores se somou a um apoio
incondicional da p<esidenle Angela Prudente e. por
Ultimo. ao traba1hoaqui realizado pela equipe do NUcleo
de Apoio as Comarcas,o Na com. Acreditoque de agora
em diante o nosso lraba1ho serti otimlzado. Estamos
numa outra fase·.ceciaroo o magistrado.
A Comarca de Golallns encerrou a digltallza~

no inicio deste mes de outubro. Foram oito meses de

trabalhoe empenho de 13 servidores efetivose cedidos
pelas prefelturasde Barra do Ouro, Goiatins e Campos
tfndcs.

TJtNFORllllA

Ao todo. rceem inseridos 3.100 processos no
sistema e-Proc, sendo 110 da secretaria, 812 da Vara
Criminal e 2.178 da Vara Civel. 0 juiz da Comarca,
Luatom Bezerra Adetlno de Lima, resseuov a
smportance da conclusao, "esta e uma conquista do
povo do Estado do Tocantins, que ganha pela
1tanspar6ncia e agllldade na conducao desses fellos".
Oigitaliza~onas com areas
Ate o momenta ja estao totalmente digita1izadas
as Comarcas de Alvorada, Wanderlltndia, Taguatinga e
Goiatins. Com a imptantacao do e-Proc,qua possibilitou
a inserc;:.ao de ncvcs processes apenas por mete
eletr6nioo,os estorcos se conoentram na digita1izac;ao
dos a.ntigos processos de papel. A administra-;ao tern
oferecldo o aoolo necessaso c\s Comarcas para que
esse trabalhosejarealizado.
O NUcleodeApolo3sComarcas(Nacom) realiUI
continuamente. a1em de organizac;ao cartortat e
cumprimento de atos, treinamentose acompa.nhamento
nas comarcas para que os servidores possam executar
oom tranqultidade o procedmeoto de digitallza9l10 e
insery8o de documentos no ersteme e-Proc. urns forma
de unir torcas em prol do cumprimento da missao do
Tribunal de Justl~ do Tocantins, que e garantir a
cidadania por meio de uma justi99 celere. segura e
eficaz.

Judiciario do Tocantins avanca no
cumprimento da Meta 18
0 mes de setembro foi positivo para 0
wmprimento da Meta 18 pelo Poder Judici3rio no
Tocantins. Os dados roram divulgados peio Cooselbc

Nacionalde Justic;a - CNJ, evidenciandooonsiderSvef

evanco.

De acoo:lo com as informa~oes do CNJ, o TJTO
ja possui 40,01% do total da Meta cumprida, sendo

51,70% dos processos criminals e 35% dos
relacionados a acoes de improbidade adm1nis1rativa,
subindo nove posi9)e-s no ranking geral entre os

Tribunais.

Para a juiza convocada Adelina Gurak, gestora

Para a presidente do TJTO, desembargadora

e

A~ela Prudente, a Meta uma missAoque vem sendo
ab<a~a per tooos. "Os Magistrados tocantlnenses

estao empenhadosno cumprimentoda Meta 18 do CNJ.
Temos buscado proporcionar estrutura e todo apoio
nscessano para que avancemos tambsm nesse ponto",

resssnoo.

45% ~-----------~
40%
35%

+-------+--------

da Meta no 1° grau, ·oois fatores motivaram esse

30% +-~~~~~~~~

trabalho desenvolvido

25%

aumento signlficatlvo nos processes julgados: o
peto NUcteo de Apolo tis

Comarcas - NACOM, que vem auxiliando as
Comarcas, e, o curso sob<e teoria e pr.itica em a¢ies
de improbidade administrativa. o ouat contou com a
participac;ao da Ministra Eliana Calmon".

o

curso "Teoria e Pratlca

- lmprobidade

Administrativa",foi realizado no mes de setembro pela
Esco&a Nacional de Forma~ao e Aperteicoarnentode
Magistrados- ENFAM,em paroeli.a com o Tribunalde
Justi~a do "rocanuns, por rnelo ca Es.cola Superior da
MagistraturaTocantinense-ESMAT.

20%

15%
10%
5%

-+-------+----'
+-+-+--

0% -+-Agosto

5etembro

Umas ces ac;6es do Programa de Gestio
2013/2015 ee prc5idcntc~ TJTO, DeloCmb;:irg.:ido~
Mgela Pn,,dente era a implanta~ode um NGCleode
Apolo ao 10 Grau de Jurlsdlc;3o,com a flnatldadede:

o ou)(ilior os jufzesno julgamcnto de a¢es cm Comarcos
ou vares com aaimuk> de precesses ceocemes de
juloamento;
o d1minvir n(Jmcrode P'OCC$SO$ fi$iQ)s;
o viabilizar meeaniSmosde cond~:
o atlngir met.as flxadas

I ·ptestar auidlio As ccmerces ou veres que apresentem
ae:Umulo de ceccessos para sentence, declsiio ou
desp<Kho,por sw~u:o dctcrminadoe mcdi;:inte ' cdit;io de
ere pi6prio de deSig~.
exl)edidopela Pr~id~l'ICiado
TJTO;
II· oricntor servKSorcs p.brti procedtmcntosde

cartotAtia;

gestio

IV • padtonizarrotlnase procedimentoscom a ado~3ode
etos ordlnat6nos.

1~

Poder Judiciario
ESlado do TocantinS

Rea1rz...;io:

04/0G a 12/07/2013

Atos expedido$: 139
sent~: 1s1
oecrsaes: 12
0e'IN)dl0$: 2$

Re&liza~o: 2•/06 a 28/06/2013
Atos expeddos~ 1.011
An.lllse de precesses: 487
Atu-!'ltt~io no si$tetn<' proteS$U-!'1: $10
Digitalil~&o de Processos riSioos:62

ConMirca de TOcantinla

Realil~lk>: 12/08 a 16/08/2013
Atos expedldos: 2943
An6tisc de Pf'()GCSSOS: 137
Atu&lizb(:Oo nO sestema p~u&I: 1004
Oigitallza~ode srccesscs rtsicos: 1
oeseecncs: 9

Realiza~o: 06/08 a 09/08/2013
Atos exped..aos: 75
Digito1rtaM;5o de e-eeesses fis•oos: 342
Re.ala~: 26 a 30/08/2013
Atos expedldos: 681
An6tise de seecesses: G2.S
Atue!iza~o no Si$tema pl"Oee$$uel: 75
Otgitaliza~o de srccesscs Ffs.cos: 30

1 • e ~ Varas Civeb.. Y.wa Crimfnaf e Jui&ado Civet e
Criminal da Comaru de Paraiso do Tocantins

Rea1i.Z~:

04/04

a 03/05/2013

Atosexpedldos: 139
Sent~:217
Decis6es: 4-6
oeseecncs: 108

Reabz(to(;io: 16/06 a 21/06/2013
Atos e>epedidos: 799
Ana11se de processes 19.5
At~t11;(1c;iio t'I() StStcm.ii pl'OQCSS~I: $45
Oedsoes: 2
019.tauza~:lio de Processes ll'Sicos: 49

Rea1U:~&o: ()$/03 • 11/03/10131 e 03/06 • 0'/06/1013
Atos expcdidos: 2.$48
An,tise de ,:wocessos: 180
Atuallza~o no Sistema c><ocessual: 4.595
Orespadios: 63

Reali?at;ao: 22/04 a 26/04/2013 e 10/06 a 14/CMi/2013
Atos exl)ed.oos. 955
AA.ihse de processes: 4.367
AbJb1rzeit;io no $istcmo pro«!$SUb1: 2.355

Oigttalaa,i;)o de srocessos nsiees: 7
sereeoces: 32
Doc:i&Ocs: 7
Desp&ehos: 108

vara Civel da Comarca de Tocantinc)polis
vara Civel da comarca de Paraiso
It
'I

0 Poder Judiciario do Tocantins promoveu, no
dia 18 de outubro, o debate sobre o tema "Saude Mental
ea Politica de Al cool e outras Orogas" durante o V F6rum

0 evento tamoem oontov corn a participac;ao de
magistrados de outros estados. 0 [uiz do Tribunal de
Jus~ do Oistrito federal, Alvaro Ciartini ministrou a

aoonteceu no audit6rio do Tribunal de Justi~
Tocantins.

forarn coordenados pelo juiz Scindalo Bueno e teve
como debatedor o Procurador do Estado, Bruno
Nolasco.

Estadual do JudiciMo para a Saude. O evento
do

e

0 F6rum
uma parceria entre o Comite
Executivo para Monitoramento das A.;X>es de Sal.Ide no
Estado do Tocantins e o Ttibunal de Justiiya do Tocantins,
por meio da Escola Superior da Magistratura
Tocantinense. 0 Comite e coordenado pela juiza Mi1ene
de Carvalho Henrique, qua falou sobre a importaneia de
um mater dialOgo do Jud~rio e o ststema de saede.
"precisamos. juntos, pensar em acees que possam
melhorar o atendimentoa populacac>", afirmou.
A proqramecao lnlctou com a palestra ~A
Judicializa~ao da Saude e o Pape I do CNJ~. ministrada
pelo juiz Federal Clenio Jair Schutze, coordenador do

palestra "lnlerna~es Computsodas". Os trabalhos

De Recife, o juiz da Vara de Execut;a.o de Penas
AJternallvas de Petnambuco. Flflvlo Augusto Fontes de
Lima. trouxe a patesue ~Juslic;a Terapeutica·. 0
rnagistrado apresentou o trabalho desenvolvido no
Centro de Justi~ TerapAutica de Recife, mostrando
como a interfer~ncia da justi~ no iratamanto de
dependentes quimioos pode ser positiva. Os debates
sobre a palestra foram coordenados pela juiza Flavia
Afinl Bovo. tendo oomo dsbatedor o rn9dlco psiqulatra

t.eooaroo Baldassara.

F6rvm nacional da Sa(>(le do CNJ.

Senlidores do TJTO em forma com o Judidario na Medida
0 Tribunal de Jusli~a po< melo da Olretoria de

Gestao de Pessoas (Espa~ Saude} lan~u. no mes de

outubro, o projeto Judici8rio na tv1edida. A posposta tern
o objetivo de proporcionar aos servidores uma vida mais

Serventufirlos e Servidores da Justl~

do Estado do

Tocantins - Slnsjusto, Sindicalo dos Oficiais de Jus~a

estao participando da mobi1iza~ao em prol da seude.

Avaliadores do Tocantins - Sojusto, Sindicato dos
Servidores da Justiya de Segunda ln.stancia do Estado
do Tocantins - Slndjus, Academia Uni Rithimus e
Tribunal de Justlya.

Os lnscritos estao recebenco aoompanhamento
de proflssioneis como nutricionistas e ecucaoores
fisicos, para a perda de peso a partir de reeducacao
alimentar e realizayclo de atividade fisica. Para garantir a

Para a ldeallzadora do projeto, a servidora da
Oiretoria Geral Lucivani Borges. "as equipes que
alcancarem a meta serso benefici.adas com bern-estar e
mais qualidadedevida".

saudAvel e menos sedentMa. Mais de 60 servloores

mottvacac de tcoos est~ senec reernaoa uma
competi~. equipes forrnadas por tres part:icipantes
estao unidas para perder peso. A meta e perder no

mini mo 6 kg per equlpe, no periodo de 29110 a
1011212013. Os grupos foram formados por pessoas de

diferentes unidades e ainda por familiares.

Sao parcefros de aeao: a Assoclacac dos

Servidores do Tribunal de Justi~ ~AST J. o Sindicatodos

Projeto "Vida Sim, Drogas Nao" mobiliza alunos
A passeata abriu a segunda fase do projeto,que

contou ainda com a gincana 'vca Sim Drogas Nao". O

evento fol reatizado entte os dlas 24 e 25 de outubro e
oontou com provas espontvas e de envotvimento com a
comunidade. No final, as equipes cue mais de
destacaram foram p(emiadascom diversos brindes.

Criado em 2013, peta jutza da lntancia e
juventude, Luciana Costa Aglantzakis, e o assistente
social Alessandro de Freitas Porto, o Projeto Cal~
Jovem: "Vida Sim Orogas Nao· tem como objetivo
prevenir e combater o consumo de drogas envolvendo
cnancas e adolescentes das cidades qua integram a
Comarca de Pedro Afonso.

Cerca de 200 criancas e adolescentes de

escotas de Pedro Afonso, 'ruplrama e Bom Jesus se
reuniram no mes de outubro por uma causa nobre:
combater as drogas. Os alunos participam do Projeto
Gaf~ Jovem: "Vida Sim, Orogas NAo", uma inlclat.iva do

Juizado da lnfiincia e Juventude da Comarca de Pedro
Afonso.com oapoiodo Tribunalde Justica do Tocantins.
Com camtsetas ooloridas. uma escota de cada

cor, os alunos percorreram em passeata as ruas de

Pedro Afonso. Saindo da sede do F6rum, indo em
dire~ao ~ Pra~

Coronel Lysias Rodrigues,

eres

carregaram cartazes alertando sobre o uso de drogas. "A
gente aprende as conseqeenciasque isso traz. 0 ideal e
manter dlsttincia cas drogas". afhmou a estudante

Karina Silva, de 18 anos.

Para rsanzacao da programac;ao, o Juizado
conta com o apolo do Tribunal de Just~a do Eslado do
Tocantins, dos Municipfos de Pedro Afonso, Born Jesus
do Tocantins e Tupirama, Policia Militar 3° BPM
(PROERO), Camara de Vereadores de Pedro Afonso, e
as Escolas Est&duais e Municipais de Pedro Afonso,
Som Jesus do Tocantins e Tupirama, Projeto AMA
(Amigos do Meio Ambiente), ernoresanos da regiAo e
dezenasdevoluntl!irios.

Vificla SIM

D(9aasNJ\o

I DIREITOS HUMANOS

CONGRESSO INTERNACIONAL
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Com o tema ·servidor valorizado, Servidor
rnotivado", o Poder Judici8riodo Tocantins lancou no dia 04

de ootubro a progra~o

especial em atusllo ao Dia do

Servidor. comemorado em 28 de ootubro.

A presldente, em seu discurso. lambroe que o tv1As
do Servidor "$ uma forma de reconhecer o apcjo.
dedica~ e eficiencia dos servidores do Judiciario~. E
finalizou com a li~clo do jurista Rui Barbosa: "O indivlduo
que trabama acerca~se comlnuamente do autor de todas
as coisas, tomando na sua obra uma parte, de que
depende tambem a dele~.
Odiretorde Gestao de Pessoas, Her8clito Toscano.
afirmov que as pessoas ssc o maior patrim6nio de toda
lnstitui~1lio. "Trabalhando em equipe consegulmos
potsoctanzar a qualkSade de vida de ceca um de n6s e de
todos que fazem o Poder Judiciario deste Estado",
comentou o diretor.
Durante a solenidade de aberturs. os resultados da
Pesquisa de Clima Organizaciona1 foram apresentados

pela Pslc61oga do TJTO, Lenl Vieira, e. em seguida,
palestra motivaeional "Voce no ccoiroie". com a tv1aster
Coache Consultora Organizaciona1, TudyVteira.

'

TJ EM FOCO
O Tribunal de Justl~a do Tocantins adeciu ao Outubro Rosa,
campanha internaciona1 cee eosca conscientizar soore a importancia do
diagn6stico precoce e tratamento do cancer de mama. Em virtude disso, a
ilumina~~o do pr9diodo TJTO fioou cor-de-rosadurante todo o m~s.
Ailuminayao oor rosa "e compreendidacomo a uniao dos povos pela

sauce feminina", conforme o Minist9rio da Sa Ude.

0 tom de rosa tambem coloriu o portal oficial (www.tjto.jus.br) e as
pclginas nas redes socials (Twitter e Facebook) do Tribunal de Justi~ do

Tocantins.

~o Outubro rosee um oesteque visual para Jembraras pessoas da

irnportancia da prevencso'. afirma Leni Vieira, psio61oga do TJTO.

TJINFORMA

-T"

lltHIUNAL0£ JUSTl<;A
l!Sl'AOO oo·rOCANTINS

l'OOCR JUDICIAIUO

