Com 80% das obras concluídas, novo
Fórum de Araguaína será entregue
no primeiro semestre
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Abertura do 30º Ano Judiciário destacou
índices positivos do Judiciário
tocantinense no ano de 2017
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Justiça mais célere
para o Cidadão

Magistrados e unidades da Justiça com os melhores resultados em 2017
foram reconhecidos com o Selo Pacto pela Produtividade. Concedido nas
categorias Diamante, Ouro, Prata e Bronze, o selo foi criado para valorizar o
trabalho realizado em 1ª instância para cumprimento da Meta 1 e do Índice de
Prestação ao Jurisdicionado (IPJ-TJTO), oferecendo uma justiça cada vez mais
rápida e eficiente ao cidadão.

IN VERBIS
Eurípedes Lamounier
Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins

Ao abrir oficialmente o 30º
Ano Judiciário, ocasião em que
apresentamos um balanço das
atividades do ano de 2017, posso afirmar que honramos nosso
compromisso assumido no início desta gestão. Melhoramos
todos os índices do Judiciário
tocantinense, o que permitiu a
entrega de uma justiça mais rápida e eficaz ao cidadão.
De janeiro a dezembro, mais
de 117 mil processos de conhecimento foram julgados, superando a Meta 1 do Conselho
Nacional de Justiça. O balanço
é ainda mais positivo quando
levamos em consideração o número de novos processos distribuídos. A demanda aumentou
em 12% no último ano. Foram
116.960 novas ações em 2017,
contra 103.512 no ano anterior.
Esses dados demonstram que
nossa iniciativa, por meio do
Pacto pela Produtividade, foi
bem aceita e, sobretudo, colocada em prática. É desse modo
que o Judiciário tocantinense
dá o retorno do investimento
feito em nós pela sociedade.
Por isso mesmo, quero conclamar a todos para que possamos
renovar nosso compromisso
com o Pacto pela Produtividade. Na matéria especial desta
edição, estão relacionados os
magistrados e unidades da justiça que foram agraciados com
o selo, em reconhecimento ao
importante trabalho realizado
por todos para que alcançássemos esses resultados.
Também nesta edição, Araguaína, a segunda maior Comarca
do Estado, vai receber seu novo
Fórum ainda neste primeiro semestre, o que representa mais
um grande avanço para o Ju-

diciário tocantinense. A obra é
extremamente necessária para
atender melhor à população
daquela região. O nosso investimento em infraestrutura não
para. Ao todo, 27 obras estão
previstas ou em andamento em
todo o Estado.
Outra ação importante é o cronograma de expansão do Sistema de Alvará Eletrônico para as
comarcas do Estado, que está a
todo vapor e que irá aprimorar,
ainda mais, a prestação jurisdicional.
Por fim, iniciamos o ano confiantes que estamos no caminho certo, mas cientes que ainda há muito a ser feito. 2018 é
um ano que julgo emblemático.
E quando digo isso, não me refiro apenas às eleições, mas a
todo o contexto nacional. Esse
período de definições e indefinições pelas quais passa o nosso País é uma situação na qual
o papel do Poder Judiciário e de
todos os operadores do sistema
de justiça é substancialmente
preponderante.
Portanto, nos preparemos. Se
temos a impressão que fomos
muito exigidos em 2017, neste
ano que apenas se inicia, certamente, deveremos suplantar
nossas capacidades em prol do
bem comum e da retomada do
nosso Estado e do nosso País.
Suplantar nossas capacidades
também envolve acompanhar
a evolução do planeta, de um
sistema informacional que se
torna cada dia mais complexo,
mas que, por outro lado, tem
proporcionado novas e grandes possibilidades em termos
de qualidade e de produtividade.
Boa leitura!

B

uscando incentivar as
boas práticas e oferecer
uma justiça cada vez mais
rápida e eficiente ao cidadão, o
Poder Judiciário do Tocantins
reconheceu, por meio do selo
Pacto pela Produtividade, o trabalho realizado por magistrados
e servidores em 2017. A entrega
da premiação foi feita durante a abertura do ano judiciário,
em sessão solene no Tribunal de
Justiça (TJTO), no último dia 1º
de fevereiro.
Concedido nas categorias Bronze, Prata, Ouro e Diamante, o
selo Pacto pela Produtividade
valorizou o trabalho realizado
em 1ª instância para cumprimento da Meta 1 e do Índice
de Prestação ao Jurisdicionado
(IPJ-TJTO). Os magistrados que
se destacaram durante o último
ano também foram reconhecidos pelo esforço desempenhado
e o Núcleo de Apoio às Comarcas (Nacom) foi agraciado com o

Selo Reconhecimento.
De acordo com o juiz auxiliar da
Presidência, Adriano Gomes, o
mérito integra uma das metas
da Gestão 2017/2019 e prioriza a
redução da taxa de congestionamento processual por meio da
concentração de esforços, entre
servidores e magistrados. “É o
resultado do esforço conjunto da administração, servidores e magistrados para atender o jurisdicionado.
Estamos tendo um grande aumento
no número de processos e é justo reconhecer o esforço de cada um para
obtenção destes dados positivos”,
destacou.
Resultados
Meta 1: Por julgar mais processos
de conhecimento do que os distribuídos em 2017, 66 comarcas,
varas e Juizados Especiais tiveram o trabalho reconhecido com
o Selo Pacto pela Produtividade.
Na Justiça comum, 19 unidades
conquistaram a categoria Dia-

mante (acima de 120% da meta),
17 ficaram com Ouro (entre 111 e
120% da meta), 17 com Prata (entre 101 e 110% da meta) e sete com
Bronze (100% da meta). Para os
Juizados Especiais foram concedidos dois selos Diamante, dois
Ouro, um Prata e um Bronze.
IPJ: Em relação ao Índice de
Prestação ao Jurisdicionado,
que tem como meta baixar
quantidade igual ou maior de
processos do que os distribuídos no ano corrente, 87 comarcas, varas e Juizados Especiais
atingiram os objetivos e foram
agraciadas com o Selo. Ao todo,
73 unidades da Justiça Comum
receberam o reconhecimento,
sendo 52 selos Diamante (acima
de 110% da meta), 10 Ouro (entre 106 e 110% da meta), 10 Prata
(entre 101 e 105% da meta) e um
bronze (100% da meta). Entre
os Juizados Especiais, 14 foram
premiados. Foram entregues
quatro selos Diamante, cinco

ESPECIAL

Selo Pacto pela
Produtividade:
Judiciário premia
melhores resultados
Ouro e cinco Prata.
Magistrado Destaque: Receberam
destaque na premiação 31 juízes
tocantinenses, sendo cinco reconhecidos com o Selo Diamante (alcançaram índice de produtividade
acima de 2 mil processos da Meta
1), quatro com o Selo Ouro (alcançaram índice de produtividade entre 1.500 e 1.999 processos da Meta
1) e 22 com o Selo Prata (alcançaram índice de produtividade entre
1.000 e 1.499 processos da Meta 1).
Números
De 1º de janeiro a 20 de dezembro
de 2017, 118.775 processos de conhecimento foram julgados no Judiciário do Tocantins. O índice foi
25% maior do que o registrado no
ano anterior. Neste mesmo período, o Índice de Prestação ao Jurisdicionado, apurado pela divisão
entre o número de processos baixados pelo número de processos
distribuídos, foi de 110% no primeiro grau e Juizados Especiais.

M AG I S T R A D O D E S TAQ UE
DIAMANTE
Deusamar Alves Bezerra
Fabiano Gonçalves Marques
Jefferson David Asevedo Ramos
Jordan Jardim
Silvana Maria Parfieniuk

OURO
Cledson José Dias Nunes
Helder Carvalho Lisboa
José Carlos Tajra Reis Júnior
Márcio Soares da Cunha

PRATA
Adhemar Chúfalo Filho
Ana Paula Brandão Brasil
Arióstenis Guimarães Vieira
Cirlene Maria de Assis Santos de Oliveira
Edimar de Paula
Fabiano Ribeiro
Fábio Costa Gonzaga
Jossanner Nery Nogueira Luna
Luatom Bezerra Adelino de Lima
Luciano Rostirolla
Luís Otávio de Queiroz Fraz
Manuel de Faria Reis Neto
Marcelo Augusto Ferrari Faccioni
Marcelo Eliseu Rostirolla
Maria Celma Louzeiro Tiago
Nassib Cleto Mamud
Nelson Coelho Filho
Nilson Afonso da Silva
Odete Batista Dias Almeida
Ricardo Gagliardi
Umbelina Lopes Pereira Rodrigues
William Trigilio da Silva

ESPECIAL
C U MPR I ME N TO M E TA 1
DIAMANTE
1ª Vara Cível de Tocantinópolis
1ª Vara Criminal de Colinas do
Tocantins
1ª Vara Criminal de Guaraí
1ª Vara de Família e Sucessões de
Gurupi
2ª Vara Cível de Colinas do Tocantins
2ª Vara Criminal e Execuções Penais de
Araguaína
2ª Vara da Família e Sucessões de
Palmas
3ª Vara Cível de Porto Nacional
4ª Vara Cível de Palmas
Juizado Especial Cível e Criminal de
Miracema do Tocantins
Juizado Especial Criminal de Araguaína
Juizado Especial da Infância e
Juventude de Palmas
Juízo Único de Almas
Juízo Único de Colméia
Juízo Único de Figueirópolis
Juízo Único de Formoso do Araguaia
Juízo Único de Miranorte
Juízo Único de Ponte Alta do Tocantins
Vara da Justiça Militar de Palmas
Vara de Família Sucessões, Infância e
Juventude de Colinas do Tocantins
Vara Especializada no Combate à
Violência Doméstica e Familiar Contra
a Mulher de Araguaína
OURO
1ª Vara Cível de Arraias
1ª Vara Cível de Guaraí
1ª Vara Cível de Pedro Afonso
1ª Vara Criminal de Araguaína
1ª Vara Criminal de Miracema do
Tocantins
1ª Vara Criminal de Palmas
2ª Vara Cível, Família e Sucessões
Infância e Juventude de Guaraí
2ª Vara da Fazenda e Registros Públicos
de Araguaína
3ª Vara Criminal de Palmas
4ª Vara Criminal de Palmas
Escrivania de Família, Sucessões,
Infância e Juventude de Miracema do
Tocantins
Juizado Especial Cível e Criminal de
Paraíso do Tocantins
Juizado Especial Cível e Criminal de
Tocantinópolis

Juizado Especial da Infância e
Juventude de Araguaína
Juízo Único de Araguacema
Juízo Único de Arapoema
Juízo Único de Paranã
Juízo Único de Xambioá
Vara de Execuções Penais de Gurupi
PRATA
1ª Vara Cível de Dianópolis
1ª Vara da Família e Sucessões de
Palmas
1ª Vara da Fazenda e Registros Públicos
de Araguaína
2ª Vara Cível de Gurupi
2ª Vara Cível de Porto Nacional
2ª Vara Criminal de Porto Nacional
3ª Vara Cível de Gurupi
3ª Vara da Família e Sucessões de
Palmas
5ª Vara Cível de Palmas
Cejusc de Araguatins
Cejusc de Dianópolis
Cejusc de Miracema do Tocantins
Cejusc de Gurupi
Juizado Especial Criminal de Gurupi
Juízo Único de Alvorada
Juízo Único de Filadélfia
Juízo Único de Wanderlândia
Vara Especializada no Combate à
Violência Doméstica e Familiar Contra
a Mulher de Gurupi
BRONZE
1ª Vara Criminal de Arraias
1ª Vara Criminal de Paraíso do
Tocantins
Cejusc de Paraíso do Tocantins
Cejusc de Palmas
Cejusc de Araguaína
Juizado Especial Cível e Criminal de
Guaraí
Juízo Único de Aurora do Tocantins
Juízo Único de Pium
RECONHECIMENTO
Núcleo de Apoio às Comarcas

Í NDI C E D E PR E S TAÇÃO AO J UR IS D ICION AD O ( IPJ -TJ TO )
DIAMANTE
1ª Vara Cível de Arraias
1ª Vara Cível de Dianópolis
1ª Vara Cível de Guaraí
1ª Vara Cível de Palmas
1ª Vara Cível de Pedro Afonso
1ª Vara Cível de Porto Nacional
1ª Vara Cível de Taguatinga
1ª Vara Cível de Tocantinópolis
1ª Vara Criminal de Araguaína
1ª Vara Criminal de Arraias
1ª Vara Criminal de Colinas do Tocantins
1ª Vara Criminal de Guaraí
1ª Vara Criminal de Palmas
1ª Vara Criminal de Pedro Afonso
1ª Vara da Fazenda e Registros Públicos de
Araguaína
1ª Vara da Fazenda e Registros Públicos de Gurupi
1ª Vara da Fazenda e Registros Públicos de Palmas
2ª Vara Cível de Araguaína
2ª Vara Cível de Porto Nacional
2ª Vara Criminal de Porto Nacional
2ª Vara Criminal e Execuções Penais de
Araguaína
2ª Vara da Família e Sucessões de Palmas
2ª Vara da Fazenda e Registros Públicos de
Araguaína
3ª Vara Cível de Gurupi
3ª Vara Cível de Palmas
3ª Vara Cível de Porto Nacional
3ª Vara Criminal de Palmas
4ª Vara Cível de Palmas
4ª Vara Criminal de Palmas
5ª Vara Cível de Palmas
Cejusc de Dianópolis
Escrivania de Família, Sucessões, Infância e
Juventude de Miracema do Tocantins
Juizado Especial Cível e Criminal - Sul de Palmas
Juizado Especial Cível e Criminal de Miracema do
Tocantins
Juizado Especial Cível e Criminal de
Tocantinópolis
Juizado Especial Criminal de Araguaína
Juizado Especial da Infância e Juventude de
Araguaína
Juizado Especial da Infância e Juventude de
Palmas
Juízo Único de Almas
Juízo Único de Araguacema
Juízo Único de Araguaçu
Juízo Único de Arapoema
Juízo Único de Aurora do Tocantins
Juízo Único de Colméia
Juízo Único de Figueirópolis

Juízo Único de Formoso do Araguaia
Juízo Único de Miranorte
Juízo Único de Palmeirópolis
Juízo Único de Paranã
Juízo Único de Peixe
Juízo Único de Pium
Juízo Único de Ponte Alta do Tocantins
Vara da Justiça Militar de Palmas
Vara de Execuções Penais de Gurupi
Vara de Família e Sucessões, Infância e Juventude
de Colinas do Tocantins
Vara Especializada no Combate à Violência
Doméstica e Familiar Contra a Mulher de
Araguaína
OURO
1ª Vara Cível de Araguatins
1ª Vara Cível de Miracema do Tocantins
1ª Vara Cível de Paraíso do Tocantins
1ª Vara Criminal de Porto Nacional
2ª Vara Cível de Colinas do Tocantins
2ª Vara Cível de Gurupi
2ª Vara Civel de Palmas
Cejusc de Araguatins
Cejusc de Palmas
Juizado Especial Cível Central de Palmas
Juizado Especial Cível de Gurupi
Juizado Especial Cível e Criminal de Guaraí
Juizado Especial Criminal de Gurupi
Juizado Especial Criminal de Palmas
Juízo Único de Natividade
PRATA
1ª Vara Cível de Colinas do Tocantins
1ª Vara Cível de Gurupi
2ª Vara Cível, Família e Sucessões Infância e
Juventude de Guaraí
2ª Vara da Fazenda e Registros Públicos de Palmas
3ª Vara Cível de Araguaína
3ª Vara da Família e Sucessões de Palmas
4ª Vara da Fazenda e Registros Públicos de Palmas
Juizado Especial Cível de Araguaína
Juizado Especial Cível de Porto Nacional
Juizado Especial Cível e Criminal de Dianópolis
Juizado Especial Cível e Criminal de Paraíso do
Tocantins
Juizado Especial Cível e Criminal Norte de Palmas
Juízo Único de Ananás
Juízo Único de Wanderlândia
Vara Especializada no Combate à Violência
Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Palmas
BRONZE
Cejusc de Paraíso do Tocantins

OITIVA

N

atural de Colinas do Tocantins, Julianne Freire Marques é
mestre em Prestação Jurisdicional e Direitos Humanos, juíza da Infância e Juventude da Comarca de Araguaína, atual
vice-presidente de Direitos Humanos da Associação de Magistrados
Brasileiros (AMB) e presidente reeleita da Associação dos Magistrados
do Estado do Tocantins (Asmeto). Juntamente com a nova diretoria,
ela tomou posse no último dia 5 de fevereiro, para o biênio 2018-2020
e, em entrevista ao O Judiciário, falou dos desafios desta segunda gestão.
A Senhora pode fazer um balanço da sua primeira gestão à
frente da Asmeto? Quais foram
as conquistas mais importantes?
Nos dois primeiros anos de gestão
entendemos que o trabalho foi exitoso, pois conseguimos, por exemplo, com muito esforço que não fosse
aprovada a PEC que desvinculava o
nosso subsidio dos ministros do STF.
Conseguimos também, até o momento, que não fosse aprovado o PL
de abuso de autoridade e a PEC da
Reforma da Previdência. No âmbito
estadual tivemos importantes vitórias na questão remuneratória, como
o reajuste do auxílio alimentação e
do adicional de férias, dentre outras
conquistas. A manutenção de 33
zonas eleitorais no Estado, com extinção de duas zonas, quando havia
previsão de se extinguir 19, resultou
de um trabalho intenso e conjunto
com o TRE, e foi de suma importância para a população tocantinense.
A participação expressiva da magistratura tocantinense na Diretoria da
AMB, triênio 2017/2019 e a reforma
do clube foram outras importantes
conquistas da diretoria da Asmeto.
Por fim, penso que a reeleição da
diretoria da Asmeto é a maior prova que o trabalho desenvolvido até o
momento é satisfatório.
Quais as principais metas para
esta gestão que se inicia?
Vamos continuar lutando para tornar a magistratura tocantinense
ainda mais forte e valorizada, assim
os nossos associados poderão continuar a exercer sua função em prol da
sociedade com segurança e tranquilidade. Na esfera nacional, continuar

trabalhando incansavelmente pela
recomposição dos subsídios. No âmbito estadual vamos trabalhar pela
movimentação da carreira e melhor
distribuição de força de trabalho.
Estamos vivendo uma grave
crise política e financeira no
País. A Senhora acha que este
contexto pode causar prejuízos
à magistratura?
Como podemos observar na mídia, a
crise política já tem causado prejuízos à magistratura, com andamento
de projetos de lei e de emenda constitucional que visam retirar prerrogativas do juiz, como o projeto de lei do
abuso de autoridade, dentre tantos
outros. São tentativas de cercear o
trabalho da magistratura, decorrentes dessa crise política e financeira,
mas estamos atentos e batalhando
contra quaisquer tentativas de enfraquecimento do Poder Judiciário
brasileiro.
Como tem sido sua experiência
como vice-presidente da AMB e
como isso tem ajudado em sua
atuação junto à Asmeto?
Trata-se de uma experiência que proporciona visão ampla da magistratura nacional, dos problemas enfrentados por cada Estado, e percepção que
estamos cada vez mais próximos de
uma unicidade da magistratura estadual. Trata-se de uma luta diária por
melhores condições de trabalho e na
defesa de garantias e prerrogativas
indispensáveis à nossa atuação. A
participação na vice-presidência da
AMB tem sido fundamental para um
melhor trabalho em prol da magistratura tocantinense, pois nos abre
diversos caminhos e oportunidades.

A relação com a administração do TJ tem sido de
muita cordialidade e respeito. Acredito no diálogo
como forma de dirimir e
encontrar soluções para
os problemas, razão
pela qual sempre mantive uma relação aberta
e franca com o Tribunal
de Justiça, para solução
das questões referentes
à magistratura tocantinense. Pretendo manter
essa parceria e relacionamento colaborativo com
a administração do Tribunal de Justiça nestes
próximos dois anos.
Julianne Freire Marques
Juíza de Direito

SÚMULA

Evolução da Justiça é destaque na
abertura do Ano Judiciário

M

ais celeridade e eficácia na prestação jurisdicional. O presidente
do Tribunal de Justiça do Tocantins, desembargador Eurípedes
Lamounier, abriu o 30º Ano Judiciário destacando os índices positivos do Judiciário tocantinense,
durante sessão solene, realizada
no último dia 1º de fevereiro.
Dando início ao segundo ano de
sua gestão, Lamounier frisou a
evolução em todos os índices do
Judiciário. De janeiro a dezembro
do ano passado, mais de 117 mil
processos de conhecimento foram julgados, superando a Meta
1 do Conselho Nacional de Justiça.
E o balanço ainda é mais positivo
quando se leva em consideração o
número de novos processos distribuídos. A demanda aumentou em
12% no último ano, com 116.960

novas ações em 2017. “Esses dados
demonstram que nossa iniciativa por
meio do Pacto pela Produtividade foi
bem aceita e, sobretudo, colocada em
prática. É desse modo que o Judiciário
tocantinense retorna o investimento
feito em nós pela sociedade, permitindo
a entrega de uma Justiça mais rápida e
eficaz ao cidadão”, afirmou.
Resultados positivos frutos do esforço conjunto de magistrados e
servidores, além de melhorias em
áreas como infraestrutura, tecnologia e gestão. Durante o discurso de abertura do ano judiciário,
o presidente do TJTO ressaltou
os investimentos na renovação e
ampliação da infraestrutura física do Poder Judiciário. Ao todo,
13 obras foram concluídas, entre
reformas e ampliações de fóruns,
tribunais do júri e adequações no
prédio do Tribunal de Justiça. Ou-

tras 27 obras estão em andamento
ou previstas para 2018.
Lamounier também frisou as
melhorias no Sistema de Processo Eletrônico (e-Proc/TJTO). Em
2017 foram implantadas mais de
60 novas funcionalidades na ferramenta para aprimoramento
da prestação jurisdicional. “Investimentos e evolução constantes,
que elevaram a área de Tecnologia
da Informação em nove posições no
ranking do Conselho Nacional de Justiça”, salientou.
Na gestão de débitos processuais,
destaque para a melhoria na arrecadação. “Inovamos com o alvará
eletrônico, proporcionando mais segurança, eficiência e rapidez nos procedimentos para pagamentos de precatórios e requisições de pequeno valor”,
disse o presidente, destacando

ainda os avanços na gestão dos
servidores com o Sistema Integrado de Gestão de Pessoas (e-Gesp).
“Foi um divisor de águas para a área
no que se refere a gerir o que temos de
mais valioso, e que faz o nosso Judiciário avançar cada dia mais: as pessoas”,
disse.
Ainda durante o discurso, o presidente valorizou o trabalho desenvolvido pela Escola Superior
da Magistratura Tocantinense
(Esmat), que teve sua sede ampliada em 2017 para ter melhores
condições de ofertar capacitação
a servidores e magistrados; assim
como o trabalho desempenhado
pela Corregedoria Geral da Justiça, que percorreu todas as comarcas com o projeto Corregedoria
Cidadã, ouvindo e conhecendo de
perto as demandas da primeira
instância. Destaque também para

as ações da Ouvidoria Judiciária,
que democratizou o acesso da população ao Poder Judiciário por
meio dos totens de atendimento
instalados nas comarcas e promoveu treinamento aos servidores
envolvidos.
“Vejam como tudo isso demonstra
claramente que o Judiciário tocantinense efetivamente formou um pacto
pela produtividade e, por meio de todo
esse esforço, conseguimos conquistar a
categoria Ouro do Selo Justiça em Números do CNJ, um reconhecimento a
excelência na produtividade, na gestão
da informação e no cumprimento das
normas de transparência. Sabemos
que ainda precisamos avançar muito.
No entanto, os resultados conquistados
e o compromisso de magistrados e servidores nos dão a certeza de que vamos
continuar crescendo a cada dia”, sintetizou Lamounier.

SÚMULA

Fórum de Araguaína será
entregue neste semestre

TJ inicia
expansão
do Sistema
de Alvará
Eletrônico

O

Tribunal de Justiça do
Estado do Tocantins já
iniciou o cronograma
de expansão do Sistema de
Alvará Eletrônico para as comarcas do Estado. A ampliação tem o objetivo de tornar
o processo de pagamento de
dívidas judiciais mais rápido,
seguro e eficaz.

A

s obras do novo Fórum
da Comarca de Araguaína estão 80% concluídas. Durante visita ao prédio,
no último dia 16 de fevereiro, o
presidente do Tribunal de Justiça do Tocantins, desembargador Eurípedes Lamounier,
juntamente com o governador
Marcelo Miranda, afirmou que
a entrega da estrutura deve ser
feita ainda no primeiro semestre deste ano.
Em fase de pintura, terraplana-

A implantação da ferramenta nas comarcas tem o intuito de facilitar o processo de
resgate das dívidas judiciais,
controlar os pagamentos realizados e evitar fraudes. Para
o presidente do TJTO, desembargador Eurípedes Lamounier, a expansão do sistema
irá aprimorar, ainda mais, a
prestação jurisdicional. “Essa
ferramenta é um grande avanço
para toda a justiça estadual, pois
garantirá a cidadania através de
uma justiça mais eficiente e segura”, afirmou.
gem do estacionamento e conclusão das instalações elétricas
e rede lógica do prédio, o prédio terá quatro pisos. São 10,5
mil m² de área construída em
um terreno de 12,6 mil m². Para
o presidente do TJTO, a inauguração do novo fórum representa
um grande avanço para o Judiciário tocantinense. “Araguaína é
a segunda maior comarca do nosso
estado; o novo Fórum é uma obra
grande e necessária para atender
melhor à população desta região”,
ressaltou o magistrado.

A edificação abrigará toda a estrutura que atualmente está dividida em cinco prédios, centralizando as varas e juizados em
um único lugar. O Fórum ainda
contará com auditório para 250
pessoas e salão do Tribunal do
Júri também com 250 lugares. O
estacionamento interno terá 174
vagas.
O novo Fórum da Comarca de Araguaína vai atender à população
do próprio município e mais seis
cidades da região: Aragominas,

Araguanã, Carmolândia, Muricilândia, Nova Olinda e Santa Fé do
Araguaia.
Durante a visita, o governador
Marcelo Miranda destacou a parceria entre os Poderes para a realização da obra. “Foi fundamental
o respeito entre os Poderes; esta obra
está saindo porque todos acreditaram e
entenderam a importância de nos unirmos para que fosse efetivada. É uma
obra importante não só para o Judiciário, mas também para a sociedade”,
afirmou.

Cinco etapas foram estabelecidas pelo critério de proximidade geográfica entre as
comarcas, priorizando as comarcas de maior porte, como,
Palmas, Colinas do Tocantins,
Araguaína, Gurupi e Porto
Nacional. Os integrantes das
equipes designadas para a
realização das viagens fazem
parte das Diretorias Financeira e Judiciária, sendo previstas nove viagens divididas nas
cinco etapas.

MÉRITO

EXPEDIENTE
Tribunal de Justiça

Anjo da
Guarda
dos
Animais

Des. EURÍPEDES LAMOUNIER (Presidente)
Des. JOSÉ DE MOURA FILHO (Vice-presidente)
Des. HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO
(Corregedor-Geral)
Des. JOÃO RIGO GUIMARÃES (Vice-CorregedorGeral)
Desª. ÂNGELA PRUDENTE (Ouvidora Judiciária)
Desª. JACQUELINE ADORNO (Ouvidora Substituta)
Des. MARCO VILLAS BOAS (Diretor da Esmat)
Desª. ETELVINA MARIA SAMPAIO FELIPE
(Diretora adjunta da Esmat)
Des. RONALDO EURÍPEDES
Desª. MAYSA VENDRAMINI ROSAL
Des. LUIZ GADOTTI
Juízes Convocados
Juíza CÉLIA REGINA RÉGIS
Juiz ZACARIAS LEONARDO
Juízes Auxiliares da Presidência
Juiz ESMAR CUSTÓDIO VÊNCIO FILHO
Juiz ADRIANO GOMES DE MELO OLIVEIRA
Chefe de Gabinete da Presidência
DANILO GUIMARÃES DE SOUZA IZIDORO
Diretorias do Tribunal de Justiça
FRANCISCO ALVES CARDOSO FILHO
Diretor Geral
CARLOS HENRIQUE DRUMOND SOARES
MARTINS
Diretor Administrativo
MARISTELA ALVES REZENDE
Diretora Financeira

Thaís Ayres
Oficial de Justiça

N

atural de Londrina (PR),
Thaís Ayres quando era
criança recolhia animais
que encontrava na rua e levava
para casa. Gostava tanto de bichos que até pensava em ser médica veterinária, mas como não
apreciava química, optou pelo
Direito e assim que terminou sua
graduação veio para o Tocantins,
onde foi aprovada em concurso público e assumiu uma vaga
de assistente administrativo, no
Tribunal de Justiça. Depois, passou em outro concurso, desta vez
para o cargo de oficial de justiça,
profissão que exerce atualmente,
no Fórum da Capital.
Além da labuta do dia a dia com
mandados judiciais, Thaís tem
outra função nas horas de folga:
cuidar de animais. Ela tem sob a
sua guarda 70 gatos e 21 cachorros, que cria com muito amor e
dedicação, em uma chácara localizada nas proximidades de Palmas. “Para isso, conto com o apoio
irrestrito de uma pessoa muito especial, a Mônica Calassa, que sempre

esteve ao meu lado sem medir esforços
e por quem tenho imensa gratidão”,
destaca.
Tudo começou depois da perda de
um cachorro que já estava há bastante tempo na família. Ela decidiu
que esse amor precisava ser repassado não só para um, mas para vários animais e, com isso, acabou
resgatando gatos e cachorros abandonados à própria sorte. Um deles,
o Snoopy, um cachorro grande de
raça não definida, foi resgatado
logo após a oficial de justiça fazer
o cumprimento de uma ordem judicial. Ao chegar à residência, ela
se deparou com o animal que vivia
debaixo de sol e chuva, amarrado
em uma corda pequena que mal
podia se movimentar, sem alimentação adequada e em péssimas
condições de higiene.
Cada animal resgatado tem uma
história triste, como a do Scooby,
que ficou cego; da Leleca e Pierre,
que tiveram as patas amputadas; e
do Tigre e a Duquesa, que estão em
tratamento contra o câncer. Mas a

tristeza é algo que ficou no passado
para a maioria deles. Para os que
não sobreviveram, foi destinado
um espaço para sepultá-los e cada
um tem a lápide com seu nome.
“Antes de partir, eles conheceram o amor
e o que é ser tratado com dignidade”,
ressalta.
A princípio a idéia era resgatálos e colocá-los para adoção, mas
como a demanda de animais necessitados é muito maior que a
procura de pessoas interessadas
em adotar, ela decidiu ficar com
os bichinhos. A organização do
canil e do gatil onde eles vivem
causa admiração. Os gatos, por
exemplo, contam com um amplo espaço de 330m² cercado por
árvores e passarelas de madeira,
onde podem tomar banho de sol
e se espreguiçar à vontade. O gatil conta ainda caixas d’águas forradas que se transformaram em
camas e são abrigos confortáveis
das chuvas e ventanias. Quando
Thaís chega ao local, os bichinhos fazem fila para ganhar um
cafuné.

Como não recebe nenhum tipo
de ajuda financeira e a despesa com os bichinhos é grande
- pois envolve a compra de um
grande volume de ração, além
de consultas, medicamentos e
o salário de uma funcionária -,
Thaís conta que não está mais
resgatando animais. Ela desabafou que a maioria das pessoas quando encontra um animal
abandonado, fica comovida,
mas não a ponto de pagar uma
consulta, a castração do bicho
ou comprar um medicamento. “Se cada pessoa que se comove
com um animal abandonado pegasse para cuidar, tudo seria diferente. Mas o que me deixa triste é que
só querem transferir o problema”.
Ela ressalta que existem outras
formas de ajudar, como fazer
doações em dinheiro para associações que cuidam de animais, roupas para realização de
bazares etc. “Mas quem não pode
ajudar financeiramente, pode doar
tempo, nem que seja compartilhando pedidos de auxílio que chegam
em suas redes sociais,” finaliza.
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