
DJ 4944 
20/04/2021 

 
 

 
Diário da Justiça 

CRIADO PELO ATO 02/89 DE 17/01/1989–ANO XXXIII–DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 4944–PALMAS, TERÇA-FEIRA, 20 DE ABRIL DE 2021 (DISPONIBILIZAÇÃO) 

 

SEÇÃO JUDICIAL ......................................................................................................................................................................... 2 

2ª CÂMARA CÍVEL ........................................................................................................................................................................................ 2 

1º GRAU DE JURISDIÇÃO ............................................................................................................................................................................. 7 

PUBLICAÇÕES PARTICULARES .................................................................................................................................................................... 26 

SEÇÃO ADMINISTRATIVA ..................................................................................................................................................... 27 

PRESIDÊNCIA ............................................................................................................................................................................................. 27 

CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA .......................................................................................................................................................... 31 

DIRETORIA GERAL...................................................................................................................................................................................... 32 

DIRETORIA ADMINISTRATIVA .................................................................................................................................................................... 41 

CENTRAL DE COMPRAS .............................................................................................................................................................................. 41 

DIVISÃO DE LICITAÇÃO, CONTRATOS E CONVÊNIOS .................................................................................................................................. 41 

DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS .......................................................................................................................................................... 42 

DIRETORIA FINANCEIRA ............................................................................................................................................................................ 44 

ESMAT ....................................................................................................................................................................................................... 47 

 
  



ANO XXXIII-DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 4944 PALMAS-TO, TERÇA-FEIRA, 20 DE ABRIL DE 2021 2 

 

 
 

SEÇÃO JUDICIAL 

2ª CÂMARA CÍVEL 
SECRETÁRIO: CARLOS GALVÃO CASTRO NETO 

Intimações às partes 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000875-39.2016.8.27.2731/TO 
APELANTE: BANCO BRADESCO CARTÕES S/A (AUTOR) 
ADVOGADO: ANDRÉ NIETO MOYA (OAB SP235738) 
APELADO: FRIGOISO-INDÚSTRIA DE DERIVADOS DE CARNE LTDA.-ME (RÉU) 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO  
Por ordem do Excelentíssimo Senhor Juiz Convocado JOCY GOMES DE ALMEIDA – Relator ficam as partes interessadas nos 
autos epigrafados INTIMADAS do seguinte ATO ORDINATÓRIO: “Por ordem do Exmo. Sr. Juiz Convocado Jocy Gomes de 
Almeida, INTIME-SE a parte embargada para, caso queira, apresentar, no prazo de 05 (cinco) dias (art. 1.023, § 2º, CPC/15), 
contrarrazões aos Embargos de Declaração opostos no evento 14.” 
 
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0016326-61.2020.8.27.2700/TO 
AGRAVANTE: JOCÉLIO NOBRE DA SILVA 
ADVOGADO: ADWARDYS BARROS VINHAL (OAB TO002541) 
ADVOGADO: OSCAR JOSÉ SCHIMITT NETO (OAB TO005102) 
ADVOGADO: HELDER BARBOSA NEVES (OAB TO004916) 
AGRAVADO: MUNICÍPIO DE PEQUIZEIRO 
AGRAVADO: PAULO ROBERTO MARIANO TOLEDO 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO  
MP: MINISTÉRIO PÚBLICO 
INTERESSADO: AUTORIDADE COATORA - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO TOCANTINS – COLMÉIA 
Por ordem da Excelentíssima Senhora Desembargadora - ANGELA MARIA RIBEIRO PRUDENTE – Relatora - ficam as partes 
interessadas nos autos epigrafados INTIMADAS da seguinte DECISÃO: “Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto 
por JOCÉLIO NOBRE DA SILVA em face de decisão proferida pelo Juiz Plantonista nos autos da Tutela Cautelar Antecedente 
originária, que suspendeu o cumprimento da ordem de bloqueio das verbas públicas do Município de Pequizeiro. Sustenta o 
agravante que o Juiz Plantonista não pode, a despeito da utilização do poder geral de cautela, suspender a decisão judicial 
anterior que determinou o bloqueio das verbas municipais, visando, eminentemente, garantir recursos para que a nova gestão 
municipal possa honrar com os compromissos da administração, evitando desvios de recursos. Postulou a concessão de liminar 
e provimento do recurso ao final. Liminar deferida para restabelecer a ordem anterior (evento 3). Despacho determinando a oit iva 
do agravado e da PGJ (evento 9), com manifestação posterior do agravado para desvinculação do advogado e restituição de 
prazos (evento 18). É a suma do que interessa, passo a DECIDIR. Compulsando os autos originários verifica-se que no dia 
21/01/2021 foi proferida sentença julgando extinto o processo, sem resolução de mérito, diante da perda superveniente do 
objeto, de acordo com o artigo 485, inciso VI, do CPC (evento 73 – autos de origem), inclusive com certidão de trânsito em 
julgado (evento 104) e baixa definitiva (evento 110). Neste contexto resta patente a perda do objeto do presente recurso de 
agravo de instrumento, circunstância que impõe a decretação da sua prejudicialidade, na forma reconhecida pela jurisprudência 
desta Corte de Justiça e do STJ. Confira-se: AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA 
SUPERVENIENTE. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PERDA DE OBJETO. PERDA 
SUPERVENIENTE DE INTERESSE RECURSAL. NEGADO PROVIMENTO. 1. Após a interposição do Agravo de Instrumento, 
sobrevindo sentença extinguindo o processo, com resolução do mérito, há que ser reconhecida a perda de objeto do recurso, o 
que evidencia a perda superveniente de interesse recursal, que por sua vez lhe torna prejudicado. 2. Eventual erro no cálculo do 
valor executado e adequação aos parâmetros legais, devem ser suscitados por meio de Apelação Cível. 3. Agravo Regimental 
conhecido e não provido. (TJTO, AgRg na AI 0001818-04.2016.827.0000, Rel. Desa. MAYSA ROSAL, 4ª Turma da 1ª Câmara 
Cível, julgado em 08/06/2016). AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.  AGRAVO DE 
INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JUDICIAL.  PEDIDO 
INDEFERIDO. AÇÃO ORIGINÁRIA.  SENTENÇA SUPERVENIENTE.   PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. 
ENTENDIMENTO EM CONSONÂNCIA COM O EARESP 488.188/SP, REL. MIN. LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, 
DJE 19/11/2015. AGRAVO DESPROVIDO. (STJ, AgRg no AREsp 633.620/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO 
SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/04/2016, DJe 02/05/2016) Com efeito, a prejudicialidade do agravo de 
instrumento faz incidir o disposto no artigo 932, inciso III, do CPC/2015 que assim preceitua: “Art. 932. Incumbe ao relator:  III – 
não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão 
recorrida”. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do presente agravo de instrumento, posto que manifestamente prejudicado, e 
determino o seu arquivamento mediante as baixas e anotações de estilo. Intimem-se. Cumpra-se..” 
 

Intimações de acórdãos 
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0014742-56.2020.8.27.2700/TO 
PROCESSO ORIGINÁRIO: Nº 0019167-11.2020.8.27.2706/TO 
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RELATORA: DESEMBARGADORA ANGELA MARIA RIBEIRO PRUDENTE 
AGRAVANTE: FERNANDO DO NASCIMENTO 
ADVOGADO: ALDAÍRA PARENTE MORENO BRAGA (DPE) 
AGRAVADO: FERNANDO DO NASCIMENTO COMERCIAL EIRELI 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. ABERTURA DE PESSOA JURÍDICA EM 
NOME DO AUTOR. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA ASSINATURA DO CONTRATO SOCIAL. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE 
DO DIREITO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO IMPROVIDO. 1. In casu, 
autor aponta na exordial na origem, que descobriu a existência de restrições em seu nome decorrentes da empresa requerida, 
que foi registrada sob sua titularidade. Afirma que nunca realizou o respectivo contrato social, nem autorizou ninguém a fazê-lo 
em seu nome, sendo o ato praticado mediante fraude na assinatura. 2. O agravante ampara seu pedido na argumentação de 
uma suposta falsificação de sua assinatura junto ao contrato social da empresa demandada, que foi regularmente registrado na 
Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro – JUCERJA, não restando demonstrado a probabilidade do direito alegado. 3. O 
feito exige maior dilação probatória, ainda mais quando comparadas as assinaturas reputadas fraudadas e aquelas constantes 
nos documentos do autor, não havendo grande discrepância ou falsificação grosseira. 4. Recurso conhecido e improvido. 
ACÓRDÃO: A Egrégia 2ª Turma da 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por unanimidade, 
conhecer do Agravo de Instrumento, contudo, NEGAR-LHE PROVIMENTO para manter a decisão recorrida, nos termos do voto 
da Relatora. Votaram acompanhando a Relatora o Desembargador Eurípedes Lamounier e o Juiz Jocy Gomes de Almeida. 
Representante da Procuradoria Geral de Justiça: Dra.Vera Nilva Álvares Rocha. Palmas, 24 de março de 2021. 
 
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0008408-06.2020.8.27.2700/TO 
RELATORA: DESEMBARGADORA ANGELA MARIA RIBEIRO PRUDENTE 
AGRAVANTE: ESTADO DO TOCANTINS 
1º AGRAVADO: DIVINO ANTONIO DE SOUZA 
ADVOGADO: EMERSON MATEUS DIAS (OAB TO05612A) 
ADVOGADO: MARIA MENDES DOS SANTOS (OAB TO003931) 
2º AGRAVADO: DOMINGOS FERREIRA DE SOUSA 
ADVOGADO: EMERSON MATEUS DIAS (OAB TO05612A) 
ADVOGADO: MARIA MENDES DOS SANTOS (OAB TO003931) 
3º AGRAVADO: FULVIO HENRIQUE DE MELLO DONATO 
ADVOGADO: FULVIO HENRIQUE DE MELLO DONATO (OAB SP329548) 
4º AGRAVADO: LAURINDO RAMALHO GUEDES 
ADVOGADO: GIOVANNI TADEU DE SOUZA CASTRO (OAB TO000826) 
5º AGRAVADO: LUIZ CARLOS MARINHO DO REGO 
ADVOGADO: EMERSON MATEUS DIAS (OAB TO05612A) 
ADVOGADO: MARIA MENDES DOS SANTOS (OAB TO003931) 
6º AGRAVADO: NEIDIVAL CUNHA SOARES 
ADVOGADO: MARIA MENDES DOS SANTOS (OAB TO003931) 
ADVOGADO: EMERSON MATEUS DIAS (OAB TO05612A) 
7º AGRAVADO: EMERSON MATEUS DIAS 
ADVOGADO: EMERSON MATEUS DIAS (OAB TO05612A) 
ADVOGADO: MARIA MENDES DOS SANTOS (OAB TO003931) 
8º AGRAVADO: JACINTO FLORENCIO ALMEIDA 
ADVOGADO: PAULO ROBERTO AUGUSTO (OAB SP063297) 
9º AGRAVADO: JOSÉ NOVATO DOS SANTOS 
ADVOGADO: EMERSON MATEUS DIAS (OAB TO05612A) 
ADVOGADO: MARIA MENDES DOS SANTOS (OAB TO003931) 
10º AGRAVADO: PAULO ROBERTO AUGUSTO 
ADVOGADO: PAULO ROBERTO AUGUSTO (OAB SP063297) 
11º AGRAVADO: VICÊNCIA MARIA DA SILVA 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
MP: MINISTÉRIO PÚBLICO 
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. RELAÇÃO PROCESSUAL COMPLETA. JULGAMENTO DEFINITIVO CABÍVEL. 
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. HONORÁRIOS DO PERITO. ÔNUS DA PARTE QUE 
REQUER. ARTIGO 95 DO CPC. RECURSO PROVIDO. 1. Uma vez integralizada a relação processual torna-se cabível o 
julgamento definitivo, a fim de evitar delongas processuais e em homenagem aos princípios da celeridade processual e duração 
razoável do processo, o que torna prejudicado o exame do agravo interno que ataca somente o deferimento da liminar recursal. 
2. Observa-se dos autos que, de fato, quem impugnou o valor da avaliação inicial e postulou pela realização da prova pericial no 
imóvel objeto da desapropriação foi a parte requerida Paulo Roberto Augusto, advogado militante no Estado, o qual não é 
beneficiário da gratuidade da justiça. 3. Assim, nos termos do artigo 95 do Código de Processo Civil, o ônus de suportar o 
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adiantamento das despesas com a produção de prova pericial é da parte requerente da medida, salvo se postulada por ambas 
as partes ou determinada de ofício pelo Juiz, 4. Recurso provido. 
ACÓRDÃO: A Egrégia 2ª Turma da 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por unanimidade, 
DAR PROVIMENTO ao presente agravo de instrumento, a fim de reformar a decisão agravada e redirecionar o custo da prova 
pericial para o agravado Paulo Roberto Augusto, nos termos do voto da Relatora. Votaram acompanhando a Relatora o 
Desembargador Eurípedes Lamounier e o Juiz Jocy Gomes de Almeida. Representante da Procuradoria Geral de Justiça: Dra. 
Vera Nilva Álvares Rocha. Palmas, 24 de março de 2021. 
 
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0016306-70.2020.8.27.2700/TO 
RELATORA: DESEMBARGADORA ANGELA MARIA RIBEIRO PRUDENTE 
AGRAVANTE: MANUEL KAPCAHÀC KRAHÔ 
ADVOGADO: HELBA RAYNE CARVALHO DE ARAÚJO (OAB TO06219A) 
AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C 
REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO. TARIFA DE PACOTE DE SERVIÇOS. DESCONTO EM BENEFÍCIO 
PREVIDENCIÁRIO. IDOSO. SUSPENSÃO POR FORÇA DE INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. 
NÃO CABIMENTO. RECURSO PROVIDO. 1.  Embora a autora da ação de origem seja pessoa idosa, a lide gira em torno de 
uma possível "fraude contratual" e não discute requisitos de formalização do contrato, não comportando, portanto, a suspensão 
por força do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº. 0010329-83.2019.827.0000, em trâmite neste Tribunal de 
Justiça. 2. Recurso conhecido e provido para reformar a decisão agravada, e determinar o prosseguimento do feito originário, 
haja vista que a demanda não foi afetada pela ordem de suspensão do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº. 
0010329-83.2019.827.0000. 
ACÓRDÃO: A Egrégia 2ª Turma da 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por unanimidade, 
conhecer do recurso e DAR-LHE PROVIMENTO para reformar a decisão agravada e determinar o prosseguimento do feito 
originário, haja vista que a demanda não foi afetada pela ordem de suspensão do Incidente de Resolução de Demandas 
Repetitivas nº. 0010329-83.2019.827.0000, nos termos do voto da Relatora. Votaram acompanhando a Relatora o 
Desembargador Eurípedes Lamounier e o Juiz Jocy Gomes de Almeida. Representante da Procuradoria Geral de Justiça: Dra. 
Vera Nilva Álvares Rocha. Palmas, 24 de março de 2021. 
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 5011627-64.2011.8.27.2729/TO 
RELATORA: DESEMBARGADORA ANGELA MARIA RIBEIRO PRUDENTE 
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO (AUTOR) 
1º APELADO: JOSÉ ANÍBAL RODRIGUES ALVES LAMATTINA (RÉU) 
ADVOGADO: BENEDITO DOS SANTOS GONÇALVES (OAB TO000618) 
2º APELADO: CARLOS HENRIQUE AMORIM (RÉU) 
ADVOGADO: PÚBLIO BORGES ALVES (OAB TO002365) 
ADVOGADO: MARESSA MARINHO DE CARVALHO BARBOSA (OAB TO010216) 
ADVOGADO: JORDANA SOUSA OLIVEIRA (OAB TO010260) 
ADVOGADO: NÁTHALLY MICKAELLY DA COSTA SALES (OAB TO010360) 
3º APELADO: HAROLDO CARNEIRO RASTOLDO (RÉU) 
ADVOGADO: HAROLDO CARNEIRO RASTOLDO (OAB TO797) 
4º APELADO: JORGE MENDES (RÉU) 
ADVOGADO: GILBERTO ADRIANO MOURA DE OLIVEIRA (OAB TO002121) 
5º APELADO: ROSANNA MEDEIROS FERREIRA ALBUQUERQUE (RÉU) 
ADVOGADO: CÉLIO HENRIQUE MAGALHAES ROCHA (OAB TO03115B) 
ADVOGADO: JORGE AUGUSTO MAGALHÃES ROCHA (OAB TO004454) 
6º APELADO: RUY ADRIANO RIBEIRO (RÉU) 
ADVOGADO: SANDALO BUENO DO NASCIMENTO FILHO (OAB DF028362) 
7º APELADO: ALINY DE CARVALHO KRAN (RÉU) 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
MP: MINISTÉRIO PÚBLICO 
EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRELIMINARES. VIOLAÇÃO 
AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA E CONTRADITÓRIO MODERNO. ARTIGO 9º E 10 DO CPC. INOCORRÊNCIA. 
VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. SUPOSTO DESCUMPRIMENTO DO ACÓRDÃO DO TRIBUNAL QUE 
RETORNOU OS AUTOS À ORIGEM. DETERMINAÇÃO DE OPORTUNIZAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL. CUMPRIMENTO 
PELO JUÍZO SINGULAR. PRELIMINAR AFASTADA. IMPRESCRITIBILIDADE DA PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO AO 
ERÁRIO. SENTENÇA REFORMADA NESTA PARTE. 1. Não merece acolhida a preliminar de violação do princípio da não 
surpresa e do contraditório moderno – artigo 9º e artigo 10 do CPC, posto que a sentença foi proferida na fase de recebimento ou 
rejeição da ACP, após a apresentação de manifestações dos requeridos, com previsão expressa no artigo 17, § 8º, da Lei 
Federal nº. 8.429/92, sendo esta uma norma de caráter especial que deve prevalecer sobre a regra geral, a qual tem por 
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finalidade evitar o prosseguimento da ação civil pública desprovida de justa causa. Devendo ser ressaltado que houve a 
instauração do contraditório efetivo e preliminar, com a oportunidade das partes se manifestarem sobre todos os fundamentos 
aduzidos, o que se mostra inerente à fase processual de prelibação da ACP, sem qualquer infração aos invocados dispositivos 
do CPC. 2. Não encontra abrigo a alegação ministerial de que o Juiz singular descumpriu o acórdão anterior do Tribunal, o qual 
foi enfático ao “deferir o pedido alternativo, desconstituindo a sentença recorrida e determinar que seja oportun izada a emenda 
da inicial”, de vez que ao receber de volta o processo o Juiz determinou a intimação do Ministério Público para que emendasse  a 
inicial, cumprindo com exatidão o comando do aresto, sem qualquer infração ao devido processo legal. 3. A sentença recorrida 
merece retoque na parte que decretou a prescrição em face do ex-governador do Estado, com base no artigo 23, I, da LIA. 
Embora não tenha incidência da Súmula 106-STJ, pois o autor da ação deixou de incluir o requerido na inicial, por ato exclusivo 
seu, não podendo ser atribuído qualquer atraso à máquina judiciária, correndo livremente e sem embaraço o prazo prescricional 
de 05 anos, deve-se ter em conta a imprescritibilidade da pretensão de ressarcimento ao erário por ato doloso tipificado na LIA, 
de modo que a prescrição alcança apenas as demais sanções previstas no artigo 12 da Lei Federal 8.429/92, na esteira do 
entendimento firmado pelo STF no julgamento em repercussão do geral do RE 852.475/SP (Tema 897). MÉRITO. ALIENAÇÃO 
DE IMÓVEL PÚBLICO. FASE DE RECEBIMENTO DA INICIAL. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DO ATO ÍMPROBO. ÔNUS 
DO AUTOR DA AÇÃO. ARTIGO 17, § 6º, DA LEI FEDERAL 8.429/92. DISPENSA DE LICITAÇÃO. PREVISÃO EM LEI 
ESTADUAL E NA LEI FEDERAL 8.666/93. DANO AO ERÁRIO NÃO COMPROVADO. DOLO NA CONDUTA AUSENTE. 
IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. ARTIGO 17, § 8º, DA LEI FEDERAL 8.429/92. REEXAME NECESSÁRIO. CONHECIMENTO DE 
OFICIO. APELO MINISTERIAL PROVIDO PARCIALMENTE E REEXAME NECESSÁRIO IMPROVIDO. 4. Cumpre ressaltar que 
no ordenamento jurídico moderno, orientado pela Constituição Federal de 1988, promulgada no regime democrático, não se 
admite no campo penal ou no sancionatório civil a responsabilidade objetiva, sem que se demonstre claramente a presença do 
elemento anímico na conduta, que nos tipos ímprobos do artigo 9º e 11 da LIA se condiciona à presença do dolo, enquanto no 
artigo 10 da LIA admite-se ao menos culpa grave. 5. Na fase de recebimento da inicial da ACP, quando se analisa a presença de 
justa causa, é ônus do autor da ação a demonstração de indícios mínimos do ato de improbidade imputado, nos moldes exigidos 
pelo artigo 17, § 6º, da Lei Federal. Nº. 8.429/92, sendo que no caso versado o MPE, apesar da sua extensa narrativa inicial e da 
emenda, não trouxe qualquer lastro probatório mínimo. 6. Vale lembrar que a maior evidência de improbidade em que o MPE se 
apoia seria o suposto preço vil da alienação do imóvel, o que na sua visão teria gerado dano ao erário, porém não foi essa 
conclusão a que chegou o Tribunal de Contas do Estado (Acórdão nº. 866/2017-TCE-TO), o qual analisou os contratos 
celebrados e não encontrou qualquer indício de dano ao erário, até porque a alienação tomou por base o valor venal do imóvel 
consignado na Planta de Valores Genéricos editada pela Prefeitura Municipal de Palmas – Lei Municipal nº. 1.593/2008, a qual 
serve de base para a cobrança de taxas e tributos, orientando toda a atividade pública imobiliária e tributária. 7. De tal sorte que 
inexiste justa causa para a ação civil pública proposta em desfavor dos apelados, haja vista a ausência de prova indiciária 
mínima de que tenham dispensado indevidamente licitação ou dela se beneficiado, além do que não existe prova de dano ao 
erário, não se desincumbindo o Parquet do ônus probatório estipulado pelo artigo 17, § 6º, da Lei Federal nº. 8.429/92. 8. Não 
bastasse a ausência de prova indiciária mínima, o que é suficiente para não receber a inicial da ACP – artigo 17, § 8º, da LIA, a 
sentença recorrida foi além e apontou detalhadamente a inexistência de ato de improbidade administrativa e a improcedência da 
ação. 9. Destaque-se que no caso versado não se vislumbra qualquer ilegalidade no procedimento de alienação do imóvel 
litigioso, tendo em vista que amparado em prévia autorização legislativa, pautado pelo valor venal do imóvel oferecido na Planta 
Genérica de Valores do Município de Palmas/TO e dispensada a licitação para fins de regularização fundiária na capital e 
estimulo à ocupação urbana (interesse público), na forma do artigo 17, inciso I, alínea “f” da Lei Federal 8.666/93, além do que 
não existe prova mínima de dano ao erário. 10. É notório que desde a sua criação em 1988 o Estado do Tocantins atuou de 
maneira efetiva e intensa no incentivo à habitação e à atividade comercial, como forma de promover o crescimento da economia 
e a própria consolidação do Estado no cenário nacional, de modo que foi editada a Lei Estadual nº. 2.021/2009, dispondo sobre a 
regularização fundiária no Município de Palmas, dos bens imóveis de domínio do Estado, constituindo-se em verdadeira 
autorização legislativa para alienação dos imóveis, inclusive sob a modalidade de compra direta. De igual modo, foi editada Lei 
Estadual nº. 2.758/2013, que ratificou contratos celebrados anteriormente, restando abrigada a possibilidade de dispensa de 
licitação na forma declinada no artigo 17, inciso I, alínea “f” da Lei Federal nº. 8.666/93, sendo julgada improcedente a ADI 
5.333/TO pelo STF. 11. Frise-se que a conduta dos agentes públicos de promoverem a alienação dos imóveis se encontra 
amparada na legislação estadual citada, a qual goza de presunção de legalidade, o que afasta a presença do dolo ou má-fé dos 
agentes públicos que agiram de acordo com a previsão legal  
(Precedentes: STJ REsp 1635846/SP e AgRg no REsp 1352934/MG). 12. Em tais condições, diante da ausência de prova 
indiciária mínima quanto à conduta ímproba imputada aos requeridos, carecendo a ação de justa de causa, aliado à 
comprovação da legalidade da dispensa de licitação, inexistência de dolo ou dano ao erário, é de se impor a rejeição da ação 
civil pública nos moldes declinados no artigo 17, § 8º, da Lei Federal nº. 8.429/92. 13. Por derradeiro, é necessário conhecer, de 
oficio, do reexame necessário da sentença que julga improcedente a Ação Civil Pública por ato de improbidade administrativa 
(STJ - AgInt no AREsp 1008646/MG), o qual por sua vez não merece provimento. 14. Apelo ministerial provido em parte, apenas 
para declarar imprescritível a pretensão de ressarcimento ao erário em face do ex-governador do Estado, e improvido o reexame 
necessário. 
ACÓRDÃO: A Egrégia 2ª Turma da 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por unanimidade, 
DAR PARCIAL PROVIMENTO ao apelo ministerial, tão somente para reconhecer a imprescritibilidade da pretensão de 
condenação em ressarcimento ao erário, mantendo-se a prescrição das demais sanções previstas no artigo 12 da Lei Federal 
8.429/92 em relação ao requerido CARLOS HENRIQUE AMORIM, restando hígida a sentença quanto ao mais, e NEGAR 
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PROVIMENTO ao reexame necessário. Sem condenação em custas ou honorários advocatícios - artigo 18 da Lei Federal nº. 
7.347/1985 (STJ, AgInt no REsp 1736894/ES, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 
04/09/2018, DJe 10/09/2018), nos termos do voto da Relatora. Votaram acompanhando a Relatora o Desembargador Eurípedes 
Lamounier e o Juiz Jocy Gomes de Almeida. Representante da Procuradoria Geral de Justiça: Dra. Vera Nilva Álvares Rocha. 
Palmas, 24 de março de 2021. 
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0013739-81.2017.8.27.2729/TO 
RELATORA: DESEMBARGADORA ANGELA MARIA RIBEIRO PRUDENTE 
1º APELANTE: CARLOS SOLIMAR BRAGA DA SILVA (AUTOR) 
ADVOGADO: LILIAN DANIELLE RODRIGUES DE AZEVEDO (OAB TO010054) 
ADVOGADO: GISELE DE PAULA PROENÇA (OAB TO02664B) 
2º APELANTE: LUCIANA PAIM PEREIRA (AUTOR) 
ADVOGADO: LILIAN DANIELLE RODRIGUES DE AZEVEDO (OAB TO010054) 
ADVOGADO: GISELE DE PAULA PROENÇA (OAB TO02664B) 
1º APELADO: ALINE LIMA MEDEIROS (RÉU) 
2º APELADO: CONSTRUTORA D. I LTDA (RÉU) 
3º APELADO: CONSTRUTORA D. I. LTDA - EPP (RÉU) 
4º APELADO: DANIEL INÁCIO DE MEDEIROS (RÉU) 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. RESCISÃO CONTRATUAL. OMISSÃO NO EXAME DO PEDIDO 
DE CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. CONHECIMENTO E APRECIAÇÃO. CULPA EXCLUSIVA DOS VENDEDORES. 
FALTA DE ENTREGA DA OBRA. ABALO PSIQUICO COMPROVADO. FRUSTRAÇÃO DE EXPECTATIVAS. INDENIZAÇÃO 
POR DANOS MORAIS DEVIDA. RECURSO PROVIDO. 1. Cediço que os embargos de declaração se voltam para a 
complementação ou integração do julgado eventualmente omisso, contraditório, obscuro ou que contenha erro material – artigo 
1.022 do CPC, restando configurada a hipótese de omissão quanto à apreciação do pedido de condenação em danos morais, 
que se encontra expresso na exordial e nas razões do apelo, apesar de não ter sido apreciado pela sentença recorrida. 2. 
Importante destacar que a omissão da sentença quanto ao exame do pedido de danos morais não impede o conhecimento da 
matéria e julgamento pelo Tribunal, a teor do artigo 1013, § 3º, inciso III do CPC. 3. No caso concreto, mostra-se devido o 
pagamento de danos morais, porquanto demonstrado nos autos que a obra deveria ser entregue em 30/12/2015, com prazo de 
tolerância de 120 (cento e vinte) dias, o qual foi extrapolado e a obra se encontrava paralisada em dezembro de 2016, sem 
previsão de conclusão e entrega do apartamento adquirido na planta, hipótese em que houve a frustração da expectativa dos 
compradores, dando azo à rescisão do contrato pela ausência de entrega do empreendimento. 4. Isso demonstra que não se 
trata de mero dissabor contratual pelo atraso na entrega do apartamento, mas verdadeira frustração de expectativa da nova 
moradia, com evidente abalo emocional e psíquico, reforçado pela rescisão do contrato por culpa exclusiva dos vendedores. 5. 
Embargos de declaração providos, com efeitos infringentes, para prover parcialmente o recurso de apelação e condenar os 
apelados/embargados ao pagamento de danos morais. 
ACÓRDÃO: A Egrégia 2ª Turma da 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por unanimidade, 
DAR PROVIMENTO aos embargos de declaração, conferindo-lhes efeito infringente para prover parcialmente o apelo e 
condenar os embargados ao pagamento de danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescido de juros de mora 
de 1% ao mês, a partir da citação, e correção monetária pelo IGPM desde o arbitramento, nos termos do voto da Relatora. 
Votaram acompanhando a Relatora o Desembargador Eurípedes Lamounier e o Juiz Jocy Gomes de Almeida. Representante da 
Procuradoria Geral de Justiça: Dra. Vera Nilva Álvares Rocha. Palmas, 24 de março de 2021. 
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001584-38.2019.8.27.2709/TO 
PROCESSO ORIGINÁRIO: Nº 0001584-38.2019.8.27.2709/TO 
RELATOR: JUIZ JOCY GOMES DE ALMEIDA 
APELANTE: AYMORÉ CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A (RÉU) 
ADVOGADO: ARMANDO MICELI FILHO (OAB RJ048237) 
APELADO: DELFINO COSTA TOLINTINO (AUTOR) 
ADVOGADO: ALDAÍRA PARENTE MORENO BRAGA (DPE) 
APELADO: BANCO SANTANDER BRASIL S.A (RÉU) 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
INTERESSADO: JUIZ DE DIREITO - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO TOCANTINS - ARRAIAS 
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE QUITAÇÃO DE DÉBITO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO COM 
BAIXA NO GRAVAME. RECURSO AVIADO PELA REQUERIDA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. PAGAMENTO 
EFETUADO. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR DEMONSTRADO. OBRIGAÇÃO DA RÉ EM DEMONSTRAR 
FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO. CPC, 373, II. AUSÊNCIA DE PROVAS. RESPONSABILIDADE DA RÉ. 
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Não há que se falar em ilegitimidade passiva, porquanto a ação originária tem como 
objeto o reconhecimento da quitação de financiamento bancário para aquisição de veículo formulado junto à apelante, logo, esta 
possui legitimidade para figurar na ação. 2. Em que pese a apelante defenda a insubsistência do boleto juntado pelo autor 
(evento 20, ANEXO9, dos autos originários) como documento hábil a comprovar a quitação do débito, posto que desconhece sua 
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emissão, a análise dos documentos que instruem o feito levam a conclusão diversa, posto que consta no boleto juntado pelo 
apelado a identificação da apelante como beneficiária, inclusive, pelo nome, número e CNPJ da empresa demandada. 
3. Outrossim, as conversas por WhatsApp colacionadas na origem (evento 20, ANEXO2 a ANEXO8), com identificação da 
 representante da Instituição mutuária que procedeu com o atendimento e negociação são claras quanto a negociação, o envio 
do boleto para quitação adiantada e integral do débito, e o respectivo pagamento do valor. 4. Nesse jaez, o autor/apelado se 
desincumbiu do ônus processual que lhe competia, demonstrando o contato com a apelada, a negociação e a quitação do 
débito. 5. Assim, competia à apelante demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do Autor, tal como preconiza 
o art. 373, II, do CPC. Contudo, não o fez, limitando-se a refutar a autenticidade do boleto, o qual possui vários elementos que 
elidem o argumento da apelante e geram presunção de veracidade. 6. Recurso conhecido e improvido. 
ACÓRDÃO: A a Egrégia 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por unanimidade, CONHECER 
do recurso intentado e, no mérito NEGAR PROVIMENTO ao apelo, para manter a sentença vergastada incólume por seus 
próprios fundamentos, acrescidos dos aqui alinhavados. Considerando a sucumbência da apelante, majoro os honorários 
advocatícios arbitrados na origem em 2% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, CPC, perfazendo um total de 17% 
sobre o valor da causa, nos termos do voto do(a) Relator(a).Palmas, 24 de março de 2021. 
 

1º GRAU DE JURISDIÇÃO 

ANANÁS 
1ª escrivania criminal 

Editais de intimações de sentença com prazo de 30 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA PRAZO DE TRINTA (30) DIAS 
Doutor HERISBERTO E SILVA FURTADO CALDAS, Meritíssimo Juiz de Direito da Única Vara Criminal e Execuções Penais da 
Comarca de Ananás-TO, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a todos os que o presente edital de INTIMAÇÃO DA SENTENÇA 
virem ou dele conhecimento tiverem, que por esse meio vem INTIMAR a vítima DAIANE NUNES ANDRADE, brasileira, solteira, 
nascida aos 30.07.1992, natural de Ananás/TO, filha de Josué Nunes Pimentel e Vanuza Nunes Andrade, RG Nº 1049116 
SSP/TO, com endereço na Rua Mato Grosso, nº 157, Chapadinha II, em Ananás/TO,    da sentença proferida no evento 76, nos 
autos AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO SUMÁRIO Nº 0002018-45.2019.8.27.2703/TO,  cujo inteiro teor é o seguinte:“ 
SENTENÇA. O representante do Ministério Público ofereceu denúncia contra MARCOS VINICIUS SILVA SANTOS, em razão da 
suposta prática do crime previsto no art. 148, caput, do CP, observados os rigores da Lei 11.340/2006. Segundo a peça 
acusatória durante o mês de maio e junho de 2018, em horário não preciso nos autos, na Rua Mato Grosso, nº 157, Chapadinha 
II, nesta cidade de Ananás, o denunciado MARCOS VINICIUS SILVA SANTOS, agindo voluntariamente e consciente da ilicitude 
praticada, privou a liberdade da vítima Daiane Nunes Andrade, por aproximadamente 15 (quinze) dias, mediante cárcere privado. 
A denúncia foi recebida em data de 16/07/2019 (evento 07). O acusado foi citado em 09/10/2019, oportunidade em que 
apresentou resposta à acusação (evento 21). O recebimento da denúncia foi ratificado (evento 23). Em audiência de instrução, 
foram ouvidas as testemunhas Carmosina Nunes Araújo e Janicelia Nunes Araújo. Com relação a oitiva da vítima, 
o parquet requereu sua desistência, o qual fora homologada pelo MM Juiz (eventos 42 e 60). Realizado o Interrogatório do 
acusado (evento 60). Em sede de alegações finais, o representante do Ministério Público requereu a procedência da Ação Penal, 
para condenar MARCOS VINICIUS SILVA SANTOS, como incurso nas sanções do artigo 148, § 1º, inciso I, do Código Penal. 
Uma vez transitada em julgado a sentença condenatória porventura proferida por este Juízo, requer a suspensão dos seus 
direitos políticos, enquanto durarem seus efeitos (art. 15, III, da Constituição da República). Instada a se manifestar, a defesa do 
acusado pugnou o seguinte: ”ABSOLVER, o Defendente do Crime previsto no artigo 148, § 1º, inciso I, do Código Penal, ante a 
negativa de autoria e ainda pela insuficiência de provas sob os préstimos do princípio do in dúbio pro reo, nos termos do art.386, 
inciso VII, do CPP. Não sendo este o entendimento deste ilustre Juízo, subsidiariamente Requer-se: 5.2 QUE SEJA APLICADA A 
PENA no patamar mais próximo do mínimo legal, de acordo com as circunstâncias judiciais esculpidas no art. 59 do Código 
Penal”. É o relatório. DECIDO. 1. DA FUNDAMENTAÇÃO. 1.1. DO CRIME DE SEQUESTRO E CÁRCERE PRIVADO (ART. 148, 
CAPUT, CP)1.1.1. APLICAÇÃO DO IN DUBIO PRO REO. Analisando os autos, observo que as provas elencadas nos autos são 
insuficientes para destacar a materialidade, bem como a autoria do crime em tela. As testemunhas ouvidas em Juízo narram 
fatos que foram informadas por terceiros a esta, conforme consta do depoimento em Juízo da Sra. a Carmosina Nunes 
Araújo: “Que foi informada pelo leiteiro que o acusado não deixava a ofendida sair da residência. Que antes da informação do 
leiteiro a mesma não tinha frequentado a casa da vítima recentemente. Que ao ir a casa de Daiane, suas filhas abriram a porta 
para que ela pudesse entrar. Que a casa não estava trancada quando a depoente chegou lá.", a depoente não foi anteriormente 
ao local dos fatos, e ao se direcionar a residência percebeu que a porta não estava trancada, o que descaracteriza o cárcere 
sofrido pela ofendida. Ademais, os elementos constantes dos autos não são capazes de indicar que a vítima não tinha condições 
de sair do imóvel, visto que este encontrava-se aberto quando a Sra. Carmosina chegou ao local. Os laudos juntados no 
Inquérito Policial não mencionam lesões sofridas pela ofendida , apenas o consumo de medicamentos e bebidas alcoólicas. 
Outrossim, cumpre mencionar que a ofendida sequer fora ouvida em Juízo, ante a desistência de sua oitiva pelo parquet e o 
acusado negou a autoria das acusações. Pois bem. Ao proferir o voto na Ação Penal 898-SC, o ex-ministro do Supremo Tribunal 
Federal, Celso de Mello, destacou a inviabilidade de condenação quando as provas nos autos não demonstram com certeza a 
prática da autoria delituoso pelo acusado: "O fato indiscutível é que a insuficiência da prova penal existente nos autos não pode 
legitimar a formulação, no caso, de um juízo de certeza que autorize a condenação do réu. Com efeito, tenho para mim que os 
elementos produzidos neste processo evidenciam, de maneira bastante clara, a ausência de dados que permitam identificar, com 
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segurança, a autoria, por parte do réu, do crime tipificado no art. 1º, inciso II, do Decreto-Lei nº 201/67. Como se vê, Senhores 
Ministros, assume inquestionável relevo, no caso ora em julgamento, a ausência conspícua de dados probatórios evidenciadores 
da prática delituosa pelo acusado". Por outro lado, o Supremo Tribunal Federal, já pontificou o entendimento de que somente a 
prova em Juízo, a qual possui contraditório, é capaz de legitimar a prolação de um decreto condenatório (HC 73.338/RJ), o que 
não é o caso dos autos. Assim, ante a ausência de provas idôneas capazes de conhecer a materialidade, bem como a autoria do 
crime, a improcedência e a consequente absolvição do acusado é medida que se impõe. 2. DO DISPOSITIVO. Ex 
positis, JULGO IMPROCEDENTE a Ação Penal, para absolver o acusado  MARCOS VINICIUS SILVA SANTOS, da acusação do 
crime previsto no art. 148, caput, do CP, nos termos do art. 386, VII, CPP.     Deixo de expedir alvará de soltura, uma vez que o 
acusado encontra-se preso nos autos 0001711-28.2018.827.2703. Intime-se a vítima da presente sentença. P.R.I. Transitada em 
Julgado, arquive-se. Ananás-TO, 13 de abril de 2021. Dr. Herisberto e Silva Furtado Caldas – Juiz de Direito”. E para que 
ninguém alegue ignorância, mandou expedir o presente edital, o qual deverá ser publicado uma vez no Diário da Justiça do 
Estado e afixado no átrio do Fórum local. DADO E PASSADO, nesta cidade e comarca de Ananás, Estado do Tocantins, aos 19 
de abril de 2021. Eu, Solange R. Damasceno, Escrivã Judicial digitou e subscreveu. 
 

ARAGUAINA 
1ª vara cível 

Editais de intimações com prazo de 20 dias 
PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL Nº 5002775-52.2013.8.27.2706/TO 
AUTOR: AFONSO DIAS DA SILVA FILHO 
RÉU: BANCO BRADESCO S/A 
RÉU: B L COMERCIO DE MOVEIS LTDA 
EDITAL Nº 2586228 
PRAZO DO EDITAL: 20 (VINTE) DIAS - DILIGÊNCIA DO JUÍZO 
OBJETO: INTIMAÇAO 
CHAVE: 283114946713 
VALOR DA CAUSA: R$ 150.300,00 
A Excelentíssima Senhora Adalgiza Viana de Santana, Juíza de Direito Titular da 1ª vara Cível desta Comarca de Araguaína, 
Estado do Tocantins, na forma da lei, etc... 
FAZ  SABER aos que o presente edital de citação virem, ou dele tiverem conhecimento, que por este Juízo e Escrivania da 
Primeira Vara Cível da Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, se processam os autos do processo Autos n. 5002775-
52.2013.8.27.2706 (Chave 283114946713) - Ação de DANOS MORAIS C/C PERDAS E DANOS C/ PEDIDO DE LIMINAR 
SUSTAÇÃO DE PROTESTO movida por AFONSO DIAS DA SILVA FILHO em desfavor de BANCO BRADESCO S/A e B L 
COMERCIO DE MOVEIS LTDA, sendo o presente para INTIMAR B L COMERCIO DE MOVEIS LTDA - CNPJ n 
12.293.088/0001-66, ATUALMENTE EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO, para comparecer à audiência de instrução 
designada para o dia 27/05/2021, às 17:00:00, a ser realizada através de videoconferencia, bem como para prestar 
depoimento pessoal, ficando a mesma advertida da pena de confesso, caso não compareça ou, comparecendo, se recuse a 
depor, o juiz aplicar-lhe-á a pena (art. 385, § 1º. CPC). A audiência será realizada no SIVAT - Sistema de Videoconferência e 
Audiências do Tocantins, cujo link de acesso segue abaixo: Título: 5002775-52.2013.8.27.2706 - INDENIZAÇÃO - AFONSO 
DIAS DA SILVA FILHO X BANCO BRADESCO S/A e outro, ID: 547, Senha:   559785, Descrição: AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO 
NOS AUTOS 5002775-52.2013.8.27.2706, Entrar na videoconferência: 1)  Diretamente 
pelo link: https://vc.tjto.jus.br/meeting/join/#/login?t=wY/imcFVC7on3k6w0/RuKA== OU 2) Acesse e entre com a ID da coferência 
e senha para entrar na reunião: https://vc.tjto.jus.br/meeting/join/#/login. E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou 
expedir o presente que será publicado na forma do artigo 257, II, do Código de Processo Civil e afixado no placar do Fórum local. 
ANEXOS: o número do processo e chave acima identificados são as informações necessárias para acesso ao inteiro teor do 
processo no sítio do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins (www.tjto.jus.br => Processo Judicial Eletrônico – E-PROC => e-
Proc 1º Grau => consulta pública => rito ordinário => consulta processual), sendo considerado vista pessoal do interessado para 
todos os efeitos legais. Tudo conforme instrução normativa n. 001/16 - TJTO e art. 9º, § 1º, da Lei nº 11.419/06. 
ENDEREÇO DA COMARCA: Avenida Filadélfia, nº 3650, Setor das Autarquias Estaduais, Araguaína/TO, CEP: 77.813-905, 
telefone (63) 3501-1500. 
DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos 20 (vinte) dias do mês de abril. Eu, 
DAYANE BATISTA BORGES DE SOUSA, servidora de secretaria, que digitei e subscrevi. Este edital foi assinado 
eletronicamente pelo magistrado acima identificado, nos termos do art. 1º, § 2º, inciso III, alínea b, da Lei nº 11.419/2006 e do art. 
2º, inciso V, alínea "b", da Instrução Normativa nº 05/2011 da Presidência do Tribunal de Justiça do Tocantins, conforme registro 
nos autos do presente feito. 
ADALGIZA VIANA DE SANTANA - Juíza de Direito 
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2ª vara criminal execuções penais 
Editais de citações com prazo de 15 dias 

 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 DIAS 
EDITAL DE CITAÇÃO  (PRAZO 15 DIAS). O Doutor Antonio Dantas de Oliveira Junior, Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal e 
Execuções Penais da Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, no uso de suas atribuições legais e na forma da lei etc... 
FAZ SABER a todos que o presente edital, com prazo de 15 (quinze) dias, virem, ou dele conhecimento tiverem, que neste Juízo 
rre seus trâmites legais, nos autos de AÇÃO PENAL nº 002429-66.2020.827.2706,  que o Ministério Público, move em face 
do(s) acusado(s) JOABE DA SILVA DIAS vulgo SAMUEL, brasileiro, solteiro, ajudante de pedreiro, natural de Araguaina-
TO, nascido aos 22/09/95, filho Lucidalva da Silva Dias e Antonio Francisco Felicio da Silva  , atualmente em local incerto e 
não sabido, conforme certificou o Oficial de Justiça incumbido da diligência, cita-lo, a responder a acusação no prazo descrito 
acima, para arguir preliminares e alegar tudo que interesse a sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as 
provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo suas intimações, quando necessário. Não apresentada a 
resposta no prazo legal, ou se o acusado citado não constituir defensor, será nomeado defensor para promove-la, concedendo-
lhe  vista os autos pelo prazo legal,a fim de ser qualificado e interrogado e, se ver processar nos autos da ação penal em 
epigrafe que, contra si move a Justiça Publica, por incurso nas sanções art. 180, caput,  do CTB, sob pena de revelia, 
entregando, embora não seja pedida, contrafé do presente edital. E para que a noticia chegue ao conhecimento de todos, 
expediu-se o presente edital, e no átrio do fórum deste juízo para que produza seus jurídicos e legais efeitos . (...)Araguaína/TO, 
20 de abril de 2021, às 08h20min. Antonio Dantas de Oliveira Junior – Juiz de Direito 
 

2ª vara da família e sucessões 
Editais de citações com prazo de 20 dias 

EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE VINTE (20) DIAS 
A Doutora RENATA TERESA DA SILVA MACOR, Juíza de Direito titular da 2ª Vara de Família e Sucessões desta cidade e 
Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, na forma da lei, etc. FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem ou 
conhecimento dele tiverem que por este Juízo e respectiva Escrivania da 2ª Vara de Família e Sucessões se processam os autos 
de Divórcio Litigioso, processo n° 0013224-13.2020.8.27.2706 requerido por DAYANY ELOY SILVA, em face de CHRYSTIAN 
PAULO DE SOUSA MENDONÇA, sendo o presente para citar o requerido, Sr. CHRYSTIAN PAULO DE SOUSA MENDONCA, 
brasileiro, casado, assistente administrativo, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas nº 025.709.141-69, estando em lugar 
incerto e não sabido, para todos os termos da presente ação e, querendo, apresentar resposta ao pedido inicial, no prazo de 15 
(quinze) dias, sob pena de revelia e confissão. E para que ninguém alegue ignorância, mandou expedir o presente edital, o qual 
deverá ser publicado uma vez no Diário da Justiça do Estado e afixado no átrio do fórum local. DADO E PASSADO, nesta cidade 
e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins. Eu, Sandra Maria Sales Belo Vinhal, servidora de secretaria, que o digitei e 
subscrevi. 
 

Central de execuções fiscais 
Editais de intimações com prazo de 15 dias 

EDITAL N° 2541144, de Intimação com prazo de 15(quinze) dias 
A Magistrada, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que por esta Vara 
de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública de Araguaína-TO, processam os autos de Execução Fiscal n° 5000068-
24.2007.8.27.2706, proposta pelo PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO TOCANTINS e ESTADO DO TOCANTINS em 
face de RODRIGUES & FERNANDES LTDA, CNPJ/CPF n° 26.748.400/0001-73, sendo o mesmo para INTIMAR a parte 
executada que atualmente encontra-se em lugar incerto e não sabido, para tomar ciência do inteiro teor da Decisão proferida no 
evento n.° 79 dos autos em epígrafe, a seguir transcrito: "—Ante o exposto, reconheço e declaro a ilegitimidade do sócio 
MILTON LÁZARO RODRIGUES para figurar no polo passivo desta execução, bem como extingo o presente feito sem resolução 
de mérito em relação ao mesmo, conforme dispõe o art. 485, §.70, do CPC, prosseguindo o feito, doravante, apenas e tão 
somente em relação à empresa executada e a sócia JUDITE FERNANDES NUNES RODRIGUES. Ademais, quanto ao pedido 
de penhora do imóvel de matrícula 16.971, observo que conforme a Certidão de Inteiro Teor apresentada pelo exequente no 
evento 77, o referido bem foi adquirido pelo sócio Milton Lázaro Rodrigues no ano de 1987, conforme se depreende da análise 
da certidão de casamento acostada ao evento 20 — ANEXO 4, fis.1, data esta anterior ao seu casamento com a sócia executada 
Judite que ocorreu no ano de 1988 sob o regime de comunhão parcial de bens. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de penhora 
do imóvel uma vez que o mesmo pertence somente ao sócio Milton Lázaro Rodrigues. Intime-se o exe quente da presente 
decisão. Intime-se. Cumpra-se.". E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente edital que será 
publicado uma (01) vez no Diário Oficial da Justiça e afixado no placar do Fórum local. DADO E PASSADO nesta cidade e 
Comarca de Araguaina, Estado do Tocantins, aos 13 dias do mês de abril de 2021. Eu, MAIKY LONARD MOREIRA SILVA, 
Auxiliar Judiciário, que o digitei. Milene de Carvalho Henrique Juíza de Direito 
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Editais de citações com prazo de 30 dias 
EDITAL N° 2567761, de Citação com prazo de 30(trinta) dias 
A Magistrada, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que através deste 
CITA o(s) executado(s): LENIR DA SILVA LIMA - CPF/CNPJ n°: 37419397000160, por estar atualmente em lugar incerto e não 
sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.° 0027648-94.2019.8.27.2706, que lhe 
move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a importância de R$ 41.948,69 
(quarenta e um mil, novecentos e quarenta e oito reais e sessenta e nove centavos), representada pelas CDAs n° 20190003031, 
20190003032, 20190003033, 20190003034, 20190003035, 20190003036 e 20190003037, datadas de 25/07/2019, acrescida de 
juros, atualização monetária e demais cominações legais, ou no mesmo prazo garantir(em) a Execução: efetuando depósito em 
dinheiro à ordem deste Juizo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo 
fiança bancária, nomeando bens à penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos 
termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador 
especial atuante perante esta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública de Araguaina , em caso de revelia. Tudo em 
conformidade com o despacho a seguir transcrito: "Primeiramente, DETERMINO ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e 
Ações de Saúde Pública que: Proceda com a busca por endereço(s) da executada no sistema RENAJUD/ INFOJUD. 
Encontrado(s) endereço(s) diverso(s) do exposto na inicial, EXPEÇA a competente carta/mandado/precatória, conforme o caso; 
Tendo sido citado(s) o(s) executado(s) e não havendo manifestação, INTIME o exequente para que, no prazo de 60 (sessenta) 
dias, impulsione o feito; Caso não seja(m) encontrado(s) endereço(s) diverso(s) do contido na inicial ou, se acaso encontrado(s), 
não for possível o cumprimento da diligência citató ria, DEFIRO desde logo o pedido formulado no evento 15 proceda com a 
CITAÇÃO POR EDITAL, com prazo de 30 (trinta) dias, com posterior intimação da exequente para manifestar-se nos autos; Dê 
ciência ao exequente do presente despacho." E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente edital 
que será publicado uma (01) vez no Diário Oficial da Justiça e afixado no placar do Fórum local. DADO E PASSADO nesta 
cidade e Comarca de Araguaina, Estado do Tocantins, aos 16 dias do mês de abril de 2021. Eu, Comelio Coelho de Sousa, 
Técnico Judiciário, que o digitei. 
 
EDITAL N° 2567475, de Citação com prazo de 30(trinta) dias 
A Magistrada, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que através deste 
CITA o(s) executado(s): SISNANDO, LUZ E BARROS LTDA - CPF/CNPJ n°: 15575963000190, por estar atualmente em lugar 
incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.° 0028598-
06.2019.8.27.2706, que lhe move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a 
importância de R$ 1.964,68 (um mil, novecentos e sessenta e quatro reais e sessenta e oito centavos), representada pela CDA 
n° 20190000191, datada de 24/04/2019, acrescida de juros, atualização monetária e demais cominações legais, ou no mesmo 
prazo garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juizo, em estabelecimento oficial de crédito local, 
que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens à penhora, ou indicando à penhora bens 
oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a 
parte executada que será NOMEADO curador especial atuante perante esta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde 
Pública de Araguaina , em caso de revelia. Tudo em conformidade com o despacho a seguir transcrito: "Primeiramente, 
DETERMINO ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública que: Proceda com a busca por endereço(s) 
da executada no sistema INFOJUD e RENAJUD. Encontrado(s) endereço(s) diverso(s) do exposto na inicial, EXPEÇA a 
competente carta/mandado/precatória, conforme o caso; Tendo sido citado(s) o(s) executado(s) e não havendo manifestação, 
INTIME o exequente para que, no prazo de 60 (sessenta) dias, impulsione a feito; Caso não seja(m) encontrado(s) endereço(s) 
diverso(s) do contido na inicial ou, se acaso encontrado(s), não for possível o cumprimento da diligência citatória, DEFIRO desde 
logo o pedido formulado no evento 27, proceda com a CITAÇÃO POR EDITAL, com prazo de 30 (trinta) dias, com posterior 
intimação da exequente para manifestar-se nos autos". E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente 
edital que será publicado uma (01) vez no Diário Oficial da Justiça e afixado no placar do Fórum local. DADO E PASSADO nesta 
cidade e Comarca de Araguaina, Estado do Tocantins, aos 16 dias do mês de abril de 2021. Eu, Comelio Coelho de Sousa, 
Técnico Judiciário, que o digitei. 
 

Às partes e aos advogados 
EXECUÇÃO FISCAL Nº 0028611-05.2019.8.27.2706/TO 
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
RÉU: MARIA FRANCISCA APARECIDA FERNANDES 
RÉU: LEILA PATRICIA FERNANDES 
RÉU: LUCELENE BRITO DA SILVA COSTA 
Ante o exposto, com base no art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil, julgo EXTINTO o feito com resolução de mérito, em 
face de pagamento. Sem condenação em honorários advocatícios, tendo em vista o pagamento informado no evento 35. 
Considerando o fato de ter a quitação do débito fiscal ocorrido após o ajuizamento desta demanda, condeno a parte executada 
ao pagamento das custas processuais, caso haja. 
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EXECUÇÃO FISCAL Nº 5002077-85.2009.8.27.2706/TO 
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
RÉU: TECNORTE PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA 
Ante o exposto, com base no art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil, julgo EXTINTO o feito com resolução de mérito, em 
face de pagamento. Sem condenação em honorários advocatícios, tendo em vista o pagamento informado no evento 79. 
Considerando o fato de ter a quitação do débito fiscal ocorrido após o ajuizamento desta demanda, condeno a parte executada 
ao pagamento das custas processuais, caso haja. 
 
EXECUÇÃO FISCAL Nº 0031061-18.2019.8.27.2706/TO 
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
RÉU: AUDIO CAR - COM. DE PECAS E ACESSORIOS P/ AUTOS LTDA 
Ante o exposto, com base no art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil, julgo EXTINTO o feito com resolução de mérito, em 
face de pagamento.Sem condenação em honorários advocatícios, tendo em vista o pagamento informado no evento 34. 
Considerando o fato de ter a quitação do débito fiscal ocorrido após o ajuizamento desta demanda, condeno a parte executada 
ao pagamento das custas processuais, caso haja. 
 

COLINAS 
1ª vara cível 

Intimações aos advogados 
AUTOS: 5000330-50.2007.8.27.2713 
AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública 
REQUERENTE: LAERCE MARIA DE OLIVEIRA RAMOS 
REQUERIDO- INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 
ADVOGADOS- ANTONIO ROGERIO BARROS DE MELLO   TO 004159, ANTONIO FAGNER MACHADO DA PENHA  TO 
008376   NELSON SOUBHIA   TO 03996B, VICTOR MARQUES MARTINS FERREIRA  
DECISÃO: (...) “ Fins de se evitar qualquer prejuízo, notifique-se o patrono que fora constituído na fase de conhecimento Dr. 
Victor Marques Martins Ferreira, via DJe para que tenha conhecimento dos valores a serem levantados em seu nome, 
considerando que o advogado não está vinculado no sistema e-proc. Cumpra-se. Colinas do Tocantins/TO, datado 
eletronicamente. JOSÉ ROBERTO FERREIRA RIBEIRO, Juiz de Direito” 
 

Editais de citações com prazo de 30 dias 
PROCESSO: 5000036-66.2005.8.27.2713 
EXEQUENTE: UNIÃO – FAZENDA NACIONAL    
EXECUTADOS:  LATICINIO BOM LEITE LTDA E WELLINGTONS JUSTINO FERREIRA 
EDITAL DE LEILÃO PÚBLICO E INTIMAÇÃOLEILÃO Nº 763-21Pelo presente, se faz saber a todos quanto virem ou tomarem 
conhecimento do presenteEdital, que a 1ª Vara Cível de Colinas do Tocantins – TO, que será (ão) levado(s) aLEILÃO 
o(s)bem(ns) penhorado(s),naseguinteforma:DATASEHORÁRIOS:PRIMEIRO LEILÃO: dia 27 de maio de 2021, a partir das 
09h00min, por preço igual ousuperior aodaavaliação.SEGUNDO LEILÃO: dia 27 de maio de 2021, a partir das 10h0min, pelo 
maiorlanceoferecido,excetopreçovil.(50%dovalordaavaliação).LOCAL:Atravésdositewww.agilleiloes.com.br,paracaptaçãodelance
s.ITEM 1: Uma chácara denominada "B", quadra J-06, sito a Rua Juiz de Fora, esquina com a Rua Goiânia, no setor rodoviário, 
Colinas do Tocantins - TO, com área de 2.198,00 m² (dois mil cento e noventa e oito metros quadrados). Medindo: 38,00 metros 
de frente para a Rua Juiz de Fora; aos fundos dividindo com o córrego Marajá; por 56,00 metros na lateral esquerda, dividindo 
com a Rua Goiânia; e 58,00 metros na lateral direita dividindo com a Chácara "A". Matrícula no CRI de Colinas do Tocantins - TO 
nº M-5.913. Sobre o referido imóvel possui duas casas, as quais passo a descrever: 1º) Uma casa residencial construída de 
alvenaria, com 03 quartos; 01 banheiro interno; 01 área de serviço e 01 área da lateral esquerda - cobertas com telha "brasilit". A 
casa não possui forro, sem cerâmica, coberta com telha plan. 2ª) Uma casa residencial construída de alvenaria e folhas de 
madeira laminada; contendo 05 pequenos cômodos; sem forro; coberta com telha "brasilit"; 03 antigos banheiros - OBS: todos 
sem funcionar. OBS: ambos os imóveis estão em péssimo estado de conservação; estando ainda o 2º em estado de 
deterioração. O imóvel está localizado no final da rua; não possui pavimentação; é um terreno acidentado; sendo que na época 
das chuvas passa grande enxurrada pelo mesmo.VALOR DA AVALIAÇÃO: R$ 110.000,00 (cento e dez mil reais).ITEM 2: Uma 
chácara denominada "A", quadra J-06, sito a Rua Juiz de Fora, esquina com a Rua São Vicente, no setor rodoviário, Colinas do 
Tocantins - TO, com área de 3.155,00 m² (três mil cento e cinquenta e cinco metros quadrados). Medindo: 33,50 metros de frente 
para a Rua Juiz de Fora; aos fundos dividindo com o córrego Marajá; por 90,00 metros na lateral direita, dividindo com a Rua 
São Vicente; e 58,00 metros na lateral esquerda dividindo com a Chácara "B"." Sobre o referido imóvel possui as ruínas do 
antigo laticínio, estando esta sem valor venal. Possui ainda, um antigo alicerce de construção; possui também, alguns lances de 
cercado de madeira, onde se cria poucos equinos. O imóvel está localizado no final da rua; não possui pavimentação; é um 
terreno acidentado; sendo que na época das chuvas passa grande enxurrada pelo mesmo. Matrícula no CRI de Colinas do 
Tocantins - TO nº M-5.914.VALOR DA AVALIAÇÃO: R$ 100.000,00 (cem mil reais). VALOT TOTAL DOS ITENS: R$ 210.000,00 
(duzentos e dez mil reais). LOCALIZAÇÃODOBEM: Conformedescritonos itens 
acima.VALORDODÉBITOEMEXECUÇÃO:R$196.042,33 (cento e noventa e seis mil quarenta e dois reais e trinta e três 
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centavos)*Valorsujeitoaalteração.LEILOEIROOFICIALMARCOANTONIOFERREIRADEMENEZES,devidamentematriculadonaJU
CETINSatravésdaMATRÍCULA2012.09.0015.COMISSÃODOLEILOEIRO:serápaganosseguintes moldes (art. 884, parágrafo 
único, CPC/2015): A. Na arrematação: A comissãocorresponderá a 5% do valor da arrematação, a ser paga pelo 
ARREMATANTE.B.Naadjudicação:Acomissãocorresponderáa1%dovalordaavaliação,aserpagapeloADJUDICANTE. C. Na 
remissão e/ou acordo: A comissão será de 1% do valor da avaliaçãoe será paga pelo EXECUTADO. As comissões serão 
devidas após 10 dias da nomeação doleiloeirosemquehajanesteprazoalgumacontestação.FORMASDE PAGAMENTO: 
PARCELADO e/ou À VISTA: Lances à vista terão preferência sobre os lances parcelados,bastando igualar-se ao último lance 
ofertado,o que não interfere na continuidade da 
disputa,nessecaso,ointeressadodeveráavisaraoLeiloeironoiníciodoleilãosobreseuinteresseemdarolanceàvista.Casonãohajaoferta
sàvista,oleilãoterácontinuidadeapenasparalancesparcelados. O parcelamento será permitido para imóveis e veículos conforme 
art. 895 do CPC(Leinº.13.105,de16demarçode2015),sendoobservadasasseguintesregras:1)Atéoiníciodoprimeiro leilão, mediante 
apresentação por escrito de proposta de aquisição do bem porvalor não inferior ao da avaliação; até o início do segundo leilão, 
mediante apresentação porescritodepropostadeaquisiçãodobemporvalorquenãosejaconsideradovil,comindicaçãodo prazo, da 
modalidade, do indexador de correção monetária e das condições de pagamentodo saldo. 2) Pagamento de valor mínimo de 
25% (vinte e cinco por cento) do valor do lance àvistaeorestante parcelado em até 30(trinta) meses,sendo asprestações 
mensaisesucessivas, no valor mínimo de R$ 500,00 cada. O valor de cada parcela, por ocasião dopagamento, poderá ser 
acrescido de índice de correção monetária Adotado pelo índice 
decorreçãodavara,garantidaaintegralizaçãodolanceporhipotecajudicialsobreoprópriobem.Efetuado o depósito do valor referente a 
25% (vinte e cinco por cento), a proposta escrita doarrematante será encaminhada ao Juizo da vara em que está distriuído o 
processo, quedecidirá, dando o bem por arrematado pelo apresentante do melhor lançe ou proposta 
maisconveniente.Serávedadaaconcessãodeparcelamentodaarremataçãonocasodeconcursode penhora com credor privilegiado. 
3) No caso de parcelamento, o licitante deverá apresentarcarteira de identidade, CPF, comprovante de residência, referências 
bancárias, idoneidadefinanceira e demonstrar inexistência de restrição em registro de cadastro de proteção aocrédito. Caso não 
seja apresentada documentação solicitada, o parcelamento poderá não serautorizado. 4)   
NãosendoaceitaacauçãoidôneapeloJuizoda Vara onde tramita o processo, o arrematante poderá efetuar o pagamento da 
arrematação à vista, ou manter opedidodeparcelamento,porémteráapossedobempostergadaparaapósaquitaçãodolance 
ofertado.Nocasodeatrasodequalquerdasprestações,incidirámultade10%(dezporcento)sobre a soma da parcela inadimplida com 
as parcelas vincendas, autorizando o exequente apedir a resolução da arrematação ou promover, em face do arrematante, a 
execução do valordevido, devendo ambos os pedidos ser formulados nos autos do processo em que se deu 
aarrematação(CPC,art.895,§§4ºe5º).LEILÃONAMODALIDADEELETRÔNICAQuem pretender arrematar dito(s) bem(ns), ofertar 
lances pela Internet, através do sitewww.agilleiloes.com.brapartirdoprimeirodiaútilsubsequenteàpublicaçãodesteedital, 
encerrando-se na mesma data e horário do leilão presencial, devendo, para tanto,os interessados, efetuarem cadastramento 
prévio, no prazo de até24 (vinte equatro)horas de antecedência do leilão, bem como recolher o valor devido nadata 
designadapara a realização do leilão, a fim de viabilizar a lavratura do respectivo termo. Os lancesoferecidos via INTERNET não 
garantem direitos ao participante em caso de insucesso 
domesmoporqualquerocorrência,como,porexemplo,problemasnaconexãodeinternet,nofuncionamentodocomputador,naincompatib
ilidadedesoftwareetc.Destarte,ointeressado assumeos riscos emanados de falhas ouimpossibilidadestécnicas, 
nãosendocabívelqualquerreclamaçãoposterior.DAS ASSINATURAS DO AUTO DE ARREMATAÇÃOAs assinaturas do Auto 
eletrônico de Arrematação e do Auto de Arrematação seguem as seguintes regras:A).A assinatura do Arrematante ocorre no 
momento da arrematação após o próximo segundo do fim da contagem do relógio da sala de leilões com o fechamento do lote 
leiloado;B). A assinatura do Leiloeiro ocorre oato da lavratura do Auto Eletrônico de Arrematação logo após o fechamento do lote 
arrematado; C). A assinatura do Magistrado, considerar-se a no próximo minuto após a juntada do Auto eletrônico de 
Arrematação ao Processo.DA VITRINE ELETRÔNICA DA AGILLEILOES E DAS 
PROPOSTASInfrutíferasastentativasdevendado(s)bem(ns)penhorado(s)nosleilõessupraenãohavendo interesse do Exequente em 
adjudicá-lo(s), será mantido o bem exposto na vitrine eletrônica do Site da Agil Leilões por meio do link: 
https://www.agilleiloes.com.br/ nas mesmas condições descritas em Edital a fim de receber propostas de arrematação quais 
serão levadas ao conhecimento do MM. para aceitação e ou recusa. ADVERTÊNCIASI - Os bens poderão ser reavaliados e a 
dívida atualizada até a data do 1º leilão, sofrendoalteração em seus valores, os quais serão informados pelo Leiloeiro, ora 
nomeado, no ato doleilão.II - Os bens serão vendidos no estado de conservação em que se encontrarem, nãocabendo à Justiça 
Estadual e/ou Leiloeiro quaisquer responsabilidades quanto a consertos ereparos. III - Eventuais dívidas a título de impostos, 
taxas, multas, etc, vencidas até a data 
daarremataçãonãosãoderesponsabilidadedoarrematanteesimdoanteriorproprietário,sendoquetaisdívidassub-rogam-
senopreçodaarrematação(parágrafoúnicodoart.130doCTN).IV-
Casoovalordaarremataçãosejainferioraovalordosdébitosincidentessobre 
obem,caberáaoexequentepromoveraexecuçãodeseucréditoemfacedodevedor,valendo-se dos privilégios e das prerrogativas de 
que possui. V - O arrematante poderá desistir daarrematação, sendo-lhe imediatamente devolvido o depósito que tiver feito: a) se 
provar, nos10 (dez) dias seguintes, a existência de ônus real ou gravame não mencionado no edital; b)se, antes de expedida a 
carta de arrematação ou a ordem de entrega, o executado alegaralguma das situações previstas no §1º do artigo 903 do Código 
de Processo Civil; c) uma vezcitadopararesponderaaçãoautônomadequetratao§4ºdoartigo903doCódigodeProcessoCivil, desde 
que apresente a desistência no prazo de que dispõe para responder a essa ação,nos termos do §5º do mencionado artigo. VI - 
Se houver desistência após a arrematação,será aplicada ao arrematante multa de 20% (vinte por cento) calculada sobre o valor 
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dolance, em favor do autor da ação, salvo nos casos previstos no art. 903, § 5º do CPC. VII -
Casooarrematanteouseufiadornãopagueopreçonoprazoestabelecido,ser-lhe-áimposta,em favor do exequente, a perda da caução 
eventualmente prestada, voltando os bens a novoleilão, do qual não serão admitidos a participar o arrematante e o fiador 
remissos (art. 897 doCPC). A comissão paga ao Leileiro não será devolvida.VIII-
Havendoleilãopositivoacartadearremataçãodobemimóvel,comorespectivo mandado de imissão na posse, será expedida depois 
de efetuado o depósito ou prestadas asgarantiaspeloarrematante,bemcomorealizadopagamentodacomissãodoleiloeiroedas 
demaisdespesasdaexecução(CPC,§1º,art.901)e,ainda,apósodecursodetodososprazoslegaise acomprovaçãodopagamentodo 
Impostode TransmissãodeBensImóveis-ITBI.IX - A carta de arrematação conterá a descrição do imóvel, com remissão à sua 
matrícula ouindividuação e aos seus registros, a cópia do auto de arrematação e a prova de pagamentodo 
impostodetransmissão,alémdaindicaçãodaexistênciadeeventualônusrealougravame (CPC, §2º do art. 901). X - Expedida a carta 
de arrematação para pagamentoparcelado, será a mesma levada pelo arrematante, se imóvel, ao respectivo Cartório deRegistro 
de Imóveis para averbação da hipoteca em favor do credor. XI - Considerar-se-ápreço vil para os fins dispostos no art. 891 do 
CPC o lance que ofertar valor inferior a 50%(cinquentaporcento)daavaliaçãodobem.XII-
Osexecutadoserespectivoscônjuges,secasadosforem,e/ounapessoadeseurepresentantelegal,bemcomoeventuais:coproprietário; 
proprietário de terreno e/ou titular de: usufruto, uso, habitação, enfiteuse,direito de superfície, concessão de uso 
especialparafinsdemoradiaouconcessãodedireitorealdeuso;  credor pignoratício,hipotecário, anticrético,    fiduciáriooucom 
penhoraanteriormenteaverbada;promitente. comprador/vendedor ficarão intimados sobreas datas designadas para o leilão por 
meio do respectivo edital, se porventura não foremencontrados para a intimação pessoal, bem como para os efeitos do art. 889, 
inciso I, doCPC, e de que, antes da arrematação e da adjudicação do(s) bem(ns), poderá(ão) remir aexecução, consoante o 
disposto no art. 826 do CPC. XIII- Ficam todos cientes de queaquele que tentar impedir, perturbar ou fraudar arrematação 
judicial; afastar ou procurarafastar concorrente ou licitante, por meio de violência, grave ameaça, fraude ou oferecimentode 
vantagem, estará sujeito a penalidade prevista no art. 358 do Código Penal, sem prejuízoda reparação do dano na esfera cível, 
nos termos do art. 186 do Código Civil. XIV -Na eventualidade de ser frustrada, no próprio leilão, 
aarremataçãodedeterminadolote,pornãoatendimentopeloarrematantederequisitosnecessários, será facultado ao licitante que 
ofertou o segundo melhor lance, se houver e casoeste tenhainteresse, aconfirmaçãodaarrematação peloúltimolance queofertou e 
caso não aceite, será facultado nas mesmas condições  a aceitação ao terceiro lançador e assim sucessivamente será 
convocado o próximo licitante até a devida satisfação do crédito do exequente.DAENTREGADOSBENSA carta de arrematação 
do bem imóvel, com o respectivo mandado de imissão na posse, outermo de entrega quando se tratar de bem móvel, será 
expedida em favor do arrematante apóspagamento do valor da arrematação e da comissão do Leiloeiro, mediante a 
apresentação dosdocumentos que comprovem a condição de Arrematante e transcorrido o prazo recursal. Casohaja interposição 
de recurso, fica facultado ao arrematante, no prazo de05 (cinco) 
dias,desistirdaarremataçãodobemleiloado,oportunidadeemqueserádevolvidoovalordepositado inicialmente a título de pagamento 
do bem e comissão do leiloeiro. Não sendo ocasodedesistência,acartadearremataçãoseráexpedidaapósojulgamentodorecurso 
interposto. Os bens serão vendidos no estado de conservação em que se encontrarem, nãocabendo à Justiça e/ou ao Leiloeiro 
quaisquer responsabilidades quanto a consertos e 
reparosoumesmoprovidênciasreferentesàretirada,embalagem,impostos,encargossociaisetransportesdaquelesarrematados.Seráai
ndaatribuiçãodoslicitantes/arrematantesaverificaçãodoestadodeconservação,situaçãodeposseeespecificaçõesdosbensoferecidos
noleilão.Qualquerdúvidaoudivergêncianaidentificação/descriçãodosbensdeverá ser dirimida no ato do leilão. Os bens móveis 
penhorados poderão ter sido removidospara depósito particular, e as custas referentes à remoção, avaliação, guarda e 
conservaçãodo(s) mesmo(s), bem como outras despesas relacionadas ao processo, serão descontadas naprestaçãode 
contasdoleilão realizado,deduzindo-se doprodutoda alienaçãojudicial.ÔNUS/GRAVAMESOs bens serão ADQUIRIDOS LIVRES E 
DESEMBARAÇADOS DE QUAISQUER ÔNUS, entre eles PENHORAS E INDISPONIBILIDADE DE BENS até a data 
daexpedição da respectiva Carta de Arrematação ou Mandado de Entrega, excetuando-se 
asobrigaçõesPropterRem(v.g.cotascondominiais).OARREMATANTEdebemIMÓVELRECEBERÁacoisa livre de tributos de âmbito 
municipal (IPTU e contribuições de melhoria), cujo fatoimponíveltenhaocorridoemdataanterioràarrematação. Os 
referidostributosserãosubrogados no preçoofertadopelolicitante,nostermosdoartigo 130doCTN;para os bens imóveisaexpedição 
dacartadearremataç.ão ficará condicionadaàcomprovaçãodopagamento do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis – ITBI pelo 
arrematante – e custasprocessuais (Item 6.7.11 do Provimento 36/2002 TJ-TO). OARREMATANTEde VEÍCULO nãoestará 
sujeito ao pagamento de débitos anteriores à data da alienação judicial.A COMISSÃO DE LEILOEIRO e as demais despesas 
relacionadas abaixo nas letras A e B ficarão por conta do 
arrematante,inclusiveascustasdaexpediçãodacartadearrematação(tabeladecustasdaCorregedoriadoTJ/TO), não 
inclusasnopreçodolance:A)CUSTASDEARREMATAÇÃO,(1%dovalordaarrematação,adjudicaçãoouremiçãoemhastapública-
mínimodeR$24,00emáximodeR$240,00reais),nostermosdoAnexoÚnicodaLei1.286/2001,TabelaX,item63,aserrecolhida aos cofres 
do Funjuris através de DAJ - deverá o Arrematante retirar a guia de Custas de Arrematação na vara que ora realizao leilão e, em 
caso de parcelamento a emissão das parcelas (guia de parcelamento), 
serãoderesponsabilidadedoArrematanteedevemserretiradasdiretamentenavaraondeocorrer.B) EVENTUAIS TAXAS DE 
TRANSFERÊNCIA DOBEM. Como ITBI, Registro(s) no CRI, ITR e outras eventuais guias e custas relacionadas a transferência 
do Bem em nome do ARREMATANTE;INFORMAÇÃO DE ÔNUS E GRAVAMES CONSTANTES NAS MATRÍCULAS Nº 5.913 E 
5.914AV.02-M.5.913 — Em 28.04.2000 — AVERBAÇÃO DE CONSTRUÇÃO — A requerimento do proprietário, instruído com 
Termo de Habite-se, passado pela Prefeitura Municipal desta cidade, em 26.04.2000, e planta baixa assinada pelo arquiteto, 
Wilson L. P. da Motta, CREA RJ n° 47.666/D, é averbada um prédio industrial, com a área total construída de 
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510,00m2(quinhentos e dez metros quadrados), sendo: a) prédio da fábrica, com 367,84m2(trezentos e sessenta e sete metros e 
oitenta e quatro centímetros quadrados), com estrutura de concreto e alvenaria, coberto com telhas de alumínio, teto de estrutura 
metálica, piso de cimento, contendo 11 cômodos, sendo: 04 salas com câmaras frias, sala de embalagens, depósito de sal, casa 
dos motores, sala de fabricação, sala de pasteurização e desnatação, laboratório e hall; b) prédio administrativo, com estrutura 
de alvenaria, com a área construída de 71.08m2(setenta e um metros e oito centímetros quadrados), contendo 10 (dez) 
cômodos, sendo: varanda, sala de recepção, 02 salas de escritório, copa, hall, 03 banheiros, vestiário; c) prédio de almoxarifado, 
com estrutura de alvenaria, com 71.08m2(setenta e um metros e oito centímetros quadrados), contendo 06 (seis) cômodos, 
sendo: 05 depósitos e 01 banheiro. Apresenta a Certidão Negativa de debito CND/INSS sob o n° 007702000-28601001, passada 
pelo PAF/Araguaina, em 25.04.2000, referente a área construída de 510,00 m2 (quinhentos e dez metros quadrados).R.03-
M.5913 — Em 08.05.2000 — HIPOTECA — Certifico que, conforme Cédula de Crédito Industrial, sob o n° FGI-G-126-00-0001-7, 
emitida em 05.05.2000, por LATICINIOS BOM LEITE LTDA, acima qualificado, o imóvel objeto desta matricula e da Av.02, fica 
hipotecado a favor do BANCO DA AMAZÔNIA S/A, na qualidade de administrador do Fundo Constitucional de Financiamento do 
Norte — FNO, de acordo com a Lei 7.827, de 27.09.1989, alterada pela Lei 9.126. de 10.11.95, em garantia do crédito no valor 
de RS 1.295.865,95(um milhão duzentos e noventa e cinco mil e oitocentos e sessenta e cinco reais e noventa e cinco 
centavos).R.04-M.5913 — Em 23.05.2002 — ARRESTO — DEVEDOR: LATICÍNIO BOM LEITE LTDA, WEL 1NGTON JUSTINO 
FERREIRA e VIVIANE GUIMARÃES DA SILVA FERREIRA, acima qualificados. CREDOR: BANCO DA AMAZÔNIA S/A — 
BASA. VALOR DA CAUSA: R$ 1.566.978,72(urn milhão quinhentos e sessenta e seis mil) e novecentos e setenta e oito reais e 
setenta e dois centavos). FORMA DO TITULO: Auto de Arresto e Termo de Depósito, datado de 02.05.2002, extraído da Carta 
Precatória n° 066/02, em tramite pela ia Vara Cível desta Comarca, de ordem do Dr. José Ribamar Mendes Júnior, MM Juiz de 
Direito. IMÓVEL: O objeto desta matrícula. DEPOSITÁRIA: Edinéia Martins Santana Sá..05 — Em 23 de setembro de 2003 — 
PENHORA — Nos termos do Mandado de Execução Fiscal, datado de 20.08.2003 e Auto_ de Arresto, Avaliação e Depósito, 
datado de 19.09.2003, n° do processo 1.370/03. de ordem da Dra. Etelvina Maria Sampaio Felipe, Juíza de Direito da r Vara Civil 
desta Comarca de Colinas do Tocantins-TO, fica penhorado a favor de FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, o imóvel objeto desta 
matrícula, sendo o valor da causa R$ 282.998,63 (duzentos e oitenta e dois mil e novecentos e noventa e oito reais e sessenta e 
três centavos).R.06-M.5.913 - Em 30 de agosto de 2019 - PENHORA - Nos Termos do Mandado de Avaliação e Penhora, 
extraído do Processo n° 5000049-02.2004.827.2713 - Ação de Execução Fiscal, datado de 17/05/2019. Despacho/Decisão, 
datado de 06/03/2019, ambos, assinado eletronicamente pelo Dr. José Carlos Ferreira Machado, MM. Juiz Substituto, 
Respondendo pela la Vara Cível de Colinas do Tocantins-TO e Auto de Penhora e Avaliação, datado de 28/06/2016, assinado 
por Ildivania Soares de Oliveira Santos-Oficial de Justiça/Avaliadora de Colinas do Tocantins-TO, o imóvel objeto desta matricula 
de propriedade de Laticinios Bom Leite LTDA, retro qualificado, fica PENHORADO a favor da UNIÃO - FAZENDA NACIONAL, 
em garantia da dívida no valor de R$ 30.732,34 (trinta mil, setecentos e trinta e dois reais e trinta e quatro--centavos), tendo 
como devedores: LATICÍNIOS BOM LEITE LTDA e WELLINGTON JUSTINO FERREIRA. DEPOSITÁRIO PÚBLICO: Luismar 
Sebastião Luciano Barbosa..07-M.5.913 - Em 09 de dezembro de 2019 - PENHORA - Nos Termos do Oficio n° 321/2019, datado 
de 05/11/2019 e Decisão, datada de 30/10/2019, Processo n° 5000038-07.2003.827.2713 - Ação de Execução Fiscal, ambas, 
assinado eletronicamente pelo Doutor José Carlos Ferreira Machado, MM. Juiz Substituto, respondendo da 1' Vara Cível de 
Colinas do Tocantins-TO, o imóvel objeto desta matricula de propriedade de Laticínios Bom Leite LTDA, retro qualificado, fica 
PENHORADO a favor da UNIÃO - FAZENDA NACIONAL, em garantia da dívida no valor de 125 142.911,52 (cento e quarenta e 
dois mil, novecentos e onze reais e cinquenta e dois centavos), tendo como devedores: LATICINIOS BOM LEITE e 
WELLINGTON JUSTINO FERREIRA.R.02-M.5914 — Em 08.05.2000 — HIPOTECA — Certifico que, conforme Cédula de 
Crédito Industrial, sob o n° EGEG-126-00-0001-7, emitida em 05.05.2000, por LATICINIOS BOM LEITE LTDA, acima qualificado, 
o imóvel objeto desta matrícula, fica hipotecado a favor do BANCO DA AMAZÔNIA S/A, na qualidade de administrador do Fundo 
Constitucional de Financiamento do Norte — FNO, de acordo com a Lei 7.827, de 27.09.1989, alterada pela Lei 9.126, de 
10.11.95, em garantia do Crédito no valor de R$ 1.295.865,95 (um milhão duzentos e noventa e cinco mil e oitocentos e sessenta 
e cinco reais e noventa e cinco centavos).R.03-M.5914 — Em 23.05.2002 — ARRESTO — DEVEDOR: LATICÍNIO BOM LEITE 
LTDA, WELLINGTON JUSTINO FERREIRA e VIVIANE GUIMARÃES DA SILVA FERREIRA, acima qualificados. CREDOR: 
BANCO DA AMAZÓNIA S/A — BASA. VALOR DA CAUSA: R$1.566.978,72(um milhão quinhentos e sessenta e seis mil e 
novecentos e setenta e oito reais e setenta e dois centavos). FORMA DO TÍTULO: Auto de Arresto e Termo de Depósito, datado 
de 02.05.2002, extraído da Carta Precatória n°066/02, em trâmite pela 1' Vara Cível desta Comarca, de ordem do Dr. José 
Ribamar Mendes Júnior, MM. Juiz de Direito. IMÓVEL: O objeto desta matrícula. DEPOSITÁRIA: Edinéia Martins Santana 
Sá.R.04 — Em 23 de setembro de 2003 — PENHORA — Nos termos do Mandado de Execução Fiscal, datado de 20.08.2003 e 
Auto de Arresto, Avaliação e depósito, datado de 19.09.2003, n° do processo 1.370/03. de ordem da Dra. Etelvina Maria 
Sampaio Felipe, Juíza de Direito da 20Vara Civil desta Comarca de Colinas do Tocantins-TO, fica penhorado a favor de 
FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, o imóvel objeto desta matrícula, sendo o valor da causa R$282.998,63 (duzentos e oitenta e 
dois mil e novecentos e noventa e oito reais e sessenta e três centavos), e o valor da avaliação R$30.000,00 (trinta mil 
reais).R.05-M.5.914 - Em 09 de dezembro de 2019 - PENHORA - Nos Termos do Oficio n° 321/2019, datado de 05/11/2019 e 
Decisão, datada de 30/10/2019, Processo n° 5000038-07.2003.827.2713 - Ação de Execução Fiscal, ambas, assinada 
eletronicamente pelo Doutor José Carlos Ferreira Machado, MM. Juiz Substituto, respondendo da 1ª Vara Cível de Colinas do 
Tocantins-TO, o imóvel objeto desta matricula de propriedade de Laticínios Bom Leite LTDA, retro qualificado, fica PENHORADO 
a favor da UNIÃO - FAZENDA NACIONAL, em garantia da dívida no valor de R$ 142.911,52 (cento e quarenta e dois mil, 
novecentos e onze reais e cinquenta e dois centavos), tendo como devedores: LATICÍNIOS BOM LEITE e WELLINGTON 
JUSTINO FERREIRA.OBS.: * HOMOLOGADA A ARREMATAÇÃO SERÃO PROVIDÊNCIADAS PELO JUDICIÁRIO AS 
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RESPECTIVAS BAIXAS DE TODAS E QUAISQUER RESTRIÇÔES EXISTENTES NO IMÓVEL LEILOADO ATÉ A DATA DA 
SUA ARREMATAÇÃO, ISENTANDO O ARREMATENTE DE TODA E QUALQUER RESPONSABILIDADE EM RAZÃO 
DELAS.INTIMAÇÃOFica(m) desde logo intimado(a)(s) o(a)(s): EXECUTADOS:LATICINIO BOM LEITE LTDA E WELLINGTON 
JUSTINO FERREIRA, atravésdeseu ProcuradordevidamenteconstituídosnosautosDr.(a)(s): SERGIO CONSTANTINO 
WACHELESKI OAB/TO001643,osrespectivossócios,seuscônjugeserepresentante legal, bem como os eventuais coproprietário 
de terreno e/ou titular de: usufruto,uso,habitação,enfiteuse,direitodesuperfície,concessãodeusoespecialparafinsdemoradiaou 
concessão de direito real de uso; credores: CREDORES: BANCO DA AMAZÔNIA S/A, JUSTIÇA DO TRABALHO DE 
ARAGUAÍNA-TO, FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL E UNIÃO – FAZENDA NACIONAL, 
pignoratício,hipotecário,anticrético,fiduciáriooucompenhoraanteriormenteaverbada;promitentecomprador/vendedor;União,Estadoe
Municípionocasodebemtombado,dasdatasacima,sepor ventura não forem encontrados para a intimação pessoal, bem como para 
os efeitos do art.889, incisoI,doCódigodeProcessoCivil/2015edeque,antes daarremataçãoeda adjudicação do(s) bem(ns), 
poderá(ão) remir a execução, consoante o disposto no art. 826 doCódigo de Processo Civil/2015. Fica(m) cientificado(s) de que o 
prazo para a apresentação dequaisquer medidas processuais contra os atos expropriatórios contidas no § 1º do art. 903 doCPC 
será de dez dias após o aperfeiçoamento da arrematação (art. 903§ 2º do CódigoDeProcesso Civil/2015). Bem como a(s) 
EXEQUENTE: UNIÃO – FAZENDA NACIONAL.,atravésdeseuProcuradordevidamenteconstituídosnosautosDr.(a)(s):JOVENTINO 
PEREIRA DA COSTA JÚNIOR PFNTO2347346.E para que chegue ao conhecimento de todos e no futuro 
ninguémpossaalegarignorância,expediu-
seopresenteeditalqueserápublicadoeafixadonaformadaLei.DADOEPASSADOnestaCidadeeComarcadeColinas do 
Tocantins,EstadodoTocantins.Colinas do Tocantins/TO,20deabrilde2021.MARCOANTONIOFERREIRADEMENEZES, 
LeiloeiroOficial–JUCETINSnº2012.09.0015 - A3 
 

DIANÓPOLIS 
Diretoria do foro 

Portaria Nº 965/2021 - PRESIDÊNCIA/DF DIANÓPOLIS, de 20 de abril de 2021 
Doutor JOÃO ALBERTO MENDES BEZERRA JÚNIOR, MM. Juiz de Direito, Diretor do Foro desta Comarca de Dianópolis -TO, 
usando das atribuições que lhe compete, etc... 
  
CONSIDERANDO a Resolução CNJ nº 372, de 12 de fevereiro de 2021, que determina o emprego de ferramenta de 
videoconferência que permita o contato audiovisual e sincrônico com servidor designado em cada unidade durante o horário de 
atendimento ao público; 
CONSIDERANDO, ainda, a Portaria nº 631, de 15 de março de 2021, que implantou e regulamentou o sistema de atendimento 
denominado “balcão virtual”, destinado ao atendimento virtual de advogados, partes e interessados; 
CONSIDERANDO, finalmente, a Decisão/Ofício nº 734 / 2021 - CGJUS/ASJCGJUS, no sentido da revogação expressa da 
Portaria nº 448/2021 - PRESIDÊNCIA/DF DIANÓPOLIS, de 25 de fevereiro de 2021, mediante ato próprio. 
RESOLVE: 
Art. 1º REVOGAR a Portaria nº 448/2021 - PRESIDÊNCIA/DF DIANÓPOLIS, de 25 de fevereiro de 2021, a partir desta data. 
Comuniquem-se à douta Presidência, Corregedoria-Geral da Justiça, servidores desta Comarca e Instituições parceiras OAB, MP 
e DP. 
Publique-se. Cumpra-se. 

JOÃO ALBERTO MENDES BEZERRA JÚNIOR 
Juiz de Direito - Diretor do Foro 

 

GUARAÍ 
2ª vara cível; família e sucessões infância e juventude 

Editais de publicações de sentenças de interdição 
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 
EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO POR 03 (TRÊS) VEZES CONSECUTIVAS COM INTERVALO DE 
10 (DEZ) DIAS. 
O Doutor Marcelo Eliseu Rostirolla, Juiz de Direito respondendo pela Vara de Família, Sucessões, Infância, Juventude e 2ª Cível 
da Comarca de Guaraí, Estado do Tocantins, na forma da lei etc... FAZ SABER a todos quantos o presente Edital virem ou dele 
conhecimento tiverem, que tramitaram por este Juízo e Escrivania competentes os termos da Ação de INTERDIÇÃO n. 0003499-
52.2020.827.2721, ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO em favor NAZARÉ FERNANDES DE MACEDO, brasileira, viúva, 
aposentada, nascida aos 05.05.1944, natural de Guaraí/TO, filha de Leopoldo Fernandes de Sousa e Cícera Rosa da Conceição, 
RG n. 128.153 SSP/TO, CPF n. 318.611.302-44; feito julgado parcialmente procedente e decretada a interdição da requerida, 
portadora de doença de acidente vascular cerebral isquêmico (CID I64), relativamente incapaz para exercer pessoalmente os 
atos da vida civil em geral, restrita tão somente aos atos de natureza patrimonial e negocial; sendo lhe nomeada CURADORA a 
Sra. Deuzimar Ribeiro da Silva, nos termos da r. sentença – evento 68, que, em resumo, tem o seguinte teor: 
SENTENÇA: “(...) Posto isso e tudo o mais que dos autos consta, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, na forma do 
artigo 487, I, do CPC, com julgamento do mérito, em consonância ao previsto no artigo 85, caput e § 10, da lei 13.146/15 para o 
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fim de decretar a interdição de NAZARE FERNANDES DE MACEDO, declarando-a relativamente incapaz de exercer os atos da 
vida civil em geral, restrita tão somente aos atos de natureza patrimonial e negocial. Com fulcro no artigo 1.775, §3º, do Código 
Civil, NOMEIO curadora da interditada  a Sra. Deuzimar Ribeiro da Silva, que não poderá por qualquer modo alienar ou onerar 
bens móveis, imóveis ou de quaisquer natureza, pertencentes a interditada, sem autorização judicial. Os valores recebidos de 
entidade previdenciária deverão ser aplicados exclusivamente na saúde, alimentação e no bem-estar da interditada. Lavre-se o 
termo de curatela, constando as restrições acima. Cumpra-se o disposto nos artigos 755, § 30 e 759, § 10 do Código de 
Processo Civil, publicando-se os editais. De já sai intimada a curadora da interditada para prestar compromisso, em cujo termo 
deverão constar as restrições supra, todas referentes à proibição de alienações ou onerações de quaisquer bens do interdita, 
sem autorização judicial. Inscreva-se a sentença no Registro Civil da interditada (art. 29, V, e 92, da Lei 6.015/73 e art. 9º do 
Código Civil), expedindo-se, para tanto, o mandado. Publiquem-se na Imprensa Oficial por 03 (três) vezes, com intervalo de 10 
(dez) dias, constando do edital os nomes da interditada e da curadora, a causa da interdição e os limites da curatela, nos termos 
do artigo 1184, do CPC. Oficie-se o Cartório Eleitoral. Custas na forma da lei pela requerida, entretanto em face dele ser 
beneficiário da assistência judiciária, fica suspenso o pagamento das custas, até eventual mudança na sua situação econômica. 
Se dentro do prazo de cinco anos, a contar desta sentença, a assistida não puder satisfazer o aludido pagamento, a obrigação 
ficará prescrita (art. 98, § 3º do CPC). Dou a presente por publicada em audiência e dela intimadas as partes. A presente 
sentença transita imediatamente, em julgado posto que as partes renunciaram ao prazo recursal. Registre-se e cumpra-se. 
Cumpridas as formalidades legais, procedam-se as baixas necessárias com o arquivamento do presente feito. Guaraí-TO, 05 de 
março de 2021. CIRO ROSA DE OLIVEIRA JUIZ DE DIREITO.” Dado e passado nesta cidade e Comarca de Guaraí, 19/4/2021. 
Eu, Edith Lázara Dourado Carvalho, Técnica Judiciária. Documento eletrônico assinado por MARCELO ELISEU ROSTIROLLA, 
Juiz de Direito. 
 

GURUPI 
1ª vara cível 

Editais de intimações com prazo de 20 dias 
EDITAL Nº 2579101 
EDITAL DE INTIMAÇÃO  
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA 
PRAZO DE 20 DIAS 
INTIMANDO: CENTRAL TUR TRANSPORTES LTDA. 
OBJETIVO: Intimação da executada CENTRAL TUR TRANSPORTES LTDA. cnpj n.º 19625822000196 do inteiro teor do autos 
nº 0011361-42.2018.8.27.2722, Cumprimento de sentença que lhe move LUZIENE FRANCISCA DA SILVA SOUSA, inscrito no 
CPF/CNPJ sob o nº 80989829120, do para INTIMÁ-LA do inteiro teor da petição de inicial, para pagamento do valor apurado no 
prazo de 15 dias, sob pena de multa de 10% sobre o total e prosseguimento, com penhora e alienação judicial de bens, tudo na 
forma do artigo 523, do CPC/2015, bem como, nos termos do artigo 525, do CPC, fica a parte executada ciente de que 
transcorrido o prazo previsto no art. 523, do CPC, sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para, 
independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. E, para que ninguém possa 
alegar ignorância, o MM. Juiz de Direito mandou expedir este edital que será publicado na forma da lei. Gurupi-TO, 19 de Abril de 
2021. Eu, Rafael Vargas do Prado, Servidor de Secretaria, o digitei e assino. Adriano Morelli. Juiz de Direito. 
 

Editais de citações com prazo de 20 dias 
EDITAL Nº 2578976 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 20 DIAS 
CITANDO: UBIRATAN THADEU DE CASTRO FILHO 
OBJETIVO: Citação do requerido do inteiro teor do autos nº 0013599-97.2019.8.27.2722, Ação de Cobrança que lhe move 
CLÁUDIO MARCOS DOS SANTOS, inscrito no CPF/CNPJ sob o nº 79230903191, do inteiro teor da petição inicial, cuja cópia 
segue anexa, bem como para, no prazo de 15 (quinze) dias, pagarem o débito ou oferecer embargos, sob pena de constituir-se 
de pleno direito o título de execução judicial, convertendo o mandado inicial em mandado executivo, ficando isentos de custas e 
honorários advocatícios em caso de cumprimento. OBJETO: 2298. VALOR DA CAUSA: R$ 7.144,19. E, para que ninguém 
possa alegar ignorância, o MM. Juiz de Direito mandou expedir este edital que será publicado na forma da lei. Gurupi-TO, 19 de 
Abril de 2021. Eu, Rafael Vargas do Prado, Servidor de Secretaria, o digitei e assino. Adriano Morelli. Juiz de Direito. 
 

2ª vara cível 
Editais de intimações com prazo de 20 dias 

EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 20 DIAS. 
O Doutor NILSON AFONSO DA SILVA, meritíssimo Juiz de direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Gurupi, no exercício de suas 
atribuições legais etc. Faz saber a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo e 
Escrivania do 2º Cível, processam-se os autos n.º  5000565-48.2011.8.27.2722, de Ação de Procedimento Comum Cível 
requerida por VANDA BARBOSA DIAS e DOMINGOS DA COSTA DIAS em face de JOÃO BATISTA POYER, ISIDRO DOS 
SANTOS MIGUEL e REFRIGERANTES IMPERIAL LTDA, e por este meio INTIMA o(a) executado João Batista Poyer, 
brasileiro, engenheiro, empresário, inscrito no CPF sob o nº 158.094.129-04, atualmente em lugar incerto ou não sabido, para, 
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prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento no valor de R$ 915.036,40 (novecentos e quinze mil e trinta e seis reais e 
quarenta centavos), sob pena de multa de 10%, nos termos do art. 523 do CPC e constrição judicial de bens. Efetuado o 
pagamento neste período, afasta a incidência da multa e honorários advocatícios de 10% (dez por cento) para esta fase. Ao final 
deste prazo, inicia-se o prazo de quinze dias para impugnar (art. 525 do CPC). OBSERVAÇÃO: Fica a parte ciente que o 
acesso ao processo será através da Chave n.º 635394713213, no site www.tjto.jus.br, no link E-PROC. E para que 
ninguém alegue ignorância, mandou que fosse expedido o presente edital e publicado na forma da lei. Dado e passado nesta 
cidade e Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins, aos 19 dias do mês de março de 2021. Eu ____, Nilton de Sousa Figueira, 
Técnico Judiciário de 1ª Instância, digitei e subscrevo. 
 

MIRANORTE 
1ª escrivania criminal 

Editais de citações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 DIAS. 
AUTOS DE AÇÃO PENAL Nº: 00047750620208272726 
ACUSADO: MAYCON DOUGLAS RODRIGUES SANTOS 

FINALIDADE: CITAR o (a) Sr MAYCON DOUGLAS RODRIGUES SANTOS, brasileiro, já qualificado nos autos, atualmente em 
lugar incerto e não sabido. Como incurso (s) nas sanções do (s) artigo art. 157, § 3°, II do Código Penal, art. 33, caput e 35 
da11.343/06 e art. 244-B da Lei 8.069/90. Fica (m) citado (s) dos termos da denúncia, para que no prazo de 10 dias, produza sua 
defesa preliminar, caso queira, arrole testemunhas, cientificando-o que em caso de inércia ou decurso do prazo sem 
manifestação ser-lhe-á nomeado defensor público para o fazer, também no prazo de 10 dias, tudo em conformidade com a Lei 
11689/08, referente a ação Penal acima referida, movida pela Justiça Pública em seu desfavor. Para conhecimento de todos é 
passado o presente edital. Dado e passado nesta cidade e Comarca de Miranorte, Estado do Tocantins, aos vinte dias do mês 
de abril do ano de dois mil e vinte e um (20/04/2021). Eu, Escrivã Judicial, lavrei o presente. Ricardo Gagliardi, Juiz de direito 
 

PALMAS 
Diretoria do foro 

Portarias 
Portaria Nº 949/2021 - PRESIDÊNCIA/DF PALMAS, de 19 de abril de 2021 
Dispõe sobre adoção de medidas temporárias e emergenciais de prevenção ao contágio pelo coronavírus (COVID-19) e dá 
outras providências. 
FLAVIA AFINI BOVO, Diretora do Foro da Comarca de Palmas - TO, no uso de suas atribuições legais, etc.CONSIDERANDO a 
Lei n.º 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas para o enfrentamento da emergência de saúde pública 
de importância internacional decorrente do novo Coronavírus; 
CONSIDERANDO a Portaria n.º 52, de 12 de março de 2020, do Presidente do Conselho Nacional de Justiça, que estabelece, 
no âmbito do CNJ, medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo novo Coronavírus (COVID-19), considerada a 
classificação de pandemia pela Organização Mundial de Saúde; 
CONSIDERANDO a Orientação n.º 9, de 13 de março de 2020, do Corregedor Nacional de Justiça, que dispõe sobre a 
necessidade das Corregedorias-Gerais dos ramos do Poder Judiciário Nacional observarem medidas temporárias de prevenção 
ao contágio pelo novo coronavírus (COVID-19) e dá outras orientações; 
CONSIDERANDO a necessidade de manter a prestação de serviços públicos no âmbito do Poder Judiciário; 
CONSIDERANDO que a adoção de hábitos de higiene básicos e a ampliação de rotinas de limpeza em áreas de circulação 
reduzem significativamente o potencial do contágio; 
CONSIDERANDO a Portaria-Conjunta n.º 023/2020, expedida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, a qual prevê as 
normativas para o retorno gradual às atividades presenciais do Poder Judiciário do Estado do Tocantins; 
CONSIDERANDO as Resoluções 313, 314 e 318/2020 do CNJ, que estabelecem no âmbito do Poder Judiciário, regime de 
plantão extraordinário, para uniformizar o funcionamento dos serviços judiciários, com o objetivo de prevenir o contágio pelo novo 
Coronavírus - COVID-19, e garantir o acesso à justiça neste período emergencial. 
CONSIDERANDO o avanço da pandemia de coronavírus pelo Brasil, em especial o Estado do Tocantins; 
CONSIDERANDO a Portaria Conjunta n.º 010, de 26 de março de 2021 TJTO/CGJUS que prorroga o regime de Teletrabalho 
integral compulsório no Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, anexos e Corregedoria Geral da Justiça, até o dia 30 de abril 
de 2021; 
CONSIDERANDO  a edição da Portaria Conjunta n.º 011, de 09 de abril de 2021 TJTO/CGJUS, a qual revogou a Portaria 
Conjunta n.º 9 TJTO/CGJUS, bem como revogou os arts. 9º a 12 da Portaria Conjunta n.º 023 TJTO/CGJUS; 
CONSIDERANDO que o prédio do Fórum de Palmas se encontra situado na mesma cidade do prédio do Tribunal de Justiça, 
qual seja, a cidade de Palmas - TO; estando, portanto, em Município que ostenta a mesma situação epidemiológica; 
CONSIDERANDO que os dados divulgados pela Secretaria de Saúde do Estado do Tocantins informam crescimento 
exponencial nos casos de contaminação por COVID – 19 na cidade de Palmas – TO, dados estes que podem ser acessados 
através do Instagram e são, ainda, divulgados diuturnamente nos meios de imprensa, bem como o fato de que o sistema 
hospitalar se encontra colapsado; 
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CONSIDERANDO a necessidade de que sejam atendidos os protocolos de saúde oriundos do Ministério da Saúde os quais tem 
sido divulgados diuturnamente nos meios de comunicação e que recomendam que não haja aglomeração de pessoas, devendo 
estas permanecerem em suas residências; 
CONSIDERANDO a necessidade de se regulamentar o atendimento aos jurisdicionados neste período emergencial no Fórum da 
Comarca de Palmas-TO; 
CONSIDERANDO que a Comarca de Palmas, assim como todo o Poder Judiciário do Estado do Tocantins trabalha com seu 
acervo de processos jurídicos e administrativos, integralmente em forma de processos virtuais; 
RESOLVE: 
Art. 1º Manter o regime de Plantão Extraordinário, no âmbito do Fórum da Comarca de Palmas/TO, para uniformizar o 
funcionamento dos serviços judiciários e administrativos, garantindo a todos o acesso à justiça neste período emergencial, com o 
objetivo de prevenir o contágio pelo novo Coronavírus – Covid-19. 
Art. 2º Manter a determinação da adoção de regime de teletrabalho nas unidades sob responsabilidade da Diretoria do Foro da 
Comarca de Palmas/TO de  05 a 30 de abril de 2021, no período de 12 às 18h, ou até que haja deliberação da Diretoria do Foro 
do do Tribunal de Justiça em sentido diverso, devendo todos os servidores e demais colaboradores se absterem de comparecer 
ao Fórum da Comarca de Palmas. 
Art. 3º O Plantão Extraordinário, que funcionará em idêntico horário ao do expediente forense regular, estabelecido pelo Tribunal 
de Justiça do Estado do Tocantins, ou seja, de 12 às 18h, importa em suspensão do trabalho presencial de magistrados, 
servidores, estagiários e colaboradores nas unidades judiciárias e administrativas, assegurada a manutenção dos serviços 
essenciais, por meio de atendimento eletrônico e por telefone. Das 18:01 horas às 11:59 e nos finais de semana ou feriados o 
atendimento será realizado por meio do plantão judicial semanal, o qual fica mantido em todos os seus termos, seguindo-se a 
escala já divulgada pela Diretoria do Foro através do telefone (63) 99966 - 5139. 
Art. 4º Fica suspenso o atendimento presencial de partes, advogados e interessados, todavia este deverá ser realizado 
remotamente pelos meios tecnológicos disponíveis. 
§ 1º O atendimento ao público externo nos dias de expediente normal será prestado de 12 às 18h e será realizado 
exclusivamente pelos meios tecnológicos disponíveis, tais como Balcão Virtual, ou pelos telefones e endereços de e-mail abaixo. 
- Diretoria do Foro: 
E-mail: df-palmas@tjto.jus.br 
Flávia Afini Bovo - Juíza Diretora do Foro (63) 99946 - 2815 (apenas ligação sem sistema de whatsapp) 
Roney Benicchio (Chefe de Gabinete) (63) 98423 – 8823 ou 3218-4371(siga-me) 
Suellen Lobo (assessora jurídica) - (63) 98117-2818 
Rosângela Almeida (63) 99264-7025 ou 3218-4285 (siga-me) 
Tárcia Castro (63) 99201 – 4450  
Natayane - recepção da Diretoria do Foro -  (63)3218-4531 
Secretaria Judicial Unificada das Varas Cíveis  
E-mail: seci@tjto.jus.br 
Thaís - 3218-4565 (siga-me) 
Ana Júlia - 3218-4569 (siga-me) 
 - 1ª Vara Cível - Gabinete  
Thaís - 3218-4565 (siga-me) 
Ana Júlia - 3218-4569 (siga-me) 
- 2ª Vara Cível - Gabinete  
Atendimento no link de skype abaixo indicado: 
ederferreira@tjto.jus.br 
placidocoelho@tjto.jus.br 
 - 3ª Vara Cível - Gabinete  
(63) 3372-1414 (whatsapp) 
 - 4ª Vara Cível - Gabinete  
Thaís - 3218-4565 (siga-me) 
Ana Júlia - 3218-4569 (siga-me) 
 - 5ª Vara Cível - Gabinete  
Assessoria atendimento no link de skype abaixo indicado: 
quintacivelpalmas@hotmail.com 
 - 6ª Vara Cível - Gabinete  
Thaís - 3218-4565 (siga-me) 
Ana Júlia - 3218-4569 (siga-me) 
 - Gabinete de Execuções e Cumprimento de Sentença  
Dr. Rodrigo Perez - E-mail: execucaocivelpalmas@tjto.jus.br 
- 1º Juizado Especial - (Juizado da Fazenda Pública)  
E-mail: 1juizadoespecial@tjto.jus.br 
Iracilene Alves (63) 99227 - 9423 
Ildete Rodrigues (63) 99259-6717 
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Edilene Alves - (63) 99997-0357 
 - 2º Juizado Especial - Juizado Região Sul 
E-mail: 2juizadoespecial@tjto.jus.br 
(63)3218-4301(siga-me) 
 - 3º Juizado Especial- Juizado Região Norte 
E-mail: 3juizadocivelcriminal@tjto.jus.br 
(63)3218-4514 (siga-me) 
 - 4º Juizado Especial - Juizado Taquaralto 
E-mail: 4juizadoespecial@tjto.jus.br 
(63)3218-4520 (siga-me) 
 - 5º Juizado Especial - (Juizado da Fazenda Pública) 
E-mail: juizado5palmas@tjto.jus.br 
(63) 99278 - 7684 (siga-me) 
- Juizado da Infância e Juventude 
E-mail: infjuvpalmas@tjto.jus.br 
(63) 3218-4585 (siga-me) – área cível 
(63) 98111-0999 - área infracional 
- 1ª Vara Criminal 
E-mail: criminal1palmas@tjto.jus.br  
(63) 3218-4551 
 - 2ª Vara Criminal 
E-mail: criminal2palmas@tjto.jus.br 
(63) 99204-8590 - 98435-2468(ligação e whatsapp) 
(63) 3218-4538 (siga-me e whatsapp) 
 - 3ª Vara Criminal 
E-mail: criminal3palmas@tjto.jus.br 
(63) 3218 – 4554 (este telefone funciona para contato via WhatsApp) 
 - 4ª Vara Criminal 
E-mail: criminal4palmas@tjto.jus.br  
(63) 3218 – 4545 (este telefone funciona para contato via WhatsApp) 
- Auditoria Militar 
E-mail: c.j.militar@gmail.com 
Lariana Barros (63) 98411 – 2945 
Mauriane (63) 99265-2351 
- Audiência de Custódia 
Mauriane (63) 99265-2351 
- Secretaria Criminal 
E-mail: secrimpalmas@tjto.jus.br 
Joyce Martins (63) 98433 – 6332 
 - 1ª Vara de Família 
E-mail: familia1palmas@tjto.jus.br  
(63)3218-4546 
 - 2ª Vara de Família 
E-mail: familia2palmas@tjto.jus.br 
 (63) 99206-8791 
 - 3ª Vara de Família 
E-mail: fampalmas3@tjto.jus.br 
(63)3218-4556 
- Vara Especializada de Violência Doméstica contra a Mulher 
E-mail: mulherpalmas@tjto.jus.br 
(63) 3218-4271 (siga-me) 
Juliene Pedreira - (63) 98419-1520 
- Equipe Multidisciplinar da Vara Especializada de Violência Doméstica contra a Mulher 
(63) 3218-4570 
 - 1ª Vara das Fazendas e Registros Públicos 
E-mail: fazenda1palmas@tjto.jus.br 
Claudia Bizinotto (63) 99217 – 4342 (whatsapp)  
 - 2ª Vara das Fazendas e Registros Públicos 
E-mail: fazenda2palmas@tjto.jus.br 
(63) 3218-4596 
Bruna (Assessora) (63) 98489 - 1103 
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Maria Carolina (Assessora) (63) 99954-7838 
Danny Portela (Assessor) (63) 98103-7347 
 - Vara de Saúde e Execuções Fiscais 
E-mail: fiscalsaudepalmas@tjto.jus.br 
(63)3218-4572 (siga-me)  
Wagner - (63) 98467-7343 
 - Vara de Precatórias Cíveis e Criminais, Falências e Concordatas 
E-mail: precatorias1palmas@tjto.jus.br 
Francinete (63) 98405-7555 
Alairton - (63) 98475-5860 
Telma (63) 98445-8478 
Domaia Fernanda - (94) 98805-3919 
Cauê Marinho - (63)99261-2117 
 - Central de Mandados e Impressão 
(63)99106-2112 
 - Pai Presente 
E-mail: paipresentedfpalmas@tjto.jus.br 
 (63) 3218-4220 (siga-me) 
 - Central de Correspondência, Protocolo, Distribuição e Central de Atendimento 
E-mail: distribuicaopalmas@tjto.jus.br 
Cleyjane Moura (63) 98485 - 2020 (Distribuição) 
Maria Aparecida (63) 98412 – 0372 (Correspondência) 
Sheila Kelly (63) 98402-1275 (Distribuição) 
Edilma Souza (63) 99951 – 6515 (Distribuição) 
 - 1ª Turma Recursal 
 (63) 3218-4495 (siga-me) 
 - 2ª Turma Recursal 
E-mail: 2strec@tjto.jus.br 
Lauro (63) 98504-7579 
 - GGEM 
E-mail: ggemcoordenacao@gmail.com 
 (63) 3218 - 4226 
- CEJUSC 
E-mail: cejuscpalmas@tjto.jus.br 
(63) 98457-4002 
(63)3218-4207 
- Junta Médica do Poder Judiciário 
Hedrianne (63)98407-9343 
- Chefia de Segurança do Fórum (63) 3218-4471/4343 
- Empresa Montana Service 
 Irenilde Coimbra (63) 99228 - 8155 
§ 2º Cabe ao colaborador presteza e agilidade no atendimento, cabendo resposta em até 24 horas. 
§ 3º O colaborador deverá proceder, obrigatoriamente, com a verificação prévia de dados, a fim de confirmá-los e resguardar o 
devido sigilo e segurança das informações processuais, como condição ao atendimento e repasse de informações, caso seja 
necessário. 
Art. 5º A adoção do teletrabalho como regime de trabalho para todos os Servidores desta Comarca deve observar os seguintes 
deveres: 
I - O colaborador em regime de teletrabalho deverá manter infraestrutura necessária para o trabalho remoto aos sistemas 
informatizados do Tribunal; 
III - O colaborador deverá preferencialmente manter acesso ao Spark, durante todo o expediente laboral, deixar o telefone e 
Whatsapp sempre ativos nos dias e horários úteis; 
Art. 6º Caso haja algum servidor ou colaborador que não possua condições de realizar suas atividades através do sistema de 
teletrabalho, em razão de não possuir equipamento de informática ou congênere, o mesmo deverá proceder segundo o 
constante na Portaria n.º 855/2021 da Presidência do Tribunal de Justiça. 
Art. 7º Nos casos em que cabível a citação e a intimação pelo correio, por oficial de justiça ou pelo escrivão ou chefe de 
secretaria, fica autorizada a prática de atos de comunicação processual mediante o emprego de ferramentas de mensagem 
instantânea como WhatsApp, Telegram, Signal, Facebook, Instagram,correio eletrônico (e-mail), mensagem de texto, telefone e 
outros que se valham dos sistemas de comunicação telefônica, informática ou telemática, tudo com certidão nos autos, instruída 
com print de telas de aplicativo de mensagens. 
§ 1º Fica a critério do magistrado responsável pela respectiva unidade, no que tange à prática de atos de comunicação 
processual mediante o emprego de meios remotos (WhatsApp, Telegram, Signal, Facebook, Instagram, correio eletrônico (e-
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mail), mensagem de texto, telefone e outros), a opção pelo cumprimento das comunicações processuais de forma digital  pelo 
chefe de secretaria e seus subordinados ou por oficial de justiça, mediante a expedição, neste último caso, do respectivo 
mandado, o qual será encaminhado para a Central de Mandados para distribuição. 
§ 2º Cumprido o ato, o servidor responsável lavrará certidão diretamente no eProc, podendo juntar,quando for o caso, arquivos 
digitais pertinentes à diligência. 
§ 3º Considerar-se-á realizada a intimação, dentre outros critérios, quando o aplicativo demonstrar que a mensagem foi 
devidamente entregue, sem necessidade de comprovação da leitura. 
§ 4º A certidão, dentre outros elementos, deverá conter informação objetiva sobre a identificação do destinatário e que assegure 
que tenha tomado conhecimento do seu conteúdo sobre o teor da comunicação realizada para a transmissão do mandado 
judicial. 
§ 5º Em se tratando de mandados referentes a audiências no modo virtual, o Oficial de Justiça deverá esclarecer a pessoa a ser 
intimada ou citada acerca da necessidade de acesso ao sistema, repassando à mesma o competente link constante do 
mandado. 
§ 6º Se não houver a entrega da mensagem no prazo de 03 (três) dias, o servidor providenciará a comunicação processual por 
outro meio idôneo, o que deverá ser consignado na certidão respectiva. 
§ 7º A contagem dos prazos obedecerá ao estabelecido na legislação de regência. 
Art. 8º Os Oficiais de Justiça da Comarca somente deverão realizar presencialmente apenas o cumprimento de mandados que 
demandarem caráter de urgência e os expedientes em regime de plantão, observando-se as regras de cuidado de não contágio, 
especialmente o uso de EPIs, entre outros recomendados nas manifestações CGJUS 3069451 e GD ETELVINA 3069451 
contidas no SEI 20.0.000003439 – 9 e Portaria Conjunta n° 010/2021, atentando - se os oficiais de justiça para o fato de que a 
Portaria Conjunta n.º 11 TJTO revogou o art. 11 da Portaria Conjunta n.º 23 TJTO. 
§ 1º No que tange aos mandados que se encontram represados na Central de Mandados, considerando que os mesmos se 
tratam, em tese, de mandados não urgentes a serem cumpridos de forma presencial, devem os mesmos permanecer sem 
distribuição nos termos do art. 4º da Portaria Conjunta n.º 10 TJTO, o mesmo acontecendo com os futuros mandados para 
cumprimento presencial não urgentes que venham a ser encaminhados à Central de Mandados, permanecendo a realização da 
triagem, mas sendo distribuídos apenas os mandados urgentes e os não urgentes para cumprimento remoto, ficando 
aguardando distribuição,  a qual ocorrerá em momento oportuno, os mandados não urgentes para cumprimento presencial. 
§ 2º No caso do parágrafo anterior vislumbrada a possibilidade pelo advogado de cumprimento do mandado de forma remota 
deverá ser formulado requerimento ao magistrado do feito a fim de que seja verificada a possibilidade aventada, caso em que, 
sendo o pedido deferido, deverá a escrivania solicitar a devolução do mandado para cumprimento presencial inicialmente 
expedido e encaminhado à Central de Mandados, realizando a substituição do mesmo pelo respectivo mandado para 
cumprimento remoto.    
§ 3º O mesmo procedimento determinado no § 2º deve ser adotado nos casos em que o cumprimento remoto em lugar do 
presencial seja determinado de ofício pelo magistrado da unidade judicial, providenciando a escrivania o competente 
recolhimento e substituição do mandado para os casos de mandados que se encontrem pendentes de distribuição junto à Central 
de Mandados em razão do contido no art. 4º da Portaria Conjunta n.º 10 TJTO. 
§ 4º Fica a Central de Mandados também autorizada a realizar a distribuição de mandados para cumprimento remoto que, 
porventura, venham a ser localizados pelo setor entre os mandados represados. 
Art. 9º. Ficam revogados os termos da Portaria DF Palmas nº 031/2020. 
Art. 10. A Central de Mandados deve excluir da escala de recebimento de mandados que exijam cumprimento presencial, 
aqueles servidores que estão compreendidos no grupo de riscos, como os idosos a partir de 60 anos, e os portadores de 
doenças crônicas, imunossupressoras, respiratórias, diabetes, doenças renais, após comprovação por atestados e exames, bem 
como manifestação da CESAU/TJTO. 
§ 1º Os oficiais de justiça que se encontram realizando suas atividades em cartórios judiciais , em razão de se enquadrarem no 
grupo de risco da COVID - 19 devem retornar às suas funções , providenciando a Secretaria as  portarias respectivas, ficando, 
todavia, responsáveis apenas pelo cumprimento de mandados que possam ser cumpridos de forma remota. 
§ 2º A secretaria da Diretoria do Foro deve providenciar, ainda, o levantamento dos oficiais de justiça que se encontram 
remanejados de   sua função, a fim de que seja verificada, pelas vias próprias, acerca da possibilidade de retorno dos mesmos à 
função originária, considerando a nova modalidade de cumprimento de mandados pela via remota. 
Art. 11 Durante as diligências digitais, ou eventualmente, quando necessárias, externas, deve o oficial de justiça/avaliador, além 
do cumprimento do determinado no mandado, solicitar dados de contato do(s)envolvido(s) (CPF/CNPJ, e-mail, telefones, 
whatsapp e outros meios digitais) para facilitar futuras intimações e outros atos, tais como envio de links para audiências virtuais. 
Art. 12 Na fase de execução/cumprimento de sentença, devem os oficiais de justiça/avaliadores,havendo determinação genérica 
no mandado de busca de bens penhoráveis sem especificação, realizar pesquisas patrimoniais pelos convênios judiciais, tais 
como Sisbajud (incluindo o sistema de reiteração automática de ordens de bloqueio), Renajud, Infojud, Infoseg, entre outros 
Art. 13 Somente serão impressos os mandados referentes a casos emergenciais e os expedientes em regime de plantão, os 
quais já são rotineiramente impressos pelos próprios Oficiais de Justiça. 
Art. 14 O acesso aos Oficiais de Justiça e aos servidores das unidades responsáveis pelas correspondências e expedições de 
mandados e cartas poderá ser autorizado pelo Diretor do Foro, mediante organização de escala que garanta o isolamento e as 
medidas de segurança sanitárias, no quantitativo mínimo imprescindível ao funcionamento do serviço. 
Art. 15 Fica mantida a escala de plantão semanal já previamente estabelecida. 
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Art. 16 Caso haja necessidade de retirada de algum pertence ou documento pessoal que se encontre nas dependências do 
Fórum, o acesso às mesmas deverá ser solicitado previamente à Diretoria do Foro a qual irá verificar a possibilidade de 
atendimento. 
Art. 17 Em razão da necessidade do cumprimento do cronograma de reformas e obras dos fóruns, instalação do sistema de 
videoconferência (Yealink), sistema de impressão (outsourcing), sistema de segurança de redes (firewall) e sala de depoimento 
especial (videoconferência), a Diretoria do Foro, caso seja necessário, organizará escala entre os servidores, com o isolamento e 
as medidas de segurança sanitária adequados, no quantitativo mínimo para acompanhamento da execução dos serviços 
elencados 
Art. 18 Ficam mantidos os serviços de segurança, nos moldes a serem discutidos entre a Assessoria Militar e a Diretoria do Foro. 
Art. 19 Havendo casos omissos estes serão dirimidos pela Diretoria do Foro. 
Art. 20 Caso o sistema instituído na presente Portaria necessite ser reformulado será expedida nova Portaria alterando os itens 
necessários no sentido de se garantir aos jurisdicionados o direito fundamental de acesso à justiça. 
Art. 21 Considerando que se trata de situação emergencial autorizo a divulgação da presente Portaria através de todos os meios 
de comunicação disponíveis, tais como Instagram, Facebook, Whatsapp, e-mails, entre outros. 
Art. 22 Esta portaria entrará em vigor a partir da data de sua publicação, revogando-se ou suspendendo-se disposições em 
contrário. 
Comunique-se à Presidência e à Corregedoria Geral de Justiça. Comuniquem-se amplamente, por meio da ASCOM e demais 
entidades parceiras: OAB, MP, DP, Procuradoria do Estado. 
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se. 
GABINETE DA JUÍZA DIRETORA DO FORO, em Palmas, Estado do Tocantins, aos vinte e nove (20) dias do mês de abril (04) 
do ano de dois mil e vinte (2021). 
Flávia Afini Bovo 
Juíza Diretora do Foro 
 

Vara de execuções fiscais e ações de saúde 

Editais de citações com prazo de 30 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do sócio: ANDERSON FRAZAO CARVALHO, CPF/CNPJ: 2904777199, por estar 
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos 
Eletrônico - e-Proc – 50265202620128272729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, bem como, para, no prazo de 
5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S). 20120008711, inscrita em 10/2/2012; 
20120008712 inscrita em 4/1/2012, referente ao TXL-FUNC; cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era 
de R$ 778,15 (setecentos e setenta e oito reais e quinze centavos) que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e 
encargos, ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de 
crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à 
penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, 
fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em 
caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente 
que será publicado na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. 
Palmas – TO, data certificada pelo sistema. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651 
 

Vara especializada no combate à violência contra a mulher 

Editais de intimações de sentença com prazo de 60 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA COM PRAZO DE 60 DIAS 
ASSISTENCIA JUDICIÁRIA 
AUTOS DE AÇÃO PENAL Nº 00154802520188272729 
Denunciado: NONATO FILHO DA SILVA 
O juiz de Direito Titular desta Vara Especializada no combate à Violência Domestica e Familiar contra a Mulher da Comarca de 
Palmas – TO faz saber a todos que, tramita neste Juízo o auto de Ação Penal Nº 00154802520188272729 , tendo como Réu: 
NONATO FILHO DA SILVA, brasileiro, Solteiro, Ajudante de jardineiro, natural de Itaituba-PA, nascido em 25/12/1984, filho de 
Raimundo Nonato da Silva e de Maria Eunice Dantas Lima, portador do RG n° 741563, como o denunciado encontra-se 
atualmente em local incerto e não sabido, fica INTIMADO pelo presente edital, da sentença proferida conforme dispositivo final a 
seguir transcrito: “(...)3 - DISPOSITIVO: Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal formulada na 
denúncia, motivo pelo qual CONDENO o acusado em epígrafe como incurso nas penas do Código Penal, artigo 147, c/c artigo 
61, inciso II, letra “f” e “h”, do mesmo código e na modalidade de concurso material (art. 69), ainda no artigo 21 do Decreto-Lei 
3.688/41 cumulando-se as mesmas agravantes (art. 1º), tudo na forma prevista na Lei 11.340/06, artigos 5º e 7º. Individualização 
da(s) pena(s) Reconhecida a caracterização de concurso material, segue a fixação de cada infração, viabilizando o 
englobamento ao final. Atento aos comandos dos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal, passo à dosimetria da pena, 
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consoante os fundamentos que seguem: Quanto ao crime de ameaça: 1ª fase: Na falta da indicação especificada de elementos 
pela acusação, a respeito das circunstâncias judiciais que repute desfavoráveis e a fim de ensejar a elevação da pena-base, não 
há margem para valoração aferindo as modulares com utilização de simples expressões genéricas, irrelevantes e abstratas, bem 
como inerentes e vinculadas ao tipo penal. A certidão do evento 10 não traz atualização quanto a eventual trânsito em julgado, 
impedindo o reconhecimento da reincidência. Assim, nesta primeira fase, diante da preponderância de circunstâncias judiciais 
favoráveis, utilizo da pena-base no patamar mínimo, vedada a aplicação isolada de multa (Lei 11.340/06, art. 17) — fixando-a em 
01 (um) mês de detenção. 2º Fase: Não há ATENUANTE para consideração. A AGRAVANTE do art. 61, II, e) não pode ser 
aplicada na ausência de comprovação de casamento formalizado, já que vedada a analogia in malan partem no direito penal 
(STJ – REsp 1201880). Por outro lado, reconheço a AGRAVANTE genérica descrita no artigo 61, II, f), do Código Penal, já que a 
infração foi praticada com reconhecimento da violência doméstica e familiar contra a mulher (inclusive atrativa da competência 
deste Juízo). Reconheço ainda a AGRAVANTE correspondente à gravidez da vítima em avançado estágio (aos nove meses) na 
época do evento, o que era nitidamente de conhecimento do denunciado (vide depoimento do condutor PM Luiz Carlos da Silva 
Abreu e da vítima em juízo afirmando ter criança com menos de um mês de nascida). O Código Penal não estabelece limites 
mínimo e máximo de aumento de pena, a serem aplicados em razão de circunstâncias agravantes, merecendo observância de 
parâmetros razoáveis e proporcionais. Para tanto, devem ser utilizados os percentuais de 1/6 a 2/3 previstos para a terceira fase 
da dosimetria (STJ – HC 170861). Tenho no caso em epígrafe que a valoração deve ser exasperada além do percentual mínimo, 
devido ao reconhecimento de duas agravantes e na falta da contraposição de atenuantes. Elevo a pena pelo correspondente a 
1/3, em 10 (dez) dias, razão pela qual a mesma passa a ser provisoriamente fixada no patamar de 01 (um) mês e 10 (dez) dias 
de detenção. 3º Fase: Inexistem minorantes ou majorantes a serem levadas em consideração, razão pela qual fica nesta última 
fase mantida a pena supracitada — razão pela qual torno-a definitiva em 01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção. Quanto à 
contravenção de Vias de Fato: 1ª fase: Na falta da indicação especificada de elementos pela acusação, a respeito das 
circunstâncias judiciais que repute desfavoráveis e a fim de ensejar a elevação da pena-base, não há margem para valoração 
aferindo as modulares com utilização de simples expressões genéricas, irrelevantes e abstratas, bem como inerentes e 
vinculadas ao tipo penal. A certidão do evento 10 não traz atualização quanto a eventual trânsito em julgado, impedindo o 
reconhecimento da reincidência. Assim, nesta primeira fase, diante da preponderância de circunstâncias judiciais favoráveis, 
utilizo da pena-base no patamar mínimo, vedada a aplicação isolada de multa (Lei 11.340/06, art. 17) — fixando-a em 15 
(quinze) dias de prisão simples. 2º Fase: Não há ATENUANTE para consideração. A AGRAVANTE do art. 61, II, e) não pode ser 
aplicada na ausência de comprovação de casamento formalizado, já que vedada a analogia in malan partem no direito penal 
(STJ – REsp 1201880). Por outro lado, reconheço a AGRAVANTE genérica descrita no artigo 61, II, f), do Código Penal, já que a 
infração foi praticada com reconhecimento da violência doméstica e familiar contra a mulher (inclusive atrativa da competência 
deste Juízo). Reconheço ainda a AGRAVANTE correspondente à gravidez da vítima em avançado estágio (aos nove meses) na 
época do evento, o que era nitidamente de conhecimento do denunciado (vide depoimento do condutor PM Luiz Carlos da Silva 
Abreu e da vítima em juízo afirmando ter criança com menos de um mês de nascida). O Código Penal não estabelece limites 
mínimo e máximo de aumento de pena, a serem aplicados em razão de circunstâncias agravantes, merecendo observância de 
parâmetros razoáveis e proporcionais. Para tanto, devem ser utilizados os percentuais de 1/6 a 2/3 previstos para a terceira fase 
da dosimetria (STJ – HC 170861). Tenho no caso em epígrafe que a valoração deve ser exasperada além do percentual mínimo, 
devido ao reconhecimento de duas agravantes e na falta da contraposição de atenuantes. Elevo a pena pelo correspondente a 
1/3, em 05 (cinco) dias, razão pela qual a mesma passa a ser provisoriamente fixada no patamar de 20 (vinte) dias de prisão 
simples. 3º Fase: Inexistem minorantes ou majorantes a serem levadas em consideração, razão pela qual fica nesta última fase 
mantida a pena supracitada — razão pela qual torno-a definitiva em 20 (vinte) dias de prisão simples. Reconhecido o concurso 
material, a pena concreta será o resultado da cumulação das penas, nos termos do CP, art. 69. DA PENA CONCRETA FINAL 
Condenado o acusado, fixo-lhe a pena concreta final como consequência da dosimetria supracitada, resultando no total de 01 
(um) mês e 10 (dez) dias de detenção quanto ao crime de ameaça e 20 (vinte) dias de prisão simples correspondentes à 
contravenção de vias de fato. Do cumprimento da pena concreta final Considerando a preponderância de circunstâncias judiciais 
favoráveis, a pena corporal deverá ser cumprida inicialmente em regime aberto (CP, art. 33, §3º), via estabelecimento adequado 
a ser indicado pelo Juízo de Execuções Penais, inclusive estipulação sobre a participação nas oficinas da palavra como requisito 
para o cumprimento da pena e progressão de regime, nos termos da Recomendação n.º 7 do TJTO, de 22 de março de 2019 (DJ 
4464). Tenho por incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos prevista no CP, art. 44. Tal 
medida não seria adequada, tampouco socialmente recomendável para a prevenção e repressão envolvendo ilícitos apenados 
com aplicação da Lei 11.340/06 (STJ – HC 290650). Por outro lado, concedo o benefício da suspensão condicional da pena pelo 
período de dois anos — com fulcro no Código Penal, art. 77. Nos moldes do Código Penal, artigos 78 e 79, fica relegado ao 
Juízo da Execução o estabelecimento das condições a serem observadas (STJ – REsp 69740), inclusive participação nas 
oficinas da palavra como requisito para o cumprimento da suspensão da pena, nos termos da Recomendação n.º 7 do TJTO, de 
22 de março de 2019 (DJ 4464). Do mesmo modo, a detração e/ou intercorrências outras ficarão a cargo do Juízo da Execução, 
no que couber (Lei 7.210/84, art. 66, III). Estando o denunciado solto em relação a estes autos, deixo de decretar a sua prisão 
preventiva, possibilitando eventual recurso no estado em que se encontrar (CPP, art. 387, §1º). A acusação registrou na 
denúncia a necessidade de fixação na sentença de valor mínimo devido a título de indenização, o que merece ser acatado de 
acordo com a orientação do Superior Tribunal de Justiça, consoante a tese extraída do RESP respectivo (Tema 983): “Nos casos 
de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título 
de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e 
independentemente de instrução probatória”. Fixo a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) como valor mínimo para fins de 
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reparação de danos (CPP, art. 387, IV), sem prejuízo de que a pessoa legitimada promova pedido complementar no juízo cível 
diverso que não este especializado. Condeno aqui o acusado ao pagamento das custas processuais, reservada a possibilidade 
de ser postulada a isenção ou suspensão da execução, nos termos da lei e diretamente no juízo da execução (STJ - AgRg no 
AREsp 729768). Disposições finais Respeitada eventual alteração pela instância superior, oportunamente e se concretizado o 
trânsito em julgado — deverá a Serventia adotar as seguintes providências, adequando-as ao resultado: · Expedição de 
Mandado(s) de Prisão ou Alvará(s) de Soltura, no que couber (e respectivos cadastramentos); · Havendo bem(ns) apreendido(s), 
adoção das medidas legais ou normativas a respeito e, surgindo qualquer intercorrência ou dúvida, lançar conclusão sob 
certificação; · Inscrição do nome do condenado no rol dos culpados; · Comunicação à Justiça Eleitoral, para os fins do previsto 
no artigo 15, III da Constituição da República Federativa do Brasil; · Inscrição e/ou comunicação junto aos órgãos próprios de 
informações criminais; · Expedição das guias de execução penal, inclusive custas, com encaminhamento ao Juízo de Execuções 
Penais competente. Fica esta sentença publicada quando da sua inserção no sistema virtual. Registre-se em pasta própria para 
tal finalidade. Intimem-se Ministério Público, Assistência da vítima e Defesa, bem como pessoalmente, vítima(s) ou 
representante(s) legal(is) e o(s) acusado(s), no que couber. Providencie-se o necessário e ultimadas as providências, arquivem-
se os autos. Palmas, 16 de março de 2021, ANTIÓGENES FERREIRA DE SOUZA. “JUIZ DE DIREITO” E, para que não se 
alegue ignorância, é expedido o presente edital, que será publicado no Diário da Justiça e afixado no local de costume. Palmas -
TO, aos 15 de abril de 2021. Eu, Lucas Vinicius, estagiário, digitei. Dr. Antiógenes Ferreira de Souza – Juiz de Direito. 
 

PARANÃ 
1ª escrivania criminal 

Editais de intimações com prazo de 15 dias 
AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO SUMARÍSSIMO Nº 0003064-45.2020.8.27.2732/TO 
  
AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO 
  
RÉU: EDMILSON JOVENTINO DO NASCIMENTO 
EDITAL Nº 2577508 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE ) DIAS 
O Doutor MARCIO SOARES DA CUNH A, MM. Juiz de Direito desta Comarca de aranã/TO., na forma da Lei,etc. 
F A Z SABER a todos quanto o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, sendo o presente para CITAR o 
acusado EDMILSON JOVENTINO DO NASCIMENTO, brasileiro, solteiro, pedreiro, nascido no dia 20/05/1980, natural de Feira 
Nova/PE, filho de Maria Amelia do Nascimento, portador de RG nº 408259 SSP inscrito no CPF de nº911.776.341-04, residente 
na Av. C, Setor Nova Olinda, Paranã-TO, atualmente residente em local incerto e não sabido, para os termos da presente ação, 
cientificando-o que terá o prazo de 15( quinze) dias, fica intimado pelo presente para, no prazo de 10 (dez) 
dias, apresentar DEFESA PRELIMINAR aos termos da acusação, na qual poderá invocar preliminares, alegar tudo o que 
interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas que pretender e arrolar testemunhas. Fica o 
acusado advertido de que caso não constitua advogado ficará suspenso o processo e o decurso do lapso prescricional, bem 
como que este Juízo poderá determinar a produção antecipada das provas consideradas urgentes e ser decretada a sua prisão 
preventiva. E para que chegue ao conhecimento dos interessados e ninguém alegue ignorância, mandou expedir o presente 
Edital o qual deverá ser publicado no Diário da Justiça e no átrio do Fórum na forma da lei. DADO E PASSADO nesta cidade e 
Comarca de Paranãa/TO, aos 19 de abril de 2021. Eu, RMMNunes, Tecnica Judiciária, digitei. 
  
 

PORTO NACIONAL 
1ª vara criminal 

Editais de citações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO 
Prazo de 15 dias 
O Doutor ALESSANDRO HOFMANN TEIXEIRA MENDES, Juiz de Direito? da 1ª Vara Criminal da Comarca de Porto 
Nacional/TO, na forma da Lei, etc.Faz saber a todos os que o presente edital virem, ou dele conhecimento tiverem, que neste 
juízo corre seus trâmites legais, processo crime nº.00097896920198272737 - justiça pública desta comarca – como autora, move 
contra SEBASTIÃO MORENO PEREIRA, solteiro, natural de Porto Nacional/TO, nascido aos 02/02/1996, filho de Marilia Pinto 
Pereira e Luciano Moreno De Freitas, CPF 072.432.461-50, encontrando-se em lugar incerto e não sabido, fica então citado da 
presente ação pelo presente, para responder a acusação, por escrito, no prazo de dez (10) dias, nos termos dos artigos 396 e 
396-a, ambos do cpp, com a nova redação dada pela lei 11.719/08. Caso não tenha condições de constituir defensor, o réu 
deverá procurar a Defensoria Pública local, das 8 às 11h.Para conhecimento de todos é passado o presente, cuja 2ª via fica 
afixada no “Placar” do Fórum. Dado e passado em Porto Nacional/TO,19/04/2021. Alessandro Hofmann T. Mendes- Juiz de 
Direito. 
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2ª vara criminal 

Editais de intimações com prazo de 15 dias 
AUTOS Nº 00137138820198272737 
Ação: MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA( Lei Maria da Penha) 
ACUSADO: JOSÉ CERQUEIRA CAVALCANTE 
VÍTIMA: VALÉRIA CAVALHEIRO GUIMARÃES 
A Dra. Umbelina Lopes Pereira, MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal e Execuções Penais, Comarca de Porto Nacional, 
Estado do Tocantins, na forma da lei etc. FAZ SABER a todos os que o presente edital virem, ou dele tiverem conhecimento, e, 
em especial  o acusado, que por este Juízo e Escrivania da 2ª Vara Criminal e Execuções Penais, tramitam os autos de 
MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA ( Lei Maria da Penha) nº 00137138820198272737, em que figura como RÉU JOSÉ 
CERQUEIRA CAVALCANTE, brasileiro, nascido em 02/07/1981. E, para que chegue ao conhecimento do acusado, expediu-se 
o presente Edital ficando, assim, intimada do teor em síntese da decisão que segue: MM Juiz deliberou: Diante do exposto e 
acolhendo a manifestação do Ministério Público, revogo as medidas protetivas concedidas em evento 7. Intimem-se. 
Após, não havendo recurso, arquivem-se. Para conhecimento de todos é passado o presente edital. Dado e passado nesta 
cidade e Comarca de Porto Nacional, 20 de abril de 2021, Eu Maria Luiza De Oliveira Negre, Estagiária, Lavrei e Subscrevi. 
  
 

Vara de família, sucessões, infância e juventude 
Editais de publicações de sentenças de interdição 

CURATELA Nº 0003935-31.2018.8.27.2737/TO 
AUTOR: HÉLIO GONÇALVES DE MORAES 
RÉU: DINAIDES MORAES DE SOUZA 
EDITAL Nº 2585886 
EDITAL DE INTERDIÇÃO - ROBERTO GONCALVES DE MORAES e MARIA APARECIDA DE MORAES – I publicação 
A Doutora  HÉLVIA TÚLIA SANDES PEDREIRA, Juíza de Direito da Vara de Família, Sucessões, Infância e Juventude da 
Comarca de Porto Nacional, Estado do Tocantins, etc... FAZ SABER, a todos quantos o presente edital virem, ou dele 
conhecimento tiverem, que se processando por este Juízo e Cartório os termos da Ação de  SUBSTITUIÇÃO DE CURATELA 
de ROBERTO GONCALVES DE MORAES e MARIA APARECIDA DE MORAES em face de DINAIDES MORAES DE 
SOUZA, AUTOS Nº: 0003935-31.2018.8.27.2737 requerida por HÉLIO GONÇALVES DE MORAES decretou a substituição da 
interdição do(a) requerido conforme se vê o final da sentença : DECISÃO . ...POSTO ISSO, HOMOLOGO por sentença a 
desistência da ação da interdição da Sra. DINAILDES MORAES DE SOUSA, com fulcro no art. 485, inciso VIII do Código de 
processo Civil. Oficie-se o INSS comunicando a perda da efiácia da decisão liminar proferida no evento 18. JULGO 
PROCEDENTE O PEDIDO, DETERMINANDO A SUBSTITUIÇÃO DA CURADORA DINAILDES MORAES DE SOUZA 
NOMEADA AOS INTERDITADOS ROBERTO GONCALVES DE MORAES e MARIA APARECIDA DE MORAES por HÉLIO 
GONÇALVES DE MORAES. HOMOLOGO A RENUNCIA DO PRAZO RECURSAL. AVERBE-SE A PRESENTE SENTENÇA, NO 
CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS, DO DOMICILIO DO(A) INTERDITADO(A) (ART.104  DA LRP), 
SERVINDO DE MANDADO. CERTIFICADA A AVERBAÇÃO, PRESTE-SE COMPROMISSO, EM CINCO DIAS, EM LIVRO 
PRÓPRIO NA FORMA DO ARTIGO 759 DO CPC. FALECENDO O(A) INTERDITADO(A), O(A) CURADOR(A) DEVERÁ 
COMPARECER EM CARTÓRIO, INFORMANDO O ÓBITO NO PRAZO DE CINCO DIAS, SOB AS PENAS DA LEI. OS 
PODERES DA CURATELA NÃO AUTORIZAM A ALIENAÇÃO DOS BENS DO(A) INTERDITADO(A). PUBLIQUE-SE NA 
IMPRENSA OFICIAL POR TRÊS VEZES, CONSTANDO DO EDITAL O(S) NOME(S) DO(A) INTERDITADO(A) E DO(A) 
CURADOR(A), A CAUSA DA INTERDIÇÃO E OS LIMITES DA CURATELA. P.R.I. PORTO NACIONAL/TO, 22 DE OUTUBRO 
DE 2019. (A) HÉLVIA TÚLIA SANDES PEDREIRA - JUIZA DE DIREITO". E para que ninguém  possa alegar ignorância, mandou 
expedir o presente que será publicado e afixado na forma da lei. Comarca de Cidade de Porto Nacional, Cartório de Família, 
Sucessões, Infância e Juventude. Eu, Rosana Cardoso Maia - Técnica Judiciária, digitei. HÉLVIA TÚLIA SANDES PEDREIRA - 
Juíza de Direito. 
 

TOCANTINÓPOLIS 
1ª vara criminal 

Editais de citações com prazo de 15 dias 
PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
O Dr. HELDER CARVALHO LISBOA, Juiz de Direito da Vara Criminal, desta cidade e Comarca, Estado do Tocantins. FAZ 
SABER a todos os que o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, que por meio deste 
edital CITA o acusado: DEUZIMAR SAMPAIO DA CUNHA, brasileiro, solteiro, nascido aos 31/12/1991, natural de Zé Doca/PA, 
filho de Francisca da Graça de Jesus Lopes da Cunha e Manoel Sampaio da Cunha, RG 04861092013-3 SESP/ Polícia Civil/MA, 
CPF 700.384.882-13, nos autos de Ação Penal n° 0004341-09.2019.8.27.2740/TO, por estar em lugar incerto ou não sabido, 
conforme certificou o senhor Oficial de Justiça incumbido da diligência, para no prazo de 10 (dez) dias ofertar Defesa Preliminar 
por escrito, oportunidade em que poderá alegar tudo de útil à sua defesa, juntar documentos e especificar provas, sua inércia 
implicará na nomeação de defensor dativo (art. 396, § 2º do CPP). Para conhecimento de todos é passado o Presente Edital, 
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ficando a 2ª via afixada no “Placar” do Fórum desta Comarca, Estado do Tocantins e a 3ª via publicada no Diário da Justiça. 
HELDER CARVALHO LISBOA - Juiz de Direito. 
 

PUBLICAÇÕES PARTICULARES 
GURUPI 

2ª Vara Cível  
  

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 5001200-97.2009.8.27.2722/TO 
AUTOR: MCM - COMERCIO DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA 
RÉU: SOLANGE ALVES DE ALMEIDA BADIN 
RÉU: EDECIO BANDIN DE ALMEIDA 

EDITAL Nº 2235994 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 DIAS. 
O Doutor NILSON AFONSO DA SILVA, meritíssimo Juiz de direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Gurupi, no exercício de suas 
atribuições legais etc. 
Faz saber a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo e Escrivania do 2º Cível, 
processam-se os autos n.º  5001200-97.2009.8.27.2722, de Ação de Cumprimento de sentença requerida por MCM - 
COMERCIO DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA em face de SOLANGE ALVES DE ALMEIDA BADIN e EDECIO BANDIN DE 
ALMEIDA, e por este meio INTIMA o(s) executado(s): Solange Alves de Almeida Badin, brasileira, casada, inscrita no CPF sob 
o nº 136.337.128-28 e Edecio Bandin de Almeida, brasileiro, casado, inscrito no CPF sob o nº 192.221.903-78, atualmente em 
lugar incerto ou não sabido, para no prazo de 15 (quinze) dias, proceder ao pagamento da importância de R$ 5.304,68 (cinco 
mil trezentos e quatro reais e sessenta e oito centavos), sob pena de multa de 10% (dez por cento) nos termos do art. 523 
CPC e constrição judicial de bens. Efetuado o pagamento neste período, afasta a incidência da multa e honorários advocatícios 
de 10% (dez por cento) para esta fase. Ao final deste prazo, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para impugnar (art. 525 do 
CPC). OBSERVAÇÃO: Fica a parte ciente que o acesso ao processo será através da Chave n.º 744354555415, no site 
www.tjto.jus.br, no link E-PROC. E para que ninguém alegue ignorância, mandou que fosse expedido o presente edital e 
publicado na forma da lei. Dado e passado nesta cidade e Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins, aos 24 dias do mês de 
fevereiro de 2021. Eu ____, Nilton de Sousa Figueira, Técnico Judiciário de 1ª Instância, digitei e subscrevo. 
   

Nilson Afonso da Silva 
Juiz de Direito 

 
GURUPI 

2ª Vara Cível 
  

EDITAL N° 2374328 
PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL Nº 0014015-02.2018.8.27.2722/TO 
AUTOR: RB COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS MECÂNICOS LTDA - EPP 
RÉU: TTB TRANSPORTES DE CARGAS E LOCAÇÕES LTDA-ME (TM TRANSPORTES DE CARGAS LTDA.) 
  
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 20 DIAS.  
O Doutor NILSON AFONSO DA SILVA, meritíssimo Juiz de direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Gurupi, no exercício de suas 
atribuições legais etc. 
 Faz saber a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo e Escrivania do 2º Cível, 
processam-se os autos n.º  0014015-02.2018.8.27.2722, de Ação de Procedimento Comum Cível requerida por RB 
COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS MECÂNICOS LTDA - EPP em face de TTB TRANSPORTES DE CARGAS E 
LOCAÇÕES LTDA-ME (TM TRANSPORTES DE CARGAS LTDA.), e por este meio INTIMA o executado, atualmente em lugar 
incerto ou não sabido, para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento no valor de R$ 3.206,51 (três mil duzentos e 
seis reais e cinquenta e um centavos), sob pena de multa de 10%, nos termos do art. 523 do CPC e constrição judicial de bens. 
Efetuado o pagamento neste período, afasta a incidência da multa e honorários advocatícios de 10% (dez por cento) para esta 
fase. Ao final deste prazo, inicia-se o prazo de quinze dias para impugnar (art. 525 do CPC). OBSERVAÇÃO: Fica o(a) 
executado(a) ciente que o acesso ao processo será através da Chave n.º 789652777218, no site www.tjto.jus.br , no link 
E-PROC.. E para que ninguém alegue ignorância, mandou que fosse expedido o presente edital e publicado na forma da lei. 
Dado e passado nesta cidade e Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins, aos dezesseis dias do mês de março de 2021. Eu 
____, Walber Pimentel de Oliveira, Técnico Judiciário de 1ª Instância, digitei e subscrevo. 
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SEÇÃO ADMINISTRATIVA 

PRESIDÊNCIA 
Apostilas 

Apostila, de 20 de abril de 2021 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e regimentais, 
e considerando o contido no processo SEI nº 21.0.000007059-6, resolve lotar a servidora Isadora Gasparini de Queiroz, 
Assessora Jurídica de 1ª Instância, nomeada por meio do Decreto Judiciário nº 156, de 18 de fevereiro de 2021, na 2ª Vara 
Criminal da Comarca de Porto Nacional. 

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 
Presidente 

 
Apostila, de 20 de abril de 2021 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e regimentais, 
e considerando o contido no processo SEI nº 21.0.000007059-6, resolve lotar a servidora Jaqueline Erna Hoffmann, Assessora 
Jurídica de 1ª Instância, nomeada por meio do Decreto Judiciário nº 173, de 2 de abril de 2007, no Núcleo de Apoio às 
Comarcas. 

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 
Presidente 

 

Decretos 
Decreto Judiciário Nº 275, de 20 de abril de 2021 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e regimentais, 
CONSIDERANDO o contido no despacho nº 1328, de 30 de março de 2021, do Presidente do Instituto de Gestão Previdenciária 
do Estado do Tocantins, exarado no Processo Administrativo IGEPREV nº 2020.03.004666R3 e Processo SEI nº 
20.0.000019518-0, 
RESOLVE: 
Art. 1º Retificar o Decreto Judiciário nº 55, de 29 de fevereiro de 2012, publicado no Diário da Justiça nº 2824, de 29 de fevereiro 
de 2012, que concedeu o benefício de Aposentadoria por Invalidez a segurada Jacirene Maria da Conceição Brito, com 
proventos integrais, no cargo de Técnico Judiciário de 1ª Intância, Classe C, Padrão 13, pertencente ao quadro de servidores 
efetivos do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, com carga horária mensal de 180 horas, a fim de incorporar aos proventos 
da segurada a partir de 1º de novembro de 2019, o Adicional de Qualificação no percentual de 5%, fixando o benefício no valor 
equivalente à soma do vencimento da ativa de R$ 9.621,31, que acrescido da Gratificação de Atividade Judiciária na ordem de 
R$ 2.886,31 e do Adicional de Qualificação no valor de R$ 481,06, será pago no montante de R$ 12.988,68, reajustado por 
paridade e custeado pelo Plano Financeiro. 
Art. 2º Este Decreto Judiciário entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 
Presidente 

 
Decreto Judiciário Nº 276, de 20 de abril de 2021 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e de acordo 
com o art. 12, § 1º, inciso VI, do Regimento Interno desta Corte, bem como o contido no processo SEI nº 21.0.000007059-6, 
resolve exonerar, a pedido e a partir da data de publicação deste ato, Marden Andreia Macário Tomaz de Souza do cargo de 
provimento em comissão de Assessora Jurídica de 1ª Instância, com lotação na 2ª Vara Criminal da Comarca de Porto Nacional. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 
Presidente 

 
Decreto Judiciário Nº 277, de 20 de abril de 2021 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e de acordo 
com o art. 12, § 1º, inciso VI, do Regimento Interno desta Corte, bem como o contido no processo SEI nº 21.0.000007059-6, 
resolve nomear, a pedido e a partir da data de publicação deste ato, Mathaus Alves Carvalho para o cargo de provimento em 
comissão de Assessor Jurídico de 1ª Instância, com lotação na 2ª Vara Criminal da Comarca de Porto Nacional. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 
Presidente 
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Decreto Judiciário Nº 278, de 20 de abril de 2021 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais, com fulcro no 
art. 12, § 1º, inciso VI, do Regimento Interno desta Corte, c/c o art. 39, inciso I, da Lei nº 8.935, de 18 de novembro de 1994, e 
considerando o contido no processo nº 21.0.000006835-4, 
RESOLVE: 
Art. 1º Declarar a vacância do cargo de Oficial do Cartório de Registro Civil das Pessoas Naturais, Interdições, Tutelas e 
Depositária Pública do Município Palmas/TO, a partir de 4 de abril de 2021. 
Art. 2º Este Decreto Judiciário entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 4 de abril de 2021. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 
Presidente 

 
Decreto Judiciário Nº 279, de 20 de abril de 2021 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e de acordo 
com o art. 12, § 1º, inciso VI, do Regimento Interno desta Corte, bem como o contido no processo SEI nº 21.0.000007528-8, 
resolve exonerar, a pedido e a partir da data de publicação deste ato, Renato da Silva Schaidhauer do cargo de provimento em 
comissão de Chefe de Serviço. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 
Presidente 

 
Decreto Judiciário Nº 280, de 20 de abril de 2021 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e de acordo 
com o art. 12, § 1º, inciso VI, do Regimento Interno desta Corte, bem como o contido no processo SEI nº 21.0.000007528-8, 
resolve exonerar, a pedido e a partir da data de publicação deste ato, Julio Cesar Pereira de Oliveira, Técnico Judiciário, do 
cargo de provimento em comissão de Chefe de Serviço. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 
Presidente 

 
Decreto Judiciário Nº 281, de 20 de abril de 2021 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e de acordo 
com o art. 12, § 1º, inciso VI, do Regimento Interno desta Corte, bem como o contido no processo SEI nº 21.0.000007528-8, 
resolve nomear, a pedido e a partir da data de publicação deste ato, Luciano Brito Querido para o cargo de provimento em 
comissão de Chefe de Serviço. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 
Presidente 

 
Decreto Judiciário Nº 282, de 20 de abril de 2021 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e de acordo 
com o art. 12, § 1º, inciso VI, do Regimento Interno desta Corte, bem como o contido no processo SEI nº 21.0.000007528-8, 
resolve nomear, a pedido e a partir da data de publicação deste ato, José Ribeiro Neto para o cargo de provimento em comissão 
de Chefe de Serviço. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 
Presidente 

 

Decisões 

PROCESSO 21.0.000004989-9 

INTERESSADO Escola Superior da Magistratura Tocantinense - ESMAT 

ASSUNTO Contratação direta por inexigibilidade de licitação. 

Decisão Nº 1510, de 19 de abril de 2021 
Trata-se de Projeto Básico da Escola Superior da Magistratura Tocantinense que tem como objetivo a contratação da 
instrutora Dra. Isabel Maria Sampaio Oliveira Lima, brasileira, inscrita no RG n° 00.674.873-27 SSP/ BA, no CPF n°. 
074.132.385-00, residente e domiciliado à Rua Waldemar Falcão no 641 ap 201, Salvador, Bahia, CEP 40.286-470, para 
ministrar o curso "A JUSTIÇA RESTAURATIVA NA COMUNIDADE COMO FORMA DE AUXILIAR A SEGURANÇA 
PÚBLICA?, como parte do curso SEGURANÇA PÚBLICA E DIREITOS HUMANOS: UM OLHAR RESTAURATIVO", 
para magistrados e servidores do Poder Judiciário Tocantinense, que será realizado na modalidade EAD, no dia 29 de abril de 
2021. 
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Tendo em vista os fundamentos deduzidos pela Assessoria Jurídico-Administrativa da Diretoria-Geral (evento 3650003) e, 
comprovada a disponibilidade orçamentária (evento 3621869), nos termos do artigo 25, inciso II  c/c o artigo 13, inciso VI, ambos 
da Lei 8.666/93, RATIFICO A INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, declarada pelo Senhor Diretor-Geral, no exercício das 
atribuições conferidas pelo artigo 1º inciso IX do Decreto Judiciário n. 99/2013, publicado no Diário de Justiça 3045, de 7/2/2013, 
, posta no evento 3650006, vistas a autorizar a contratação direta da instrutora Dra. Isabel Maria Sampaio Oliveira 
Lima, brasileira, inscrita no RG n° 00.674.873-27 SSP/ BA, no CPF n°. 074.132.385-00, residente e domiciliado à Rua Waldemar 
Falcão no 641 ap 201, Salvador, Bahia, CEP 40.286-470, para ministrar o curso "A JUSTIÇA RESTAURATIVA NA 
COMUNIDADE COMO FORMA DE AUXILIAR A SEGURANÇA PÚBLICA?, como parte do curso SEGURANÇA PÚBLICA E 
DIREITOS HUMANOS: UM OLHAR RESTAURATIVO", para magistrados e servidores do Poder Judiciário Tocantinense, que 
será realizado na modalidade EAD, no dia 29 de abril de 2021, com carga horária de 3 (três) horas-aula, através de transmissão 
de videoconferência síncrona no Google Meet, no valor de R$ 900,00 (novecentos reais), conforme Projeto Básico 91 
DAFESMAT, constante no evento 3621487, e orientação da Diretoria Financeira, SEI 19.0.000005001-9. 
Após, encaminhem-se os autos sucessivamente à: 
1. ASPRE para a publicação da decisão. 
2. DIFIN para emissão da respectiva Nota de Empenho; 
3. CCOMPRAS para envio da NE ao contratado. 
Concomitante, à DEESMAT para ciência e acompanhamento. 

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 
Presidente 

 

Portarias 
Portaria Nº 933, de 15 de abril de 2021 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e regimentais, 
CONSIDERANDO o contido no art. 7º da Resolução nº 100 de 21 de novembro de 2019, deste Tribunal de Justiça do Estado do 
Tocantins, que institui a Política e o Sistema Orgânico de Segurança do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, consolida as 
normas relativas à segurança institucional e adota outras providências; 
CONSIDERANDO o contido nos autos do processo SEI nº 19.0.000004905-3, 
RESOLVE: 
Art. 1º Fica constituída a Comissão Permanente de Segurança Institucional do Poder Judiciário do Estado do Tocantins 
(COPESI), composta pelos seguintes membros: 
I – Desembargador Pedro Nelson de Miranda Coutinho, presidente; 
II – Desembargador Adolfo Amaro Mendes; 
III – Manuel de Faria Reis Neto, Juiz Auxiliar da Presidência; 
IV – Roniclay Alves de Morais, Juiz Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça; 
V – Luatom Bezerra Adelino de Lima, Juiz representante da Associação dos Magistrados do Estado do Tocantins; 
VI – Tenente Coronel PM João Márcio Costa Miranda, Assessor Militar; e 
VII – Wallson Brito da Silva, Diretor Judiciário - Técnico Judiciário. 
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3º Fica revogada a Portaria nº 344, de 27 de fevereiro de 2020. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 
Presidente 

 
Portaria Nº 962, de 19 de abril de 2021 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e regimentais, 
CONSIDERANDO o crescente processo de evolução no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, sobretudo, após a 
implementação do processo eletrônico; 
CONSIDERANDO a necessidade de revisão e atualização da Resolução nº 15, de 22 de novembro de 2007, alterada pela 
Resolução nº 17, de 23 de setembro de 2009, que dispõe sobre a organização e funcionamento das unidades integrantes dos 
Serviços Auxiliares do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins; 
CONSIDERANDO a necessidade de se regulamentar o art. 6º da Lei nº 3.298, de 30 de novembro de 2017, que alterou a Lei nº 
2.409, de 16 de novembro de 2010; 
CONSIDERANDO o contido nos autos SEI nº 19.0.000016632-7; 
RESOLVE: 
Art. 1º Constituir comissão para estudo de revisão e atualização da Resolução nº 15, de 22 de novembro de 2007, alterada pelas 
Resoluções nº 5, de 06 de março de 2014, Resolução nº 17, de 23 de setembro de 2009 e Resolução nº 10, de 23 de abril de 
2015, bem como apresentar estudos quanto a distribuição dos cargos efetivos e comissionados, suas atribuições especificas, 
provimento e denominação dos cargos em comissão de que trata o art. 6º da Lei nº 3.298/2007, de forma adequada à nova 
propositura da Resolução nº 15/2007, com a seguinte composição: 
I – Manuel de Faria Reis Neto, Juiz Auxiliar da Presidência, presidente; 
II – Antonio José Ferreira de Rezende, Diretor de Gestão de Pessoas; 
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III – João Ornato Benigno Brito, Coordenador de Gestão Estratégica e Estatística e Projetos; 
IV – Núbia Waléria Martins Cardoso Aires, Analista Judiciária; 
V – Marynalva Ferreira de Miranda e Sousa, Analista Judiciária; 
VI – Anna Paula de Almeida Cavalcanti Ribeiro, Analista Judiciária; 
VII – Paulo Victor Gutierres, Técnico Judiciário; 
VIII – Leila Maria de Souza Jardim, Técnica Judiciária; 
IX – Wesley de Lima Benicchio, Assessor Jurídico da Presidência. 
Art. 2º Revogar a Portaria nº 2.422, de 18 de novembro de 2019. 
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 
Presidente 

 
Portaria Nº 964, de 20 de abril de 2021 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e regimentais, 
CONSIDERANDO o disposto na Resolução TJTO nº 2, de 22 de fevereiro de 2013, c/c a Instrução Normativa nº 1, de 30 de 
janeiro de 2014, bem como o contido no processo SEI nº 20.0.000027221-4; 
RESOLVE: 
Art. 1º Prorrogar, ad referendum do Tribunal Pleno, por 90 (noventa) dias, a contar de 12 de abril de 2021, os efeitos da Portaria 
nº 2329, de 11 de dezembro de 2020, que autorizou a atuação do Núcleo de Apoio às Comarcas para, em regime de mutirão, 
auxiliar no julgamento (sentenças) dos processos da 1ª Vara Cível da Comarca de Palmas, bem como autorizar o auxílio do 
NACOM nas decisões e despachos dos processos da referida unidade, além do apoio da equipe do Cartório NACOM para 
auxiliar na prática de atos cartorários. 
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos retroativos a 12 de abril de 2021. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 
Presidente 

 
Portaria Nº 966, de 20 de abril de 2021 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e regimentais, 
CONSIDERANDO o disposto na Resolução TJTO nº 2, de 22 de fevereiro de 2013, c/c a Instrução Normativa nº 1, de 30 de 
janeiro de 2014, bem como o contido no processo SEI nº 21.0.000004463-3; 
RESOLVE: 
Art. 1º Autorizar a atuação do Núcleo de Apoio às Comarcas para, em regime de mutirão, auxiliar a 4ª Vara Cível da Comarca de 
Palmas, na realização de de audiência de instrução e julgamento através de vídeoconferência, bem como nos julgamentos, com 
a prolação de sentenças, despachos e decisões que se fizerem necessários, nos processos instruídos no mutirão, pelo prazo de 
90 (noventa) dias. 
Art. 2º Designar, ad referendum do Tribunal Pleno, os magistrados Marcelo Laurito Paro, José Eustáquio de Melo Júnior, João 
Alberto Mendes Bezerra Júnior, Esmar Custódio Vêncio Filho, Odete Batista Dias Almeida e Edimar de Paula para, sem prejuízo 
de suas funções, auxiliarem na realização dos trabalhos de que trata o art. 1º desta Portaria. 
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 
Presidente 

 
Portaria Nº 968, de 20 de abril de 2021 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e regimentais, 
CONSIDERANDO o disposto na Resolução TJTO nº 2, de 22 de fevereiro de 2013, c/c a Instrução Normativa nº 1, de 30 de 
janeiro de 2014, bem como o contido no processo SEI nº 20.0.000027396-2; 
RESOLVE: 
Art. 1º Prorrogar, ad referendum do Tribunal Pleno, por 90 (noventa) dias, a contar de 07 de abril de 2021, os efeitos da Portaria 
nº 2356, de 16 de dezembro de 2020, que autorizou a atuação do Núcleo de Apoio às Comarcas para, em regime de mutirão, 
auxiliar na 3º Vara Cível da Comarca de Araguaína, podendo para tanto, proferir despachos, decisões e sentenças, 
especialmente, nos processos conclusos há mais tempo, bem como autorizar a equipe de cartório a auxiliar nos feitos pelo 
mesmo prazo.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos retroativos a 07 de abril de 2021. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 
Presidente 
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Portaria Nº 969, de 20 de abril de 2021 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e regimentais, 
CONSIDERANDO o disposto na Resolução TJTO nº 2, de 22 de fevereiro de 2013, c/c a Instrução Normativa nº 1, de 30 de 
janeiro de 2014, bem como o contido no processo SEI nº 21.0.000006442-1; 
RESOLVE: 
Art. 1º Autorizar a atuação do Núcleo de Apoio às Comarcas para, em regime de mutirão, auxiliar Comarca de Aurora, na 
realização de de audiência de instrução e julgamento criminais através de vídeoconferência, bem como nos julgamentos dos 
processos instruídos no mutirão, pelo prazo de 90 (noventa) dias. 
Art. 2º Designar, ad referendum do Tribunal Pleno, os magistrados Marcelo Laurito Paro, José Eustáquio de Melo Júnior, João 
Alberto Mendes Bezerra Júnior, Esmar Custódio Vêncio Filho, Odete Batista Dias Almeida e Edimar de Paula para, sem prejuízo 
de suas funções, auxiliarem na realização dos trabalhos de que trata o art. 1º desta Portaria. 
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 
Presidente 

 
Portaria Nº 972, de 20 de abril de 2021 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e regimentais, 
CONSIDERANDO a Resolução nº 7, de 26 de março de 2021; 
CONSIDERANDO o contido nos autos SEI nº 20.0.000025586-7, 
RESOLVE: 
Art. 1º Ficam designados para compor o Núcleo de Cooperação Judiciária (NCJ): 
I – Desembargadora Ângela Maria Ribeiro Prudente, supervisora; 
II – Cledson José Dias Nunes, Juiz de Cooperação; 
III - Océlio Nobre da Silva, Juiz Auxiliar da Presidência; e 
IV – Rosa Maria Rodrigues Gazire Rossi, Juíza Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça. 
Parágrafo único. Em suas ausências e impedimentos de qualquer natureza, o Juiz de Cooperação será substituído pelo Juiz 
Jordan Jardim. 
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 
Presidente 

 
PORTARIA FÉRIAS Nº 581/2021, de 20 de abril de 2021 

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais, 
especialmente o disposto no art. 12, § 1º, inciso III, do Regimento Interno desta Corte, e considerando solicitação contida no 
sistema eGESP,  

RESOLVE: 
Art. 1º Fica a magistrada Renata do Nascimento e Silva autorizada a usufruir suas férias no período de 02 a 31/08/2021, 

referentes ao exercício de 2021.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Desembargador JOAO RIGO GUIMARAES 
Presidente 

 

CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA 
Portarias 

Portaria Nº 961/2021 - CGJUS/ASJCGJUS, de 19 de abril de 2021 
Institui e designa membros para compor Grupo de Trabalho com a finalidade de revisão do Provimento nº 11/2019/CGJUS/TO à 
nova Lei nº 13.964/2019, para conferir o tratamento adequado à denominada cadeia de custódia de vestígios. 
  
A CORREGEDORA GERAL DA JUSTIÇA DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e regimentais; 
CONSIDERANDO as modificações no Código de Processo Penal decorrentes da Lei nº 13.964/2019 (conhecida como Pacote 
Anticrime), que redefiniram as regras da gestão da custódia dos vestígios de um crime; 
CONSIDERANDO a necessidade de revisão e adaptação do Provimento nº 11/2019/CGJUS/TO à nova Lei nº 13.964/2019, a 
fim de conferir o tratamento adequado à denominada “cadeia de custódia de vestígios”; 
CONSIDERANDO as providências adotadas no SEI nº 20.0.000010282-3; 
RESOLVE: 
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Art. 1º - Instituir Grupo de Trabalho com a finalidade de promover estudos destinados à possível alteração do Provimento nº 
11/2019/CGJUS/TO para adequação às inovações introduzidas ao Código de Processo Penal pela Lei nº 13.964/2019 
(conhecida como Pacote Anticrime), a fim de conferir o tratamento adequado à denominada “cadeia de custódia de vestígios”. 
Art. 2º Ficam designados para compor o Grupo de Trabalho os seguintes membros: 
I – Rosa Maria Rodrigues Gazire Rossi, Juíza Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça, Coordenadora do Grupo; 
II – Rodrigo da Silva Perez Araújo, Juiz de Direito Titular da comarca de Goiatins/TO; 
III – Francisco Vieira Filho, Juiz de Direito Titular da 1ª Vara Criminal da comarca de Araguaína/TO; 
IV – Priscila Campos Sales, servidora da Corregedoria-Geral da Justiça; 
V – Thaís Andreia Pereira Loss Rodrigues, Assessora Jurídica de Desembargador. 
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Desembargador(a) ETELVINA MARIA SAMPAIO FELIPE 
Corregedor(a)-Geral da Justiça 

  
 

DIRETORIA GERAL 
Portarias 

PORTARIA DIÁRIAS Nº 441/2021, de 19 de abril de 2021 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com 
o disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2021/88513 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Georgia Veronica Barcelos de Lima, Matrícula 990323, o valor de R$ 
379,83, relativo ao pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 253,22, por seu deslocamento de Guarai-TO 
para Couto de Magalhaes-TO, no período de 26/04/2021 a 27/04/2021, com a finalidade de realizar avaliação psicológica, 
determinada no processo 0002576-26.2020.8.27.2721.  

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 442/2021, de 19 de abril de 2021 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com 
o disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2021/88586 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Noemia Cardoso Nascimento Santos, Matrícula 990315, o valor de R$ 
126,61, relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 253,22, por seu deslocamento de Novo Alegre-TO 
para Combinado-TO, no período de 26/04/2021 a 26/04/2021, com a finalidade de realizar estudo pedagógico, determinado no 
processo 0000048-15.2021.8.27.2711.  

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 443/2021, de 19 de abril de 2021 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com 
o disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2021/88511 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Jordana Paula Fideles Silva, Matrícula 990087, o valor de R$ 126,61, 
relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 253,22, por seu deslocamento de Colmeia-TO para 
Goianorte-TO, no período de 25/04/2021 a 25/04/2021, com a finalidade de realizar avaliação psicológica, determinada no 
processo 0000102-69.2021.8.27.2714.  

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 
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PORTARIA DIÁRIAS Nº 444/2021, de 19 de abril de 2021 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com 
o disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2021/88589 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Wilbiane Trindade Araújo, Matrícula 360390, o valor de R$ 126,61, relativo 
ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 253,22, por seu deslocamento de Araguaina-TO para Zona Rural-TO, 
no período de 27/04/2021 a 27/04/2021, com a finalidade de realizar avaliação psicológica, determinada no processo 0031681-
30.2019.8.27.2706.  

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 445/2021, de 19 de abril de 2021 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com 
o disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2021/88512 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Thayslany Sousa de Brito Barros, Matrícula 359626, o valor de R$ 126,61, 
relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 253,22, por seu deslocamento de Araguaina-TO para 
Muricilandia-TO, no período de 24/04/2021 a 24/04/2021, com a finalidade de realizar avaliação psicológica, determinada no 
processo 0017232-33.2020.8.27.2706.  

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 446/2021, de 19 de abril de 2021 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com 
o disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2021/88545 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Mayara Gomes dos Santos Fernandes, Matrícula 359566, o valor de R$ 
126,61, relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 253,22, por seu deslocamento de Araguaina-TO para 
Wanderlandia-TO, no período de 23/04/2021 a 23/04/2021, com a finalidade de realizar avaliação psicológica, determinada no 
processo 0000068-13.021.8.27.2741.  

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 447/2021, de 19 de abril de 2021 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com 
o disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2021/88588 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Crislene Farias dos Santos Souza, Matrícula 358079, o valor de R$ 126,61, 
relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 253,22, por seu deslocamento de Novo Alegre-TO para 
Lavandeira-TO, no período de 26/04/2021 a 26/04/2021, com a finalidade de realizar estudo social, determinado no processo 
0000227-46.2021.8.27.2711.  

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 448/2021, de 19 de abril de 2021 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com 
o disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2021/88434 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 
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Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Rosiane Oliveira da Silva Moura, Matrícula 990232, o valor de R$ 126,61, 
relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 253,22, por seu deslocamento de Natividade-TO para Santa 
Rosa do Tocantins-TO, no período de 25/04/2021 a 25/04/2021, com a finalidade de realizar avaliação psicológica, determinada 
no processo 0000763-82.2016.8.27.2727.  

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 449/2021, de 19 de abril de 2021 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com 
o disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2021/88461 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao servidor Sebastiao de Oliveira Camilo, ENGENHEIRO, Matrícula 360511, o valor de R$ 63,41, 
relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 281,36, descontado o valor de R$ 77,27, conforme determina 
o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Araguaina-TO para Wanderlandia-TO, no período de 16/04/2021 a 
16/04/2021, com a finalidade de realizar vistoria técnica para acompanhamento dos avanços físicos da obra, nos termos do SEI 
nº. 19.0.000039588-1.  

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 450/2021, de 19 de abril de 2021 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com 
o disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2021/88437 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Samara Cordeiro da Silveira Sousa, Matrícula 357928, o valor de R$ 126,61, 
relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 253,22, por seu deslocamento de Augustinopolis-TO para 
Zona Rural-TO, no período de 26/04/2021 a 26/04/2021, com a finalidade de realizar estudo social, determinado no processo 
00054329320208272710.  

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 451/2021, de 19 de abril de 2021 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com 
o disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2021/88542 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Gardênia Maria Costa Noleto da Fonseca, Matrícula 357821, o valor de R$ 
126,61, relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 253,22, por seu deslocamento de Cristalandia-TO 
para Lagoa da Confusao-TO, no período de 19/04/2021 a 19/04/2021, com a finalidade de realizar estudo social, determinado no 
processo 0001982-72.2021.8.27.2722.  

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 452/2021, de 19 de abril de 2021 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com 
o disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2021/88431 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao servidor Sebastiao de Oliveira Camilo, ENGENHEIRO, Matrícula 360511, o valor de R$ 63,41, 
relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 281,36, descontado o valor de R$ 77,27, conforme determina 
o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Araguaina-TO para Wanderlandia-TO, no período de 23/03/2021 a 
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23/03/2021, com a finalidade de verificar e analisar o serviço executado para efetuar a medição determinada no autos do SEI nº. 
19.0.000039588-1.  

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 453/2021, de 19 de abril de 2021 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com 
o disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2021/88426 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao servidor Sebastiao de Oliveira Camilo, ENGENHEIRO, Matrícula 360511, o valor de R$ 63,41, 
relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 281,36, descontado o valor de R$ 77,27, conforme determina 
o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Araguaina-TO para Wanderlandia-TO, no período de 23/02/2021 a 
23/02/2021, com a finalidade de proceder a entrega e discutir com a empreiteira detalhes do projeto e procedimentos referentes 
à reforma do prédio do fórum da comarca de destino, nos termos do SEI nº. 19.0.000039588-1.  

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 454/2021, de 19 de abril de 2021 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com 
o disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2021/88479 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao servidor CEDIDO Jozivam Lopes Carneiro, Matrícula 357751, o valor de R$ 49,34, relativo ao 
pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 253,22, descontado o valor de R$ 77,27, conforme determina o art. 20 da 
Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Araguaina-TO para Palmas-TO, no período de 07/04/2021 a 07/04/2021, com a 
finalidade de realizar escolta e segurança de Magistrado, nos termos do SEI nº. 21.0.000004847-7.  

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 455/2021, de 19 de abril de 2021 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com 
o disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2021/88429 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Célia Silva Araújo, Matrícula 357549, o valor de R$ 126,61, relativo ao 
pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 253,22, por seu deslocamento de Wanderlandia-TO para Darcinopolis-
TO, no período de 23/04/2021 a 23/04/2021, com a finalidade de realizar estudo social, determinado no processo 0000068-
13.2021.8.27.2741.  

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 456/2021, de 19 de abril de 2021 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com 
o disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2021/88333 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao servidor Sebastiao de Oliveira Camilo, ENGENHEIRO, Matrícula 360511, o valor de R$ 63,41, 
relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 281,36, descontado o valor de R$ 77,27, conforme determina 
o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Araguaina-TO para Filadelfia-TO, no período de 15/04/2021 a 
15/04/2021, com a finalidade de realizar levantamento técnico vislumbrando a reforma prevista no plano de contratações e 
reunião com o Juiz diretor do fórum da comarca de destino, nos termos do SEI nº. 20.0.000027359-8.  

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
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Publique-se. Cumpra-se. 
Jonas Demostene Ramos 

Diretor Geral 
 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 457/2021, de 19 de abril de 2021 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com 
o disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2021/88543 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Maria Alice Domingues Nunes, Matrícula 356780, o valor de R$ 126,61, 
relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 253,22, por seu deslocamento de Colmeia-TO para 
Pequizeiro-TO, no período de 16/04/2021 a 16/04/2021, com a finalidade de realizar estudo pedagógico, determinado no 
processo 0000215-23.2021.8.27.2714.  

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 458/2021, de 19 de abril de 2021 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com 
o disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2021/88322 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao servidor Rogério José Canalli, DIRETOR DE INFRAESTRUTURA E OBRAS, Matrícula 357146, o 
valor de R$ 267,50, relativo ao pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 281,36, descontado o valor de R$ 
154,54, conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Palmeiropolis-TO, no 
período de 15/04/2021 a 16/04/2021, com a finalidade de realizar vistoria técnica nas obras de reformas dos prédios dos fóruns 
das comarcas de Paranã e Palmeirópolis, nos termos do SEI nº. 19.0.000032546-8.  

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 459/2021, de 19 de abril de 2021 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com 
o disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2021/88546 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Elkysandra Lima do Nascimento , Matrícula 356684, o valor de R$ 126,61, 
relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 253,22, por seu deslocamento de Pedro Afonso-TO para 
Zona Rural-TO, no período de 26/04/2021 a 26/04/2021, com a finalidade de realizar estudo pedagógico, determinado no 
processo 0000951-23.2017.8.27.2733.  

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 460/2021, de 19 de abril de 2021 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com 
o disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2021/88442 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Olga Raiza Pereira Borges, Matrícula 356461, o valor de R$ 379,83, relativo 
ao pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 253,22, por seu deslocamento de Novo Acordo-TO para 
Lizarda-TO, no período de 27/04/2021 a 28/04/2021, com a finalidade de realizar avaliação psicológica, determinada no processo 
0000149-70.2018.8.27.2739.  

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 
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PORTARIA DIÁRIAS Nº 461/2021, de 19 de abril de 2021 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com 
o disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2021/88440 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Olga Raiza Pereira Borges, Matrícula 356461, o valor de R$ 126,61, relativo 
ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 253,22, por seu deslocamento de Novo Acordo-TO para Santa Tereza 
do Tocantins-TO, no período de 26/04/2021 a 26/04/2021, com a finalidade de realizar avaliação psicológica, determinada no 
processo 0000702-53.2018.8.27.2728.  

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 462/2021, de 19 de abril de 2021 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com 
o disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2021/88447 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Gracielle Siqueira Candido Pinheiro, Matrícula 356236, o valor de R$ 
126,61, relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 253,22, por seu deslocamento de Araguatins-TO para 
Sampaio-TO, no período de 24/04/2021 a 24/04/2021, com a finalidade de realizar avaliação pedagógica, determinada no 
processo 0004566-85.2020.8.27.2710.  

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 463/2021, de 19 de abril de 2021 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com 
o disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2021/88566 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Maria dos Remédios Brito Viana, Matrícula 355666, o valor de R$ 126,61, 
relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 253,22, por seu deslocamento de Augustinopolis-TO para 
Zona Rural-TO, no período de 29/04/2021 a 29/04/2021, com a finalidade de realizar avaliação psicológica, determinada no 
processo 00054329320208272710.  

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 464/2021, de 19 de abril de 2021 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com 
o disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2021/88432 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Aryelle Silva Conceição, Matrícula 355661, o valor de R$ 126,61, relativo ao 
pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 253,22, por seu deslocamento de Pedro Afonso-TO para Zona Rural-TO, 
no período de 25/04/2021 a 25/04/2021, com a finalidade de realizar avaliação psicológica, determinada no processo 0000951-
23.2017.8.27.2733.  

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 465/2021, de 19 de abril de 2021 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com 
o disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2021/88350 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 
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Art. 1º Conceder ao servidor CEDIDO Dorvely Sobrinho Costa, CHEFE DE DIVISÃO, Matrícula 353219, o valor de R$ 
401,24, relativo ao pagamento de 2,5 (duas e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 253,22, descontado o valor de R$ 231,81, 
conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Filadelfia-TO, no período de 
14/04/2021 a 16/04/2021, com a finalidade de fazer levantamento técnico vislumbrando a reforma prevista no plano de 
contratações e reunião com o Juiz diretor do fórum da comarca de destino, nos termos do SEI nº. 20.0.000027359-8.  

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 466/2021, de 19 de abril de 2021 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com 
o disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2021/88323 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao servidor CEDIDO Luciano Moura, ENGENHEIRO, Matrícula 352750, o valor de R$ 63,41, relativo 
ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 281,36, descontado o valor de R$ 77,27, conforme determina o art. 20 
da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Cristalandia-TO, no período de 15/04/2021 a 15/04/2021, com 
a finalidade de realizar vistoria técnica nas obras de construção dos novos prédios dos fóruns das comarcas de Cristalândia e 
Paraíso, nos termos do SEI nº. 20.0.000001999-3.  

Art. 2º Conceder ao servidor Mario Sergio Loureiro Soares, ENGENHEIRO, Matrícula 352204, o valor de R$ 63,41, 
relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 281,36, descontado o valor de R$ 77,27, conforme determina 
o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Cristalandia-TO, no período de 15/04/2021 a 
15/04/2021, com a finalidade de realizar vistoria técnica nas obras de construção dos novos prédios dos fóruns das comarcas de 
Cristalândia e Paraíso, nos termos do SEI nº. 20.0.000001999-3.  

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 467/2021, de 19 de abril de 2021 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com 
o disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2021/88409 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao servidor Wagner William Voltolini, ASSISTENTE DE SUPORTE TÉCNICO, Matrícula 292635, o 
valor de R$ 731,73, relativo ao pagamento de 3,5 (três e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 253,22, descontado o valor de R$ 
154,54, conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Araguaina-TO, no 
período de 18/04/2021 a 21/04/2021, com a finalidade de realizar a implantação do serviço de impressão corporativa 
(outsourcing de impressão), conforme SEI 20.0.000001252-2.  

Art. 2º Conceder ao servidor Danillo Lustosa Wanderley, CHEFE DE DIVISÃO, Matrícula 187237, o valor de R$ 
731,73, relativo ao pagamento de 3,5 (três e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 253,22, descontado o valor de R$ 154,54, 
conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Araguaina-TO, no período de 
18/04/2021 a 21/04/2021, com a finalidade de realizar a implantação do serviço de impressão corporativa (outsourcing de 
impressão), conforme SEI 20.0.000001252-2.  

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 468/2021, de 20 de abril de 2021 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com 
o disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2021/88581 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao servidor Robson Andrade Venceslau, ASSISTENTE DE SUPORTE TÉCNICO, Matrícula 352785, 
o valor de R$ 49,34, relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 253,22, descontado o valor de R$ 77,27, 
conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Porto Nacional-TO, no período 
de 20/04/2021 a 20/04/2021, com a finalidade de instalar equipamento de videoconferência na sala de depoimento especial, 
conforme SEI 20.0.000001252-2.  
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Art. 2º Conceder ao servidor CEDIDO Richard Capitanio, CHEFE DE SERVIÇO, Matrícula 354002, o valor de R$ 
49,34, relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 253,22, descontado o valor de R$ 77,27, conforme 
determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Porto Nacional-TO, no período de 
20/04/2021 a 20/04/2021, com a finalidade de instalar equipamento de videoconferência na sala de depoimento especial, 
conforme SEI 20.0.000001252-2.  

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 469/2021, de 20 de abril de 2021 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com 
o disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2021/88598 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao servidor CEDIDO Hamilton Aguiar do Carmo, Matrícula 352283, o valor de R$ 1.006,36, relativo 
ao pagamento de 5,5 (cinco e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 253,22, descontado o valor de R$ 386,35, conforme 
determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Araguatins-TO, no período de 25/04/2021 
a 30/04/2021, com a finalidade de acompanhar e monitorar a execução de contrato de segurança dos fóruns das comarcas de 
Augustinópolis, Itaguatins, Tocantinópolis e Araguaína, com base na avaliação da mensuração do Instrumento de Medição de 
Resultado – IMR, conforme as diretrizes estabelecidas no Edital, e nos termos do processo SEI nº. 21.0.000008123-7.  

Art. 2º Conceder ao servidor CEDIDO João Neto Alves da Luz, Matrícula 353640, o valor de R$ 1.006,36, relativo ao 
pagamento de 5,5 (cinco e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 253,22, descontado o valor de R$ 386,35, conforme determina o 
art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Araguatins-TO, no período de 25/04/2021 a 
30/04/2021, com a finalidade de acompanhar e monitorar a execução de contrato de segurança dos fóruns das comarcas de 
Augustinópolis, Itaguatins, Tocantinópolis e Araguaína, com base na avaliação da mensuração do Instrumento de Medição de 
Resultado – IMR, conforme as diretrizes estabelecidas no Edital, e nos termos do processo SEI nº. 21.0.000008123-7.  

Art. 3º Conceder à servidora CEDIDA Sonia Regina Rodrigues Pereira, Matrícula 354230, o valor de R$ 1.006,36, 
relativo ao pagamento de 5,5 (cinco e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 253,22, descontado o valor de R$ 386,35, conforme 
determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Araguatins-TO, no período de 25/04/2021 
a 30/04/2021, com a finalidade de acompanhar e monitorar a execução de contrato de segurança dos fóruns das comarcas de 
Augustinópolis, Itaguatins, Tocantinópolis e Araguaína, com base na avaliação da mensuração do Instrumento de Medição de 
Resultado – IMR, conforme as diretrizes estabelecidas no Edital, e nos termos do processo SEI nº. 21.0.000008123-7.  

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 470/2021, de 20 de abril de 2021 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com 
o disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2021/88596 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao servidor CEDIDO Hamilton Aguiar do Carmo, Matrícula 352283, o valor de R$ 49,34, relativo ao 
pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 253,22, descontado o valor de R$ 77,27, conforme determina o art. 20 da 
Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Miracema do Tocantins-TO, no período de 22/04/2021 a 
22/04/2021, com a finalidade de acompanhar e monitorar a execução de contrato de segurança do fórum da comarca de destino, 
com base na avaliação da mensuração do Instrumento de Medição de Resultado – IMR, conforme as diretrizes estabelecidas no 
Edital, e nos termos do processo SEI nº. 21.0.000008123-7.  

Art. 2º Conceder ao servidor CEDIDO João Neto Alves da Luz, Matrícula 353640, o valor de R$ 49,34, relativo ao 
pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 253,22, descontado o valor de R$ 77,27, conforme determina o art. 20 da 
Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Miracema do Tocantins-TO, no período de 22/04/2021 a 
22/04/2021, com a finalidade de acompanhar e monitorar a execução de contrato de segurança do fórum da comarca de destino, 
com base na avaliação da mensuração do Instrumento de Medição de Resultado – IMR, conforme as diretrizes estabelecidas no 
Edital, e nos termos do processo SEI nº. 21.0.000008123-7.  

Art. 3º Conceder à servidora CEDIDA Sonia Regina Rodrigues Pereira, Matrícula 354230, o valor de R$ 49,34, relativo 
ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 253,22, descontado o valor de R$ 77,27, conforme determina o art. 20 
da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Miracema do Tocantins-TO, no período de 22/04/2021 a 
22/04/2021, com a finalidade de acompanhar e monitorar a execução de contrato de segurança do fórum da comarca de destino, 
com base na avaliação da mensuração do Instrumento de Medição de Resultado – IMR, conforme as diretrizes estabelecidas no 
Edital, e nos termos do processo SEI nº. 21.0.000008123-7.  
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Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 471/2021, de 20 de abril de 2021 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com 
o disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2021/88595 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao servidor CEDIDO Hamilton Aguiar do Carmo, Matrícula 352283, o valor de R$ 49,34, relativo ao 
pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 253,22, descontado o valor de R$ 77,27, conforme determina o art. 20 da 
Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Novo Acordo-TO, no período de 20/04/2021 a 20/04/2021, com a 
finalidade de acompanhar e monitorar a execução de contrato de segurança do fórum da comarca de destino, com base na 
avaliação da mensuração do Instrumento de Medição de Resultado – IMR, conforme as diretrizes estabelecidas no Edital, e nos 
termos do processo SEI nº. 21.0.000008123-7.  

Art. 2º Conceder ao servidor CEDIDO João Neto Alves da Luz, Matrícula 353640, o valor de R$ 49,34, relativo ao 
pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 253,22, descontado o valor de R$ 77,27, conforme determina o art. 20 da 
Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Novo Acordo-TO, no período de 20/04/2021 a 20/04/2021, com a 
finalidade de acompanhar e monitorar a execução de contrato de segurança do fórum da comarca de destino, com base na 
avaliação da mensuração do Instrumento de Medição de Resultado – IMR, conforme as diretrizes estabelecidas no Edital, e nos 
termos do processo SEI nº. 21.0.000008123-7.  

Art. 3º Conceder à servidora CEDIDA Sonia Regina Rodrigues Pereira, Matrícula 354230, o valor de R$ 49,34, relativo 
ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 253,22, descontado o valor de R$ 77,27, conforme determina o art. 20 
da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Novo Acordo-TO, no período de 20/04/2021 a 20/04/2021, 
com a finalidade de acompanhar e monitorar a execução de contrato de segurança do fórum da comarca de destino, com base 
na avaliação da mensuração do Instrumento de Medição de Resultado – IMR, conforme as diretrizes estabelecidas no Edital, e 
nos termos do processo SEI nº. 21.0.000008123-7.  

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 472/2021, de 20 de abril de 2021 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com 
o disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2021/88527 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao servidor Lindomar Jose da Cunha, CHEFE DE SERVIÇO, Matrícula 352230, o valor de R$ 830,41, 
relativo ao pagamento de 4,5 (quatro e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 253,22, descontado o valor de R$ 309,08, conforme 
determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Gurupi-TO, no período de 19/04/2021 a 
23/04/2021, com a finalidade de realizar manutenção predial e conclusão de serviços nos prédios localizados na comarca de 
destino, nos termos do SEI nº. 21.0.000000082-2.  

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 473/2021, de 20 de abril de 2021 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com 
o disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2021/88487 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à servidora Lorena Aparecida Meneses Reis Rocha, TÉCNICO JUDICIÁRIO, Matrícula 282247, o 
valor de R$ 225,29, relativo ao pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 253,22, descontado o valor de R$ 
154,54, conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Colinas do Tocantins-TO para Palmas-
TO, no período de 22/04/2021 a 23/04/2021, com a finalidade de realizar certificação digital na comarca de destino, nos termos 
do chamado Service Desk nº. R33228.  

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Jonas Demostene Ramos 
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Diretor Geral 
 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 474/2021, de 20 de abril de 2021 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com 
o disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2021/88593 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao servidor CEDIDO Julio Cesar Lima de Alencar, Matrícula 168634, o valor de R$ 830,41, relativo 
ao pagamento de 4,5 (quatro e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 253,22, descontado o valor de R$ 309,08, conforme 
determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Gurupi-TO, no período de 19/04/2021 a 
23/04/2021, com a finalidade de realizar manutenção predial na cobertura e dos aparelhos de ar condicionado do prédio do fórum 
da comarca de destino, nos termos do SEI nº. 21.0.000000082-2.  

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 

DIRETORIA ADMINISTRATIVA 
CENTRAL DE COMPRAS 

Extratos 
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO 
PROCESSO: 21.0.000002807-7 
DISPENSA DE LICITAÇÃO 
NOTA DE EMPENHO: 2021NE00932 
CONTRATANTE: Fundo Especial de Modernização e Aprimoramento do Poder Judiciário. 
CONTRATADA: Henrique Marrey Sampaio Ribeiro Apoio Administrativo - EPP 
CNPJ: 21.130.342/0001-04 
OBJETO: Empenho destinado ao fornecimento de etiquetas de controle patrimonial (Alumifix preto adesivo – 7.000 unidades), 
dotado de leitor de código de barras, para fins de identificação de bens móveis, com entrega imediata. 
VALOR TOTAL: R$ 3.710,00 (Três mil setecentos e dez reais). 
Unidade Gestora: 060100-FUNJURIS. 
Classificação Orçamentária: 0601.02.122.1145.4204 
Natureza de Despesa: 33.90.30 – Subitem: 44 
Fonte de Recursos: 0240 
DATA DA EMISSÃO: 14 de abril de 2021. 
 

DIVISÃO DE LICITAÇÃO, CONTRATOS E CONVÊNIOS 
Extratos de contratos 

EXTRATO DE CONTRATO 
PREGÃO ELETRÔNICO - SRP Nº 13/2021 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 24/2021 
PROCESSO 21.0.000007985-2 
CONTRATO Nº 93/2021 
CONTRATANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CONTRATADA: Biohosp Produtos Hospitalares S.A. 
OBJETO: Aquisição de doses de vacina influenza quadrivalentes para atender às necessidades do Poder Judiciário do Estado 
do Tocantins. 
VALOR: O valor ordinário do presente Instrumento fica ajustado em R$ 97.425,00 (noventa e sete mil quatrocentos e vinte e 
cinco reais), compreendendo todas as despesas e custos diretos e indiretos necessários à perfeita execução deste Contrato. 
VIGÊNCIA: O presente Contrato vigorará a partir da data de sua assinatura, ficando adstrito ao crédito orçamentário conforme 
disposto no art. 57 da Lei nº 8.666/93, ressalvado o prazo de garantia. 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
UNIDADE GESTORA: 060100 - Funjuris 
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 06010.02.122.1145.4288 
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.30 
FONTE DE RECURSOS: 0240 
DATA DA ASSINATURA: 19 de abril de 2021. 
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DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS 
Portarias 

PORTARIA FÉRIAS Nº 575/2021, de 19 de abril de 2021 
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE ARAGUAÍNA, ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e na 
forma da lei,  
Considerando o disposto no artigo n° 91 da Lei Complementar nº 10/1996 c/c o artigo n° 86, do Estatuto dos Servidores 
Públicos, Lei 1.818/2007; 
Considerando o disposto no artigo n° 42, inciso I, alínea "c" da Lei Complementar n° 10/1996 e conforme solicitação contida no 
sistema eGESP, 
RESOLVE: 
Art. 1º Suspender as férias do servidor EDMILSON MELO SANTOS, matrícula nº 357553, relativas ao período aquisitivo 
2018/2019, marcadas para o período de 19/04 a 18/05/2021, a partir de 19/04/2021 até 18/05/2021, assegurado o usufruto dos 
dias remanescentes para o período de 04/07 a 02/08/2022, em razão de interesse da administração.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Fabiano Ribeiro 
Diretor do Foro 

 
PORTARIA FÉRIAS Nº 576/2021, de 19 de abril de 2021 
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE ARAGUAÍNA, ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e na 
forma da lei,  
Considerando o disposto no artigo n° 91 da Lei Complementar nº 10/1996 c/c o artigo n° 86, do Estatuto dos Servidores 
Públicos, Lei 1.818/2007; 
Considerando o disposto no artigo n° 42, inciso I, alínea "c" da Lei Complementar n° 10/1996 e conforme solicitação contida no 
sistema eGESP, 
RESOLVE: 
Art. 1º Suspender as férias do servidor JOSE JOAO HENNEMANN, matrícula nº 87340, relativas ao período aquisitivo 
2020/2021, marcadas para o período de 19/04 a 03/05/2021, a partir de 19/04/2021 até 03/05/2021, assegurado o usufruto dos 
dias remanescentes para o período de 04 a 18/07/2022, em razão de interesse da administração.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Fabiano Ribeiro 
Diretor do Foro 

 
PORTARIA FÉRIAS Nº 577/2021, de 20 de abril de 2021 
A DIRETORA DO FORO DA COMARCA DE GURUPI, ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e na forma 
da lei,  
Considerando o disposto no artigo n° 91 da Lei Complementar nº 10/1996 c/c o artigo n° 86, do Estatuto dos Servidores 
Públicos, Lei 1.818/2007; 
Considerando o disposto no artigo n° 42, inciso I, alínea "c" da Lei Complementar n° 10/1996 e conforme solicitação contida no 
sistema eGESP, 
RESOLVE: 
Art. 1º Suspender as férias da servidora KEILA ALVES PEREIRA, matrícula nº 353437, relativas ao período aquisitivo 
2018/2019, marcadas para o período de 20/04 a 19/05/2021, a partir de 20/04/2021 até 19/05/2021, assegurado o usufruto dos 
dias remanescentes para o período de 10/01 a 08/02/2022, em razão de interesse da administração.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Edilene Pereira De Amorim Alfaix Natário 
Diretora do Foro 

 
PORTARIA FÉRIAS Nº 578/2021, de 20 de abril de 2021 
A DIRETORA DO FORO DA COMARCA DE GURUPI, ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e na forma 
da lei,  
Considerando o disposto no artigo n° 91 da Lei Complementar nº 10/1996 c/c o artigo n° 86, do Estatuto dos Servidores 
Públicos, Lei 1.818/2007; 
Considerando o disposto no artigo n° 42, inciso I, alínea "c" da Lei Complementar n° 10/1996 e conforme solicitação contida no 
sistema eGESP, 
RESOLVE: 
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Art. 1º Suspender as férias da servidora SEJANE MONTEIRO DA SILVA NAVES, matrícula nº 232365, relativas ao período 
aquisitivo 2018/2019, marcadas para o período de 14/04 a 03/05/2021, a partir de 14/04/2021 até 03/05/2021, assegurado o 
usufruto dos dias remanescentes para o período de 10 a 29/01/2022, em razão de interesse da administração.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Edilene Pereira De Amorim Alfaix Natário 
Diretora do Foro 

 
PORTARIA FÉRIAS Nº 579/2021, de 20 de abril de 2021 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e na forma 
da lei,  
CONSIDERANDO o disposto no artigo n° 91 da Lei Complementar nº 10/1996 c/c o artigo n° 86, do Estatuto dos Servidores 
Públicos, Lei 1.818/2007; 
CONSIDERANDO o disposto o artigo nº 59, inciso XXVI da Resolução 17/2009; 
CONSIDERANDO o disposto no Decreto Judiciário nº 99/2013, publicado no DJ nº 3045, de 07 de fevereiro de 2013 e conforme 
solicitação contida no sistema eGESP, 
RESOLVE: 
Art. 1º Suspender as férias da servidora ALZIMAR CABRAL DOS SANTOS, matrícula nº 174446, relativas ao período aquisitivo 
2019/2020, marcadas para o período de 19/04 a 08/05/2021, a partir de 19/04/2021 até 08/05/2021, assegurado o usufruto dos 
dias remanescentes para o período de 23/08 a 11/09/2021, em razão de interesse da administração.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA FÉRIAS Nº 580/2021, de 20 de abril de 2021 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e na forma 
da lei,  
CONSIDERANDO o disposto no artigo n° 91 da Lei Complementar nº 10/1996 c/c o artigo n° 86, do Estatuto dos Servidores 
Públicos, Lei 1.818/2007; 
CONSIDERANDO o disposto o artigo nº 59, inciso XXVI da Resolução 17/2009; 
CONSIDERANDO o disposto no Decreto Judiciário nº 99/2013, publicado no DJ nº 3045, de 07 de fevereiro de 2013 e conforme 
solicitação contida no sistema eGESP, 
RESOLVE: 
Art. 1º Suspender as férias do servidor VALDEIR GOMES DE SANTANA, matrícula nº 161067, relativas ao período aquisitivo 
2020/2021, marcadas para o período de 06/04 a 05/05/2021, a partir de 06/04/2021 até 05/05/2021, assegurado o usufruto dos 
dias remanescentes para o período de 03/10 a 01/11/2022, em razão de interesse da administração.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 218/2021, de 20 de abril de 2021 
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE COLMEIA, ESTADO DO TOCANTINS, no uso das atribuições que lhe conferem o 
art. 80 da Lei Complementar Estadual nº 10, de 11 de janeiro de 1996, bem como, o art. 10, da Portaria nº 2.093, de 1º de 
outubro de 2018 que dispõe sobre as regras e procedimentos para operacionalização do módulo de substituição de servidores no 
Sistema Integrado de Gestão de Pessoas (eGESP) e considerando o protocolo de solicitação nº 2021/88643;  
RESOLVE: 
Art. 1º Designar o servidor CLEONE JOSE DE OLIVEIRA , matrícula nº 354276, CEDIDO AO TJTO, para, sem prejuízo de suas 
funções, substituir o servidor PAULIRAN SILVERIO NETTO, matrícula nº 246545, ocupante do cargo efetivo de OFICIAL DE 
JUSTIÇA AVALIADOR, da COMARCA DE COLMEIA no período de 03/05/2021 a 14/05/2021, com o consequente pagamento, 
após a certificação referente ao período da efetiva substituição.  

Publique-se. Cumpra-se. 
MARCELO ELISEU ROSTIROLLA 

DIRETOR DO FORO - 2ª ENTRÂNCIA  
 
PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 219/2021, de 20 de abril de 2021 
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE GUARAÍ, ESTADO DO TOCANTINS, no uso das atribuições que lhe conferem o art. 
80 da Lei Complementar Estadual nº 10, de 11 de janeiro de 1996, o art. 27, § 1º, da Lei nº 126, de 17 de dezembro de 2019, 
bem como, o art. 10, da Portaria nº 2.093, de 1º de outubro de 2018 que dispõe sobre as regras e procedimentos para 
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operacionalização do módulo de substituição de servidores no Sistema Integrado de Gestão de Pessoas (eGESP) e 
considerando o protocolo de solicitação nº 2021/88645;  
RESOLVE: 
Art. 1º Designar a servidora EDITH LAZARA DOURADO CARVALHO, matrícula nº 282149, TÉCNICO JUDICIÁRIO, para, sem 
prejuízo de suas funções, substituir a servidora BETHANIA TAVARES DE ANDRADE, matrícula nº 352627, ocupante do cargo 
comissionado de CHEFE DE SECRETARIA, da COMARCA DE GUARAÍ no período de 26/04/2021 a 26/04/2021, com o 
consequente pagamento, após a certificação referente ao período da efetiva substituição.  

Publique-se. Cumpra-se. 
FABIO COSTA GONZAGA 

DIRETOR DO FORO - 3ª ENTRÂNCIA  
 
PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 220/2021, de 20 de abril de 2021 
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE GUARAÍ, ESTADO DO TOCANTINS, no uso das atribuições que lhe conferem o art. 
80 da Lei Complementar Estadual nº 10, de 11 de janeiro de 1996, o art. 27, § 1º, da Lei nº 126, de 17 de dezembro de 2019, 
bem como, o art. 10, da Portaria nº 2.093, de 1º de outubro de 2018 que dispõe sobre as regras e procedimentos para 
operacionalização do módulo de substituição de servidores no Sistema Integrado de Gestão de Pessoas (eGESP) e 
considerando o protocolo de solicitação nº 2021/88646;  
RESOLVE: 
Art. 1º Designar a servidora EDITH LAZARA DOURADO CARVALHO, matrícula nº 282149, TÉCNICO JUDICIÁRIO, para, sem 
prejuízo de suas funções, substituir a servidora BETHANIA TAVARES DE ANDRADE, matrícula nº 352627, ocupante do cargo 
comissionado de CHEFE DE SECRETARIA, da COMARCA DE GUARAÍ no período de 19/04/2021 a 20/04/2021, com o 
consequente pagamento, após a certificação referente ao período da efetiva substituição.  

Publique-se. Cumpra-se. 
FABIO COSTA GONZAGA 

DIRETOR DO FORO - 3ª ENTRÂNCIA  
 
PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 221/2021, de 20 de abril de 2021 
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE GUARAÍ, ESTADO DO TOCANTINS, no uso das atribuições que lhe conferem o art. 
80 da Lei Complementar Estadual nº 10, de 11 de janeiro de 1996, o art. 27, § 1º, da Lei nº 126, de 17 de dezembro de 2019, 
bem como, o art. 10, da Portaria nº 2.093, de 1º de outubro de 2018 que dispõe sobre as regras e procedimentos para 
operacionalização do módulo de substituição de servidores no Sistema Integrado de Gestão de Pessoas (eGESP) e 
considerando o protocolo de solicitação nº 2021/88647;  
RESOLVE: 
Art. 1º Designar a servidora EDITH LAZARA DOURADO CARVALHO, matrícula nº 282149, TÉCNICO JUDICIÁRIO, para, sem 
prejuízo de suas funções, substituir a servidora BETHANIA TAVARES DE ANDRADE, matrícula nº 352627, ocupante do cargo 
comissionado de CHEFE DE SECRETARIA, da COMARCA DE GUARAÍ no período de 22/04/2021 a 23/04/2021, com o 
consequente pagamento, após a certificação referente ao período da efetiva substituição.  

Publique-se. Cumpra-se. 
FABIO COSTA GONZAGA 

DIRETOR DO FORO - 3ª ENTRÂNCIA  
 
PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 222/2021, de 20 de abril de 2021 
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE GUARAÍ, ESTADO DO TOCANTINS, no uso das atribuições que lhe conferem o art. 
80 da Lei Complementar Estadual nº 10, de 11 de janeiro de 1996, o art. 27, § 1º, da Lei nº 126, de 17 de dezembro de 2019, 
bem como, o art. 10, da Portaria nº 2.093, de 1º de outubro de 2018 que dispõe sobre as regras e procedimentos para 
operacionalização do módulo de substituição de servidores no Sistema Integrado de Gestão de Pessoas (eGESP) e 
considerando o protocolo de solicitação nº 2021/88649;  
RESOLVE: 
Art. 1º Designar a servidora EDITH LAZARA DOURADO CARVALHO, matrícula nº 282149, TÉCNICO JUDICIÁRIO, para, sem 
prejuízo de suas funções, substituir a servidora BETHANIA TAVARES DE ANDRADE, matrícula nº 352627, ocupante do cargo 
comissionado de CHEFE DE SECRETARIA, da COMARCA DE GUARAÍ no período de 27/04/2021 a 30/04/2021, com o 
consequente pagamento, após a certificação referente ao período da efetiva substituição.  

Publique-se. Cumpra-se. 
FABIO COSTA GONZAGA 

DIRETOR DO FORO - 3ª ENTRÂNCIA  
 

DIRETORIA FINANCEIRA 
DIRETOR: GIZELSON MONTEIRO DE MOURA 

Editais de intimações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS PROCESSUAIS FINAIS 
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Em cumprimento à Portaria nº 372 de 2020, a Diretoria Financeira do Tribunal de Justiça NOTIFICA as partes relacionadas neste 
ato para que recolham, no prazo de 15 (quinze) dias, os valores correspondentes aos débitos processuais finais de custas 
judiciais e/ou taxa judiciária. No caso de não pagamento, os débitos serão levados a protesto, conforme prevê o artigo 5º, do 
Provimento nº 9, de 2019. 
O recolhimento deverá ser efetivado por meio da emissão de Documento de Arrecadação do Judiciário – DAJ, obtido no 
endereço eletrônico www.tjto.jus.br/custasfinais devendo para tanto informar: 
1. O número do CPF ou CNPJ da parte; e 
2. O respectivo número do processo judicial. 
Contato para informações ou esclarecimento de dúvidas: (63) 3218-4449 e (63) 3218-4419, ou pelo e-mail: gdpf@tjto.jus.br 
  

A R ROCHA MORI 20.512.585/0001-36 0023854-35.2015.827.2729 R$ 42,50 

ABDIAS JOAQUIM DOS SANTOS 196.235.001-06 0007082-20.2017.827.2731 R$ 128,88 

ADRIANA DE OLIVEIRA DIAS 035.621.291-22 0001002-53.2019.827.2704 R$ 3.826,01 

AECIO FERNANDES DA SILVA 309.724.851-04 5000885-37.2012.827.2731 R$ 556,48 

AGRIPINO MENDES DA SILVA 377.161.742-15 0002093-78.2020.827.2726 R$ 422,83 

AILTON TERENCIO DA MOTA 026.236.906-00 0004534-44.2020.827.2722 R$ 162,00 

ANA FELIX FERREIRA DE CARVALHO 351.392.503-49 0025697-59.2020.827.2729 R$ 1.563,16 

ANGELICA LEONEL OLIVEIRA SILVA 989.738.511-87 0045910-91.2017.827.2729 R$ 14,97 

ANTONIO ASSENCIO CARVALHO 063.002.848-67 0003405-85.2017.827.2729 R$ 107,81 

ANTONIO PEREIRA DE ASSUNCAO FILHO 015.576.583-31 0004227-16.2018.827.2737 R$ 146,82 

ARACA ELETRICIDADE LTDA 38.144.614/0001-10 5000402-12.2009.827.2731 R$ 212,50 

ARCANJO SILVA DOS SANTO 023.020.521-61 0000143-34.2015.827.2718 R$ 194,00 

ASSOCIACAO DOS PRACAS MILITARES DO 
ESTADO DO TOCANTINS 

38.145.140/0001-20 0014781-73.2014.827.2729 R$ 25,50 

BANCO BRADESCO S.A. 60.746.948/0001-12 5001430-22.2011.827.2706 R$ 216,47 

BANCO GM S.A 59.274.605/0001-13 0002246-42.2018.827.2707 R$ 19,50 

BANCO PAN S.A. 59.285.411/0001-13 0004993-06.2017.827.2737 R$ 164,51 

CAMILA DOBRACHINSKY FERREIRA MULLER 827.900.350-91 5029827-51.2013.827.2729 R$ 212,00 

CESAR FRANCISCO DOS SANTOS ALVES 050.357.301-90 0004056-70.2019.827.2722 R$ 247,99 

CLEIA CASTRO SOUZA 898.086.221-00 0000710-21.2018.827.2731 R$ 26,00 

CLEIBIANE ROSA DOS SANTOS ARAUJO 968.304.171-04 0000459-31.2016.827.2712 R$ 1.256,50 

CLEUSIMAR FRANCISCO DA SILVA 977.978.391-15 0019567-11.2019.827.2722 R$ 115,50 

CLOELTO CARLOS ALTMEYER 019.913.909-12 0001265-86.2018.827.2715 R$ 149,08 

COSTA CONSTRUTORA EIRELI 12.766.104/0001-90 0035891-94.2015.827.2729 R$ 110,57 

CRISTIANE NEVES DIAS 837.772.291-72 0039322-39.2015.827.2729 R$ 157,97 

CRISTINA APARECIDA MAYNKO STRANIERI 045.376.509-23 5000507-72.2011.827.2713 R$ 593,56 

DANIEL DE SOUSA MATOS 977.371.511-68 0001987-23.2018.827.2715 R$ 137,10 

DANIELLE MOURA CHEFER 051.540.711-90 0001673-77.2018.827.2715 R$ 137,65 

DANNERLY DE OLIVEIRA NORONHA 810.750.063-68 0013502-39.2015.827.2722 R$ 33,00 

DISTRIBUIDORA DE CEREAIS CASTRO GARCIA 
LTDA 

10.834.001/0001-95 0000710-21.2018.827.2731 R$ 26,00 

EDMAR VIEIRA DE CAMARGOS 33.569.138/0001-65 5000005-19.2000.827.2714 R$ 865,80 

EDMILSON LIMA DA SILVA 626.274.901-25 0019198-17.2019.827.2722 R$ 105,50 

ELDELVAN RODRIGUES DE SOUZA 987.647.641-68 0003036-02.2018.827.2715 R$ 106,50 

ELIO TAVARES LIMA 849.438.071-00 0002313-24.2020.827.2711 R$ 110,50 

ESER BARBOSA DE SOUZA 134.383.441-49 0001022-18.2014.827.2737 R$ 121,50 

ESER BARBOSA DE SOUZA 134.383.441-49 5002880-67.2012.827.2737 R$ 188,96 

ESER BARBOSA DE SOUZA 134.383.441-49 0000948-61.2014.827.2737 R$ 167,40 

F T OLIVEIRA 25.021.725/0002-78 0002386-79.2018.827.2706 R$ 19,50 

FABIO FERREIRA MOURA 863.088.311-15 0008369-29.2019.827.2737 R$ 144,98 

FABRICIO DA SILVEIRA PARPINELI 305.859.808-45 0004396-37.2017.827.2737 R$ 7.130,50 

FARMACIA DO TRABALHADOR DE QUATRO 
BOCAS LTDA 

24.996.560/0001-06 0030700-29.2019.827.2729 R$ 64,00 
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FLAVIA RIBEIRO DA SILVA 009.421.831-50 0012829-07.2019.827.2722 R$ 114,76 

FRIGONORTESUL INDUSTRIA DE DERIVADOS 
DE CARNES IMPORTACAO E EXPORTACAO 
EIRELI 

07.482.777/0001-89 0005465-03.2017.827.2706 R$ 309,50 

GAMA & SAMPAIO LTDA 01.362.632/0001-68 5000916-15.2002.827.2729 R$ 273,70 

GESION RODRIGUES COELHO 361.207.401-63 0001838-27.2018.827.2715 R$ 128,50 

GESION RODRIGUES COELHO 361.207.401-63 0001985-53.2018.827.2715 R$ 131,10 

GLEBSON COELHO VICHMEYER 784.533.801-04 5001341-14.2012.827.2722 R$ 1.380,42 

GUILHERME AUGUSTO SANTANA LIMA 032.456.741-39 0018706-78.2016.827.2706 R$ 147,30 

HAILSON RODRIGUES DA SILVA 030.396.371-93 0001422-79.2016.827.2731 R$ 127,00 

HELEN SIMONE DE BARROS 466.889.431-15 0000406-28.2018.827.2729 R$ 189,27 

HELOISIO DA SILVA PEREIRA 994.523.081-68 0005231-72.2019.827.2731 R$ 24,50 

IARA GOMES BARBOSA 013.273.811-25 0001612-22.2018.827.2715 R$ 138,65 

ILTON OLIVEIRA DE SA 831.820.201-53 0000283-46.2017.827.2735 R$ 177,50 

INSIDE INFORMATICA EIRELI 03.794.483/0001-31 5003232-88.2008.827.2729 R$ 200,00 

IVONE COSTA GUTERRES 238.085.863-20 5032282-86.2013.827.2729 R$ 117,00 

IZABEL TELES DA SILVA ALVES 963.721.681-20 5004497-28.2013.827.2737 R$ 196,00 

JAIR FIGUEIRA DA SILVA 590.884.601-59 0013731-57.2019.827.2722 R$ 115,50 

JAIRO JUNIOR SILVA BARBOSA 392.240.918-06 0009262-65.2019.827.2722 R$ 112,51 

JANDERSON LOPES RODRIGUES 683.867.702-44 5007242-05.2013.827.2729 R$ 33,00 

JAVERTON TAUMATURGO LIMA 928.846.013-68 0032852-50.2019.827.2729 R$ 127,68 

JEOREIS FELIX DE OLIVEIRA 778.729.321-72 0008156-62.2015.827.2737 R$ 170,31 

JOAO ALVES DE JESUS 032.353.431-72 0007767-14.2014.827.2737 R$ 117,50 

JOAO PEDRO FONSECA MATOS 031.031.431-33 0043762-39.2019.827.2729 R$ 337,50 

JOSE BUARQUES DE OLIVEIRA 589.270.851-91 5000083-63.2007.827.2715 R$ 736,05 

JOSE DE SOUZA VILA REAL 014.979.441-04 5000532-23.2013.827.2711 R$ 55,00 

JOSE FERNANDES DA COSTA NETO 839.482.281-91 0003686-60.2020.827.2721 R$ 69,00 

JOSE MAURO ALVES DA COSTA 527.535.301-49 0029207-17.2019.827.2729 R$ 27,50 

JOSE RIBAMAR CARDOSO FILHO 011.148.181-35 0006933-20.2018.827.2721 R$ 31,50 

JOSE YAGO SOARES DA PAZ 023.295.921-83 0002602-21.2020.827.2722 R$ 124,89 

JOSEFA DA SILVA DIAS 291.113.178-92 0002531-11.2018.827.2715 R$ 146,60 

JOSI ALVES DE AZEVEDO 254.112.681-68 0002030-41.2015.827.2722 R$ 184,04 

JUNIOR RODRIGUES DE JESUS 065.559.021-83 0002253-78.2020.827.2702 R$ 303,50 

KATIA CRISTINA BARBOSA SILVA SEIXAS 710.229.881-15 0005002-36.2015.827.2737 R$ 131,50 

LAURINDO LUIZ DAL SANTO 332.415.460-04 0006766-18.2019.827.2737 R$ 148,19 

LEIDE ALVES FERNANDES MILHOMENS 929.101.141-04 0008929-34.2020.827.2737 R$ 104,50 

LETICIA MARTINS CARNEIRO DE SOUSA 911.025.101-49 5000072-78.2010.827.2731 R$ 75,00 

LIRRAYNE DE OLIVEIRA MILHOMEM 018.847.561-31 0045910-91.2017.827.2729 R$ 14,97 

LOJAS ARACA LTDA 03.454.819/0026-75 0000876-56.2018.827.2730 R$ 949,79 

LUIZ ALDEMAR DUARTE NOGUEIRA 044.930.601-15 0004559-33.2015.827.2722 R$ 163,50 

MAGAZINE LILIANI S/A 11.590.296/0001-64 5002717-19.2009.827.2729 R$ 424,52 

MAIANNY RIBEIRO NOVAIS 026.699.791-06 0014103-06.2019.827.2722 R$ 130,60 

MARCIANO DIAS DA COSTA 017.414.791-00 0001831-98.2014.827.2707 R$ 268,75 

MARIA APARECIDA DA COSTA E SILVA 466.828.481-53 0007896-82.2015.827.2737 R$ 141,59 

MARIA DE FATIMA ALVES DOS SANTOS SILVA 019.311.761-40 0005107-64.2019.827.2707 R$ 639,33 

MARIA DE FATIMA ALVES DOS SANTOS SILVA 019.311.761-40 0004999-35.2019.827.2707 R$ 601,39 

MARIA ROSA GOMES BEZERRA 311.105.841-72 0012938-21.2019.827.2722 R$ 111,76 

MARIANA AGOSTINI GODINHO 977.118.881-04 0000708-93.2019.827.2738 R$ 224,50 

MARINA KIOKO OKURA 594.188.187-87 0040501-37.2017.827.2729 R$ 18,00 

MARINES INACIO DOS SANTOS RIOS 533.996.681-04 0002204-04.2020.827.2713 R$ 11,50 

MARLENE ANTONIA DE PAULA FREITAS 426.110.241-20 0010593-82.2019.827.2722 R$ 107,90 

MAURICIO PEREIRA ALVIM 333.014.171-91 0001690-76.2015.827.2729 R$ 159,50 
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MAURO DOS SANTOS 341.948.191-87 5001131-87.2013.827.2734 R$ 334,50 

MUNICIPIO DE BURITI DO TOCANTINS 25.061.722/0001-87 0002956-96.2017.827.2707 R$ 388,44 

NEMEZIO LUIS DE ARAUJO 136.799.371-72 0006046-38.2015.827.2722 R$ 175,53 

NORIVAL GOMES 227.016.058-49 5000050-48.2004.827.2725 R$ 16.404,15 

OSVALDO PINHEIRO DE SOUSA 409.827.421-34 0004580-56.2018.827.2737 R$ 158,00 

PAULO CESAR DE PAIVA MEIRELES 096.528.331-34 0000361-49.2017.827.2732 R$ 1.152,51 

PAULO CESAR SANTOS E SILVA 347.891.891-04 0016259-54.2015.827.2706 R$ 49,00 

PEDREIRA BARE LTDA 02.944.742/0001-09 5000192-50.2003.827.2737 R$ 193,50 

PEDREIRA HVB LTDA 09.642.280/0001-06 0014002-16.2017.827.2729 R$ 123,00 

PEUGEOT-CITROEN DO BRASIL AUTOMOVEIS 
LTDA 

67.405.936/0001-73 0015715-31.2014.827.2729 R$ 1.838,72 

RAFAEL NETO PEREIRA DA SILVA 896.331.301-82 0016433-24.2019.827.2706  R$ 36,00 

RAIMUNDO PEREIRA CARDOSO 857.233.631-15 5000893-64.2005.827.2729 R$ 28,50 

RENATO SANDRIN 460.592.450-72 0023339-35.2016.827.2706 R$ 112,01 

REOR ADMINISTRADORA E INCORPORADORA 
DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 

05.339.485/0001-66 5034585-10.2012.827.2729 R$ 1.070,43 

ROBSON RENAN ALVES 083.194.349-12 0001953-69.2019.827.2729 R$ 130,94 

RODRIGO MACIEL GOMES 962.608.661-00 0030615-15.2019.827.2706 R$ 2.745,94 

ROZA TRAJANO DA SILVA 778.034.691-91 0003063-30.2019.827.2721 R$ 345,61 

SALVADOR VIEIRA DE SOUZA 323.161.781-20 5015216-30.2012.827.2729 R$ 132,50 

SANDRA REGIA FELIPE DE ARAUJO CARVALHO 721.634.613-00 0017038-38.2017.827.2706 R$ 22,50 

SILVANA GOMES MARINHO 006.808.011-54 0002018-43.2018.827.2715 R$ 134,41 

SIMONE CARDOSO DA SILVA CANEDO POVOA 690.503.761-34 0043181-29.2016.827.2729 R$ 167,30 

SUELY PEREIRA DUARTE 783.787.536-20 0019475-86.2016.827.2706 R$ 140,29 

TASSIA TAMIRES RODRIGUES LOPES DE MELO 085.246.124-01 0013233-37.2019.827.2729 R$ 47,00 

TEMPLO ALAMO DO AMANHECER DE PALMAS 
TO DA ORDEM ESPIRITUALISTA CRISTA VALE 
DO AMANHECER 

04.242.544/0001-10 0030652-41.2017.827.2729 R$ 120,00 

TENNIS PLACE COMERCIO LIMITADA 02.540.125/0001-30 0003308-43.2016.827.2722 R$ 58,00 

ULTRAPAV LTDA 17.129.319/0001-14 0014002-16.2017.827.2729 R$ 123,00 

UNIMED FEDERACAO INTERFEDERATIVA DAS 
COOPERATIVAS MEDICAS DO CENTRO OESTE 
E TOCANTINS ( EM LIQUIDACAO EXTRA 
JUDICIAL) 

01.409.581/0001-82 0015925-49.2017.827.2706 R$ 404,48 

VALDENICE DE SOUZA ALMEIDA 799.637.731-68 0002763-83.2015.827.2729 R$ 167,93 

WASHLEY CARVALHO LEMOS 010.451.231-88 0001550-49.2018.827.2725 R$ 271,00 

WESLLEY RIBEIRO GOMES 010.008.031-63 0005082-33.2019.827.2713 R$ 43,00 

WEULANIO CAMPOS COELHO 007.970.101-90 5001089-38.2013.827.2734 R$ 287,72 

WILSON SANTOS COSTA 798.759.121-15 0002070-39.2018.827.2715 R$ 125,41 

YMPACTUS COMERCIAL S/A 11.669.325/0001-88 0035462-30.2015.827.2729 R$ 35,00 

  
 

ESMAT 
Editais 

EDITAL nº 019, de 2021 – SEI Nº 21.0.000006074-4 
  
  
O diretor geral da Escola Superior da Magistratura Tocantinense (ESMAT), no uso de suas atribuições, dispõe sobre as normas gerais 
para ingresso e participação da Capacitação do Protocolo Brasileiro de Entrevista Forense (PBEF), a se realizar no período de 5 
de maio a 1º de julho de 2021, mediante as condições determinadas neste Edital e nos demais dispositivos legais aplicados à espécie, 
conforme segue: 
1. DADOS GERAIS 
Nome: Capacitação do Protocolo Brasileiro de Entrevista Forense (PBEF) 
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Objetivo: Capacitar os profissionais para atuarem (compreensão, manejo e prática), em audiência de Depoimento Especial de 
crianças e de adolescentes, vítimas ou testemunhas de violência, nos processos judiciais, aplicando o Protocolo Brasileiro de 
Entrevista Forense (PBEF). 
Período de Inscrições: As inscrições ocorrerão no período de 22 a 28 de abril de 2021. 
Inscrições: As inscrições serão efetuadas de acordo com a indicação dos servidores, por meio do Sistema Eletrônico de Informação 
(SEI) nº 21.0.000006074-4. Após o período de inscrição, a Secretaria Acadêmica enviará e-mail com a confirmação de matrícula. 
Público-Alvo: Profissionais Credenciados com atuação nas comarcas de Araguaína, Gurupi, Dianópolis, Porto Nacional, Miracema e 
Paraíso do Tocantins e Responsáveis Técnicos vinculados ao Grupo Gestor de Equipes Multidisciplinares (GGEM), encarregados pelo 
Protocolo Brasileiro de Entrevista Forense (PBEF). 
Carga Horária: 120 horas 
Modalidade: À Distância 
Local: Ambiente Virtual da Esmat e Plataforma Google Meet 
Valor do curso, custeado pela Esmat, por aluno: O valor da atividade será calculado após a conclusão das atividades, 
considerando-se os critérios de horas-aula, passagens, hospedagem e alimentação dos instrutores. 
2. VAGAS 
2.1 Quantidade de Vagas: 80; 
2.2 Distribuição das Vagas: 

Públicos-Alvo Nº de Vagas 

Profissionais Credenciados com atuação nas comarcas de Araguaína, Gurupi, Dianópolis, Porto Nacional, 
Miracema e Paraíso do Tocantins e Responsáveis Técnicos vinculados ao Grupo Gestor de Equipes 
Multidisciplinares (GGEM) 

80 

2.3 Caso o percentual de vagas previstas não seja preenchido na ordem preferencial, estas serão destinadas à classe subsequente 
até que sejam totalmente preenchidas. 
3. PRÉ-REQUISITOS  
3.1 Ser Profissional Credenciado com atuação nas comarcas de Araguaína, Gurupi, Dianópolis, Porto Nacional, Miracema e Paraíso 
do Tocantins e Responsáveis Técnicos vinculados ao Grupo Gestor de Equipes Multidisciplinares (GGEM), encarregados pelo 
Protocolo Brasileiro de Entrevista Forense (PBEF). 
4 FREQUÊNCIA E AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM  
4.1 Os alunos inscritos e matriculados deverão participar das atividades que ocorrerão no período de 5 de maio a 1º de julho de 2021, 
a serem desenvolvidas na modalidade à distância, por meio da Plataforma Google Meet e Ambiente Virtual de Aprendizagem da 
Esmat, conforme descrição no item 5 deste edital; 
4.2 O acesso dos alunos à atividade ocorrerá por meio da Secretaria Acadêmica Virtual da Esmat, onde será registrada a frequência 
automática, após o login do aluno e acesso ao link disponibilizado para participação ao vivo da atividade síncrona; 
4.3 Somente os alunos indicados e matriculados terão acesso à plataforma de transmissão e interatividade durante o desenvolvimento 
da atividade; 
4.4 Todo o acesso ocorrerá exclusivamente por meio da Secretaria Acadêmica (SAV) da Esmat, devendo o aluno permanecer logado 
durante a atividade; 
4.5 Para participação, o aluno deverá ter disponível computador com tecnologia atualizada com áudio e vídeo (microfone e câmera em 
funcionamento), acesso à internet, e deverá permanecer com sua câmera ligada durante todo o desenvolvimento das atividades ao 
vivo; 
4.6 Qualquer alteração no cronograma de desenvolvimento, ou no período de realização do curso, esta será comunicada por e-mail 
aos alunos. Para tanto, os alunos deverão atualizar seus e-mails e telefones de contato em seus perfis na Secretaria Acadêmica 
Virtual (SAV) e no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA); 
4.7 As atividades ocorrerão por meio do Ambiente Virtual de Aprendizagem da Esmat – Plataforma Moodle –, sendo necessária a 
participação das aulas remotas por videoconferências síncronas (pelo Google Meet), acesso às videoaulas, participação nos fóruns, 
realização das atividades, como: leitura dos textos propostos, exercícios de fixação, acesso aos links, cumprimento aos prazos de 
realização das atividades de interação e avaliações, e entrega das atividades propostas; 
4.8 Não serão avaliadas atividades enviadas por e-mail ao(s) professor(es), ou seja, todas as ações deverão ser realizadas no 
Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA); 
4.9 Durante o curso, os alunos deverão cumprir os prazos estabelecidos em cronograma próprio para o desenvolvimento das 
atividades propostas no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) e pela Plataforma Google Meet, como: webaulas e 
videoconferências síncronas, fóruns, leitura, produções e realização das atividades de interação e avaliações, de acordo com o exigido 
pelo(s) professor(es); 
4.10 A frequência no curso será registrada com base no Relatório de Atividades emitido pelo AVA, relatório este gerado 
automaticamente pelo sistema, de acordo com as ações realizadas pelo aluno no decorrer do curso no Ambiente Virtual de 
Aprendizagem e participação das webaulas pela Plataforma Meet; 
4.11 Só receberão certificado de conclusão os alunos que obtiverem média igual ou superior a 7,0 e frequência igual ou superior a 
75% de aproveitamento; 
4.12 As atividades desenvolvidas no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) serão monitoradas e avaliadas pelo professor e servirão 
de respaldo para a certificação dos concluintes; 
4.13 Não haverá pagamento de diárias custeado pela Escola Superior da Magistratura Tocantinense (ESMAT). 
 
 



ANO XXXIII-DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 4944 PALMAS-TO, TERÇA-FEIRA, 20 DE ABRIL DE 2021 49 

 

 
 

5. CRONOGRAMA E CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

Data/Período Horário Conteúdo Programático e/ou Atividades 

De 5 a 16/5/2021 Livre no AVA 

Módulo I – Introdução ao Protocolo Brasileiro de Entrevista Forense (PBEF). 
Avanço na legislação: o reconhecimento da criança e do adolescente como 
sujeitos de direito. 
  
Conteúdo: 
O que é o PBEF; 
Contexto, validação no Brasil e demais protocolos que embasaram o PBEF; 
Lei nº 8.069, de 13 de junho de 1990: O Estatuto da Criança e do Adolescente. 
Recomendação nº 33, de 23 de novembro de 2010, do Conselho Nacional de Justiça; 
Lei nº 13.431, de 04 de abril de 2017;           
Decreto nº 9.603, de 10 de dezembro de 2018;             
Resolução nº 299 do Conselho Nacional de Justiça, de 2019. 
  
Atividades de Interação e Avaliação de Aprendizagem 
Acesso ao material didático – textos de leitura obrigatória e complementares; acesso aos 
links disponibilizados com vídeos e demais produções sobre o tema em 
desenvolvimento; realização das atividades; interação com o professor e com os demais 
alunos, por meio dos recursos de interação e avaliação e realização da Avaliação de 
Aprendizagem do Módulo. 
  
Facilitador de Aprendizagem – Reginaldo Torres Alves Junior 
Carga Horária: 20 horas, sendo 2 horas de atividades ao vivo – webaulas pela 
Plataforma Google Meet; e 18 horas de atividades assíncronas no Ambiente Virtual de 
Aprendizagem. 

5/5/2021 Das 16h às 17h40 

Webaula por meio de videoconferência ao vivo pelo Google Meet – Participação 
Obrigatória 
  
Módulo I – Introdução ao Protocolo Brasileiro de Entrevista Forense (PBEF). Avanço na 
legislação: o reconhecimento da criança e do adolescente como sujeitos de direito. 

De 17 a 27/5/2021 Livre no AVA 

Módulo II – Práticas da oitiva de crianças e de adolescentes vítimas de violência no 
âmbito forense: a necessidade de produzir provas testemunhais com mais 
confiabilidade e qualidade. 
Conteúdo: 
Diferença entre DE e método tradicional; 
O conceito e tipologia de violência contra crianças e adolescentes; 
Noções de infância e adolescência; 
Características predominantes do estágio de desenvolvimento infantil; 
Como se forma a memória?; 
Implantação de falsas memórias; 
Qual a relação entre memórias e o PBEF? 
  
Atividades de Interação e Avaliação de Aprendizagem 
Acesso ao material didático – textos de leitura obrigatória e complementares; acesso aos 
links disponibilizados com vídeos e demais produções sobre o tema em 
desenvolvimento; realização das atividades; interação com o professor e com os demais 
alunos, por meio dos recursos de interação e avaliação e realização da Avaliação de 
Aprendizagem do Módulo. 
  
Facilitador de Aprendizagem – Simony Freitas de Melo 
Carga Horária: 20 horas, sendo 2 horas de atividades ao vivo – webaulas pela 
Plataforma Google Meet; e 18 horas de atividades assíncronas no Ambiente Virtual de 
Aprendizagem. 

19/5/2021 Das 16h às 17h40 

Webaula por meio de videoconferência ao vivo pelo Google Meet – Participação 
Obrigatória 
  
Módulo II – Práticas da oitiva de crianças e de adolescentes vítimas de violência no 
âmbito forense: a necessidade de produzir provas testemunhais com mais confiabilidade 
e qualidade. 

De 28/5 a 9/6/2021 Livre no AVA 
Módulo III – PBEF (Estágio I) 
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ESTÁGIO I: Construção do Vínculo  
 1ª Etapa: Introdução; 
 2ª Etapa: Construção da empatia;  
 3ª Etapa: Regras Básicas e Diretrizes; 
 4ª Etapa: Prática narrativa; 
 5ª Etapa: Diálogos sobre a família. 
  
Atividades de Interação e Avaliação de Aprendizagem 
Acesso ao material didático – textos de leitura obrigatória e complementares; acesso aos 
links disponibilizados com vídeos e demais produções sobre o tema em 
desenvolvimento; realização das atividades; interação com o professor e com os demais 
alunos, por meio dos recursos de interação e avaliação e realização da Avaliação de 
Aprendizagem do Módulo. 
  
Facilitador de Aprendizagem – Márcia Maria Borba Lins 
Carga Horária: 20 horas, sendo 2 horas de atividades ao vivo – webaulas pela 
Plataforma Google Meet; e 18 horas de atividades assíncronas no Ambiente Virtual de 
Aprendizagem. 

2/6/2021 Das 16h às 17h40 

Webaula por meio de videoconferência ao vivo pelo Google Meet – Participação 
Obrigatória 
  
Módulo III – PBEF (Estágio I) 
ESTÁGIO I: Construção do Vínculo  

De 28/5 a 9/6/2021 Livre do AVA 

Módulo IV – PBEF (Estágio II) 
  
ESTÁGIO II: Parte Substantiva  
1ª Etapa: Transição; 
2ª Etapa: Descrição narrativa; 
3ª Etapa: Seguimento e detalhamento; 
4ª Etapa: Interação com a sala de audiência ou sala de observação; 
5ª Etapa: Fechamento da entrevista. 
  
Atividades de Interação e Avaliação de Aprendizagem 
Acesso ao material didático – textos de leitura obrigatória e complementares; acesso aos 
links disponibilizados com vídeos e demais produções sobre o tema em 
desenvolvimento; realização das atividades; interação com o professor e com os demais 
alunos, por meio dos recursos de interação e avaliação e realização da Avaliação de 
Aprendizagem do Módulo. 
  
Facilitador de Aprendizagem – Marleci Venério Hoffmeister 
Carga Horária: 20 horas, sendo 2 horas de atividades ao vivo – webaulas pela 
Plataforma Google Meet; e 18 horas de atividades assíncronas no Ambiente Virtual de 
Aprendizagem. 

16/6/2021 Das 16h às 17h40 

Webaula por meio de videoconferência ao vivo pelo Google Meet – Participação 
Obrigatória 
  
Módulo IV – PBEF (Estágio II) 
ESTÁGIO II: Parte Substantiva  

21/6 a 1º/7/2021 Livre no AVA 

Módulo V – Integração de competências: vivência da metodologia do Protocolo 
Brasileiro de Entrevista Forense (PBEF). 
  
Habilidades e competências; 
  
Entrevistas gravadas pelo aluno. 
  
Atividades de Interação e Avaliação de Aprendizagem 
Acesso ao material didático – textos de leitura obrigatória e complementares; acesso aos 
links disponibilizados com vídeos e demais produções sobre o tema em 
desenvolvimento; realização das atividades; interação com o professor e com os demais 
alunos, por meio dos recursos de interação e avaliação e realização da Avaliação de 
Aprendizagem do Módulo. 
  
Neste módulo, será feita uma vivência prática, por meio do testemunho de uma cena de 
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violência, na qual os alunos farão a simulação das intervenções aplicando o PBEF e 
passarão pelo processo de supervisão profissional, orientados em grupos, e cada 
professor será responsável por um grupo de alunos. 
  
Facilitadores de Aprendizagem – Reginaldo Torres Alves Junior, Simony Freitas de 
Melo, Márcia Maria Borba Lins e Marleci Venério Hoffmeister 
Carga Horária: 40 horas, sendo 2 horas de atividades ao vivo – webaulas pela 
Plataforma Google Meet; e 38 horas de atividades assíncronas no Ambiente Virtual de 
Aprendizagem. 
  
Os alunos serão divididos em grupos – total de 4 grupos – devendo cada Professor(a) 
acompanhar um grupo de trabalho da parte prática. 

23/6/2021 Das 16h às 17h40 

Webaula por meio de videoconferência ao vivo pelo Google Meet – Participação 
Obrigatória 
  
Módulo V – vivência da metodologia do Protocolo Brasileiro de Entrevista Forense 
(PBEF). 
  
Habilidades e competências; 
Orientações e Organização para Atividade Final. 

Carga Horária Total 120 horas-aula 

  

Módulo I e V 

FACILITADOR DE APRENDIZAGEM 

Nome Reginaldo Torres Alves Junior 

Síntese do 
Currículo 

Doutor em Psicologia Clínica e Cultura, pela Universidade de Brasília, 2013, com estágio doutorado financiado pela 
CAPES na University of Alabama (EUA), em 2012, na área de entrevistas forenses com crianças vítimas de 
violência. Psicólogo e mestre em Psicologia, pela Universidade de Brasília, 2005. Especialista em Violência 
Doméstica contra Crianças e Adolescentes pela Universidade de São Paulo, 2006. Atualmente é analista judiciário 
na área de Psicologia, no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, onde exerce a função de supervisor 
do Centro de Referência para Proteção Integral da Criança e do Adolescente em Situação de Violência Sexual da 
Vara da Infância e da Juventude. Formador de supervisores e entrevistadores forenses com Certificação pelo 
Conselho Nacional de Justiça. Um dos organizadores do Protocolo Brasileiro de Entrevista Forense (PBEF), 
referendado pelo Conselho Nacional de Justiça. Tem experiência na área de Psicologia, com ênfase em Psicologia 
Jurídica, atuando principalmente nos seguintes temas: Psicologia Jurídica, Avaliações Psicossociais para o 
Contexto Judicial, Entrevistas Forenses, Avaliação da Violência Sexual Infantil. 

  

Módulo II e V 

FACILITADOR DE APRENDIZAGEM 

Nome Simony Freitas de Melo 

Síntese do 
Currículo 

Graduada em Pedagogia, pela Universidade Federal de Pernambuco. EspeciaIista em Formação de Recursos 
Humanos para Educação, realizada na Faculdade Frassinetti do Recife. Mestra em Educação, pelo Programa de 
Pós-Graduação em Educação, do Núcleo de Formação de Professores da UFPE. Pesquisa e estuda a área de 
Currículo e Diferença Cultural, Educação não Escolar, Pedagogia Jurídica, Pedagogo no Judiciário, Humanização 
no atendimento de crianças e de adolescentes vítimas de violência, Depoimento Especial, Escuta Especial. 
Pedagoga do Tribunal de Justiça de Pernambuco. Membro da Equipe de Entrevistadores Forenses do Depoimento 
Acolhedor do TJPE, desde 2010. Pedagoga da Escola Judicial de Pernambuco (ESMAPE). Docente da Pós-
Graduação da ESMAPE. Tutora do curso de Depoimento Especial e do Protocolo Brasileiro de Entrevista Forense 
do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). 

  

Módulo III e V 

FACILITADOR DE APRENDIZAGEM 

Nome Marleci Venério Hoffmeister 

Síntese do 
Currículo 

Graduada em Serviço Social, pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos/UNISINOS,1998. Mestra em Serviço 
Social, pela Pontifícia Universidade Católica do RS/PUCRS, 2012. Especialista em Violência Doméstica contra 
criança e adolescente, pelo LACRI/ Universidade de São Paulo/USP, 2001. Assistente Social Judiciário do Tribunal 
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de Justiça do RS/TJRS, desde 2002. Atualmente é assessora técnica da Coordenadoria da Infância e Juventude, 
no RS. Tutora e formadora nacional, pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), em Depoimento Especial e Escuta 
de Crianças no Sistema de Justiça, sendo uma parceria entre o CNJ, a Ong CHILDHOOD e o UNICEF. Ministrante 
de curso de capacitação sobre escuta especial de crianças e de adolescentes, em vários estados do Brasil. Autora 
dos livros: 1. Entre quatro paredes: a intervenção profissional do Assistente Social na tomada de depoimento 
especial de crianças e de adolescentes em situação de abuso sexual – Porto Alegre: Lumen Juris, 2013; 2. 
Organizadora e coautora do livro Serviço Social no Poder Judiciário do Rio Grande do Sul: sistematizações sobre o 
cotidiano profissional – Porto Alegre: Lúmen Júris, 2015; 3. Organizadora e coautora do livro Depoimento Especial 
de Crianças e de Adolescentes: quando a multidisciplinaridade aproxima os olhares – Porto Alegre. Livraria do 
Advogado, 2016; e 4. Coautora do livro A escuta protegida de crianças e adolescentes: os desafios da implantação 
da Lei nº 13.431, de 2017: estudos em homenagem ao desembargador José Antônio Daltoé Cezar. Porto Alegre. 
Livraria do Advogado, 2018. 

  

Módulo IV e V 

FACILITADOR DE APRENDIZAGEM 

Nome Márcia Maria Borba Lins 

Síntese do 
Currículo 

Graduada em Serviço Social, pela Universidade de Brasília, 1993. Há 23 anos é analista judiciário – serviço social l 
do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT). Atualmente compõe a equipe do Núcleo 
Judiciário da Mulher (NJM), do TJDFT. Formação acadêmica: Especialista sociodramatista, pela Federação 
Brasileira de Psicodrama (FEBRAP). Possui experiências em: situações de violência Doméstica contra Crianças e 
Adolescentes e Violência de Gênero contra Mulher; em Atendimento individual e em grupo à situação de violência. 
Formadora Nacional e tutora de entrevistadores forenses e de supervisores de entrevistadores forenses, pelo 
Conselho Nacional de Justiça. Capacita os profissionais do Centro Integrado 18 de Maio, em Brasília, e, desde 
2010, profissionais dos tribunais de justiça na temática do Depoimento Especial. Principais obras/artigos/textos 
publicados: SILVA LINS BORBA, M. Uma Intervenção Socionômica no contexto da Justiça. (Org.) LOBÃO, M.; 
ROQUE, E. Novos Paradigmas na Justiça Criminal: Relatos de experiências Página 4 de 11 do Núcleo Psicossocial 
Forense do TJDFT. (PP 177-194) Brasília: gráfica do TJDFT – 2006 SILVA LINS BORBA, M. e Chaves, S.D. Não 
Vou Fazer Amor por Fazer: Grupo Psicossocial Misto no Contexto da Justiça, um Espaço para Transcender as 
Dicotomias de Gênero. (pp413-425) IN Em: I. GHESTI-GALVÃO & E. C. B. ROQUE. (Orgs.). A aplicação da lei em 
uma perspectiva interprofissional: Direito, Psicologia, Psiquiatria, Serviço Social e Ciências Sociais na prática 
jurisdicional. (pp. 397-412) Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 2010. SILVA LINS BORBA, M. e outros. Caminhando para 
a Compreensão de Rede: Primeiros Passos para uma Mudança Paradigmática, (pp.49-64). IN BRITO, V. (Org.) 
LOBÃO, M.; ROQUE, E. C. B.; ANDRADE, E. C. M. de R. (Coords.) Conexões: Teoria e Prática do Trabalho em 
Redes na Secretaria Psicossocial Judiciária do TJDFT. Rio de Janeiro: Lúmen Juris, 2012. SILVA LINS BORBA, M. 
e outros. A Contribuição do estudo Psicossocial nas Decisões dos Magistrados nas Situações de Violência Sexual. 
(PP 33-48). IN BRITO, V. (Org.) LOBÃO, M.; ROQUE, E. C. B.; ANDRADE, E. C. M. de R. (Coords.) Conexões: 
Teoria e Prática do Trabalho em Redes na Secretaria Psicossocial Judiciária do TJDFT. Rio de Janeiro: Lúmen 
Juris, 2012. SILVA LINS BORBA, M. e outros. Redes sociais e Atendimento à criança e adolescentes em situações 
de violência. Maria da Penha vai à escola. (módulo III e módulo IV). Brasília: Gráfica do TJDFT, 2016. 

 
 
 
6.  DISPOSIÇÕES FINAIS 
6.1 A indicação e a matrícula do(a) servidor(a) implicarão aceitação prévia das normas contidas no presente Edital, no Regimento 
Interno da Esmat e na Portaria nº 1.965, de 2018, publicada no Diário da Justiça nº 4.348, de 13 de setembro de 2018; 
6.2 A desistência do curso, sem causa justificada, deverá ser comunicada à Esmat até o terceiro dia útil que anteceder o início do 
evento-atividade, pelo e-mail saesmat@tjto.jus.br; 
6.3 A desistência do curso iniciado ou a reprovação sujeitarão o inscrito à perda do direito de participar de ações de capacitação 
custeadas ou promovidas pela Escola Superior da Magistratura Tocantinense (ESMAT) pelo período de quatro meses, salvo por 
motivo de licença ou de afastamento previstos em Lei; 
6.4 Os casos omissos e as dúvidas de interpretação das normas reguladoras do curso, porventura suscitados, deverão ser 
encaminhados ao Conselho de Cursos da Escola Superior da Magistratura Tocantinense. 
Palmas-TO, 20 de abril de 2021. 

Desembargador MARCO VILLAS BOAS 
Diretor Geral da Esmat 

 
 



ANO XXXIII-DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 4944 PALMAS-TO, TERÇA-FEIRA, 20 DE ABRIL DE 2021 53 

 

 
 

PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

PRESIDENTE  
Des. JOÃO RIGO GUIMARÃES 
 

JUIZ (A) AUXILIAR DA PRESIDÊNCIA 
Dr. OCÉLIO NOBRE DA SILVA 
Dr. MANUEL DE FARIA REIS NETO  

 

CHEFE DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA 
KÊNIA CRISTINA DE OLIVEIRA 
 

VICE-PRESIDENTE 
Des. PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO 
 

CORREGEDOR-GERAL DA JUSTIÇA 
Desª. ETELVINA MARIA SAMPAIO FELIPE 
 

JUIZ (A) AUXILIAR DA CORREGEDORIA 
 

Drª. ROSA MARIA RODRIGUES GAZIRE ROSSI 
Dr. RONICLAY ALVES DE MORAIS 
 

TRIBUNAL PLENO 
Des. JOÃO RIGO GUIMARÃES (Presidente) 
Juíz JOSÉ RIBAMAR MENDES JÚNIOR EM SUBST. DES. 
AMADO CILTON) 
Des. MARCO ANTHONY STEVESON VILLAS BOAS 
Desª. JACQUELINE ADORNO DE LA CRUZ BARBOSA  
Desª. ÂNGELA MARIA RIBEIRO PRUDENTE  
Juiz JOCY G. DE ALMEIDA EM SUBST. DES. RONALDO 
EURÍPEDES  
Des. EURÍPEDES LAMOUNIER 
Des. HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO  
Desª. MAYSA VENDRAMINI ROSAL 
Desª. ETELVINA MARIA SAMPAIO FELIPE 
Des. PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO 
Des. ADOLFO AMARO MENDES  

 

 

JUIZ  CONVOCADO 
Juíz JOSÉ RIBAMAR MENDES JÚNIOR (Des. AMADO CILTON) 
Juiz JOCY G. DE ALMEIDA EM SUBST. Des. RONALDO 
EURÍPEDES  
 
 

Secretário: WAGNE ALVES DE LIMA 
Sessões: 1ª e 3ª quintas-feiras do mês (14h00) 
 

1ª CÂMARA CÍVEL 
Desª. JACQUELINE ADORNO (Presidente) 
ADALBERTO AVELINO DE OLIVEIRA (Secretário) 
Sessões: quartas-feiras (14h00) 

 

1ª TURMA JULGADORA 
Juíz JOSÉ RIBAMAR MENDES JÚNIOR EM SUBST. DES. 
AMADO CILTON (Relator)  
Desª. JACQUELINE ADORNO (Vogal) 
Des. HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO (Vogal) 
 

2ª TURMA JULGADORA 
Des. JACQUELINE ADORNO (Relatora) 
Des. HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO (Vogal) 
Desª. MAYSA VENDRAMINI ROSAL (Vogal) 
 

3ª TURMA JULGADORA 
Des. HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO (Relator) 
Desª. MAYSA VENDRAMINI ROSAL (Vogal) 
Des. PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO (Vogal) 
 

4ª TURMA JULGADORA 
Desª. MAYSA VENDRAMINI ROSAL (Relatora) 
Des. PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO (Vogal) 
Juíz JOSÉ RIBAMAR MENDES JÚNIOR EM SUBST. DES. 
AMADO CILTON (Vogal) 
 

5ª TURMA JULGADORA 
Des. PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO (Relator) 
Juíz JOSÉ RIBAMAR MENDES JÚNIOR EM SUBST. DES. 
AMADO CILTON (Vogal) 
Des. JACQUELINE ADORNO (Vogal) 
 

2ª CÂMARA CÍVEL 
Des. EURÍPEDES LAMOUNIER (Presidente) 
CARLOS GALVÃO CASTRO NETO (Secretário) 
Sessões: quartas-feiras, às 14h00. 
 
 

1ª TURMA JULGADORA 
Des. MARCO VILLAS BOAS (Relator) 
Desª. ÂNGELA MARIA R .PRUDENTE (Vogal) 
Juiz JOCY G. DE ALMEIDA EM SUBST. Des. RONALDO 
EURÍPEDES (Vogal) 
 

2ª TURMA JULGADORA 
Desª. ÂNGELA MARIA R. PRUDENTE (Relatora) 
Juiz JOCY G. DE ALMEIDA EM SUBST. Des. RONALDO 
EURÍPEDES (Vogal) 
Des. EURÍPEDES LAMOUNIER (Vogal) 
 

3ª TURMA JULGADORA 
Juiz JOCY G. DE ALMEIDA EM SUBST. Des. RONALDO 
EURÍPEDES (Relator) 
Des. EURÍPEDES LAMOUNIER (Vogal) 
Des. ADOLFO AMARO MENDES (Vogal) 
 

4ª TURMA JULGADORA 
Des EURÍPEDES LAMOUNIER (Relator) 
Des. ADOLFO AMARO MENDES (Vogal) 

Des. MARCO VILLAS BOAS (Vogal) 
 

5ª TURMA JULGADORA 
Des. ADOLFO AMARO MENDES (Relator) 
Des. MARCO VILLAS BOAS (Vogal) 
Desª. ÂNGELA MARIA R .PRUDENTE(Vogal) 
 

1ª CÂMARA CRIMINAL 
Des. EURÍPEDES LAMOUNIER 

WANDELBERTE RODRIGUES OLIVEIRA (Secretário) 
Sessões: Terças-feiras (14h00) 
 

1ª TURMA JULGADORA 
Des. MARCO VILLAS BOAS (Relator) 
Desª. ÂNGELA MARIA R .PRUDENTE (Vogal) 
Juiz JOCY G. DE ALMEIDA EM SUBST. Des. RONALDO 
EURÍPEDES (Vogal) 
 

2ª TURMA JULGADORA 
Desª. ÂNGELA MARIA R. PRUDENTE (Relatora) 
Juiz JOCY G. DE ALMEIDA EM SUBST. Des. RONALDO 
EURÍPEDES (Vogal) 
Des. EURÍPEDES LAMOUNIER (Vogal) 
 

3ª TURMA JULGADORA 
Juiz JOCY G. DE ALMEIDA EM SUBST. Des. RONALDO 
EURÍPEDES (Relator) 
Des. EURÍPEDES LAMOUNIER (Vogal) 
Des. ADOLFO AMARO MENDES (Vogal) 
 

4ª TURMA JULGADORA 
Des EURÍPEDES LAMOUNIER (Relator) 
Des. ADOLFO AMARO MENDES (Vogal) 

Des. MARCO VILLAS BOAS (Vogal) 
 
5ª TURMA JULGADORA 
Des. ADOLFO AMARO MENDES (Relator) 
Des. MARCO VILLAS BOAS (Vogal) 
Desª. ÂNGELA MARIA R .PRUDENTE(Vogal) 
 

2ª CÂMARA CRIMINAL 
Desª. MAYSA VENDRAMINI ROSAL (Presidente) 
SECRETÁRIA: MARIA SUELI DE S. AMARAL CURY (Secretária) 
Sessões: Terças - feiras, às 14h00. 

 

1ª TURMA JULGADORA 
Juíz JOSÉ RIBAMAR MENDES JÚNIOR EM SUBST. DES. 
AMADO CILTON (Relator)  
Desª. JACQUELINE ADORNO (Revisora) 
Des. HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO (Vogal) 
 

2ª TURMA JULGADORA 
Des. JACQUELINE ADORNO (Relatora) 
Des. HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO (Revisor) 
Desª. MAYSA VENDRAMINI ROSAL (Vogal) 
 

3ª TURMA JULGADORA 
Des. HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO (Relator) 
Desª. MAYSA VENDRAMINI ROSAL (Revisora) 
Des. PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO (Vogal) 
 

4ª TURMA JULGADORA 
Desª. MAYSA VENDRAMINI ROSAL (Relatora) 
Des. PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO (Revisor) 
Juíz JOSÉ RIBAMAR MENDES JÚNIOR EM SUBST. DES. 
AMADO CILTON (Vogal) 
 

5ª TURMA JULGADORA 
Des. PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO (Relator) 
Juíz JOSÉ RIBAMAR MENDES JÚNIOR EM SUBST. DES. 
AMADO CILTON (Revisor) 
Des. JACQUELINE ADORNO (Vogal) 
 

CONSELHO DA MAGISTRATURA 
Des. JOÃO RIGO GUIMARÃES 
Des. PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO  
Desª. ETELVINA MARIA SAMPAIO FELIPE 
Desª. ÂNGELA MARIA R. PRUDENTE  

Des. HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO (Membro) 
 

Secretária: RITA DE CÁCIA ABREU DE AGUIAR  
Sessões: 1ª e 3ª quintas-feiras do mês, 09h00. 
 

 

COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO 
Des. HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO  
Desª. JACQUELINE ADORNO DE LA CRUZ BARBOSA  
Des. PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO 

Desª. ÂNGELA MARIA RIBEIRO PRUDENTE  (Suplente) 
Sessão de distribuição: Diariamente às 16h00 em sessões 
públicas. 
 

COMISSÃO DE DISTRIBUIÇÃO E COORDENAÇÃO  
Des. JOÃO RIGO GUIMARÃES 
Des. PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO  
Desª. ETELVINA MARIA SAMPAIO FELIPE 

Desª. ÂNGELA MARIA R .PRUDENTE (Suplente) 
 

COMISSÃO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 
Des. HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO  

Des. EURÍPEDES LAMOUNIER 
Des. PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO 

Des. ADOLFO AMARO MENDES (Suplente) 
 

COMISSÃO DE JURISPRUDÊNCIA E DOCUMENTAÇÃO 
Desª. ÂNGELA MARIA RIBEIRO PRUDENTE  
Des. EURÍPEDES LAMOUNIER  
Des. PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO 

Des. ADOLFO AMARO MENDES (Suplente) 
  

COMISSÃO DE REGIMENTO E ORGANIZAÇÃO 
JUDICIÁRIA 
Des. MARCO VILLAS BOAS 
Desª. JACQUELINE ADORNO  
Desª. ÂNGELA MARIA RIBEIRO PRUDENTE  
Des. PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO (Suplente) 
 

COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E 
PLANEJAMENTO 
Des. JOÃO RIGO GUIMARÃES  
Des. PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO  

Desª. ETELVINA MARIA SAMPAIO FELIPE  
Desª. ÂNGELA MARIA RIBEIRO PRUDENTE (Suplente) 
 

OUVIDORIA  
Des. HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO 

ESMAT 
DIRETOR GERAL DA ESMAT 
DESEMBARGADOR MARCO VILLAS BOAS 
1ª DIRETORA ADJUNTA: Desª. ETELVINA MARIA 
SAMPAIO FELIPE 
2º DIRETOR ADJUNTO: Juiz JOSÉ RIBAMAR M. Jr  
3º DIRETOR ADJUNTO: Juiz WELLINGTON 
MAGALHÃES 
DIRETORA EXECUTIVA 

ANA BEATRIZ DE O. PRETTO 
 

COORDENAÇÃO DO CENTRO JUDICIÁRIO DE 
SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA DE 2º GRAU 
Desª. ÂNGELA MARIA RIBEIRO PRUDENTE 
 

DIRETORIAS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
 

DIRETOR GERAL  
JONAS DEMOSTENE RAMOS 
DIRETOR ADMINISTRATIVO  
RONILSON PEREIRA DA SILVA 
DIRETOR  FINANCEIRO 
GIZELSON MONTEIRO DE MOURA 
DIRETORA DO CENTRO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 
JOSÉ SEBASTIÃO PINHEIRO DE SOUZA 
DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 
ERNANDES RODRIGUES DA SILVA 
DIRETOR JUDICIÁRIO 
WALLSON BRITO DA SILVA 
DIRETOR DE GESTÃO DE PESSOAS  
ANTÔNIO JOSÉ FERREIRA DE REZENDE 
DIRETOR DE INFRA-ESTRUTURA E OBRAS 
ROGÉRIO JOSÉ CANALLI 
DIRETOR DA CONTROLADORIA INTERNA 
SIDNEY ARAUJO SOUSA 
 

 

Divisão Diário da Justiça 
JOANA P. AMARAL NETA 

Chefe de Serviço 
 

DIÓGENES MIRANDA TEIXEIRA 
Técnico Judiciário  

 

Expediente: segunda à sexta-feira, das 08h às 11h / 13h às 18h 

Diário da Justiça 
Praça dos Girassóis s/nº, Palmas/Tocantins,  

CEP 77.015-007, Fone: (63)3218.4443 
www.tjto.jus.br.  

http://www.tj.to.gov.br/
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