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SEÇÃO JUDICIAL 

2ª CÂMARA CÍVEL 
SECRETÁRIO: CARLOS GALVÃO CASTRO NETO 

Intimações de acórdãos 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0029560-62.2016.8.27.2729/TO 
PROCESSO ORIGINÁRIO: Nº 0029560-62.2016.8.27.2729/TO 
RELATOR: JUIZ RICARDO FERREIRA LEITE 
APELANTES: MARIZA LOPES BARROS (AUTOR) E PAULO VINICIUS MARINHO FERREIRA (AUTOR)  
ADVOGADO: LEONARDO RODRIGUES DA SILVA – OAB/TO 007000 
APELADO: RAIMUNDO ALVES CAMPOS (RÉU) 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. 
CONDENAÇÃO. PLEITO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA PELO REQUERIDO. SENTENÇA QUE CONCEDE A BENESSE. 
APELO DO AUTOR. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO COMPROVADA. REFORMA DA SENTENÇA. INDEFERIMENTO 
DA BENESSE. Inviável se conceder assistência judiciária a pessoa física que deixa de comprovar a aludida crise financeira, 
sobretudo quando não se percebe a presença nos Autos de elementos que possam convencer acerca da hipossuficiência de 
recursos, não havendo que se falar em suspensão do ônus sucumbencial, arbitrado na Sentença que condenou o réu a pagar 
pensão e indenização por danos materiais e morais aos autores, em razão da existência de laudo pericial que conclui ser causa 
determinante do acidente de trânsito a invasão da pista, em sentido contrário, por veículo conduzido pelo mesmo. 
ACÓRDÃO: A a Egrégia 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por unanimidade, dar 
provimento à Apelação de PAULO VINICIUS MARINHO FERREIRA e MARIZA LOPES BARROS, para reformar a Sentença a 
fim de indeferir a justiça gratuita ao réu/apelado, RAIMUNDO ALVES CAMPOS, diante da não comprovação da aludida crise 
financeira; mantendo nos demais termos a Sentença; e em razão da sucumbência recursal, majorar os honorários em 5%, em 
observância ao § 11, do artigo 85, do Código de Processo Civil, de 2015, os quais somados aos honorários já fixados na 
Sentença (10%), totalizam 15% sobre o valor da condenação, a serem suportados pela parte ré, ora apelada, nos termos do voto 
do(a) Relator(a). Palmas, 14 de abril de 2021. 
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0014022-33.2014.8.27.2722/TO 
PROCESSO ORIGINÁRIO: Nº 0014022-33.2014.8.27.2722/TO 
RELATOR: JUIZ RICARDO FERREIRA LEITE 
APELANTE: FUNDAÇAO UNIRG (AUTOR) 
PROC. GERAL DA FUNDAÇÃO UNIRG: DECLIEUX ROSA SANTANA JUNIOR  
APELADO: MARIO LUCIO MAIONI JUNIOR (RÉU) 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. AUSÊNCIA DAS CONDIÇÕES DA AÇÃO E DOS PRESSUPOSTOS 
PROCESSUAIS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DAS PARTES ACERCA DO 
TEMA. DECISÃO SURPRESA. OCORRÊNCIA. NULIDADE. SENTENÇA CASSADA. O magistrado não pode decidir, em grau 
algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, 
ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício, caso dos Autos, uma vez que o sentenciante extinguiu o feito, 
sem resolução de mérito, com fundamento em matéria até então não debatida nos Autos (provas insuficientes para propositura 
da ação monitória - boletos bancários e/ou extrato de dívida). 
ACÓRDÃO: A a Egrégia 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por unanimidade, dar 
provimento ao recurso interposto, para cassar a sentença recorrida, por violar o princípio da não surpresa, insculpido no artigo 10 
do Código de Processo Civil, determinando o retorno dos Autos à origem para o seu regular processamento. Sem honorários 
recursais, em face da ausência de fixação na origem, nos termos do voto do(a) Relator(a). Palmas, 14 de abril de 2021. 
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0011739-61.2019.8.27.2722/TO 
PROCESSO ORIGINÁRIO: Nº 0011739-61.2019.8.27.2722/TO 
RELATOR: JUIZ RICARDO FERREIRA LEITE 
APELANTE: FUNDAÇAO UNIRG (AUTOR) 
PROC. GERAL DA FUNDAÇÃO UNIRG: DECLIEUX ROSA SANTANA JUNIOR  
APELADO: IGOR GABRIEL MAURÍCIO RODRIGUES (RÉU) 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. AUSÊNCIA DAS CONDIÇÕES DA AÇÃO E DOS PRESSUPOSTOS 
PROCESSUAIS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DAS PARTES ACERCA DO 
TEMA. DECISÃO SURPRESA. OCORRÊNCIA. NULIDADE. SENTENÇA CASSADA. O magistrado não pode decidir, em grau 
algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, 
ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício, caso dos Autos, uma vez que o sentenciante extinguiu o feito, 
sem resolução de mérito, com fundamento em matéria até então não debatida nos Autos (provas insuficientes para propositura 
da ação monitória - boletos bancários e/ou extrato de dívida). 
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ACÓRDÃO: A a Egrégia 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por unanimidade, dar 
provimento ao recurso interposto, para cassar a sentença recorrida, por violar o princípio da não surpresa, insculpido no artigo 10 
do Código de Processo Civil, determinando o retorno dos Autos à origem para o seu regular processamento. Sem honorários 
recursais, em face da ausência de fixação na origem, nos termos do voto do(a) Relator(a). Palmas, 14 de abril de 2021. 
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000762-71.2009.8.27.2722/TO 
PROCESSO ORIGINÁRIO: Nº 5000762-71.2009.8.27.2722/TO 
RELATOR: JUIZ RICARDO FERREIRA LEITE 
APELANTE: FUNDAÇAO UNIRG (AUTOR) 
PROC. GERAL DA FUNDAÇÃO UNIRG: DECLIEUX ROSA SANTANA JUNIOR  
APELADO: VITOR ADRIANO SANTANA BARBOSA (RÉU) 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. AUSÊNCIA DAS CONDIÇÕES DA AÇÃO E DOS PRESSUPOSTOS 
PROCESSUAIS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DAS PARTES ACERCA DO 
TEMA. DECISÃO SURPRESA. OCORRÊNCIA. NULIDADE. SENTENÇA CASSADA. O magistrado não pode decidir, em grau 
algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, 
ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício, caso dos Autos, uma vez que o sentenciante extinguiu o feito, 
sem resolução de mérito, com fundamento em matéria até então não debatida nos Autos (provas insuficientes para propositura 
da ação monitória - boletos bancários e/ou extrato de dívida). 
ACÓRDÃO: A a Egrégia 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por unanimidade, dar 
provimento ao recurso interposto, para cassar a sentença recorrida, por violar o princípio da não surpresa, insculpido no artigo 10 
do Código de Processo Civil, determinando o retorno dos Autos à origem para o seu regular processamento. Sem honorários 
recursais, em face da ausência de fixação na origem, nos termos do voto do(a) Relator(a). Palmas, 14 de abril de 2021. 
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003915-51.2019.8.27.2722/TO 
PROCESSO ORIGINÁRIO: Nº 0003915-51.2019.8.27.2722/TO 
RELATOR: JUIZ RICARDO FERREIRA LEITE 
APELANTE: FUNDAÇAO UNIRG (AUTOR) 
PROC. GERAL DA FUNDAÇÃO UNIRG: DECLIEUX ROSA SANTANA JUNIOR  
APELADA: LEYDIANNE FERREIRA DE SOUZA (RÉU) 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. AUSÊNCIA DAS CONDIÇÕES DA AÇÃO E DOS PRESSUPOSTOS 
PROCESSUAIS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DAS PARTES ACERCA DO 
TEMA. DECISÃO SURPRESA. OCORRÊNCIA. NULIDADE. SENTENÇA CASSADA. O magistrado não pode decidir, em grau 
algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, 
ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício, caso dos Autos, uma vez que o sentenciante extinguiu o feito, 
sem resolução de mérito, com fundamento em matéria até então não debatida nos Autos (provas insuficientes para propositura 
da ação monitória - boletos bancários e/ou extrato de dívida). 
ACÓRDÃO: A a Egrégia 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por unanimidade, dar 
provimento ao recurso interposto, para cassar a sentença recorrida, por violar o princípio da não surpresa, insculpido no artigo 10 
do Código de Processo Civil, determinando o retorno dos Autos à origem para o seu regular processamento. Sem honorários 
recursais, em face da ausência de fixação na origem, nos termos do voto do(a) Relator(a). Palmas, 14 de abril de 2021. 
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0004143-02.2014.8.27.2722/TO 
PROCESSO ORIGINÁRIO: Nº 0004143-02.2014.8.27.2722/TO 
RELATOR: JUIZ RICARDO FERREIRA LEITE 
APELANTE: FUNDAÇAO UNIRG (AUTOR) 
PROC. GERAL DA FUNDAÇÃO UNIRG: DECLIEUX ROSA SANTANA JUNIOR  
APELADO: FELLIPE MARQUES TONHA (RÉU) 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. AUSÊNCIA DAS CONDIÇÕES DA AÇÃO E DOS PRESSUPOSTOS 
PROCESSUAIS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DAS PARTES ACERCA DO 
TEMA. DECISÃO SURPRESA. OCORRÊNCIA. NULIDADE. SENTENÇA CASSADA. O magistrado não pode decidir, em grau 
algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, 
ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício, caso dos Autos, uma vez que o sentenciante extinguiu o fei to, 
sem resolução de mérito, com fundamento em matéria até então não debatida nos Autos (provas insuficientes para propositura 
da ação monitória - boletos bancários e/ou extrato de dívida). 
ACÓRDÃO: A a Egrégia 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por unanimidade, dar 
provimento ao recurso interposto, para cassar a sentença recorrida, por violar o princípio da não surpresa, insculpido no artigo 10 
do Código de Processo Civil, determinando o retorno dos Autos à origem para o seu regular processamento. Sem honorários 
recursais, em face da ausência de fixação na origem, nos termos do voto do(a) Relator(a). Palmas, 14 de abril de 2021. 
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APELAÇÃO CÍVEL Nº 0005295-12.2019.8.27.2722/TO 
PROCESSO ORIGINÁRIO: Nº 0005295-12.2019.8.27.2722/TO 
RELATOR: JUIZ RICARDO FERREIRA LEITE 
APELANTE: FUNDAÇAO UNIRG (AUTOR) 
PROC. GERAL DA FUNDAÇÃO UNIRG: DECLIEUX ROSA SANTANA JUNIOR  
APELADO: DANILO PATRICIO DA SILVA (RÉU) 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. AUSÊNCIA DAS CONDIÇÕES DA AÇÃO E DOS PRESSUPOSTOS 
PROCESSUAIS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DAS PARTES ACERCA DO 
TEMA. DECISÃO SURPRESA. OCORRÊNCIA. NULIDADE. SENTENÇA CASSADA. O magistrado não pode decidir, em grau 
algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, 
ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício, caso dos Autos, uma vez que o sentenciante extinguiu o fei to, 
sem resolução de mérito, com fundamento em matéria até então não debatida nos Autos (provas insuficientes para propositura 
da ação monitória - boletos bancários e/ou extrato de dívida). 
ACÓRDÃO: A a Egrégia 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por unanimidade, dar 
provimento ao recurso interposto, para cassar a sentença recorrida, por violar o princípio da não surpresa, insculpido no artigo 10 
do Código de Processo Civil, determinando o retorno dos Autos à origem para o seu regular processamento. Sem honorários 
recursais, em face da ausência de fixação na origem, nos termos do voto do(a) Relator(a). Palmas, 14 de abril de 2021. 
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0006971-92.2019.8.27.2722/TO 
PROCESSO ORIGINÁRIO: Nº 0006971-92.2019.8.27.2722/TO 
RELATOR: JUIZ RICARDO FERREIRA LEITE 
APELANTE: FUNDAÇAO UNIRG (AUTOR) 
PROC. GERAL DA FUNDAÇÃO UNIRG: DECLIEUX ROSA SANTANA JUNIOR  
APELADA: JACKELINE BALESTRA DE OLIVEIRA (RÉU) 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. AUSÊNCIA DAS CONDIÇÕES DA AÇÃO E DOS PRESSUPOSTOS 
PROCESSUAIS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DAS PARTES ACERCA DO 
TEMA. DECISÃO SURPRESA. OCORRÊNCIA. NULIDADE. SENTENÇA CASSADA. O magistrado não pode decidir, em grau 
algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, 
ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício, caso dos Autos, uma vez que o sentenciante extinguiu o fei to, 
sem resolução de mérito, com fundamento em matéria até então não debatida nos Autos (provas insuficientes para propositura 
da ação monitória - boletos bancários e/ou extrato de dívida). 
ACÓRDÃO: A a Egrégia 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por unanimidade, dar 
provimento ao recurso interposto, para cassar a sentença recorrida, por violar o princípio da não surpresa, insculpido no artigo 10 
do Código de Processo Civil, determinando o retorno dos Autos à origem para o seu regular processamento. Sem honorários 
recursais, em face da ausência de fixação na origem, nos termos do voto do(a) Relator(a). Palmas, 14 de abril de 2021. 
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000090-41.2015.8.27.2722/TO 
PROCESSO ORIGINÁRIO: Nº 0000090-41.2015.8.27.2722/TO 
RELATOR: JUIZ RICARDO FERREIRA LEITE 
APELANTE: FUNDAÇAO UNIRG (AUTOR) 
PROC. GERAL DA FUNDAÇÃO UNIRG: DECLIEUX ROSA SANTANA JUNIOR  
APELADO: VALBECI LUZ LIMA (RÉU) 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. AUSÊNCIA DAS CONDIÇÕES DA AÇÃO E DOS PRESSUPOSTOS 
PROCESSUAIS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DAS PARTES ACERCA DO 
TEMA. DECISÃO SURPRESA. OCORRÊNCIA. NULIDADE. SENTENÇA CASSADA. O magistrado não pode decidir, em grau 
algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, 
ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício, caso dos Autos, uma vez que o sentenciante extinguiu o feito, 
sem resolução de mérito, com fundamento em matéria até então não debatida nos Autos (provas insuficientes para propositura 
da ação monitória - boletos bancários e/ou extrato de dívida). 
ACÓRDÃO: A a Egrégia 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por unanimidade, dar 
provimento ao recurso interposto, para cassar a sentença recorrida, por violar o princípio da não surpresa, insculpido no artigo 10 
do Código de Processo Civil, determinando o retorno dos Autos à origem para o seu regular processamento. Sem honorários 
recursais, em face da ausência de fixação na origem, nos termos do voto do(a) Relator(a). Palmas, 14 de abril de 2021. 
 
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0037819-80.2019.8.27.0000/TO 
PROCESSO ORIGINÁRIO: Nº 0045161-06.2019.8.27.2729/TO 
RELATOR: JUIZ RICARDO FERREIRA LEITE 
AGRAVANTE: FRANCIANE GORETTI RODRIGUES SANDRI 
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ADVOGADOS: JULIANA RODRIGUES DE OLIVEIRA – OAB/TO 009494, CELIA REGINA TURRI DE OLIVEIRA – OAB/TO 
002147 E ADEILTON CHAVES FIGUEIREDO – OAB/TO007456 
AGRAVADO: ELO ADMINSTRADORA DE BENEFICIOS  
ADVOGADO: BERNARDO DE ALENCAR DE ARARIPE DINIZ – OAB/DF 023341 
AGRAVADO: AMI – ASSISTÊNCIA MÉDICA INFANTIL 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
EMENTA: 1. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. RESTABELECIMENTO DE PLANO DE 
SAÚDE. BENEFICIÁRIA GESTANTE. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. BLOQUEIO DE VALORES. PARA 
PAGAMENTO DE DESPESAS COM ACOMPANHAMENTO MÉDICO E REALIZAÇÃO DO PARTO. EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ. 
CAUÇÃO. DISPENSADA. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO. RECURSO PROVIDO EM PARTE. 1.1 É 
cabível dispensar a prestação e caução, para expedição de alvará, quando o valor se destine a cobrir despesa com a realização 
do parto, de gestante que pleiteia o restabelecimento de plano de saúde e demonstra sua hipossuficiência para apresentar 
caução, por restar evidenciado a probabilidade do direito e risco de dano ou resultado útil do processo, pela iminência do parto 
ocorrer antes do deslinde do mérito processual. 1.2 Em relação as despesas ocorridas com acompanhamento médico anteriores 
ao parto estas, não possuem as mesmas características de urgência, não sendo medida razoável expedir alvará para fazer o 
reembolso destas sem a devida caução. 
ACÓRDÃO: A a Egrégia 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por unanimidade, dar 
provimento parcial ao Agravo de Instrumento, reformando a Decisão agravada, apenas para afastar a exigência de prestação de 
caução para expedição de alvará judicial no valor de R$ 10.360,00 (dez mil, trezentos e sessenta reais), referentes as despesas 
com a realização do parto da agravante, nos termos do voto do(a) Relator(a). Palmas, 14 de abril de 2021. 
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0006183-78.2019.8.27.2722/TO 
RELATOR: DESEMBARGADOR ADOLFO AMARO MENDES 
APELANTE: FUNDAÇAO UNIRG (AUTOR) 
APELADO: VITOR RAIONE ALVES VIANA (RÉU) 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DE AÇÃO MONITÓRIA POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE 
DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DA AÇÃO. NECESSIDADE DE PRÉVIA OITIVA DA PARTE ACERCA DO 
FUNDAMENTO DA SENTENÇA QUE EXTINGUIU A AÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DO 
CONTRADITÓRIO.  SENTENÇA CASSADA. 1. O princípio do contraditório, em seus contornos atuais, requer a observância de 
duas garantias das partes: a garantia de que não sejam proferidas decisões surpresas e a de participação e influência na 
decisão. 2. Antes de extinguir a ação sem julgamento de mérito, por entender que os documentos juntados com a inicial são 
insuficientes para embasar a ação monitória, deveria o Magistrado de primeiro grau ter intimado a parte autora para se 
manifestar quanto ao tema, oportunizando-lhe prévia manifestação e influência em sua decisão. 3. Mesmo que se trate de 
matéria de ordem pública, o juiz não pode decidir com base em fundamento sobre o qual as partes não puderam se manifestar 
com antecedência. 4. Recurso provido. Sentença cassada, por inobservância do princípio do contraditório. 
ACÓRDÃO: Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador EURÍPEDES LAMOUNIER, na 6ª SESSÃO VIRTUAL 
ORDINÁRIA, a 5ª TURMA JULGADORA da 2ª CÂMARA CÍVEL, decidiu por unanimidade, DAR PROVIMENTO ao recurso, para 
cassar a sentença de primeiro grau, determinando o prosseguimento do feito. É o meu voto, nos termos do voto do(a) Relator(a). 
Votaram acompanhando o Relator os Juízes JOCY GOMES DE ALMEIDA e RICARDO FERREIRA LEITE. A Douta 
Procuradoria-Geral de Justiça esteve representada pela Procuradora de Justiça VERA NILVA ÁLVARES ROCHA. Palmas, 14 de 
abril de 2021. 
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0042859-38.2018.8.27.2729/TO 
RELATOR: DESEMBARGADOR ADOLFO AMARO MENDES 
APELANTE: MUNICIPIO DE PALMAS (AUTOR) 
APELADO: ANTONIO LUIS TEIXEIRA ROCHA (RÉU) 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. VALOR IRRISÓRIO. COBRANÇA DEVIDA. MEIOS 
ALTERNATIVOS. CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE A CRITÉRIO DA FAZENDA PÚBLICA. INTERESSE DE AGIR. 
CONFIGURAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DE OFÍCIO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. 1. Mesmo 
que existam alternativas para a cobrança do crédito fiscal tido como irrisório, cabe à Fazenda Pública a escolha pelo ajuizamento 
da demanda executiva ou não, conforme o seu juízo de conveniência e oportunidade, não podendo o Poder Judiciário adentrar 
em tal escolha. 2. Não é possível se extinguir a execução fiscal sob o fundamento de que o valor executado é irrisório, em virtude 
da indisponibilidade do crédito tributário, e pelo fato de que a Lei de Execução Fiscal não estabelece qualquer limite ao valor a 
ser cobrado por meio da correspondente ação executiva (art. 2º, § 1º), devendo ser afastada a falta de interesse de agir 
reconhecida na sentença. 3. Sem honorários recursais, em razão da natureza da decisão e ausência de condenação em verba 
honorária em primeira instância. 4. Recurso de apelação conhecido e provido, com o fim de anular a sentença de primeiro grau, 
determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem, para dar regular prosseguimento à ação. 
ACÓRDÃO: Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador EURÍPEDES LAMOUNIER, na 6ª SESSÃO VIRTUAL 
ORDINÁRIA da 2ª CÂMARA CÍVEL, decidiu, por maioria, conhecer do recurso por presentes os requisitos de sua admissibilidade 
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e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO, com o fim de cassar a sentença de primeiro grau, determinando, por consequência, o 
retorno dos autos à vara de origem para prosseguimento regular da execução fiscal. Sem honorários recursais, em razão da 
natureza da decisão e ausência de condenação em verba honorária em primeira instância nos termos do voto do Relator. 
Votaram acompanhando o Relator os Desembargadores ANGELA MARIA RIBEIRO PRUDENTE  e EURÍPEDES LAMOUNIER. 
Votaram divergindo o Relator o Desembargador MARCO ANTHONY STEVESON VILLAS BOAS e o Juiz JOCY GOMES DE 
ALMEIDA. A Douta Procuradoria-Geral de Justiça esteve representada pela Procuradora de Justiça VERA NILVA ÁLVARES 
ROCHA. Palmas, 14 de abril de 2021. 
 
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL Nº 0003228-43.2020.8.27.2721/TO 
RELATOR: DESEMBARGADOR ADOLFO AMARO MENDES 
REQUERENTE: RAINARIA MORAIS DA SILVA (AUTOR) 
ADVOGADO: GENILSON HUGO POSSOLINE (OAB TO01781A) 
REQUERIDO: PREFEITO - MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY - PRESIDENTE KENNEDY (RÉU) 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
REQUERIDO: MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY (RÉU) 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO DENTRO DO 
NÚMERO DE VAGAS. CONTRATAÇÃO PRECÁRIA PARA O MESMO CARGO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO À NOMEAÇÃO 
EXISTENTE. SENTENÇA REEXAMINADA E MANTIDA. 1. A jurisprudência é firme quanto ao entendimento de que o candidato 
aprovado dentro do número de vagas tem direito subjetivo de ser nomeado segundo a ordem de classificação, de modo que 
“dentro do prazo de validade do concurso, a Administração poderá escolher o momento no qual se realizará a nomeação, mas 
não poderá dispor sobre a própria nomeação, a qual, de acordo com o edital, passa a constituir um direito do concursando 
aprovado e, dessa forma, um dever imposto ao poder público”. Precedentes do STF. 2. Na hipótese, a impetrante comprovou 
que foi aprovada no Concurso Público para Provimento de Cargos efetivos do Município de Presidente Kennedy-TO, EDITAL nº 
001/2018, no cardo de Fisioterapeuta, para o qual estavam previstas o total 02 (duas) vagas, sendo uma para provimento 
imediato e outra para cadastro de reserva, tendo sido a impetrante classificada na 1ª colocação, sendo, pois, inegável o seu 
direito à nomeação e posse no concurso para o cargo no qual logrou aprovação final, dentro do número de vagas previstas. 3. 
Ademais, durante a validade do concurso público houve a contratação precária de servidores para o cargo no qual a impetrante 
foi aprovada, demonstrando assim inquestionavelmente a necessidade do serviço público. 4. Remessa necessária conhecida e 
não provida. 
ACÓRDÃO: Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador EURÍPEDES LAMOUNIER, na 6ª SESSÃO VIRTUAL 
ORDINÁRIA, a 5ª TURMA JULGADORA da 2ª CÂMARA CÍVEL, decidiu por unanimidade, NEGAR-LHE PROVIMENTO, dando 
por reexaminada a sentença de primeiro grau, que deve ser mantida nos seus exatos termos. Sem majoração dos honorários 
nesta via recursal, pois não houve condenação na instância singela, nos termos do voto do(a) Relator(a). Votaram 
acompanhando o Relator a Desembargadora ANGELA MARIA RIBEIRO PRUDENTE e o Juiz RICARDO FERREIRA LEITE. A 
Douta Procuradoria-Geral de Justiça esteve representada pela Procuradora de Justiça VERA NILVA ÁLVARES ROCHA. Palmas, 
14 de abril de 2021. 
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0019693-74.2018.8.27.2729/TO 
RELATORA: DESEMBARGADORA ANGELA MARIA RIBEIRO PRUDENTE 
APELANTE: MUNICIPIO DE PALMAS (AUTOR) 
APELADO: ZOOTEC REPRESENTACOES LTDA (RÉU) 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
MP: MINISTÉRIO PÚBLICO 
EMENTA: APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. MUNICÍPIO DE PALMAS. BAIXO VALOR. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE 
INTERESSE DE AGIR. INDEVIDA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O artigo 4º da 
Lei Complementar nº. 279/2013, estabelece que é dispensado o ajuizamento de ações executivas fiscais de débitos inscritos 
como Dívida Ativa do Município de valor consolidado igual ou inferior a 640 (seiscentos e quarenta) Unidades Fiscais de Palmas 
–UFIP’s, sem prejuízo da cobrança administrativa, inclusive através de protesto extrajudicial ou outros meios previstos na 
legislação. Como visto, referido artigo apenas dispensa o ajuizamento da ação de execução com valor igual ou inferior a 640 
(seiscentos e quarenta) Unidades Fiscais de Palmas – UFIP’s, não há vedação, de forma que cumpre à Fazenda Pública a 
análise da conveniência da propositura. 2. O artigo 141 do CTN, prevê a indisponibilidade do crédito tributário, salvo nas 
hipóteses previstas em lei. Nesse contexto, não obstante existam alternativas diversas do ajuizamento da execução fiscal, para o 
recebimento do crédito tributário, à Fazenda Pública cabe a escolha pela propositura da demanda executiva ou não, conforme o 
seu juízo de conveniência e oportunidade, não podendo o Poder Judiciário fazê-lo. 3. No caso concreto, o Município apelante 
ajuizou Execução Fiscal no importe R$ 1.704,48 consubstanciado na CDAM 20180000744. 4. Desse modo, tem-se como 
plausível a alegada impossibilidade de extinção do feito por ausência de interesse de agir pelo Magistrado a quo, sob o 
argumento de existência de meios alternativos de exigência do crédito e ajuizamento de execução fiscal de baixo valor. 
5. Recurso conhecido e provido para desconstituir a sentença, determinando o prosseguimento normal do feito. Sem majoração 
de honorários em razão da cassação da sentença.  
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ACÓRDÃO: A Egrégia 2ª Turma da 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por unanimidade, 
DAR PROVIMENTO ao recurso para desconstituir a sentença, determinando o prosseguimento normal do feito para regular da 
execução fiscal, 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 0021981-21.2015.8.27.2722/TO 
RELATOR: DESEMBARGADOR ADOLFO AMARO MENDES 
APELANTE: FUNDAÇAO UNIRG (AUTOR) 
APELADO: MARIANA CORREIA CAMPOS NETTA (RÉU) 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. DÍVIDA EM INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS EDUCACIONAIS NÃO COMPROVADA. INEXISTÊNCIA DE PROVA ESCRITA SUFICIENTE. EXTINÇÃO SEM 
RESOLUÇÃO DO MÉRITO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. DESCUMPRIMENTO AO ART. 321 DO 
CPC/2015. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO. 1. Constitui pressuposto do pedido monitório a presença de prova 
escrita, sem eficácia de título executivo, com as qualidades de liquidez, certeza e exigibilidade, de modo que dela se possa 
razoavelmente extrair a existência do crédito. 2. No caso em apreço, verifica-se que a prova documental colacionada no feito 
originário não é completa, sendo incapaz de justificar plenamente a existência do crédito alegado. 3. Contudo, a extinção do feito 
sem resolução do mérito, fundamentado na ausência de condição da ação, configura ofensa ao princípio da não surpresa, pois 
efetivada sem oportunizar à parte autora que emendasse a inicial para sanar tal irregularidade, na forma como expressamente 
determina o art. 321 do CPC/2015, ensejando a nulidade do julgado. 4. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada, com a 
determinação de retorno dos autos ao Juízo de origem para o cumprimento do disposto no art. 321 do CPC/2015. 
ACÓRDÃO: Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador EURÍPEDES LAMOUNIER, na 6ª SESSÃO VIRTUAL 
ORDINÁRIA, a 5ª TURMA JULGADORA da 2ª CÂMARA CÍVEL, decidiu, por unanimidade, DAR-LHE PROVIMENTO, para 
cassar a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos ao Juízo de primeiro grau para o cumprimento do disposto no art. 
321 do CPC/2015, nos termos do voto do(a) Relator(a). Votaram acompanhando o Relator os Juízes JOCY GOMES 
DE ALMEIDA e RICARDO FERREIRA LEITE. A Douta Procuradoria-Geral de Justiça esteve representada pela Procuradora de 
Justiça VERA NILVA ÁLVARES ROCHA. Palmas, 14 de abril de 2021. 
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0022032-32.2015.8.27.2722/TO 
PROCESSO ORIGINÁRIO: Nº 0022032-32.2015.8.27.2722/TO 
RELATOR: JUIZ RICARDO FERREIRA LEITE 
APELANTE: FUNDAÇAO UNIRG (AUTOR) 
APELADO: MURILO DIAS DUARTE (RÉU) 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. AUSÊNCIA DAS CONDIÇÕES DA AÇÃO E DOS PRESSUPOSTOS 
PROCESSUAIS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DAS PARTES ACERCA DO 
TEMA. DECISÃO SURPRESA. OCORRÊNCIA. NULIDADE. SENTENÇA CASSADA. O magistrado não pode decidir, em grau 
algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, 
ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício, caso dos Autos, uma vez que o sentenciante extinguiu o fei to, 
sem resolução de mérito, com fundamento em matéria até então não debatida nos Autos (provas insuficientes para propositura 
da ação monitória - boletos bancários e/ou extrato de dívida). 
ACÓRDÃO: A a Egrégia 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por unanimidade, dar 
provimento ao recurso interposto, para cassar a sentença recorrida, por violar o princípio da não surpresa, insculpido no artigo 10 
do Código de Processo Civil, determinando o retorno dos Autos à origem para o seu regular processamento. Sem honorários 
recursais, em face da ausência de fixação na origem, nos termos do voto do(a) Relator(a). Palmas, 14 de abril de 2021. 
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 5028515-40.2013.8.27.2729/TO 
RELATOR: DESEMBARGADOR ADOLFO AMARO MENDES 
APELANTE: MUNICIPIO DE PALMAS (AUTOR) 
APELADO: ESPÓLIO DE ANISIO FERREIRA JORDY (RÉU) 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
MP: MINISTÉRIO PÚBLICO 
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PAGAMENTO [ADMINISTRATIVO] DO TRIBUTO, MAS NÃO DOS 
HONORÁRIOS. EXTINÇÃO DO PROCESSO PELA SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. INADEQUAÇÃO.  HONORÁRIOS QUE 
IGUALMENTE INTEGRAM A DÍVIDA EXEQUENDA. 1. Não se deve extinguir a execução fiscal quando, embora tenha havido o 
pagamento administrativo do crédito tributário, com seus acréscimos, remanesce ainda em aberto o pagamento dos honorários 
advocatícios, os quais integram o total da execução fiscal, devendo em relação a eles haver a continuidade do feito, até a 
satisfação dessa parcela da dívida. 2. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada e processo devolvido à origem. 
ACÓRDÃO: Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador EURÍPEDES LAMOUNIER, na 6ª SESSÃO VIRTUAL 
ORDINÁRIA, a 5ª TURMA JULGADORA da 2ª CÂMARA CÍVEL, decidiu, por unanimidade, conhecer e dar provimento ao 
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recurso interposto, para reformar a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, para que a execução tenha 
prosseguimento em relação aos honorários advocatícios, nos termos do voto do(a) Relator(a). Votaram acompanhando o Relator 
a Desembargadora ÂNGELA MARIA RIBEIRO PRUDENTE e o Juiz JUIZ RICARDO FERREIRA. A Douta Procuradoria-Geral de 
Justiça esteve representada pela Procuradora de Justiça VERA NILVA ÁLVARES ROCHA. Palmas, 14 de abril de 2021. 
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0013841-32.2014.8.27.2722/TO 
RELATOR: DESEMBARGADOR ADOLFO AMARO MENDES 
APELANTE: FUNDAÇAO UNIRG (AUTOR) 
APELADO: LORENA BARBOSA SOUZA OLIVEIRA (RÉU) 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. DÍVIDA EM INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS EDUCACIONAIS NÃO COMPROVADA. INEXISTÊNCIA DE PROVA ESCRITA SUFICIENTE. EXTINÇÃO SEM 
RESOLUÇÃO DO MÉRITO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. DESCUMPRIMENTO AO ART. 321 DO 
CPC/2015. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO. 1. Constitui pressuposto do pedido monitório a presença de prova 
escrita, sem eficácia de título executivo, com as qualidades de liquidez, certeza e exigibilidade, de modo que dela se possa 
razoavelmente extrair a existência do crédito. 2. No caso em apreço, verifica-se que a prova documental colacionada no feito 
originário não é completa, sendo incapaz de justificar plenamente a existência do crédito alegado. 3. Contudo, a extinção do feito 
sem resolução do mérito, fundamentado na ausência de condição da ação, configura ofensa ao princípio da não surpresa, pois 
efetivada sem oportunizar à parte autora que emendasse a inicial para sanar tal irregularidade, na forma como expressamente 
determina o art. 321 do CPC/2015, ensejando a nulidade do julgado. 4. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada, com a 
determinação de retorno dos autos ao Juízo de origem para cumprimento do disposto no art. 321 do CPC/2015. 
ACÓRDÃO: Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador EURÍPEDES LAMOUNIER, na 6ª SESSÃO VIRTUAL 
ORDINÁRIA, a 5ª TURMA JULGADORA da 2ª CÂMARA CÍVEL, decidiu, por unanimidade, DAR-LHE PROVIMENTO, para 
cassar a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos ao Juízo de primeiro grau para o cumprimento do disposto no art. 
321 do CPC/2015, nos termos do voto do(a) Relator(a). Votaram acompanhando o Relator, os Juízes JUIZ RICARDO FERREIRA 
LEITE e JUIZ JOCY GOMES DE ALMEIDA. A Douta Procuradoria-Geral de Justiça esteve representada pela Procuradora de 
Justiça VERA NILVA ÁLVARES ROCHA. Palmas, 14 de abril de 2021. 
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002337-14.2018.8.27.2714/TO 
RELATOR: DESEMBARGADOR EURÍPEDES LAMOUNIER 
APELANTE: ITAÚ UNIBANCO S.A. (AUTOR) 
ADVOGADO: CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES (OAB TO04258A) 
APELADO: JAIRO ALVES SILVA LIMA ME (RÉU) 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - AUSÊNCIA DE PROMOÇÃO DE ANDAMENTO DO 
PROCESSO - INTIMAÇÃO PESSOAL INFRUTÍFERA - ABANDONO DA CAUSA CARACTERIZADO - SENTENÇA EXTINTIVA 
MANTIDA.Tendo a parte autora deixado de promover impulso ao processo, mesmo após intimada pessoalmente, fica 
caracterizado o abandono da causa, autorizando a extinção do feito sem resolução de mérito. Não se cogita a alegação de 
violação ao princípio da cooperação, para o alcance de decisão de mérito, quando a própria parte suscitante, comparecia aos 
autos, no curso do feito, requerendo diligências descabidas e incompatíveis com o pretérito processual, revelando sua incúria e 
ausência de efetivo interesse na solução da lide. 
ACÓRDÃO: A a Egrégia 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por unanimidade, conhecer do 
recurso manejado e negar-lhe provimento, nos termos do voto do(a) Relator(a). Palmas, 14 de abril de 2021. 
 
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0006809-32.2020.8.27.2700/TO 
RELATOR: DESEMBARGADOR EURÍPEDES LAMOUNIER 
AGRAVANTE: CENTRO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA DO ROSARIO - COLEGIO SAGRADO CORAÇAO DE JESUS 
ADVOGADO: ADRIANA GONCALVES DE SENA (OAB TO010291) 
ADVOGADO: ALESSANDRA DANTAS SAMPAIO (OAB TO001821) 
AGRAVADO: GEORGIA PATRÍCIA CIRQUEIRA AGUIAR 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE BLOQUEIO – SUSPENSÃO DE MEDIDAS EXPROPRIATÓRIAS POR 
FORÇA DE EVENTUAIS CONSEQUENCIAS ADVINDAS DA APLICABILIDADE DA LEI 13.869/19 – IMPLAUSIBILIDADE – 
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A justificativa do magistrado em não observar as disposições legais referente ao bloqueio 
de ativos financeiros por suposta possibilidade de incorrer na figura típica do Art. 36 da Lei nº 13.869/2019, constitui em indevida 
negativa de exercício do dever funcional. A referida norma não pune o erro humano, o debate jurídico, a atuação escorreita do 
magistrado que, mesmo abarrotado de serviço, sempre busca exercer sua atividade da melhor forma possível. A lei visa punir 
apenas o agente público que, conforme amplamente indicado, atua com a finalidade de prejudicar outrem ou beneficiar a si 
mesmo ou a terceiro, ou, ainda, por mero capricho ou satisfação pessoal, hipóteses não aplicáveis à espécie. Recurso conhecido 
e provido. 
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ACÓRDÃO: A a Egrégia 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por unanimidade, conhecer do 
presente e dar-lhe provimento para fins de que seja revogada a decisão combatida, devendo o magistrado debruçar-se 
novamente sobre a questão e, nos casos em que a medida expropriatória se fizer necessária, efetivá-la, nos termos do voto 
do(a) Relator(a). Palmas, 14 de abril de 2021. 
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000151-40.2008.8.27.2727/TO 
RELATOR: DESEMBARGADOR ADOLFO AMARO MENDES 
APELANTE: JOÃO PAULO GALVAGNI (AUTOR) 
ADVOGADO: CLAUDIONOR CORREA NETO   MG061831     
ADVOGADO: JUSCELIR MAGNAGO OLIARI   TO001103    
APELADO: GEANE CAVALCANTE PARENTE DE LIRA (RÉU) 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
APELADO: JOSÉ DAUTRO DE LIRA (RÉU) 
ADVOGADO: DOMÍCIO CAMELO SILVA   TO04804A     
ADVOGADO: FLAVIO DIONISIO RIBEIRO   TO009113     
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. PROCEDIMENTO. PRECLUSÃO. PARTE APELANTE 
DEVIDAMENTE INTIMADA. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO NÃO PROVIDO. 
1. No caso, o despacho no qual determinou-se a aplicação do rito sumário, conforme art. 16, do Decreto-Lei nº 58/37, foi 
prolatado aos dias 23 de outubro de 2014 (evento 1/DESP14), tendo sido as partes litigantes dele intimadas nos eventos 2-4, 
entrementes, quedou-se o autor/apelante silente, deixando transcorrer livremente o prazo para apresentação de recurso. 
Destaco que, na primeira oportunidade em que se manifestou nos autos após a prolação do despacho referido, deixou o 
autor/recorrente de impugná-lo, consoante denota-se da leitura da petição acostada no evento 25/PET1. Insurgiu-se o 
autor/apelante, assim, contra a mudança de rito procedimental, tão somente, por ocasião da oferta da réplica (evento 
46/REPLICA1), ainda que tenha se manifestado nos autos, também, no evento 38. 2. Nessa quadratura, induvidosa e 
inarredavelmente, a questão atrelada ao rito procedimental aplicado à espécie encontra-se acobertada pela preclusão, consoante 
pertinentemente assentado pelo Juízo a quo. Ora, se a parte opta por não se valer imediatamente da via recursal pertinente e 
idônea contra decisão que altera o procedimento, deve arcar com as consequências processuais da sua opção. 3. A preclusão 
constitui a perda de uma faculdade processual seja em razão do seu não exercício dentro do prazo previsto (preclusão temporal), 
da simples prática do ato (preclusão consumativa), ou da realização de outro ato incompatível com aquele anteriormente 
pretendido (preclusão lógica). 4. Não se conhece de recurso de apelação, em que o recorrente se reporta a tutela estranha à 
sentença, bem como pratica inovação em sua tese de defesa. 5. No caso, denota-se da leitura do apelo respeitante à pretensão 
de reconhecimento, em favor do autor/apelante, do direito de restituição dos valores pagos, completa dissonância do recurso em 
relação ao conteúdo da sentença e aos limites do conflito estabelecido em primeiro grau de jurisdição, o que conduz à sua 
inadmissão. A ação é delimitada pela causa de pedir e pelos pedidos declinados na petição inicial, bem como pelos elementos 
de defesa deduzidos na contestação. Após esses momentos, torna-se vedado às partes modificar a pretensão. 6. Recurso 
conhecido e não provido. 
ACÓRDÃO: Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador EURÍPEDES LAMOUNIER, na 6ª SESSÃO VIRTUAL 
ORDINÁRIA, a 5ª TURMA JULGADORA da 2ª CÂMARA CÍVEL, decidiu, por unanimidade, conhecer do recurso e, no mérito, 
NEGAR-LHE PROVIMENTO, para manter inalterada a sentença proferida na origem. Aplicável, na espécie, o artigo 85, §11, do 
CPC, tendo em vista o arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais na sentença hostilizada, razão pela qual majoro, 
nesta instância recursal, tal verba sucumbencial para 12% sobre o valor atualizado atribuído à causa, nos termos do voto do(a) 
Relator(a). Votaram acompanhando o Relator a Desembargadora ÂNGELA MARIA RIBEIRO PRUDENTE e o Juiz RICARDO 
FERREIRA. A Douta Procuradoria-Geral de Justiça esteve representada pela Procuradora de Justiça VERA NILVA ÁLVARES 
ROCHA. Palmas, 14 de abril de 2021. 
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0039292-04.2015.8.27.2729/TO 
RELATOR: DESEMBARGADOR EURÍPEDES LAMOUNIER 
APELANTE: MUNICIPIO DE PALMAS (AUTOR) 
APELADO: AILON DE JESUS RODRIGUES DA SILVA (RÉU) 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ACORDO CELEBRADO. CUMPRIMENTO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. 
HONORÁRIOS ADIMPLIDOS ADMINISTRATIVAMENTE. POSSIBILIDADE E COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO. SENTENÇA 
MANTIDA. 1. O acordo celebrado entre as partes previu o pagamento de honorários advocatícios no percentual de 9% (nove por 
cento). 2. Ao informar o cumprimento da avença, o Município juntou comprovante de recebimento dos honorários advocatícios 
nos termos pactuados no acordo, dando completa quitação da verba. 3. Impossibilidade de prosseguimento da execução ante o 
cumprimento integral da avença. 4. Apelação conhecida e não provida. 5. Sentença mantida. 
ACÓRDÃO: A a Egrégia 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por unanimidade, CONHECER 
do recurso manejado e NEGAR-LHE PROVIMENTO. Ausente a majoração dos honorários advocatícios, ante a não condenação 
da parte recorrente, nos termos do voto do(a) Relator(a). Palmas, 14 de abril de 2021. 
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APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001801-19.2013.8.27.2737/TO 
PROCESSO ORIGINÁRIO: Nº 5001801-19.2013.8.27.2737/TO 
RELATOR: DESEMBARGADOR ADOLFO AMARO MENDES 
APELANTE: ESTADO DO TOCANTINS (AUTOR) 
APELADO: AMARILDO DIVINO BARBOSA (RÉU) 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
APELADO: CARLA CRISTINA PEREIRA DE SOUSA (RÉU) 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO DIRETA POR UTILIDADE PÚBLICA. REVELIA DOS 
EXPROPRIADOS QUE NÃO INDUZ ACEITAÇÃO TÁCITA DO VALOR DA OFERTA. NECESSIADE DE PERÍCIA JUDICIAL 
AVALIATÓRIA PARA DECRETAÇÃO DA DESAPROPRIAÇÃO DO IMÓVEL. PRECEDENTES DO STJ. MATÉRIA DE ORDEM 
PÚBLICA. SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO. 1. O inciso XXIV do art. 5º da Constitucional Federal dispõe que a lei 
estabelecerá o procedimento para desapropriação por necessidade ou utilidade pública, ou por interesse social, mediante justa e 
prévia indenização em dinheiro.2. Nas ações de desapropriação por utilidade pública a revelia dos expropriados não induz 
aceitação tácita do valor da oferta, sendo imperiosa a realização de perícia judicial avaliatória como forma de se adequar ao 
ordenamento jurídico constitucional  para que se evite, com isto, que o particular venha a ser prejudicado com o ato da 
Administração Pública.Precedentes do STJ. 3. É passível de nulidade a sentença que decreta a desapropriação de imóvel sem a 
realização de perícia judicial, podendo ser reconhecida de ofício por tratar de matéria de ordem pública.  4. Recurso conhecido e 
improvido. Sentença anulada. 
ACÓRDÃO: Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador EURÍPEDES LAMOUNIER, na 6ª SESSÃO VIRTUAL 
ORDINÁRIA, a 5ª TURMA JULGADORA da 2ª CÂMARA CÍVEL, decidiu, por unanimidade, conhecer do recurso e, de ofício, por 
se tratar de matéria de ordem pública, anulo a sentença proferida, determinando a devolução dos autos à origem para que seja 
realizada a perícia judicial no imóvel a fim de apurar o valor justo da desapropriação, nos termos do voto do(a) Relator(a). 
Votaram acompanhando o Relator a Desembargadora ÂNGELA MARIA RIBEIRO PRUDENTE e o Juiz JUIZ RICARDO 
FERREIRA. A Douta Procuradoria-Geral de Justiça esteve representada pela Procuradora de Justiça VERA NILVA ÁLVARES 
ROCHA. Palmas, 14 de abril de 2021. 
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0004783-32.2019.8.27.2721/TO 
PROCESSO ORIGINÁRIO: Nº 0004783-32.2019.8.27.2721/TO 
RELATOR: JUIZ JOCY GOMES DE ALMEIDA 
APELANTE: ESTADO DO TOCANTINS (AUTOR) 
APELADO: VIAÇÃO ITAPEMIRIM S.A. (RÉU) 
ADVOGADO: KARINA DE OLIVEIRA GUIMARÃES MENDONÇA (OAB SP304066) 
APELADO: MARCOS MASSAD PERSICI (RÉU) 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
APELADO: RONALDO CEZAR FASSARELLA (RÉU) 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA DE 
QUITAÇÃO DO DÉBITO COBRADO NA EXORDIAL. ÔNUS DA PROVA DO EXECUTADO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS NO 
DESPACHO INICIAL PARA HIPÓTESE DE PAGAMENTO. VERBA INADIMPLIDA. SENTENÇA CASSADA. RECURSO 
PROVIDO. 1- Apesar de o Apelado ter juntado um comprovante de pagamento aos autos, impossível afirmar que se refere à 
totalidade do débito executado na origem, sobretudo, diante das alegações do ente estatal, de que o valor do depósito não foi 
suficiente para a quitação do débito principal, nos termos do ofício encaminhado pela SEFAZ. 2- O pagamento do débito fiscal 
extrajudicialmente, não autoriza a extinção da execução aviada pelo ente público para seu recebimento, quando pendente de 
pagamento os honorários fixados no despacho inicial. 3- Inocorrendo o pagamento integral do débito, estando, inclusive, 
pendente o pagamento da verba honorária e das custas processuais, não é possível a extinção da execução. 4- Recurso provido. 
Sentença cassada. 
ACÓRDÃO: A a Egrégia 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por unanimidade, conhecer do 
recurso e DAR-LHE PROVIMENTO, para cassar a sentença e determinar o prosseguimento da execução, nos termos do voto 
do(a) Relator(a). Palmas, 14 de abril de 2021. 
 
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0011379-61.2020.8.27.2700/TO 
PROCESSO ORIGINÁRIO: Nº 0004224-12.2018.8.27.2721/TO 
RELATOR: JUIZ JOCY GOMES DE ALMEIDA 
AGRAVANTE: ESTADO DO TOCANTINS 
AGRAVADO: LEMOS E DANTAS LTDA  
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
AGRAVADO: HERICO REZENDE DANTAS 
ADVOGADO: MARCOS PAULO RODRIGUES DE CARVALHO (OAB TO006146) 
INTERESSADO: JUIZ DE DIREITO - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO TOCANTINS - GUARAÍ 
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EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ACOLHIMENTO PARCIAL. EXCLUSÃO DO 
SÓCIO DO POLO PASSIVO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CABIMENTO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO 
CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. É cabível o arbitramento de honorários de sucumbência diante do acolhimento da Exceção de 
Pré-Executividade apresentada pelo agravado. 2. Por outro lado, não merce ser acolhido o argumento de que seria obrigação do 
Agravado, sócio excluído, a comunicação ao Agravante de sua saída do quadro societário da devedora principal, excluindo, 
assim, a condenação de honorários, por conta do principio da causalidade. 3. Na verdade tal obrigação é do contribuinte 
enquanto sociedade empresária, o que não se confunde com a pessoa física do sócio excluído regularmente da sociedade. 4. 
Por tudo isso, impõe-se a manutenção da decisão agravada para que seja mantida a condenação ao pagamento dos honorários 
resultantes do acolhimento da exceção de pré-executividade. Decisão mantida. 5. Agravo de Instrumento conhecido e improvido. 
ACÓRDÃO: A a Egrégia 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por unanimidade, NEGAR 
PROVIMENTO ao presente recurso para manter na íntegra a decisão agravada, nos termos do voto do(a) Relator(a). Palmas, 14 
de abril de 2021. 
 

1º GRAU DE JURISDIÇÃO 
ARAGUAINA 

1ª vara cível 

Boletins de expediente 
Execução de Título Extrajudicial Nº 5000045-98.1995.8.27.2706/TO 
AUTOR: BANCO DA AMAZONIA SA 
RÉU: PEDRO GETULIO ARTIAGA DA SILVA - REVEL 
RÉU: ODIMAR BARROSO VALADARES - REVEL 
RÉU: LUIZ ANTONIO RAPOSO - REVEL 
RÉU: AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO DE BICICLETAS LTDA - REVEL 
RÉU: MARIA A. COZER BARROSO - REVEL 
RÉU: FRANCISCA MARTINS DA SILVA - REVEL 
RÉU: IVONETE CRISTINA CARDOSO  REVEL 
RÉU: ESPÓLIO DE JOÃO EURÍPEDES CARDOSO - REPRESENTANTE IVONETE CRISTINA CARDOSO - REVEL 
DESPACHO/DECISÃO - EVENTO 114: "Evento 105, impugnação à penhora de dinheiro e pesquisa de veículos. Evento 110, 
decurso do prazo para o exequente se manifestar acerca da impugnação apresentada pela parte executada. Decido. 1 DO 
PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA FORMULADO PELA EXECUTADA IVONETE CRISTINA CARDOSO. DEFIRO o 
pedido de gratuidade da justiça formulada pela parte executada IVONETE CRISTINA CARDOSO até prova em sentido contrário, 
porquanto ela comprovou que é pessoa economicamente hipossuficiente no evento 105 (CPC, art. 98). 2 DA IMPUGNAÇÃO À 
PENHORA DE VEÍCULO. No ponto, cabe destacar que não houvera, até o momento, a penhora de nenhum veículo localizado 
no evento 100, tendo ocorrido apenas a diligência de pesquisa de veículos. Portanto, ausente penhora de veículo em nome da 
parte executada que apresentou a impugnação do evento 105, não merece ser acolhida a impugnação em relação a essa 
parcela do pedido, porquanto, ressalta-se não houve até o momento nenhuma penhora ou bloqueio de veículo, mas tão somente 
pesquisa de veículos, o que não é passível de impugnação, pois é direito do exequente a busca de bens de titularidade da parte 
executada passíveis de penhora, sendo o sistema RENAJUD/DETRAN uma das ferramentas disponíveis para essa finalidade. 
Além disso, não há que se falar em preclusão para o exequente em relação aos veículos localizados, pois ele pode indicar a 
penhora bens do devedor até que a obrigação seja sastisfeita. Caso após a realização de eventual penhora de veículo(s) de 
propriedade da parte executada ou de direitos aquisitivos decorrentes de contrato, poderá apresentar nos autos eventual matéria 
referente à impenhorabilidade. 3 DA IMPUGNAÇÃO AOS VALORES BLOQUEADOS VIA SISTEMA SISBAJUD. Em relação 
aos valores bloqueados por meio do sistema SISBAJUD no evento 98, evidencia-se que a parte executada comprovou que a 
quantia de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) encontrada no Banco Santander estava depositada em conta poupança. 
Assim, sendo o aludido valor inferior a 40 (quarenta) salários mínimos, trata-se de montante impenhorável, conforme art. 833, X, 
do CPC. No que diz respeito ao valor remanescente bloqueado na conta que a executada possui junto ao Banco Santander, no 
montante de R$ 1.243,41 (um mil duzentos e quarenta e três reais e quarenta e um centavos), não evidencia-se a comprovação 
de que se trata de quantia impenhorável, porquanto não comprovou a executada que esse valor seja decorrente do benefício 
previdenciário que recebe do INSS na sua conta bancária que possui junto ao Banco Bradesco, notadamente porque não consta 
no extrato juntado no evento 105, anexos 09 e 10, crédito decorrente do benefício previdenciário sacado da sua conta junto ao 
Banco Bradesco. No ponto, ressalta-se que o crédito da quantia de R$ 800,00 constante do extrato juntado no evento 105, anexo 
10, trata-se de uma transferência realizada via pix por ANDREW SARDELLA LEITE, não sendo possível evidenciar pelas provas 
apresentadas que se trate do valor do seu benefício previdenciário sacado da conta que possui junto ao Banco Bradesco. 
Portanto, a parte executada não se desincumbiu do seu ônus de comprovar a impenhorabilidade do numerário remanescente do 
bloqueio na conta que possui junto ao Banco Santander, no valor de R$ 1.243,41  (um mil duzentos e quarenta e três reais e 
quarenta e um centavos). Ante o exposto, ACOLHO em parte os pedidos formulados no evento 105, tão somente para o fim de 
reconhecer a impenhorabilidade do valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) de titularidade da parte executada que 
estava depositado em conta poupança art. 833, X, do CPC. Determino: 1 após o término do prazo recursal ou após renúncia 
expressa ao prazo recursal ou decorrido o prazo para recurso e não havendo recurso com efeito suspensivo, PROMOVA-SE o 
desbloqueio da quantia de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), que fora bloqueada na conta que a executada IVONETE 
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CRISTINA CARDOSO possui junto ao Banco Santander (evento 98);  2 AGUARDE-SE em cartório a intimação de todos os 
executados em relação aos valores bloqueados por meio do sistema SISBAJUD no evento 98; 3 realizada a intimação de todos 
os executados, CERTIFIQUE-SE acerca do decurso do prazo para impugnação ao bloqueio e VENHAM-ME os autos conclusos 
para deliberação; 4 INTIME-SE o exequente para indicar meios para a satisfação da obrigação de fazer no prazo de 30 (trinta) 
dias; 5 OBSERVE-SE e PROCEDA-SE conforme portaria 01/2019 deste juízo. Intime-se. Cumpra-se." INTIMAÇÃO AO REVEL. 
 

Central de execuções fiscais 
Editais de citações com prazo de 30 dias 

EDITAL N° 2632738, 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): MARCELO HENRIQUE DE ARAUJO - ME - CNPJ n°: 15.141.499/0001-24, por estar atualmente em 
lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.° 0017673-
14.2020.8.27.2706, que lhe move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a 
importância de R$ 1,933,34 (um mil, novecentos e trinta e três reais e trinta e quatro centavos), representada pela CDA n°: 
20200008221, datada de , 27/02/2020, 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: "(Ante ao exposto, 
DEFIRO o pedido de citação editalicia formulado pelo exequente (evento 14). Determino ao Cartório da Vara de Execuções 
Fiscais e Saúde que: Cientifique o exequente acerca da presente decisão; Promova a citação da executada por meio de edital, 
com prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do art. 8°, inciso IV, da Lei de Execuções Fiscais; e Decorrido o prazo aludido, intime-
se o exequente para impulsionar o feito executivo, no prazo de 30 (trinta) dias. Intime-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 27 dias do mês de abril de 
2021. Eu, MATHEUS ALVES MOURA GOMES FERREIRA, Auxiliar Judiciário, que o digitei. 
 

Às partes e aos advogados 
EXECUÇÃO FISCAL Nº 0001447-94.2021.8.27.2706/TO 
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
RÉU: PAULO ERNANY MARTINS TAVEIRA 
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 5, bem 
como, as custas processuais, ante a ausência de citação da parte executada. 
 
EXECUÇÃO FISCAL Nº 0006895-82.2020.8.27.2706/TO 
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
RÉU: IAN SARAIVA DE OLANDA BRAGA 
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 a informação de pagamento do débito no 
evento 13, bem como, as custas processuais, ante a ausência de citação da parte executada. 
 
EXECUÇÃO FISCAL Nº 0023161-47.2020.8.27.2706/TO 
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
RÉU: PAULO CESAR MORAIS GARCIA 
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 7, bem 
como, as custas processuais, ante a ausência de citação da parte executada. 
 
EXECUÇÃO FISCAL Nº 0028146-59.2020.8.27.2706/TO 
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
RÉU: JOÃO PIMENTA DA SILVA JÚNIOR 
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 9, bem 
como, as custas processuais, ante a ausência de citação da parte executada. 
 
EXECUÇÃO FISCAL Nº 0029769-61.2020.8.27.2706/TO 
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
RÉU: MARCOS ADRIANO VIEIRA DA SILVA 
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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 5, bem 
como, as custas processuais, ante a ausência de citação da parte executada. 
 
EXECUÇÃO FISCAL Nº 0030197-43.2020.8.27.2706/TO 
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
RÉU: ANA NOLETO DOS SANTOS 
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 5, bem 
como, as custas processuais, ante a ausência de citação da parte executada. 
 

ARRAIAS 
1ª escrivania cível 

Às partes e aos advogados 
Classe Judicial: Ação de Curatela /c Pedido de Tutela de Urgência  
Autos n°: 0000699-24.2019.827.2709 
Requerente: ROSILENE FRANCISCO FRANCO 
Advogado: Defensoria Pública 
Requerido: MARIZA FRANCISCO FRANCO 
Sentença: ROSILENE FRANCISCO FRANCO, brasileira, união estável, autônoma, nascida em 04/09/1976, portadora da carteira 
de identidade nº 96.705 SSP/TO e do CPF nº 806.605.171-91, residente e domiciliada na Rua 02, Setor Arnaldo Prieto, s/n, 
Arraias/TO, assistida pela Defensoria Pública do Estado do Tocantins, ingressou com AÇÃO DE CURATELA COM PEDIDO DE 
TUTELA DE URGÊNCIA em face de MARIZA FRANCISCO FRANCO, brasileira, solteira, nascida em 03/07/1957, portadora da 
carteira de identidade n° 4.738.330 SSP/GO e do CPF nº 728.275.641-49, residente e domiciliada na Rua 02, Setor Arnaldo 
Prieto, s/n, Arraias/TO. Alegou, em suma:“A Requerente relata que a cerca de 10 anos cuida da sua tia, a senhora Mariza 
Francisco Franco. Aduz que sua tia em 2018 foi para cidade de Goiânia-GO, ficando na casa de sua filha (Gabriela) por cerca de 
06 (seis) meses, retornando logo depois para os seus cuidados. Ocorre que sua filha Gabriela e nenhum outro parente tem 
interesse em cuidar da Senhora Marisa. Imperioso destacar que a Sra. Marisa é portadora de Esquizofrenia, faz 
acompanhamento com psiquiatra, toma medicação controlada, Respiridona 2mg, e Diasepan 5mg, (relatório em anexo). Relata 
que sua tia não consegue fazer sua higiene pessoal, tampouco conhece dinheiro, nem dias da semana, não conhece cores, 
dentre outros. Ainda, aduz que sua tia recebe BPC (loas) e que esse valor é usado para as despesas básicas da Sra. Marisa, 
mas, a família só tem interesse em gerir o beneficio, sem se responsabilizar em cuidar dela.” Recebida a inicial foi determinada 
citação do reclamado e designado seu interrogatório. No evento 29, foi juntado laudo pericial da Junta Médica do Tribunal de 
Justiça do Estado do Tocantins comprovando a necessidade da medida de proteção para interditanda que possui doença mental 
grave. Posteriormente, a requerente apresentou petição com desistência do pedido no evento 36. O Ministério Público nos 
eventos 42, 53 e 88 requereu providências para proteção da idosa e entrega da prestação jurisdicional com julgamento do mérito 
com base no art. 179, II, do Código de Processo Civil, evitando extinção do processo sem resolução do mérito, postulando a 
concretização da regra do art. 4º desse diploma legal. Na audiência designada, não houve solução consensual conforme termo 
do evento 76. No evento 93, foi acostada petição da requerente assistida pela Defensoria Pública voltando a demonstrar 
interesse em cuidar da idosa para evitar colocação em abrigo, informando inclusive que a tia está novamente morando em sua 
companhia. O relatório social do evento 103, juntado a requerimento da instituição ministerial comprova que a sobrinha Rosilene 
Francisco Franco está cuidando bem da idosa inclusive demonstrando carinho e afeto. No evento 106, foram acostados estudos 
social e psicológico fundamentados elaborados pelos profissionais do GGEM do TJTO, concluindo no sentido da nomeação da 
referida sobrinha como curadora da idosa. O Ministério Público manifestou-se favoravelmente à concessão do 
pedido. Relatados, decido. Não há vícios ou nulidades a serem declaradas, estando o feito apto a julgamento do mérito. Não há 
dúvida sobre a incapacidade do interditando, decorrente de esquizofrenia aguda, atingindo suas faculdades mentais de tal forma 
que o torna incapaz de gerir sua própria vida sem auxilio permanente de terceiros, conforme demonstra a documentação médica 
e a constatação pessoal do magistrado quando da audiência na qual se deu a tentativa de interrogatório do reclamado. No 
mérito, o pedido de curatela deve ser analisado à luz das disposições do artigo 1.767, inciso I, do Código Civil: Art. 1.767. Estão 
sujeitos a curatela: I – aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua vontade (Redação dada pela 
Lei nº 13.146, de 2015). Com efeito, ressai dessa norma que uma das causas de interdição é a impossibilidade da pessoa 
exprimir sua vontade, por causa permanente ou ainda que transitória. Todavia, com o advento da Lei nº 13.146/15 (Estatuto da 
Pessoa com Deficiência), não se trata mais de pessoa absolutamente incapaz, mas sim relativamente, haja vista que a curatela 
se restringe a atos relacionados aos direitos de natureza patrimonial e negocial e passa a ser uma medida extraordinária (art. 
851) sem, contudo, subtrair da pessoa sua autonomia para questões existenciais quando puderem exprimir sua vontade.Sobre o 
tema, a doutrina dispõe que: Em louvável opção garantista, o Estatuto da Pessoa Com Deficiência confere ênfase à extensão da 
curatela: somente afeta os atos patrimoniais . Portanto, o curatelado sofre restrições para a prática de atos patrimoniais, 
reclamando a presença de representante ou assistente, a depender da extensão de sua curatela. Os atos de índole existencial 
podem ser praticados diretamente pela pessoa curatelada, independente de representação ou de assistência. (…) Os atos 
existenciais defluem da própria personalidade do titular, intrínsecos à sua humanidade. Por isso, a curatela somente alcança 
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atos de índole econômica, como negócios jurídicos de disposição patrimonial, dentre os quais a compra e venda, a doação, o 
empréstimo, a assunção de dívidas, a transferência de bens e direitos, etc. (FARIAS, Cristiano Chaves. CUNHA, Rogério 
Sanches. PINTO, Ronaldo Batista. Estatuto da Pessoa com Deficiência Comentado. Salvador: Ed. JusPodivm, 2016). No caso 
em exame, constata-se que a interditanda não possui condições de reger a si própria e administrar seus bens, necessitando de 
cuidados de terceiros, diante dos transtornos psiquiátricos apresentados. Os descendentes não se mostraram capazes e/ou 
interessados de cuidar adequadamente da idosa, restando então a sobrinha que o vem fazendo informalmente há tempos, ora 
autora. Outrossim, não se mostra necessária a produção de outras provas, já que o conjunto probatório carreado aos autos é 
suficiente para o julgamento da lide e a pessoa que postula o exercício da curatela comprova ser sua sobrinha e, portanto, 
legitimada para assumir tal encargo, ante a ausência de filhos ou filhas interessados e capacitados para este MUNUS. Quanto 
aos limites da curatela, diante de toda prova dos autos acerca das condições da parte requerida, necessário que seja 
estabelecida em sua totalidade para as questões patrimoniais e negociais, mormente a administração de eventual benefício 
previdenciário, haja vista o estado de declínio cognitivo importante da parte, razão pela qual estabeleço o exercício da curatela 
em sua totalidade enquanto perdurar a incapacidade. Por fim, considerando-se a possibilidade de levantamento da interdição em 
caso de eventual remissão da doença mental, a fim de se evitar que a presente decisão se torne inócua com o passar do tempo, 
hei por bem não fixar prazo de duração, bem como entendo desnecessário delimitar os atos negociais e de disposição 
patrimonial sujeitos à curatela, vez que esta abrangerá a totalidade dos negócios jurídicos. Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE 
o pedido inicial para fixar a curatela em face de MARIZA FRANCISCO FRANCO, que deverá ser representada nos atos 
relacionados à administração do patrimônio e questões negociais, considerando a impossibilidade de exprimir vontade de forma 
consciente, enquanto perdurar a incapacidade. Nomeio curadora ROSILENE FRANCISCO FRANCO, que não poderá de 
qualquer modo alienar ou onerar bens móveis, imóveis ou de qualquer natureza, pertencentes ao curatelado, sem autorização 
judicial. Eventuais valores percebidos junto a entidade previdenciária e as rendas/proventos ou direitos hereditários em nome da 
curatelada deverão ser aplicados exclusivamente no seu tratamento, alimentação e bem-estar. Lavre-se o termo de curatela, 
constando as restrições acima, e intime-se o curador para prestar compromisso nos termos da lei. Dispensada a caução, ante a 
idoneidade moral do curador, com fulcro nas disposições do artigo 1.745, parágrafo único c/c artigo 1.781, do Código Civil. Em 
obediência ao disposto no artigo 755, §3º, do Código de Processo Civil e ao artigo 9º, inciso III, do Código Civil, promovam-se as 
publicações e os registros necessários. Consequentemente, decreto a extinção do processo, com resolução de mérito, nos 
termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Isento a parte requerida de custas e honorários, na medida em que 
lhe concedo os benefícios da assistência judiciária. Após o trânsito em julgado, expeçam-se os documentos necessários e 
arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Arraias, D.S. Eduardo Barbosa Fernandes. Juiz de Direito. 
 
Classe Judicial: Ação de Curatela com Pedido de Tutela de Urgência 
Autos n°: 0002727-28.2020.8.27.2709    
Polo Ativo: Maronildes da Silva Cunha 
Advogado: Defensoria Pública 
Polo Passivo: Ana Lúcia da Silva Cunha 
Advogado: Defensoria Pública 
Sentença: Cuidam os autos de interdição e curatela promovida por MARONILDES DA SILVA CUNHA, em face de ANA LÚCIA 
DA SILVA CUNHA, ambas qualificadas na inicial. Narrou os fatos da seguinte forma: “A requerente é irmã da requerida, morando 
com essa, e aduz que a ré possui retardo mental moderado, dentre outras enfermidades, sendo incapacitada total e 
permanentemente para as atividades laborativas, conforme laudo médico anexo de lavra do médico perito Dr. Luiz Carlos 
Prestes Seixas Filho, inscrito no CRM/TO nº 1751(laudo extraído dos autos nº 50000249320078272709). A autora alega, ainda, 
que os genitores são idosos e que não conseguem cuidar da Ana Lúcia (documentos pessoais anexos). Por fim, afirma que 
deseja a curatela da irmã Ana Lúcia. Assim, pela destacada crítica situação da requerida, necessita o requerente de autorização 
judicial para representá-lo(curatela).” Recebida a inicial foi determinada citação da reclamada, tendo a Defensoria Pública atuado 
também pelo contraditório formal, apresentando contestação por negativa geral. Tendo em vista a prova pericial já acostada com 
a inicial, produzida em outra ação judicial que tramitou neste juízo, informar a moléstia mental incapacitante, não fora 
determinado novo exame médico e interrogatório, concedendo-se a curatela  provisória. Posteriormente foi solicitada a 
substituição da parte autora, solicitando a nomeação de outro parente da linha colateral para o encargo. O Ministério Público 
manifestou-se favoravelmente à concessão do pedido.  Relatados, decido. Não há vícios ou nulidades a serem declaradas, 
estando o feito apto a julgamento do mérito. Não há dúvida sobre a incapacidade da interditanda, conforme laudo médico pericial 
acostada com a inicial, atingindo suas faculdades mentais de tal forma que a torna incapaz de gerir sua própria vida sem auxilio 
permanente de terceiros. No mérito, o pedido de curatela deve ser analisado à luz das disposições do artigo 1.767, inciso I, do 
Código Civil: Art. 1.767. Estão sujeitos a curatela: I – aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir 
sua vontade (Redação dada pela Lei nº 13.146, de 2015). Com efeito, ressai dessa norma que uma das causas de interdição é a 
impossibilidade da pessoa exprimir sua vontade, por causa permanente ou ainda que transitória. Todavia, com o advento da Lei 
nº 13.146/15 (Estatuto da Pessoa com Deficiência), não se trata mais de pessoa absolutamente incapaz, mas sim relativamente, 
haja vista que a curatela se restringe a atos relacionados aos direitos de natureza patrimonial e negocial e passa a ser uma 
medida extraordinária (art. 851) sem, contudo, subtrair da pessoa sua autonomia para questões existenciais quando puderem 
exprimir sua vontade. Sobre o tema, a doutrina dispõe que: Em louvável opção garantista, o Estatuto da Pessoa Com Deficiência 
confere ênfase à extensão da curatela: somente afeta os atos patrimoniais . Portanto, o curatelado sofre restrições para a prática 
de atos patrimoniais, reclamando a presença de representante ou assistente, a depender da extensão de sua curatela. Os atos 
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de índole existencial podem ser praticados diretamente pela pessoa curatelada, independente de representação ou de 
assistência. (…) Os atos existenciais defluem da própria personalidade do titular, intrínsecos à sua humanidade. Por isso, a 
curatela somente alcança atos de índole econômica, como negócios jurídicos de disposição patrimonial, dentre os quais a 
compra e venda, a doação, o empréstimo, a assunção de dívidas, a transferência de bens e direitos, etc. (FARIAS, Cristiano 
Chaves. CUNHA, Rogério Sanches. PINTO, Ronaldo Batista. Estatuto da Pessoa com Deficiência Comentado. Salvador: Ed. 
JusPodivm, 2016). No caso em exame, constata-se que a interditanda não possui condições de reger a si própria e administrar 
seus bens, necessitando de cuidados de terceiros, diante dos transtornos psiquiátricos apresentados. Demonstrado nos autos 
que Luvanuzia Francisco Nunes Reges, sobrinha da curatelada, tem condições de exercer o MUNUS é de se confirmar a decisão 
liminar e tornar definitiva a interdição da requerida, consolidando a curetela àquela.  Outrossim, não se mostra necessária a 
produção de outras provas, já que o conjunto probatório carreado aos autos é suficiente para o julgamento da lide. Quanto aos 
limites da curatela, diante de toda prova dos autos acerca das condições da parte requerida, necessário que seja estabelecida 
em sua totalidade para as questões patrimoniais e negociais, mormente a administração de eventual benefício previdenciário, 
haja vista o estado de declínio cognitivo importante da parte, razão pela qual estabeleço o exercício da curatela em sua 
totalidade enquanto perdurar a incapacidade. Por fim, considerando-se a possibilidade de levantamento da interdição em caso de 
eventual remissão da doença mental, a fim de se evitar que a presente decisão se torne inócua com o passar do tempo, hei por 
bem não fixar prazo de duração, bem como entendo desnecessário delimitar os atos negociais e de disposição patrimonial 
sujeitos à curatela, vez que esta abrangerá a totalidade dos negócios jurídicos. Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido 
inicial para fixar a curatela de  ANA LUCIA DA SILVA CUNHA, que deverá ser representada nos atos relacionados à 
administração do patrimônio e questões negociais, considerando a impossibilidade de exprimir vontade de forma consciente, 
enquanto perdurar a incapacidade. Nomeio curadora Luvanuzia Francisco Nunes Reges, que não poderá de qualquer modo 
alienar ou onerar bens móveis, imóveis ou de qualquer natureza, pertencentes ao curatelado, sem autorização judicial. Eventuais 
valores percebidos junto a entidade previdenciária e as rendas/proventos ou direitos hereditários em nome da curatelada deverão 
ser aplicados exclusivamente no seu tratamento, alimentação e bem-estar. Lavre-se o termo de curatela, constando as restrições 
acima, e intime-se a curadora para prestar compromisso nos termos da lei. Dispensada a caução, ante a idoneidade moral do 
curador, com fulcro nas disposições do artigo 1.745, parágrafo único c/c artigo 1.781, do Código Civil. Em obediência ao disposto 
no artigo 755, §3º, do Código de Processo Civil e ao artigo 9º, inciso III, do Código Civil, promovam-se as publicações e os 
registros necessários. Consequentemente, decreto a extinção do processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, 
inciso I, do Código de Processo Civil. Isento a parte requerida de custas e honorários, na medida em que lhe concedo os 
benefícios da assistência judiciária. Após o trânsito em julgado, expeçam-se os documentos necessários e arquivem-se os autos 
com as cautelas de estilo. Arraias, D.S. Eduardo Barbosa Fernandes. Juiz de Direito. 
 

Diretoria do foro 

Portarias 
Portaria Nº 1014/2021 - PRESIDÊNCIA/DF ARRAIAS, de 27 de abril de 2021 
MÁRCIO RICARDO FERREIRA MACHADO, Juiz de Direito e Diretor do Foro desta Comarca de Arraias Estado do Tocantins, no 
uso de suas atribuições, legais etc. 
CONSIDERANDO  o teor do Ofício circular nº 98 / 2021 - PRESIDÊNCIA/ASMIL, evento (3632161) do 
Processo 21.0.000000016-4, solicitando a designação de um servidor, para exercer a função de fiscal setorial do Contrato, 
firmado entre o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS e a empresa REDUTO SEGURANÇA PRIVADA - 
LTDA 
RESOLVE 
Art. 1o – Designar a servidora RENATA ALVES DOS SANTOS, Secretária do Juízo, mat. 352954 para exercer a função de fiscal 
setorial, nesta Comarca de Arraias TO. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Márcio Ricardo Ferreira Machado 
Diretor do Foro 

 

COLINAS 
1ª vara criminal 

Editais 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 10 DIAS 
Petição Criminal Nº 0004386-60.2020.8.27.2713 AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO RÉU: OSEAS LEAL GUERRA O Doutor José 
Carlos Ferreira Machado, Meritíssimo Juiz de Direito respondendo pela Vara Criminal desta Comarca de Colinas do Tocantins, 
Estado do Tocantins, na forma da lei etc. FAZ SABER A TODOS QUANTO O PRESENTE EDITAL VIREM OU DELE 
CONHECIMENTO TIVEREM, que tramita por esta Escrivania os autos acima elencados, ficando através deste devidamente 
INTIMADO(s) o(s) acusado(s) OSEAS LEAL GUERRA, brasileiro, casado, lavrador, nascido em 06/10/1984 em Paraibano/MA, 
filho de Joaquim Cavalcante Guerra e Sandra Maria Cavalcante Leal, residente na Rua 030, QD 03, LT 05, GOIANIRA-GO, para 
que, no prazo de 10 (dez) dias, efetuar o pagamento da Pena de multa consoante extrato respectivo, através da guia de 
recolhimento que será obtida através do site do TJ/TO: www.tjto.jus.br, cujo compr.ovante deverá ser anexado aos autos, sob 
pena de inscrição na Dívida Ativa. Para conhecimento de todos é passado o presente Edital, cuja 2ª via fica afixada no local de 
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costume. Colinas do Tocantins/TO, 27 de abril de 2021. Eu (Lorena Sousa Borges Amaral), Servidora de Cartório, digitei e 
subscrevo. E, para que chegue ao conhecimento de todos, especialmente do acusado, e não se alegue ignorância, mandou-se 
expedir o presente, que será publicado no Diário Eletrônico da Justiça, bem assim no Placard do Fórum local. 
 

Editais de citações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO: 15 (QUINZE) DIAS 
Ação Penal Nº 0005476-06.2020.8.27.2713 AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO RÉU: RONILSON DA SILVA OLIVEIRA RÉU: 
LEONARDO RIBEIRO DOS ANJOS O Dr JOSÉ CARLOS FERREIRA MACHADO, Juiz de Direito respondendo pela 1ª 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 os acusados LEONARDO RIBEIRO DOS ANJOS, brasileiro, convivente em união 
estável, auxiliar de serviços gerais, natural de Colinas do Tocantins-TO, nascido em 15/04/1996, filho de Luiz Pereira dos Anjos e 
Maria Lúcia Ribeiro, portador da carteira de identidade RG nº 959.824, SSP/TO, residente no Projeto de Assentamento 700, zona 
rural, no município de Couto Magalhaes-TO; e RONILSON DA SILVA OLIVEIRA, brasileiro, solteiro, natural de Couto Magalhães-
TO, nascido em 31/07/1989, filho de Sebastião Luciano de Oliveira e Silvana da Silva Oliveira, portador da carteira de identidade 
RG nº 1.530.545 SSP/TO, e do CPF nº 031.607.121-84, residente na rua 04, s/n, centro, na cidade de Couto Magalhães-TO, nos 
autos de ação penal nº 0005476-06.2020.8.27.2713, por estar (em) em lugar incerto ou não sabido, conforme certificou o senhor 
Oficial de Justiça incumbido da diligência, para o fim exclusivo de oferecer defesa preliminar no prazo de 10 dias. Na hipótese do 
parágrafo anterior, expirado o prazo do edital e o prazo para oferecimento da defesa inicial e, não comparecendo o (a) acusado 
(a), nem constituindo defensor, no dia seguinte à expiração do prazo, certifique-se e venham os autos conclusos para 
deliberação, nos termos do que dispõe o artigo 366 do Código de Processo Penal. Para conhecimento de todos é passado o 
Presente Edital, ficando a 2ª via afixada no “Placar” do Fórum desta Comarca, Estado do Tocantins e a 3ª via publicada no Diário 
da Justiça DADO E PASSADO, nesta cidade e Comarca de Colinas do Tocantins, Estado do Tocantins, aos 27 de abril de 2021. 
Eu, (Lorena S. Borges Amaral), servidora de cartório, lavrei e subscrevi. 
 

COLMEIA 
1ª escrivania criminal 

Editais de citações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
O Dr. MARCELO ELISEU ROSTIROLLA, Meritíssimo Juiz de Direito desta Comarca de Colméia, Estado do Tocantins, na forma 
da Lei, etc... FAZ SABER, a todos quanto o presente Edital de Citação virem ou dele tiverem conhecimento, que por este Juízo e 
Escrivania, se processam os autos de Ação Penal de Competência do Júri nº 0003170-61.2020.8.27.2714, Assunto Códigos: 
122003 Homicídio Qualificado, Crimes contra a vida, DIREITO PENAL - 1205 Crime Tentado, DIREITO PENAL, autor 
MINISTÉRIO PÚBLICO, réu MARCLENIO FERREIRA DA SILVA, de nacionalidade Brasileira, Solteiro, Profissão Serviços 
Gerais, nascido aos 20/03/1985, natural de Colméia - TO, filho de João Antônio da Silva e de Maria Neusa Alves Ferreira da 
Silva, Carteira de identidade nº 4.868.828-SSP/GO, inscrito no CPF nº 742.257.151-91, residente e domiciliado na Av. Araguaia, 
n° 348 - Setor Colmeinha - Colméia - TO e/ou Rua Oscarina Vely de Mendonça, Quadra 1, Lote 3 - Setor Norte - 76160000 - 
Sanclerlândia - GO, estando o denunciado atualmente em local incerto e não sabido, fica citado pelo presente edital, para em 10 
(dez) dias, apresentar defesa preliminar, quando poderá arguir preliminares e alegar tudo o que interessa à sua defesa, oferecer 
documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo sua 
intimação, quando necessário, caso não o faça, ser-lhe-á nomeado Defensor Público para a prática do referido ato processual, 
devendo o acusado apresentar sua defesa perante o Juízo da Comarca de Colméia, no Fórum da Comarca, localizado na Rua 7, 
600 - Centro - 77725000 - Colméia - TO. Para o conhecimento de todos será publicado no Diário da Justiça e afixado no Placard 
do Fórum local. Dado e passado, nesta cidade de Colméia, Estado do Tocantins, aos dezenove dias do mês de abril do ano de 
dois mil e vinte e um (19/04/2021). Eu, MARCELO ELISEU ROSTIROLLA, Juiz de Direito. Eu, Rosineto da Silva Rita, Técnico 
Judiciário, digitei o presente, conferi e afixei cópia do presente edital no Placard do Fórum local, nesta data. 
 

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

Intimações às partes 
Ficam as partes abaixo identificadas, intimadas dos atos processuais a seguir relacionados. 
SOBREPARTILHA Nº 0013166-44.2019.8.27.2706/TO 
RÉU: HELEN SIMONE DE BARROS, CFP n. 466.889.431-15 
RÉU: HUEBER WALTER DE BARROS, CFP n. 782.229.071-15 
RÉU: HEILER ANTONIO DE BARROS, CFP n. 330.063.931-04 
RÉU: HELAINE MARIA DE BARROS TERRA CUNHA, CFP n. 382.445.191-34 
RÉU: HIVANA MARCIE DE BARROS PREVIATO, CFP n. 427.148.501-20 
RÉU: HUMBERTO AURELIO DE BARROS, CFP n. 320.933.221-53 
RÉU: FERNANDA PAIM LOURENÇO DE BARROS, CFP n. 022.065.861-77 
RÉU: TERCIO LEANDRO MODESTO SOUSA BARROS, CFP n. 071.834.411-13 
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RÉU: FERNANDO DELMONDES CARLOS BARROS, CFP n. 027.503.981-18 
DESPACHO: Vistos etc. Diga a parte autora sobre a contestação apresentada em 10 (dez) dias. Decorrido o prazo, 
apresentadas ou não, intimem-se as partes para, no mesmo prazo, especificarem as provas que pretendem produzir, justificando 
a sua pertinência. Igualmente, devem as partes esclarecerem sobre a possibilidade de acordo. Em seguida, venham os autos 
conclusos para decisão de saneamento ou sentença. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Documento eletrônico assinado 
por MARCELO ELISEU ROSTIROLLA, Juiz De Direito. 
 

Diretoria do foro 

Portarias 
Portaria Nº 1019/2021 - PRESIDÊNCIA/DF GUARAÍ, de 28 de abril de 2021 
O Excelentíssimo Senhor Fabio Costa Gonzaga Juiz de Direito/Diretor do Foro desta Comarca de Guaraí, Estado do Tocantins, 
no uso de suas atribuições legais, etc... 
CONSIDERANDO o Decreto Judiciário Nº 292, de 27 de Abril de 2021. 
R E S O L V E: 
Art. 1° - Lotar o Assessor Jurídico GUILHERME DE CAMARGO MODOLO nna 2ª Vara Cível, Família e Sucessões, Infância e 
Juventude da Comarca de Guaraí/TO. 
Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se Registre-se. Intime-se, enviando cópia aos Excelentíssimos Presidente e Corregedor Geral da Justiça, ambos do 
Egrégio TJ/TO. 
 

GURUPI 
1ª vara cível 

Editais de citações com prazo de 20 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 20 DIAS 
CITANDO: I. DA S. GUIDA - MERCEARIA - ME 
OBJETIVO: Citação do requerido do inteiro teor do autos nº 0004837-92.2019.8.27.2722, Monitória que lhe move ANALZINA 
ALVES FAGUNDES BARBOSA, inscrito no CPF/CNPJ sob o nº 25300881104, do inteiro teor da petição inicial, cuja cópia segue 
anexa, bem como para, CITÁ-LO do inteiro teor da petição de inicial, cuja cópia segue anexa, bem como para, caso queira, no 
prazo de 15 (quinze) dias contestar o presente feito, sob pena de serem presumidos aceitos por verdadeiros os fatos articulados 
na inicial, e ainda confissão e revelia, nos termos dos artigos 285 e 319 do CPC. (Citação conforme a Lei nº 8.710/93).VALOR 
DA CAUSA de R$ 5.880,44. 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, 28 de Abril de 2021. Eu, Lourival Mota Júnior, Técnico Judiciário, o digitei e assino. 
Adriano Morelli. Juiz de Direito. 
 

2ª vara criminal 
Editais de intimações de sentença com prazo de 90 dias 

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA PRAZO DE 90 (NOVENTA) DIAS 
Ação Penal n.º 0004822-89.2020.8.27.2722 
Acusado: FÁBIO DA SILVA FERREIRA 
FINALIDADE: INTIMAÇÃO do Réu FÁBIO DA SILVA FERREIRA, brasileiro, solteiro, pintor, natural de Gurupi-TO, nascido em 
23.01.2002, filho de Georgina Moreira Rabelo, portador do CPF 082.219.091-57, atualmente em lugar incerto e não sabido, 
acerca da sentença proferida nos autos em epígrafe. 
RESUMO DO DISPOSITIVO: "Ante o exposto, ACOLHO a pretensão punitiva deduzida na denúncia e, via de 
consequência, condeno o acusado FABIO DA SILVA FERREIRA como incurso nas penas do art. 155, caput, do Código Penal". 
Gurupi/TO, aos 05/03/2021. Eu, Fernando Maia Fonseca, Técnico Judiciário, lavrei o presente e o inseri. 
 

ITACAJÁ 
1ª escrivania cível 

Editais de citações com prazo de 20 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS 
EDITAL de Citação de eventuais terceiros interessados, incertos e desconhecidos, por meio de edital com prazo de 20 (vinte) 
dias, para, querendo, contestarem o pedido inicial ou manifestarem-se nos autos (CPC, art. 626, §1º cc art. 259, inciso III), 
conforme Decisão Judicial de evento 03 da Ação de Inventário nº 0003377-33.2020.8.27.2723 chave nº 554584636020 proposta 
na Comarca de Itacajá,  Estado do Tocantins, pela Sra. RUTH REIS GOMES DO NASCIMENTO, brasileira, viúva, lavradora, filha 
de Osmar Ribeiro do Nascimento e Ducilene G. da Silva Nascimento, nascida aos 06/01/1994, portadora da CI n.º 1.107.585 
SSP/TO, Inscrito no CPF n.º 041.241.421-02, residente e domiciliada na Rua O, s/nº, Setor Vila Nova, na cidade de Itacajá/TO, 
contato: 98412-2097. Itacajá/TO, 28 de abril de 2021.  Eu, Edvan Pereira Maciel, Servidor da Secretaria do Cartório de Família, 
Infância e Juventude, Cível e Juizado Especial Cível, Matrícula TJTO 353442, digitei e subscrevi.  
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MIRANORTE 
1ª escrivania cível 

Editais 
Execução Fiscal Nº 0002595-85.2018.8.27.2726/TO 
AUTOR: ESTADO DO TOCANTINS 
RÉU: L L G BANDEIRA - EIRELI 
RÉU: LINDOMAR LAERCIO GOMES BANDEIRA 
EDITAL Nº 2636048 
COM PRAZO TRINTA (30) DIAS 
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 
O Doutor RICARDO GAGLIARDI, MM. Juiz de Direito da Vara Cível desta cidade e Comarca de Miranorte, Estado do Tocantins, 
na forma da lei, etc., publica esse expediente com a FINALIDADE: CITAR a executada(s), L L G BANDEIRA - EIRELI, CNPJ nº 
21.168.921/0001-38, e sócio-solidário LINDOMAR LAERCIO GOMES BANDEIRA, CPF 880.695.166-15, estando em lugar 
incerto e não sabido, para, no prazo de 5 (cinco) dias, efetuar(em) o pagamento integral da dívida e atualizações, e, se garantida 
a execução, poderá(ão) apresentar embargos, caso queira(m), no prazo de 30 dias e CIENTIFICÁ-LOS de que para a hipótese 
de pronto pagamento do débito, os honorários advocatícios serão fixados em 10% (dez por cento) da dívida, conforme despacho 
lançado no evento 27 dos autos em referência. E para que ninguém alegue ignorância, mandou expedir o presente edital, o qual 
deverá ser publicado uma vez no Diário da Justiça do Estado do Tocantins e afixado no átrio do Fórum local. Comarca de 
Miranorte, Estado do Tocantins, aos 27 de abril de 2021. Eu, Sônia Maria Ferreira Bezerra Carvalho, Técnica Judiciária, digitei o 
presente. 
 

PALMAS 
1ª vara cível 

Editais de citações com prazo de 30 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE  TRINTA (30) DIAS 
Doutor Agenor Alexandre da Silva, Juiz de Direito da 1 Vara Cível da Comarca de Palmas/TO, na forma da Lei, etc..FAZ SABER, 
a todos que o presente Edital de Intimação virem ou dele tiverem conhecimento, expedido nos autos n° 5011409-
02.2012.8.27.2729 - 2311 - Chave n. 663046668612, em que MUNDO DOS FERROS DISTRIBUIDORA DE FERROS E AÇO 
LTDA move em desfavor de RONNE WELBER PENHA ALMEIDA. Pelo presente edital, que será afixado na sede deste Juízo, no 
lugar público de costume e por cópia publicada no Diário da Justiça, INTIMAR RONNE WELBER PENHA ALMEIDA que se 
encontra em local incerto e não sabido, para tomar conhecimento da sentença: (...) POSTO ISTO, com fulcro nos artigos 701, § 
2º e 702, §8º do novo Código de Processo Civil, REJEITO OS EMBARGOS MONITÓRIOS e CONVERTO O MANDADO INICIAL 
EM MANDADO EXECUTIVO, devendo o feito prosseguir observando-se, no que couber, o determinado no Título II do Livro I da 
Parte Especial, do mesmo texto legal. a) INTIME-SE A PARTE EXEQUENTE para que, no prazo de 15 (quinze) dias, junte aos 
autos o valor do débito atualizado. b) Em seguida, cumprida tal diligência, INTIME-SE A PARTE EXECUTADA por carta com 
aviso de recebimento, se assistido pela Defensoria Pública ou não possuindo advogado constituído nos autos, para, no prazo 
de 15 (quinze) dias úteis, pagar o valor do débito, sob pena de aplicação de multa de 10% (dez por cento) sobre este valor, nos 
termos do artigo 523, caput, do CPC/2015. c) Não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, deverá a parte exequente 
ser INTIMADA para, no prazo de 05 (cinco) dias, informar se possui interesse em eventual bloqueio via BACENJUD ou 
RENAJUD. d) Em havendo requerimento da parte Exequente para a realização de diligência diversa de Mandado de Penhora e 
Avaliação, retornem os autos conclusos para análise de seu pedido. e) Atente-se, a d. Serventia, quanto à alteração de classe 
deste processo eletrônico para fase de cumprimento de sentença. Publicada e registrada eletronicamente. Intimem-se. Agenor 
Alexandre da Silva Juiz de Direito Titular." Assim, fica INTIMADO  a efetuar o pagamento da dívida no valor de R$ 7.092,86 (sete 
mil, noventa e dois reais e oitenta e seis centavos). DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Palmas-TO., data do 
sistema. Eu, Esly de Abreu Oliveira Mourão, Diretora de Secretaria, digitei. Agenor Alexandre da Silva, Juiz de Direito. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO / PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Doutor AGENOR ALEXANDRE DA SILVA, Juiz de Direito da 1 Vara Cível da Comarca de Palmas/TO, na forma da Lei, etc.. FAZ 
SABER, a todos que o presente EDITAL DE CITAÇÃO virem ou dele tiverem conhecimento, expedido nos autos n° 5016262-
54.2012.8.27.2729 - Chave n. 215633179512, em que LUNABEL INCORPORAÇÃO E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 
LTDA - EPP move em desfavor de VALDIR RODRIGUES SOUZA. Pelo presente edital, que será afixado na sede deste Juízo, no 
lugar público de costume e por cópia publicada no Diário da Justiça, CITA o requerido: VALDIR RODRIGUES DE SOUZA, 
brasileiro, solteiro, funcionário público, portador do RG n.º 298034 SSP-TO, inscrito no CPF sob o nº 884.037.501-53, para, caso 
queira, apresente resposta ao pedido descrito na petição inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos dos artigos 335, III, e 
231, IV, ambos do novo CPC, sob pena de revelia e presumirem-se verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo Autor. Não 
havendo manifestação, no prazo legal, será nomeado Curador Especial. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de 
Palmas-TO., data do sistema. Eu, Edilene Alves Costa Gomes, Servidora de Secretaria, digitei. Agenor Alexandre da Silva, Juiz 
de Direito. 
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1ª vara da família e sucessões 

Editais de citações com prazo de 20 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS 
O Excelentíssimo Doutor LUCIANO ROSTIROLLA, MM. Juiz de Direito da Primeira Vara de Família e Sucessões da Comarca de 
Palmas, Estado do Tocantins, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a todos que por este Juízo e respectivo Cartório, se processam 
os autos da Ação de Divórcio Litigioso , registrada sob n.º 0023829-80.2019.8.27.2729, interposta por JACI CANTUARIO DA 
COSTA CAVALCANTE em desfavor de RAIMUNDO ALVES CAVALCANTE, que fica CITADO por este edital para tomar 
conhecimento da existência da ação judicial acima descrita, bem como para, em 15 (quinze) dias, oferecer contestação, sob 
pena de revelia, em razão de a Parte Promovente ter afirmado não saber o lugar onde a Parte Promovida se encontra. E para 
que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, o MM. Juiz mandou expedir o presente Edital que 
deverá ser publicado uma vez no Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal de Justiça deste Estado, e afixado uma via no placar do 
Fórum local. Palmas/TO, 27/04/2021, Silmara Sousa Cruz Mota, digitou. 
 

2ª vara cível 
Intimações às partes 

INTIMAÇÃO 
AUTOS N°: 0036148-46.2020.8.27.2729 - PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL 
REQUERENTE: EVAGNO PEREIRA DA SILVA - CPF: 01821735188 
REQUERIDO: BRK - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - CNPJ: 15690451000175 
Decisão: Fica a parte requerida intimada acerca do dispositivo da decisão do evento 34. "Intimem as partes para, no prazo de 10 
(dez) dias: a) Especifiquem as provas que ainda pretendem produzir, estabelecendo relação clara e direta entre a prova 
pretendida e a questão de fato exposta na lide e o que com ela presente atestar, a fim de justificar sua adequação e pertinência 
(art. 357, II do CPC), sob pena de julgamento antecipado; b) caso a prova pretendida pela parte não possa por ela mesmo ser 
produzida, deverá articular coerente e juridicamente o motivo da impossibilidade, bem a razão pela qual a parte ex adversa 
produzir a prova, de forma a convencer o Juízo acerca da eventual inversão do ônus (art. 357, III, do CPC); c) após o cotejo da 
inicial, contestação, replica e elementos documentais porventura já acostados ao feito, verificando se há matérias admitidas ou 
não impugnadas, deverá indicar questões de direito que entendem ainda controvertidas e relevantes para influenciar a decisão 
de mérito (art. 357, IV do CPC). Oportunamente, voltem conclusos. JOSE MARIA LIMA, Juiz de Direito." 
 
INTIMAÇÃO 
AUTOS N°: 0050911-86.2019.8.27.2729 - PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL 
REQUERENTE: MARCOS DONES DA SILVA - CPF: 02073108156 
REQUERIDO: NARA IRENATIA DELINSKI - CPF: 06456164940 
Decisão: Fica a parte requerida intimada acerca do dispositivo da SENTENÇA do evento 43. "MARCOS DONES DA 
SILVA ajuizou a presente Ação de Cobrança em face de NARA IRENATIA DELINSKI, aduzindo, em síntese, que celebrou 
contrato para fornecimento e instalação de vidros com a parte requerida, bem como que esta não efetuou os pagamentos. Com a 
inicial, vieram os documentos anexados ao evento1. Citada (evento35), a parte requerida não contestou a ação. É o breve relato. 
Fundamento e decido. I – Da Revelia Consoante se extrai do relatório, a requerida foi regularmente citada e não apresentou 
contestação. Assim, nos termos do art. 344 do CPC, decreto a revelia da demandada. II – Do julgamento antecipado do 
mérito Embora a lide discuta questões de direito e de fato, tenho que desnecessária a produção de outras provas além das 
documentais já constantes nos autos e suficientes para formação de valores deste juízo, razão pela qual passo ao julgamento 
antecipado conforme art. 355, incisos I e II do NCPC. III - Do Mérito Sem preliminares a serem analisadas, passo a examinar o 
mérito da causa. Busca a parte autora o recebimento de quantia decorrente de contrato entabulado com a requerida, consistente 
no fornecimento e instalação de vidros em imóvel pertencente à demandada. Vejo que o acervo probatório é suficiente a 
demonstrar que as partes entabularam contrato. Os argumentos utilizados na peça vestibular são suficientes para configurar a 
existência do débito cobrado, mesmo porque vieram acompanhados de documentação probatória, cumprindo a exigência 
insculpida no art. 373, I do CPC. Sobre o ônus da prova, eis a propósito o ensinamento de Humberto Theodoro Júnior, em Curso 
de direito processual civil, 41. ed., Rio de Janeiro: Forense, 2004, vol. I, p. 387/388: "(...) Cada parte, portanto, tem o ônus de 
provar os pressupostos fáticos do direito que pretenda seja aplicado pelo juiz na solução do litígio. Quando o réu contesta 
apenas negando o fato em que se baseia a pretensão do autor, todo o ônus probatório recai sobre este. Mesmo sem nenhuma 
iniciativa de prova, o réu ganhará a causa, se o autor não demonstrar a veracidade do fato constitutivo do seu pretenso direi to. 
Actore non probante absolvitur reus. (...) Por outro lado, de quem quer que seja o ônus probandi, a prova, para ser eficaz, há de 
apresentar-se como completa e convincente a respeito do fato de que deriva o direito discutido no processo. Falta de prova e 
prova incompleta equivalem-se, na sistemática processual do ônus da prova." Por sua vez, a parte requerida nada provou, sendo 
que, mesmo citada, não contestou a ação, tornando-se revel. O negócio firmado entre as partes deve ser mantido e respeitado 
nos termos em que originariamente pactuado, a fim de preservar os princípios da segurança jurídica e do pacta sunt servanda. 
Desse modo, sem maiores delongas, a procedência da ação é a medida que se impõe. IV - Dispositivo Ante o exposto, JULGO 
PROCEDENTES os pedidos estampados na peça inicial, para condenar a requerida no pagamento de R$19.000,00 (dezenove 
mil reais), acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês (art. 161 do CTN c/c art. 406 da Lei nº 10.406/02), bem como de 
correção monetária nos termos da tabela fixada pela Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Tocantins. Por 
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conseguinte, resolvo o mérito da demanda, a teor do que dispõe o art. 487, inciso I do CPC. Condeno a parte requerida no 
pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que ora arbitro em 10% sobre o valor da condenação. Int. JOSE 
MARIA LIMA, Juiz de Direito." 
 
INTIMAÇÃO 
AUTOS N°: 0004964-38.2021.8.27.2729 - PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL 
REQUERENTE: WALTER PEREIRA DE FRANÇA - CPF: 12551759153 
REQUERIDO: BANCO DO BRASIL S/A - CNPJ: 00000000000191 
Decisão: Fica a parte requerida intimada acerca do dispositivo da decisão do evento 9. "Consoante decisão proferida em 
18/08/2020 no Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva – IRDR, autos nº 0010218-16.2020.8.27.2700, determinou-se a 
suspensão de todos os processos que versem sobre a remuneração e a responsabilidade por eventuais desfalques nas contas 
do PASEP geridas pelo Banco do Brasil S/A. Desse modo, verificado que os presentes autos se encaixam dentre as questões de 
direito discutidas no incidente supra mencionado, determino a sua SUSPENSÃO até o pronunciamento definitivo com relação ao 
IRDR. Cientifiquem-se as partes. JOSE MARIA LIMA, Juiz de Direito." 
 

2ª vara criminal 

Editais de citações com prazo de 15 dias 
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 
EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
AUTOS Nº 0043563-80.2020.8.27.2729 
AÇÃO PENAL - Procedimento Ordinário 
Acusado(a): ADI MARQUES DA SILVA 
FINALIDADE: O juiz de Direito LUIZ ZILMAR DOS SANTOS PIRES, 2ª Vara Criminal de Palmas, no uso das suas atribuições 
legais, etc. FAZ SABER a todos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, por esse meio, CITA e INTIMA, 
COM O PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, o(a) acusado(a) ADI MARQUES DA SILVA, brasileiro, solteiro, nascido aos 05/06/1991, 
natural de Novo Acordo/TO, filho de Alzenira Marques da Silva, atualmente em local incerto e não sabido, nos autos da AÇÃO 
PENAL nº 00435638020208272729, pelos motivos a seguir expostos: DENÚNCIA: "Nesta data, ofereceu-se denúncia em 
desfavor de ADI MARQUES DA SILVA, pela prática dos delitos descritos no artigo 155, caput, c/c artigo 307, caput, ambos do 
Código Penal, em 03 (três) laudas, somente no anverso. Posto isto, com base no artigo 399 do CPP, requer o Parquet: 1-Sejam 
oficiadas as escrivanias criminais desta Comarca e da Comarca de Novo Acordo/TO, bem como a Secretaria de Segurança 
Pública do Estado do Tocantins, para que sejam fornecidos os antecedentes criminais do denunciado, bem como sejam juntados 
aos autos os extratos do sistema E-proc. 2-Seja oficiado ao INFOSEG e I.N.I. (Instituto Nacional de Identificação), comunicando-
lhe acerca da instauração do inquérito e da presente ação penal contra o denunciado, para fins de pesquisa futura e estatística 
criminal; 3 – Deixamos de oferecer o acordo de não persecução penal ao denunciado, em razão das circunstâncias do fato, que 
não recomendam a possibilidade de propositura do benefício do ANPP, conforme inteligência da última parte do inciso II, §2º, do 
artigo 28-A do Código de Processo Penal. Somado a isso, verificou-se que o denunciado possui em seu desfavor diversos 
procedimentos investigatórios, em razão da prática de crimes da mesma natureza. O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO 
TOCANTINS, por seu agente signatário, que esta subscreve, no uso de suas atribuições privativas constitucionais, com base no 
incluso Inquérito Policial vem, na forma dos arts. 24 e 41 do CPP, deflagrar a presente AÇÃO PENAL PÚBLICA através desta D 
E N Ú N C I A em desfavor de, ADI MARQUES DA SILVA, CPF.: 041.612.414, brasileiro, solteiro, natural de Novo Acordo/TO, 
nascido em 05/06/1991, filho de Alzenira Marques da Silva, morador em situação de rua na região de Taquaralto, Palmas/TO, 
imputando-lhe as práticas dos seguintes fatos: Relatam os presentes autos que, no dia 12/11/2018, por volta das 03h, na ACSU 
SO 20 (201 S), no Hospital Geral de Palmas, nesta capital, o denunciado, dotado de animus furandi, subtraiu para si, (01) cadeira 
de rodas, em prejuízo da vítima Abadia da Piedade Cardoso Pinto, conforme auto de exibição e apreensão, acostado às fls. 
07/Evento 01, bem como, na mesma data, atribuiu-se falsa identidade para obter vantagem, em proveito próprio. Consta dos 
conexos autos de inquérito policial que o denunciado se encontrava internado no referido nosocômio, no mesmo quarto que o 
filho da vítima, ocasião em que, aproveitando-se da falta de vigilância, subtraiu a cadeira de rodas que a vítima havia alugado 
para que seu filho Jorge Valdivino Cardoso Pinto se locomovesse. Posteriormente, algumas horas após a subtração, uma equipe 
da Guarda Metropolitana abordou o denunciado na quadra 602 Sul, nas proximidades do posto Petrolíder, ainda em posse da res 
furtiva, ocasião em que o autuaram em flagrante e o conduziram até a Delegacia de Polícia. Laudo Pericial de Constatação de 
Objetos nº 8146/2018 – acostado às fls. 09-14/Evento 01 e Laudo Pericial de Avaliação Indireta n 0233/2019 – acostado às fls. 
21- 22. Restou apurado, ainda, que o denunciado ao dar entrada no Hospital Geral de Palmas, para ser internado, apresentou-se 
como sendo JOACI MARQUES DA SILVA, seu irmão. Ao ser interrogado na Delegacia de Polícia (fls. 27/Evento 01), o 
denunciado confessou a prática dos fatos. Frente o exposto, o denunciado ADI MARQUES DA SILVA, encontrase incurso nas 
penas do crime tipificado no artigo 155, caput, c/c artigo 307, caput, ambos do Código Penal, pelo que se faz mister a 
deflagração da devida Ação Penal, devendo o mesmo ser cientificado para responder aos termos da presente demanda a fim de 
que, ao final, seja C O N D E N A D O na forma da lei. Outrossim, requer a produção probatória, com a oitiva da vítima, das 
testemunhas abaixo arroladas, bem como o interrogatório do réu. Palmas/TO, 23 de novembro de 2020. ABEL ANDRADE LEAL 
JÚNIOR, Promotor de Justiça." DESPACHO: "Considerando a não localização do acusado, expeça-se edital de citação, na forma 
do artigo 361 do Código de Processo Penal. Transcorrido o prazo de 15 (quinze) dias do edital, se o réu não comparecer nem 
constituir advogado, volvam-me os autos conclusos para aplicação do artigo 366 do CPP e fazer as demais considerações. 
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Palmas/TO, 22 de março de 2021. LUIZ ZILMAR DOS SANTOS PIRES, Juiz de Direito.” INFORMAÇÕES E ADVERTÊNCIAS: 1. 
O endereço da Defensoria Pública é Quadra 502 Sul, Av. Teotônio Segurado, Paço Municipal, ao lado do Fórum, Palmas/TO, 
CEP: 77021-654, telefone: (63) 3218-6752; 2. Na resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo o que interesse à 
sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e 
requerendo sua intimação, quando necessário (art. 396-A do Código de Processo Penal); 3. Não apresentada a resposta no 
prazo legal, ou se o acusado, citado, não constituir defensor, o juiz nomeará defensor para oferecê-la (§ 2º do mesmo artigo); 4. 
O processo seguirá sem a presença do acusado que, citado ou intimado pessoalmente para qualquer ato, deixar de comparecer 
sem motivo justificado, ou, no caso de mudança de residência. Para o conhecimento de todos é passado o presente edital, cuja 
2ª via fica afixada no local de costume, bem como será publicado no Diário da Justiça. DADO E PASSADO, nesta cidade e 
Comarca de Palmas/TO, 28 de abril de 2021. Eu, Nayna Gabriella Marques Mendes, digitei e subscrevo. 
 

Editais de intimações de sentença com prazo de 60 dias 
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA COM PRAZO DE 60 (SESSENTA) DIAS 
AUTOS Nº 00208693020148272729 
Juizo da 2ª Vara Criminal de Palmas 
AÇÃO PENAL - Procedimento Ordinário 
Acusada: ADRIANO MARQUES BERTINOTTI 
FINALIDADE: O juiz de Direito LUIZ ZILMAR DOS SANTOS PIRES, do Juizo da 2ª Vara Criminal de Palmas , no uso das suas 
atribuições legais, etc. FAZ SABER a todos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, por esse meio, 
INTIMA o acusado(a) ADRIANO MARQUES BERTINOTTI, brasileiro, solteiro, mecânico, 41 anos, RG 20317304 SSP/TO e CPF 
167.219.678-71, filho de Alécio Bertinotti e de Ana Lúcia Marques Bertinotti, nascido aos 20/06/1973, na cidade de Marília-SP, 
residente na Rua P8, Setor Bela Vista, nesta Capital?, atualmente em local incerto e não sabido, com prazo de 60 (sessenta) 
dias, a fim de cientificar-lhe da SENTENÇA proferida nos autos da AÇÃO PENAL n.º 0020869-30.2014.8.27.2729, cujo 
resumo/teor segue transcrito: "Adriano Marques Bertinotti foi denunciado pela prática dos crimes dos artigos 163, caput e 
parágrafo único, III, 329 e 331, c/c artigo 71, todos do Código Penal. A denúncia foi recebida em 8 de dezembro de 2014 (evento 
3). O réu foi citado por edital (evento 77), mas não compareceu nem constituiu advogado. É, em síntese, o relatório. Da análise 
dos autos, verifico que deve ser reconhecida a prescrição retroativa em relação aos delitos dos artigos 163, caput, 329, caput e 
331, todos do Código Penal, bem como a prescrição retroativa virtual em relação ao crime disposto no art. 163, parágrafo único, 
III, do CP. O crime de dano (artigo 163, caput, do CP) possui pena de detenção que varia entre um a seis meses ou multa. O 
crime de resistência (artigo 329, caput, do CP) possui pena de detenção que varia entre dois meses e dois anos. O crime 
de desacato (artigo 331 do CP) possui pena de detenção que varia de seis meses a dois anos ou multa. Levando-se em conta o 
máximo da pena em abstrato dos três delitos, concluo que prescrevem ordinariamente em 4 (quatro) anos, conforme artigo 109, 
V, do CP.  Referente ao crime de dano qualificado (art. 163, parágrafo único, III, do CP), possui pena de seis meses a três anos 
de detenção. Todavia, considerando a narrativa constante na denúncia, bem como as condições pessoais do réu que constam 
nos autos,  a pena não superaria o patamar de 2 (dois) anos, ocorrendo a prescrição também em 4 (quatro) anos, conforme 
artigo 109, V, do CP. Tendo em vista que a denúncia foi recebida em 8 de dezembro de 2014 (evento 3), passaram-se mais de 6 
(seis) anos, restando latente a prescrição da pretensão punitiva do Estado. Diante do exposto, tendo em vista ocorrência da 
prescrição da pretensão punitiva retroativa e retroativa virtual, declaro extinta a punibilidade de ADRIANO MARQUES 
BERTINOTTI, qualificado na inicial. Intimem-se. O réu deverá ser intimado via edital com prazo de 60 (sessenta dias). Transitada 
em julgado a sentença, promovam-se os ofícios e anotações de praxe na forma prevista no Provimento 11/2019/CGJUS/TO. 
Sem custas. Salvo recurso, arquive-se. Palmas/TO, 16/4/2021.  LUIZ ZILMAR DOS SANTOS PIRES- Juiz de Direito." Palmas, 
aos 28/04/2021. Eu, HEITTOR VIEIRA NASCIMENTO, digitei e subscrevo. 
 

5ª vara cível 

Editais de citação 
EDITAL DE CITAÇÃO  
PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
FINALIDADE: O Dr. RICARDO GAGLIARDI – Juiz de Direito em auxílio a 5ª Vara Civel da Comarca de Palmas, Estado do 
Tocantins, na forma da Lei, etc. DETERMINA a CITAÇÃO da parte requerida: COMPUSHOP IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO – 
CNPJ: 02.721.528/0001-85 que, atualmente, se encontra em local incerto e não sabido, para tomar conhecimento do Processo 
de – Procedimento Comum Civel - Nº 5011568-76.2011.8.27.2729 - (Chave nº 692011470014) - que lhe move SOARES E SILVA 
TELECOMUNICAÇÕES LTDA e para, caso queira, apresentar resposta ao pedido descrito na petição inicial, no prazo de 15 
(quinze) dias, nos termos dos artigos 335, III, e 321, IV, ambos do novo CPC, sob pena de ser considerada revel e presumirem-
se verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo Autor. Não havendo manifestação da Requerida no prazo legal, será 
nomeado Curador Especial. E para que chegue ao conhecimento de todos expediu-se o presente Edital, que será publicado na 
forma da lei. Eu DEYSE CARVALHO LEITE, servidora do NACOM digitei e subscrevi.  
Palmas-TO, 16 de junho de 2020 
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Editais de citações com prazo de 20 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO 
PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS 
Frederico Paiva Bandeira de Souza, Meritíssimo Juiz de Direito da 5ª Vara Cível, no uso de suas atribuições legais e na forma da 
lei, etc... 
FAZ SABER a todos que o presente edital virem ou que dele conhecimento tiverem que por este meio CITA a Requerida LA 
LUNNA VARIEDADES E PRESENTES LTDAS (CNPJ: 09368129000121) e JAMES MULLER BARROS LIMA ANDRADE 
CASTRO (CPF: 01460566556), para o disposto no campo finalidade: 
AUTOS N°: 5035486-41.2013.8.27.2729 
AÇÃO: Procedimento Comum Cível 
VALOR DA CAUSA: 80.878,75 
REQUERENTE: BANCO DO BRASIL S/A 
REQUERIDO: LA LUNNA VARIEDADES E PRESENTES LTDAS e JAMES MULLER BARROS LIMA ANDRADE CASTRO 
FINALIDADE: CITAR a requerida LA LUNNA VARIEDADES E PRESENTES LTDAS e JAMES MULLER BARROS LIMA 
ANDRADE CASTROem endereço incerto e não sabido, para nos termos da ação supra mencionada, bem como para no prazo 
de 15 (quinze) dias oferecer defesa, sob pena de serem aceitos como verdadeirosa os fatos articulados na inicial, cientificando-o 
que, em caso de revelia, será nomeado curador especial. 
DESPACHO: "[...] Após, esgotadas todas as tentativas acima, itens 3 e 4, DEFIRO a citação por edital da parte requerida, de 
acordo com o procedimento deste processo . O prazo de espera, inserto no inciso III, do art. 257, será de 20 dias, ou seja, 
somente após este prazo é que fluirá o prazo para apresentação da contestação/defesa. No referido edital conste que em caso 
de revelia será nomeado curador especial para apresentação de defesa. Publique-se no Diário de Justiça; fixe no átrio em local 
específico, bem como publique-se na Plataforma do CNJ, caso esta esteja implementada. [...] lauro Augusto Moreira Maia, Juiz 
de Direito." 
SEDE DO JUÍZO: 5ª Vara Cível, Fórum Marquês de São João da Palma, Avenida Teotônio Segurado s/n, Próximo ao Paço 
Municipal, Palmas - TO - Telefone nº (063) 3218-4565. 
O presente edital foi expedido para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, sendo que uma 
via será afixada no átrio do Fórum desta Comarca, bem como será publicado na forma da lei. Palmas, data e horário certificados 
pelo sistema. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO 
PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS 
Frederico Paiva, Meritíssimo Juiz de Direito da 5ª Vara Cível, no uso de suas atribuições legais e na forma da lei, etc... 
FAZ SABER a todos que o presente edital virem ou que dele conhecimento tiverem que por este meio CITA a Requerida INES 
MUNIZ DE LIMA (CPF: 40310507715), para o disposto no campo finalidade: 
AUTOS N°: 0030115-79.2016.8.27.2729 
AÇÃO: Procedimento Comum Cível 
VALOR DA CAUSA: 8.000,00 
REQUERENTE: WILSON DAL MAS e DCP CONSULTORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA 
REQUERIDO: VALÉRIO BERNARDES PORTO e INES MUNIZ DE LIMA 
FINALIDADE: CITAR a requerida INES MUNIZ DE LIMA em endereço incerto e não sabido, para nos termos da ação supra 
mencionada, bem como para no prazo de 15 (quinze) dias oferecer defesa, sob pena de serem aceitos como verdadeirosa os 
fatos articulados na inicial, cientificando-o que, em caso de revelia, será nomeado curador especial. 
DESPACHO: "Considerando esgotadas todas as tentativas de encontrar a requerida, DEFIRO a citação por edital da parte 
requerida, de acordo com o procedimento deste processo. O prazo de espera, inserto no inciso III, do art. 257, será de 20 dias, 
ou seja, somente após este prazo é que fluirá o prazo para apresentação da contestação/defesa. No referido edital conste que 
em caso de revelia será nomeado curador especial para apresentação de defesa. Publique-se no Diário de Justiça; fixe no átrio 
em local específico, bem como publique-se na Plataforma do CNJ, caso esta esteja implementada. Transcorrido o prazo de 
defesa e permanecendo inerte, INTIME-SE a Defensoria Pública para que nomeie curador especial, bem como apresente defesa 
no prazo legal. Após, manifestação da Defensoria, venha-me concluso para sentença homologatória. Cumpra-se. Lauro Augusto 
Moreira Maia, Juiz de Direito." 
SEDE DO JUÍZO: 5ª Vara Cível, Fórum Marquês de São João da Palma, Avenida Teotônio Segurado s/n, Próximo ao Paço 
Municipal, Palmas - TO - Telefone nº (063) 3218-4565. 
O presente edital foi expedido para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, sendo que uma 
via será afixada no átrio do Fórum desta Comarca, bem como será publicado na forma da lei. Palmas, data e horário certificados 
pelo sistema. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO 
PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS 
Frederico Paiva, Meritíssimo Juiz de Direito da 5ª Vara Cível, no uso de suas atribuições legais e na forma da lei, etc... 
FAZ SABER a todos que o presente edital virem ou que dele conhecimento tiverem que por este meio CITA a Requerida METAL 
BRASIL LTDA (CNPJ: 09553192000138), IZAURA DE LIMA ALVES (CPF: 71963456149), LUÍS MÁRIO ALVES 
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(CPF: 13108123149), PLACIDO LEONEL ALVES (CPF: 05004390100) e WILLIAN WATSN ALVES (CPF: 92183972149) , para o 
disposto no campo finalidade: 
AUTOS N°: 0016491-31.2014.8.27.2729 
AÇÃO: Monitória 
VALOR DA CAUSA: 168.264,18 
REQUERENTE: BANCO DO BRASIL S/A 
REQUERIDO: METAL BRASIL LTDA e outros 
FINALIDADE: CITAR a requerida METAL BRASIL LTDA e outros em endereço incerto e não sabido, para nos termos da ação 
supra mencionada, bem como para no prazo de 15 (quinze) dias oferecer defesa, sob pena de serem aceitos como verdadeirosa 
os fatos articulados na inicial, cientificando-o que, em caso de revelia, será nomeado curador especial. 
DESPACHO: "[...]Após, esgotadas todas as tentativas acima, itens 3 e 4, DEFIRO a citação por edital da parte requerida, de 
acordo com o procedimento deste processo . O prazo de espera, inserto no inciso III, do art. 257, será de 20 dias, ou seja, 
somente após este prazo é que fluirá o prazo para apresentação da contestação/defesa. 6.1 No referido edital conste que em 
caso de revelia será nomeado curador especial para apresentação de defesa. Publique-se no Diário de Justiça; fixe no átrio em 
local específico, bem como publique-se na Plataforma do CNJ, caso esta esteja implementada. 6.2 Transcorrido o prazo de 
defesa e permanecendo inerte, INTIME-SE a Defensoria Pública para que nomeie curador especial, bem como apresente defesa 
no prazo legal. Lauro Augusto Moreira Maia, Juiz de Direito." 
SEDE DO JUÍZO: 5ª Vara Cível, Fórum Marquês de São João da Palma, Avenida Teotônio Segurado s/n, Próximo ao Paço 
Municipal, Palmas - TO - Telefone nº (063) 3218-4565. 
O presente edital foi expedido para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, sendo que uma 
via será afixada no átrio do Fórum desta Comarca, bem como será publicado na forma da lei. Palmas, data e horário certificados 
pelo sistema. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO 
PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS 
Lauro Augusto Moreira Maia, Meritíssimo Juiz de Direito da 5ª Vara Cível, no uso de suas atribuições legais e na forma da lei, 
etc... 
FAZ SABER a todos que o presente edital virem ou que dele conhecimento tiverem que por este meio CITA a Requerida MMS 
ALUMINIOS LTDA ME - SUL ALUMÍNIOS (CNPJ: 10982218000142), para o disposto no campo finalidade: 
AUTOS N°: 0011074-24.2019.8.27.2729 
AÇÃO: Monitória 
VALOR DA CAUSA: 8.516,41 
REQUERENTE: MUNDO DOS FERROS DISTRIBUIDORA DE FERROS E AÇO LTDA 
REQUERIDO: MMS ALUMINIOS LTDA ME - SUL ALUMÍNIOS 
FINALIDADE: CITAR a requerida MMS ALUMINIOS LTDA ME - SUL ALUMÍNIOS em endereço incerto e não sabido, para nos 
termos da ação supra mencionada, bem como para no prazo de 15 (quinze) dias oferecer defesa, sob pena de serem 
aceitos como verdadeirosa os fatos articulados na inicial, cientificando-o que, em caso de revelia, será nomeado 
curador especial. 
DESPACHO: "1. Em razão da tentativa de citação da parte requerida ter restado infrutífera, proceda a escrivania consulta junto 
aos sistemas INFOJUD e BACENJUD, respectivamente, para tentativa de localização do endereço do(s) requerido(s). 2. Desde 
logo defiro a expedição de ofício: a) Para Justiça Eleitoral; b) Concessionárias de Serviço Público de Água e Energia. 2.1 Os 
ofícios acima devem ser retirados pela parte interessada ou seu advogado, de maneira a diligenciar pessoalmente em busca 
do(s) endereço(s) da parte contrária. 2.2 Para que o destinatário do pedido de informação verifique a autenticidade, basta 
acessar o seguinte endereço eletrônico: eproc1.tjto.jus.br > na coluna da esquerda posicione o mouse em consulta pública e 
clique na opção “Rito Ordinário” > preencha a página seguinte com o número do processo no primeiro campo e coloque a chave 
do processo, informada no ofício, no segundo campo > dessa forma poderá consultar o processo e seus arquivos. Assim, 
verificará que o pedido de informação proveio deste processo. 2.3 A parte deve, portanto, cooperar com o andamento do 
processo, de maneira ativa, observando assim o dever de cooperação, adotando as diligências acima. 3. Sendo encontrado novo 
endereço, EXPEÇA-SE o necessário, inclusive Carta Precatória, ao cumprimento, uma vez que a citação já foi deferida. 4. Caso 
as consultadas retornem endereço já existente nos autos, certifique-se, e INTIME-SE a parte autora para que apresente novo 
endereço, bem como requeira o que lhe for de direito, como por exemplo citação por edital, no prazo de 05 (cinco) dias. 5. Não 
atendida à intimação pelo sistema, do item anterior, intime-se, desta vez pessoalmente, para dar impulso ao feito, no prazo de 05 
(cinco) dias, sob pena de extinção. 6. Após, esgotadas todas as tentativas acima, itens 3 e 4, DEFIRO a citação por edital da 
parte requerida, de acordo com o procedimento deste processo. O prazo de espera, inserto no inciso III, do art. 257, será de 20 
dias, ou seja, somente após este prazo é que fluirá o prazo para apresentação da contestação/defesa. 6.1 No referido edital 
conste que em caso de revelia será nomeado curador especial para apresentação de defesa. Publique-se no Diário de Justiça; 
fixe no átrio em local específico, bem como publique-se na Plataforma do CNJ, caso esta esteja implementada. 6.2 Transcorrido 
o prazo de defesa e permanecendo inerte, INTIME-SE a Defensoria Pública para que nomeie curador especial, bem como 
apresente defesa no prazo legal. 7. Cumpra-se. Lauro Augusto Moreira Maia, Juiz de Direito." 
SEDE DO JUÍZO: 5ª Vara Cível, Fórum Marquês de São João da Palma, Avenida Teotônio Segurado s/n, Próximo ao Paço 
Municipal, Palmas - TO - Telefone nº (063) 3218-4565. 
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O presente edital foi expedido para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, sendo que uma 
via será afixada no átrio do Fórum desta Comarca, bem como será publicado na forma da lei. Palmas, data e horário certificados 
pelo sistema. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO 
PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS 
Lauro Augusto Moreira Maia, Meritíssimo Juiz de Direito da 5ª Vara Cível, no uso de suas atribuições legais e na forma da lei, 
etc... 
FAZ SABER a todos que o presente edital virem ou que dele conhecimento tiverem que por este meio CITA a Requerida JUAN 
CARLOS GARCIA CASALDERREY (CPF: 70107112167), para o disposto no campo finalidade: 
AUTOS N°: 0012570-88.2019.8.27.2729 
AÇÃO: Monitória 
VALOR DA CAUSA: 3.600,85 
REQUERENTE: DIVIPLACAS COMÉRCIO E SERVIÇO DE DIVISÓRIA LTDA - ME 
REQUERIDO: JUAN CARLOS GARCIA CASALDERREY 
FINALIDADE: CITAR a requerida JUAN CARLOS GARCIA CASALDERREY em endereço incerto e não sabido, para nos termos 
da ação supra mencionada, bem como para no prazo de 15 (quinze) dias oferecer defesa, sob pena de serem aceitos como 
verdadeirosa os fatos articulados na inicial, cientificando-o que, em caso de revelia, será nomeado curador especial. 
DESPACHO: "[...]Após, esgotadas todas as tentativas acima, itens 3 e 4, DEFIRO a citação por edital da parte requerida, de 
acordo com o procedimento deste processo . O prazo de espera, inserto no inciso III, do art. 257, será de 20 dias, ou seja, 
somente após este prazo é que fluirá o prazo para apresentação da contestação/defesa.[...] Zacarias Leonardo, Juiz de Direito." 
SEDE DO JUÍZO: 5ª Vara Cível, Fórum Marquês de São João da Palma, Avenida Teotônio Segurado s/n, Próximo ao Paço 
Municipal, Palmas - TO - Telefone nº (063) 3218-4565. 
O presente edital foi expedido para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, sendo que uma 
via será afixada no átrio do Fórum desta Comarca, bem como será publicado na forma da lei. Palmas, data e horário certificados 
pelo sistema. 
 

Às partes e aos advogados 
AUTOS Nº 5034155-24.2013.8.27.2729/TO 
chave n. 269658253413 
AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA 
REQUERENTE(S): BANCO DO BRASIL S/A 
ADVOGADO: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS   MG044698    e JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA   MG079757    
REQUERIDO(S): JOSELINE RIOS FERREIRA 
ADVOGADO: NÃO CONSTITUÍDO 
DESPACHO: “Trata-se de processo que se encontra em fase de cumprimento de sentença. Foi realizado BACENJUD nas 
contas da executada porém foi encontrado valro mínimo. Publique-se no Diário e após transcurso do prazo, caso não haja 
irresignação, libere-se em favor da parte exequente. Para continuidade da execução a parte autora solicitou RENAJUD e 
INFOJUD. A busca por veículos retornou frutífera: veículo placa MVX-6424, Peugeot 207 e veículo placa MWL 1307, Kia Cerato, 
ambos de propriedade do executado.Procedi a inclusão nos veículos acima. Observo para parte autora que o veículo placa 
MVX-6424 possui alienação fiduciária. Intime-se a parte exequente para se manifestar e indicar providências. Indicado 
endereço, expeça-se mandado de busca, apreensão e avaliação dos bens. Intime-se a parte autora para recolhimento da 
diligência e valores necessários. O veículo devem ficar na guarda do exequente, que deve ser advertido de que: a) deverá 
guardar o veículo, até ulterior deliberação; b) conservá-lo em local apropriado; c) não poderá, em hipótese alguma, circular no 
veículo até que seja proferida decisão judicial. O descumprimento destas determinações importará nas sanções civis e criminais 
cabíveis.Sendo positiva a diligência para encontrar o bem proceda-se a avaliação intimem-se as partes para se manifestarem e 
em especial o exequente para apresentar planilha atualizada do débito e se deseja, após a avaliação, adjudicar.Por hora, 
uma vez que a restrição dos veículos não se converteu em adimplemento, ao invés da busca INFOJUD defiro a inclusão 
de indisponibilidade pela ferramenta do CNJ nos bens da parte executada, acaso existentes. 
Protocolo: 6bca.91e5.a5af.7e12.349e.0845.be6b.0b43.e7ee.88f0. Aguarde-se 60 dias para resultado e após juntada  intime-se 
a parte exequente para providências, como exemplo juntada de certidão atualizada de imóvel encontrado, no prazo 15 dias. 
 

Vara de execuções fiscais e ações de saúde 

Editais de intimações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO NO PRAZO DE 15(QUINZE) 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 cônjuge: Elisafar Pires de Almeida Santos, CPF/CNPJ: 903.202.121-4, por estar 
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – 
Autos Eletrônico - e-Proc – 00414604220168272729, que lhe move A FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL, bem como, para, no 
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prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida 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, e intimada para, se quiser, opor os respectivos embargos, no prazo de 30(trinta) dias, acerca 
da penhora de imóvel constante no evento 39: 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 Civi l, 
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. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO NO PRAZO DE 15(QUINZE) 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 cônjuge: Mônica de Cássia Ribeiro Cardoso Brito, CPF/CNPJ: 472.037.651-7, por 
estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – 
Autos Eletrônico - e-Proc – 00304356620158272729, que lhe move A FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL, bem como, para, no 
prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida 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, e intimada para, se quiser, opor os respectivos embargos, no prazo de 30(trinta) dias, acerca 
da penhora de imóvel constante no evento 63: 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. 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. 
 

PORTO NACIONAL 
2ª vara criminal 

Editais de intimações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE MEDIDA PROTETIVA COM PRAZO DE 15 DIAS 
AUTOS Nº AUTOS Nº 00132418720198272737 
Ação: MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA 
Sentenciado: EDSON SOUSA FERREIRA 
A Dra. Umbelina Lopes Pereira MM. Juiza 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, que 
neste juízo corre seus trâmites legais, MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA (Lei 11.340/16), em desfavor do acusado EDSON 
SOUSA FERREIRA, brasileiro, nascido aos 20/11/1980, filho de Edite Sousa Ferreira e Albertino Aniceto Ferreira, encontrando-
se em lugar incerto e não sabido, fica então INTIMADO das seguintes proibições impostas ao acusado, previstas no artigo 22, da 
Lei 11.340/06: Isso posto, nos termos da Lei n° 11.340/06, por estarem presentes os requisitos autorizadores à concessão do 
pedido da requerente, DEFIRO o pedido de aplicação de medidas protetivas de urgência, e aplico: 1 - O impedimento de o 
requerido ( Edson Sousa Ferreira ) frequentar o lar, o domicílio ou local de convivência com a ofendida (art. 22, II da Lei 
nº 11.340/2006); 2 - Proibição do agressor de se aproximar da ofendida, pais e atual companheiro, fixando o limite 
mínimo de 200 (duzentos) metros; 3 - Proibição de manter contato com a ofendida por qualquer meio de comunicação; 4 
- Proibição do agressor de frequentar a residência da ofendida; 5 - Com fundamento no artigo 22, § 3º da Lei 
11.340/2006, visando garantir a efetividade das medidas protetivas de urgência, o Sr.º Oficial de Justiça poderá 
requisitar auxílio da força policial, devendo, contudo, agirem com as cautelas necessárias, visando o cumprimento da 
medida de forma pacífica; 6 - Os presentes saem intimados da presente medida, dispensando-se intimação por oficial de 
justiça, ficando o requerido de que em caso de descumprimento desta decisão poderá ser decretada a sua prisão 
preventiva, sem prejuízo de aplicação de outras sanções penais cabíveis; 7 - Notifique-se o ilustre membro do Ministério 
Público para adotar, dentre outras, as providências exigidas pelo artigo 25 e 26 da Lei 11.340/2006, bem como 
encaminhe, se necessário, a vítima à Assistência Judiciária (Defensoria Pública), dando ciência da presente decisão, 
conforme preleciona o art. 18, II e III, art. 21 e art. 27 da Lei 11.340/06; 8 - Oficie-se à autoridade policial informando-lhe 
sobre o deferimento, por meio desta decisão, do pedido das medidas protetivas de urgência apresentado pela vítima, 
bem como para envio do respectivo Inquérito Policial no prazo legal, segundo exigência contida na regra do art. 12, 
inciso VII, da Lei Federal nº 11.340/06, c/c art. 10 do Código de Processo Penal; 9 - Dê-se ciência à equipe 
multidisciplinar, para os devidos atendimentos e acompanhamentos necessários, conforme disciplina o art. 30 e 31 da 
Lei 11.340/06, elaborando-se relatório circunstanciado no prazo de 10(dez) dias; 10 - Incluam-se os dados, para fins 



ANO XXXIII-DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 4949 PALMAS-TO, QUARTA-FEIRA, 28 DE ABRIL DE 2021 26 

 

 
 

estatísticos, nos termos do art. 38 da Lei 11.340/06; 11 - Expeça-se o necessário, com os benefícios do art. 212, § 2º do 
CPC c/c § único, do art. 14, da Lei nº 11.340/06. 12 - Serve a presente decisão como mandada. 13 - Intimem-se.12 - Serve 
a presente decisão como mandado. Para conhecimento de todos é passado o presente edital. Dado e passado nesta cidade e 
Comarca de Porto Nacional,28 de abrilde 2021, Eu Maria Luiza De Oliveira Negre, Estagiária, Lavrei e Subscrevi. 
 

TAGUATINGA 
2ª vara cível e família 

Intimações às partes 
PROCESSO Nº 5000082-33.2012.8.27.2738/TO  
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA 
AUTOR: GETNET TECNOLOGIA EM CAPTURA E PROC. DE TRANSAÇOES HUAH S.A 
RÉU: NATALINA NUNES RIBEIRO 
FINALIDADE: INTIMAR a requerida NATALINA NUNES RIBEIRO para ciência da sentença, conforme parte CONCLUSIVA: 
“Diante do exposto, com fundamento no artigo 485, inciso III e parágrafo 1º do Código de Processo Civil de 2015, JULGO 
EXTINTO o presente processo, sem resolução do mérito, em razão do abandono da causa. Custas, se houver, pela parte 
autora.Cumpra-se.Expeça-se o necessário. Oportunamente arquivem-se com as cautelas de praxe.Taguatinga/TO, data 
certificada pelo sistema.JEAN FERNANDES BARBOSA DE CASTRO.Juiz de Direito.”. Prazo para recurso: 15 dias. 
 

Intimações aos advogados 
Nº 5000841-94.2012.8.27.2738/TO 
AÇÃO: Cumprimento de sentença de obrigação de prestar alimentos 
AUTOR: I. K. S. O. 
RÉU: JOSE DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR 
FINALIDADE: Intimar o patrono do Requerido ROMULO LEAL COSTA, brasileiro, casado, advogado, OAB/PB n: 16.582. com 
endereço profissional na Rua Elias Asfora. n" 17. Térreo, salas 04 e 05, Centro. Campina Grande – Paraíba, procuração (ev. 
39)  para, no prazo de 30 dias, providenciar o seu cadastro no sistema eletrônico deste e. Tribunal, nos termos da Instrução 
Normativa n. 5/2011, sob pena de o processo seguir à revelia do seu mandante. 
 

Editais de citações com prazo de 15 dias 
EDITAL Nº 2038774 - PRAZO: 15 (QUINZE) DIAS 
ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80 Nº 0000052-68.2021.8.27.2738/TO 
AUTOR: PAULO FERNANDO GUEDES RODRIGUES 
RÉU: ELIANIA SILVA GUEDES RODRIGUES 
FINALIDADE: CITAR eventuais terceiros interessados para tomar conhecimento da presente Ação, e, querendo, contestá-la no 
prazo de 15 (quinze) dias. DESPACHO: "I. DEFIRO os benefícios da assistência judiciária gratuita, tendo em vista o comprovante 
de rendimentos colacionado à inicial, além da  apresentação de declaração de hipossuficiência, presunção que admito, nos 
termos do artigo 98, § 3º, do CPC/15. II. RECEBO o pedido de levantamento de valores, por se tratar de procedimento de 
jurisdição voluntária. III. Requisite-se informações ao Banco Central, via sistema SISBAJUD, acerca da existência de contas e 
saldos em nome do de cujus ELIÂNIA SILVA GUEDES RODRIGUES - CPF nº 335.933.291-15. IV. Sem embargo das 
providências anteriores, expeça-se desde já edital, com prazo de quinze dias, para ciência de eventuais interessados. V. Após, 
vista ao MP para parecer conclusivo. Ao final, conclusos. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Taguatinga/TO, data certificada 
eletronicamente." Taguatinga/TO, 16 de abril de 2021. (as) JEAN FERNANDES BARBOSA DE CASTRO. JUIZ DE DIREITO. 
 

Editais de publicações de sentenças de interdição 
EDITAL Nº 2611439- PRAZO: 40 (QUARENTA) DIAS 
INTERDIÇÃO Nº 0001800-09.2019.8.27.2738/TO 
AUTOR: ROSILENE REGINO DE SOUZA 
RÉU: DARLISON SOUZA DE JESUS  
FINALIDADE: INTIMAR TERCEIROS INCERTOS E INTERESSADOS para tomar conhecimento da r. Sentença proferida nos 
Autos da Ação de Interdição em epígrafe, que decretou a interdição de DARLISSON SOUZA DE JESUS, nomeando-lhe 
curadora a Requerente ROSILENE REGINO DE SOUZA, abaixo transcrita em seu dispositivo. DISPOSITIVO DA 
SENTENÇA:"Ante o exposto, ACOLHO o pedido inicial e DECRETO A INTERDIÇÃO de DARLISON SOUZA DE JESUS, filho de 
Dimair Bispo de Jesus e Rosilene Regino de Souza, nascido em 22 de Outubro de 1993 em Taguatinga/TO, portador do RG nº 
1.193.955 SSP/TO, inscrito no CPF sob o nº 058.524.411-12, declarando-o incapaz de exercer pessoalmente os atos negociais 
da vida civil, na forma do art. 4º, III, do Código Civil, e, com fulcro no art. 1.767, I, do Código Civil, nomeio-lhe curadora sua 
genitora, a Sra. ROSILENE REGINO DE SOUZA. Em consequência, resolvo o mérito da lide (CPC, 487).Em obediência ao 
disposto no § 3º do art. 755 do Código de Processo Civil e no art. 9º, III, do Código Civil, inscreva-se a presente sentença no 
Registro Civil e publique-se no Órgão Oficial por três vezes, com intervalo de 10 (dez) dias. Comunique-se o Juízo da 17ª Zona 
Eleitoral/TO. Sem custas, eis que defiro às partes os benefícios da assistência judiciária gratuita (CPC, 98).P. R. I. 
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Taguatinga/TO, data certificada pelo sistema.??" TAGUATINGA/TO, 23 de abril de 2021. JEAN FERNANDES BARBOSA DE 
CASTRO, Juiz de Direito. 
 

TOCANTINÓPOLIS 
1ª vara cível 

Editais de citações com prazo de 20 dias 
EDITAL Nº 2629400 - EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS 
AUTOS Nº 0003202-61.2015.8.27.2740 - AÇÃO MONITÓRIA  
AUTOR: BANCO DO BRASIL S/A 
RÉU: POUSADA VARANDA LTDA - ME 
FINALIDADE: CITAR o(a) requerido(a) POUSADA VARANDA LTDA - ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 
CNPJ/MF sob nº 17.227.137/0001-86, na pessoa de seu(s) representante(s) legal(is), atualmente em lugar incerto e não sabido, 
dos termos dos autos acima identificados, para que no prazo de 15 (quinze) dias pague a importância de R$163.640,45 (cento e 
sessenta e três mil seiscentos e quarenta reais e quarenta e cinco centavos), devidamente atualizado até a data do efetivo 
pagamento, acrecido de honorários advocatícios de 5% (cinco por cento) do valor da causa, ficando cientificado(a) de 
que, pagando o débito no prazo assinado, ficará isento(a) do pagamento das custas processuais, e de que não realizado o 
pagamento e não apresentados os embargos no mesmo prazo, constituir-se-á de pleno direito o título executivo judicial, 
prosseguindo-se na forma prevista para o cumprimento de sentença. SEDE DO JUÍZO: Vara de Família, Sucessões, Infância, 
Juventude e Cível da Comarca de Tocantinópolis-TO, Rua 15 de Novembro, 700, centro, Tocantinópolis-TO - CEP 77900-000, 
Telefone: (63) 3471-3070. O presente edital foi expedido para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar 
ignorância, sendo que uma via será afixada no átrio do Fórum desta Comarca, bem como será publicado na forma da 
lei. Tocantinópolis1-TO, 26 de abril de 2021. Documento eletrônico assinado por CARLOS ROBERTO DE SOUSA DUTRA, Juiz 
de Direito. 
 

Editais de publicações de interdição 
 
INTERDIÇÃO Nº 0000465-46.2019.8.27.2740/TO 
AUTOR: MARGARIDA FERREIRA DA SILVA CANDIDO 
RÉU: JHENNIFER SILVA FIGUEIREDO 
EDITAL Nº 2587833 
EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO 
Chave de acesso: 283126931619 
FINALIDADE – LEVAR ao conhecimento de todos que o presente virem, ou dele tiverem conhecimento que foi decretada por 
sentença a INTERDIÇÃO de JHENNIFER SILVA FIGUEIREDO, brasileira, RG nº 1.119.285 SSP/TO, inscrita no CPF sob nº 
047.939.761-90, residente e domiciliada na a Avenida 07, Quadra 15, S/N, Setor Hidroferroviário, próximo a atual Prefeitura, 
Aguiarnópolis/TO, e nomeada MARGARIDA FERREIRA DA SILVA CANDIDO, brasileira, divorciada, do lar, portadora do RG nº 
201 359, SSP/TO, inscrita no CPF sob o n° 945.672.801-20, residente e domiciliado no mesmo endereço da interditada, sua 
Curadora. Tudo conforme a sentença proferida constante no evento 44, autos acima identificados,  cuja parte dispositiva segue 
transcrita: “Diante do exposto, e em consonância com o parecer ministerial, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, nos termos do 
art. 487, inc. I, do CPC e DECRETO A INTERDIÇÃO DE JHENNIFER SILVA FIGUEIREDO, por incapacidade civil relativa, para 
exercer pessoalmente os atos da vida civil, nomeando-lhe como curadora a requerente MARGARIDA FERREIRA DA SILVA 
CANDIDO, que deverá prestar o compromisso de bem e fielmente desempenhar o encargo, na forma da Lei, bem como de 
promover tratamento adequado a interditanda, não podendo por qualquer modo alienar ou onerar bens móveis, imóveis ou de 
quaisquer natureza, pertencentes ao interdito, sem autorização judicial. Em obediência ao disposto no artigo 755, § 3º do CPC, 
inscreva-se a presente no registro de pessoas naturais e publique-se na imprensa local uma vez e no órgão oficial, por três 
vezes, com intervalo de dez dias, constando no edital os nomes do interdito e do curador, a causa da interdição, os limites da 
curatela. Sem custas e sem honorários. Intimem-se. Após, proceda-se a baixa na distribuição e, em seguida, independentemente 
de nova conclusão, arquive-se. Cumpra-se. Local e data certificados pelo sistema. HELDER CARVALHO LISBOA Juiz de Direito 
Documento assinado eletronicamente por HELDER CARVALHO LISBOA , Matricula 290543 Para confirmar a validade deste 
documento,acesse:https://eproc1.tjto.jus.br/eprocV2_prod_1grau/externo_controlador.php? acao=valida_documento_consultar e 
digite o Codigo Verificador 1413ecc836”. Tocantinópolis, data e hora certificadas pelo sistema Documento eletrônico assinado 
por CARLOS ROBERTO DE SOUSA DUTRA, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e 
Instrução Normativa nº 5, de 24 de outubro de 2011. A conferência da autenticidade do documento está disponível no 
endereço eletrônico http://www.tjto.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 2587833v3 e do código 
CRC 18b40d89. Informações adicionais da assinatura: Signatário (a): CARLOS ROBERTO DE SOUSA DUTRA Data e Hora: 
20/4/2021, às 19:18:35 
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NÚCLEO DE APOIO ÀS COMARCAS - NACOM 
Editais de citações com prazo de 30 dias 

 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 DIAS 
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL Nº 0012016-27.2017.8.27.2729/TO 
AUTOR: BANCO BRADESCO S.A. 
RÉU: C.S.TURIBIO COMERCIO VAREJISTA DE ESQUADRIAS DE ALUMINIO 
EDITAL Nº 1755329 
O Doutor RODRIGO DA SILVA PEREZ ARAUJO, Meritíssimo Juiz de Direito Auxiliar da 3ª Vara Cível, no uso de suas 
atribuiçoes legais na forma da Lei, etc. FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que 
por ete Juízo e 3ª Cara Civel tramita a AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TITULO EXTRAJUDICIAL 0012016-
27.2017.8.27.2729 proposta por BANCO BRADESCO S.A. em desfavor de C.S.TURIBIO COMERCIO VAREJISTA DE 
ESQUADRIAS DE ALUMINIO. FICA(M) CITA(S) a parte executada para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento da 
dívida. Seja a parte executada INTIMADA quanto ao prazo de 15 (quinze) dias úteis para oferecimento de EMBARGOS, 
contados na forma do art. 231 do CPC, conforme o caso (CPC, art. 915). DÊ-SE CIÊNCIA à parte executada de que: a) em caso 
de integral pagamento no prazo de 03 (três) dias úteis, a verba honorária será reduzida pela metade (NCPC, art. 827, § 1º); b) no 
prazo para embargos, poderá requerer o pagamento de 70% (setenta por cento) do débito em até 6 (seis) parcelas mensais, 
acrescidas de correção monetária e juros até 1% (um por cento), se reconhecer a dívida do exequente e comprovar o depósito 
de 30% (trinta por cento) do valor em execução, mais custas e honorários de advogado (CPC, art. 916). Decorrido o prazo acima 
de 03 (três) dias úteis sem que haja o pagamento do débito pela parte executada, DETERMINO que o Oficial de Justiça, em 
novas diligências, munido da segunda via do mandado, PROCEDA de imediato à PENHORA DOS BEM(NS) HIPOTECADO(S), 
e a sua(s) AVALIAÇÃO(ÕES), LAVRANDO-SE o respectivo AUTO (NCPC, art. 829, §§ 1º e 2º). Na mesma 
oportunidade, INTIME-SE à parte executada da PENHORA, observando-se o disposto nos §§ 1º ao 4º do art. 841, do NCPC. 
Recaindo a penhora sobre bens imóveis (se casado for a parte executada), INTIME-SE o cônjuge, SALVO se forem casados em 
regime de separação absoluta de bens (CPC, art. 842). Caso não seja encontrada a parte executada, DETERMINO que o Oficial 
de Justiça ARRESTE tantos bens quanto bastem para garantir a execução, observando-se as limitações previstas na Lei n. 
8.009/90; e nos 10 (dez) dias úteis seguintes à efetivação do arresto, procure a parte executada por 2 (duas) vezes em dias úteis 
distintos para intimação; não a encontrando e havendo suspeita de ocultação, poderá realizar a citação com hora certa, 
CERTIFICANDO pormenorizadamente o ocorrido (CPC, art. 830, § 1º). Para hipótese de pagamento no prazo de 03 (três) dias 
úteis, sem oposição de embargos, ARBITRO os honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor do 
débito, REDUZINDO-OS pela metade (CPC, art. 827, § 1º). Valor da causa R$ 38.192,16. FICA ADVERTIDO o(a) 
EXECUTADO(A) de que lhe será nomeado curador em caso da ausência de sua manifestação. DADO E PASSADO nesta cidade 
e Comarca de Palmas, Estado do Tocantins, aos novembro de 2020. Eu, Karla Francischini, Diretora de Secretaria na 3ª Vara 
Cível o fiz digitar e atesto ser autêntica a assinatura do MM Juiz, abaixo lançada. 
 

PUBLICAÇÕES PARTICULARES 
GURUPI 

2ª Vara Cível 
  

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 0005538-92.2015.8.27.2722/TO 
AUTOR: BANCO DO BRASIL S/A 
RÉU: DANIELISON FAGNER OLIVEIRA HONORIO 
RÉU: CYNTHIA MOTA TOLENTINO 
RÉU: HONORIO E TOLENTINO LTDA 

EDITAL Nº 2500846 
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  0005538-92.2015.8.27.2722, de Ação de Cumprimento de sentença requerida por BANCO DO 
BRASIL S/A em face de DANIELISON FAGNER OLIVEIRA HONORIO, CYNTHIA MOTA TOLENTINO e HONORIO E 
TOLENTINO LTDA, e por este meio INTIMA os(a) requeridos(a), DANIELISON FAGNER OLIVEIRA HONORIO, CYNTHIA 
MOTA TOLENTINO e HONORIO E TOLENTINO LTDA, atualmente em lugar incerto ou não sabido, para, no prazo de 15 
(quinze) dias, efetuar o pagamento no valor de R$ 166.865,10 (cento e sessenta e seis mil oitocentos e sessenta e cinco 
reais e dez 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) requerido(a) ciente 
que o acesso ao processo será através da Chave n.º 321237617215, 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 
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cidade e Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins, aos 07 de abril de 2021. Eu Lorena Ribeiro Valadares Veras, Técnico 
Judiciário de 1ª Instância, digitei e subscrevo. 
   

Nilson Afonso da Silva  
Juiz de Direito 

 

SEÇÃO ADMINISTRATIVA 

PRESIDÊNCIA 
Decretos 

 
Decreto Judiciário Nº 293, de 28 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 21.0.000008602-6, 
resolve nomear, a pedido e a partir da data de publicação deste ato, José Gabriel Sagboni Teixeira Lemos para o cargo de 
provimento em comissão de Assessor Jurídico de 1ª Instância, com lotação no Núcleo de Apoio às Comarcas. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 
Presidente 

 
Decreto Judiciário Nº 294, de 28 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 21.0.000009258-1, 
resolve exonerar, a pedido e a partir da data de publicação deste ato, Luciana Fagundes Bastos de Carvalho do cargo de 
provimento em comissão de Coordenadora do Centro de Educação Infantil. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 
Presidente 

 

Decisões 
 

PROCESSO 21.0.000008026-5 

INTERESSADO Escola Superior da Magistratura Tocantinense - ESMAT 

ASSUNTO Contratação direta por inexigibilidade de licitação. 

Decisão Nº 1648, de 28 de abril de 2021 
Cuidam os autos de procedimento licitatório para a contratação de instrutora para realização do "Workshop Finalidades das 
Ferramentas de Pesquisa Patrimonial", para servidores e magistrados do Poder Judiciário Tocantinense.   
Tendo em vista os fundamentos deduzidos pela Assessoria Jurídico-Administrativa da Diretoria-Geral (evento 3663377) e, 
comprovada a disponibilidade orçamentária (evento 3662599),  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, RATIFICO A INEXIGIBILIDADE DE 
LICITAÇÃO, declarada pelo Senhor Diretor-Geral, nos termos do artigo 25, inciso II  c/c o artigo 13, inciso VI, ambos da Lei 
8.666/93 (evento 3663481), com vistas à contratação direta da instrutora/professora GISELLE SCHMEIDER KRAEMER, para 
ministrar o Curso "Workshop Finalidades das Ferramentas de Pesquisa Patrimonial", para servidores e magistrados do Poder 
Judiciário Tocantinense, na modalidade EaD,  através da plataforma virtual da Escola Superior da Magistratura Tocantinense 
(ESMAT), cujo cronograma prevê a sua realização nos dias 5,6 e 7 de maio de 2021, com carga horária de 12 horas-aula, 
através de transmissão de videoconferência síncrona no Google Meet, por Inexigibilidade de Licitação, com fundamento no artigo 
25, inciso II c.c o inciso VI do artigo 13, ambos da Lei 8.666/93, no valor de R$ 2.640,00 (dois mil seiscentos e quarenta 
reais), conforme proposta no evento 3648938. 
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 
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Portarias 
 
Portaria Nº 1016, de 27 de abril de 2021 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e considerando 
o disposto no art. 137 da Lei Complementar nº 10, de 11 de janeiro de 1996, c/c art. 12, § 1º, II, do Regimento Interno desta 
Corte, 
RESOLVE: 
Art. 1º Designar o magistrado Herisberto e Silva Furtado Caldas para, sem prejuízo de suas funções, responder pela Diretoria do 
Foro da Comarca de Itaguatins. 
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 
Presidente 

 
Portaria Nº 1021, de 28 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 7, de 09 de 
março de 2020, bem como o contido no processo SEI nº 21.0.000003940-0; 
RESOLVE: 
Art. 1º Autorizar a atuação do Núcleo de Apoio às Comarcas para auxiliar a Comarca de Araguaçu, em regime de mutirão, por 
meio de mutirão de audiências, julgamento (sentenças e decisões) e despachos dos processos que se tornem aptos após a 
audiência, bem como equipe de cartório, 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 

 

DIRETORIA GERAL 
Portarias 

PORTARIA DIÁRIAS Nº 502/2021, de 27 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 2021/88904 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à servidora Giovanna Jorge Huppes, SECRETÁRIO DO JUÍZO, Matrícula 354423, 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 Guarai-TO para Presidente Kennedy-TO, no período de 
26/04/2021 a 26/04/2021, com a finalidade de desfazer a anexação realizada no dia 05/04/2021, conforme despacho Despacho 
Nº 25073 / 2021 - PRESIDÊNCIA/DF GUARAÍ (21.0.000004622-9).  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
Portaria Nº 1006/2021 - PRESIDÊNCIA/DIGER/DIADM/DCC, de 26 de abril de 2021 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais, 
CONSIDERANDO o disposto no art. 67, §§ 1º e 2º da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993; 
CONSIDERANDO a necessidade de acompanhar e monitorar a execução de contratos celebrados entre o Tribunal de Justiça 
Tocantinense e fornecedores de bens e/ou serviços; 
CONSIDERANDO, ainda, o Edital de Credenciamento nº 002/2021, referente ao Processo Administrativo 20.0.000002655-8, que 
tem por objeto o credenciamento de intérpretes especializados e peritos antropólogos, conforme determinação da Resolução n. 
287/2019, do Conselho Nacional de Justiça - CNJ, que estabelece procedimentos ao tratamento das pessoas indígenas 
acusadas, rés, condenadas ou privadas de liberdade, e dá diretrizes para assegurar os direitos dessa população no âmbito 
criminal do Poder Judiciário. 
 RESOLVE: 
Art. 1º. Designar a servidora Sara Sousa da Silva, matrícula nº 352275, como gestora dos termos de credenciamentos que 
vierem a serem firmados, provenientes do Edital de Credenciamento nº 002/2021, e o servidor Paulo Vitor Gutierrez de Oliveira, 
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matrícula 352655, como substituto, para, nos termos do “caput” do artigo 67 da Lei nº. 8.666/93, conhecerem as obrigações 
mútuas previstas nos instrumentos de credenciamentos, acompanhar e fiscalizar até a sua completa execução. 
Parágrafo único – Verificada a ocorrência de falta ou defeito na execução dos serviços, objeto dos credenciamentos, a gestora 
notificará o(a) credenciado(a) para regularização do apontamento, caso em que, não sendo atendido ou justificado, no prazo 
estabelecido, deverá informar à autoridade competente sobre o ocorrido, para fins de aplicação das penalidades. 
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Jonas Demostene Ramos 
 Diretor Geral 

 

DIRETORIA ADMINISTRATIVA 
CENTRAL DE COMPRAS 

Extratos 
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO 
PROCESSO: 21.0.000006089-2 
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 
NOTA DE EMPENHO: 2021NE00948 
CONTRATANTE: Fundo Especial de Modernização e Aprimoramento do Poder Judiciário. 
CONTRATADO: Doraci Souza da Silva - ME 
CNPJ: 26.775.416/0001-75                 
OBJETO: Empenho destinado à contratação de empresa para ministrar o curso “Justiça Restaurativa dialoga com a Segurança 
Pública?”, como parte do curso Segurança Pública e Direitos Humanos: Um Olhar Restaurativo, para servidores e magistrados 
do Poder Judiciário Tocantinense, a ser realizado na modalidade EaD, no dia 29 de abril de 2021. 
VALOR TOTAL: R$ 1.450,00 (Hum mil quatrocentos e cinquenta reais) 
Unidade Gestora: 060100-FUNJURIS. 
Classificação Orçamentária: 0601.02.061.1169.3081. 
Natureza de Despesa: 33.90.39 - Subitem: 48 
Fonte de Recursos: 0240. 
DATA DA EMISSÃO: 16 de abril de 2021. 
 
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO 
PROCESSO: 21.0.000007496-6 
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 
NOTA DE EMPENHO: 2021NE00950 
CONTRATANTE: Fundo Especial de Modernização e Aprimoramento do Poder Judiciário. 
CONTRATADA: Doraci Souza da Silva - ME 
CNPJ: 26.775.416/0001-75                 
OBJETO: Empenho destinado à contratação de empresa para ministrar o curso Tema II – Algumas Reflexões sobre os Povos 
Indígenas e a(s) Justiça(s) e o Tema III – Povos da Terra – O Direito Indígena Brasileiro, como parte do curso Webinário: 
Cidadania e Justiça no Olhar Indígena Tocantinense – Um Diálogo Necessário e de Direito, para servidores e magistrados do 
Poder Judiciário Tocantinense, na modalidade EaD, dia 19 de abril de 2021. 
VALOR TOTAL: R$ 2.850,00 (Dois mil oitocentos e cinquenta reais) 
Unidade Gestora: 060100-FUNJURIS. 
Classificação Orçamentária: 0601.02.128.1145.4180 
Natureza de Despesa: 33.90.39 - Subitem: 48 
Fonte de Recursos: 0240. 
DATA DA EMISSÃO: 16 de abril de 2021. 
 
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO 
PROCESSO: 21.0.000004989-9 
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 
NOTA DE EMPENHO: 2021NE00949 
CONTRATANTE: Fundo Especial de Modernização e Aprimoramento do Poder Judiciário. 
CONTRATADA: Patrícia Medina 
CPF: 387.442.440-53                          
OBJETO: Empenho destinado à contratação de instrutor para realização do curso “Direitos Humanos e Segurança Pública”, 
destinado a magistrados e servidores do Poder Judiciário Tocantinense, na modalidade EaD, dia 20 de abril de 2021, com carga 
horária de 25 horas-aula, através de transmissão de videoconferência síncrona no Google Meet. 
VALOR TOTAL: R$ 900,00 (Novecentos reais) 
Unidade Gestora: 060100-FUNJURIS. 
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Classificação Orçamentária: 0601.02.061.1169.3081. 
Natureza de Despesa: 33.90.36 - Subitem: 28 
Fonte de Recursos: 0240. 
DATA DA EMISSÃO: 16 de abril de 2021. 
 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
Avisos de licitações 

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 021/2021 
AMPLA CONCORRÊNCIA 

Processo nº 19.0.000028224-6 - UASG 925814 
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 021/2021 
Tipo: Menor Preço Por Item 
Modo de Disputa: Aberto 
Legislação: Lei n º 10.520/2002 c/c 8.666/93 
Objeto: Contratação de empresa especializada para Implantar Sistema de Detecção, Alarme e Supressão de Incêndios 
por agentes limpos para o Ambiente de Alta Disponibilidade do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, 
denominado AAD/TJTO Site Principal e Site Backup, inclusos os serviços de treinamento, projeto executivo  "as built". 
Disponibilidade do Edital: Dia 28 de abril de 2021.  (www.gov.br/compras/pt-br) 
Data da abertura da sessão: Dia 12 de maio de 2021, às 13:00 horas (horário Brasília)  
Local: Sala da Comissão de Licitação localizada no Edifício Amaro Empresarial, situada na Quadra 103 Norte, Rua NO 11, Lote 
2, 7º Andar, Plano Diretor Norte, Palmas/TO, CEP 77.001-036. 
Nota: Outras informações na Comissão de Licitação deste Tribunal, pelo telefone (063)3218-4590, das 12:00 às 18:00 horas, 
pelo e-mail cpl@tjto.jus.br ou pela Internet no site www.tjto.jus.br. 
Palmas - TO, 27 de abril de 2021. 

Pauline Sabará Souza 
Pregoeira 

 
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 022/2021-SRP 

EXCLUSIVO ME/EPP 
Processo nº 21.0.000000994-3- UASG 925814 
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 022/2021-SRP 
Tipo: Menor Preço Por Item 
Modo de Disputa: Aberto 
Legislação: Lei n º 10.520/2002 c/c 8.666/93 
Objeto: Registro de preços para futura aquisição de equipamentos tecnológicos para modernização da estrutura 
tecnológica da ESMAT e Centro de Comunicação Social – CECOM 
Disponibilidade do Edital: Dia 28 de abril de 2021.  (www.gov.br/compras/pt-br) 
Data da abertura da sessão: Dia 13 de maio de 2021, às 13:00 horas (horário Brasília)  
Local: Sala da Comissão de Licitação localizada no Edifício Amaro Empresarial, situada na Quadra 103 Norte, Rua NO 11, Lote 
2, 7º Andar, Plano Diretor Norte, Palmas/TO, CEP 77.001-036. 
Nota: Outras informações na Comissão de Licitação deste Tribunal, pelo telefone (063)3218-4590, das 12:00 às 18:00 horas, 
pelo e-mail cpl@tjto.jus.br ou pela Internet no site www.tjto.jus.br. 
Palmas - TO, 27 de abril de 2021. 

Pauline Sabará Souza 
Pregoeira 

 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2021 – SRP 

AMPLA CONCORRÊNCIA 
Processo nº 20.0.000023215-8 - UASG 925814 
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 023/2021 - SRP 
Tipo: Menor preço por Item 
Modo de Disputa: Aberto 
Legislação: Lei n º 10.520/2002 - c/c 8.666/93 
Objeto: Prestação de serviços de fornecimento, retirada, instalação e manutenção de vidros do Poder Judiciário do 
Estado do Tocantins, conforme demanda e disponibilidade orçamentária, pelo período de 12 (doze) meses, de acordo 
com especificações e quantidades estabelecidas neste Edital e seus anexos 
Disponibilidade do Edital: Dia 28 de abril de 2021. (www.comprasnet.gov.br) 
Data da abertura da sessão: Dia 12 de maio de 2021, às 13:30 horas (horário Brasília) 
Local: Sala da Comissão de Licitação localizada no Edifício Amaro Empresarial, situada na Quadra 103 Norte, Rua NO 11, Lote 
2, 7º Andar, Plano Diretor Norte, Palmas/TO, CEP 77.001-036. 
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Nota: Outras informações na Comissão de Licitação deste Tribunal, pelo telefone (063)3218-4590, das 12:00 às 18:00 horas, ou 
pela Internet no site www.tjto.jus.br. 
Palmas – TO, 27 de abril de 2021. 

Letícia do Socorro Barbosa Azevedo 
Pregoeira 

 

Editais 
EDITAL DE CREDENCIAMENTO  N° 003/2021  

O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS torna público que realizará credenciamento de profissionais que 
atuarão no Programa Tempo de Despertar que visa atender a demanda do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, com 
fundamento na Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, Lei n° 9.099 de 26 de setembro de 1995, Lei 11.340 de 
07 de agosto de 2006 e autorizado no SEI 20.0.000010262-9 e obedecidas as seguintes condições e exigências:  
1. DO OBJETO 
1.1 Abertura de vagas para credenciamento de pessoas físicas graduadas em Serviço Social, Psicologia ou Pedagogia, 
destinadas a prestarem serviço de caráter auxiliar e especializado no âmbito do TJTO, no que se refere a avaliação inicial, 
manejo de grupo com homens autores de violência doméstica contra mulher, bem como seu acompanhamento psicossocial 
(individual e em grupos), além de executar o monitoramento e avaliação dos casos. 
1.2 Os profissionais credenciados desenvolverão trabalhos técnicos de acordo com as atribuições constantes deste Edital. 
1.3 Os serviços especializados de que trata o item 1.1 serão prestados nos feitos administrativos e judiciais em trâmite. 
1.4 Os profissionais credenciados são pessoas físicas que colaboram com o Poder Judiciário Tocantinense, prestando serviço 
público relevante, sem vínculo empregatício. 
2. DAS VAGAS 
2.1 Serão ofertadas 25 (vinte e cinco) vagas para atuação na Comarca de Palmas. 
3. DA VIGÊNCIA 
O presente Edital de credenciamento terá vigência de 60 meses a contar da sua publicação no Diário da Justiça do Tribunal de 
Justiça do Estado do Tocantins. 
4. DOS RESPONSÁVEIS PELO CREDENCIAMENTO 
O Grupo Gestor das Equipes Multidisciplinares (GGEM) será responsável pelo gerenciamento do credenciamento e atuação dos 
profissionais que prestarão serviços no Programa Tempo de Despertar. 
5. DA INSCRIÇÃO 
5.1 Qualquer interessado poderá solicitar sua inscrição, que será efetuada por meio de formulário eletrônico próprio, observando 
a documentação exigida no item 6 deste Edital, recebida a partir da realização da inscrição. 
5.1.2 As inscrições devem ser feitas no site do TJTO, no endereço 
eletrônico http://www.tjto.jus.br/index.php/cidadao/credenciamento/ggem no ícone de inscrição para Profissionais para o 
Programa Tempo de Despertar, a partir da publicação deste edital. 
5.2 A documentação de que trata o item 6 deverá ser encaminhada, em formato digital, em arquivos PDF, 
pelo email: credenciamentoptd@gmail.com pelos interessados, no prazo de 05 (cinco) dias corridos, após a realização da 
inscrição. 
5.3 Caso o interessado envie a documentação em desacordo com a relação constante no item 6, este terá sua inscrição anulada, 
sendo que, caso deseje realizar nova inscrição, deverá apresentar toda a documentação novamente e será reposicionado no 
final da fila. 
6. DA DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA PARA O CREDENCIAMENTO 
6.1 A documentação exigida para fins de habilitação e credenciamento, deverá obrigatoriamente ser: 
I. Carteira de Identidade; 
II. Cadastro de Pessoa Física – CPF; 
III. Certidão de Quitação Eleitoral; 
IV. PIS/PASEP; 
V. Certidão negativa criminal expedida pela Justiça Estadual; 
VI. Certidão negativa criminal expedida pela Justiça Federal; 
VII. Certidão negativa de crimes eleitorais; 
VIII. Certidão negativa criminal de 1ª instância; 
IX. Certidão negativa de Débitos Trabalhistas - TST; 
X. Certidão negativa de contas julgadas irregulares do TCETO; 
XI. Certidão negativa de contas julgadas irregulares do TCU; 
XII. Certidão negativa de Condenação por improbidade administrativa - CNJ; 
XIII. Certidão negativa de Débitos tributários – SEFAZ TO; 
XIV. Certidão negativa da Justiça Militar da União (STM); 
XV. Certidão negativa da Justiça Militar Estadual; 
XVI. Declaração de que tem pleno conhecimento e concorda com as regras estabelecidas neste Edital; 
XVII. Comprovante de residência atualizado nos últimos três meses; 
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XVIII. Diploma ou certificado de formação em Nível Superior, devidamente reconhecido pelo Ministério da Educação (autenticado 
em cartório); 
XIX. Declaração de regularidade das profissões regulamentadas nos respectivos Conselhos (Serviço Social e Psicologia); 
7. DO CREDENCIAMENTO 
7.1 É condição para o credenciamento e atuação nas demandas encaminhadas pelo GGEM, ser graduado em Serviço Social, 
Psicologia ou Pedagogia; 
7.2 Ter efetuado a inscrição e apresentado os documentos, dentro do prazo estipulado, conforme disposto nos itens 5 e 6; 
7.3 É vedado o credenciamento de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até terceiro grau, 
inclusive, de Magistrado ou de Servidor investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento do Poder Judiciário. 
7.4 É vedado o credenciamento de profissionais contratados temporariamente pelo Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, 
durante a vigência do contrato, bem como de profissionais de outros órgãos que estejam cedidos ao TJTO. É vedado ainda o 
credenciamento de profissionais que exerçam atividade laborativa com vínculo de trabalho de Dedicação Exclusiva e que impeça 
a realização de prestação de serviços ao TJTO na modalidade de credenciamento. 
7.5 Após a habilitação, a Divisão de Contratos e Convênios coletará as assinaturas nos Termos de Credenciamento padronizado 
e providenciará sua publicação que terá vigência de 60 (sessenta) meses. 
7.6 O profissional habilitado receberá, por meio eletrônico, uma via do Termo de Credenciamento, após a assinatura do 
representante da Administração e a publicação de seu extrato. 
7.7 Após o credenciamento os profissionais, deverão obrigatoriamente participar das etapas de capacitação específica para 
atuação, oferecido pelo Tribunal de Justiça, por meio do GGEM e da Escola Superior da Magistratura Tocantinense – ESMAT, 
com ônus para as próprias instituições, em data a ser informada no momento oportuno e nos seguintes termos: 
7.7.1 Etapa de nivelamento, com duração de 08 horas, a ser conduzida pelo GGEM, na modalidade Ensino à Distância - EAD, 
cujo objetivo é apresentar as Noções Introdutórias sobre o Programa Tempo de Despertar no âmbito do TJTO. 
7.7.2 Curso Teórico-metodológico, com duração de 64 horas, a ser conduzido pela Esmat, na modalidade Ensino à Distância - 
EAD, cujo objetivo é capacitar os profissionais nos aspectos teórico e práticos acerca do Tempo de Despertar. 
Parágrafo único. Os credenciados que não alcançarem a produtividade mínima preconizada pela ESMAT, que é nota 7 (sete) e 
75% de presença no curso, serão automaticamente descredenciados. 
7.7.3 Etapa de supervisão, com duração de 16 horas, a ser conduzida pelo GGEM, na modalidade Ensino à Distância - EAD, 
cujo objetivo é o treinamento prático da aplicação da metodologia do Programa Tempo de Despertar no âmbito do TJTO e 
aperfeiçoamento da técnica de supervisão profissional. 
Parágrafo único. Os credenciados que não demonstrarem competências e habilidades necessárias para a condução das 
atividades, conforme avaliação do GGEM, serão automaticamente descredenciados. 
7.8 Após a capacitação, será organizada a lista de credenciados considerados aptos para o encargo, ordenadas por data e hora 
da inscrição, que servirão como critério para distribuição das demandas. 
7.9 As demandas serão encaminhadas para os profissionais credenciados do Programa Tempo de Despertar por meio de Ordem 
de Serviço, que será emitida pelo GGEM, para atuação na comarca de credenciamento, só podendo receber nova Ordem de 
Serviço após esgotada a lista de credenciados. 
7.10 Em casos de necessidade de atuação em comarca diversa da que o profissional está credenciado, este será consultado 
sobre a disponibilidade, devendo receber as diárias correspondentes. 
7.11 Os credenciados cumprirão exclusivamente os atos determinados pelo Poder Judiciário, após o recebimento da respectiva 
Ordem de Serviço. 
7.12 Poderão ser emitidas Ordens de Serviços adicionais ao mesmo profissional, desde que devidamente motivado, nos casos 
em que seja necessária a complementação de um mesmo serviço, evidenciado o prejuízo no resultado dos processos. 
8. DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES 
8.1 São obrigações dos profissionais credenciados: 
I. Assegurar às partes igualdade de tratamento; 
II. Não atuar em causa em que tenha algum motivo de impedimento ou suspeição; 
III. Manter rígido controle dos processos em seu poder, zelando pelo sigilo profissional, em especial nos feitos que tramitam sob 
segredo de justiça; 
IV. Zelar pela qualidade técnica na execução do serviço prestado; 
V. Cumprir rigorosamente os prazos das demandas propostas, não deixando de prestar qualquer serviço indispensável ao 
regular andamento do processo ou das demais atividades forenses e na sua impossibilidade, apresentar justificativa plausível. 
VI. Manter, durante o prazo de validade do Edital, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas; 
VII. Acatar as orientações do GGEM, sujeitando-se a mais ampla e irrestrita fiscalização, prestando os esclarecimentos 
solicitados e atendendo às reclamações formuladas; 
VIII. Comunicar ao GGEM, no prazo máximo de 10 (dez) dias que antecedam o prazo da realização dos serviços, os motivos que 
impossibilitam o seu cumprimento, caso ocorram; 
IX. Comunicar por escrito ao GGEM, a impossibilidade de recebimento de novas ordens de serviços, apresentando seus motivos 
devidamente justificados; 
X. Cumprir rigorosamente as normas estabelecidas pelo Tribunal de Justiça e pela Corregedoria Geral da Justiça e as 
determinações judiciais; 
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XI. Cumprir com pontualidade as atividades e não se ausentar injustificadamente antes de seu término, nem deixar de atender as 
emergências; 
XII. Tratar com urbanidade e respeito os magistrados, partes, membros do Ministério Público, Defensores Públicos, Advogados, 
Testemunhas, Servidores e Auxiliares da Justiça; 
XIII. Manter conduta irrepreensível na vida pública e particular; 
 XIV. Participar de capacitação e aperfeiçoamento de conhecimentos e técnicas de atendimento eficientes às partes; 
XV. Manter os dados pessoais e endereços físicos e eletrônicos devidamente atualizados, durante todo o período de vigência 
deste edital; 
XVI. Observar o cumprimento das normas previstas na Lei de regulamentação da profissão e no Código de Ética Profissional, de 
cada área de atuação. 
XVII. Conhecer os serviços que compõem a rede de proteção na sua comarca para em caso de necessidade de 
encaminhamento, poder efetuá-lo. 
XVII. Adotar o Protocolo de trabalho determinado para as intervenções e para o qual foram devidamente capacitados. 
8.2 São obrigações do Tribunal de Justiça, por meio do GGEM: 
I. Habilitar o candidato ao credenciamento; 
II. Providenciar as capacitações obrigatórias e as de formação continuada dos credenciados; 
III. Emitir Ordem de Serviço ao credenciado; 
IV. Colocar à disposição do credenciado todas as informações necessárias à execução dos serviços; 
V. Coordenar e promover o acompanhamento e a fiscalização da prestação dos serviços, com vistas ao seu perfeito 
cumprimento, sob os aspectos quantitativos e qualitativos, anotando em registro próprio as falhas detectadas e comunicando ao 
credenciado as ocorrências de quaisquer fatos que exijam medidas corretivas; 
VI. Receber as avaliações de desempenho realizadas pelos magistrados e proceder os encaminhamentos de 
descredenciamento, nos casos de insuficiência na atuação dos credenciados; 
VII. Atestar a execução do objeto desta contratação por meio de servidor especificamente designado; 
VIII. Formalizar os processos de pagamento dos serviços realizados pelo credenciado de acordo com as condições previamente 
estabelecidas e posteriormente remeter a Diretoria Financeira para o processamento. 
IX. Realizar demais atividades inerentes ao gerenciamento do credenciamento. 
9. DAS ATRIBUIÇÕES DOS PROFISSIONAIS CREDENCIADOS 
9.1 São atribuições do profissional credenciado: 
 I. Realizar acolhimento inicial empregando entrevistas, visitas institucionais e familiares, e demais protocolos que sejam 
adotados na metodologia do Programa. 
II. Coordenar grupo reflexivo com os homens autores de violência doméstica contra mulher, vinculados ao Programa Tempo de 
Despertar;  
III. Elaborar relatórios de todas as atividades desenvolvidas; 
IV. Realizar monitoramento dos casos, com registro e realização de visitas domiciliares e institucionais; 
V. Avaliar os casos no momento de desligamento do Programa; 
VI. Realizar a supervisão técnica obrigatória, que é parte integrante do procedimento a ser realizado, na data e horário 
previamente agendado; 
VII. Desenvolver demais atividades técnicas inerentes ao Programa, de acordo com a necessidade. 
10. DOS PREÇOS E DO PAGAMENTO 
10.1 O profissional credenciado será remunerado por entrevista, parecer, relatório, laudo, estudo técnico, reunião, manejo de 
grupos, acompanhamento, monitoramento, supervisão ou qualquer produto técnico produzido, cujos valores serão obtidos a 
partir da quantidade de horas técnicas necessárias à realização de todos os procedimentos e quaisquer outros atos essenciais à 
efetivação do trabalho. 
10.1.1 Na emissão da Ordem de Serviço caberá ao GGEM a definição do quantitativo das horas técnicas necessárias. 
10.1.2 Caso não haja concordância por parte do credenciado com o quantitativo de horas técnicas definidas na Ordem de 
Serviço, será facultado o pedido de reconsideração devidamente motivado, que será apreciada pelo GGEM. 
10.2 A remuneração da hora técnica será o equivalente a 1,00% (um por cento) do vencimento do cargo efetivo de Analista 
Judiciário da Classe A, Padrão 1, constante do anexo IV à Lei 2.409/10, a ser reajustada em consonância com a atualização da 
referida tabela (data base), sempre no mês de janeiro do ano subsequente (de modo que será praticado o mesmo valor de hora 
técnica durante todo o ano). 
10.3 Para aferição do valor da hora técnica, foi levado em consideração os valores apurados pela Central de Compras, bem 
como o valor praticado por este Poder Judiciário aos servidores ocupantes do cargo de provimento efetivo com as mesmas 
características, além da equiparação aos credenciados gerais do GGEM, a fim de proporcionar a justa e igualitária remuneração 
aos profissionais da mesma área. 
10.4 Os valores das ordens de serviços emitidas a cada credenciado em um determinado mês, não poderá ultrapassar o 
vencimento do cargo efetivo de Analista Judiciário da Classe A, Padrão 1. 
10.5 Para fins de recebimento, o credenciado encaminhará ao GGEM, nota fiscal emitida pelo órgão competente da Prefeitura da 
localidade onde foi realizada a prestação de serviço, observando os prazos e fluxos de emissão e envio, determinados pela 
Diretoria Financeira e repassados aos credenciados por meio de comunicação mensal. 
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10.6 Para fins de pagamento, o GGEM encaminhará à Diretoria Financeira, certidão detalhada dos atos praticados pelo 
profissional credenciado, juntamente com a nota fiscal devidamente atestada e demais documentos relativos. 
10.7 O GGEM reserva-se ao direito de não atestar a nota fiscal para o pagamento, caso os dados constantes da mesma 
estiverem em desacordo com os dados do (a) credenciado (a), ou, ainda, se os serviços prestados não estiverem em 
conformidade com as especificações apresentadas nas ordens de serviços. 
10.8 Após a prestação do serviço e nas datas estipuladas em fluxo interno da Diretoria Financeira, o credenciado deverá 
encaminhar nota fiscal para o e-mail próprio a este fim, de acordo com as orientações previamente feitas pelo GGEM, assim 
como todos os documentos complementares que por ventura forem solicitados, para posterior pagamento. 
11. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
11.1 A despesa para a execução do objeto deste edital correrá à conta das fontes de recursos: Tribunal de Justiça do Estado do 
Tocantins, fonte de recursos: 0100 e/ou Fundo Especial de Modernização e Aprimoramento do Poder Judiciário - FUNJURIS, 
fonte de recursos 0240. 
11.2 A alteração de rubrica orçamentária, quando necessária, será efetuada mediante termo de apostilamento no respectivo 
contrato. 
12. DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL 
12.1 Qualquer pessoa poderá solicitar à Presidência do Tribunal de Justiça do Tocantins: esclarecimentos, providências ou ainda 
manejar pedido de impugnação a este Edital de credenciamento, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da publicação deste, 
a quem competirá decidi-lo. 
12.2 Acolhida a impugnação ao ato convocatório, será designada nova data para a retificação desse procedimento. 
13. DO PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO DA HABILITAÇÃO 
O candidato cujo requerimento não for habilitado poderá interpor pedido de reconsideração no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a 
contar da ciência da decisão, assegurada a ampla defesa e o contraditório. 
14. DAS PENALIDADES 
14.1 Com fundamento nos artigos 86 e 87 da Lei nº 8.666/93, o Credenciado ficará sujeito, no caso de atraso injustificado, assim 
considerado pela Administração ou ainda em razão de execução parcial, inexecução da obrigação ou serviço considerado 
inservível, bem como, qualquer outro tipo de infração, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal, assegurada a prévia e 
ampla defesa, às seguintes penalidades: 

1. advertência; 

2. multa de mora de 0,3 % (três décimos por cento) ao dia sobre o valor da Ordem de Serviço, no caso de atraso na 
execução do objeto, limitado a trinta dias; 

3. multa de mora adicional de 5,0 % (cinco por cento) sobre o valor da Ordem de Serviço, no caso de atraso na execução 
do objeto por período superior ao previsto na alínea “b”. 

4. multa compensatória de 10 % (dez por cento) sobre o valor contratado, no caso de inexecução total da obrigação 
assumida; 

5. suspensão temporária do direito de participar de licitação e impedimento de contratar com o Poder Judiciário do Estado 
do Tocantins, pelo prazo de até dois anos; 

6. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 

14.2 O valor da multa, aplicada após o regular processo administrativo, será descontado de pagamentos eventualmente devidos 
ao credenciado, cobrados administrativamente ou judicialmente. 
14.3 O valor da multa aplicada, tanto compensatória quanto moratória, deverá ser recolhido ao Fundo Especial de Modernização 
e Aprimoramento do Poder Judiciário FUNJURIS, dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis após a respectiva notificação. 
14.4 As penalidades previstas nas alíneas "a", “e” e “f” do item 14.1 poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, à pena 
prevista na alínea “b”, “c” e “d” do mesmo item. 
14.5 As penalidades previstas nas alíneas “e” e “f” do item 14.1 também poderão ser aplicadas ao credenciado que tenha sofrido 
condenação definitiva por fraudar recolhimento de tributos, praticar ato ilícito visando a frustrar os objetivos do credenciamento 
ou demonstrar não possuir idoneidade para contratar com a Administração. 
14.6 A não observação dos itens II, III e IV do item 15 deste edital sujeitará os profissionais às penalidades estabelecidas no 
respectivo contrato. 
14.7 A recusa injustificada no recebimento da Ordem de Serviço pelo credenciado, faz com que, o mesmo só receba nova 
Ordem de Serviço após esgotada a lista de credenciados. 
14.8 No momento da apuração das penalidades, a autoridade instauradora do processo administrativo poderá determinar o 
afastamento temporário do credenciado, pelo prazo de até 60 (sessenta) dias, prorrogáveis por igual período, findo o qual 
cessarão os seus efeitos, ainda que não concluído o processo. 
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14.9 A irregularidade praticada pelo profissional credenciado durante a execução da prestação do serviço deve ser 
obrigatoriamente apurada mediante processo administrativo. 
15. DO DESCREDENCIAMENTO 
15.1 O profissional poderá ser descredenciado, assegurada a prévia e ampla defesa: 
I. Por conveniência da Administração, mediante ato devidamente motivado; 
II. Por insuficiência técnica constatada no processo de capacitação obrigatória; 
III. Quando houver violação aos deveres e atribuições previstos nos itens 7 e 8 deste Edital; 
IV. A pedido do profissional credenciado com antecedência de, no mínimo, 10 (dez) dias; 
V. Quando se recusar a prestar qualquer serviço indispensável ao regular andamento do processo ou das demais atividades 
forenses, ou negligenciar nesse sentido. 
VI. O credenciado será avaliado, continuamente, durante a execução das atividades e não obtendo êxito na respectiva avaliação, 
seu descredenciamento poderá ser ensejado. 
15.2 A não observação das hipóteses previstas no item 8 e 9 deste edital, sujeitará os profissionais às sanções estabelecidas no 
item 15. 
16. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
16.1 O GGEM poderá expedir, no prazo máximo e improrrogável de 45 (quarenta e cinco) dias, a partir da publicação deste 
Edital, Ato regulamentando as rotinas de trabalho, forma de designação, e outros assuntos correlatos, que deverão ser 
publicadas no Diário da Justiça. 
16.2 Nenhuma indenização será devida aos proponentes pela elaboração de proposta e/ou apresentação de documentos 
relativos a este credenciamento. 
16.3 Sem prejuízo das disposições contidas no Capítulo III da Lei n° 8.666/93, o presente Edital e a proposta do credenciado 
serão partes integrantes do Termo de Credenciamento. 
16.4 Os serviços prestados serão acompanhados e recebidos pelo GGEM, que procederá à conferência e verificação da sua 
conformidade com as especificações constantes neste Edital e com a legislação de regência. 
16.5 Os profissionais credenciados são profissionais autônomos e seu credenciamento não gera nenhum direito imediato ou 
futuro de contratação, tão somente o habilita a atender a atividade profissional de prestação de serviços, sem vínculo 
empregatício, cujos pagamentos deverão ser feitos mediante a apresentação dos documentos mencionados no item 10 deste 
Edital. 
16.6 Os credenciados ficam sujeitos à responsabilização civil, penal e administrativa pelos atos que, nessa condição, praticarem. 
16.7 A direção do Foro da Comarca de atuação disponibilizará espaço e equipamentos adequados para o desenvolvimento dos 
trabalhos dos profissionais credenciados. 
16.8 Os casos não regulamentados por este Edital serão apreciados pela Presidência do Tribunal de Justiça. 
16.9 A Diretoria de Controle Interno verificará a conformidade dos atos praticados nos termos deste Edital de Credenciamento, 
na forma definida em seu Plano de Auditoria. 
16.10 - Este Edital entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. 
 MINUTA - DCC Nº 42/2021 
PROCESSO Nº. 21.0.000005378-0  
MINUTA – TERMO DE CREDENCIAMENTO 
 TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº ___/202_ 
PROCESSO 21.0.000005378-0  
TERMO DE CREDENCIAMENTO QUE ENTRE SI CELEBRAM O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS E 
_______PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PROGRAMA TEMPO DE DESPERTAR, QUE VISA ATENDER 
ÀS DEMANDAS DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO TOCANTINS, NA COMARCA DE PALMAS. 
 Pelo presente Instrumento e na melhor forma de direito, o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, inscrito no 
CNPJ/MF sob o nº 25.053.190/0001-36, com sede na Praça dos Girassóis, s/nº, centro, em Palmas/TO, neste ato representado 
por _______portador do RG nº_______ – SSP/ _____, inscrito no CPF/MF nº ____, doravante designado CREDENCIANTE, e o 
(a) Sr (a) ______, inscrito (a) portador (a) do RG nº _______/SSP/______, inscrito no CPF/MF sob o nº _______, residente e 
domiciliado (a) __________, doravante designado (a) CREDENCIADO (A), tem entre si, justo e avençado o presente 
Credenciamento, amparado pelo Edital de Credenciamento nº ___/202__ e, pela Lei nº. 8.666/1993, e demais legislações 
aplicáveis, mediante as seguintes cláusulas e condições: 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO: 
1.1. Credenciamento de profissional da especialidade de ______, para prestar serviços, na Comarca de Palmas, caráter auxiliar 
e especializado, no que se refere à avaliação inicial, manejo de grupo com homens autores de violência doméstica contra 
mulher, bem como seu acompanhamento psicossocial (individual e em grupos), além de executar o monitoramento e avaliação 
dos casos. 
1.2. O credenciamento citado na sub cláusula 1.1 obedecerá ao estipulado neste Termo, bem como as especificações técnicas, 
forma de execução de acordo com as disposições dos documentos adiante enumerados, constantes do Processo Administrativo 
21.0.000005378-0 e ______________,  do CREDENCIANTE, e que, independentemente de transcrição, fazem parte integrante e 
complementar deste, no que não o contrariarem. São eles: 
1.2.1. O Edital de Credenciamento nº ___/202__, do CREDENCIANTE; e 
1.2.2. A documentação fornecida pelo (a) CREDENCIADO (A), acostada aos autos epigrafados. 
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1.3. Os serviços ora credenciados foram objeto de Procedimento de Credenciamento, de acordo com o disposto na Lei 
8.666/93, conforme edital e processo administrativo acima citado. 
CLÁUSULA SEGUNDA – DA CAPACITAÇÃO: 
2.1. Após o credenciamento o (a) CREDENCIADO (A) deverá obrigatoriamente participar das etapas de capacitação específica 
para atuação, oferecido pelo CREDENCIANTE, por meio do GGEM e da Escola Superior da Magistratura Tocantinense – 
ESMAT, com ônus para as próprias instituições, em data a ser informada no momento oportuno e nos seguintes termos: 
2.1.1. Etapa de nivelamento, com duração de 8 (oito) horas, a ser conduzida pelo GGEM, na modalidade Ensino à Distância - 
EAD, cujo objetivo é apresentar as Noções Introdutórias sobre o Programa Tempo de Despertar no âmbito do CREDENCIANTE; 
2.1.2. Curso Teórico-metodológico, com duração de 64 (sessenta e quatro) horas, a ser conduzido pela ESMAT, na modalidade 
Ensino à Distância - EAD, cujo objetivo é capacitar os profissionais nos aspectos teórico e práticos acerca do Programa Tempo 
de Despertar. 
Parágrafo único. Os credenciados que não alcançarem a produtividade mínima preconizada pela ESMAT, que é nota 7 (sete) e 
75% de presença no curso, serão automaticamente descredenciados. 
2.2. Etapa de supervisão, com duração de 16 (dezesseis) horas, a ser conduzida pelo GGEM, na modalidade Ensino à Distância 
- EAD, cujo objetivo é o treinamento prático da aplicação da metodologia do Programa Tempo de Despertar no âmbito do 
CREDENCIANTE e aperfeiçoamento da técnica de supervisão profissional. 
Parágrafo único. Os credenciados que não demonstrarem competências e habilidades necessárias para a condução das 
atividades, conforme avaliação do GGEM, serão automaticamente descredenciados. 
2.3. Após a capacitação, será organizada a lista de credenciados considerados aptos para o encargo, ordenadas por data e hora 
da inscrição, que servirão como critério para distribuição das demandas. 
CLÁUSULA TERCEIRA – DA EXECUÇÃO E LOCAL DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS: 
3.1. O (A) CREDENCIADO (A) desenvolverá trabalhos técnicos de acordo com as atribuições constantes neste Instrumento e no 
Edital de Credenciamento. 
3.2. Os serviços especializados de que trata o item 1.1, da Cláusula Primeira deste Termo e do Edital, serão prestados nos feitos 
administrativos e judiciais em trâmite na Comarca de Palmas. 
3.3. As demandas serão encaminhadas para os profissionais credenciados do Programa Tempo de Despertar por meio de 
Ordem de Serviço, que será emitida pelo GGEM, para atuação na comarca de Palmas, só podendo receber nova Ordem de 
Serviço após esgotada a lista de credenciados. 
3.4. Em casos de necessidade de atuação em comarca diversa da que o profissional está credenciado, este será consultado 
sobre a disponibilidade, devendo receber as diárias correspondentes. 
3.5. O (A) CREDENCIADO (A) cumprirá exclusivamente os atos determinados pelo CREDENCIANTE após o recebimento da 
respectiva Ordem de Serviço. 
3.6. Poderão ser emitidas Ordens de Serviços adicionais ao mesmo profissional, desde que devidamente motivado, nos casos 
em que seja necessária a complementação de um mesmo serviço, evidenciado o prejuízo no resultado dos processos. 
CLÁUSULA QUARTA – DAS ATRIBUIÇÕES DO (A) CREDENCIADO (A): 
4.1. São atribuições do (a) CREDENCIADO (A): 
4.1.1. Realizar acolhimento inicial empregando entrevistas, visitas institucionais e familiares, e demais protocolos que sejam 
adotados na metodologia do Programa Tempo de Despertar; 
4.1.2. Coordenar grupo reflexivo com os homens autores de violência doméstica contra mulher, vinculados ao Programa Tempo 
de Despertar; 
4.1.3. Elaborar relatórios de todas as atividades desenvolvidas; 
4.1.4. Realizar monitoramento dos casos, com registro e realização de visitas domiciliares e institucionais; 
4.1.5. Avaliar os casos no momento de desligamento do Programa Tempo de Despertar; 
4.1.6. Realizar a supervisão técnica obrigatória, que é parte integrante do procedimento a ser realizado, na data e horário 
previamente agendado; 
4.1.7. Desenvolver demais atividades técnicas inerentes ao Programa Tempo de Despertar, de acordo com a necessidade. 
CLÁUSULA QUINTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
5.1. A despesa com a execução do objeto deste Termo de Credenciamento correrá à conta da Dotação Orçamentária 
consignada: 
       Unidade Gestora:  
       Classificação Orçamentária:  
       Natureza de Despesa:  
       Fonte de Recursos:  
5.2. A alteração de rubrica orçamentária, quando necessária, será efetuada mediante termo de apostilamento. 
CLÁUSULA SEXTA – DA REMUNERAÇÃO E PAGAMENTO: 
6.1. O (A) CREDENCIADO (A) será remunerado (a) por entrevista, parecer, relatório, laudo, estudo técnico, reunião, manejo de 
grupos, acompanhamento, monitoramento, supervisão ou qualquer produto técnico produzido, cujos valores serão obtidos a 
partir da quantidade de horas técnicas necessárias à realização de todos os procedimentos e quaisquer outros atos essenciais à 
efetivação do trabalho: 
6.1.1. Na emissão da Ordem de Serviço caberá ao GGEM a definição do quantitativo das horas técnicas necessárias; 
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6.1.2. Caso não haja concordância por parte do (a) CREDENCIADO (A) com o quantitativo de horas técnicas definidas na Ordem 
de Serviço, será facultado o pedido de reconsideração devidamente motivado, que será apreciada pelo GGEM. 
6.2. A remuneração da hora técnica será o equivalente a 1,00% (um por cento) do vencimento do cargo efetivo de Analista 
Judiciário da Classe A, Padrão 1, constante do Anexo IV à Lei 2.409/10, a ser reajustada em consonância com a atualização da 
referida tabela (data base), sempre no mês de janeiro do ano subsequente (de modo que será praticado o mesmo valor de hora 
técnica durante todo o ano). 
6.3. Para aferição do valor da hora técnica, foram levados em consideração os valores apurados pela Central de Compras, bem 
como o valor praticado por este Poder Judiciário aos servidores ocupantes do cargo de provimento efetivo com as mesmas 
características, além da equiparação aos credenciados gerais do GGEM, a fim de proporcionar a justa e igualitária remuneração 
aos profissionais da mesma área. 
6.4. Os valores das ordens de serviços emitidas ao (a) CREDENCIADO (A) em um determinado mês, não poderá ultrapassar o 
vencimento do cargo efetivo de Analista Judiciário da Classe A, Padrão 1. 
6.5. Para fins de recebimento, o credenciado encaminhará ao GGEM, nota fiscal emitida pelo órgão competente da Prefeitura da 
localidade onde foi realizada a prestação de serviço, observando os prazos e fluxos de emissão e envio, determinados pela 
Diretoria Financeira e repassados aos credenciados por meio de comunicação mensal. 
6.6. Para fins de pagamento, o GGEM encaminhará à Diretoria Financeira, certidão detalhada dos atos praticados pelo (a) 
CREDENCIADO (A), juntamente com a nota fiscal devidamente atestada e demais documentos relativos. 
6.7. O GGEM reserva-se ao direito de não atestar a nota fiscal para o pagamento, caso os dados constantes da mesma 
estiverem em desacordo com os dados do (a) CREDENCIADO (A), ou, ainda, se os serviços prestados não estiverem em 
conformidade com as especificações apresentadas nas ordens de serviços. 
6.8. Após a prestação do serviço e nas datas estipuladas em fluxo interno da Diretoria Financeira, o credenciado deverá 
encaminhar nota fiscal para o e-mail próprio a este fim, de acordo com as orientações previamente feitas pelo GGEM, assim 
como todos os documentos complementares que porventura forem solicitados, para posterior pagamento. 
CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DO (A) CREDENCIADO (A): 
7.1. O (A) CREDENCIADO (A) obriga-se a: 
7.1.1. Observar às leis, decretos, regulamentos, portarias e demais normas aplicáveis direta e indiretamente a este 
Credenciamento; 
7.1.2. Assegurar às partes igualdade de tratamento; 
7.1.3. Não atuar em causa em que tenha algum motivo de impedimento ou suspeição; 
7.1.4. Manter rígido controle dos processos em seu poder, zelando pelo sigilo profissional, em especial nos feitos que tramitam 
sob segredo de justiça; 
7.1.5. Zelar pela qualidade técnica na execução do serviço prestado; 
7.1.6. Cumpri rigorosamente os prazos das demandas propostas, não deixando de prestar qualquer serviço indispensável ao 
regular andamento do processo ou das demais atividades forenses e na sua impossibilidade, apresentar justificativa plausível. 
7.1.7. Manter, durante o prazo de vigência deste Termo, bem como de validade do Edital, todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas; 
7.1.8. Acatar as orientações do GGEM, sujeitando-se a mais ampla e irrestrita fiscalização, prestando os esclarecimentos 
solicitados e atendendo às reclamações formuladas; 
7.1.9. Comunicar ao GGEM, no prazo máximo de 10 (dez) dias que antecedam o prazo da realização dos serviços, os motivos 
que impossibilitam o seu cumprimento, caso ocorram; 
7.1.10. Comunicar por escrito ao GGEM, a impossibilidade de recebimento de novas ordens de serviços, apresentando seus 
motivos devidamente justificados; 
7.1.11. Cumprir rigorosamente as normas estabelecidas pelo CREDENCIANTE e pela Corregedoria Geral da Justiça e as 
determinações judiciais; 
7.1.12. Cumprir com pontualidade as atividades e não se ausentar injustificadamente antes de seu término, nem deixar de 
atender as emergências; 
7.1.13. Tratar com urbanidade e respeito os magistrados, partes, membros do Ministério Público, Defensores Públicos, 
Advogados, Testemunhas, Servidores e Auxiliares da Justiça; 
7.1.14. Manter conduta irrepreensível na vida pública e particular; 
7.1.15. Participar de capacitação e aperfeiçoamento de conhecimentos e técnicas de atendimento eficientes às partes; 
7.1.16. Manter os dados pessoais e endereços físicos e eletrônicos devidamente atualizados, durante todo o período de vigência 
deste Termo de do Edital; 
7.1.17. Observar o cumprimento das normas previstas na Lei de regulamentação da profissão e no Código de Ética Profissional, 
de cada área de atuação. 
7.1.18. Conhecer os serviços que compõem a rede de proteção na sua comarca para em caso de necessidade de 
encaminhamento, poder efetuá-lo. 
7.1.19. Adotar o Protocolo de trabalho determinado para as intervenções e para o qual foram devidamente capacitados. 
CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DO CREDENCIANTE: 
8.1. O CREDENCIANTE, por meio do GGEM, obriga-se a: 
8.1.1. Observar às leis, decretos, regulamentos, portarias e demais normas aplicáveis direta e indiretamente a este 
Credenciamento; 
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8.1.2. Habilitar o candidato ao credenciamento; 
8.1.3. Providenciar as capacitações obrigatórias e as de formação continuada dos credenciados; 
8.1.4. Emitir Ordem de Serviço ao credenciado; 
8.1.5. Colocar à disposição do credenciado todas as informações necessárias à execução dos serviços; 
8.1.6. Coordenar e promover o acompanhamento e a fiscalização da prestação dos serviços, com vistas ao seu perfeito 
cumprimento, sob os aspectos quantitativos e qualitativos, anotando em registro próprio as falhas detectadas e comunicando ao 
credenciado as ocorrências de quaisquer fatos que exijam medidas corretivas; 
8.1.7. Receber as avaliações de desempenho realizadas pelos magistrados e proceder os encaminhamentos de 
descredenciamento, nos casos de insuficiência na atuação do (a)  CREDENCIADO (A); 
8.1.8. Atestar a execução do objeto desta contratação por meio de servidor especificamente designado; 
8.1.9. Formalizar os processos de pagamento dos serviços realizados pelo credenciado de acordo com as condições 
previamente estabelecidas e posteriormente remeter a Diretoria Financeira para o processamento; 
8.1.10. Realizar demais atividades inerentes ao gerenciamento do credenciamento; 
8.1.11. Encaminhar, por meio eletrônico, uma via do Termo de Credenciamento, após a assinatura do representante do 
CREDENCIANTE e a publicação de seu extrato ao (a)  CREDENCIADO (A). 
CLÁUSULA NONA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS: 
9.1. Com fundamento nos artigos 86 e 87 da Lei nº 8.666/93, o (a) CREDENCIADO (A) ficará sujeito (a), no caso de atraso 
injustificado, assim considerado pelo CREDENCIANTE ou ainda em razão de execução parcial, inexecução da obrigação ou 
serviço considerado inservível, bem como, qualquer outro tipo de infração, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal, 
assegurada a prévia e ampla defesa, às seguintes penalidades: 
a) Advertência; 
b) Multa de mora de 0,3 % (três décimos por cento) ao dia sobre o valor da Ordem de Serviço, no caso de atraso na execução do 
objeto, limitado a 30 (trinta) dias; 
c) Multa de mora adicional de 5,0 % (cinco por cento) sobre o valor da Ordem de Serviço, no caso de atraso na execução do 
objeto por período superior ao previsto na alínea “b”. 
d) Multa compensatória de 10 % (dez por cento) sobre o valor contratado, no caso de inexecução total da obrigação assumida; 
e) Suspensão temporária do direito de participar de licitação e impedimento de contratar com o CREDENCIANTE, pelo prazo de 
até 2 (dois) anos; 
f) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 
9.2. O valor da multa, aplicada após o regular processo administrativo, será descontado de pagamentos eventualmente devidos 
ao credenciado, cobrados administrativamente ou judicialmente. 
9.3. O valor da multa aplicada, tanto compensatória quanto moratória, deverá ser recolhido ao Fundo Especial de Modernização 
e Aprimoramento do Poder Judiciário - Funjuris, dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis após a respectiva notificação. 
9.4. As penalidades previstas nas alíneas "a", “e” e “f”, do item 9.1, desta Cláusula, poderão ser aplicadas, cumulativamente ou 
não, à pena prevista na alínea “b”, “c” e “d” do mesmo item. 
9.5. As penalidades previstas nas alíneas “e” e “f” , do item 9.1, desta Cláusula, também poderão ser aplicadas ao credenciado 
que tenha sofrido condenação definitiva por fraudar recolhimento de tributos, praticar ato ilícito visando a frustrar os objetivos do 
credenciamento ou demonstrar não possuir idoneidade para contratar com a Administração. 
9.6. A não observação dos itens II, III e IV, do item 15 do Edital, como das alíneas “b”, “c” e “e”, da Cláusula Décima deste 
Termo, sujeitará o (a) CREDENCIADO (A) às penalidades estabelecidas neste Termo e no Edital de Credenciamento. 
9.7. A recusa injustificada no recebimento da Ordem de Serviço pelo (a) CREDENCIADO (A), faz com que, o mesmo só receba 
nova Ordem de Serviço após esgotada a lista de credenciados. 
9.8. No momento da apuração das penalidades, a autoridade instauradora do processo administrativo poderá determinar o 
afastamento temporário do credenciado, pelo prazo de até 60 (sessenta) dias, prorrogáveis por igual período, findo o qual 
cessarão os seus efeitos, ainda que não concluído o processo. 
9.9. A irregularidade praticada pelo (a) CREDENCIADO (A) durante a execução da prestação do serviço deve ser 
obrigatoriamente apurada mediante processo administrativo. 
CLÁUSULA DÉCIMA – DO DESCREDENCIAMENTO: 
10.1. O (A) CREDENCIADO (A) poderá descredenciado (a), assegurado (a) a prévia e ampla defesa: 
a) Por conveniência do CREDENCIANTE, mediante ato devidamente motivado; 
b) Por insuficiência técnica constatada no processo de capacitação obrigatória; 
c) Quando houver violação aos deveres e atribuições previstos nos itens 7 e 8 do Edital; 
d) A pedido do profissional credenciado com antecedência de, no mínimo, 10 (dez) dias; 
e) Quando se recusar a prestar qualquer serviço indispensável ao regular andamento do processo ou das demais atividades 
forenses, ou negligenciar nesse sentido. 
f) O (a) CREDENCIADO (A) será avaliado (a), continuamente, durante a execução das atividades e não obtendo êxito na 
respectiva avaliação, seu descredenciamento poderá ser ensejado. 
10.2. A não observação das hipóteses previstas no item 8 e 9 do Edital, sujeitará os profissionais às sanções estabelecidas no 
item 15 do Edital de Credenciamento. 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA VINCULAÇÃO: 
11.1. O presente Termo fica vinculado aos autos 21.0.000005378-0. 
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CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA LEGISLAÇÃO E CASOS OMISSOS: 
12.1. Este Termo de Credenciamento, inclusive os casos omissos, regula-se pelos critérios legais extraídos do artigo 37, inciso 
XXI, da Constituição Federal e pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA: 
13.1. O presente Termo de Credenciamento terá vigência de 60 (sessenta) meses, contados a partir da publicação resumida do 
extrato no Diário da Justiça Eletrônico - DJE. 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA PUBLICAÇÃO: 
14.1. A publicação resumida deste Termo de Credenciamento, que é condição indispensável para sua eficácia, será 
providenciada pelo CREDENCIANTE, nos termos do parágrafo único do artigo 61 de Lei nº 8.666/93. 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA GESTÃO E DA FISCALIZAÇÃO: 
15.1. O Grupo Gestor das Equipes Multidisciplinares - GGEM será responsável pelo gerenciamento do credenciamento e 
atuação dos profissionais que prestarão serviços no Programa Tempo de Despertar. 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DAS VEDAÇÕES: 
16.1. É vedado ao (à) CREDENCIADO(A), delegar ou transferir a terceiros, no todo ou em parte, os serviços objeto deste Termo 
de Credenciamento. 
16.2. É vedado o credenciamento de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até terceiro grau, 
inclusive, de Magistrado ou de Servidor investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento do Poder Judiciário do Estado 
do Tocantins. 
16.3. É vedado o credenciamento de profissionais contratados temporariamente pelo CREDENCIANTE, durante a vigência do 
contrato, bem como de profissionais de outros órgãos que estejam cedidos ao CREDENCIANTE. É vedado ainda o 
credenciamento de profissionais que exerçam atividade laborativa com vínculo de trabalho de Dedicação Exclusiva e que impeça 
a realização de prestação de serviços ao CREDENCIANTE na modalidade de credenciamento. 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DAS ALTERAÇÕES: 
17.1. O presente Termo de Credenciamento poderá receber Termos Aditivos que ajustem acréscimos ou retiradas de serviços 
existentes, com reajustes ou não de remuneração. 
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DISPOSIÇÕES FINAIS: 
18.1. O GGEM poderá expedir, no prazo máximo e improrrogável de 45 (quarenta e cinco) dias, a partir da publicação do Edital 
de Credenciamento, Ato regulamentando as rotinas de trabalho, forma de designação, e outros assuntos correlatos, que deverão 
ser publicadas no Diário da Justiça Eletrônico - DJE. 
18.2. Nenhuma indenização será devida aos proponentes pela elaboração de proposta e/ou apresentação de documentos 
relativos a este Credenciamento. 
18.3. Sem prejuízo das disposições contidas no Capítulo III da Lei n° 8.666/93, deste Termo e do Edital e a documentação do 
credenciado serão partes integrantes do Termo de Credenciamento. 
18.4. Os serviços prestados serão acompanhados e recebidos pelo GGEM, que procederá à conferência e verificação da sua 
conformidade com as especificações constantes neste termo e no Edital e com a legislação de regência. 
18.5. Os profissionais credenciados são profissionais autônomos e seu credenciamento não gera nenhum direito imediato ou 
futuro de contratação, tão somente o habilita a atender a atividade profissional de prestação de serviços, sem vínculo 
empregatício, cujos pagamentos deverão ser feitos mediante a apresentação dos documentos mencionados na Cláusula Sexta, 
deste Termo e  no item 10 do Edital. 
18.6. Os credenciados ficam sujeitos à responsabilização civil, penal e administrativa pelos atos que, nessa condição, praticarem. 
18.7. A direção do Foro da Comarca de atuação disponibilizará espaço e equipamentos adequados para o desenvolvimento dos 
trabalhos dos profissionais credenciados. 
18.8. Os casos não regulamentados por este Edital serão apreciados pela Presidência do Tribunal de Justiça. 
18.9. A Diretoria de Controle Interno verificará a conformidade dos atos praticados nos termos deste Edital de Credenciamento, 
na forma definida em seu Plano de Auditoria. 
CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DO FORO: 
19.1. Para dirimir todas as questões oriundas do presente Termo de Credenciamento fica eleito o Foro de Palmas - TO, com 
renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
E, para firmeza e como prova de assim haverem, entre si, ajustado e contratado, lavrou-se o presente Termo que, depois de lido 
e achado conforme, vai assinado pelas Partes, por meio de assinatura eletrônica utilizando-se do Sistema Eletrônico de 
Informações - SEI/TJTO, para que produza seus efeitos. 
Documento assinado eletronicamente por Antonio José Ferreira de Rezende, Diretor de Gestão de Pessoas, em 27/04/2021, 
às 09:13, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. 
 

EDITAL DE CREDENCIAMENTO N° 004/2021  
O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS torna público que realizará credenciamento de profissionais que 
atuarão no Programa Justiça Terapêutica que visa atender a demanda do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, com 
fundamento na Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, Lei n° 9.099 26 de setembro de 1995, Lei 8.069 de 13 
de julho de 1990, Lei n° 11.343 de 23 de agosto de 2006, no Provimento nº 04/2010 do CNJ e autorizado no SEI 
18.0.000020813-9 e obedecidas as seguintes condições e exigências:  
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1. DO OBJETO 

1.1 Abertura de vagas para credenciamento de pessoas físicas graduadas em Serviço Social, Psicologia ou Pedagogia, 
destinadas a prestarem serviço de caráter auxiliar e especializado no que se refere ao acolhimento e avaliação inicial do sujeito 
envolvido com infração que tenha como fator desencadeador a droga, bem como seu acompanhamento Psicossocial no âmbito 
do TJTO (individual e em grupos, de familiares e institucional), execução do monitoramento e avaliação dos casos, além de 
desenvolver atividades articuladas com a rede de políticas públicas. 
1.2 Os profissionais credenciados desenvolverão trabalhos técnicos de acordo com as atribuições constantes deste Edital. 
1.3 Os serviços especializados de que trata o item 1.1 serão prestados nos feitos administrativos e judiciais em trâmite. 
1.4 Os profissionais credenciados são pessoas físicas que colaboram com o Poder Judiciário Tocantinense, prestando serviço 
público relevante, sem vínculo empregatício. 
 2. DAS VAGAS 
2.1 Serão ofertadas 20 (vinte) vagas para  atuação na Comarca de Palmas. 
 3. DA VIGÊNCIA 
O presente Edital de credenciamento terá vigência de 60 meses a contar da sua publicação no Diário da Justiça do Tribunal de 
Justiça do Estado do Tocantins. 
 4. DOS RESPONSÁVEIS PELO CREDENCIAMENTO 
O Grupo Gestor das Equipes Multidisciplinares (GGEM) será responsável pelo gerenciamento do credenciamento e atuação dos 
profissionais que prestarão serviços no Programa Justiça Terapêutica. 
 5. DA INSCRIÇÃO 
5.1 Qualquer interessado poderá solicitar sua inscrição, que será efetuada por meio de formulário eletrônico próprio, observando 
a documentação exigida no item 6 deste Edital, recebida a partir da realização da inscrição. 
5.1.2 As inscrições devem ser feitas no site do TJTO, no endereço 
eletrônico http://www.tjto.jus.br/index.php/cidadao/credenciamento/ggem  no ícone de inscrição de Profissionais para o Programa 
Justiça Terapêutica, a partir da publicação deste edital. 
5.2 A documentação de que trata o item 6 deverá ser encaminhada, em formato digital, em arquivos PDF, 
pelo email: credenciamentopjt@gmail.com  pelos interessados, no prazo de 05 (cinco) dias corridos, após a realização da 
inscrição. 
5.3 Caso o interessado envie a documentação em desacordo com a relação constante no item 6, este terá sua inscrição anulada, 
sendo que, caso deseje realizar nova inscrição, deverá apresentar toda a documentação novamente e será reposicionado no 
final da fila. 
 6. DA DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA PARA O CREDENCIAMENTO 
6.1 A documentação exigida para fins de habilitação e credenciamento, deverá obrigatoriamente ser: 

1. Carteira de Identidade; 
2. Cadastro de Pessoa Física – CPF; 
3. Certidão de Quitação Eleitoral; 
4. PIS/PASEP; 
5. Certidão negativa criminal expedida pela Justiça Estadual; 
6. Certidão negativa criminal expedida pela Justiça Federal; 
7. Certidão negativa de crimes eleitorais; 
8. Certidão negativa criminal de 1ª instância; 
9. Certidão negativa de Débitos Trabalhistas - TST; 
10. Certidão negativa de contas julgadas irregulares do TCETO 
11. Certidão negativa de contas julgadas irregulares do TCU; 
12. Certidão negativa de Condenação por improbidade administrativa - CNJ; 
13. Certidão negativa de Débitos tributários – SEFAZ TO; 
14. Certidão negativa da Justiça Militar da União (STM); 
15. Certidão negativa da Justiça Militar Estadual; 
16. Declaração de que tem pleno conhecimento e concorda com as regras estabelecidas neste Edital; 
17. Comprovante de residência atualizado nos últimos três meses; 
18. Diploma ou certificado de formação em Nível Superior, devidamente reconhecido pelo Ministério da Educação 

(autenticado em cartório); 
19. Declaração de regularidade das profissões regulamentadas nos respectivos Conselhos (Serviço Social e Psicologia); 

 7. DO CREDENCIAMENTO 
7.1 É condição para o credenciamento e atuação nas demandas encaminhadas pelo GGEM, ser graduado em Serviço Social, 
Psicologia ou Pedagogia; 
7.2 Ter efetuado a inscrição e apresentado os documentos, dentro do prazo estipulado, conforme disposto nos itens 5 e 6; 
7.3 É vedado o credenciamento de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até terceiro grau, 
inclusive, de Magistrado ou de Servidor investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento do Poder Judiciário. 
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7.4 É vedado o credenciamento de profissionais contratados temporariamente pelo Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, 
durante a vigência do contrato, bem como de profissionais de outros órgãos que estejam cedidos ao TJTO. É vedado ainda o 
credenciamento de profissionais que exerçam atividade laborativa com vínculo de trabalho de Dedicação Exclusiva e que impeça 
a realização de prestação de serviços ao TJTO na modalidade de credenciamento. 
7.5 Após a habilitação, a Divisão de Contratos e Convênios coletará as assinaturas nos Termos de Credenciamento padronizado 
e providenciará sua publicação que terá vigência de 60 (sessenta) meses. 
7.6 O profissional habilitado receberá, por meio eletrônico, uma via do Termo de Credenciamento, após a assinatura do 
representante da Administração e a publicação de seu extrato. 
7.7 Após o credenciamento os profissionais, deverão obrigatoriamente participar das etapas de capacitação específica para 
atuação, oferecido pelo Tribunal de Justiça, por meio do GGEM e da Escola Superior da Magistratura Tocantinense – ESMAT, 
com ônus para as próprias instituições, em data a ser informada no momento oportuno e nos seguintes termos: 
7.7.1 Etapa de nivelamento, com duração de 08 horas, a ser conduzida pelo GGEM, na modalidade Ensino à Distância - EAD, 
cujo objetivo é apresentar as Noções Introdutórias sobre o Programa Justiça Terapêutica no âmbito do TJTO. 
7.7.2 Curso Teórico-metodológico, com duração de 120 horas, a ser conduzido pela Esmat, na modalidade Ensino à Distância - 
EAD, cujo objetivo é capacitar os profissionais nos aspectos teórico e práticos acerca da Justiça Terapêutica. 
Parágrafo único. Os credenciados que não alcançarem a produtividade mínima preconizada pela ESMAT, que é nota 7 (sete) e 
75% de presença no curso, serão automaticamente descredenciados. 
7.7.3 Etapa de supervisão, com duração de 16 horas, a ser conduzida pelo GGEM, na modalidade Ensino à Distância - EAD, 
cujo objetivo é o treinamento prático da aplicação da metodologia do Programa Justiça Terapêutica no âmbito do TJTO e 
aperfeiçoamento da técnica de supervisão profissional. 
Parágrafo único. Os credenciados que não demonstrarem competências e habilidades necessárias para a condução das 
atividades, conforme avaliação do GGEM, serão automaticamente descredenciados. 
7.8 Após a capacitação, será organizada a lista de credenciados considerados aptos para o encargo, ordenadas por data e hora 
da inscrição, que servirão como critério para distribuição das demandas. 
7.9 As demandas serão encaminhadas para os profissionais credenciados do Programa Justiça Terapêutica por meio de Ordem 
de Serviço, que será emitida pelo GGEM, para atuação na comarca de credenciamento, só podendo receber nova Ordem de 
Serviço após esgotada a lista de credenciados. 
7.10 Em casos de necessidade de atuação em comarca diversa da que o profissional está credenciado, este será consultado 
sobre a disponibilidade, devendo receber as diárias correspondentes. 
7.11 Os credenciados cumprirão exclusivamente os atos determinados pelo Poder Judiciário após o recebimento da respectiva 
Ordem de Serviço. 
7.12 Poderão ser emitidas Ordens de Serviços adicionais ao mesmo profissional, desde que devidamente motivado, nos casos 
em que seja necessária a complementação de um mesmo serviço, evidenciado o prejuízo no resultado dos processos. 
 8. DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES 
8.1 São obrigações dos profissionais credenciados: 

1. Assegurar às partes igualdade de tratamento; 
2. Não atuar em causa em que tenha algum motivo de impedimento ou suspeição; 
3. Manter rígido controle dos processos em seu poder, zelando pelo sigilo profissional, em especial nos feitos que tramitam 

sob segredo de justiça; 
4. Zelar pela qualidade técnica na execução do serviço prestado; 
5. Cumprir rigorosamente os prazos das demandas propostas, não deixando de prestar qualquer serviço indispensável ao 

regular andamento do processo ou das demais atividades forenses e na sua impossibilidade, apresentar justificativa 
plausível. 

6. Manter, durante o prazo de validade do Edital, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas; 
7. Acatar as orientações do GGEM, sujeitando-se a mais ampla e irrestrita fiscalização, prestando os esclarecimentos 

solicitados e atendendo às reclamações formuladas; 
8. Comunicar ao GGEM, no prazo máximo de 10 (dez) dias que antecedam o prazo da realização dos serviços, os motivos 

que impossibilitam o seu cumprimento, caso ocorram; 
9. Comunicar por escrito ao GGEM, a impossibilidade de recebimento de novas ordens de serviços, apresentando seus 

motivos devidamente justificados; 
10. Cumprir rigorosamente as normas estabelecidas pelo Tribunal de Justiça e pela Corregedoria Geral da Justiça e as 

determinações judiciais; 
11. Cumprir com pontualidade as atividades e não se ausentar injustificadamente antes de seu término, nem deixar de 

atender as emergências; 
12. Tratar com urbanidade e respeito os magistrados, partes, membros do Ministério Público, Defensores Públicos, 

Advogados, Testemunhas, Servidores e Auxiliares da Justiça; 
13. Manter conduta irrepreensível na vida pública e particular; 
14.  Participar de treinamento e aperfeiçoamento de conhecimentos e técnicas de atendimento eficientes às partes; 
15. Manter os dados pessoais e endereços físicos e eletrônicos devidamente atualizados, durante todo o período de vigência 

deste edital; 
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16. Observar o cumprimento das normas previstas na Lei de regulamentação da profissão e no Código de Ética Profissional, 
de cada área de atuação. 

17. Conhecer os serviços que compõem a rede de proteção na sua comarca para em caso de necessidade de 
encaminhamento, poder efetuá-lo. 

18. Adotar o Protocolo de trabalho determinado para as intervenções e para o qual foram devidamente capacitados. 

8.2 São obrigações do Tribunal de Justiça, por meio do GGEM: 

1. Habilitar o candidato ao credenciamento; 
2. Providenciar as capacitações obrigatórias e as de formação continuada dos credenciados; 
3. Emitir Ordem de Serviço ao credenciado; 
4. Colocar à disposição do credenciado todas as informações necessárias à execução dos serviços; 
5. Coordenar e promover o acompanhamento e a fiscalização da prestação dos serviços, com vistas ao seu perfeito 

cumprimento, sob os aspectos quantitativos e qualitativos, anotando em registro próprio as falhas detectadas e 
comunicando ao credenciado as ocorrências de quaisquer fatos que exijam medidas corretivas; 

6. Receber as avaliações de desempenho realizadas pelos magistrados e proceder os encaminhamentos de 
descredenciamento, nos casos de insuficiência na atuação dos credenciados; 

7. Atestar a execução do objeto desta contratação por meio de servidor especificamente designado; 
8. Formalizar os processos de pagamento dos serviços realizados pelo credenciado de acordo com as condições 

previamente estabelecidas e posteriormente remeter a Diretoria Financeira para o processamento. 
9. Realizar demais atividades inerentes ao gerenciamento do credenciamento. 

 9. DAS ATRIBUIÇÕES DOS PROFISSIONAIS CREDENCIADOS 
9.1 São atribuições do profissional credenciado: 

1. Realizar acolhimento inicial empregando entrevistas, visitas institucionais e familiares; 

2. Coordenar grupo de acolhimento de familiares dos sujeitos que estarão vinculados ao Programa Justiça Terapêutica; 
3. Coordenar grupo de apoio com os sujeitos vinculados ao Programa Justiça Terapêutica (usuário ocasional/social ou 

usuário abusivo); 
4. Coordenar grupo reflexivo com os sujeitos vinculados (usuário dependente) ao Programa Justiça Terapêutica; 

3. Elaborar relatórios de todas as atividades desenvolvidas; 
4. Realizar monitoramento dos casos, com registro e realização de visitas familiares e institucionais; 
5.  Avaliar os casos no momento de desligamento do Programa; 
6. Realizar a supervisão técnica obrigatória, que é parte integrante do procedimento a ser realizado, na data e horário 

previamente agendado;  

7. Desenvolver demais atividades técnicas inerentes ao Programa, de acordo com a necessidade.  

10. DOS PREÇOS E DO PAGAMENTO 
10.1 O profissional credenciado será remunerado por entrevista, parecer, relatório, laudo, estudo técnico, reunião, manejo de 
grupos, acompanhamento, monitoramento, supervisão ou qualquer produto técnico produzido, cujos valores serão obtidos a 
partir da quantidade de horas técnicas necessárias à realização de todos os procedimentos e quaisquer outros atos essenciais à 
efetivação do trabalho. 
10.1.1 Na emissão da Ordem de Serviço caberá ao GGEM a definição do quantitativo das horas técnicas necessárias. 
10.1.2 Caso não haja concordância por parte do credenciado com o quantitativo de horas técnicas definidas na Ordem de 
Serviço, será facultado o pedido de reconsideração devidamente motivado, que será apreciada pelo GGEM. 
10.2 A remuneração da hora técnica será o equivalente a 1,00% (um por cento) do vencimento do cargo efetivo de Analista 
Judiciário da Classe A, Padrão 1, constante do anexo IV à Lei 2.409/10, a ser reajustada em consonância com a atualização da 
referida tabela (data base), sempre no mês de janeiro do ano subsequente (de modo que será praticado o mesmo valor de hora 
técnica durante todo o ano). 
10.3 Para aferição do valor da hora técnica, foi levado em consideração os valores apurados pela Central de Compras, bem 
como o valor praticado por este Poder Judiciário aos servidores ocupantes do cargo de provimento efetivo com as mesmas 
características, além da equiparação aos credenciados gerais do GGEM, a fim de proporcionar a justa e igualitária remuneração 
aos profissionais da mesma área. 
10.4 Os valores das ordens de serviços emitidas a cada credenciado em um determinado mês, não poderá ultrapassar o 
vencimento do cargo efetivo de Analista Judiciário da Classe A, Padrão 1. 
10.5 Para fins de recebimento, o credenciado encaminhará ao GGEM, nota fiscal emitida pelo órgão competente da Prefeitura da 
localidade onde foi realizada a prestação de serviço, observando os prazos e fluxos de emissão e envio, determinados pela 
Diretoria Financeira e repassados aos credenciados por meio de comunicação mensal. 
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10.6 Para fins de pagamento, o GGEM encaminhará à Diretoria Financeira, certidão detalhada dos atos praticados pelo 
profissional credenciado, juntamente com a nota fiscal devidamente atestada e demais documentos relativos. 
10.7 O GGEM reserva-se ao direito de não atestar a nota fiscal para o pagamento, caso os dados constantes da mesma 
estiverem em desacordo com os dados do (a) credenciado (a), ou, ainda, se os serviços prestados não estiverem em 
conformidade com as especificações apresentadas nas ordens de serviços. 
10.8 Após a prestação do serviço e nas datas estipuladas em fluxo interno da Diretoria Financeira, o credenciado deverá 
encaminhar nota fiscal para o e-mail próprio a este fim, de acordo com as orientações previamente feitas pelo GGEM, assim 
como todos os documentos complementares que porventura forem solicitados, para posterior pagamento. 
 11. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
11.1 A despesa para a execução do objeto deste edital correrá à conta das fontes de recursos: Tribunal de Justiça do Estado do 
Tocantins, fonte de recursos: 0100 e/ou Fundo Especial de Modernização e Aprimoramento do Poder Judiciário - FUNJURIS, 
fonte de recursos 0240. 
11.2 A alteração de rubrica orçamentária, quando necessária, será efetuada mediante termo de apostilamento no respectivo 
contrato. 
 12. DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL 
12.1 Qualquer pessoa poderá solicitar à Presidência do Tribunal de Justiça do Tocantins: esclarecimentos, providências ou ainda 
manejar pedido de impugnação a este Edital de credenciamento, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da publicação deste, 
a quem competirá decidi-lo. 
12.2 Acolhida a impugnação ao ato convocatório, será designada nova data para a retificação desse procedimento. 
 13. DO PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO DA HABILITAÇÃO 
O candidato cujo requerimento não for habilitado poderá interpor pedido de reconsideração no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a 
contar da ciência da decisão, assegurada a ampla defesa e o contraditório. 
 14. DAS PENALIDADES 
14.1 Com fundamento nos artigos 86 e 87 da Lei nº 8.666/93, o Credenciado ficará sujeito, no caso de atraso injustificado, assim 
considerado pela Administração ou ainda em razão de execução parcial, inexecução da obrigação ou serviço considerado 
inservível, bem como, qualquer outro tipo de infração, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal, assegurada a prévia e 
ampla defesa, às seguintes penalidades: 

1. Advertência; 

2. Multa de mora de 0,3 % (três décimos por cento) ao dia sobre o valor da Ordem de Serviço, no caso de atraso na 
execução do objeto, limitado a trinta dias; 

3. Multa de mora adicional de 5,0 % (cinco por cento) sobre o valor da Ordem de Serviço, no caso de atraso na execução 
do objeto por período superior ao previsto na alínea “b”. 

4. Multa compensatória de 10 % (dez por cento) sobre o valor contratado, no caso de inexecução total da obrigação 
assumida; 

5. Suspensão temporária do direito de participar de licitação e impedimento de contratar com o Poder Judiciário do Estado 
do Tocantins, pelo prazo de até dois anos; 

6. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 

14.2 O valor da multa, aplicada após o regular processo administrativo, será descontado de pagamentos eventualmente devidos 
ao credenciado, cobrados administrativamente ou judicialmente. 
14.3 O valor da multa aplicada, tanto compensatória quanto moratória, deverá ser recolhido ao Fundo Especial de Modernização 
e Aprimoramento do Poder Judiciário FUNJURIS, dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis após a respectiva notificação. 
14.4 As penalidades previstas nas alíneas "a", “e” e “f” do item 14.1 poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, à pena 
prevista na alínea “b”, “c” e “d” do mesmo item. 
14.5 As penalidades previstas nas alíneas “e” e “f” do item 14.1 também poderão ser aplicadas ao credenciado que tenha sofrido 
condenação definitiva por fraudar recolhimento de tributos, praticar ato ilícito visando a frustrar os objetivos do credenciamento 
ou demonstrar não possuir idoneidade para contratar com a Administração. 
14.6 A não observação dos itens II, III e IV do item 15 deste edital sujeitará os profissionais às penalidades estabelecidas no 
respectivo contrato. 
14.7 A recusa injustificada no recebimento da Ordem de Serviço pelo credenciado, faz com que, o mesmo só receba nova 
Ordem de Serviço após esgotada a lista de credenciados. 
14.8 No momento da apuração das penalidades, a autoridade instauradora do processo administrativo poderá determinar o 
afastamento temporário do credenciado, pelo prazo de até 60 (sessenta) dias, prorrogáveis por igual período, findo o qual 
cessarão os seus efeitos, ainda que não concluído o processo. 



ANO XXXIII-DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 4949 PALMAS-TO, QUARTA-FEIRA, 28 DE ABRIL DE 2021 46 

 

 
 

14.9 A irregularidade praticada pelo profissional credenciado durante a execução da prestação do serviço deve ser 
obrigatoriamente apurada mediante processo administrativo. 
 15. DO DESCREDENCIAMENTO 
15.1 O profissional poderá ser descredenciado, assegurada a prévia e ampla defesa: 

1. Por conveniência da Administração, mediante ato devidamente motivado; 
2. Por insuficiência técnica constatada no processo de capacitação obrigatória; 
3. Quando houver violação aos deveres e atribuições previstos nos itens 7 e 8 deste Edital; 
4. A pedido do profissional credenciado com antecedência de, no mínimo, 10 (dez) dias; 
5. Quando se recusar a prestar qualquer serviço indispensável ao regular andamento do processo ou das demais 

atividades forenses, ou negligenciar nesse sentido. 
6. O credenciado será avaliado, continuamente, durante a execução das atividades e não obtendo êxito na respectiva 

avaliação, seu descredenciamento poderá ser ensejado. 

15.2 A não observação das hipóteses previstas no item 8 e 9 deste edital, sujeitará os profissionais às sanções estabelecidas no 
item 15. 
16. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
16.1 O GGEM poderá expedir, no prazo máximo e improrrogável de 45 (quarenta e cinco) dias, a partir da publicação deste 
Edital, Ato regulamentando as rotinas de trabalho, forma de designação, e outros assuntos correlatos, que deverão ser 
publicadas no Diário da Justiça. 
16.2 Nenhuma indenização será devida aos proponentes pela elaboração de proposta e/ou apresentação de documentos 
relativos a este credenciamento. 
16.3 Sem prejuízo das disposições contidas no Capítulo III da Lei n° 8.666/93, o presente Edital e a proposta do credenciado 
serão partes integrantes do Termo de Credenciamento. 
16.4 Os serviços prestados serão acompanhados e recebidos pelo GGEM, que procederá à conferência e verificação da sua 
conformidade com as especificações constantes neste Edital e com a legislação de regência. 
16.5 Os profissionais credenciados são profissionais autônomos e seu credenciamento não gera nenhum direito imediato ou 
futuro de contratação, tão somente o habilita a atender a atividade profissional de prestação de serviços, sem vínculo 
empregatício, cujos pagamentos deverão ser feitos mediante a apresentação dos documentos mencionados no item 10 deste 
Edital. 
16.6 Os credenciados ficam sujeitos à responsabilização civil, penal e administrativa pelos atos que, nessa condição, praticarem. 
16.7 A direção do Foro da Comarca de atuação disponibilizará espaço e equipamentos adequados para o desenvolvimento dos 
trabalhos dos profissionais credenciados. 
16.8 Os casos não regulamentados por este Edital serão apreciados pela Presidência do Tribunal de Justiça. 
16.9 A Diretoria de Controle Interno verificará a conformidade dos atos praticados nos termos deste Edital de Credenciamento, 
na forma definida em seu Plano de Auditoria. 
16.10 - Este Edital entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. 
 MINUTA - DCC Nº 39/2021 
PROCESSO Nº. 21.0.000005079-0 
MINUTA – TERMO DE CREDENCIAMENTO 
 TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº ___/202_ 
PROCESSO 21.0.000005079-0 
 TERMO DE CREDENCIAMENTO QUE ENTRE SI CELEBRAM O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS E 
_______PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PROGRAMA JUSTIÇA TERAPÊUTICA QUE VISA ATENDER 
ÀS DEMANDAS DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO TOCANTINS, NA COMARCA DE PALMAS. 
Pelo presente Instrumento e na melhor forma de direito, o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, inscrito no 
CNPJ/MF sob o nº 25.053.190/0001-36, com sede na Praça dos Girassóis, s/nº, centro, em Palmas/TO, neste ato representado 
por _______portador do RG nº_______ – SSP/ _____, inscrito no CPF/MF nº ____, doravante designado CREDENCIANTE, e o 
(a) Sr (a) ______, inscrito (a) portador (a) do RG nº _______/SSP/______, inscrito no CPF/MF sob o nº _______, residente e 
domiciliado (a) __________, doravante designado (a) CREDENCIADO (A), tem entre si, justo e avençado o presente 
Credenciamento, amparado pelo Edital de Credenciamento nº ___/202__ e, pela Lei nº. 8.666/1993, e demais legislações 
aplicáveis, mediante as seguintes cláusulas e condições: 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO: 
1.1. Credenciamento de profissional da especialidade de ______, para prestar serviços, na Comarca de Palmas, de caráter 
auxiliar e especializado no que se refere ao acolhimento e avaliação inicial do sujeito envolvido com infração que tenha como 
fator desencadeador a droga, bem como seu acompanhamento Psicossocial no âmbito do Poder Judiciário do Estado do 
Tocantins (individual e em grupos, de familiares e institucional), execução do monitoramento e avaliação dos casos, além de 
desenvolver atividades articuladas com a rede de políticas públicas. 
1.2. O credenciamento citado na sub cláusula 1.1 obedecerá ao estipulado neste Termo, bem como as especificações técnicas, 
forma de execução de acordo com as disposições dos documentos adiante enumerados, constantes do Processo Administrativo 
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21.0.000005079-0 e ______________,  do CREDENCIANTE, e que, independentemente de transcrição, fazem parte integrante e 
complementar deste, no que não o contrariarem. São eles: 
1.2.1. O Edital de Credenciamento nº ___/202__, do CREDENCIANTE; e 
1.2.2. A documentação fornecida pelo (a) CREDENCIADO (A), acostada aos autos epigrafados. 
1.3. Os serviços ora credenciados foram objeto de Procedimento de Credenciamento, de acordo com o disposto na Lei 
8.666/93, conforme edital e processo administrativo acima citado. 
CLÁUSULA SEGUNDA – DA CAPACITAÇÃO: 
2.1. Após o credenciamento o (a) CREDENCIADO (A) deverá obrigatoriamente participar das etapas de capacitação específica 
para atuação, oferecido pelo CREDENCIANTE, por meio do GGEM e da Escola Superior da Magistratura Tocantinense – 
ESMAT, com ônus para as próprias instituições, em data a ser informada no momento oportuno e nos seguintes termos: 
2.1.1. Etapa de nivelamento, com duração de 8 (oito) horas, a ser conduzida pelo GGEM, na modalidade Ensino à Distância - 
EAD, cujo objetivo é apresentar as Noções Introdutórias sobre o Programa Justiça Terapêutica no âmbito do CREDENCIANTE; 
2.1.2. Curso Teórico-metodológico, com duração de 120 (cento e vinte) horas, a ser conduzido pela ESMAT, na modalidade 
Ensino à Distância - EAD, cujo objetivo é capacitar os profissionais nos aspectos teórico e práticos acerca da Justiça 
Terapêutica. 
Parágrafo único. Os credenciados que não alcançarem a produtividade mínima preconizada pela ESMAT, que é nota 7 (sete) e 
75% de presença no curso, serão automaticamente descredenciados. 
2.2. Etapa de supervisão, com duração de 16 (dezesseis) horas, a ser conduzida pelo GGEM, na modalidade Ensino à Distância 
- EAD, cujo objetivo é o treinamento prático da aplicação da metodologia do Programa Justiça Terapêutica no âmbito do 
CREDENCIANTE e aperfeiçoamento da técnica de supervisão profissional. 
Parágrafo único. Os credenciados que não demonstrarem competências e habilidades necessárias para a condução das 
atividades, conforme avaliação do GGEM, serão automaticamente descredenciados. 
2.3. Após a capacitação, será organizada a lista de credenciados considerados aptos para o encargo, ordenadas por data e hora 
da inscrição, que servirão como critério para distribuição das demandas. 
CLÁUSULA TERCEIRA – DA EXECUÇÃO E LOCAL DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS: 
3.1. O (A) CREDENCIADO (A) desenvolverá trabalhos técnicos de acordo com as atribuições constantes neste Instrumento e no 
Edital de Credenciamento. 
3.2. Os serviços especializados de que trata o item 1.1, da Cláusula Primeira deste Termo e do Edital, serão prestados nos feitos 
administrativos e judiciais em trâmite na Comarca de Palmas. 
3.3. As demandas serão encaminhadas para os profissionais credenciados do Programa Justiça Terapêutica por meio de Ordem 
de Serviço, que será emitida pelo GGEM, para atuação na comarca de Palmas, só podendo receber nova Ordem de Serviço 
após esgotada a lista de credenciados. 
3.4. Em casos de necessidade de atuação em comarca diversa da que o profissional está credenciado, este será consultado 
sobre a disponibilidade, devendo receber as diárias correspondentes. 
3.5. O (A) CREDENCIADO (A) cumprirá exclusivamente os atos determinados pelo CREDENCIANTE após o recebimento da 
respectiva Ordem de Serviço. 
3.6. Poderão ser emitidas Ordens de Serviços adicionais ao mesmo profissional, desde que devidamente motivado, nos casos 
em que seja necessária a complementação de um mesmo serviço, evidenciado o prejuízo no resultado dos processos. 
CLÁUSULA QUARTA – DAS ATRIBUIÇÕES DO (A) CREDENCIADO (A): 
4.1. São atribuições do (a) CREDENCIADO (A): 
4.2. Realizar acolhimento inicial empregando entrevistas, visitas institucionais e familiares; 
4.3. Coordenar grupo de acolhimento de familiares dos sujeitos que estarão vinculados ao Programa Justiça Terapêutica; 
4.4. Coordenar grupo de apoio com os sujeitos vinculados ao Programa Justiça Terapêutica (usuário ocasional/social ou usuário 
abusivo); 
4.5. Coordenar grupo reflexivo com os sujeitos vinculados (usuário dependente) ao Programa Justiça Terapêutica; 
4.6. Elaborar relatórios de todas as atividades desenvolvidas; 
4.7. Realizar monitoramento dos casos, com registro e realização de visitas familiares e institucionais; 
4.8. Avaliar os casos no momento de desligamento do Programa; 
4.9. Realizar a supervisão técnica obrigatória, que é parte integrante do procedimento a ser realizado, na data e horário 
previamente agendado; 
4.10. Desenvolver demais atividades técnicas inerentes ao Programa, de acordo com a necessidade. 
CLÁUSULA QUINTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
5.1. A despesa com a execução do objeto deste Termo de Credenciamento correrá à conta da Dotação Orçamentária 
consignada: 
       Unidade Gestora:  
       Classificação Orçamentária:  
       Natureza de Despesa:  
       Fonte de Recursos:  
5.2. A alteração de rubrica orçamentária, quando necessária, será efetuada mediante termo de apostilamento. 
CLÁUSULA SEXTA – DA REMUNERAÇÃO E PAGAMENTO: 
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6.1. O (A) CREDENCIADO (A) será remunerado (a) por entrevista, parecer, relatório, laudo, estudo técnico, reunião, manejo de 
grupos, acompanhamento, monitoramento, supervisão ou qualquer produto técnico produzido, cujos valores serão obtidos a 
partir da quantidade de horas técnicas necessárias à realização de todos os procedimentos e quaisquer outros atos essenciais à 
efetivação do trabalho: 
6.1.1. Na emissão da Ordem de Serviço caberá ao GGEM a definição do quantitativo das horas técnicas necessárias; 
6.1.2. Caso não haja concordância por parte do (a) CREDENCIADO (A) com o quantitativo de horas técnicas definidas na Ordem 
de Serviço, será facultado o pedido de reconsideração devidamente motivado, que será apreciada pelo GGEM. 
6.2. A remuneração da hora técnica será o equivalente a 1,00% (um por cento) do vencimento do cargo efetivo de Analista 
Judiciário da Classe A, Padrão 1, constante do Anexo IV à Lei 2.409/10, a ser reajustada em consonância com a atualização da 
referida tabela (data base), sempre no mês de janeiro do ano subsequente (de modo que será praticado o mesmo valor de hora 
técnica durante todo o ano). 
6.3. Para aferição do valor da hora técnica, foram levados em consideração os valores apurados pela Central de Compras, bem 
como o valor praticado por este Poder Judiciário aos servidores ocupantes do cargo de provimento efetivo com as mesmas 
características, além da equiparação aos credenciados gerais do GGEM, a fim de proporcionar a justa e igualitária remuneração 
aos profissionais da mesma área. 
6.4. Os valores das ordens de serviços emitidas ao (a) CREDENCIADO (A) em um determinado mês, não poderá ultrapassar o 
vencimento do cargo efetivo de Analista Judiciário da Classe A, Padrão 1. 
6.5. Para fins de recebimento, o credenciado encaminhará ao GGEM, nota fiscal emitida pelo órgão competente da Prefeitura da 
localidade onde foi realizada a prestação de serviço, observando os prazos e fluxos de emissão e envio, determinados pela 
Diretoria Financeira e repassados aos credenciados por meio de comunicação mensal. 
6.6. Para fins de pagamento, o GGEM encaminhará à Diretoria Financeira, certidão detalhada dos atos praticados pelo (a) 
CREDENCIADO (A), juntamente com a nota fiscal devidamente atestada e demais documentos relativos. 
6.7. O GGEM reserva-se ao direito de não atestar a nota fiscal para o pagamento, caso os dados constantes da mesma 
estiverem em desacordo com os dados do (a) CREDENCIADO (A), ou, ainda, se os serviços prestados não estiverem em 
conformidade com as especificações apresentadas nas ordens de serviços. 
6.8. Após a prestação do serviço e nas datas estipuladas em fluxo interno da Diretoria Financeira, o credenciado deverá 
encaminhar nota fiscal para o e-mail próprio a este fim, de acordo com as orientações previamente feitas pelo GGEM, assim 
como todos os documentos complementares que porventura forem solicitados, para posterior pagamento. 
CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DO (A) CREDENCIADO (A): 
7.1. O (A) CREDENCIADO (A) obriga-se a: 
7.1.1. Observar às leis, decretos, regulamentos, portarias e demais normas aplicáveis direta e indiretamente a este 
Credenciamento; 
7.1.2. Assegurar às partes igualdade de tratamento; 
7.1.3. Não atuar em causa em que tenha algum motivo de impedimento ou suspeição; 
7.1.4. Manter rígido controle dos processos em seu poder, zelando pelo sigilo profissional, em especial nos feitos que tramitem 
sob segredo de justiça; 
7.1.5. Zelar pela qualidade técnica na execução dos serviços prestados; 
7.1.6. Cumprir rigorosamente os prazos das demandas propostas, não deixando de prestar qualquer serviço indispensável ao 
regular andamento do processo ou das demais atividades forenses e na sua impossibilidade, apresentar justificativa plausível; 
7.1.7. Manter, durante o prazo de vigência deste Termo, bem como da validade do Edital, todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas; 
7.1.8. Acatar as orientações do GGEM, sujeitando-se a mais ampla e irrestrita fiscalização, prestando os esclarecimentos 
solicitados e atendendo às reclamações formuladas; 
7.1.9. Comunicar ao GGEM, no prazo máximo de 10 (dez) dias que antecedam o prazo da realização dos serviços, os motivos 
que impossibilitam o seu cumprimento, caso ocorram; 
7.1.10. Comunicar por escrito ao GGEM, a impossibilidade de recebimento de novas ordens de serviços, apresentando seus 
motivos devidamente justificados; 
7.1.11. Cumprir rigorosamente as normas estabelecidas pelo CREDENCIANTE e pela Corregedoria Geral da Justiça e as 
determinações judiciais; 
7.1.12. Cumprir com pontualidade as atividades e não se ausentar injustificadamente antes de seu término, nem deixar de 
atender as emergências; 
7.1.13. Tratar com urbanidade e respeito os magistrados, partes, membros do Ministério Público, Defensores Públicos, 
Advogados, Testemunhas, Servidores e Auxiliares da Justiça; 
7.1.14. Manter conduta irrepreensível na vida pública e particular; 
7.1.15. Participar de treinamento e aperfeiçoamento de conhecimentos e técnicas de atendimento eficientes às partes; 
7.1.16. Manter os dados pessoais e endereços físicos e eletrônicos devidamente atualizados, durante todo o período de vigência 
deste edital; 
7.1.17. Observar o cumprimento das normas previstas na Lei de regulamentação da profissão e no Código de Ética Profissional, 
de cada área de atuação; 
7.1.18. Conhecer os serviços que compõem a rede de proteção na sua comarca para em caso de necessidade de 
encaminhamento, poder efetuá-lo; 
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7.1.19. Adotar o Protocolo de trabalho determinado para as intervenções e para o qual foram devidamente capacitados. 
CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DO CREDENCIANTE: 
8.1. O CREDENCIANTE, por meio do GGEM, obriga-se a: 
8.1.1. Observar às leis, decretos, regulamentos, portarias e demais normas aplicáveis direta e indiretamente a este 
Credenciamento; 
8.1.2. Habilitar o candidato ao credenciamento; 
8.1.3. Providenciar as capacitações obrigatórias e as de formação continuada dos credenciados; 
8.1.4. Emitir Ordem de Serviço ao credenciado; 
8.1.5. Colocar à disposição do credenciado todas as informações necessárias à execução dos serviços; 
8.1.6. Coordenar e promover o acompanhamento e a fiscalização da prestação dos serviços, com vistas ao seu perfeito 
cumprimento, sob os aspectos quantitativos e qualitativos, anotando em registro próprio as falhas detectadas e comunicando ao 
credenciado as ocorrências de quaisquer fatos que exijam medidas corretivas; 
8.1.7. Receber as avaliações de desempenho realizadas pelos magistrados e proceder os encaminhamentos de 
descredenciamento, nos casos de insuficiência na atuação do (a)  CREDENCIADO (A); 
8.1.8. Atestar a execução do objeto desta contratação por meio de servidor especificamente designado; 
8.1.9. Formalizar os processos de pagamento dos serviços realizados pelo credenciado de acordo com as condições 
previamente estabelecidas e posteriormente remeter a Diretoria Financeira para o processamento; 
8.1.10. Realizar demais atividades inerentes ao gerenciamento do credenciamento; 
8.1.11. Encaminhar, por meio eletrônico, uma via do Termo de Credenciamento, após a assinatura do representante do 
CREDENCIANTE e a publicação de seu extrato ao (a)  CREDENCIADO (A). 
CLÁUSULA NONA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS: 
9.1. Com fundamento nos artigos 86 e 87 da Lei nº 8.666/93, o (a) CREDENCIADO (A) ficará sujeito (a), no caso de atraso 
injustificado, assim considerado pelo CREDENCIANTE ou ainda em razão de execução parcial, inexecução da obrigação ou 
serviço considerado inservível, bem como, qualquer outro tipo de infração, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal, 
assegurada a prévia e ampla defesa, às seguintes penalidades: 
a) Advertência; 
b) Multa de mora de 0,3 % (três décimos por cento) ao dia sobre o valor da Ordem de Serviço, no caso de atraso na execução do 
objeto, limitado a 30 (trinta) dias; 
c) Multa de mora adicional de 5,0 % (cinco por cento) sobre o valor da Ordem de Serviço, no caso de atraso na execução do 
objeto por período superior ao previsto na alínea “b”. 
d) Multa compensatória de 10 % (dez por cento) sobre o valor contratado, no caso de inexecução total da obrigação assumida; 
e) Suspensão temporária do direito de participar de licitação e impedimento de contratar com o CREDENCIANTE, pelo prazo de 
até 2 (dois) anos; 
f) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 
9.2. O valor da multa, aplicada após o regular processo administrativo, será descontado de pagamentos eventualmente devidos 
ao credenciado, cobrados administrativamente ou judicialmente. 
9.3. O valor da multa aplicada, tanto compensatória quanto moratória, deverá ser recolhido ao Fundo Especial de Modernização 
e Aprimoramento do Poder Judiciário - Funjuris, dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis após a respectiva notificação. 
9.4. As penalidades previstas nas alíneas "a", “e” e “f”, do item 9.1, desta Cláusula, poderão ser aplicadas, cumulativamente ou 
não, à pena prevista na alínea “b”, “c” e “d” do mesmo item. 
9.5. As penalidades previstas nas alíneas “e” e “f” , do item 9.1, desta Cláusula, também poderão ser aplicadas ao credenciado 
que tenha sofrido condenação definitiva por fraudar recolhimento de tributos, praticar ato ilícito visando a frustrar os objetivos do 
credenciamento ou demonstrar não possuir idoneidade para contratar com a Administração. 
9.6. A não observação dos itens II, III e IV, do item 15 do Edital, como das alíneas “b”, “c” e “e”, da Cláusula Décima deste 
Termo, sujeitará o (a) CREDENCIADO (A) às penalidades estabelecidas neste Termo e no Edital de Credenciamento. 
9.7. A recusa injustificada no recebimento da Ordem de Serviço pelo (a) CREDENCIADO (A), faz com que, o mesmo só receba 
nova Ordem de Serviço após esgotada a lista de credenciados. 
9.8. No momento da apuração das penalidades, a autoridade instauradora do processo administrativo poderá determinar o 
afastamento temporário do credenciado, pelo prazo de até 60 (sessenta) dias, prorrogáveis por igual período, findo o qual 
cessarão os seus efeitos, ainda que não concluído o processo. 
9.9. A irregularidade praticada pelo (a) CREDENCIADO (A) durante a execução da prestação do serviço deve ser 
obrigatoriamente apurada mediante processo administrativo. 
CLÁUSULA DÉCIMA – DO DESCREDENCIAMENTO: 
10.1. O (A) CREDENCIADO (A) poderá descredenciado (a), assegurado (a) a prévia e ampla defesa: 
a) Por conveniência da Administração, mediante ato devidamente motivado; 
b) Por insuficiência técnica constatada no processo de capacitação obrigatória; 
c) Quando houver violação aos deveres e atribuições previstos nos itens 7 e 8 do Edital; 
d) A pedido do profissional credenciado com antecedência de, no mínimo, 10 (dez) dias; 
e) Quando se recusar a prestar qualquer serviço indispensável ao regular andamento do processo ou das demais atividades 
forenses, ou negligenciar nesse sentido. 
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f) O (a) CREDENCIADO (A) será avaliado (a), continuamente, durante a execução das atividades e não obtendo êxito na 
respectiva avaliação, seu descredenciamento poderá ser ensejado. 
10.2. A não observação das hipóteses previstas no item 8 e 9 do Edital, sujeitará os profissionais às sanções estabelecidas no 
item 15 do Edital de Credenciamento. 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA VINCULAÇÃO: 
11.1. O presente Termo fica vinculado aos autos 21.0.000005079-0. 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA LEGISLAÇÃO E CASOS OMISSOS: 
12.1. Este Termo de Credenciamento, inclusive os casos omissos, regula-se pelos critérios legais extraídos do artigo 37, inciso 
XXI, da Constituição Federal e pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA: 
13.1. O presente Termo de Credenciamento terá vigência de 60 (sessenta) meses, contados a partir da publicação resumida do 
extrato no Diário da Justiça Eletrônico - DJE. 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA PUBLICAÇÃO: 
14.1. A publicação resumida deste Termo de Credenciamento, que é condição indispensável para sua eficácia, será 
providenciada pelo CREDENCIANTE, nos termos do parágrafo único do artigo 61 de Lei nº 8.666/93. 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA GESTÃO E DA FISCALIZAÇÃO: 
15.1. O Grupo Gestor das Equipes Multidisciplinares - GGEM será responsável pelo gerenciamento do credenciamento e 
atuação dos profissionais que prestarão serviços no Programa Justiça Terapêutica. 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DAS VEDAÇÕES: 
16.1. É vedado ao(à) CREDENCIADO(A), delegar ou transferir a terceiros, no todo ou em parte, os serviços objeto deste Termo 
de Credenciamento. 
16.2. É vedado o credenciamento de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até terceiro grau, 
inclusive, de Magistrado ou de Servidor investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento do Poder Judiciário do Estado 
do Tocantins. 
16.3. É vedado o credenciamento de profissionais contratados temporariamente pelo CREDENCIANTE, durante a vigência do 
contrato, bem como de profissionais de outros órgãos que estejam cedidos ao CREDENCIANTE. É vedado ainda o 
credenciamento de profissionais que exerçam atividade laborativa com vínculo de trabalho de Dedicação Exclusiva e que impeça 
a realização de prestação de serviços ao CREDENCIANTE na modalidade de credenciamento. 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DAS ALTERAÇÕES: 
17.1. O presente Termo de Credenciamento poderá receber Termos Aditivos que ajustem acréscimos ou retiradas de serviços 
existentes, com reajustes ou não de remuneração. 
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DISPOSIÇÕES FINAIS: 
18.1. O GGEM poderá expedir, no prazo máximo e improrrogável de 45 (quarenta e cinco) dias, a partir da publicação do Edital 
de Credenciamento, Ato regulamentando as rotinas de trabalho, forma de designação, e outros assuntos correlatos, que deverão 
ser publicadas no Diário da Justiça Eletrônico - DJE. 
18.2. Nenhuma indenização será devida aos proponentes pela elaboração de proposta e/ou apresentação de documentos 
relativos a este Credenciamento. 
18.3. Sem prejuízo das disposições contidas no Capítulo III da Lei n° 8.666/93, deste Termo e do Edital e a documentação do 
credenciado serão partes integrantes do Termo de Credenciamento. 
18.4. Os serviços prestados serão acompanhados e recebidos pelo GGEM, que procederá à conferência e verificação da sua 
conformidade com as especificações constantes neste termo e no Edital e com a legislação de regência. 
18.5. Os profissionais credenciados são profissionais autônomos e seu credenciamento não gera nenhum direito imediato ou 
futuro de contratação, tão somente o habilita a atender a atividade profissional de prestação de serviços, sem vínculo 
empregatício, cujos pagamentos deverão ser feitos mediante a apresentação dos documentos mencionados na Cláusula Sexta, 
deste Termo e  no item 10 do Edital. 
18.6. Os credenciados ficam sujeitos à responsabilização civil, penal e administrativa pelos atos que, nessa condição, praticarem. 
18.7. A direção do Foro da Comarca de atuação disponibilizará espaço e equipamentos adequados para o desenvolvimento dos 
trabalhos dos profissionais credenciados. 
18.8. Os casos não regulamentados por este Edital serão apreciados pela Presidência do Tribunal de Justiça. 
18.9. A Diretoria de Controle Interno verificará a conformidade dos atos praticados nos termos deste Edital de Credenciamento, 
na forma definida em seu Plano de Auditoria. 
CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DO FORO: 
19.1. Para dirimir todas as questões oriundas do presente Termo de Credenciamento fica eleito o Foro de Palmas - TO, com 
renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
 E, para firmeza e como prova de assim haverem, entre si, ajustado e contratado, lavrou-se o presente Termo que, depois de lido 
e achado conforme, vai assinado pelas Partes, por meio de assinatura eletrônica utilizando-se do Sistema Eletrônico de 
Informações - SEI/TJTO, para que produza seus efeitos. 
Documento assinado eletronicamente por Antonio José Ferreira de Rezende, Diretor de Gestão de Pessoas, em 27/04/2021, 
às 09:13, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. 
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DIVISÃO DE LICITAÇÃO, CONTRATOS E CONVÊNIOS 
Extratos de termos aditivos 

EXTRATO DE TERMO ADITIVO 
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 103/2020? 
PROCESSO 20.0.000010487-7 
CONTRATANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CONTRATADA: Open Treinamentos Empresariais e Editora Ltda – EPP 
OBJETO DO TERMO ADITIVO: Constitui objeto do presente Instrumento a prorrogação da vigência do Contrato nº 103/2020, 
por mais 12 (doze) meses, ou seja, pelo período de 07/07/2021 a 06/07/2022, perfazendo um total de 24 (vinte e quatro) meses. 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
UNIDADE GESTORA: 060100 - Funjuris 
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 06010.02.126.1145.1231 
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.40 
FONTE DE RECURSO: 0240 
DATA DA ASSINATURA: 27 de abril de 2021 
 

Extratos das atas de registro de preços 
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 27/2021 
PROCESSO ADMINISTRATIVO 20.0.000002113-0 
PREGÃO ELETRÔNICO SRP nº 92/2020 
ORGÃO GERENCIADOR: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
FORNECEDOR REGISTRADO: João Braga Bonilha - ME 
OBJETO: Registro de preços visando à contratação futura de empresa especializada para fornecimento e instalação de motores 
industriais para automatização dos portões dos prédios pertencentes ao Poder Judiciário do Tocantins. 
VIGÊNCIA: A Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses, contados a partir da publicação do extrato no Diário 
da Justiça Eletrônico - DJE. 
DATA DA ASSINATURA: 28 de abril de 2021. 
 
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 26/2021 
PROCESSO ADMINISTRATIVO 20.0.000002113-0 
PREGÃO ELETRÔNICO SRP nº 92/2020 
ORGÃO GERENCIADOR: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
FORNECEDOR REGISTRADO: LM Comércio e Manutenção de Equipamentos Eletrônicos - Ltda 
OBJETO: Registro de preços visando à contratação futura de empresa especializada para fornecimento e instalação de motores 
industriais para automatização dos portões dos prédios pertencentes ao Poder Judiciário do Tocantins. 
VIGÊNCIA: A Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses, contados a partir da publicação do extrato no Diário 
da Justiça Eletrônico - DJE. 
DATA DA ASSINATURA: 22 de abril de 2021. 
 

Extratos 
EXTRATO  
TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 2/2021 
PROCESSO 21.0.000003749-1 
COOPERADORES: O Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins a Corregedoria-Geral da Justiça e a Defensoria Pública do 
Estado do Tocantins 
OBJETO: O presente Instrumento tem por objeto o compromisso entre os partícipes no desenvolvimento do Projeto: “DE MARIA 
PARA MARIAS: RESTAURANDO A AUTOESTIMA DE MULHERES EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA”. 
VIGÊNCIA: O presente Termo de Cooperação terá vigência de 60 (sessenta) meses, contados da data de sua assinatura. 
DATA DA ASSINATURA: 28 de abril de 2021. 
 
EXTRATO DE TERMO DE DESCREDENCIAMENTO 
TERMO DE CREDENCIAMENTO 72/2016 
PROCESSO 16.0.000010501-9 
DESCREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
DESCREDENCIADA: Thuanne Marques Gonzaga 
OBJETO: Fica DESCREDENCIADA, a partir da assinatura deste Termo, a psicóloga, Thuanne Marques Gonzaga, da prestação 
de serviços na e especialidade de psicologia, destinados a atender às demandas do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, no 
Núcleo Regional de Atendimento Multidisciplinar de Colinas do Tocantins, com fulcro na alínea c, da Cláusula Nona do Termo de 
Credenciamento nº 72/2016. 
DATA DA ASSINATURA: 28 de abril de 2021. 
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EXTRATO DO QUARTO TERMO DE APOSTILAMENTO 
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 28/2017 
PROCESSO 17.0.000001378-1 
CREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CREDENCIADA: Diolimar Alves Rodrigues Gusmão 
OBJETO DO TERMO DE APOSTILAMENTO: 
I – Fica alterado, com fulcro no § 8º do artigo 65 da Lei nº 8.666/93, o Termo de Credenciamento nº 28/2017, em virtude da 
Credenciada passar a utilizar o nome de solteira, conforme Averbação de Divórcio, evento 3595973: 
"DIOLIMAR ALVES DA SILVA RODRIGUES, brasileira, divorciada, assistente social, portadora do RG nº 110.739, 2ª Via - 
SSP/TO, inscrita no CPF/MF sob o nº 769.868.611-68, residente e domiciliada à Rua L 11, Quadra 21, Lote 02, nº 372, Alto da 
Colina, Porto Nacional/TO". 
II - O presente Termo de Apostilamento vincula-se, em sua integralidade, ao Termo de Credenciamento nº. 28/2017, aos Autos 
Administrativos 15.0.000013051-3 e 17.0.000001378-1, bem como às disposições da Lei nº. 8.666/93 e suas alterações 
posteriores, ao Edital de Credenciamento nº 001/2016, republicado por meio do Edital nº 41/2017, no Diário da Justiça nº 3988, 
de 03 de março de 2017 e, Edital nº 150/2019, Diário da Justiça nº 4505, de 27 de maio de 2019. 
III - São mantidas e inalteradas as demais cláusulas do Termo de Credenciamento, desde que não colidentes com o presente 
Instrumento. 
DATA DA ASSINATURA: 28 de abril de 2021. 
 
EXTRATO DO SEGUNDO TERMO DE APOSTILAMENTO 
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 302/2018 
PROCESSO 18.0.000034507-1 
CREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CREDENCIADA: Elidean Alves da Rocha Oliveira 
OBJETO DO TERMO DE APOSTILAMENTO: 
I – Fica alterado, com fulcro no § 8º do artigo 65 da Lei nº 8.666/93, o Termo de Credenciamento nº 302/2018, em virtude da 
Credenciada passar a utilizar o nome de solteira, conforme Averbação de Divórcio, evento 3604889: 
"ELIDEAN ALVES DA ROCHA, brasileira, divorciada, assistente social, portadora do RG nº 2021350, 2ª Via - SSP/GO, inscrita 
no CPF/MF sob o nº 884.594.201-59, residente e domiciliada à Rua Waldemar Carlos de Franca, Vila Santa Maria, 
Taguatinga/TO". 
II - O presente Termo de Apostilamento vincula-se, em sua integralidade, ao Termo de Credenciamento nº. 302/2018, aos Autos 
Administrativos 15.0.000013051-3 e 18.0.000034507-1, bem como às disposições da Lei nº. 8.666/93 e suas alterações 
posteriores, ao Edital de Credenciamento nº 001/2016, republicado por meio do Edital nº 41/2017, no Diário da Justiça nº 3988, 
de 03 de março de 2017 e, Edital nº 150/2019, Diário da Justiça nº 4505, de 27 de maio de 2019. 
III - São mantidas e inalteradas as demais cláusulas do Termo de Credenciamento, desde que não colidentes com o presente 
Instrumento. 
DATA DA ASSINATURA: 28 de abril de 2021. 
 

DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS 
Portarias 

PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 230/2021, de 27 de abril de 2021 
A DIRETORA DO FORO DA COMARCA DE PALMAS, 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);  
CONSIDERANDO o afastamento de Plantão, do servidor WAGNER FERREIRA MARINHO, matrícula nº 226651, ocupante do 
cargo de ESCRIVÃO JUDICIAL, da Unidade de Lotação COMARCA DE PALMAS - VARA DE EXECUÇÕES FISCAIS E AÇÕES 
DE SAÚDE, no período de 22/04/2021 a 23/04/2021;  
CONSIDERANDO a solicitação de substituição constante no protocolo nº 2021/88988 
RESOLVE: 
Art. 1º Designar o(os) servidor(es) listado(s) no Anexo I desta Portaria, para, sem prejuízo de suas funções, substituir o(a) 
servidor(a) afastado(a), com o consequente pagamento, após a certificação referente ao período da efetiva substituição.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.  

ANEXO 1 

Matrícula Nome Funcional Cargo Período 

147841 MARISTELA AIRES JACOBINA ESTATUTÁRIO TÉCNICO JUDICIÁRIO 22/04/2021 à 23/04/2021 

Publique-se. Cumpra-se. 
FLAVIA AFINI BOVO 

DIRETORA DO FORO - 3ª ENTRÂNCIA  



ANO XXXIII-DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 4949 PALMAS-TO, QUARTA-FEIRA, 28 DE ABRIL DE 2021 53 

 

 
 

PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 231/2021, de 27 de abril de 2021 
A DIRETORA DO FORO DA COMARCA DE PALMAS, 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);  
CONSIDERANDO o afastamento de Plantão, do servidor WAGNER FERREIRA MARINHO, matrícula nº 226651, ocupante do 
cargo de ESCRIVÃO JUDICIAL, da Unidade de Lotação COMARCA DE PALMAS - VARA DE EXECUÇÕES FISCAIS E AÇÕES 
DE SAÚDE, no período de 26/04/2021 a 30/04/2021;  
CONSIDERANDO a solicitação de substituição constante no protocolo nº 2021/88987 
RESOLVE: 
Art. 1º Designar o(os) servidor(es) listado(s) no Anexo I desta Portaria, para, sem prejuízo de suas funções, substituir o(a) 
servidor(a) afastado(a), com o consequente pagamento, após a certificação referente ao período da efetiva substituição.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.  

ANEXO 1 

Matrícula Nome Funcional Cargo Período 

147841 MARISTELA AIRES JACOBINA ESTATUTÁRIO TÉCNICO JUDICIÁRIO 26/04/2021 à 30/04/2021 

Publique-se. Cumpra-se. 
FLAVIA AFINI BOVO 

DIRETORA DO FORO - 3ª ENTRÂNCIA  
 
PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 232/2021, de 27 de abril de 2021 
A DIRETORA DO FORO DA COMARCA DE PALMAS, 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);  
CONSIDERANDO o afastamento de Plantão, do servidor WAGNER FERREIRA MARINHO, matrícula nº 226651, ocupante do 
cargo de ESCRIVÃO JUDICIAL, da Unidade de Lotação COMARCA DE PALMAS - VARA DE EXECUÇÕES FISCAIS E AÇÕES 
DE SAÚDE, no período de 19/04/2021 a 20/04/2021;  
CONSIDERANDO a solicitação de substituição constante no protocolo nº 2021/88986 
RESOLVE: 
Art. 1º Designar o(os) servidor(es) listado(s) no Anexo I desta Portaria, para, sem prejuízo de suas funções, substituir o(a) 
servidor(a) afastado(a), com o consequente pagamento, após a certificação referente ao período da efetiva substituição.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.  

ANEXO 1 

Matrícula Nome Funcional Cargo Período 

147841 MARISTELA AIRES JACOBINA ESTATUTÁRIO TÉCNICO JUDICIÁRIO 19/04/2021 à 20/04/2021 

Publique-se. Cumpra-se. 
FLAVIA AFINI BOVO 

DIRETORA DO FORO - 3ª ENTRÂNCIA  
 
PORTARIA FÉRIAS Nº 600/2021, de 28 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 JOSE ATILIO BEBER, matrícula nº 252259, relativas ao período aquisitivo 2019/2020, 
marcadas para o período de 28/04 a 09/05/2021, a partir de 28/04/2021 até 09/05/2021, assegurado o usufruto dos dias 
remanescentes para o período de 28/04 a 09/05/2022, 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 
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PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 233/2021, de 28 de abril de 2021 
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE PORTO NACIONAL, 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);  
CONSIDERANDO o afastamento de licença para tratamento da própria saúde, da servidora IVIA GLORIA DA SILVA, matrícula 
nº 228841, ocupante do cargo de ESCRIVÃO JUDICIAL, da unidade de lotação COMARCA DE PORTO NACIONAL - 2ª VARA 
CRIMINAL, no período de 22/04/2021 a 23/04/2021;  
CONSIDERANDO a solicitação de substituição constante no protocolo nº 2021/88978; 
RESOLVE: 
Art. 1º Designar o(os) servidor(es) listado(s) no Anexo I desta Portaria, para, sem prejuízo de suas funções, substituir o(a) 
servidor(a) afastado(a), com o consequente pagamento, após a certificação referente ao período da efetiva substituição.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.  

ANEXO 1 

Matrícula Nome Funcional Cargo Período 

224069 GIANE CRISTINA DE CARVALHO ESTATUTÁRIO TÉCNICO JUDICIÁRIO 22/04/2021 à 23/04/2021 

Publique-se. Cumpra-se. 
 

ADHEMAR CHUFALO FILHO 
DIRETOR DO FORO - 3ª ENTRÂNCIA  
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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) 
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  

 

Juíz JOSÉ RIBAMAR MENDES JÚNIOR - JUIZ CONVOCADO 
 

JUIZ  CONVOCADO 
Juíz JOSÉ RIBAMAR MENDES JÚNIOR  
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 
Desª. JACQUELINE ADORNO (Relatora) 
Des. HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO (Vogal) 
Desª. MAYSA VENDRAMINI ROSAL (Vogal) 
 

2ª TURMA JULGADORA 
Des. HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO (Relator) 
Desª. MAYSA VENDRAMINI ROSAL (Vogal) 
Des. PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO (Vogal) 
 

3ª TURMA JULGADORA 
Desª. MAYSA VENDRAMINI ROSAL (Relatora) 
Des. PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO (Vogal) 
Juíz JOSÉ RIBAMAR MENDES JR - JUIZ CONVOCADO (Vogal) 
 

4ª TURMA JULGADORA 
Des. PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO (Relator) 
Juíz JOSÉ RIBAMAR MENDES JR - JUIZ CONVOCADO (Vogal) 
Desª. JACQUELINE ADORNO (Vogal) 
 

5ª TURMA JULGADORA 
Juíz JOSÉ RIBAMAR MENDES JR - JUIZ CONVOCADO (Relator)  
Desª. JACQUELINE ADORNO (Vogal) 
Des. HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO (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 
Desª. JACQUELINE ADORNO (Relatora) 
Des. HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO (Revisor) 
Desª. MAYSA VENDRAMINI ROSAL (Vogal) 
 

2ª TURMA JULGADORA 
Des. HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO (Relator) 
Desª. MAYSA VENDRAMINI ROSAL (Revisora) 
Des. PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO (Vogal) 
 

3ª TURMA JULGADORA 
Desª. MAYSA VENDRAMINI ROSAL (Relatora) 
Des. PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO (Revisor) 
Juíz JOSÉ RIBAMAR MENDES JR - JUIZ CONVOCADO (Vogal) 
 

4ª TURMA JULGADORA 
Des. PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO (Relator) 
Juíz JOSÉ RIBAMAR MENDES JR -JUIZ CONVOCADO (Revisor) 
Desª. JACQUELINE ADORNO (Vogal) 
 

5ª TURMA JULGADORA 
Juíz JOSÉ RIBAMAR MENDES JR - JUIZ CONVOCADO (Relator)  
Desª. JACQUELINE ADORNO (Revisora) 
Des. HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO (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 - 
JUIZ CONVOCADO 
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 
DIRETOR 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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