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SEÇÃO JUDICIAL 

2ª CÂMARA CÍVEL 
SECRETÁRIO: CARLOS GALVÃO CASTRO NETO 

Intimações de acórdãos 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0011477-14.2019.8.27.2722/TO 
PROCESSO ORIGINÁRIO: Nº 0011477-14.2019.8.27.2722/TO 
RELATOR: DESEMBARGADOR EURÍPEDES LAMOUNIER 
APELANTE: FUNDAÇAO UNIRG (AUTOR) 
APELADO: GUILHERME BARBOSA PASQUALI (RÉU) 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
EMENTA: 1. 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. IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO 
IMEDIATO PELO TRIBUNAL. RETORNO DOS AUTOS PARA REGULAR PROSSEGUIMENTO. 1.1. 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. 1.2. Constatando-se que o magistrado de origem 
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), impõe-se o reconhecimento da nulidade da 
Sentença, com o consequente retorno dos Autos ao juízo de origem para prosseguimento do feito. 1.3. Não se aplica o disposto 
no artigo 1.013, §3º, do Código de Processo Civil quando constatado que o processo não se encontra maduro para julgamento, 
devendo o magistrado de origem determinar a citação da parte contrária e oportunizar a devida instrução do processo para, 
somente ao final, se manifestar pela procedência ou não do pedido diante das provas apresentadas. 
ACÓRDÃO: A a Egrégia 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por maioria, vencido o relator 
para, acolhendo a preliminar suscitada, dar provimento ao recurso, a fim de 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 razão da cassação da Sentença nos termos da divergência inaugurada pelo Juiz 
RICARDO FERREIRA LEITE e os votos da Desembargadora MAYSA VENDRAMINI ROSAL e do Juiz JOCY GOMES DE 
ALMEIDA acompanhando a divergência. O Relator Desembargador EURÍPEDES LAMOUNIER votou no sentido de conhecer do 
recurso manejado e negar-lhe provimento, e o voto do Desembargador ADOLFO AMARO MENDES acompanhando o relator 
com ressalva do entendimento. 
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0011401-92.2016.8.27.2722/TO 
PROCESSO ORIGINÁRIO: Nº 0011401-92.2016.8.27.2722/TO 
RELATOR: DESEMBARGADOR EURÍPEDES LAMOUNIER 
APELANTE: FUNDAÇAO UNIRG (AUTOR) 
APELADO: ITALA CHRISTINE PEREIRA PASCHOAL (RÉU) 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
EMENTA: 1. 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. IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO 
IMEDIATO PELO TRIBUNAL. RETORNO DOS AUTOS PARA REGULAR PROSSEGUIMENTO. 1.1. 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. 1.2. Constatando-se que o magistrado de origem 
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), impõe-se o reconhecimento da nulidade da 
Sentença, com o consequente retorno dos Autos ao juízo de origem para prosseguimento do feito. 1.3. Não se aplica o disposto 
no artigo 1.013, §3o, do Código de Processo Civil quando constatado que o processo não se encontra maduro para julgamento, 
devendo o magistrado de origem determinar a citação da parte contrária e oportunizar a devida instrução do processo para, 
somente ao final, se manifestar pela procedência ou não do pedido diante das provas apresentadas. 
ACÓRDÃO: A a Egrégia 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por maioria, vencido o relator 
para, acolhendo a preliminar suscitada, dar provimento ao recurso, a fim de 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 razão da cassação da Sentença nos termos da divergência inaugurada pelo Juiz 
RICARDO FERREIRA LEITE e os votos da Desembargadora MAYSA VENDRAMINI ROSAL e do Juiz JOCY GOMES DE 
ALMEIDA acompanhando a divergência. O Relator Desembargador EURÍPEDES LAMOUNIER votou no sentido de conhecer do 
recurso manejado e negar-lhe provimento, e o voto do Desembargador ADOLFO AMARO MENDES acompanhando o relator 
com ressalva do entendimento. Palmas, 09 de junho de 2021. 
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0047786-13.2019.8.27.2729/TO 
RELATORA: DESEMBARGADORA ANGELA MARIA RIBEIRO PRUDENTE 
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APELANTE: MUNICIPIO DE PALMAS (AUTOR) 
APELADO: SIVALDO CRUZ DA ROCHA (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$ 1.278,51 consubstanciado nas CDAM n.º 20190017735. 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. 
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 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. Representou a Procuradoria Geral de Justiça nesta Instância o Procurador João Rodrigues Filho. Palmas, 09 de junho 
de 2021. 
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0013722-32.2018.8.27.2722/TO 
PROCESSO ORIGINÁRIO: Nº 0013722-32.2018.8.27.2722/TO 
RELATOR: DESEMBARGADOR EURÍPEDES LAMOUNIER 
APELANTE: FUNDAÇAO UNIRG (AUTOR) 
APELADO: MAYARA RODRIGUES BRITO DIAS CARDOSO (RÉU) 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
EMENTA: 1. 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. IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO 
IMEDIATO PELO TRIBUNAL. RETORNO DOS AUTOS PARA REGULAR PROSSEGUIMENTO. 1.1. 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. 1.2. Constatando-se que o magistrado de origem 
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), impõe-se o reconhecimento da nulidade da 
Sentença, com o consequente retorno dos Autos ao juízo de origem para prosseguimento do feito. 1.3. Não se aplica o disposto 
no artigo 1.013, §3º, do Código de Processo Civil quando constatado que o processo não se encontra maduro para julgamento, 
devendo o magistrado de origem determinar a citação da parte contrária e oportunizar a devida instrução do processo para, 
somente ao final, se manifestar pela procedência ou não do pedido diante das provas apresentadas. 
ACÓRDÃO: A a Egrégia 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por maioria, vencido o relator 
para, acolhendo a preliminar suscitada, dar provimento ao recurso, a fim de 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 razão da cassação da Sentença nos termos da divergência inaugurada pelo Juiz 
RICARDO FERREIRA LEITE e os votos da Desembargadora MAYSA VENDRAMINI ROSAL e do Juiz JOCY GOMES DE 
ALMEIDA acompanhando a divergência. O Relator Desembargador EURÍPEDES LAMOUNIER votou no sentido de conhecer do 
recurso manejado e negar-lhe provimento, e o voto do Desembargador ADOLFO AMARO MENDES acompanhando o relator 
com ressalva do entendimento. Palmas, 09 de junho de 2021. 
 
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0000633-03.2021.8.27.2700/TO 
PROCESSO ORIGINÁRIO: Nº 0003202-84.2020.8.27.2708/TO 
RELATOR: DESEMBARGADOR MARCO ANTHONY STEVESON VILLAS BOAS 
AGRAVANTE: LUSIRLEY APARECIDA DO AMARAL OLIVEIRA 
ADVOGADO: LARISSA ALMEIDA CUNHA (OAB TO005321) 
AGRAVADO: EVANDRO FERREIRA DE OLIVEIRA 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
EMENTA: 1. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DIVÓRCIO. PROFESSORA. RENDA DE POUCA MONTA. DESPESAS 
PROCESSUAIS ELEVADAS. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. 
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CABIMENTO. RECURSO PROVIDO. 1.1. O benefício da gratuidade da justiça é instituto processual que visa garantir o acesso à 
justiça, para pessoas que não podem suportar os encargos processuais sem prejudicar seu sustento ou de sua família. 1.2. A 
pessoa que trabalha como professora, com renda mensal de pouca monta e em regime de contrato temporário, faz jus à 
concessão da justiça gratuita, pois esta não exige a condição de miserabilidade de quem a pleiteia, mas sim a comprovação de 
insuficiência de recursos, conforme devidamente demonstrada nos Autos, diante do elevado valor das despesas processuais. 
ACÓRDÃO: A a Egrégia 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por unanimidade, dar 
provimento ao Agravo de Instrumento para, reformando a decisão de primeira instância, conceder o benefício da justiça gratuita a 
ora agravante, nos termos do voto do(a) Relator(a). Palmas, 12 de maio de 2021. 
 

1º GRAU DE JURISDIÇÃO 
ALVORADA 

1ª escrivania cível 

Editais de citações com prazo de 20 dias 
EDITAL Nº 3022344  
O Doutor FABIANO GONÇALVES MARQUES, MM. Juiz de Direito da Comarca de Alvorada, Estado do Tocantins, na forma da 
Lei, etc... 
CITA o(s) requerido(a) PEDRO BARBOSA LEITE, CPF n.º 765.572.002-91, atualmente com endereço incerto e não sabido, de 
que tramita perante esta Serventia Civel da Comarca de Alvorada, os autos da ação de obrigação de fazer com pedido de tutela 
de urgência antecipada, n. 0001350-77.2019.8.27.2702, que lhe move LEONARDO MOREIRA DE LIMA, para nos termos do 
despacho proferido no evento 45, e petição de evento 43, manifestar se tem interesse na realização da audiência de conciliação, 
e ou, não sendo caso, querendo no prazo de 15 (quinze) dias, apresente contestação, sob pena de serem tidos como 
verdadeiros os fatos articulados na inicial. Ficando ciente de que, transcurso o prazo e não ofertada a resposta, será intimada a 
Defensoria Pública com atribuição, nomeando-a como curadora especial para que apresente resposta à inicial proposta. E, para 
que não alegue ignorância, manda expedir o presente edital que será publicado na forma da Lei. Dado e passado nesta cidade e 
Comarca de Alvorada, Estado do Tocantins, aos 23 de junho de 2021. Eu (Thâmara Figueira Almeida), Servidora Cedida, digitei 
e conferi. FABIANO GONÇALVES MARQUES, Juiz de Direito. 
 

Às partes e aos advogados 
Procedimento do Juizado Especial Cível Nº 0000611-36.2021.8.27.2702/TO 
AUTOR: JOSE JOAQUIM DE SOUZA SIDIAO 
RÉU: ABEL MAGALHAES NETO 
INTIMAÇÃO do  requerido. “SENTENÇA (...). Desta forma, hei por bem HOMOLOGAR por sentença o acordo, para que surta 
seus jurídicos e legais efeitos. De consequência, extingo o presente processo, com julgamento de mérito, conforme artigo 487, 
inciso III, alínea "b", determinando que, observadas as cautelas de praxe , sejam os autos arquivados. Cumpra-se nos termos 
requeridos no acordo. As partes ficam dispensadas do pagamento das custas processuais remanescentes, se houver, nos 
termos do artigo 90, §3º, do CPC. P.R.I. FABIANO GONÇALVES MARQUES, JUIZ DE DIREITO”. 
 
Processo n.  0003660-22.2020.8.27.2702– Procedimento do Juizado Especial Cível  
Requerente: RITA DE CÁSSIA GARCIA 
Advogado: Dr. ADOLFO NETO FERREIRA P IMENTEL   TO006684    
Requerido: FLAVIO DE SOUZA MILHOMENS e MILHOMENS E LIMA LTDA-ME 
 Advogado: Nihil 
Intimação dos requeridos: “SENTENÇA (...). Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I do CPC, JULGO PARCIALMENTE 
PROCEDENTES OS PEDIDOS formulados na inicial para: a) Determinar a rescisão contratual entre as partes relacionados ao 
Georreferenciamento e SIG-CAR contratados, devendo a requerida restituir o valor de R$ 4.400,00 (quatro mil e quatrocentos 
reais) pelo serviço não prestado, devidamente corrigidos monetariamente, pelo INPC, a partir do desembolso e juros de mora de 
1% ao mês a contar da citação; b) condenar a empresa requerida ao pagamento de DANOS MORAIS no valor de R$ 5.000,00 
(cinco mil reais). Sobre o valor da condenação incidirá juros de mora de 1% ao mês a contar da data da citação e correção 
monetária da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ). Sem custas e honorários, frente ao art. 55, caput, da Lei 9.099/95.No 
mais determino:1. Caso haja interposição do recurso inominado, INTIME-SE a parte recorrida/apelada para, no prazo de 10 (dez) 
dias, oferecer contrarrazões, sob pena de preclusão e demais consequências legais.2. Havendo preliminar(es) no recurso 
inominado suscitada(s) pelo recorrido(a) ou interposição de recurso inominado adesivo, INTIME-SE a parte recorrente para, no 
prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se/apresentar contrarrazões, sob pena de preclusão e demais consequências legais.3. Após 
resposta ou decorrido o prazo, REMETA-SE o processo à Turma Julgadora Recursal com as homenagens de estilo.4. Deixo de 
fazer juízo de admissibilidade, bem como análise de pedidos de assistência judiciária gratuita, preparo recursal, recurso 
inominado adesivo, ou outros incidentes, devendo este juízo ser feito pela Turma Julgadora Recursal, em aplicação 
analógica/subsidiária ao Código de Processo Civil.  A mesma regra deve reger regularmente os juizados especiais, dada as 
semelhanças entre o recurso de apelação e o inominado, além de a legislação especial (Lei 9.099/95) ser completamente silente 
quanto ao processamento deste último, razão pela qual devem ser aplicadas as regras do CPC em caráter subsidiário (art. 318, 
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par. único, CPC).5. CUMPRA-SE. Transitada em julgado, arquive-se. Documento eletrônico assinado por FABIANO 
GONCALVES MARQUES, Juiz de Direito. 
 

1ª escrivania criminal 

Editais de citações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 DIAS 
Ficam as partes abaixo identificadas, intimadas dos atos processuais abaixo relacionados: 
AÇÃO PENAL nº 0000399-83.2019.8.27.2702 
Autor: MINISTÉRIO PÚBLICO 
Acusado: GABRIEL HENRIQUE ROSA DA SILVA 
FINALIDADE: CITA o acusado GABRIEL HENRIQUE ROSA DA SILVA, brasileiro, solteiro, natural de Alvorada-TO, nascido aos 
20/09/1997, filho de Lucélia Rosa da Silva e Sinval Ferreira dos Santos, portador do RG n.º 1.219.611 SSP-TO e CPF n.º 
062.480.111-09, residente em local incerto e não sabido,  para, no prazo de 10 (dez) dias, oferecer Defesa Preliminar, através 
de advogado, sobre a acusação que lhe é feita no processo supra referido, podendo “argüir preliminares e alegar tudo que 
interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificativas, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, 
qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário” – art. 396-A, § 2º do CPP. Por ocasião da audiência de 
instrução, as testemunhas deverão ser apresentadas pelo acusado, independentemente e intimação. Se houver necessidade, 
o(a) acusado(a) deverá requerer, previamente, a intimação das testemunhas. LOCAL E DATA: Alvorada/TO, 17 de maio de 
2021. FABIANO GONÇALVES MARQUES. Juiz de Direito. 
 

ARAGUAINA 
1ª vara cível 

Boletins de expediente 
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 0020216-24.2019.8.27.2706/TO 
AUTOR: BANCO BRADESCO S.A. 
AUTOR: OSMARINO JOSÉ DE MELO 
RÉU: PORTAL COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA - REVEL 
DESPACHO/DECISÃO - EVENTO 98: "Estou diante de feito em fase de cumprimento de sentença que reconheceu a obrigação 
de pagar quantia certa. O devedor não pagou voluntariamente o débito, de modo que foi realizada a penhora de parte do crédito 
(evento 56); e o executado, por outro lado, nada manifestou sobre a impenhorabilidade dos valores ou que remanescia 
indisponibilidade excessiva. Diante disso, havendo o cumprimento de todos os requisitos legais para as tomadas dos atos de 
expropriação, devem os valores penhorados serem levantados em favor do credor. Assim, 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, EXPEÇA-SE alvará em favor do exequente BANCO BRADESCO S/A para levantamento da quantia penhorada 
e seus acréscimos (evento 56)...2 o(s) alvará(s) deverá(ão) ser expedido(s) dentro do prazo processual de 05 (cinco) dias a partir 
do momento em que o titular do crédito vir aos autos mediante petição e informar o Banco, Agência, número da conta e 
CPF/CNPJ, para recebimento dos respectivos valores, conforme portaria 642/2018 do TJTO; 3 INTIME-SE o exequente para 
que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente planilha atualizada do débito, subtraindo o valor levantado, bem como indique os 
meios para a satisfação do crédito remanescente. 4 OBSERVE-SE e PROCEDA-SE conforme portaria 01/2019 deste juízo. 
Intime-se. Cumpra-se." INTIMAÇÃO AO REVEL. 
 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 0002974-91.2015.8.27.2706/TO 
AUTOR: TOCANTINS CAMINHOES E ONIBUS LTDA 
AUTOR: EWERTON VIEIRA MONTEIRO 
RÉU: LEAL & FARIAS - COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA. - REVEL 
DESPACHO/DECISÃO - EVENTO 177: "1 Antes as certidões dos eventos 175/176, promovo o levantamento da suspensão do 
feito. 2 Noutro ponto, diante da ausência de comunicação a respeito da localização de bens penhoráveis, arquivem-se os autos, 
prosseguindo conforme a decisão do evento 166. Cumpra-se." INTIMAÇÃO AO REVEL. 
 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 0007341-61.2015.8.27.2706/TO 
AUTOR: BANCO DO BRASIL SA 
RÉU: LOPES & LOPES LTDA ME - REVEL 
DESPACHO/DECISÃO - EVENTO 197: "1 Antes as certidões dos eventos 193/194, promovo o levantamento da suspensão do 
feito. 2 Noutro ponto, diante da ausência de comunicação a respeito da localização de bens penhoráveis, arquivem-se os autos, 
prosseguindo conforme a decisão do evento 185. Cumpra-se." INTIMAÇÃO AO REVEL. 
 

1ª vara da família e sucessões 

Editais de citações com prazo de 30 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO DE TERCEIROS INTERESSADOS - PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
O Doutor FABIANO RIBEIRO, Juiz de Direito da 1ª Vara de Família e Sucessões desta cidade e Comarca de Araguaína, Estado 
do Tocantins, na forma da lei, etc... 
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DETERMINA a CITAÇÃO de terceiro(s) interessados para tomarem conhecimento dos termos da Ação de Alvará Judicial - Lei 
6858/80 - Nº 0023889-88.2020.8.27.2706- (Chave nº 519917091820) - proposta por CAMILLA PAIVA PAMPONET, do prazo de 
contestação que é de 15(quinze) dias. Para ter acesso a todo o teor do processo, basta acessar o sítio eletrônico do Tribunal de 
Justiça do Estado do Tocantins em www.tjto.jus.br e seguir os passos: Processo Judicial Eletrônico - e-Proc; e-Proc 1º grau; 
Consulta Pública; Rito Ordinário; digitar o número do processo e a chave, indicados acima. E para que chegue ao conhecimento 
de todos expediu-se o presente Edital que será publicado na forma da lei e afixado cópia no placar do fórum local. Eu, Celina 
Martins de Almeida, Técnica Judiciária/Mat. 238445, que digitei e subscrevi. Araguaína-TO., aos vinte e oito dias do mês de 
junho do ano de dois mil e vinte (28/06/2021). 
 

Central de execuções fiscais 

Editais de intimações com prazo de 30 dias 
EDITAL Nº 3044201, de Intimação com prazo de 30(trinta) dias 
A Magistrada, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que por esta Vara 
de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública de Araguaína-TO, processam os autos de Execução Fiscal nº 0015318-
70.2016.8.27.2706, proposta pelo ESTADO DO TOCANTINS em face de  DIANA MARIA RAMOS DE BRITO ROCHA, CPF nº 
441.509.971-87 cônjuge do executado MILTON ALVARENGA ROCHA CPF nº 388.688.731-68, sendo o mesmo 
para INTIMAR a parte executada sobre a constrição judicial do imóvel, nos termos do Art. 12 da Lei n.º 6.830/80, cientificando-o 
do prazo de 30 (trinta) dias, para oposição de embargos à execução fiscal, contados desta intimação (Art. 16, da Lei 6.830/80). 
Tudo em conformidade com o r. despacho 51 a seguir transcrito. "EXPEÇA-SE novo mandado de intimação ao cônjuge do 
executado MILTON ALVARENGA ROCHA, a senhora DIANA MARIA RAMOS DE BRITO ROCHA no endereço informado 
pela exequente no evento 49, bem como ao sócio MARIO ALVARENGA ROCHA, no endereço constante no evento 11, 
devendo ambos serem cientificados sobre a constrição judicial do imóvel, nos termos do artigo 12 da lei 6.830/80; caso 
a diligência em relação ao cônjuge do executado reste infrutífera, determino, desde logo, expedição de edital de 
intimação ao mesmo, com o prazo de 30 (trinta) dias. Intime-se, Cumpra-se, Milene de Carvalho Henrique, Juíza de 
Direito ". 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 Araguaína, Estado 
do Tocantins, aos 25 dias do mês de junho de 2021. Eu, MATHEUS ALVES MOURA GOMES FERREIRA, Auxiliar Judiciário, que 
o digitei. Milene de Carvalho Henrique - Juíza de Direito 
 

Editais de citações com prazo de 30 dias 
EDITAL Nº 3065484, 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): MARIA STELA PEREIRA SANTANA, pessoa fisica, inscrita no  CPF sob o n° 430.838.541-53, 
por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO 
FISCAL N.º 0028588-59.2019.8.27.2706, que lhe move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) 
dias, para pagar a importância de R$ 3.137,25 (três mil, cento e trinta e sete reais e vinte e cinco centavos), representada pela 
CDA n° 20190028533, datada de 10/10/2019, acrescida de juros, atualização monetária e demais cominações legais, ou no 
mesmo prazo garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, 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 Civi l, 
fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador especial atuante perante esta Vara de Execuções Fiscais e Ações 
de Saúde Pública de Araguaína , em caso de revelia. Tudo em conformidade com o Despacho, proferido no evento 05 - DESP1, 
a seguir transcrito: "(4.2.1- Realizada as buscas e não sendo localizado endereço diverso da inicial e encerrado todos os meios 
de localização dos endereços do(s) executado(s), defiro desde logo, caso haja pedido, a expedição do Edital de Citação, com 
prazo de 30 (trinta) dias, observando-se as disposições do art. 8º, IV, da Lei de Execuções Fiscais). Araguaina-TO, 27 de 
novembro de 2019. Milene de Carvalho de Henruique - Juíza de Direito." 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 Araguaína, Estado do Tocantins, aos 29 dias do mês de junho de 2021. Eu, Francisco 
Albery Fernandes Barros, Auxiliar Judiciário, que o digitei. 
 

Às partes e aos advogados 
EXECUÇÃO FISCAL Nº 5000082-71.2008.8.27.2706/TO 
AUTOR: ESTADO DO TOCANTINS 
RÉU: JOÃO FREITAS COSTA 
RÉU: DOMINGOS VILSON FREITAS COSTA 
Destarte, com respaldo no citado Recurso Especial Repetitivo nº 1.340.553, ESTATUO, de ofício, a prescrição intercorrente 
ao caso sub judice, e consequentemente, EXTINGO o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do 
Código de Processo Civil e artigo 174 do Código Tributário Nacional. Sem condenação em honorários advocatícios. Pautado 
no entendimento do Recurso Especial de n° 1769201, julgado pelo Superior Tribunal de Justiça, bem como corroborando com o 
princípio da causalidade, deixo de condenar a Fazenda Pública Estadual ao pagamento das despesas processuais 
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finais, tendo em vista que o executado deu causa ao ajuizamento da ação, sendo contraproducente que a exequente além de 
perder o seu direito em ver satisfeito o crédito exequendo, ainda assuma a obrigação quanto as custas judiciais. 
 
EXECUÇÃO FISCAL Nº 5000063-07.2004.8.27.2706/TO 
AUTOR: ESTADO DO TOCANTINS 
RÉU: AMAZILES GONÇALVES VILARINO MEDRADO 
Destarte, com respaldo no citado Recurso Especial Repetitivo nº 1.340.553, ESTATUO, de ofício, a prescrição intercorrente 
ao caso sub judice, e consequentemente, EXTINGO o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do 
Código de Processo Civil e artigo 174 do Código Tributário Nacional. Sem condenação em honorários advocatícios. Pautado 
no entendimento do Recurso Especial de n° 1769201, julgado pelo Superior Tribunal de Justiça, bem como corroborando com o 
princípio da causalidade, deixo de condenar a Fazenda Pública Estadual ao pagamento das despesas processuais 
finais, tendo em vista que o executado deu causa ao ajuizamento da ação, sendo contraproducente que a exequente além de 
perder o seu direito em ver satisfeito o crédito exequendo, ainda assuma a obrigação quanto as custas judiciais. 
 

ARAPOEMA 
1ª escrivania cível 

Editais de citações com prazo de 20 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO INTIMAÇÃO COM PRAZO DE VINTE DIAS 
PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL Nº 0000440-61.2021.8.27.2708/TO 
AUTOR: MARINETE DA SILVA DE FRANCA 
RÉU: RAFAEL MELLO DA COSTA 
O Doutor Jordan Jardim, Juiz de Direito da Vara de Família, Sucessões , Infância e Juventude, desta Comarca de Arapoema – 
To., na forma da Lei, etc... FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que por este meio 
CITAR, RAFAEL MELLO DA COSTA, brasileiro, solteiro, trabalhador rural, inscrito no CPF sob o n° 066.050.931-86, 
atualmente residente e domiciliado em local incerto e não sabido, de todos os termos da presente ação de Cobrança, 
processo nº 0000440-61.2021.8.27.2708, chave nº 117368559121, bem como INTIMA-LO para comparecer perante este juízo 
na sala de audiências, no Fórum, localizado nesta cidade, na Av. Castelo Branco, nº 685, Centro, para audiência de conciliação e 
mediação (CEJUSC), que será realizada no dia 30/07/2021, às 08h30min, (link para participação da audiência  localizado no 
evento 06), a qual será realizada pelo sistema de videoconferência - plataforma SIVAT - Sistema de Videoconferência e 
Audiências do Tocantins, conforme autoriza o art. 22, §2º, da Lei 9099/95 com a nova redação dada pela Lei 13.994, de 
24/04/2020. E ainda para contestar o feito no prazo de 15 (quinze) dias úteis, que será contado a partir da realização da 
audiência. Advirto ainda que A ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da matéria fática 
apresentada na petição inicial. A presente citação é acompanhada de senha para acesso ao processo digital, que contém a 
íntegra da petição inicial e dos documentos. Assim ficando ciente que o comparecimento na audiência é obrigatório. Nos termos 
do respeitável despacho cuja copia segue anexa. Nos termos do respeitável despacho cuja copia segue anexa. E para que 
ninguém possa alegar ignorância, mandou o M.M. juiz que fosse expedido o presente Edital que será publicado no Diário da 
Justiça deste Estado e afixado no placard do Fórum local. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Arapoema, Estado do 
Tocantins, aos vinte e três dias do mês de junho de dois mil e vinte e um (23/06/2021). Eu, Guilherme Vieira da Silva, Estagiário, 
digitei e subscrevi. 
  
EDITAL DE CITAÇÃO INTIMAÇÃO COM PRAZO DE VINTE DIAS 
PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL Nº 0000043-02.2021.8.27.2708/TO 
AUTOR: GUSTAVO HENRIQUE ARAUJO MONTEIRO SILVA 
RÉU: NADIR LEMES PEREIRA LIMA 
RÉU: JOSE ERISVALDO LIMA MONTE 
RÉU: JD CELULARES LTDA 
O Doutor Jordan Jardim, Juiz de Direito da Vara de Família, Sucessões , Infância e Juventude, desta Comarca de Arapoema – 
To., na forma da Lei, etc... FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que por este meio 
CITAR, JD CELULARES LTDA, Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ sob o nº 26.085.041/0001-11, atualmente 
sem endereço comercial para citação, e seus representantes legais JOSE ERISVALDO LIMA MONTE, brasileiro, estado civil 
desconhecido, empresário, inscrito no CPF sob nº 096.473.683-72, e NADIR LEMES PEREIRA LIMA, brasileira, estado civil 
desconhecido, empresaria, inscrita no CPF sob nº 507.332.731-49, todos em local incerto e não sabido, de todos os termos da 
presente AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAS, processo nº 
00000430220218272708, chave nº 661657023421, bem como INTIMA-LOS para comparecer perante este juízo na sala de 
audiências, no Fórum, localizado nesta cidade, na Av. Castelo Branco, nº 685, Centro, para audiência de conciliação e mediação 
(CEJUSC), que será realizada no dia 20/07/2021, às 09h00min, (link para participação da audiência  localizado no evento 06), a 
qual será realizada pelo sistema de videoconferência - plataforma SIVAT - Sistema de Videoconferência e Audiências do 
Tocantins, conforme autoriza o art. 22, §2º, da Lei 9099/95 com a nova redação dada pela Lei 13.994, de 24/04/2020. E ainda 
para contestar o feito no prazo de 15 (quinze) dias úteis, que será contado a partir da realização da audiência. Advirto ainda que 
A ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. A 
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presente citação é acompanhada de senha para acesso ao processo digital, que contém a íntegra da petição inicial e dos 
documentos. Assim ficando ciente que o comparecimento na audiência é obrigatório. Nos termos do respeitável despacho cuja 
copia segue anexa. Nos termos do respeitável despacho cuja copia segue anexa. E para que ninguém possa alegar ignorância, 
mandou o M.M. juiz que fosse expedido o presente Edital que será publicado no Diário da Justiça deste Estado e afixado no 
placard do Fórum local. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Arapoema, Estado do Tocantins, aos vinte e cinco dias 
do mês de junho de dois mil e vinte e um (25/06/2021). Eu, Guilherme Vieira da Silva, Estagiário, digitei e subscrevi. 
 

COLINAS 
1ª vara criminal 

Editais de intimações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
0002462-77.2021.827.2713– AÇÃO PENAL O DOUTOR JOSÉ CARLOS FERRERIA MACHADO, MERITÍSSIMO JUIZ 
SUBSTITUTO RESPONDENDO PELA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE COLINAS DO TOCANTINS, ESTADO DO 
TOCANTINS, NA FORMA DA LEI, ETC. FAZ SABER a todos quanto o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, que 
por meio deste edital de Intimação fica o acusado, JESUS INÁCIO BARBOSA DOS SANTOS, brasileiro, nascido aos 
20.05.2003, filho de Valdiana Ináco dos Santos, residente na Rua B4, 2, Chácara Jataí, casa 2, Piacava, Guaraí/TO, o qual se 
encontra atualmente em local incerto ou não sabido, intimado para, tomar conhecimento da r. decisão prolatada no evento 04, 
segue cópia da parte dispositiva: DISPOSITIVO Com esses argumentos DECIDO impor ao suposto agressor JESUS INACIO 
BARBOSA DOS SANTOS, com base no artigo 22, III, (alínea "a") as seguintes obrigações: I -  Obrigação de manter-se afastado 
da pretensa vítima, seus familiares e das testemunhas, por uma distância mínima de 300 (trezentos) metros. A medida terá 
validade de 60 (sessenta) dias. Intimem-se a pretensa vítima e o suposto agressor, advertindo este de que o descumprimento 
das obrigações acima elencadas ensejará a DECRETAÇÃO DA SUA PRISÃO PREVENTIVA (art. 20 da Lei 11.340/06). 
Cópia desta decisão servirá como MANDADO DE INTIMAÇÃO e OFÍCIO PARA REQUISIÇÃO DE ACOMPANHAMENTO 
POLICIAL, caso seja necessário. Colinas do Tocantins/To, 13 de junho de 2021. Fábio Costa Gonzaga – Juiz de Direito. Para 
conhecimento de todos é passado o Presente Edital, ficando a 2ª via afixada no “Placar” do Fórum da Comarca de Colinas do 
Tocantins, Estado do Tocantins e a 3ª via publicada no Diário da Justiça. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca do 
Tocantins, Estado do Tocantins, aos 30 de junho de 2021. Eu, ____ (Keliane Almeida), Técnico Judiciário, Mat. 249830, da Vara 
Criminal, lavrei e subscrevi. JOSÉ CARLOS FERREIRA MACHADO - Juiz Substituto Respondendo pela Vara Criminal. 
 

GOIATINS 
1ª escrivania criminal 

Editais de citações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO Prazo 15 (quinze) dias. 
O Excelentíssimo juiz de direito titular desta Comarca de Goiatins - TO, na forma da lei, etc. FAZ SABER a todos quanto o 
presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo e Escrivania Criminal, se processam os autos Ação 
Penal n. 0002385-18.2019.8.27.2720, e por meio deste vem CITAR o denunciado CIONEY NASCIMENTO DA SILVA, brasileiro, 
solteiro, motorista, filho de Maria Leide Nascimento da Silva e Manoel Alves da Silva, natural de Balsas/MA, nascido em 
15/10/1993, RG nº. 062186402017-1, SSP/MA, CPF nº. 036.478.391-59, residente na Serra do Centro, zona rural da cidade de 
Campos Lindos-TO, para responder à acusação por escrito, no prazo de 15 (quinze) dias, podendo argüir preliminares e alegar 
tudo que interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, 
qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário. Não apresentada a resposta no prazo legal, ou se o acusado, 
citado, não constituir defensor, o juiz nomeará o defensor para oferecê-la, concedendo-lhe vista dos autos por 10 (dez) dias (arts. 
396 e 396-A do CPP). 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, não comunicar o novo endereço ao juízo 
(art. 367 do CPP). E ainda por este edital INTIMAR a mesma pessoa para se manifestar expressamente acerca do destino dos 
bens apreendidos, importando o silêncio como anuência tácita a sua imediata destinação a critério do juízo. Dado e passado 
nesta cidade e Comarca de Goiatins, Estado do Tocantins, aos vinte e nove dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e 
um. Eu, Elisânia Maurício de Andrade/matrícula 353123, digitei e datei. Cópia será afixada no local de costume. 
 

GURUPI 
3ª vara cível 

Editais de intimações com prazo de 20 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 20 DIAS 
INTIMANDO: BOM SUCESSO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 01711449000120 e MARIA 
DE LOURDES PEDROSO atualmente em lugar incerto e não sabido.  OBJETIVO: Intimar para no prazo de 15 (quinze) dias, 
efetuar o pagamento da condenação/honorários advocatícios, no valor de R$ 30.657,56 (trinta mil e seiscentos e cinquenta e 
sete reais e cinquenta e seis centavos), pena de multa de 10%. No Cumprimento de Sentença em que lhe é proposta por DANIA 
MARIA DE CASTRO. REQUERENTE: DANIA MARIA DE CASTRO. REQUERIDO: BOM SUCESSO EMPREENDIMENTOS 
IMOBILIÁRIOS LTDA e MARIA DE LOURDES PEDROSO e ESPOLIO DE JOSÉ PEDROSO  AÇÃO: Cumprimento de sentença. 
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Processo: nº 5003685-31.2013.8.27.2722 . PRAZO DO EDITAL: 20(vinte) dias. Em Gurupi - TO. Eu , técnica judiciária que 
digitei e subscrevi. José Eustáquio de Melo Júnior. 
 

Editais de citações com prazo de 20 dias 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 20 DIAS 
FAZ SABER a todos quantos do presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo e Cartório da 3ª Vara 
Cível, se processam os termos da Execução, autos n º 0012382-53.2018.8.27.2722, onde é exequente,  SAMUEL ADOLFO 
MELO SILVA, e em atendimento ao que dos autos consta, fica(m) o(s) executado(s) ALEXANDRE CANDIDO FONTES, pessoa 
física, inscrita no CPF sob o nº 589.195.201-78, estando atualmente em lugar incerto e não sabido. CITADO, para no prazo de 
03 (três) dias, contados do término do prazo do edital, pagar o débito atualizado, mais os acréscimos legais. 
Ficam INTIMADO,  para no prazo de 15 (quinze) dias, querendo propor EMBARGOS DO DEVEDOR. Prazo do Edital: 20(vinte) 
dias. DADO E PASSADO nesta  cidade e Comarca de Gurupi -TO, nesta. Eu, Técnica Judiciária, que digitei e subscrevi. José 
Eustáquio de Melo Júnior - Juiz de Direito. 
 

Central de execução fiscal 

Editais de citações com prazo de 30 dias 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 DIAS  
Na forma da Lei. Determino à CITAÇÃO do executado: JOSEFA FERNANDES DA SILVA - CNPJ: 243.417.891-04, por estar 
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – 
Autos Eletrônico - e-Proc - nº  0017276-77.2015.827.2722, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, bem como, para, 
no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa No (S). 18859, cujo valor até a data 
do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 117,04 (CENTO E DEZESSETE REAIS E QUATRO CENTAVOS) que deverá 
ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste 
Juízo em estabelecimento oficial de crédito 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, mando expedir o presente que será publicado na forma da lei. Cite-se. Cumpra-se. 
Gurupi/TO 30 de junho de 2021. Doutor Nassib Cleto Mamud, MM. Juiz de Direito da Vara dos Feitos, Fazenda e Registros 
Públicos desta cidade e Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 DIAS  
Na forma da Lei. Determino à CITAÇÃO do executado: ROSALINA BARBOSA GOMES- CNPJ: 277.833.321-53, por estar 
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – 
Autos Eletrônico - e-Proc - nº 5013445-04.2013.827.2722, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, bem como, para, 
no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa No (S). 000128928, cujo valor até a 
data do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 577,82 (quinhentos e setenta  e sete reais e oitenta e dois centavos) que 
deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem 
deste Juízo em estabelecimento oficial de crédito 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, mando expedir o presente que será publicado na forma da lei. Cite-
se. Cumpra-se. Gurupi/TO 30 de junho de 2021. Doutor Nassib Cleto Mamud, MM. Juiz de Direito da Vara dos Feitos, Fazenda e 
Registros Públicos desta cidade e Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 DIAS  
Na forma da Lei. Determino à CITAÇÃO do executado: SONIA MARIA MACENA DE ABREU - CPF/CNPJ: 900.819.271-34, por 
estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – 
Autos Eletrônico - e-Proc - nº 5011973-65.2013.827.2722, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, bem como, para, 
no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa No (S). 000129357, cujo valor até a 
data do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 163,85 ( Cento e sessenta e três reais e oitenta e cinco centavos) que 
deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem 
deste Juízo em estabelecimento oficial de crédito 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, mando expedir o presente que será publicado na forma da lei. Cite-
se. Cumpra-se. Gurupi/TO 30 de junho de 2021. Doutor Nassib Cleto Mamud, MM. Juiz de Direito da Vara dos Feitos, Fazenda e 
Registros Públicos desta cidade e Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 DIAS  
Na forma da Lei. Determino à CITAÇÃO do executado: ERIMILTON MOTA ANDRADE- CPF/CNPJ: 076.151.913-00, por estar 
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – 
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Autos Eletrônico - e-Proc - nº 5013099-53.2013.827.2722, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, bem como, para, 
no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa No (S). 000123631, cujo valor até a 
data do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 270,50 (duzentos e setenta reais e cinquenta centavos) que deverá ser 
acrescido dos juros, multa de mora e encargos ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste 
Juízo em estabelecimento oficial de crédito 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, mando expedir o presente que será publicado na forma da lei. Cite-se. Cumpra-se. 
Gurupi/TO 30 de junho de 2021. Doutor Nassib Cleto Mamud, MM. Juiz de Direito da Vara dos Feitos, Fazenda e Registros 
Públicos desta cidade e Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 DIAS  
Na forma da Lei. Determino à CITAÇÃO do executado: FRANCISCO ALVES DO NASCIMENTO- CPF/CNPJ: 129.907.601-72, 
por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO 
FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 0014422-13.2015.827.2722, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, bem 
como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa No (S). 11530, cujo 
valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 254,03 (DUZENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E 
TRES CENTAVOS) que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos ou, garantir (em) a Execução: efetuando 
depósito em dinheiro à ordem deste Juízo em estabelecimento oficial de crédito 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, mando expedir o presente que 
será publicado na forma da lei. Cite-se. Cumpra-se. Gurupi/TO 30 de junho de 2021. Doutor Nassib Cleto Mamud, MM. Juiz de 
Direito da Vara dos Feitos, Fazenda e Registros Públicos desta cidade e Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 DIAS  
Na forma da Lei. Determino à CITAÇÃO do executado: ERLI ALVES- CPF/CNPJ: 212.546.301-63, por estar atualmente em 
lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-
Proc - nº 0016364-80.2015.827.2722, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, bem como, para, no prazo de 5 (cinco) 
dias, pagar(em) a dívida indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa No (S). 90105, cujo valor até a data do ajuizamento do 
referido feito executivo é de R$ 192,03 (CENTO E NOVENTA E DOIS REAIS E TRES CENTAVOS ) que deverá ser acrescido 
dos juros, multa de mora e encargos ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo em 
estabelecimento oficial de crédito 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, mando expedir o presente que será publicado na forma da lei. Cite-se. Cumpra-se. Gurupi/TO 
30 de junho de 2021. Doutor Nassib Cleto Mamud, MM. Juiz de Direito da Vara dos Feitos, Fazenda e Registros Públicos desta 
cidade e Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 DIAS  
Na forma da Lei. Determino à CITAÇÃO do executado: E. ALVES SILVA,- CPF/CNPJ: 26.748.335/0001-86, por estar atualmente 
em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico 
- e-Proc - nº 0016517-16.2015.827.2722, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, bem como, para, no prazo de 5 
(cinco) dias, pagar(em) a dívida indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa No (S). 5685, cujo valor até a data do ajuizamento 
do referido feito executivo é de R$ 140,24 (CENTO E QUARENTA REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS ) que deverá ser 
acrescido dos juros, multa de mora e encargos ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste 
Juízo em estabelecimento oficial de crédito 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, mando expedir o presente que será publicado na forma da lei. Cite-se. Cumpra-se. 
Gurupi/TO 30 de junho de 2021. Doutor Nassib Cleto Mamud, MM. Juiz de Direito da Vara dos Feitos, Fazenda e Registros 
Públicos desta cidade e Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins. 
  
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 DIAS  
Na forma da Lei. Determino à CITAÇÃO do executado: CLAUDIMUNDO SOARES PINHEIRO,- CPF/CNPJ: 452.061.801-06, por 
estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – 
Autos Eletrônico - e-Proc - nº 0015650-23.2015.827.2722, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, bem como, para, 
no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa No (S). 18850, cujo valor até a data 
do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 170,00 (CENTO E SETENTA REAIS) 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 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, mando expedir o presente que será publicado na forma da lei. Cite-se. Cumpra-se. Gurupi/TO 
30 de junho de 2021. Doutor Nassib Cleto Mamud, MM. Juiz de Direito da Vara dos Feitos, Fazenda e Registros Públicos desta 
cidade e Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins. 
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EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 DIAS  
Na forma da Lei. Determino à CITAÇÃO do executado: ALAIR FERREIRA PEREIRA,- CPF/CNPJ: 283.483.971-91, por estar 
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – 
Autos Eletrônico - e-Proc - nº 0015634-69.2015.827.2722, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, bem como, para, 
no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa No (S). 639, cujo valor até a data do 
ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 125,26 (CENTO E VINTE E CINCO REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS) que 
deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem 
deste Juízo em estabelecimento oficial de crédito 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, mando expedir o presente que será publicado na forma da lei. Cite-
se. Cumpra-se. Gurupi/TO 30 de junho de 2021. Doutor Nassib Cleto Mamud, MM. Juiz de Direito da Vara dos Feitos, Fazenda e 
Registros Públicos desta cidade e Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 DIAS  
Na forma da Lei. Determino à CITAÇÃO do executado: OTAVIANO GONCALVES NUNES - CPF/CNPJ: 131.072.671-04, por 
estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – 
Autos Eletrônico - e-Proc - nº 0018214-72.2015.827.2722, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, bem como, para, 
no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa No (S). 40214, cujo valor até a data 
do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 133,28 (CENTO E TRINTA E TRES REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS ) 
que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à 
ordem deste Juízo em estabelecimento oficial de crédito 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, mando expedir o presente que será publicado na forma da lei. 
Cite-se. Cumpra-se. Gurupi/TO 30 de junho de 2021. Doutor Nassib Cleto Mamud, MM. Juiz de Direito da Vara dos Feitos, 
Fazenda e Registros Públicos desta cidade e Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins. 
  
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 DIAS  
Na forma da Lei. Determino à CITAÇÃO do executado: MARIA OLIVEIRA DA SILVA- CPF/CNPJ: 377.450.771-68, por estar 
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – 
Autos Eletrônico - e-Proc - nº 0018700-57.2015.827.2722, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, bem como, para, 
no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa No (S). 85780, cujo valor até a data 
do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 70,54 (SETENTA REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS) que deverá 
ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste 
Juízo em estabelecimento oficial de crédito 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, mando expedir o presente que será publicado na forma da lei. Cite-se. Cumpra-se. 
Gurupi/TO 30 de junho de 2021. Doutor Nassib Cleto Mamud, MM. Juiz de Direito da Vara dos Feitos, Fazenda e Registros 
Públicos desta cidade e Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins. 
 

ITAGUATINS 
1ª escrivania criminal 

Editais de intimações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 DIAS 
Classe da ação: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha) criminal 
Autos nº 0000853-26.2021.8.27.2724 
Requerido: DHEIVITTE MATEUS NASCIMENTO CONCEICAO 
O Doutor Herisberto e Silva Furtado Caldas, Juiz de Direito da 1ª Escrivania Criminal da Comarca de Itaguatins, Estado do 
Tocantins, no uso de suas atribuições legais e na forma legal, etc. FAZ SABER a todos os que o presente edital virem, ou dele 
tiverem conhecimento, que por meio deste edital fica CITADO e INTIMADO o requerido DHEIVITTE MATEUS NASCIMENTO 
CONCEICAO, brasileiro, solteiro, nascido 19/06/1997, filho de Marinêude Silva do Nascimento, inscrito no CPF nº 704.663.961-
20, com endereço na Rua Pará, s/nº, Povoado Grota do Meio, no município de São Miguel do Tocantins/TO, atualmente em local 
incerto e não sabido, com prazo de 15 (quinze) dias, para tomar conhecimento do teor da respeitável DECISÃO, proferida nos 
autos em epígrafe (ev. 06), que concedeu em seu desfavor, medidas protetivas de urgência a G. R. O., e caso queira, se 
manifeste nos autos, cuja parte dispositiva segue transcrita: “Ante o exposto, e em consonância com o parecer do órgão 
ministerial e com fundamento no artigo 22 da Lei n° 11.340/2006, DEFIRO as medidas protetivas de urgência postuladas pela 
requerente e, por conseguinte, DETERMINO ao suposto agressor DHEIVITTE MATEUS NASCIMENTO CONCEICAO, no curso 
deste procedimento ou até ulterior determinação judicial: a)  Afastamento do lar, domicílio ou local de convivência com a 
ofendida; b) Está proibido de se aproximar da vítima, bem como das testemunhas, devendo manter distância mínima destes de 
300 (trezentos) metros, ainda que seja em lugar público; c) Está proibido ainda de manter contato com a ofendida e testemunhas 
por qualquer meio de comunicação; d) Está proibido de frequentar determinados lugares, como o local de trabalho da vítima, 
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igrejas, feiras, casa de amigos, clubes, supermercados, praças, bem como outros próximos à residência da mesma ou por ela 
usualmente frequentados, a fim de preservar a integridade física e psicológica da ofendida. [...]. Ficará o requerido advertido de 
que o descumprimento da decisão poderá ensejar a decretação da prisão preventiva, caso não esteja legalmente preso, sem 
prejuízo de outras medidas legais, com a nova redação da Lei 12.403/2011 (artigo 313, inciso IV, do Código de Processo Penal e 
artigo 20 da Lei Maria da Penha). [...] Intime-se o requerido, para cumprirem imediatamente a presente decisão e citem-se para, 
querendo, contestar no prazo de 05 (cinco) dias e indicar as provas que pretenda produzir (art. 802 do CPC), sob pena de se 
presumirem verdadeiros os fatos relatados pela ofendida (ART. 285 E 319 DO CPC). [...] Itaguatins, TO, 16/4/2021. 
HERISBERTO E SILVA FURTADO CALDAS, Juiz de Direito”. E, para que chegue ao conhecimento do requerido e que no futuro 
ninguém alegue ignorância, mandou o MM. Juiz expedir este Edital, que será afixado no placar do edifício do Fórum local e 
publicado no Diário da Justiça deste Estado. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Itaguatins, Estado do Tocantins, 
aos 29/06/2021 (vinte e nove dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e um). Eu, Kessyone da Silva Aguiar, Chefe de 
Secretaria, o digitei e subscrevi 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 DIAS 
Classe da ação: Ação Penal de Competência do Júri 
Autos nº 5000002-31.2004.8.27.2712 
Acusado: JOSE IRINEU FERREIRA DE SOUSA 
O Doutor Herisberto e Silva Furtado Caldas, Juiz de Direito da 1ª Escrivania Criminal da Comarca de Itaguatins, Estado do 
Tocantins, no uso de suas atribuições legais e na forma legal, etc. FAZ SABER a todos os que o presente edital virem, ou dele 
tiverem conhecimento, que por meio deste edital fica INTIMADO o acusado JOSE IRINEU FERREIRA DE SOUSA, brasileiro, 
união estável, nascido(a) aos 02/07/1965, filho de Maria Ferreira de Sousa e Joaquim Alves de Sousa, portador do CPF nº 
119.449.578-80, residente na Rua Cel. Maximiano Amaro Mesquita, 440, Boa viagem/CE, atualmente em local incerto e não 
sabido, com prazo de 15 (quinze) dias, para no prazo de 10 (dez) dias, constituir novo procurador, sob pena de ser nomeada a 
Defensoria Pública para promover sua defesa. E, para que chegue ao conhecimento do acusado e que no futuro ninguém alegue 
ignorância, mandou o MM. Juiz expedir este Edital, que será afixado no placar do edifício do Fórum local e publicado no Diário da 
Justiça deste Estado. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Itaguatins, Estado do Tocantins, aos 29/06/2021 (vinte e 
nove dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e um). Eu, Kessyone da Silva Aguiar, Chefe de Secretaria, o digitei e 
subscrevi. 
 

Editais de intimações com prazo de 20 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA COM PRAZO DE 20 DIAS 
Classe da ação: Ação Penal - Procedimento Ordinário 
Autos nº 5000126-31.2011.8.27.2724 
Réu: FRANCISCO FERREIRA 
O Doutor Herisberto e Silva Furtado Caldas, Juiz de Direito da 1ª Escrivania Criminal da Comarca de Itaguatins, Estado do 
Tocantins, no uso de suas atribuições legais e na forma legal, etc. FAZ SABER a todos os que o presente edital virem, ou dele 
tiverem conhecimento, que por meio deste edital fica INTIMADO acusado FRANCISCO FERREIRA, vulgo Pijeta, brasileiro, 
solteiro, motorista, nascido 07/12/1963, natural de Axixá do Tocantins/TO, filho de Doralice Santana Ferreira, portador do RG nº 
2.301251 e inscrito no CPF nº 179.370.512-72, com endereço na Avenida Sertaneja, s/nº, centro, no município de Maurilândia do 
Tocantins/TO, atualmente em local incerto e não sabido, com prazo de 20 (vinte) dias, para tomar conhecimento do teor da 
respeitável SENTENÇA, proferida nos autos em epígrafe (ev. 26), que julgou extinta sua punibilidade, e caso queira, se 
manifeste nos autos, cuja parte dispositiva segue transcrita: “Com essas considerações, julgo por sentença extinta a punibilidade 
do denunciado FRANCISCO FERREIRA, devidamente qualificado nos autos, com fundamento no art. 107, IV c/c art. 109, V do 
Código de Processo Penal. [...] Itaguatins - TO, 15 de novembro de 2019. Marcelo Eliseu Rostirolla, Juiz de Direito”. E, para que 
chegue ao conhecimento do acusado e que no futuro ninguém alegue ignorância, mandou o MM. Juiz expedir este Edital, que 
será afixado no placar do edifício do Fórum local e publicado no Diário da Justiça deste Estado. DADO E PASSADO nesta 
cidade e Comarca de Itaguatins, Estado do Tocantins, aos 29/06/2021 (vinte e nove dias do mês de junho do ano de dois mil e 
vinte e um). Eu, Kessyone da Silva Aguiar, Chefe de Secretaria, o digitei e subscrevi. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA COM PRAZO DE 20 DIAS 
Classe da ação: Ação Penal - Procedimento Ordinário 
Autos nº 0000419-47.2015.8.27.2724 
Denunciado: CLAUDIO DA SILVA VIEIRA 
O Doutor Herisberto e Silva Furtado Caldas, Juiz de Direito da 1ª Escrivania Criminal da Comarca de Itaguatins, Estado do 
Tocantins, no uso de suas atribuições legais e na forma legal, etc. FAZ SABER a todos os que o presente edital virem, ou dele 
tiverem conhecimento, que por meio deste edital fica INTIMADO o denunciado CLÁUDIO DA SILVA VIEIRA, brasileiro, solteiro, 
nascido em 17/01/1970, filho de Constantino Vieira da Silva e de Neli da Silva Vieira, residente e domiciliado na Rua Dom 
Marcelino, nº 1.175, Bairro Vila Nova, Imperatriz/MA, atualmente em local incerto e não sabido, com prazo de 20 (dias) dias, para 
tomar conhecimento do teor da respeitável SENTENÇA, proferida nos autos em epígrafe (ev. 81), que julgou julgou improcedente 
a denúncia, e caso queira, se manifeste nos autos, cuja parte dispositiva segue transcrita: “ Ante o exposto, julgo improcedente a 
denúncia para absolver CLAUDIO DA SILVA VIEIRA de todas as acusações que lhe são imputadas nestes autos, nos termos do 
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inciso V do art. 386 do Código de Processo Penal. [...] Itaguatins - TO aos 20/01/2021. LUATOM BEZERRA ADELINO DE LIMA , 
Juiz de Direito”. E, para que chegue ao conhecimento do acusado e que no futuro ninguém alegue ignorância, mandou o MM. 
Juiz expedir este Edital, que será afixado no placar do edifício do Fórum local e publicado no Diário da Justiça deste Estado. 
DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Itaguatins, Estado do Tocantins, aos 29/06/2021 (vinte e nove dias do mês de 
junho do ano de dois mil e vinte e um). Eu, Kessyone da Silva Aguiar, Chefe de Secretaria, o digitei e subscrevi. 
 

Editais de citações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO E CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 DIAS 
O Doutor HERISBERTO E SILVA FURTADO CALDAS, Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Itaguatins, Estado do 
Tocantins, no uso de suas atribuições legais e na forma legal, etc. FAZ SABER a todos os que o presente EDITAL virem, ou dele 
tiverem conhecimento, que por este Juízo e Escrivania Criminal, se processa os autos de Ação Penal – Nº 0001173-
20.2018.8.27.2712/TO, sendo o mesmo para CITAR o acusado RUAN KELISTON OLIVEIRA COSTA, brasileiro, nascido aos 
08/02/1994, CPF nº 611.159.333-10, filho de Antônio Costa e Lucilene Oliveira Costa, atualmente, em lugar incerto e não sabido, 
conforme certificou o Senhor Oficial de Justiça em sua diligência, sendo que o mesmo se encontra incurso no art. 171 e art. 304 
na forma do art. 69, c/c art. 29, do Código Penal e art. 171 e art. 304 todos na forma do art. 69, do Código Penal, pelo qual fica o 
acusado CITADO e INTIMADO, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, ofereça(m) resposta à acusação, na qual poderá(ão) 
arguir preliminares e alegar tudo o que interesse à defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas 
pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo a sua intimação, quando necessário (CPP, arts. 396, 396-A, 
caput). No ato de citação, deverá o denunciado informar ao Oficial de Justiça se possui ou não advogado constituído ou se 
ostenta condições financeiras de contratar causídico para defender-lhe, sem prejuízo do sustento próprio e familiar. Em caso 
positivo, deverá o réu indicar o nome do advogado contratado. Caso o denunciado, citado, não ofereça resposta ou não constitua 
advogado, nomeio-lhe, desde já, o Defensor Público estadual com atribuições neste juízo para defender-lhe, devendo este ser 
intimado para apresentação, no prazo legal, de resposta escrita. Cientifique-se o réu, outrossim, de que, a qualquer momento, 
poderá constituir advogado, que, contudo, assumirá o processo no estado em que se encontrar. E, para que não aleguem 
ignorância, mandou expedir o presente Edital, que será publicado na forma da Lei. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca 
de Itaguatins, Estado do Tocantins, aos dezessete dias do mês de junho  do ano de dois mil e vinte um(17/06/2021). Eu, Maria 
Célia Milhomem Marinho Silva, Escrivã; que o digitei. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 DIAS 
Classe da ação: Ação Penal - Procedimento Sumário 
Autos nº 0001589-15.2019.8.27.2724 
AUTOR: Ministério Público 
RÉU: Alcione Moraes do Nascimento 
O Doutor HERISBERTO E SILVA FURTADO CALDAS, Juiz de Direito da 1ª Escrivania Criminal da Comarca de Itaguatins, 
Estado do Tocantins, no uso de suas atribuições legais e na forma legal, etc. FAZ SABER a todos os que o presente edital virem, 
ou dele tiverem conhecimento, que por meio deste edital fica INTIMADA a requerida ALCIONE MORAES DO NASCIMENTO, 
brasileira, solteira, autônoma, nascida aos 28/02/1997, natural de Santo Antonio dos Lopes/MA, CPF nº 607.426.163-63, filha de 
Antonia Monica Moraes do Nascimento, residente na Rua Barretos, nº 17, Bela Vista, São Miguel do Tocantins, como incurso nas 
sanções do art. 331 do Código Penal.  E, a qual se encontra em lugar incerto e não sabido, conforme certificou o Senhor Oficial 
de Justiça incumbido da diligência, fica CITADA e INTIMADA a acusada em epígrafe, para apresentar defesa escrita, no prazo 
de 10 (dez) dias, cuja peça deverá ser oferecida por advogado, sendo certo que fluído o prazo sem a apresentação da dita 
defesa, ser-lhe-á nomeado membro da Defensoria Pública para tal finalidade, oportunidade em que poderá arguir 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. E, para que chegue ao conhecimento do acusado 
e que no futuro ninguém alegue ignorância, mandou o MM. Juíz expedir este Edital, que será afixado no placar do edifício do 
Fórum local e publicado no Diário da Justiça deste Estado. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Itaguatins, Estado do 
Tocantins, aos 11 (onze dias) dias do mês de junho  do ano de dois mil e vinte um. Eu, Maria Célia Milhomem Marinho Silva, 
Escrivã; que o digitei e subscrevi. 
 

Editais de intimações de sentença com prazo de 15 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA COM PRAZO DE 15 DIAS 
O Doutor HERISBERTO E SILVA FURTADO CALDAS, Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Itaguatins, Estado do 
Tocantins, no uso de suas atribuições legais e na forma legal, etc. FAZ SABER a todos os que o presente EDITAL virem, ou dele 
tiverem conhecimento, que por este Juízo e Escrivania Criminal, se processa os autos de Ação Penal – Nº 5000022-
44.2008.827.2724, sendo o mesmo para INTIMAR o acusado FRANCISCO SILVA ROCHA, vulgo, COBAL, brasileiro, casado, 
cobrador, filho de Guilherme Rodrigues Rocha e Francisca Silva Rocha, natural de Pindaré Mirim/MA, nascido aos 16/10/1964, 
portador do RG n.° 1865061 SSP/PA, residente na Rua Brasil, n.° 1357, Nova Imperatriz, Imperaíriz/MA, do inteiro teor da 
sentença exarada no evento 5, do processo acima epigrafado, atualmente, em lugar incerto e não sabido, conforme certificou o 
Senhor Oficial de Justiça em sua diligência, sendo que o mesmo se encontra o incurso no art. 329, caput e § 1° do Código Penal. 
pelo qual fica o acusado INTIMADO, para que, possa tomar conhecimento do inteiro teor da sentença exarada no evento 5, do 
processo acima epigrafado. E, para que não aleguem ignorância, mandou expedir o presente EDITAL, que será publicado na 
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forma da lei. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Itaguatins, Estado do Tocantins, aos vinte e três dias do mês de 
junho do ano de dois mil e vinte um(23/06/2021). Eu, Maria Célia Milhomem Marinho Silva, Escrivã; que o digitei. 
 

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA COM PRAZO DE 15 DIAS 
Classe da ação: Ação Penal - Procedimento Sumário 
Autos nº 0001138-31.2016.8.27.2712 
Denunciado: ERISMAR RODRIGUES DOS SANTOS 
O Doutor Herisberto e Silva Furtado Caldas, Juiz de Direito da 1ª Escrivania Criminal da Comarca de Itaguatins, Estado do 
Tocantins, no uso de suas atribuições legais e na forma legal, etc. FAZ SABER a todos os que o presente edital virem, ou dele 
tiverem conhecimento, que por meio deste edital fica INTIMADO o acusado ERISMAR RODRIGUES DOS SANTOS, brasileiro, 
união estável, pintor, portador do RG n° 118.349.2 SSP/TO, nascido aos 09/07/1992, natural de Buriti do Tocantins/TO, filho de 
Elio Leandro dos Santos e de Maria Rodrigues dos Santos, residente na Rua Principal, s/n, Bom Jesus, Axixá do Tocantins/TO, 
atualmente em local incerto e não sabido, com prazo de 15 (quinze) dias, para tomar conhecimento do teor da respeitável 
SENTENÇA, proferida nos autos em epígrafe (ev. 21), que declarou extinta sua punibilidade, e caso queira, se manifeste nos 
autos, cuja parte dispositiva segue transcrita: “Ao lume do expositado, Declaro Extinta a Punibilidade, do acusado ERISMAR 
RODRIGUES DOS SANTOS, devidamente qualificado in follio, em razão de se encontrar manifestamente evidenciada a 
prescrição da pretensão punitiva, com fulcro no art. 107, inciso IV e artigo 109, inciso VI, ambos do CPB, cumulado com artigo 61 
do Código de Ritos. [...] Itaguatins, TO, 19/6/2020. WANESSA LORENA MARTINS DE SOUSA MOTTA, Juíza de Direito”. E, para 
que chegue ao conhecimento do requerido e que no futuro ninguém alegue ignorância, mandou o MM. Juiz expedir este Edital, 
que será afixado no placar do edifício do Fórum local e publicado no Diário da Justiça deste Estado. DADO E PASSADO nesta 
cidade e Comarca de Itaguatins, Estado do Tocantins, aos 29/6/2020 (vinte e nove dias do mês de junho do ano de dois mil e 
vinte e um). Eu, Kessyone da Silva Aguiar, Chefe de Secretaria, o digitei e subscrevi. 
  
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA COM PRAZO DE 15 DIAS 
Classe da ação: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha) criminal 
Autos nº 0000962-40.2021.8.27.2724 
Requerido: GINIEL SOUSA NASCIMENTO 
O Doutor Herisberto e Silva Furtado Caldas, Juiz de Direito da 1ª Escrivania Criminal da Comarca de Itaguatins, Estado do 
Tocantins, no uso de suas atribuições legais e na forma legal, etc. FAZ SABER a todos os que o presente edital virem, ou dele 
tiverem conhecimento, que por meio deste edital fica INTIMADO o requerido GINIEL SOUSA NASCIMENTO, brasileiro, solteiro, 
agricultor, natural de Itaguatins/TO, filho de Cecília, inscrito no CPF nº 703.459.441-34, com endereço na Rua São João Batista, 
s/nº, próximo a casa da vítima, Bairro Bacia Leiteira, no município de Itaguatins/TO, atualmente em local incerto e não sabido, 
com prazo de 15 (quinze) dias, para tomar conhecimento do teor da respeitável SENTENÇA, proferida nos autos em epígrafe 
(ev. 12), que julgou procedente medida protetiva de urgência já deferida em Decisão do evento n. , a N. B. S., e caso queira,  se 
manifeste nos autos, cuja parte dispositiva segue transcrita: “Diante do exposto, com fulcro no art. 344 c/c art.355, inciso II, 
ambos do Código de Processo Civil, julgo procedente o pedido formulado na inicial para manter as medidas protetivas de 
urgência deferidas in limine, com a ressalva de decisão posterior em contrário ou até o trânsito em julgado da ação principal. [...] 
Itaguatins, TO, 26/5/2021. HERISBERTO E SILVA FURTADO CALDAS, Juiz de Direito,”. E, para que chegue ao conhecimento 
do requerido e que no futuro ninguém alegue ignorância, mandou o MM. Juiz expedir este Edital, que será afixado no placar do 
edifício do Fórum local e publicado no Diário da Justiça deste Estado. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Itaguatins, 
Estado do Tocantins, aos 29/06/2021 (vinte e nove dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e um). Eu, Kessyone da Silva 
Aguiar, Chefe de Secretaria, o digitei e subscrevi. 
 

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA COM PRAZO DE 15 DIAS 
Classe da ação: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo 
Autos nº 0000573-04.2015.8.27.2712 
Réu: RONALDO ALBINO DE OLIVEIRA 
O Doutor Herisberto e Silva Furtado Caldas, Juiz de Direito da 1ª Escrivania Criminal da Comarca de Itaguatins, Estado do 
Tocantins, no uso de suas atribuições legais e na forma legal, etc. FAZ SABER a todos os que o presente edital virem, ou dele 
tiverem conhecimento, que por meio deste edital fica INTIMADO o acusado RONALDO ALBINO DE OLIVEIRA, brasileiro, união 
estável, lavrador, nascido em 18 de fevereiro de 1991, natural de Axixá do Tocantins/TO, filho de Maria Eunice Albino de Oliveira, 
portador do RG n° 1.131.847 SSP/TO, com endereço na Avenida Vila Nova, s/n, próximo à chácara do Gerson, Axixá do 
Tocantins/TO, atualmente em local incerto e não sabido, com prazo de 15 (quinze) dias, para tomar conhecimento do teor da 
respeitável SENTENÇA, proferida nos autos em epígrafe (ev. 37), que declarou extinta a sua punibilidade, e caso queira, se 
manifeste nos autos, cuja parte dispositiva segue transcrita: “Ao lume do expositado, Declaro Extinta a Punibilidade, do acusado 
RONALDO ALBINO DE OLIVEIRA, devidamente qualificado in follio, em razão de se encontrar manifestamente evidenciada a 
prescrição da pretensão punitiva, com fulcro no art. 107, inciso IV e artigo 109, inciso V, ambos do CPB, cumulado com artigo 61 
do Código de Ritos. [...] Itaguatins, TO, 07/5/2021. HERISBERTO E SILVA FURTADO CALDAS, Juiz de Direito”. E, para que 
chegue ao conhecimento do acusado e que no futuro ninguém alegue ignorância, mandou o MM. Juiz expedir este Edital, que 
será afixado no placar do edifício do Fórum local e publicado no Diário da Justiça deste Estado. DADO E PASSADO nesta 
cidade e Comarca de Itaguatins, Estado do Tocantins, aos 30/06/2021 (trinta dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e 
um). Eu, Kessyone da Silva Aguiar, Chefe de Secretaria, o digitei e subscrevi. 
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Escrivania de família, sucessões infância e juventude, cível 

Editais de citações com prazo de 15 dias 
 
EDITAL DE CITAÇÃO com duas publicações distintas com 20 (vinte) dias entre cada 
Autos nº 0000892-98.2017.8.27.2712    
Chave consulta: 511955898617 
Link acesso: http://eproc.tjto.jus.br 
Ação: LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO 
Requerente: MAURICIO PEREIRA HONORATO  
Requerido: YMPACTUS COMERCIAL S.A 
O Doutor JEFFERSON DAVID ASEVEDO RAMOS – respondendo pela Comarca de Itaguatins-TO, com atribuições na forma da 
Lei, etc. FAZ SABER a todos que presente edital virem ou conhecimento dele tiverem que, por este meio, CITAR A YMPACTUS 
COMERCIAL S.A, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 11669325/0001-88, com sede na Avenida Nossa 
Senhora dos Navegantes, nº 451, sala 2002/2003. Edifício Pedro Tower. Bairro Enseada do Suá. CEP: 29050-335. Vitória/ES, na 
pessoa de seu representante legal, e que atualmente encontra-se em local não sabido, para querendo, responder em 15 (quinze) 
dias aos termos da presente ação, sob pena de revelia e confissão dos fatos apurados na peça inicial deste processo. Tudo de 
conformidade com o despacho exarado no evento 49 dos autos supracitados, a seguir transcrito: “Defiro o pedido de citação por 
edital, devendo o cartório observar as regras do art. 257 do Código de Processo Civil, com duas publicações distintas com 20 
(vinte) dias entre cada e apenas no Diário da Justiça eletrônico, e subsequente associação da Defensoria Pública para 
contraditório constitucional para a hipótese de revelia (inciso II do art. 72 do CPC). Itaguatins - TO em 08/04/2021. JEFFERSON 
DAVID ASEVEDO RAMOS Juiz de direito”. Eu, Sandra Ma. Rocha Silva, Técnica Judiciária que digite 
 
EDITAL DE CITAÇÃO com duas publicações distintas com 20 (vinte) dias entre cada 
Autos nº 0000891-16.2017.8.27.2712    
Chave consulta: 313213366617 
Link acesso: http://eproc.tjto.jus.br 
Ação: LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO 
Requerente: WALDILENE DA CONCEIÇÃO LIMA 
Requerido: YMPACTUS COMERCIAL S.A 
O Doutor JEFFERSON DAVID ASEVEDO RAMOS – respondendo pela Comarca de Itaguatins-TO, com atribuições na forma da 
Lei, etc. FAZ SABER a todos que presente edital virem ou conhecimento dele tiverem que, por este meio, CITAR A YMPACTUS 
COMERCIAL S.A, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 11669325/0001-88, com sede na Avenida Nossa 
Senhora dos Navegantes, nº 451, sala 2002/2003. Edifício Pedro Tower. Bairro Enseada do Suá. CEP: 29050-335. Vitória/ES, na 
pessoa de seu representante legal, e que atualmente encontra-se em local não sabido, para querendo, responder em 15 (quinze) 
dias aos termos da presente ação, sob pena de revelia e confissão dos fatos apurados na peça inicial deste processo. Tudo de 
conformidade com o despacho exarado no evento 49 dos autos supracitados, a seguir transcrito: “Defiro o pedido de citação por 
edital, devendo o cartório observar as regras do art. 257 do Código de Processo Civil, com duas publicações distintas com 20 
(vinte) dias entre cada e apenas no Diário da Justiça eletrônico, e subsequente associação da Defensoria Pública para 
contraditório constitucional para a hipótese de revelia (inciso II do art. 72 do CPC). Itaguatins - TO em 08/04/2021. JEFFERSON 
DAVID ASEVEDO RAMOS Juiz de direito”. Eu, Sandra Ma. Rocha Silva, Técnica Judiciária que digitei 
 
EDITAL DE CITAÇÃO com duas publicações distintas com 20 (vinte) dias entre cada 
Autos nº 0000881-69.2017.8.27.2712    
Chave consulta: 651876535017 
Link acesso: http://eproc.tjto.jus.br 
Ação: LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO 
Requerente: HUGO LEONARDO AGUIAR DE SOUSA 
Requerido: YMPACTUS COMERCIAL S.A 
O Doutor JEFFERSON DAVID ASEVEDO RAMOS – respondendo pela Comarca de Itaguatins-TO, com atribuições na forma da 
Lei, etc. FAZ SABER a todos que presente edital virem ou conhecimento dele tiverem que, por este meio, CITAR A YMPACTUS 
COMERCIAL S.A, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 11669325/0001-88, com sede na Avenida Nossa 
Senhora dos Navegantes, nº 451, sala 2002/2003. Edifício Pedro Tower. Bairro Enseada do Suá. CEP: 29050-335. Vitória/ES, na 
pessoa de seu representante legal, e que atualmente encontra-se em local não sabido, para querendo, responder em 15 (quinze) 
dias aos termos da presente ação, sob pena de revelia e confissão dos fatos apurados na peça inicial deste processo. Tudo de 
conformidade com o despacho exarado no evento 49 dos autos supracitados, a seguir transcrito: “Defiro o pedido de citação por 
edital, devendo o cartório observar as regras do art. 257 do Código de Processo Civil, com duas publicações distintas com 20 
(vinte) dias entre cada e apenas no Diário da Justiça eletrônico, e subsequente associação da Defensoria Pública para 
contraditório constitucional para a hipótese de revelia (inciso II do art. 72 do CPC). Itaguatins - TO em 08/04/2021. JEFFERSON 
DAVID ASEVEDO RAMOS Juiz de direito”. Eu, Sandra Ma. Rocha Silva, Técnica Judiciária que digitei. 
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MIRANORTE 
1ª escrivania cível 

Editais 
EXECUÇÃO FISCAL Nº 5000018-06.2005.8.27.2726/TO 
AUTOR: ESTADO DO TOCANTINS 
RÉU: FRANCISCO DE SOUZA MACEDO 
RÉU: FRANCISCO SOUZA DE MACEDO - ME 
EDITAL Nº 3060776 
COM PRAZO DE 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: INTIMAR os executados, FRANCISCO SOUZA DE MACEDO 
- ME, CNPJ: 01.735.833/0001-63 e sócio solidário FRANCISCO DE SOUZA MACEDO, CPF: 319.934.941-20, estando em lugar 
incerto e não sabido, para tomar conhecimento da penhora realizada por termo nos autos,  evento 64, PENHORADOS os 
veículos 1- Placa: KEH2476/GO, Marca/modelo VW/17.210 MOTOR CUMMINS, Proprietário: FRANCISCO SOUZA DE 
MACEDO ME, Restrição: Transferência e 2-  Placa: NHR8441/PA, Marca/modelo: GM/PRISMA MAXX, Proprietário: 
FRANCISCO SOUZA DE MACEDO, Restrição Transferência, pelo sistema RENAJUD, e, para, querendo, opor embargos no 
prazo de até 30 (trinta) dias (art. 16 da LEF), conforme decisão lançada no evento 57 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 29 de junho de 2021. 
Eu, Lucília Rodrigues Barros Luz, Estagiária, digitei o presente. 
 

PALMAS 
2ª vara cível 

Editais de intimações com prazo de 20 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 20 DIAS 
O Doutor Rodrigo da Silva Perez Araújo, Meritíssimo Juiz de Direito da 3ª Vara Cível, no uso de suas atribuições legais e na 
forma da Lei, etc FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo e 3ª 
Vara Cível tramitam: 
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA N. 0027493-27.2016.8.27.2729 
Chave n. 843586212816 
Exequente: SIRLENE MARTINS SANTOS VIEIRA 
Executado: MARCELO JOSÉ CURADO DA COSTA 
Finalidade: FICA(M) INTIMADA a parte executada MARCELO JOSÉ CURADO DA COSTA, CPF n. 605.248.121-87,  atualmente 
em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento do bloqueio online realizado em seu desfavor (R$ 21.940,84) bem 
como, no?prazo de 05 (cinco) dias,?comprovar que as quantias indisponíveis são impenhoráveis ou que houve indisponibilidade 
excessiva de ativos (art. 854, § 3º, I, II, CPC), sob pena de ser convertida em penhora a indisponibilidade dos valores. DADO E 
PASSADO nesta cidade e Comarca de Palmas, Estado do Tocantins, 28 de junho de 2021. Eu, Graziella F. Barbosa-Técnica 
Judiciária da 3ª Vara Cível, o fiz digitar e subscrevo. ass. Rodrigo da Silva Perez Araújo-Juiz de Direito. 
 

Editais de intimações com prazo de 30 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 30 DIAS 
O Doutor Rodrigo da Silva Perez Araújo, Meritíssimo Juiz de Direito da 2ª 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: 
AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TITULO EXTRAJUDICIAL n. 0002523-26.2017.8.27.2729 
Chave n. 102655852917 
Exequente: GILVAN FERREIRA DE OLIVEIRA 
Executado: WADSON DA PAZ CARDOSO 
FINALIDADE: Proceder a INTIMAÇÃO a(s) parte(s) executada WADSON DA PAZ CARDOSO, portador do CPF 
n. 012.997.671-76, atualmente em lugar incerto e não sabido para os termos da ação supramencionada, bem como para, no 
prazo 15 (quinze) dias úteis, pagar o valor do débito de R$ 6.867,35 (seis mil, oitocentos e sessenta e sete reais e trinta e cinco 
centavos), conforme cálculos atualizados juntados pela parte exequente que cumpriu o disposto no artigo 509, caput, NCPC, sob 
pena de aplicação de multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, nos termos do artigo 523, § 1º, NCPC, sem prejuízo 
de penhora e avaliação de tantos bens quantos bastarem para satisfazer a dívida e demais encargos. 
DESPACHO: "(...) 1. INTIME-SE o devedor: 1.1 Na pessoa de seu advogado, se habilitado no sistema e-Proc; 1.2 Se assistido 
pela Defensoria Pública ou não possuindo advogado constituído nos autos, a intimação deverá ser feita por carta com aviso de 
recebimento; 1.3 Se citado na forma do art. 256, CPC - por edital -, tiver sido revel na fase de conhecimento, a intimação deverá 
ser feita por edital (art. 513, § 2º e incisos, CPC), 1.4 PARA, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, pagar o valor do débito, 
conforme cálculos atualizados juntados pela parte exequente que cumpriu o disposto no artigo 509, caput, CPC, sob pena de 
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aplicação de multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, bem como de honorários advocatícios de 10% (dez por 
cento) também sobre o valor do débito, ambos os acréscimos nos termos do artigo 523, § 1º, CPC. 2. Caso a parte devedora não 
efetue o pagamento dentro dos 15 (quinze) dias acima fixados (art. 523, § 3º, CPC):..2.2 Se não houver indicação específica de 
bens pela parte exequente (art. 835, § 3º, CPC), a primeira busca patrimonial deve se dar pelo Sisbajud, nos seguintes 
moldes:(...) ass. Rodrigo da Silva Perez Araújo-Juiz de Direito". DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Palmas, Estado 
do Tocantins, aos 29 de junho de 2021   . Eu, Graziella F. Barbosa, Técnica Judicária da 3ª Vara Cível o fiz digitar e atesto ser 
autêntica a assinatura do MM Juiz, abaixo lançada.ass. Rodrigo Perez da Silva Araújo - Juiz de Direito. 
 

3ª vara criminal 

Editais de intimações de sentença com prazo de 90 dias 
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA COM PRAZO DE 90 (NOVENTA) DIAS 
AUTOS Nº 00292955520198272729 
Juizo da 3ª Vara Criminal de Palmas 
AÇÃO PENAL - Procedimento Ordinário 
Acusada: VICTOR CONCEIÇÃO PEREIRA BARROS, SAVIO GONCALVES SILVA, SAMUEL FERNANDES ROSA, JORDANE 
ALVES ROCHA SANTANA e EDILSON RIBEIRO 
FINALIDADE: O juiz de Direito RAFAEL GONÇALVES DE PAULA, do Juizo da 3ª 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) SAMUEL FERNANDES ROSA, brasileiro, divorciado, eletricista, nascido em 19 de setembro de 1989, 
natural de Colinas do TocantinsTO, filho de Homero Fernandes Rosa e Marilene Saraiva Rosa, portador do RG nº 895.838 
SSP/TO (2ª via), inscrito no CPF sob o nº 021.770.4211-27, residente na Quadra 1306 Sul, Alameda 04, Lote 07, Palmas-TO?, 
atualmente em local incerto e não sabido, com prazo de 90 (noventa) dias, a fim de cientificar-lhe da SENTENÇA proferida nos 
autos da AÇÃO PENAL n.º 0029295-55.2019.8.27.2729, cujo resumo/teor segue transcrito: "1. RELATÓRIO: O Ministério Público 
denunciou SÁVIO GONÇALVES SILVA, brasileiro, união estável, serralheiro, nascido em 18 de agosto de 1995, natural de 
Propria-SE, filho de José Antônio Pereira da Silva e Joelma Gonçalves dos Santos, portador do RG nº 1.244.050 SSP/TO, 
inscrito no CPF sob o nº 056.500.291-05; VICTOR CONCEIÇÃO PEREIRA BARROS, brasileiro, casado, mecânico, nascido em 
30 de junho de 1993, natural de Palmas-TO, filho de Ananias Lima de Almeida e Carmem Lúcia Vieira da Conceição, inscrito no 
CPF sob o nº 027.293.831-90; JORDANE ALVES ROCHA SANTANA, vulgo “TATUADO”, brasileiro, solteiro, servente de 
pedreiro, nascido em 31 de janeiro de 1986, natural de Açailândia-MA, filho de Francisco Lopes Santana e Lindalva Alves Rocha 
Santana; SAMUEL FERNANDES ROSA, brasileiro, divorciado, eletricista, nascido em 19 de setembro de 1989, natural de 
Colinas do TocantinsTO, filho de Homero Fernandes Rosa e Marilene Saraiva Rosa, portador do RG nº 895.838 SSP/TO (2ª via), 
inscrito no CPF sob o nº 021.770.4211-27; e EDÍLSON RIBEIRO, brasileiro, solteiro, empresário, nascido em 23 de abril de 1964, 
natural de Goiânia-GO, filho de Eurico Ribeiro e Doraci Rodrigues da Costa, portador do RG nº 1.049.009 SS/PT (2ª via), inscrito 
no CPF sob o nº 449.493.241-87, como segue: Consta dos Autos de Inquérito Policial que em data não precisada nos autos 
(feriado de carnaval) do ano de 2018, durante o repouso noturno, no imóvel localizado na Quadra 106 Sul, Alameda 16, Lote 06, 
Plano diretor desta Capital, os denunciados Victor Conceição, Jordane Alves e Samuel Fernandes, agindo voluntariamente e 
com total consciência da ilicitude de seus atos, mediante rompimento de obstáculo, subtraíram para si: 55 pares de calçados 
(marcas e modelos diversos); 02 aparelhos de notebook (marcas Acer e Positivo); 03 cintos femininos; 01 aparelho telefônico 
celular, marca Motorola, modelo MOTO G 2ª geração; vários frascos de perfumes; 01 aparelho de TV 32’’, marca Samsung; 01 
ventilador, marca Arno; 01 secador, marca Megabel; 01 chapinha, marca Taiff; 01 mochila infantil; 01 bolsa, marca Santa Lolla, 
além de outros objetos (conforme BO’s, Autos de Exibição e Apreensão, Laudos Periciais e demais provas contantes do evento 1 
dos Autos de IP), em prejuízo das vítimas Lanna Kelle Coêlho Silva e Aline Martins Cadeira Limeira. Apurou-se, ainda, que no 
mês de fevereiro, em data não precisada nos autos, nesta Capital, os denunciados Sávio Gonçalves e Edílson Ribeiro, agindo 
voluntariamente e com total consciência da ilicitude de seu ato, adquiriram, em proveito próprio ou alheio, ou influíram para que 
terceiro de boa fé as adquirisse ou recebesse, coisa que sabiam ser produto de crime, quais sejam: 01 aparelho de notebook, 
marca Positivo (conforme BO, Auto de Exibição e Apreensão e Termo de Restituição contantes do evento 1 dos Autos de IP), em 
prejuízo da vítima Lanna Kelle Coêlho Silva. Exsurge dos autos investigatórios que em um dos dias do feriado de carnaval do 
ano de 2018, por volta das 03h00min da madrugada, portanto, durante o repouso noturno, os denunciados Victor Conceição, 
Jordane Alves e Samuel Fernandes, em união de vontades e divisão de tarefas, agindo voluntariamente, após passarem pelo 
imóvel em questão e perceberem que o mesmo se encontrava desprovido de vigilância, decidiram adentrá-lo para praticar furto. 
Ato contínuo, já no interior daquele imóvel, que serve como estabelecimentos comerciais (salão de beleza e estúdio) e residência 
das vítimas, mediante arrombamento de portas, os inculpados Victor Conceição, Jordane Alves e Samuel Fernandes tiveram 
acesso a todos os cômodos, ocasião em que furtaram vários pares de sapatos, bijuterias, aparelho de TV, aparelhos de 
notebook, aparelho de telefone celular, frascos de perfumes, etc. Na posse das reses furtivas, os denunciados empreenderam 
fuga, bem como venderam a terceiras pessoas, não identificadas nos autos, todos os objetos provenientes do crime. Extrai-se do 
feito que após o furto ora em comento, o inculpado Sávio Gonçalves, mesmo sabendo se tratar de produto de origem ilícita, 
adquiriu ou recebeu o notebook, marca Positivo, com o escopo de revendê-lo, já que o equipamento não possuía nota fiscal, nem 
fonte de energia, e estava bloqueado com senha. Apurou-se que o notebook em questão fora negociado pelo denunciado Sávio 
Gonçalves com o inculpado Edílson Ribeiro, pela importância de R$ 200,00, que também, mesmo sabendo se tratar de produto 
de origem ilícita, já que o aparelho não possuía nota fiscal, nem fonte de energia, e estava bloqueado com senha, o adquiriu para 
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dar de presente à sua companheira, a nacional Seyla Passos da Silva, que ao receber o aparelho e constatar alguns dados e 
fotos no aparelho, conseguiu localizar a vítima e comunicou-a do ocorrido. A vítima registrou ocorrência do furto e informou sobre 
a localização do aparelho de notebook, o qual fora apreendido. Durante diligências para elucidar os fatos narrados nos presentes 
autos, os denunciados foram identificados e localizados, ocasião em que confessaram o crime de furto. Somente o notebook, 
marca Positivo e o celular, marca Motorola, foram recuperados pelas vítimas. Destarte, materialidades e autoria delitiva 
devidamente demonstradas pelos Autos de Exibição e Apreensão, Laudos Periciais de Arrombamento e Vistoria em Objetos, 
confissões e demais provas coligidas aos Autos de IP. Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS, 
por seu órgão de execução, denuncia SAMUEL FERNANDES ROSA, VICTOR CONCEIÇÃO PEREIRA BARROS e JORDANE 
ALVES ROCHA SANTANA, já devidamente qualificados, como incursos nas penas do crime tipificado no artigo 155, § 1º, e § 4º, 
incisos I e IV, do Código Penal brasileiro, e SÁVIO GONÇALVES SILVA e EDÍLSON RIBEIRO, já devidamente qualificados, 
como incursos nas penas do crime tipificado no artigo 180, caput, do Código Penal brasileiro. Requer, seja a presente autuada e 
recebida, determinando-se a citação dos denunciados para oferecerem defesa escrita no prazo de 10 (dez) dias, em seguida 
proceda-se à designação de dia e hora para audiência de instrução, interrogatórios e julgamento, ouvindo-se nesta, as 
testemunhas abaixo arroladas, prosseguindo o feito até final decisão condenatória, nos termos do artigo 394 e seguintes do 
Código de Processo Penal. Requer, ainda, seja fixado em sentença valor mínimo reparatório em favor das vítimas, nos termos do 
art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, devendo aquelas serem intimadas para acompanharem os termos do feito, 
inclusive devendo constar dos mandados de intimação a advertência para que, se quiserem, forneçam ao processo os 
comprovantes de gastos e demais prejuízos derivados da conduta ilícita ora em comento, nos termos do art. 201, do CPP.  A 
denúncia foi oferecida em 18/07/2019 e recebida no mesmo dia  (evento 4).  VICTOR e SAMUEL foram citados pessoalmente e 
apresentaram respostas (eventos 43 e 105, respectivamente). O processo foi suspenso em relação a EDILSON, com 
fundamento no art. 89 da Lei nº 9.099/1995 (evento 66), e também em relação a SAVIO e JORDANE, estes nos termos do art. 
366 do Código de Processo Penal (evento 88). Por meio da decisão do evento 107, o recebimento da denúncia foi ratificado em 
relação a VICTOR e SAMUEL. Foi ainda determinada a separação do processo relativamente aos corréus, o que resultou na 
formação dos Autos nº  0040036-23.2020.8.27.2729. Naqueles autos, JORDANE acabou sendo citado pessoalmente, por isso 
ele voltou a ser processado nos presentes autos (evento 118). A resposta deste acusado foi apresentada no evento 122 e, na 
decisão do evento 124, o recebimento da denúncia foi ratificado em relação a ele. Considerando a necessidade de manutenção 
do isolamento social para evitar a disseminação da Covid 19, os autos foram suspensos até 18/03/2021, quando foi possível 
retomar o andamento processual (evento 128). Na audiência de instrução, realizada nesta data, foram ouvidas as seguintes 
pessoas, LANNA KELLE COÊLHO SILVA, ALINE MARTINS CADEIRA LIMEIRA, LETÍCIA SOUSA DE OLIVEIRA e ARTÊNIO 
EVANGELISTA SOUSA, além dos acusados VICTOR, JORDANE e SAMUEL. Em alegações finais orais, o órgão do Ministério 
Público reiterou o pedido de condenação dos acusados acima referidos, com o reconhecimento da atenuante de confissão. Pediu 
ainda a condenação nas penas reparatórias, no importe de R$ 11.700 e R$ 14.700. Pediu ainda o reconhecimento da atenuante 
genérica do art. 66 do Código Penal em favor de SAMUEL e VICTOR e a aplicação de pena restritiva de direito em relação a 
ambos. A defesa resignou-se com a condenação dos acusados e pediu a redução da pena prevista no art. 26, parágrafo único, 
do Código Penal e no art. 46 da Lei de Drogas. Pediu ainda a gratuidade da justiça, a fixação da pena no mínimo, o 
reconhecimento das atenuantes de confissão e a genérica aludida pelo Ministério Público, a conversão das penas em privativa 
de direitos e o direito de recurso em liberdade. 2. FUNDAMENTAÇÃO: Reitero que o processo foi separado relativamente a 
SÁVIO e ESILSON, por isso esta sentença diz respeito apenas a VICTOR, JORDANE e SAMUEL. Eis a síntese das narrativas 
colhidas na audiência judicial: LANNA KELLE COÊLHO SILVA (vítima): é dona da loja onde o furto aconteceu. Fechou as portas 
do estabelecimento na sexta-feira anterior ao Carnaval, e na terça-feira seguinte recebeu telefone de alguém que informou que 
as portas estavam abertas. Foi ao local e viu que estava tudo arrombado e que faltavam notebook e mercadorias, como 
sandálias e bolsas. Só o notebook foi restituído. Acredita que seu prejuízo somou R$ 7.000 a R$ 10.000. Ninguém testemunhou 
o fato. Ficou sabendo que o acusado EDILSON havia adquirido o notebook num posto na Quadra 112. Ficou sabendo que 
EDILSON comprou o aparelho de SÁVIO. ALINE MARTINS CADEIRA LIMEIRA (vítima): é dona do prédio onde LANNA KELLE 
tem loja. Morava no mesmo prédio e também foi vítima de furto. Foram subtraídos dois notebooks (sendo um de LANNA KELLE), 
televisor e inúmeras outras coisas pessoais da depoente, como joias, perfumes e óculos. O portão de acesso à casa foi afastado 
pelo autor ou autores do fato. As portas também foram quebradas. As únicas coisas recuperadas foram um aparelho celular da 
depoente e o notebook de LANNA KELLE. Seu prejuízo foi grande, mas não soube estimar o valor. LETÍCIA SOUSA DE 
OLIVEIRA: é esposa do acusado SÁVIO. Nada sabe sobre as coisas que teriam sido encontradas na posse dele. Não viu 
computador com o acusado. Lembra-se de ter ido à delegacia de polícia no mesmo dia em que também foi. ARTÊNIO 
EVANGELISTA SOUSA: estava em sua serralheria, quando o acusado SÁVIO ali chegou com um notebook, dizendo que o havia 
comprado pelo Facebook. Pouco depois, EDILSON chegou ao local e comprou o notebook de SÁVIO. Salvo engano, o negócio 
foi fechado por R$ 350,00. SAMUEL FERNANDES ROSA, VICTOR CONCEIÇÃO PEREIRA BARROS e JORDANE ALVES 
ROCHA SANTANA (acusados):  confessaram a autoria do furto. Disseram que haviam feito uso de droga e estavam transitando 
pela cidade num carro dirigido por SAMUEL e, ao passarem pelo local do fato, resolveram entrar e praticar o furto. Arrombaram 
portas e pegaram as coisas referidas pelas vítimas, que foram levadas no carro mencionado. As coisas subtraídas foram 
trocadas por drogas. Assim estabelecidos os fatos, passo ao exame do mérito. As narrativas colhidas em juízo, em conjunto com 
as provas produzidas no Inquérito Policial nº 0040629-23.2018.8.27.2729, não deixam dúvida quanto à existência do primeiro 
fato descrito na denúncia, bem assim que os acusados ora julgados foram seus autores. Ressalto que as confissões dos 
acusados foram uníssonas e harmônicas com a prova indiciária produzida naquele procedimento, especialmente quanto ao que 
segue: a) auto de exibição e apreensão e termo de restituição do notebook marca Positivo (evento 1, documento 1, pp. 9 e 16, 
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respectivamente); b) auto de exibição e apreensão e termo de restituição do aparelho celular marca Motorola (evento 1, 
documento 2, pp. 30 e 78, respectivamente); c) Laudo Pericial Papiloscópico nº 58/2018 (idem, p. 34 a  46), que atestou que 
um fragmento de impressão digital encontrado no local do fato coincide com a digital de JORDANE; d) Laudo Pericial nº 4034/2-
18 (ibidem, pp. 56 a 74, em que se discorreu e concluiu o que segue: 03 -DISCUSSÃO: Diante o exposto e os elementos 
analisados, a Perita analisa a dinâmica do acontecimento, onde o autor do evento em apreço adentrou ao imóvel por um ponto 
não identificado tecnicamente. Foi observado que o autor procurou e tentou em uma janela lateral e na porta frontal da 
edificação, no pavimento térreo, alguma que estivesse com mais facilidade de abertura, alcançando esse objetivo na janela 
frontal do lado direito da edificação (de frente a garagem), que dava acesso a um dos salões de beleza, especificamente no 
salão de maquiagem. Nessa janela não havia marcas arrombamento ou de objeto pontiagudo e possivelmente o individuo 
adentrou ao interior da edificação por este ponto. Após adentrar ao interior do edifício, o individuo produziu rebuscamento em 
armários e objetos nos salões de beleza e na cozinha, no pavimento térreo, e prosseguiu para o pavimento superior onde 
promoveu o rompimento do sistema de fechamento da porta de vidro temperado da sala/loja de sapatos e rebuscamentos nos 
armários e objetos no interior da mesma, inclusive na gaveta do caixa. Porém o individuo não satisfeito, prosseguiu promovendo 
o arrombamento e danos das portas de madeira do salão de beleza do pavimento superior e da suíte posterior deste pavimento, 
com auxilio de objeto rígido contundente, não identificado, e uso de força física efetuou a abertura destas portas, seguido de 
rebuscamento dos objetos e dos armários em todos os cômodos desse pavimento. Vale ressaltar que não necessariamente os 
fatos ocorreram nessa ordem e que uma vez dentro do imóvel subtraiu os itens reclamados pela vítima. Após o fato o(s) 
autor(es), possivelmente, utilizaram a mesma via de ingresso para abandonar o local. A Perita não descarta a possibilidade de a 
ação ter sido realizada por mais de um individuo. (...) 05 - DISCUSSÃO/CONCLUSÃO: Em face do exposto a Perita conclui haver 
ocorrido, no imóvel examinado, um arrombamento mediante transposição e rompimento de obstáculos, caracterizado pelas 
circunstâncias anteriormente descritas. Nada mais havendo a relatar, foi encerrado o presente laudo, composto de 19 (dezenove) 
laudas e ilustrado por 26 (vinte e seis) fotografias, que segue devidamente assinado.  Desta forma, tenho por bem reconhecer 
que os acusados praticaram a conduta descrita no art. 155 do Código Penal. Comprovou-se ainda que a ação foi cometida em 
concurso de pessoas, haja vista a evidente unidade de desígnios entre os acusados, bem assim mediante rompimento de 
obtáculos, demonstrado no laudo referido no item d acima. Essas situações ajustam-se às majorantes previstas nos incisos I e IV 
do § 4º do aludido art. 155. Também restou comprovado, especialmente nos depoimentos dos acusados, que o fato aconteceu 
no horário que configura a causa de aumento de pena relatica ao repouso noturno (§ 1º do mesmo art. 155). Data venia, não há 
cabimento para o pedido da defesa referente à redução da pena, seja pela causa prevista no art. 26, parágrafo único, do Código 
Penal, sejo no art. 46 da 11.343/2006. Afinal, exceto pelas palavras dos acusados, não existe qualquer evidência de que eles 
tenham praticado o furto sob a influência de substância entorpecente. Ainda que se dê crédito à versão que os acusados 
apresentaram nos interrogatórios, não foi feita prova de que estivessem  inteiramente incapazes de entender o caráter ilícito do 
fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. 3. DISPOSITIVO: Diante do exposto, julgo procedente a denúncia 
para condenar os acusados SAMUEL FERNANDES ROSA, VICTOR CONCEIÇÃO PEREIRA BARROS e JORDANE ALVES 
ROCHA SANTANA nas penas do artigo 155, § 1º e § 4º, incisos I e IV, do Código Penal. 3.1. Passo à dosagem da pena, primeiro 
de SAMUEL. 1ª fase – Circunstâncias judiciais (art. 59 do Código Penal): o acusado agiu com culpabilidade normal para o tipo; 
não registra maus antecedentes, conforme certidão do evento 7; sua personalidade e conduta social devem ser consideradas 
normais, pois não foram suficientemente avaliadas; o motivo, as circunstâncias e as consequências da infração não prejudicam o 
acusado, pois são inerentes a fatos desta natureza; o comportamento da vítima em nada contribuiu para a prática do ato 
criminoso, mas isso não afetará a graduação da pena. Pena-base: considerando que o acusado incorreu em duas das 
qualificadoras do § 4º do art. 155 do Código Penal, aplico a pena-base acima do mínimo, ou seja, em 2 anos e 6 meses de 
reclusão. 2ª fase. Atenuantes: a pena será atenuada em 6 meses por conta da confissão, que foi plena. Não poderá ser atenuada 
ainda mais, a despeito do que pediram os representantes das partes, pois já alcançou o patamar mínimo, fazendo incidir o 
Enunciado nº 231 da súmula do STJ. Agravantes: não há. 3ª Fase. Causas de diminuição de pena: não há. Causas de aumento 
de pena: a pena será aumentada em 1/3 pela causa prevista no § 1º do art. 155 do Código Penal. Pena definitiva: Fica 
estabelecida a pena definitiva de SAMUEL em 2 anos e 8 meses de reclusão. Multa: Fixo proporcionalmente a multa em 30 dias-
multa, cujo valor unitário arbitro no mínimo legal.  Regime inicial: diante da quantidade de pena aplicada, determino que seja 
cumprida inicialmente em regime aberto. O local será definido pelo juízo da execução.  Sursis: não cabível, dada a quantidade da 
pena. Substituição da pena: substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, como disposto no art. 44 do 
Código Penal, a saber:  a) prestação de serviços à comunidade, na forma a ser especificada pelo juízo da execução; b) 
prestação pecuniária em favor das vítimas, no importe de R$ 2.000,00, ou seja, R$ 1.000,00 para cada uma delas, podendo o 
pagamento ser fracionado, de acordo com a capacidade econômica do acusado. Destaco que esta prestação não desobriga o 
acusado da pena reparatória imposta ao final desta sentença, porém "o valor pago será deduzido daquele montante", nos termos 
do que prevê o art. 45, § 1º, segunda parte, do Código Penal. Recurso: concedo ao acusado o direito de recorrer em liberdade, 
diante da incompatibilidade da prisão com a quantidade de pena aplicada e com a  substituição realizada.  Os direitos políticos 
do acusado ficarão suspensos durante o cumprimento da pena.  Custas processuais: isento o acusado do pagamento das custas 
processuais, com fundamento no art. 6º, inciso I, da Lei estadual nº 1.286/2001. 3.2. Doso agora a pena de JORDANE.  1ª fase – 
Circunstâncias judiciais (art. 59 do Código Penal): o acusado agiu com culpabilidade normal para o tipo; não registra maus 
antecedentes, conforme certidão do evento 8; sua personalidade e conduta social devem ser consideradas normais, pois não 
foram suficientemente avaliadas; o motivo, as circunstâncias e as consequências da infração não prejudicam o acusado, pois são 
inerentes a fatos desta natureza; o comportamento da vítima em nada contribuiu para a prática do ato criminoso, mas isso não 
afetará a graduação da pena. Pena-base: considerando que o acusado incorreu em duas das qualificadoras do § 4º do art. 155 
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do Código Penal, aplico a pena-base acima do mínimo, ou seja, em 2 anos e 6 meses de reclusão.  2ª fase. Atenuantes: a pena 
será atenuada em 6 meses por conta da confissão, que foi plena. Agravantes: não há. 3ª Fase. Causas de diminuição de pena: 
não há. Causas de aumento de pena: a pena será aumentada em 1/3 pela causa prevista no § 1º do art. 155 do Código Penal. 
Pena definitiva: Fica estabelecida a pena definitiva de JORDANE em 2 anos e 8 meses de reclusão. Multa: Fixo 
proporcionalmente a multa em 30 dias-multa, cujo valor unitário arbitro no mínimo legal. Regime inicial: diante da quantidade de 
pena aplicada, determino que seja cumprida inicialmente em regime aberto. O local será definido pelo juízo da execução. Sursis: 
não cabível, dada a quantidade da pena. Substituição da pena: substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de 
direito, como disposto no art. 44 do Código Penal, a saber:  a) prestação de serviços à comunidade, na forma a ser especificada 
pelo juízo da execução; b) prestação pecuniária em favor das vítimas, no importe de R$ 2.000,00, ou seja, R$ 1.000,00 para 
cada uma delas, podendo o pagamento ser fracionado, de acordo com a capacidade econômica do acusado. Destaco que esta 
prestação não desobriga o acusado da pena reparatória imposta ao final desta sentença, porém "o valor pago será deduzido 
daquele montante", nos termos do que prevê o art. 45, § 1º, segunda parte, do Código Penal. Recurso: concedo ao acusado o 
direito de recorrer em liberdade, diante da incompatibilidade da prisão com a quantidade de pena aplicada e com a  substituição 
realizada. Os direitos políticos do acusado ficarão suspensos durante o cumprimento da pena. Custas processuais: isento o 
acusado do pagamento das custas processuais, com fundamento no art. 6º, inciso I, da Lei estadual nº 1.286/2001. 3.3.  Por fim, 
doso a pena de VICTOR.  1ª fase – Circunstâncias judiciais (art. 59 do Código Penal): o acusado agiu com culpabilidade normal 
para o tipo; não registra maus antecedentes, conforme certidão do evento 8; sua personalidade e conduta social devem ser 
consideradas normais, pois não foram suficientemente avaliadas; o motivo, as circunstâncias e as consequências da infração 
não prejudicam o acusado, pois são inerentes a fatos desta natureza; o comportamento da vítima em nada contribuiu para a 
prática do ato criminoso, mas isso não afetará a graduação da pena. Pena-base: considerando que o acusado incorreu em duas 
das qualificadoras do § 4º do art. 155 do Código Penal, aplico a pena-base acima do mínimo, ou seja, em 2 anos e 6 meses de 
reclusão.  2ª fase. Atenuantes: a pena será atenuada em 6 meses por conta da confissão, que foi plena. Não poderá ser 
atenuada ainda mais, a despeito do que pediram os representantes das partes, pois já alcançou o patamar mínimo, fazendo 
incidir o Enunciado nº 231 da súmula do STJ. Agravantes: não há. 3ª Fase. Causas de diminuição de pena: não há. Causas de 
aumento de pena: a pena será aumentada em 1/3 pela causa prevista no § 1º do art. 155 do Código Penal. Pena definitiva: Fica 
estabelecida a pena definitiva de VICTOR em 2 anos e 8 meses de reclusão. Multa: Fixo proporcionalmente a multa em 30 dias-
multa, cujo valor unitário arbitro no mínimo legal.  Regime inicial: diante da quantidade de pena aplicada, determino que seja 
cumprida inicialmente em regime aberto. O local será definido pelo juízo da execução.  Sursis: não cabível, dada a quantidade da 
pena. Substituição da pena: substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, como disposto no art. 44 do 
Código Penal, a saber:  a) prestação de serviços à comunidade, na forma a ser especificada pelo juízo da execução; b) 
prestação pecuniária em favor das vítimas, no importe de R$ 2.000,00, ou seja, R$ 1.000,00 para cada uma delas, podendo o 
pagamento ser fracionado, de acordo com a capacidade econômica do acusado. Destaco que esta prestação não desobriga o 
acusado da pena reparatória imposta ao final desta sentença, porém "o valor pago será deduzido daquele montante", nos termos 
do que prevê o art. 45, § 1º, segunda parte, do Código Penal. Recurso: concedo ao acusado o direito de recorrer em liberdade, 
diante da incompatibilidade da prisão com a quantidade de pena aplicada e com a  substituição realizada. Os direitos políticos do 
acusado ficarão suspensos durante o cumprimento da pena. Custas processuais: isento o acusado do pagamento das custas 
processuais, com fundamento no art. 6º, inciso I, da Lei estadual nº 1.286/2001. Reparação mínima do dano: tenho ciência de 
que há entendimento jurisprudencial, inclusive da corte local, no sentido de que a fixação do valor da reparação do dano 
depende da demonstração cabal do prejuízo. Todavia, nos casos de crimes contra o patrimônio, muitas vezes as coisas 
subtraídas não são recuperadas e nem sempre as vítimas dispõem de documentos que atestem a propriedade ou permitam 
determinar o valor do dano. Nestas situações, entendo que não se pode impor a elas o ônus da comprovação do prejuízo, sob 
pena de se subverter a finalidade do art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, o que acaba por favorecer aquele que 
causou a lesão patrimonial. Assim, entendo que se deva privilegiar as palavras das vítimas, por serem as pessoas que 
efetivamente dispõem de conhecimento quanto aos danos sofridos. Ressalto que o processo desenvolve-se sob o crivo do 
contraditório, portanto as informações apresentadas pelas vítimas podem ser questionadas pela defesa, cabendo ao julgador 
avaliar se os valores indicados estão em harmonia com o contexto fático e são compatíveis com a realidade. No caso vertente, 
as vítimas foram coerentes em suas narrativas, não se observando que estivessem minimamente interessadas em informar 
quantias desarrazoadas quanto aos valores das coisas subtraídas. Ademais, a defesa não apresentou argumentos suficientes 
para rechaçar as importâncias por elas informadas. Isto posto, fixo os seguintes valores das penas reparatórias, a serem 
solidariamente suportados pelos acusados.  a) R$ 7.000,00 em favor LANNA KELLE COÊLHO SILVA; b) R$ 4.000,00 em favor 
de ALINE MARTINS CADEIRA LIMEIRA. Ficam intimados os representantes das partes por meio do sistema e-Proc/TJTO. 
Remeto o processo à SECRIM para intimar os acusados e as vítimas e acompanhar o eventual trânsito em julgado desta 
sentença. Palmas/TO, 2/6/2021. RAFAEL GONÇALVES DE PAULA, Juiz de Direito". RAFAEL GONCALVES DE PAULA- Juiz de 
Direito." Palmas, aos 29/06/2021. Eu, HEITTOR VIEIRA NASCIMENTO, digitei e subscrevo. 
 

Diretoria do foro 

Portarias 
  

Portaria Nº 1565/2021 - PRESIDÊNCIA/DF PALMAS, de 29 de junho de 2021 
Estabelece medidas e procedimentos para retomada dos serviços presenciais no âmbito do Fórum da Comarca de 
Palmas - TO e dá outras providências. 
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FLAVIA AFINI BOVO, Diretora do Foro da Comarca de Palmas - TO, no uso de suas atribuições legais, 
CONSIDERANDO o disposto na Resolução nº 322, de 1º de junho de 2020, do CNJ, que estabelece medidas para a retomada 
dos serviços presenciais, observadas as ações necessárias para prevenção de contágio pelo novo coronavírus (COVID-19); 
CONSIDERANDO a natureza essencial da atividade jurisdicional e a necessidade de se assegurar condições mínimas para sua 
continuidade, compatibilizando-a com a preservação da saúde de magistrados, servidores, agentes públicos, advogados e 
usuários em geral; 
CONSIDERANDO o teor da Portaria Conjunta n.º 23, de 01 de julho de 2020, do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins que 
estabelece as diretrizes para o retorno gradual das unidades do Poder Judiciário ao trabalho presencial; 
CONSIDERANDO o teor da Portaria Conjunta n.º 19/2021, de 27 de junho de 2021, do Tribunal de Justiça do Estado do 
Tocantins; 
CONSIDERANDO que o prédio do Fórum de Palmas se encontra situado na mesma cidade do prédio do Tribunal de 
Justiça, qual seja, a cidade de Palmas - TO; estando, portanto, em Município que ostenta a mesma situação 
epidemiológica; 
RESOLVE: 
Art. 1º Estabelecer, no âmbito do Fórum da Comarca de Palmas - TO, as medidas e procedimentos para a retomada dos 
serviços na forma presencial pelos usuários internos e os critérios para o acesso gradual pelos usuários externos, observadas as 
peculiaridades de cada unidade judicial e administrativa, em decorrência da pandemia do novo coronavírus (COVID-19). 
Art. 2º Para os fins desta Portaria consideram-se: 
I - usuários internos: magistrados, servidores, estagiários, terceirizados, credenciados e colaboradores do Poder Judiciário 
Estadual; 
II - usuários externos: advogados, membros do Ministério Público e da Defensoria Pública federal e estadual, procuradores da 
União e autarquias do Estado e dos Municípios e cidadãos em geral; 
III - grupo de risco: gestantes, lactantes, pessoas com mais de 60 (sessenta) anos, pessoas com doenças crônicas, 
imunossupressoras, respiratórias e outras com morbidades preexistentes que possam conduzir a um agravamento do estado 
geral de saúde a partir do contágio, com especial atenção para diabetes, tuberculose, doenças renais, HIV e infecções. 
Art. 3º As atividades presenciais no  Fórum da Comarca de Palmas - TO obedecerão o horário de expediente forense, qual seja 
das 12 às 18 horas. 
Art. 4º As atividades presenciais no Fórum da Comarca de Palmas – TO, obedecerão às diretrizes estipuladas na presente 
portaria, sendo retomadas presencialmente no percentual de 50% dos usuários internos, vedado o estabelecimento de rodízio. 
§ 1º O quantitativo remanescente dos usuários internos deverá permanecer em regime de teletrabalho. 
§ 2º Os servidores submetidos ao regime de teletrabalho cumprirão o mesmo expediente definido no art. 3º, caput, desta 
Portaria. 
§ 3º Será admitida a presença física dos usuários externos (membros do Ministério Público, advogados, Defensores Públicos, 
partes, testemunhas e autoridades policiais), com exceção dos cidadãos em geral, desde que justificada a necessidade e quando 
não for possível a prática do ato processual por meio virtual, no período das 12 às 18 horas, obedecidos os protocolos de 
segurança sanitária e conforme Art. 2º, I, da Portaria Conjunta nº 19/2021 TJTO. 
§4º O atendimento previsto no §3º do art. 4º da Portaria Conjunta nº 23/2020 se dará exclusivamente de forma virtual, no período 
das 12 às 18 horas. 
Art. 5º Compete: 
I – à Diretoria do Foro elaborar a escala de retorno gradual com a indicação do nome dos servidores e terceirizados que deverão 
retornar à atividade presencial no que tange às unidades administrativas sob sua responsabilidade; 
II - ao magistrado gestor de cada unidade, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, contados da publicação desta Portaria 
elaborar e encaminhar à Diretoria do Foro escala de retorno gradual, indicando o nome do magistrado e dos servidores, bem 
como estagiários que irão trabalhar presencialmente, considerando o quantitativo, bem como as especificações 
estabelecidas no Anexo I da presente Portaria. 
III – aos setores sob a competência do Tribunal de Justiça sediados neste Fórum de Palmas e à OAB, no mesmo prazo 
estabelecido no inciso I, elaborar e encaminhar à Diretoria do Foro escala de retorno gradual, indicando o nome dos servidores e 
funcionários que irão trabalhar presencialmente no que tange ao GGEM,  Junta Médica e Sala da OAB, considerando o 
quantitativo, bem como as especificações estabelecidas no Anexo I da presente Portaria. 
§1º Na elaboração da escala de servidores que retornarão às atividades presenciais devem ser observados os critérios 
estabelecidos no art. 1º, § 1º , incisos I e II da Portaria Conjunta 19/2021 TJTO, atentando - se ao fato de que é vedado o 
estabelecimento de rodízio. 
§ 2º Havendo mais de um magistrado vinculado à vara judicial, apenas um deles poderá ocupar as dependências do gabinete, 
não podendo haver o compartilhamento do ambiente, o que deve ser acordado entre os colegas atendendo – se ao quantitativo 
estipulado no Anexo I da presente Portaria.   
§ 3º Deverão ser excluídos da escala de retorno dos usuários internos os servidores e estagiários que integram o grupo de risco 
e as mães com crianças em idade escolar, de até 12 (doze) anos de idade, desde que devidamente justificado, que optem pelo 
trabalho remoto, atentando para o contido no §2º do Art. 1º da Portaria Conjunta n.º 19/2021 TJTO. 
§ 4º Os estagiários voluntários deverão preferencialmente permanecer em regime de teletrabalho. 
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§ 5º Em nenhuma hipótese será admitida a indicação exclusiva de estagiário remunerado ou voluntário para fins de permanência 
na responsabilidade de condução de unidade administrativa ou judiciária, salvo em casos excepcionais que deverão ser 
submetidos à Diretoria do Foro. 
Art. 6º Caso se faça necessário poderá ocorrer a revisão do plano de retorno gradual, com relação à presença dos usuários 
internos nas dependências das unidades judiciárias e administrativas correspondentes, caso em que, para tanto, serão 
observados os indicadores oficiais das Secretarias Municipal e Estadual de Saúde concernentes ao controle epidemiológico, bem 
como a situação epidemiológica das unidades, o que será comunicado à do Presidência do Tribunal de Justiça para análise e 
respectiva autorização. 
Art. 7º Somente estarão disponíveis duas entradas de acesso ao prédio do Fórum da Comarca de Palmas – TO, quais sejam, a 
entrada principal e a entrada da garagem privativa de magistrados; ficando, assim, proibido qualquer acesso pela entrada 
privativa de servidores, a qual se encontrará fechada. A entrada às dependências do Fórum da Comarca de Palmas somente 
será permitida no período compreendido entre 12 e 18 horas, horário este estipulado como sendo de expediente. 
§ 1º Tanto na entrada principal quanto na entrada da garagem privativa de magistrados deverá ser alocado pessoal responsável 
pela aferição de temperatura obrigatória, conforme determinado na Portaria – Conjunta n.º 23 TJTO. 
Art. 8º Para adentrar ao prédio do Fórum da Comarca de Palmas - TO, os usuários internos e externos serão, obrigatoriamente, 
submetidos aos protocolos sanitários previstos no Anexo I da Portaria – Conjunta n.º 23 de 2020 TJTO, com o objetivo de 
resguardar a saúde e prevenir contra o novo coronavírus (COVID-19). 
§ 1º É obrigatória aos usuários internos e externos a submissão a teste de temperatura corporal como condição de ingresso e 
permanência no prédio do Fórum da Comarca de Palmas - TO, vedado o ingresso de pessoas sem máscaras faciais, que 
apresentem alteração de temperatura corporal (temperatura igual ou superior a 37,8ºC), que se recusem à aferição de 
temperatura corporal ou que apresentem sintomas visíveis de doença respiratória, nos termos do art. 5º, III, da Resolução CNJ nº 
322, de 2020. 
§ 2º Durante a permanência nas dependências do prédio da Comarca de Palmas - TO os usuários internos e externos deverão 
manter o distanciamento mínimo necessário entre as pessoas, assim como deverão utilizar máscaras, observando-se também as 
demais normas de higienização, de acordo com as regras estabelecidas pela Organização Mundial de Saúde (OMS), Ministério 
da Saúde e o previsto no Anexo I da Portaria - Conjunta n.º 23 de 2020 TJTO. 
§ 3º Os elevadores de uso do público em geral continuarão em funcionamento; sendo, todavia, permitida a utilização dos 
mesmos por apenas 01 (uma) pessoa individualmente; não sendo permitido o compartilhamento de tal espaço, a não ser que se 
tratem de pessoas do mesmo grupo familiar. 
§ 4º Os elevadores privativos de magistrados continuarão em funcionamento; sendo, todavia, permitida a utilização dos mesmos 
por apenas 01 (uma) pessoa individualmente; não sendo permitido o compartilhamento de tal espaço, a não ser que se tratem de 
pessoas do mesmo grupo familiar. 
§ 5º Os usuários internos deverão utilizar apenas suas respectivas estações de trabalho, as quais já se encontram previamente 
definidas; sendo que, caso na unidade não haja definição prévia nesse sentido, deverá ser adotada tal providência pelo 
magistrado ou responsável pela gestão da unidade. 
§ 6º No que tange especificamente às estações de trabalho situadas na Sala dos Oficiais de Justiça, às quais são em número 
inferior ao quantitativo de servidores daquele setor, considerando a especificidade da função, uma vez que tais servidores 
realizam suas funções fora das dependências do Fórum, ali comparecendo apenas para emissão de certidões e juntadas no 
Sistema E-proc, fica determinado que os Oficiais de Justiça ao encerrarem suas atividades nas dependências da sala questão 
devem sinalizar a estação de trabalho que acabaram de utilizar a fim de que outros servidores que, em seguida, venham a 
adentrar ao ambiente, não se acomodem em estações já previamente utilizadas, sem que estas venham a ser anteriormente 
higienizadas. 
§ 7º Fica suspenso o serviço de café volante pelos corredores, devendo, caso assim se mostre viável, as unidades judiciárias 
serem atendidas com 1 (uma) garrafa térmica a qual se destinará ao atendimento do gabinete e do cartório judicial. 
§ 8º Os magistrados e responsáveis pelas unidades judiciais e administrativas deverão, sempre que possível, na execução do 
presente plano de reabertura gradual, privilegiar a utilização das salas e ambientes que disponham de janelas, buscando a 
utilização de ventilação natural. 
§ 9º Considerando que várias salas e ambientes do Fórum da Comarca de Palmas - TO não possuem janelas, bem como 
considerando a temperatura elevada que é uma constante nas cidades do estado do Tocantins e, em especial na cidade de 
Palmas - TO, fica permitido o uso do sistema de ar condicionado; devendo, todavia, os usuários internos diligenciarem no sentido 
de, sempre que possível, procurar manter as janelas e portas existentes abertas, tudo com o objetivo de propiciar maior 
circulação de ar. 
Art. 9º  No âmbito de suas jurisdições, os magistrados possuem autonomia para: 
I - em casos excepcionais, autorizar o comparecimento das partes ao fórum a fim de evitar a frustração de ato designado para 
realização por videoconferência, resguardadas as medidas sanitárias pertinentes e vedada a concentração de audiências no 
mesmo local, nos termos do artigo 5º, parágrafos 3º e 5º, da Portaria Conjunta 11/2021 TJTO e 
II - mediante justificativa, embasada documentalmente na situação epidemiológica da localidade e com estrita observância ao 
Plano de Biossegurança, designar Sessões do Júri. 
Parágrafo único. Todas as providências adotadas em âmbito local deverão ser comunicadas à Presidência do Tribunal de Justiça 
e à Corregedoria-Geral da Justiça, bem como à Diretoria do Foro, neste último caso com a finalidade de comunicação à 
Assessoria Militar para liberação de entrada junto à Portaria. 
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Art. 10. No que tange às audiências remotas deve ser observado o regramento disposto na Portaria Conjunta n.º 11/2021 TJTO. 
Art. 11. Nos casos em que cabível a citação e a intimação pelo correio, por oficial de justiça ou pelo escrivão ou chefe de 
secretaria, fica autorizada a prática de atos de comunicação processual mediante o emprego de ferramentas de mensagem 
instantânea como WhatsApp, Telegram, Signal, Facebook, Instagram,correio eletrônico (e-mail), mensagem de texto, telefone e 
outros que se valham dos sistemas de comunicação telefônica, informática ou telemática, tudo com certidão nos autos, instruída 
com print de telas de aplicativo de mensagens. 
§ 1º Fica a critério do magistrado responsável pela respectiva unidade, no que tange à prática de atos de comunicação 
processual mediante o emprego de meios remotos (WhatsApp, Telegram, Signal, Facebook, Instagram, correio eletrônico (e-
mail), mensagem de texto, telefone e outros), a opção pelo cumprimento das comunicações processuais de forma digital  pelo 
chefe de secretaria e seus subordinados ou por oficial de justiça, mediante a expedição, neste último caso, do respectivo 
mandado, o qual será encaminhado para a Central de Mandados para distribuição. 
§ 2º Cumprido o ato, o servidor responsável lavrará certidão diretamente no eProc, podendo juntar,quando for o caso, arquivos 
digitais pertinentes à diligência. 
§ 3º Considerar-se-á realizada a intimação, dentre outros critérios, quando o aplicativo demonstrar que a mensagem foi 
devidamente entregue, sem necessidade de comprovação da leitura. 
§ 4º A certidão, dentre outros elementos, deverá conter informação objetiva sobre a identificação do destinatário e que assegure 
que tenha tomado conhecimento do seu conteúdo sobre o teor da comunicação realizada para a transmissão do mandado 
judicial. 
§ 5º Em se tratando de mandados referentes a audiências no modo virtual, o Oficial de Justiça deverá esclarecer a pessoa a ser 
intimada ou citada acerca da necessidade de acesso ao sistema, repassando à mesma o competente link constante do 
mandado. 
§ 6º Se não houver a entrega da mensagem no prazo de 03 (três) dias, o servidor providenciará a comunicação processual por 
outro meio idôneo, o que deverá ser consignado na certidão respectiva. 
§ 7º A contagem dos prazos obedecerá ao estabelecido na legislação de regência. 
Art. 12. Os Oficiais de Justiça da Comarca somente deverão realizar presencialmente o cumprimento de mandados que 
demandarem caráter de urgência e os expedientes em regime de plantão, observando-se as regras de cuidado de não contágio, 
especialmente o uso de EPIs, entre outros recomendados nas manifestações CGJUS 3069451 e GD ETELVINA 3069451 
contidas no SEI 20.0.000003439 – 9 e Portaria Conjunta n° 013/2021, atentando - se os oficiais de justiça para o fato de que a 
Portaria Conjunta n.º 11 TJTO revogou o art. 11 da Portaria Conjunta n.º 23 TJTO, bem como para o fato de que a Portaria n.º 13 
TJTO determina o retorno do cumprimento de mandados expedidos para atos de constrição. 
§ 1º No que tange à distribuição de mandados deve a mesma ser normalmente realizada, incluindo - se nessa distribuição os 
mandados que porventura se encontram represados na Central de Mandados, tudo nos termos do Art. 4º da Portaria Conjunta 
n.º 13/2021 TJTO, devendo ser preferencialmente cumpridos nos termos da Portaria Conjunta 11/2021 TJTO, ficando suspenso 
o cumprimento dos mandados não urgentes que foram expedidos para cumprimento presencial, os quais deverão permanecer 
em poder dos Oficiais de Justiça. 
 Art. 13. A Central de Mandados deve excluir da escala de recebimento de mandados que exijam cumprimento presencial, 
aqueles servidores que estão compreendidos no grupo de risco, como os idosos a partir de 60 anos, e os portadores de doenças 
crônicas, imunossupressoras, respiratórias, diabetes, doenças renais, após comprovação por atestados e exames, bem como 
manifestação da CESAU/TJTO, atentando a Central de Mandados para o contido no §2º do Art. 1º da Portaria Conjunta n.º 
19/2021 TJTO. 
§ 1º Os oficiais de justiça que porventura se encontrem realizando suas atividades em cartórios judiciais , em razão de se 
enquadrarem no grupo de risco da COVID - 19 devem retornar às suas funções , providenciando a Secretaria as  portarias 
respectivas, ficando, todavia, responsáveis apenas pelo cumprimento de mandados que possam ser cumpridos de forma remota. 
§ 2º A secretaria da Diretoria do Foro deve providenciar, ainda, o levantamento dos oficiais de justiça que se encontram 
remanejados de   sua função, a fim de que seja verificada, pelas vias próprias, acerca da possibilidade de retorno dos mesmos à 
função originária, considerando a nova modalidade de cumprimento de mandados pela via remota. 
Art. 14. Durante as diligências digitais, ou eventualmente, quando necessárias, externas, deve o oficial de justiça/avaliador, além 
do cumprimento do determinado no mandado, solicitar dados de contato do(s)envolvido(s) (CPF/CNPJ, e-mail, telefones, 
whatsapp e outros meios digitais) para facilitar futuras intimações e outros atos, tais como envio de links para audiências virtuais. 
Art. 15. Na fase de execução/cumprimento de sentença, devem os oficiais de justiça/avaliadores,havendo determinação genérica 
no mandado de busca de bens penhoráveis sem especificação, realizar pesquisas patrimoniais pelos convênios judiciais, tais 
como Sisbajud (incluindo o sistema de reiteração automática de ordens de bloqueio), Renajud, Infojud, Infoseg, entre outros  
Art. 16. Não devem ser impressos pela Central de Impressão apenas os mandados específicos para cumprimento remoto e os 
expedientes em regime de plantão, vez que estes últimos já são rotineiramente impressos pelos próprios Oficiais de Justiça. 
Art. 17. Além dos protocolos previstos no Anexo I da Portaria – Conjunta n.º 23 de 2020 TJTO, os oficiais de justiça efetivos e ad 
hoc, agentes da infância e juventude e demais servidores que executarem atividades externas deverão utilizar os equipamentos 
de proteção individual já fornecidos pelo Tribunal de Justiça, os quais se encontram disponíveis na Diretoria do Foro, sob pena 
de infração disciplinar, em caso de descumprimento. 
Art. 18. Fica sugerida aos magistrados a adoção das seguintes medidas: 
I - realização das audiências de forma presencial apenas nos casos urgentes em que não for possível a realização das mesmas 
na via virtual; 
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II - controle rigoroso do número de pessoas nas dependências da sua respectiva unidade jurisdicional e/ou administrativa; 
III - designação das audiências urgentes, caso necessário,  em intervalos que evitem a aglomeração de pessoas nas recepções 
das salas de audiência ou corredores dos fóruns; 
Art. 19. Permanecem suspensos os leilões judiciais presenciais, podendo ser realizados por meio eletrônico ou virtual. 
Art. 20. Ficam suspensos, durante a vigência desta portaria, os atos processuais que importem em comparecimento pessoal 
pelos reeducandos e processados perante o juízo criminal competente ou perante a CEPEMA que estiverem em cumprimento de 
pena em regime aberto, semiaberto, liberdade condicional ou de medida despenalizadora como suspensão condicional do 
processo, pena ou transação penal. 
 Art. 21. Ficam adotados os protocolos de prevenção à COVID-19 (PPC), previstos no Anexo I da Portaria Conjunta n.º 23 de 
2020 TJTO. 
§ 1º Os protocolos mencionados neste artigo deverão ser cumpridos, obrigatoriamente, pelos usuários internos e externos, 
durante o acesso e permanência no prédio do Fórum da Comarca de Palmas - TO. 
Art. 22. O atendimento aos usuários externos nos gabinetes, secretarias e unidades administrativas da Comarca de Palmas - TO 
deve ocorrer, exclusivamente por canais alternativos ao presencial tais como Balcão Virtual, Gabinete Virtual, 
telefone, whatsapp, skype, e-mail ou recurso tecnológico de videoconferência. 
Art. 23. O atendimento psicossocial na Comarca poderá ser realizado por meio de recurso tecnológico de videoconferência 
previamente agendado ou poderá ser realizado na forma presencial desde que previamente autorizado pela Diretoria do Foro. 
Art.24. Ficam mantidas as disposições dos atos até então editados e que não contrariem o disposto nesta Portaria. 
Art. 25. Aplicam-se, subsidiariamente, a esta Portaria, as disposições previstas nas Resoluções nº 313, de 19 de março de 2020, 
nº 314, de 20 de abril de 2020 e nº 318, de 7 de maio de 2020, do Conselho Nacional de Justiça ou outra que vier a alterá-las 
bem como o disposto na Portaria – Conjunta n.º 23/2020 TJTO, Portaria  - Conjunta n.º 13 e 19/2021 TJTO. 
Art. 26. Eventual abrandamento ou agravamento da pandemia da COVID-19 no Município e especificamente nas dependências 
do Fórum de Palmas, em função de evidências epidemiológicas, poderá ensejar revisão do limite máximo de ocupação dos 
usuários internos e externos no prédio deste Fórum da Comarca de Palmas – TO ou o fechamento da unidade, medidas que 
serão adotadas a critério da Presidência do Tribunal de Justiça e da Corregedoria Geral da Justiça, por meio de ato específico, 
que disciplinará o regime de atendimento diferenciado de urgência para a localidade, tudo conforme estipulado na Portaria – 
Conjunta n.º 23 TJTO. 
Art. 27. Compete a cada gestor das respectivas unidades de lotação do servidor o controle da produtividade do pessoal em 
teletrabalho. 
Art. 28. O Anexo I da presente Portaria fixa o quantitativo de pessoal bem como especifica as unidades do Fórum da Comarca 
de Palmas que serão reabertas e as que deverão permanecer fechadas na fase estabelecida no art. 4º da presente Portaria. 
Art. 29. O Anexo II da presente Portaria deve se consubstanciar em transcrição de cópia integral da Portaria – Conjunta n.º 23 e 
seus anexos para fins de divulgação e conhecimento. 
Art. 30. Casos omissos serão dirimidos pela Diretoria do Foro da Comarca de Palmas - TO. 
Art. 31. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando – se as disposições em contrário. 
Publique-se.  
Cumpra-se. 
        Juíza FLÁVIA AFINI BOVO 
        Diretora do Foro 
  
ANEXO I 
  

SETOR SITUAÇÃO OCUPAÇÃO MÁXIMA 
DETALHAMENTO DA 
OCUPAÇÃO 

Conselho da Comunidade Fechado 1 Não se aplica 

Escritórios Modelo Fechado 0 Não se aplica 

Lanchonete Aberto 1 Não se aplica 

Banco Fechado 0 Não se aplica 

Sala do Ministério Público Fechado 0 Não se aplica 

Sala da OAB Aberto 1 Não se aplica 

Terceirizados Aberto 33 Não se aplica 

Informática Aberto 2 

Deve ser mantido o 
distanciamento de no mínimo 1,5 
metros entre as estações de 
trabalho 

Segurança Aberto Informação Sigilosa Informação Sigilosa 

Central de Mandados e Impressão Aberto 2 
Deve ser mantido o 
distanciamento de no mínimo 1,5 
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metros entre as estações de 
trabalho 

CEJUSC Aberto 4 

Deve ser mantido o 
distanciamento de no mínimo 1,5 
metros entre as estações de 
trabalho 

Central de Correspondências Aberto 2 

Deve ser mantido o 
distanciamento de no mínimo 1,5 
metros entre as estações de 
trabalho 

Protocolo, Distribuição e Central de Atendimento Aberto 2 

Deve ser mantido o 
distanciamento de no mínimo 1,5 
metros entre as estações de 
trabalho 

Sala dos Oficiais de Justiça Aberto 8 

Deve ser mantido o 
distanciamento de no mínimo 1,5 
metros entre as estações de 
trabalho 

Equipe Multidisciplinar da Vara de Violência 
Doméstica 

Aberto 2 

Deve ser mantido o 
distanciamento de no mínimo 1,5 
metros entre as estações de 
trabalho 

1ª Vara de Família Aberto 3 

1 magistrado no gabinete e 2 
servidores na escrivania. Deve 
ser mantido o distanciamento de 
no mínimo 1,5 metros entre as 
estações de trabalho 

2ª Vara de Família Aberto 3 

1 magistrado no gabinete e 2 
servidores na escrivania. Deve 
ser mantido o distanciamento de 
no mínimo 1,5 metros entre as 
estações de trabalho 

3ª Vara de Família Aberto 3 

1 magistrado no gabinete e 2 
servidores na escrivania. Deve 
ser mantido o distanciamento de 
no mínimo 1,5 metros entre as 
estações de trabalho 

Juizado da Infância e Juventude Aberto 3 

1 magistrado no gabinete e 2 
servidores na escrivania. Deve 
ser mantido o distanciamento de 
no mínimo1,5 metros entre as 
estações de trabalho 

Vara de Combate à Violência Doméstica contra a 
Mulher 

Aberto 3 

1 magistrado no gabinete e 2 
servidores na escrivania. Deve 
ser mantido o distanciamento de 
no mínimo 1,5 metros entre as 
estações de trabalho 

1º Juizado Aberto 3 

1 magistrado no gabinete e 2 
servidores na escrivania. Deve 
ser mantido o distanciamento de 
no mínimo 1,5 metros entre as 
estações de trabalho 

2º Juizado Aberto 3 

1 magistrado no gabinete e 2 
servidores na escrivania. Deve 
ser mantido o distanciamento de 
no mínimo 1,5 metros entre as 
estações de trabalho 



ANO XXXIII-DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 4991 PALMAS-TO, QUARTA-FEIRA, 30 DE JUNHO DE 2021 26 

 

 
 

3º Juizado Aberto 3 

1 magistrado no gabinete e 2 
servidores na escrivania. Deve 
ser mantido o distanciamento de 
no mínimo 1,5 metros entre as 
estações de trabalho 

4º Juizado Aberto 3 

1 magistrado no gabinete e 2 
servidores na escrivania. Deve 
ser mantido o distanciamento de 
no mínimo 1,5 metros entre as 
estações de trabalho 

5º Juizado Aberto 3 

1 magistrado no gabinete e 2 
servidores na escrivania. Deve 
ser mantido o distanciamento de 
no mínimo 1,5 metros entre as 
estações de trabalho 

1ª Vara Criminal Aberto 3 

1 magistrado no gabinete e 2 
servidores na escrivania, Deve 
ser mantido o distanciamento de 
no mínimo 1,5 metros entre as 
estações de trabalho 

2ª Vara Criminal Aberto 3 

1 magistrado no gabinete e 2 
servidores na escrivania. Deve 
ser mantido o distanciamento de 
no mínimo 1,5 metros entre as 
estações de trabalho 

3ª Vara Criminal Aberto 3 

1 magistrado no gabinete e 2 
servidores na escrivania. Deve 
ser mantido o distanciamento de 
no mínimo 1,5 metros entre as 
estações de trabalho. 

4ª Vara Criminal Aberto 3 

1 magistrado no gabinete e 2 
servidores na escrivania. Deve 
ser mantido o distanciamento de 
no mínimo 1,5 metros entre as 
estações de trabalho 

1ª Vara Cível Aberto 3 

1 magistrado no gabinete e 2 
servidores na escrivania.Deve 
ser mantido o distanciamento de 
no mínimo 1,5 metros entre as 
estações de trabalho 

2ª Vara Cível Aberto 3 

1 magistrado no gabinete e 2 
servidores na escrivania. Deve 
ser mantido o distanciamento de 
no mínimo 1,5 metros entre as 
estações de trabalho 

3ª Vara Cível Aberto 3 

1 magistrado no gabinete e 2 
servidores na escrivania. Deve 
ser mantido o distanciamento de 
no mínimo 1,5 metros entre as 
estações de trabalho 

4ª Vara Cível Aberto 3 

1 magistrado no gabinete e 2 
servidores na escrivania. Deve 
ser mantido o distanciamento de 
no mínimo 1,5 metros entre as 
estações de trabalho 

5ª Vara Cível Aberto 3 
1 magistrado no gabinete e 2 
servidores na escrivania. Deve 
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ser mantido o distanciamento de 
no mínimo 1,5 metros entre as 
estações de trabalho 

6ª Vara Cível Aberto 3 

1 magistrado no gabinete e 2 
servidores na escrivania. Deve 
ser mantido o distanciamento de 
no mínimo 1,5 metros entre as 
estações de trabalho 

Secretaria Unificada das Varas Cíveis  Aberto  10 

1 coordenadora e 9 servidores. 
Deve ser mantido o 
distanciamento de no mímino 1,5 
metros entre as estações de 
trabalho 

1ª Vara das Fazendas e Registros Públicos Aberto 3 

1 magistrado no gabinete e 2 
servidores na escrivania. Deve 
ser mantido o distanciamento de 
no mímino 1,5 metros entre as 
estações de trabalho 

2ª Vara das Fazendas e Registros Públicos Aberto 3 

1 magistrado no gabinete e 2 
servidores na escrivania. Deve 
ser mantido o distanciamento de 
no mímino 1,5 metros entre as 
estações de trabalho 

Vara de Precatórias Cíveis e Criminais, Falências e 
Concordatas 

Aberto 3 

1 magistrado no gabinete e 2 
servidores na escrivania. Deve 
ser mantido o distanciamento de 
no mímino 1,5 metros entre as 
estações de trabalho 

Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Aberto 12 

1 magistrado no gabinete e 
11 servidores na escrivania. 
Deve ser mantido o 
distanciamento de no mímino 1,5 
metros entre as estações de 
trabalho 

Auditoria Militar Aberto 3 

1 magistrado no gabinete e 2 
servidores na escrivania, Deve 
ser mantido o distanciamento de 
no mínimo 1,5 metros entre as 
estações de trabalho 

GGEM Aberto 3 

Deve ser mantido o 
distanciamento de no mínimo 1,5 
metros entre as estações de 
trabalho 

SECRIM Aberto 3 

Deve ser mantido o 
distanciamento de no mínimo 1,5 
metros entre as estações de 
trabalho 

Diretoria do Foro Aberto 3 
1 magistrado no gabinete, 1 
servidor na chefia de gabinete, 1 
servidor na secretaria 

Pai Presente Aberto 2 

Deve ser mantido o 
distanciamento de no mínimo 1,5 
metros entre as estações de 
trabalho 

1ª Turma Recursal Aberto 2 
Deve ser mantido o 
distanciamento de no mínimo 1,5 
metros entre as estações de 
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trabalho 

2ª Turma Recursal Aberto 2 

Deve ser mantido o 
distanciamento de no mínimo 1,5 
metros entre as estações de 
trabalho 

Junta Médica Aberto 4 

Deve ser mantido o 
distanciamento de no mínimo 1,5 
metros entre as estações de 
trabalho 

  
ANEXO II 
Portaria Conjunta Nº 23/2020 - PRESIDÊNCIA/ASPRE, de 30 de junho de 2020 
  
Estabelece medidas e procedimentos para retomada dos serviços presenciais 
no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Tocantins e dá outras providências. 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS e o CORREGEDOR-GERAL DA JUSTIÇA DO 
ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e regimentais, 
CONSIDERANDO o disposto na Resolução nº 322, de 1º de junho de 2020, do CNJ, que estabelece medidas para a retomada 
dos serviços presenciais, observadas as ações necessárias para prevenção de contágio pelo novo coronavírus (COVID-19); 
CONSIDERANDO o teor da decisão proferida pelo Conselho Nacional de Justiça nos autos nº 0003753-91.2020.2.00.0000, que 
determina a suspensão da audiência por meio de videoconferência quando houver manifestação contrária de qualquer das 
partes ou de ambas, independentemente de juízo de valor quanto à fundamentação apresentada; 
CONSIDERANDO a natureza essencial da atividade jurisdicional e a necessidade de se assegurar condições mínimas para sua 
continuidade, compatibilizando-a com a preservação da saúde de magistrados, servidores, agentes públicos, advogados e 
usuários em geral; 
CONSIDERANDO o contido nos processos SEI nº 15.0.000014368-2, 20.0.000009869-9, 20.0.000005813-1 e 20.0.000010989-
5, 
RESOLVEM: 
Art. 1º Estabelecer, no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, as medidas e procedimentos para a retomada dos 
serviços na forma presencial pelos usuários internos e os critérios para o acesso gradual pelos usuários externos, observadas as 
peculiaridades de cada unidade judicial e administrativa, em decorrência da pandemia do novo coronavírus (COVID-19). 
Art. 2º Para os fins desta Portaria considera-se: 
I - usuários internos: magistrados, servidores, estagiários, terceirizados, credenciados e colaboradores do Poder Judiciário 
Estadual; 
II - usuários externos: advogados, membros do Ministério Público e da Defensoria Pública federal e estadual, procuradores da 
União e autarquias do Estado e dos Municípios e cidadãos em geral; 
III - grupo de risco: gestantes, lactantes, pessoas com mais de 60 (sessenta) anos, pessoas com doenças crônicas, 
imunossupressoras, respiratórias e outras com morbidades preexistentes que possam conduzir a um agravamento do estado 
geral de saúde a partir do contágio, com especial atenção para diabetes, tuberculose, doenças renais, HIV e infecções. 
Art. 3º A reabertura gradual e sistematizada das unidades do Poder Judiciário do Estado do Tocantins e o restabelecimento das 
atividades presenciais iniciarão a partir de 13 de julho de 2020, no período das 12 às 18 horas. 
Parágrafo único. A decisão de retomada das atividades presenciais deverá ser amparada pelas orientações técnicas prestadas 
pelo Centro de Saúde do Tribunal de Justiça, por órgãos públicos, em especial o Ministério da Saúde, a Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária e as Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde, bem como do Ministério Público, da Ordem dos 
Advogados do Brasil e da Defensoria Pública. 
Art. 4º As atividades presenciais nas unidades do Poder Judiciário, obedecerão às seguintes diretrizes, sendo retomada 
presencialmente nos percentuais e prazos que seguem: 
I - 25% (vinte e cinco por cento) a partir do dia 13 de julho 2020; 
II - 50% (cinquenta por cento) a partir do dia 1º de agosto 2020; 
III - 75% (setenta e cinco por cento) a partir do dia 15 de agosto 2020; 
IV - 100% (cem por cento) a partir do dia 1º de setembro de 2020. 
§ 1º O quantitativo remanescente dos usuários internos tratados nos incisos I, II e III deverá permanecer em regime de 
teletrabalho. 
§ 2º Os servidores submetidos ao regime de teletrabalho cumprirão o mesmo expediente definido no art. 3º, caput, desta 
Portaria. 
§ 3º A partir do dia 13 de julho de 2020 será admitida a presença física dos usuários externos (membros do Ministério Público, 
advogados, Defensores Públicos, partes, testemunhas e autoridades policiais), com exceção dos cidadãos em geral, desde que 
justificada a necessidade e quando não for possível a prática do ato processual por meio virtual, no período das 14 às 18 horas, 
obedecidos os protocolos de segurança sanitária. 
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§ 4º A partir do dia 1º de setembro de 2020, será permitida o retorno da presença física dos cidadãos em geral nas unidades do 
Poder Judiciário, desde que, efetivamente, possua a necessidade de atendimento presencial, obedecidos todos os protocolos de 
segurança sanitária. 
Art. 5º Fica autorizado o trabalho remoto para magistrados, servidores, estagiários e colaboradores do grupo de risco, até que 
haja situação de controle da COVID-19, de forma a possibilitar o retorno seguro ao trabalho presencial, mesmo com a retomada 
total das atividades presenciais. 
Art. 6º Compete ao Diretor-Geral do Tribunal de Justiça e ao Juiz Diretor do Foro, no prazo de 5 (cinco) dias, contados da 
publicação desta Portaria: 
I - elaborar plano de retorno gradual, com norte nos dados epidemiológicos oficiais das Secretarias Estadual e Municipal de 
Saúde, bem como as regras de distanciamento social, higiene e demais recomendações das autoridades sanitárias, dispondo 
sobre: 
a) as especificidades das unidades judiciárias e administrativas: existência ou não de serviços terceirizados complementares 
como agências bancárias, lanchonetes, restaurantes e outras dependências, mediante especificação das regras; 
b) a escala de retorno dos usuários internos no primeiro e segundo graus de jurisdição, com exceção das pessoas que integram 
o grupo de risco e as mães com crianças em idade escolar, de até 12 (doze) anos de idade; 
c) a utilização de sistema de rodízio entre servidores, para alternância entre trabalho remoto e virtual, caso necessário; 
II – facultativamente, o estabelecimento de protocolos sanitários, além daqueles previstos no Anexo I desta Portaria. 
§ 1º O plano de retorno gradual previsto nos incisos I e II deste artigo poderá ser elaborado em conjunto com os magistrados da 
respectiva Comarca e, no caso do Tribunal de Justiça, pela Diretoria-Geral, em conjunto com o Centro de Saúde. 
§ 2º Fica o Diretor do Foro autorizado a adotar medidas mais restritivas, a partir dos parâmetros de casos confirmados na 
localidade, conforme dados fornecidos pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e/ou órgãos oficiais de saúde, 
comunicando as providencias adotadas à Corregedoria-Geral da Justiça e à Presidência do Tribunal. 
Art. 7º Após a data de retorno dos usuários internos, definida no § 2º do art. 4º, faculta-se aos Diretores de Foro e do Diretor-
Geral a revisão do plano de retorno gradual, com relação à presença dos usuários internos nas dependências das unidades 
judiciárias e administrativas correspondentes, devendo, para tanto, observar os indicadores oficiais das Secretarias Municipal e 
Estadual de Saúde concernente ao controle epidemiológico na região em que se encontra, encaminhando-o, em seguida, para 
validação do Presidente do Tribunal de Justiça. 
Art. 8º Para adentrar aos prédios do Poder Judiciário Estadual, os usuários internos e externos serão, obrigatoriamente, 
submetidos aos protocolos sanitários previstos no Anexo I desta Portaria, com o objetivo de resguardar a saúde e prevenir contra 
o novo coronavírus (COVID-19). 
§ 1º É obrigatória aos usuários internos e externos a submissão a teste de temperatura corporal como condição de ingresso e 
permanência nos prédios do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, vedado o ingresso de pessoas sem máscaras faciais, que 
apresentem alteração de temperatura corporal (temperatura igual ou superior a 37,8ºC), que se recusem à aferição de 
temperatura corporal ou que apresentem sintomas visíveis de doença respiratória, nos termos do art. 5º, III, da Resolução CNJ nº 
322, de 2020. 
§ 2º Durante a permanência nas dependências dos prédios do Poder Judiciário os usuários internos e externos deverão manter o 
distanciamento mínimo necessário entre as pessoas, assim como deverão utilizar máscaras, observando-se também as demais 
normas de higienização, de acordo com as regras estabelecidas pela Organização Mundial de Saúde (OMS), Ministério da 
Saúde e o previsto no Anexo I desta Portaria. 
Art. 9º Até 31 de agosto de 2020, as audiências, sessões de julgamento do Tribunal do Júri, dos órgãos julgadores do Tribunal de 
Justiça e das Turmas Recursais serão realizados por meio de recurso tecnológico de videoconferência ou plenário virtual, de 
acordo com as normas previstas na Portaria-Conjunta nº 9, de 7 de abril de 2020, e Resolução TJTO nº 7, de 18 de março de 
2020. 
§ 1º O advogado ou defensor público poderá participar do ato diretamente do estabelecimento prisional em que seu cliente ou 
assistido se encontrar recolhido, em sala específica para tal fim. 
§ 2º As partes, seus representantes processuais e/ou testemunhas que não possuírem meios de acesso ao sistema de 
videoconferência poderão ser inquiridas no espaço físico do Fórum. 
§ 3º Fica vedada a realização de depoimento especial por meio de videoconferência. 
§ 4º Deve ser garantida a presença dos pais do adolescente ao ato processual. 
Art. 10. Somente em caso de impossibilidade de realização por meio dos recursos tecnológicos disponíveis e desde que 
devidamente fundamentados pelo magistrado, poderão ser realizados na forma presencial os seguintes atos processuais: 
I - audiências e sessões plenárias do júri que envolva réu preso; 
II - audiências de custódia, se não houver restrição informada pelos órgãos de segurança pública (parágrafo único do art. 4º da 
Resolução CNJ nº 322, de 2020); 
III - audiências relativas a processos que envolvam adolescentes internados em conflito com a lei; 
IV – crianças e adolescentes em situação de acolhimento institucional e familiar; 
V - outras situações criminais ou não criminais, reconhecidas pelo magistrado, para fins de evitar perecimento de direito. 
§ 1º Para a realização dos atos processuais na forma presencial mencionados neste artigo, deverão ser observadas as medidas 
previstas na Recomendação nº 62, de 17 de março de 2020, e Recomendação nº  68, de 17 de junho de 2020, ambas do 
Conselho Nacional de Justiça. 
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§ 2º Na hipótese de sessões plenárias do júri que envolvam réus presos, o magistrado deverá garantir seja mantido o 
distanciamento entre os jurados, vedando a participação do público externo em geral, autorizando a presença das partes e um 
número limitado de familiares. 
Art. 11. As citações e intimações serão realizadas, preferencialmente, por correio ou meio eletrônico (CPC, art. 246, I e V e 
Portaria-Conjunta nº 9, de 7 de abril de 2020), assim como os atos de penhora deverão ser realizados exclusivamente por meio 
eletrônico (CPC, art. 837) ou termo nos autos (CPC, art. 845, §1º). 
§ 1º Considerar-se-á realizada a intimação por whatsapp ou outro aplicativo similar, no momento em que o ícone do aplicativo 
demonstrar que a mensagem foi devidamente entregue, sem a necessidade de comprovação da leitura. 
§ 2º A partir do dia 13 de julho de 2020 retorna a regular expedição e cumprimento de mandados em processos judiciais em 
todas as comarcas do Estado, nas Turmas Recursais e no Tribunal de Justiça, por servidores que não estejam no grupo de risco. 
§ 3º Além dos protocolos previstos no Anexo I desta Portaria, os oficiais de justiça, agentes da infância e juventude e demais 
servidores que executarem atividades externas deverão utilizar os equipamentos de proteção individual fornecidos pelo Tribunal 
de Justiça, sob pena de infração disciplinar, em caso de descumprimento. 
Art. 12. Fica recomendada aos magistrados a adoção das seguintes medidas: 
I - reagendamento das audiências não consideradas urgentes; 
II - controle do número de pessoas nas dependências da sua respectiva unidade jurisdicional e/ou administrativa; 
III - designação das audiências urgentes em intervalos que evitem a aglomeração de pessoas nas recepções das salas de 
audiência ou corredores dos fóruns; 
IV – assegurar, durante o depoimento, a presença de servidor para certificar que o ato processual está sendo realizado sem 
coação ou leitura de documentos. 
Art. 13. Permanecem suspensos os leilões judiciais presenciais, podendo ser realizados por meio eletrônico ou virtual. 
Art. 14. Ficam suspensos até 31 de agosto de 2020 os atos processuais que importem em comparecimento pessoal pelos 
reeducandos e processados perante o juízo criminal competente ou perante a CEPEMA que estiverem em cumprimento de pena 
em regime aberto, semiaberto, liberdade condicional ou de medida despenalizadora como suspensão condicional do processo, 
pena ou transação penal. 
Art. 15. Ficam aprovados os seguintes protocolos de prevenção à COVID-19 (PPC), previstos no Anexo I desta Portaria: 
I - Protocolo de Atendimento ao Cliente Interno; 
II - Protocolo de Atendimento ao Cliente Externo; 
III - Protocolo de Segurança do Trabalho; 
§ 1º Os protocolos mencionados neste artigo deverão ser cumpridos, obrigatoriamente, pelos usuários internos e externos, 
durante o acesso e permanência nos prédios do Poder Judiciário do Estado Tocantins. 
§ 2º Os profissionais médicos, enfermeiros e odontólogos deverão elaborar escalas de trabalho de acordo com a legislação 
específica de cada profissão, que deverá ser cumprida durante o horário de expediente forense. 
Art. 16. O atendimento aos usuários externos nos gabinetes, secretarias e unidades administrativas das Comarcas ou do 
Tribunal deve ocorrer, preferencialmente, por canais alternativos ao presencial tais como telefone, whatsapp, skype, e-mail ou 
recurso tecnológico de videoconferência. 
Art. 17. O atendimento psicossocial nas Comarcas e no Tribunal poderá ser realizado por meio de recurso tecnológico de 
videoconferência previamente agendado ou poderá ser realizado na forma presencial com autorização do Diretor do Foro ou do 
Diretor-Geral do Tribunal, observado, nesta situação, o disposto no art. 12 desta Portaria. 
Art. 18. Compete ao juízo da infância e juventude regulamentar os serviços e atividades externas dos agentes da infância e 
juventude, seja na modalidade por videoconferência ou presencial, de acordo com a realidade local. 
Art. 19. Os eventos, viagens, atividades e cursos presenciais, inclusive da Escola Superior da Magistratura Tocantinense 
permanecem suspensos até o dia 31 de agosto de 2020, salvo situações excepcionais autorizadas pelo Presidente do Tribunal 
de Justiça. 
Parágrafo único. Não serão concedidas autorizações e/ou diárias para viagens, exceto em casos excepcionais autorizados pelo 
Presidente do Tribunal de Justiça 
Art. 20. Ficam mantidas as disposições dos atos até então editados e que não contrariem o disposto nesta Portaria-Conjunta. 
Art. 21. Aplicam-se, subsidiariamente, a esta Portaria-Conjunta, as disposições previstas nas Resoluções nº 313, de 19 de março 
de 2020, nº 314, de 20 de abril de 2020 e nº 318, de 7 de maio de 2020, do Conselho Nacional de Justiça ou outra que vier a 
alterá-las. 
Art. 22. Eventual abrandamento ou agravamento da pandemia da COVID-19, em função de evidências epidemiológicas, poderá 
ensejar revisão do limite máximo de ocupação dos usuários internos e externos nos prédios do Poder Judiciário do Estado do 
Tocantins ou o fechamento de unidades específicas, medidas que serão adotadas a critério da Presidência do Tribunal de 
Justiça e da Corregedoria Geral da Justiça, por meio de ato específico, que disciplinará o regime de atendimento diferenciado de 
urgência para a localidade. 
Parágrafo único. O Comitê de Saúde se reunirá para monitorar a situação e subsidiar as decisões da alta administração do 
Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins. 
Art. 23. Compete a cada gestor das respectivas unidades de lotação do servidor o controle da produtividade do pessoal em 
teletrabalho. 
Art. 24. Casos omissos serão dirimidos pela Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins e pela Corregedoria 
Geral da Justiça do Estado do Tocantins. 
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Art. 25. Esta Portaria-Conjunta entra em vigor na data de sua publicação. 
  
ANEXO I 
(Portaria-Conjunta nº 23, de 30 de junho de 2020) 
  
PROTOCOLOS DE PREVENÇÃO AO COVID-19 NO ÂMBITO DO 
PODER JUDICIÁRIO DO TOCANTINS 
  
Objetivo Geral 
- Apoiar o Poder Judiciário do Tocantins nos planos de Contingenciamento à Pandemia de Covid-19. 
Objetivos específicos 
- Consolidar material público de referência, de órgãos competentes nacionais e internacionais, sobre a COVID-19 e estratégiasde 
mitigação de riscos. 
- Orientar os gestores na gestão de riscos associados à transmissão pela COVID -19. 
- Orientar sobre identificação, notificação e encaminhamento oportuno de casos suspeitos de Infecção Humana em parceria com 
os sistemas público e privado de saúde; 
- Orientar sobre medidas de proteção no ambiente de trabalho e atuação em diferentes categorias de risco. 
- Orientar sobre medidas de proteção junto aos magistrados e servidores terceirizados e prestadores de serviços. 
PROTOCOLOS DE PREVENÇÃO AO COVID-19 
A redação partiu da necessidade de instituir protocolos para a retomada segura, baseando-se em pesquisas e nas 
recomendações existentes nos protocolos da Anvisa e Ministério da Saúde. 
1. PROTOCOLO DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO INTERNO 
Este eixo estabelece o protocolo com as medidas de prevenção para atendimento interno no âmbito do Poder Judiciário, com o 
objetivo de zelar pela segurança de magistrados, servidores e colaboradores. 
MEDIDAS ESTABELECIDAS 
- As metas e atividades a serem desempenhadas, neste período, serão acordadas entre o servidor e o gestor da unidade, com 
auxílio da chefia imediata, se for o caso, com estabelecimento de metas estruturadas e reuniões periódicas. O servidor em 
trabalho remoto deverá se apresentar a cada 15 dias na unidade de origem (ou por meio de videconferência), para restruturação 
do plano de trabalho e avaliação pela chefia imediata. 
- Caberá aos gestores de cada unidade, em comum acordo com os servidores, definir os integrantes de sua equipe que atuarão 
de modo presencial ou remoto. 
- Os gestores deverão estabelecer revezamento de servidores, colaboradores e estagiários, para as atividades que não possam 
ser prestadas à distância sem prejuízo de sua continuidade, a fim de se reduzir o número de pessoas no mesmo ambiente, 
permitindo assim um maior distanciamento entre as estações de trabalho, quando possível. 
- O trabalho remoto restringe-se às atribuições que possam ser realizadas nesta modalidade, designadas por ordens de serviço 
ou em plano de trabalho definido e monitorado pelo gestor da unidade. 
- Os servidores e colaboradores que executam atividades incompatíveis com o trabalho remoto poderão ser avaliados pelo chefe 
imediato, levando-se em consideração as peculiaridades de cada caso. 
- A entrada de magistrados, servidores e colaboradores às unidades judiciais e administrativas do Poder Judiciário Tocantinense 
será condicionada ao uso de máscaras, à higienização precoce das mãos com álcool em gel 70% e à aferição de temperatura 
corporal, bem como a identificação através do uso de crachá. 
2. PROTOCOLO DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO EXTERNO 
Este eixo estabelece as medidas de prevenção para o atendimento ao público externo, visando assegurar a satisfação dos 
jurisdicionado e a confiabilidade da sociedade em relação ao Poder Judiciário do Tocantins. 
MEDIDAS ESTABELECIDAS 
- Obrigatoriedade do uso de máscaras, para entrar e permanecer nas dependências do Poder Judiciário do Tocantins; 
- Os acessos às unidades judiciárias e administrativas estará condicionado ao cumprimento das medidas de segurança 
estabelecidas no eixo de segurança do trabalho; 
- Observar as regras de controle de acesso, estabelecidas no âmbito do Poder Judiciário do Tocantins, descrito no Eixo 
Segurança do Trabalho, 
- Redução do volume de pessoas que circulam diariamente nas unidades com o oferecimento de serviços por meio virtual; 
- Para o controle de reeducandos/processados, possibilitar que os referidos usuários externos tenham o referido controle, sem a 
necessidade de mensalmente se fazerem presentes no interior das secretarias criminais ou de execução de pena. 
3. PROTOCOLO DE SEGURANÇA DO TRABALHO 
Estabelece o controle de acesso às unidades administrativas e judiciárias, que devendo seguir as orientações estabelecidas no 
presente protocolo. 
 
MEDIDAS A SEREM ADOTADAS 
Realizar controle de acesso ao público interno e externo por meio das seguintes medidas: 
- Impedir o acesso pessoas sem máscara; 
- Aferir a temperatura corporal de todos que adentrarem os prédios do Poder Judiciário do Tocantins. 
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Obs: Sendo constatada temperatura acima de 37,8 °C, no caso do público externo, o mesmo deverá ser orientado de acordo 
com o protocolo de saúde estabelecido, devendo assim, ser proibida sua entrada nas dependências de qualquer prédio do Poder 
Judiciário Tocantinense. 
No caso de servidor com temperatura acima de 37,8 °C, o mesmo deverá ser encaminhado para o centro de saúde do Poder 
Judiciário para orientações e triagem, para fins de controle. Não sendo possível esse atendimento, a equipe de recepção deverá  
orientá-lo de acordo com os protocolos estabelecidos. 
- Identificar e notificar casos suspeitos de COVID-19; 
- Manter a higidez das instalações por meio do acesso controlado de acordo com os protocolos prescritos; 
- Subsidiar informações, para serem utilizadas nas decisões da alta administração; 
- Orientar as equipes de recepção, policiais e segurança para atendimento de acordo com os protocolos estabelecidos; 
- Distribuir EPI´s para a equipe das recepções e aqueles que atuam nas portarias. 
4. COMUNICAÇÃO 
Desenvolver e implementar uma comunicação clara e objetiva com os magistrados, servidores, estagiários e terceirizados, antes 
da retomada das atividades, com divulgação de materiais educativos e de conscientização. 
MEDIDAS ESTABELECIDAS 
- Comunicação interna dos protocolos de limpeza do ambiente de trabalho; 
- Caberá ao Centro de Comunicação Social do TJTO promover a ampla divulgação das orientações contidas nos protocolos 
estabelecidos, estimulando o uso de canais virtuais de atendimento aos públicos internos e externos; 
- Realizar campanhas de conscientização dos protocolos de saúde e biossegurança, como higiene das mãos, uso correto das 
máscaras e como deverão ser higienizadas as estações de trabalho, por meio de folders eletrônico ou similar; 
- As divulgações deverão estar sempre em contínua atualização e em pontos estratégicos, possibilitando o acesso a todos os 
meios possíveis de comunicação; 
- Comunicação enfática das instruções: 
RESPONSABILIDADE DE MAGISTRADOS, SERVIDORES, 
ESTAGIÁRIOS E TERCEIRIZADOS 
- Os magistrados e os gestores das unidades deverão adotar medidas de prevenção à não propagação do novo Coronavírus, 
dando preferência às reuniões por videoconferência, admitindo-se as presenciais somente nos casos extremamente necessários 
e que sejam plenamente asseguradas as medidas de cautela definidas. 
- Manter-se sempre informado sobre os protocolos e diretrizes estabelecidas; 
- Em caso de sintomas sugestivos para COVID-19, tais como: tosse seca, dor de garganta, febre, dificuldade respiratória, 
diarréia, dor de cabeça, dor no corpo ou conviva com alguém que testou positivo, deverão informar imediatamente à chefia 
imediata, para que sejam tomadas as devidas providências. 
- Obedecer aos critérios de distanciamento social estabelecidos; 
- Aplicar as instruções quanto ao uso pessoal de máscaras e de objetos de uso pessoal. 
DISTANCIAMENTO SOCIAL NO TRABALHO - RESPONSABILIDADES TJTO 
Os servidores deverão ser detentores do cuidado consigo próprio e com o outro, devendo assim, no que for possível, auxiliar o 
Tribunal de Justiça na observância das seguintes responsabilidades: 
- Garantir o distanciamento de pelo menos 1,5 metros entre as estações de trabalho; 
- Informar através de mídia visual o número máximo de pessoas nas salas, para que seja efetivo o distanciamento, em especial 
as salas de reuniões; 
- Controle de acesso ao público externo, permitindo somente aqueles essenciais ao andamento das atividades; 
- Revisar layouts e ambientes de trabalho, ajustando-os para atender às necessidades sociais de distanciamento – por exemplo, 
através do uso de barreiras físicas quando possível; 
- Modificar os espaços de café/cantina/refeitório para evitar aglomerações, informar a capacidade máxima de pessoas nesses 
ambientes; 
- Aderir a escalas de trabalho, quando não for possível o trabalho remoto; 
- Restringir acesso aos espaços de convivência, se houver; 
- Evitar o uso de elevadores; se utilizado, permitir apenas 1 pessoa por vez; 
- Regime de trabalho remoto para os grupos de Risco (Idosos, gestantes, cardiopatas, imunodreprimidos e portadores de 
doenças que sejam consideradas de risco para infecção pelo COVID-19); 
- É de responsabilidade dos magistrados, servidores, terceirizados e estagiários o uso de máscaras, obedecendo a manutenção 
e higienização das mesmas a cada uso ou descarte, se for o caso; 
- Obedecer ao distanciamento preconizado entre as pessoas; 
- Respeitar o layout dos ambientes de trabalho e evitar aglomerações; 
- Cumprir com os sinais indicativos de distanciamento social; 
- Disponibilizar dispenser de álcool (líquido ou gel a 70%) nos ambientes de trabalho. 
 
Na Recepção: 
- Disponibilizar álcool 70% gel e orientar os visitantes para a sua utilização; 
- Realizar a desinfecção da porta, cadeira, sofá e bebedouro, friccionando com pano seco e limpo embebido com álcool 70% por 
três vezes, no início e no final do expediente; 
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- Intensificar a limpeza do piso com água e sabão, solução de hipoclorito ou produto próprio para limpeza com ação desinfetante, 
germicida ou sanitizante, duas vezes ao dia. 
Nos bebedouros de água: 
- Realizar desinfecção do equipamento com álcool 70% com frequência, em horários pré-estabelecidos; 
- Disponibilizar copos descartáveis junto ao bebedouro para o visitante/público externo; 
- Os colaboradores devem usar copos/garrafas de uso pessoal e individual, os quais devem ser higienizados com água e 
detergente, no mínimo uma vez por dia. 
Nas salas de reunião e de uso coletivo: 
- Disponibilizar álcool 70% gel na entrada destes setores e orientar para a sua utilização; 
- Realizar a desinfecção das mesas e cadeiras, friccionando com pano seco e limpo embebido com álcool 70% ao final do 
período de uso e/ou a cada troca de evento; 
- Intensificar a limpeza do piso com água e sabão, solução de hipoclorito ou produto próprio para limpeza com ação desinfetante, 
germicida ou sanitizante. 
O vírus pode sobreviver e permanecer capaz de contágio por períodos diferentes em superfícies diferentes. O novo coronavírus 
sobreviveu por 72 horas (3 dias) no aço inoxidável e no plástico; no papelão, a sobrevida foi de 24 horas (1 dia); e no cobre, por 
4 horas. A estabilidade e a viabilidade para contágio do novo coronavírus foram objeto do estudo publicado no New England 
Journal of Medicine (NEJM) por pesquisadores de universidades e institutos de pesquisa norte-americanos e do Centro de 
Controle e Prevenção de Doenças (CDC) dos Estados Unidos. 
Para evitar a proliferação do vírus dentro das dependências do Tribunal de Justiça, anexos e Comarcas é importante que o 
trabalhador ao realizar a limpeza, esteja devidamente paramentado com os EPI’s adequados, tais como: luva de borracha, 
avental, calça comprida, sapato fechado. 
É importante reforçar a limpeza nos locais que ficam mais expostos ao toque das mãos, como maçanetas de portas, braços de 
cadeiras, telefones, bancadas, interruptor, bebedouros, impressoras. Aumentar as estações de lavagem das mãos e 
disponibilização do álcool em gel. Se possível manter os ambientes ventilados com portas e janelas abertas. 
Montar um plano de limpeza, com escalas e cronograma definidos, para garantir a assepsia dos locais e que as regras com 
relação aos horários e procedimentos sejam cumpridas. Os sanitários coletivos utilizado para o público externo, deverão ter 
controle rigoroso de higienização, aumentando assim a frequência de limpeza. 
ATENDIMENTO DO SERVIÇO DE SAÚDE TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS 
Antes de chegar ao consultório: 
- O agendamento da consulta deverá ser feito de forma a minimizar o número de pessoas ao mesmo tempo na sala de espera. 
- Sugere-se realizar triagem de pacientes com sintomas respiratórios no agendamento. 
- “O senhor(a) ou seu acompanhante apresentam ou apresentaram nas últimas 72 horas tosse, dor de garganta, coriza, nariz 
entupido, diarréia febre ou ainda não está sentindo cheiro ou gosto das coisas?” 
Em caso afirmativo, sugerir a realização de pré-consulta por telefone com os médicos do Espaço Saúde para avaliar a 
necessidade do paciente ir ao consultório ou encaminhamento para atendimento no hospital. 
Em caso negativo, sugere-se o seguinte roteiro de orientações: 
- “Para proteger o senhor e os demais pacientes, solicitamos que todos os pacientes e acompanhantes venham de máscara para 
a consulta e que higienizem as mãos com o álcool gel, disponível na recepção assim que chegarem ao consultório”; 
- “Caso o senhor(a) comece a apresentar algum sintoma de resfriado até amanhã, solicitamos que entre em contato conosco 
antes de vir ao consultório para que possamos orientá-lo da maneira correta”; 
- “Para evitar aglomerações: chegue no horário agendado, evitando atrasar ou mesmo chegar com muita antecedência em sua 
consulta. Se possível, venha sem acompanhante. Estamos nos organizando para ter o mínimo de pessoas na sala de espera ao 
mesmo tempo”. 
Cabe ressaltar que pacientes com história de diagnóstico confirmado de COVID-19 há mais de 30 dias (considerar a data 
do primeiro PCR para SARS-COV-2 positivo ou tomografia de tórax com sugestão diagnóstica) e assintomáticos há mais 
de 7 dias, poderão ser atendidos seguindo-se o fluxo habitual. 
Adequações na estrutura da recepção do Espaço Saúde: 
- Os recepcionistas deverão utilizar máscara e no balcão será disponibilizado álcool para higienização das mãos; 
- As cadeiras deverão ser organizadas de forma a manter distância de 2 metros entre as pessoas. 
Durante a consulta: 
- Todos os profissionais deverão estar de máscara, cobrindo boca e nariz durante todo o tempo. Devem ser orientados a evitar 
tocar o rosto e retirar a máscara apenas quando necessário. Para a retirada deve-se higienizar as mãos antes e após e utilizar o 
elástico, sem tocar a parte da frente da máscara. 
- Higienizar a bancada da recepção e as cadeiras com álcool 70% de limpeza após cada uso por paciente diferente. Realizar o 
atendimento com as janelas abertas, se possível. O ar-condicionado pode ou não ficar ligado. 
- O médico e o paciente deverão usar máscara durante a anamnese. 
- Sugerimos uso de óculos de proteção ou face shield adicionalmente à máscara cirúrgica no exame físico de todos os pacientes 
- Vale lembrar que a principal via de transmissão é o contato com mucosas. Deve-se ter atenção à higienização do estetoscópio 
antes de levar as ogivas aos ouvidos. 
- Deve-se higienizar as mãos antes e após o exame físico e estar atento para não tocar a face com as mãos contaminadas 
enquanto examina o paciente. 
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- Após cada consulta, deverão ser higienizadas com álcool 70% ou outro desinfetante todas as superfícies tocadas pelo paciente 
ou acompanhante: mesa de anamnese, cadeira, maca, balança, esfigmomanômetro, termômetro, etc. 
RECOMENDAÇÕES PARA ATENDIMENTOS ODONTOLÓGICOS 
Diante das recentes informações epidemiológicas e publicações referentes ao COVID- 19 sabe-se que os profissionais de saúde 
bucal (cirurgiões-dentistas, auxiliares e técnicos de saúde bucal) e a prática odontológica implica em contato direto e próximo do 
cirurgião dentista e o paciente. 
Dessa forma, considerando os riscos de infecção e transmissão do COVID 19 pela exposição à saliva, sangue e outros fluidos 
corporais, através do manejo com instrumentais cortantes e equipamentos rotatórios que produzem aerossóis, foram 
enumeradas algumas medidas preventivas durante os atendimentos. 
MEDIDAS DE CONTROLE DO AMBIENTE ASSISTENCIAL 
- Recomenda-se a pré-checagem para o COVID-19, verificando e registrando sinais e sintomas. 
- Higienizar adequadamente as mãos, respeitando os cinco momentos de higienização. 
- Recomenda-se a realização de treinamentos sobre higienização das mãos para todos os profissionais. 
- Utilizar Equipamentos de Proteção Individual (EPI) para evitar contato direto com fluidos corporais: profissionais da equipe 
deverão usar Avental/Jaleco, gorro, óculos de proteção facial, máscara e luvas. É importante lembrar que óculos de grau não são 
considerados equipamentos de proteção individual, pois não possuem as proteções laterais. 
- Recomenda-se que a equipe esteja adequadamente paramentada ao receber o paciente no consultório odontológico. 
- Em casos onde o paciente está em áreas de isolamento temporário, o profissional deverá usar máscara cirúrgica, gorro, luvas e 
óculos de proteção. 
- Em procedimentos onde serão gerados aerossóis, a máscara de escolha, que oferece maior proteção, deverá ser a N95 ou 
aPFF2. 
- Retirar os Equipamentos de Proteção Individual antes de sair da sala. 
- Para evitar a contaminação, a equipe deve ser treinada quanto aos devidos cuidados na retirada dos equipamentos de proteção 
individual. As máscaras devem ser retiradas por suas tiras ou elásticos e não devem ser tocadas durante o procedimento ou 
colocadas/transportadas no pescoço e bolsos. 
- É fundamental retirar todos os adereços, como anéis, pulseiras, cordões, brincos e relógios para atender pacientes. 
- Atentar-se para a higienização de aparelhos celulares. 
Os Equipamentos de Proteção Individual, assim como todo o resíduo gerado no tratamento de pacientes, deverão ser 
descartados em “lixo infectante”.Descartar adequadamente os resíduos, segundo o regulamento técnico para gerenciamento de 
resíduos de serviços de saúde da Anvisa. 
É fundamental que as lixeiras sejam de metal com tampa e pedal, devidamente identificadas como “lixo comum? e “lixo 
infectante?. Atenção aos materiais perfuro-cortantes que devem ser descartados no compartimento adequado. Realizar 
desinfecção rigorosa do ambiente (maçanetas, cadeiras, mesas, bancadas, computadores e periféricos) com álcool a 70%. 
- Evitar pacientes em sala de espera e aglomerações dentro da unidade. No consultório odontológico, recomenda-se evitar a 
entrada de acompanhantes, salvo em condições especiais. 
- Nas situações de apoio às equipes de recepção, durante o acolhimento ao usuário, deve ser observada a distância de, no 
mínimo, 1 (um) metro entre profissional-usuário. 
  
ANEXO II 
  
(Portaria-Conjunta nº 23, de 30 de junho de 2020) 
  
Levantamento do cenário de casos de COVID-19 entre servidores e magistrados 
  
O seguinte formulário estatístico de casos de COVID-19 tem por finalidade, realizar um levantamento do cenário epidemiológico 
dos Magistrados e Servidores do Poder Judiciário Tocantinense. 
O que fornecerá subsídios para inovação das ações de cuidados com a saúde, diante da realidade atual. Tornando-se 
Imprescindível a sua participação. 
* Obrigatório 
1. Comarca/unidade 
______________________________________________ 
2. Idade 
______________________________________________ 
3. Você foi diagnosticado com COVID-19?* 
(    ) Sim 
(    ) Não 
4. Qual foi o período do diagnóstico para o COVID-19? 
(    ) de 1º a 30 de abril de 2020 
(    ) de 1º a 31 de maio de 2020 
(    ) de 1º a 30 de junho de 2020 
(    ) nenhuma das alternativas 
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5. Você teve contato com alguém que testou positivo COVID-19? * 
(    ) Sim 
(    ) Não 
6. Se sua resposta acima foi sim, você ficou em isolamento? 
(    ) Sim 
(    ) Não 
7. Você tem cumprido as medidas de isolamento social? Entenda isolamento SOCIAL, a obediência e mudança de 
comportamento habitual em função do afastamento social, com atitudes como: não abraçar, não pegar na mão, não receber 
pessoas em casa, não se expor a locais com outras pessoas a não ser aquelas que moram com você. * 
(    ) Sim 
(    ) Não 
8. Situação de saúde * 
(    ) Diabetes 
(    ) Hipertensão 
(    ) Doenças Imunossupressoras (Lúpus, Artrite reumatóide, HIV/ AIDS e outras) 
(    ) Gestante 
(    ) Doenças respiratórias graves (ASMA, DPOC) 
(    ) Doença Renal Crônica Dialítica 
(    ) Câncer em tratamento com Quimioterapia, Radioterapia ou em uso de 
(    ) Imunossupressores 
(    ) Nenhuma das alternativas 
9. Caso seja do seu interesse e queira algum tipo de orientação, nos colocamos a disposição, para ajudá-lo. Para isso, 
necessitaremos do seu nome e telefone. * 
Publique-se. Cumpra-se. 

 

  
Documento assinado eletronicamente por Desembargador Helvécio de Brito Maia Neto, Presidente, em 30/06/2020, às 
18:54, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. 

 

  
Documento assinado eletronicamente por Desembargador João Rigo Guimarães, Corregedor-Geral da Justiça, em 
30/06/2020, às 20:10, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. 

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se. 
Flávia Afini Bovo. 
Juíza Diretora do Foro. 
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EDITAL DE INTIMAÇÃO COM 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), Diário 
da Justiça nº 4302, de 09 de julho de 2018), na forma da lei determina a INTIMAÇÃO de ALÇAR CONSTRUÇÕES LTDA, 
CNPJ/CPF 07.732.465/0001-86, na qualidade de parte executada nos autos da Ação de Execução Fiscal - Autos nº 
00421971120178272729, ajuizada pela FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL em seu desfavor, para que tome ciência da penhora 
efetivada no evento 33 dos presentes autos, bem como para, caso queira, no prazo de 30 (trinta) dias, opor os respectivos 
Embargos à Execução Fiscal. E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou 
expedir o presente ato que será publicado na forma da lei. Dado e passado nesta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde 
da Comarca de Palmas, Capital do Estado do Tocantins, aos 29 de junho de 2021. Wagner Ferreira Marinho. Escrivão – Mat. 
226651. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM 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), Diário 
da Justiça nº 4302, de 09 de julho de 2018), na forma da lei determina a INTIMAÇÃO de GIVALDO TORRES DA SILVA, 
CNPJ/CPF 586.703.271-04, na qualidade de parte executada nos autos da Ação de Execução Fiscal - Autos nº 
50430905320138272729, ajuizada pela FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL em seu desfavor, para que tome ciência da penhora 
efetivada no evento 51 dos presentes autos, bem como para, caso queira, no prazo de 30 (trinta) dias, opor os respectivos 
Embargos à Execução Fiscal. E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou 
expedir o presente ato que será publicado na forma da lei. Dado e passado nesta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde 
da Comarca de Palmas, Capital do Estado do Tocantins, aos 29 de junho de 2021. Wagner Ferreira Marinho. Escrivão – Mat. 
226651. 
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EDITAL DE INTIMAÇÃO COM 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), da 
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 50405875920138272729, que lhe move 
A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL , fica o executado: JOAO BATISTA COELHO FILHO- CNPJ/CPF nº 783.497.101-87 : 
INTIMADO para, caso queira, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do Art. 854, § 3º, I e II, do CPC, comprovar nos autos que 
as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade excessiva, conforme extrato em 
anexo. Transcorrido o prazo supracitado sem que haja qualquer manifestação da parte Executada, dar-se-á início ao prazo de 30 
(trinta) dias para a interposição dos respectivos embargos Eu_____ Wagner Ferreira Marinho, Escrivão Judicial, o digitei e assino 
por determinação judicial. Palmas – TO, 29 de junho de 2021. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 

EDITAL DE INTIMAÇÃO COM 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), Diário 
da Justiça nº 4302, de 09 de julho de 2018), na forma da lei determina a INTIMAÇÃO de RAFAEL SOUSA SALGADO 
LUDOVICO, CNPJ/CPF 729.096.841-72 , na qualidade de parte executada nos autos da Ação de Execução Fiscal - Autos nº 
50369232020138272729, ajuizada pela FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL em seu desfavor, para que tome ciência da penhora 
efetivada no evento 79 dos presentes autos, bem como para, caso queira, no prazo de 30 (trinta) dias, opor os respectivos 
Embargos à Execução Fiscal. E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou 
expedir o presente ato que será publicado na forma da lei. Dado e passado nesta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde 
da Comarca de Palmas, Capital do Estado do Tocantins, aos 29 de junho de 2021. Wagner Ferreira Marinho. Escrivão – Mat. 
226651. 
 

EDITAL DE INTIMAÇÃO COM 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), Diário 
da Justiça nº 4302, de 09 de julho de 2018), na forma da lei determina a INTIMAÇÃO de JULIO CESAR ABRUNHOSA 
RESENDE SOUZA, CNPJ/CPF 308.517.429-04, na qualidade de parte executada nos autos da Ação de Execução Fiscal - Autos 
nº 50348048620138272729, ajuizada pela FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL em seu desfavor, para que tome ciência da penhora 
efetivada no evento 70 dos presentes autos, bem como para, caso queira, no prazo de 30 (trinta) dias, opor os respectivos 
Embargos à Execução Fiscal. E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou 
expedir o presente ato que será publicado na forma da lei. Dado e passado nesta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde 
da Comarca de Palmas, Capital do Estado do Tocantins, aos 29 de junho de 2021. Wagner Ferreira Marinho. Escrivão – Mat. 
226651. 
 

EDITAL DE INTIMAÇÃO COM 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), Diário 
da Justiça nº 4302, de 09 de julho de 2018), na forma da lei determina a INTIMAÇÃO de ALDAIR DIAS DE OLIVEIRA, 
CNPJ/CPF 769.240.681-20, na qualidade de parte executada nos autos da Ação de Execução Fiscal - Autos nº 
50269902320138272729, ajuizada pela FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL em seu desfavor, para que tome ciência da penhora 
efetivada no evento 60 dos presentes autos, bem como para, caso queira, no prazo de 30 (trinta) dias, opor os respectivos 
Embargos à Execução Fiscal. E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou 
expedir o presente ato que será publicado na forma da lei. Dado e passado nesta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde 
da Comarca de Palmas, Capital do Estado do Tocantins, aos 29 de junho de 2021. Wagner Ferreira Marinho. Escrivão – Mat. 
226651. 
 

EDITAL DE INTIMAÇÃO COM 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), da 
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 50213495420138272729, que lhe move 
A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, fica os sócio(s) solidário(s) CARLOS ROBERTO MIRANDO FONSECA  - CPF nº 
471.440.502-06, FABRÍCIO FREIRE RODRIGUES – CPF nº 471.440.682-53  e ROSIANE DO SOCORRO DE SOUZA BARROS 
– CPF nº 489.721.932-91 ,  INTIMADO para, caso queira, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do Art. 854, § 3º, I e II, do CPC, 
comprovar nos autos que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade excessiva, 
conforme extrato em anexo. Transcorrido o prazo supracitado sem que haja qualquer manifestação da parte Executada, dar-se-á 
início ao prazo de 30 (trinta) dias para a interposição dos respectivos embargos. Eu_____ Wagner Ferreira Marinho, Escrivão 
Judicial, o digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 29 de junho de 2021. (AS) Wagner Ferreira Marinho – 
Escrivão - Mat. 226651. 
 

EDITAL DE INTIMAÇÃO COM 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), da 
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Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 50177796020138272729 , que lhe move 
A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL , fica o executado: COMERCIAL DE CARNES BRASIL LTDA - CNPJ/CPF: n° 
 08718516000420, e seu(s) sócio(s) solidário(s) AMAURY RIBEIRO COSTA  - CPF nº 718.473.752-00 e MARCIANO DIAS DA 
COSTA – CPF nº 017.414.791-00 ,  INTIMADO para, caso queira, no prazo de 30 (trinta) dias para a interposição dos 
respectivos embargos. Eu_____ Wagner Ferreira Marinho, Escrivão Judicial, o digitei e assino por determinação judicial. Palmas 
– TO, 29 de junho de 2021. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM 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), Diário 
da Justiça nº 4302, de 09 de julho de 2018), na forma da lei determina a INTIMAÇÃO de RONALDO NUNES DE CARVALHO, 
CNPJ/CPF 37413244268, na qualidade de parte executada nos autos da Ação de Execução Fiscal - Autos nº 
50152665620128272729, ajuizada pela FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL em seu desfavor, para que tome ciência da penhora 
efetivada no evento 54 dos presentes autos, bem como para, caso queira, no prazo de 30 (trinta) dias, opor os respectivos 
Embargos à Execução Fiscal. E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou 
expedir o presente ato que será publicado na forma da lei. Dado e passado nesta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde 
da Comarca de Palmas, Capital do Estado do Tocantins, aos 29 de junho de 2021. Wagner Ferreira Marinho. Escrivão – Mat. 
226651. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM 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), Diário 
da Justiça nº 4302, de 09 de julho de 2018), na forma da lei determina a INTIMAÇÃO de CIRILO TEIXEIRA DO NASCIMENTO, 
CNPJ/CPF 151.268.463-53, e cônjuge MARIA SONIA MOTA DO NASCIMENTO, CNPJ/CPF 342.391.543-91 na qualidade de 
parte executada nos autos da Ação de Execução Fiscal - Autos nº 50110008920138272729, ajuizada pela FAZENDA PÚBLICA 
MUNICIPAL em seu desfavor, para que tome ciência da penhora efetivada no evento 74 dos presentes autos, bem como para, 
caso queira, no prazo de 30 (trinta) dias, opor os respectivos Embargos à Execução Fiscal. E, para que chegue ao conhecimento 
de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente ato que será publicado na forma da lei. Dado e passado 
nesta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde da Comarca de Palmas, Capital do Estado do Tocantins, aos 29 de junho de 
2021. Wagner Ferreira Marinho. Escrivão – Mat. 226651. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM 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), da 
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 50100306020118272729 , que lhe move 
A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL , fica o executado: G. R. PINHEIRO - ME - CNPJ/CPF: n°  08405324000111 , e seu(s) 
sócio(s) solidário(s) GIL REIS PINHEIRO  - CPF nº 57483744120,  INTIMADO para, caso queira, no prazo de 30 (trinta) dias 
para a interposição dos respectivos embargos. Eu_____ Wagner Ferreira Marinho, Escrivão Judicial, o digitei e assino por 
determinação judicial. Palmas – TO, 29 de junho de 2021. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM 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), da 
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 00348997020148272729, que lhe move 
A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL , fica o sócio: JOAQUIM BRITO DAMACENO- CNPJ/CPF nº 09984968120: INTIMADO 
para, caso queira, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do Art. 854, § 3º, I e II, do CPC, comprovar nos autos que as quantias 
tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade excessiva, conforme extrato em anexo. 
Transcorrido o prazo supracitado sem que haja qualquer manifestação da parte Executada, dar-se-á início ao prazo de 30 (trinta) 
dias para a interposição dos respectivos embargos Eu_____ Wagner Ferreira Marinho, Escrivão Judicial, o digitei e assino por 
determinação judicial. Palmas – TO, 29 de junho de 2021. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 

Vara especializada no combate à violência contra a mulher 

Editais de intimações de sentença com prazo de 60 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA COM PRAZO DE 60 DIAS 
ASSISTENCIA JUDICIÁRIA 
AUTOS DE AÇÃO PENAL Nº 00103184920188272729 
Denunciado: FABIO SILVA RIBEIRO 
O juiz de Direito Titular desta Vara Especializada no combate à Violência Domestica e Familiar contra a Mulher da Comarca de 
Palmas – TO faz saber a todos que, tramita neste Juízo o auto de Ação Penal Nº 00103184920188272729 , tendo como 
Réu: FÁBIO SILVA RIBEIRO, brasileiro, natural de Imperatriz-MA, união estável, pedreiro, nascido aos 29/06/1980, filho de João 
Pedro Araújo e de Maria Meirília Silva Ribeiro, inscrito no RG sob n° 273809 SESP/Polícia Civil/TO, como o denunciado 
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encontra-se atualmente em local incerto e não sabido, fica INTIMADO pelo presente edital, da sentença proferida conforme 
dispositivo final a seguir transcrito: “(...)3 - DISPOSITIVO: Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal 
formulada na denúncia, motivo pelo qual CONDENO o acusado em epígrafe, como incurso nas penas do Código Penal, artigo 
129, §9º, na modalidade dos artigos 5º, e 7º, da Lei nº 11.340/2006. Individualização da(s) pena(s) Atento aos comandos dos 
artigos 59 e 68, ambos do Código Penal, passo à dosimetria da pena, nos termos dos fundamentos que seguem: 1ª fase: Na falta 
da indicação especificada de elementos pela acusação, a respeito das circunstâncias judiciais que repute desfavoráveis e a fim 
de ensejar a elevação da pena-base, não há margem para valoração aferindo as modulares com utilização de simples 
expressões genéricas, irrelevantes e abstratas, bem como inerentes e vinculadas ao tipo penal. Assim, nesta primeira fase, 
diante da preponderância de circunstâncias judiciais favoráveis, utilizo da penabase no patamar mínimo, fixando-a em 03 (três) 
meses de detenção. 2º Fase: As AGRAVANTES do Código Penal artigo 61, inciso II, letras e) e f) não podem ser aplicadas em 
se tratando de condenação nos moldes do CP, art. 129, §9º — sob pena de caracterização de bis in idem. Eventual 
ATENUANTE não merece consideração nas hipóteses de fixação da pena no patamar mínimo (Súmula 231 do STJ), razão pela 
qual não haverá influência aqui o fato da menção ainda que indiretamente acerca da situação exteriorizada pelo denunciado na 
ocasião do interrogatório na fase investigativa. Sem alteração da pena nesta fase. 3º Fase: Inexistem minorantes ou majorantes 
a serem levadas em consideração, razão pela qual fica nesta última fase mantida a pena supracitada — razão pela qual torno-a 
definitiva em 03 (três) meses de detenção. DA PENA CONCRETA FINAL Condenado o acusado, fixo-lhe a pena concreta final 
como consequência da dosimetria supracitada, resultando no total de 03 (três) meses de detenção. Do cumprimento da pena 
concreta final Considerando a preponderância de circunstâncias judiciais favoráveis, a pena corporal deverá ser cumprida 
inicialmente em regime aberto (CP, art. 33, §3º), via estabelecimento adequado a ser indicado pelo Juízo de Execuções Penais, 
inclusive estipulação sobre a participação nas oficinas da palavra como requisito para o cumprimento da pena e progressão de 
regime, nos termos da Recomendação n.º 7 do TJTO, de 22 de março de 2019 (DJ 4464). Tenho por incabível a substituição da 
pena privativa de liberdade por restritivas de direitos prevista no CP, art. 44. Tal medida não seria adequada, tampouco 
socialmente recomendável para a prevenção e repressão envolvendo ilícitos apenados com aplicação da Lei 11.340/06 (STJ – 
HC 290650). Por outro lado, concedo o benefício da suspensão condicional da pena pelo período de dois anos — com fulcro no 
Código Penal, art. 77. Nos moldes do Código Penal, artigos 78 e 79, fica relegado ao Juízo da Execução o estabelecimento das 
condições a serem observadas (STJ – REsp 69740), inclusive participação nas oficinas da palavra como requisito para o 
cumprimento da suspensão da pena, nos termos da Recomendação n.º 7 do TJTO, de 22 de março de 2019 (DJ 4464). Do 
mesmo modo, a detração e/ou intercorrências outras ficarão a cargo do Juízo da Execução, no que couber (Lei 7.210/84, art. 66, 
III). Estando o denunciado solto em relação a estes autos, deixo de decretar a sua prisão preventiva, possibilitando eventual 
recurso no estado em que se encontrar (CPP, art. 387, §1º). A acusação registrou na denúncia a necessidade de fixação na 
sentença de valor mínimo devido a título de indenização, o que merece ser acatado de acordo com a orientação do Superior 
Tribunal de Justiça, consoante a tese extraída do RESP respectivo (Tema 983): ?Nos casos de violência contra a mulher 
praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que 
haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de 
instrução probatória?. Fixo a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) como valor mínimo para fins de reparação de danos (CPP, 
art. 387, IV), sem prejuízo de que a pessoa interessada promova pedido complementar no juízo cível diverso que não este 
especializado. Condeno aqui o acusado ao pagamento das custas processuais, reservada a possibilidade de ser postulada a 
isenção ou suspensão da execução, nos termos da lei e diretamente no juízo da execução (STJ - AgRg no AREsp 729768). 
Disposições finais Respeitada eventual alteração pela instância superior, oportunamente e se concretizado o trânsito em julgado 
— deverá a Serventia adotar as seguintes providências, adequando-as ao resultado: · Expedição de Mandado(s) de Prisão ou 
Alvará(s) de Soltura, no que couber (e respectivos cadastramentos); · Havendo bem(ns) apreendido(s), adoção das medidas 
legais ou normativas a respeito e, surgindo qualquer intercorrência ou dúvida, lançar conclusão sob certificação; · Inscrição do 
nome do condenado no rol dos culpados; · Comunicação à Justiça Eleitoral, para os fins do previsto no artigo 15, III da 
Constituição da República Federativa do Brasil; · Inscrição e/ou comunicação junto aos órgãos próprios de informações criminais; 
· Expedição das guias de execução penal, inclusive custas, com encaminhamento ao Juízo de Execuções Penais competente. 
Fica esta sentença publicada quando da sua inserção no sistema virtual. Registre-se em pasta própria para tal finalidade. 
Intimem-se Ministério Público, Assistência da vítima e Defesa, bem como pessoalmente, vítima(s) ou representante(s) legal(is) e 
o(s) acusado(s), no que couber. Providencie-se o necessário e ultimadas as providências, arquivem-se os autos. Palmas, 04 de 
março de 2021, ANTIÓGENES FERREIRA DE SOUZA. “JUIZ DE DIREITO” E, para que não se alegue ignorância, é expedido o 
presente edital, que será publicado no Diário da Justiça e afixado no local de costume. Palmas -TO, aos 23/06/2021. Eu, LUCAS 
VINICIUS PEREIRA DA SILVA, estagiário, digitei. Dr. Antiógenes Ferreira de Souza – Juiz de Direito. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA COM PRAZO DE 60 DIAS 
ASSISTENCIA JUDICIÁRIA 
AUTOS DE AÇÃO PENAL Nº 00106241820188272729 
Denunciado: ISRAEL LOPES DA SILVA 
O juiz de Direito Titular desta Vara Especializada no combate à Violência Domestica e Familiar contra a Mulher da Comarca de 
Palmas – TO faz saber a todos que, tramita neste Juízo o auto de Ação Penal Nº 00106241820188272729 , tendo como 
Réu: ISRAEL LOPES DA SILVA, brasileiro, natural de Pindorama do Tocantins-TO, união estável, pedreiro, nascido aos 
24/08/1975, filho de Gercione Valério da Silva e de Amélia Lopes da Silva, inscrito no RG sob n° 155629 SESP/Polícia Civil/TO e 
CPF sob n° 816.222.011-91, como o denunciado encontra-se atualmente em local incerto e não sabido, fica INTIMADO pelo 
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presente edital, da sentença proferida conforme dispositivo final a seguir transcrito: “(...)3 - DISPOSITIVO: Diante do exposto, 
JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal formulada na denúncia, motivo pelo qual CONDENO o acusado em epígrafe, 
como incurso nas penas do Código Penal, artigo 129, §9º, na modalidade dos artigos 5º, e 7º, da Lei nº 11.340/2006. 
Individualização da(s) pena(s) Atento aos comandos dos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal, passo à dosimetria da pena, 
nos termos dos fundamentos que seguem: 1ª fase: Na falta da indicação especificada de elementos pela acusação, a respeito 
das circunstâncias judiciais que repute desfavoráveis e a fim de ensejar a elevação da pena-base, não há margem para 
valoração aferindo as modulares com utilização de simples expressões genéricas, irrelevantes e abstratas, bem como inerentes 
e vinculadas ao tipo penal. Assim, nesta primeira fase, diante da preponderância de circunstâncias judiciais favoráveis, utilizo da 
penabase no patamar mínimo, fixando-a em 03 (três) meses de detenção. 2º Fase: As AGRAVANTES do Código Penal artigo 61, 
inciso II, letras e) e f) não podem ser aplicadas em se tratando de condenação nos moldes do CP, art. 129, §9º — sob pena de 
caracterização de bis in idem. Eventual ATENUANTE não merece consideração nas hipóteses de fixação da pena no patamar 
mínimo (Súmula 231 do STJ), razão pela qual não haverá influência aqui o fato da confissão levada em consideração na 
fundamentação. Sem alteração da pena nesta fase. 3º Fase: Inexistem minorantes ou majorantes a serem levadas em 
consideração, razão pela qual fica nesta última fase mantida a pena supracitada — razão pela qual torno-a definitiva em 03 (três) 
meses de detenção. DA PENA CONCRETA FINAL Condenado o acusado, fixo-lhe a pena concreta final como consequência da 
dosimetria supracitada, resultando no total de 03 (três) meses de detenção. Do cumprimento da pena concreta final 
Considerando a preponderância de circunstâncias judiciais favoráveis, a pena corporal deverá ser cumprida inicialmente em 
regime aberto (CP, art. 33, §3º), via estabelecimento adequado a ser indicado pelo Juízo de Execuções Penais, inclusive 
estipulação sobre a participação nas oficinas da palavra como requisito para o cumprimento da pena e progressão de regime, 
nos termos da Recomendação n.º 7 do TJTO, de 22 de março de 2019 (DJ 4464). Tenho por incabível a substituição da pena 
privativa de liberdade por restritivas de direitos prevista no CP, art. 44. Tal medida não seria adequada, tampouco socialmente 
recomendável para a prevenção e repressão envolvendo ilícitos apenados com aplicação da Lei 11.340/06 (STJ – HC 290650). 
Por outro lado, concedo o benefício da suspensão condicional da pena pelo período de dois anos — com fulcro no Código Penal, 
art. 77. Nos moldes do Código Penal, artigos 78 e 79, fica relegado ao Juízo da Execução o estabelecimento das condições a 
serem observadas (STJ – REsp 69740), inclusive participação nas oficinas da palavra como requisito para o cumprimento da 
suspensão da pena, nos termos da Recomendação n.º 7 do TJTO, de 22 de março de 2019 (DJ 4464). Do mesmo modo, a 
detração e/ou intercorrências outras ficarão a cargo do Juízo da Execução, no que couber (Lei 7.210/84, art. 66, III). Estando o 
denunciado solto em relação a estes autos, deixo de decretar a sua prisão preventiva, possibilitando eventual recurso no estado 
em que se encontrar (CPP, art. 387, §1º). A acusação registrou na denúncia a necessidade de fixação na sentença de valor 
mínimo devido a título de indenização, o que merece ser acatado de acordo com a orientação do Superior Tribunal de Justiça, 
consoante a tese extraída do RESP respectivo (Tema 983): ?Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito 
doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso 
da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória?. Fixo a 
quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) como valor mínimo para fins de reparação de danos (CPP, art. 387, IV), sem prejuízo de 
que a pessoa interessada promova pedido complementar no juízo cível diverso que não este especializado. Condeno aqui o 
acusado ao pagamento das custas processuais, reservada a possibilidade de ser postulada a isenção ou suspensão da 
execução, nos termos da lei e diretamente no juízo da execução (STJ - AgRg no AREsp 729768). Disposições finais Respeitada 
eventual alteração pela instância superior, oportunamente e se concretizado o trânsito em julgado — deverá a Serventia adotar 
as seguintes providências, adequando-as ao resultado: · Expedição de Mandado(s) de Prisão ou Alvará(s) de Soltura, no que 
couber (e respectivos cadastramentos); · Havendo bem(ns) apreendido(s), adoção das medidas legais ou normativas a respeito 
e, surgindo qualquer intercorrência ou dúvida, lançar conclusão sob certificação; · Inscrição do nome do condenado no rol dos 
culpados; · Comunicação à Justiça Eleitoral, para os fins do previsto no artigo 15, III da Constituição da República Federativa do 
Brasil; · Inscrição e/ou comunicação junto aos órgãos próprios de informações criminais; Expedição das guias de execução 
penal, inclusive custas, com encaminhamento ao Juízo de Execuções Penais competente. Fica esta sentença publicada quando 
da sua inserção no sistema virtual. Registre-se em pasta própria para tal finalidade. Intimem-se Ministério Público, Assistência da 
vítima e Defesa, bem como pessoalmente, vítima(s) ou representante(s) legal(is) e o(s) acusado(s), no que couber. Providencie-
se o necessário e ultimadas as providências, arquivem-se os autos. Palmas, 14 de maio de 2021, ANTIÓGENES FERREIRA DE 
SOUZA. “JUIZ DE DIREITO” E, para que não se alegue ignorância, é expedido o presente edital, que será publicado no Diário da 
Justiça e afixado no local de costume. Palmas -TO, aos 23/06/2021. Eu, LUCAS VINICIUS PEREIRA DA SILVA, estagiário, 
digitei. Dr. Antiógenes Ferreira de Souza – Juiz de Direito. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA COM PRAZO DE 60 DIAS 
ASSISTENCIA JUDICIÁRIA 
AUTOS DE AÇÃO PENAL Nº 00391973720168272729 
Denunciado: ALEX LUIZ DE JESUS 
O juiz de Direito Titular desta Vara Especializada no combate à Violência Domestica e Familiar contra a Mulher da Comarca de 
Palmas – TO faz saber a todos que, tramita neste Juízo o auto de Ação Penal Nº 00391973720168272729 , tendo como 
Réu: ALEX LUIZ DE JESUS, brasileiro, natural de Juazeiro/CE, Pintor, união estável, nascido aos 02/04/1994, filho de Maria 
Raimunda de Jesus, portador do RG n° 020494, inscrito no CPF sob n° 436.337.108-09, como o denunciado encontra-se 
atualmente em local incerto e não sabido, fica INTIMADO pelo presente edital, da sentença proferida conforme dispositivo final a 
seguir transcrito: “(...)3 - DISPOSITIVO: Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal formulada na 
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denúncia, motivo pelo qual CONDENO o acusado em epígrafe, como incurso nas penas do Código Penal, artigo 129, §9º, na 
modalidade dos artigos 5º, e 7º, da Lei nº 11.340/2006.Individualização da(s) pena(s)Atento aos comandos dos artigos 59 e 68, 
ambos do Código Penal, passo à dosimetria da pena, nos termos dos fundamentos que seguem:1ª fase:Na falta da indicação 
especificada de elementos pela acusação, a respeito das circunstâncias judiciais que repute desfavoráveis e a fim de ensejar a 
elevação da pena-base, não há margem para valoração aferindo as modulares com utilização de simples expressões genéricas, 
irrelevantes e abstratas, bem como inerentes e vinculadas ao tipo penal. Assim, nesta primeira fase, diante da preponderância de 
circunstâncias judiciais favoráveis, utilizo da pena-base no patamar mínimo, fixando-a em 03 (três) meses de detenção.2º 
Fase:As AGRAVANTES do Código Penal artigo 61, inciso II, letras e) e f) não podem ser aplicadas em se tratando de 
condenação nos moldes do CP, art. 129, §9º — sob pena de caracterização de bis in idem. Eventual ATENUANTE não merece 
consideração nas hipóteses de fixação da pena no patamar mínimo (Súmula 231 do STJ), razão pela qual não haverá influência 
aqui o fato da menção ainda que indiretamente acerca da situação exteriorizada pelo denunciado na ocasião do interrogatório na 
fase investigativa. Sem alteração da pena nesta fase.3º Fase:Inexistem minorantes ou majorantes a serem levadas em 
consideração, razão pela qual fica nesta última fase mantida a pena supracitada — razão pela qual torno-a definitiva em 03 (três) 
meses de detenção.Da pena concreta final Condenado o acusado, fixo-lhe a pena concreta final como consequência da 
dosimetria supracitada, resultando no total de 03 (três) meses de detenção. Inobstante a orientação do STJ pela tese extraída do 
RESP respectivo (Tema 983), à míngua de pedido expresso na denúncia, deixo de fixar valor mínimo para fins de reparação de 
danos (CPP, art. 387, IV), eis que ausente discussão nos autos a respeito com instauração do contraditório e ampla defesa — 
bem como ante a inexistência de elementos para apuração. Tudo sem prejuízo da possibilidade de discussão em ação própria e 
juízo diverso. Neste caso, a prescrição acabará concretizada, com base na pena concreta aplicada na sentença e a partir do 
trânsito em julgado para a acusação (ultrapassados mais de três anos do recebimento da denúncia e ainda que descontado o 
período de suspensão do processo, desde a expiração do prazo do edital da citação editalícia [eventos 38 e 41] e retomada a 
partir da citação pessoal [evento 51]), consoante resultado da calculadora do CNJ, Isto com base na condenação supracitada de 
três meses de detenção e destacando a data da apresentação das alegações finais pela defesa em 08/04/2021 com conclusão 
para julgamento datada de 09/04/2021 (eventos 119 e 120). Inteligência do CP, artigos 109 e 110 com a respectiva vigência no 
que toca à redação. Fica esta sentença publicada quando da sua inserção no sistema virtual. Registre-se como de praxe, 
intimando-se acusação, assistência da vítima e defesa, bem como pessoalmente, vítima(s) ou representante(s) legal(is) e o(s) 
acusado(s), no que couber. Após, voltem conclusos seja para análise de recebimento de recurso, ou, não sendo o caso, para fins 
de declaração da extinção da punibilidade (prescrição retroativa com base na pena concreta aplicada). Providencie-se o 
necessário. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Palmas, 09 de abril de 2021, ANTIÓGENES FERREIRA DE SOUZA. “JUIZ DE 
DIREITO” E, para que não se alegue ignorância, é expedido o presente edital, que será publicado no Diário da Justiça e afixado 
no local de costume. Palmas -TO, aos 24/06/2021. Eu, LUCAS VINICIUS PEREIRA DA SILVA, estagiário, digitei. Dr. Antiógenes 
Ferreira de Souza – Juiz de Direito. 
 

PARAÍSO 
2ª vara cível, família e sucessões 

Editais 
EDITAL DE ARRECADAÇÃO E CHAMAMENTO DE AUSENTE 
PRAZO: 20 (VINTE) DIAS 
SERÁ EXPEDIDO PELO PRAZO DE 01 (um) ano 
Declaração de Ausência Nº 0001899-34.2018.8.27.2731/TO  
AUTOR: ALZENIRA VIEIRA DE CARVALHO SILVA  
RÉU: ANTONIO GOMES DA SILVA 
O Excelentíssimo Senhor Adriano Gomes de Melo Oliveira, respondendo pela Vara de Família e Sucessões, Infância e 
Juventude da Comarca de Paraíso do Tocantins/TO, na forma da lei, etc. determina que seja efetuada a publicação do presente 
o qual tem a seguinte finalidade: ANUNCIAR a arrecadação e chamamento do ausente ANTONIO GOMES DA SILVA, brasileiro, 
casado, portador do RG nº 20296 SSP/TO, inscrito no CPF sob o n.º 151.680.003-63, para que retome a posse de seus bens. 
Observação: O presente edital será publicado pelo prazo de 01 (um) ano, a serem reproduzidos de 02 (dois) em 02 (dois) meses, 
nos termos do despacho proferido no ev. 15, in verbis: Defiro os benefícios da Gratuidade da Justiça à parte autora (art. 98, 
CPC).Inicialmente, proceda o cartório à retificação da classe desta ação de DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA (art. 744,CPC).Ante a 
notícia de que o requerido desapareceu de seu domicílio ainda no ano de 1991, sem deixar representante ou procurador e até a 
presente data não se tem notícia de seu retorno, NOMEIO a requerente ALZENIRAVIEIRA DE CARVALHO SILVA, sob 
compromisso, com sua CURADORA ESPECIAL para a guarda, conservação e administração de eventuais bens do suposto 
ausente. Lavre-se o competente termo e INTIME-SE a autora para prestar o compromisso em cartório no prazo de até 05(cinco) 
dias (arts. 739 a 744, CPC).PROCEDA o oficial de justiça juntamente com a curadora especial (art. 740, CPC) à arrecadação dos 
eventuais bens ou à certificação da sua inexistência, com a juntada da documentação necessária, lavrando-se termo 
circunstanciado. Feita a arrecadação, em observância ao disposto nos arts. 22 a 26 do CC, e arts. 744 e 745 do CPC, 
DETERMINO: a) PUBLIQUEM-SE EDITAIS anunciando a arrecadação e chamamento do ausente para que retome aposse de 
seus bens, pelo prazo de 01 (um) ano, a serem reproduzidos de 02 (dois) em 02 (dois) meses; b) Transcorrido o prazo de 01 
(um) anos do primeiro edital, sem que se tenha notícia do ausente ou comparecendo ele a qualquer tempo, dê-se vista a autora 
e, em seguida, o Ministério Público; c) Havendo pedido de designação de audiência, INTIMEM-SE a parte autora e o Ministério 
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Público para que compareçam; d) As partes deverão se fazer presentes acompanhadas de seus patronos e das testemunhas 
que pretenderem ouvir, independente de intimação judicial, salvo nas hipóteses previstas no art. 455, § 4º, do CPC, entretanto, 
em ambas as conjecturas, o rol deverá ser depositado no prazo máximo de 15 (quinze)dias a contar da data da intimação, na 
forma do artigo 357, §§ 4º e 6º, do CPC, observados os requisitos do artigo 450, também do CPC; e) Caso alguma(s) 
testemunha(s) resida(m) em outra(s) comarca(s), depreque(m)-se sua(s) oitiva(s),fixando prazo não superior a 45 (quarenta e 
cinco) dias para cumprimento da(s) deprecata(s);d) Havendo pedido diverso, conclusos. E para que chegue ao conhecimento de 
todos e ninguém possa alegar ignorância mandou o MM. Juiz que publicasse o presente no placar do Fórum Local e no Diário da 
Justiça. Eu, Elizabete Ferreira Silva, escrivã judicial, digitei. 
 

Editais de intimações com prazo de 20 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS 
Cumprimento de sentença Nº 0001092-19.2015.8.27.2731/TO 
AUTOR: MARIANA BEATRIZ CARVALHO DOS SANTOS 
AUTOR: DEFENSORIA PÚBLICA 
RÉU: MAICON QUINTINO DOS SANTOS 
O Excelentíssimo Senhor Adriano Gomes de Melo Oliveira, Juiz de Direito, respondendo pela Vara de Família e Sucessões e 
Infância e Juventude desta Comarca de Paraíso do Tocantins - TO, no uso de suas atribuições legais, etc. FAZ SABER a todos 
quantos o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo e Escrivania da Vara de Família, Sucessões, 
Infância e Juventude desta Comarca de Paraíso do Tocantins/TO, processam os autos de Cumprimento de sentença nº 
0001092-19.2015.8.27.2731/TO, na qual figura como autor(a)(es) DEFENSORIA PÚBLICA e requerido(a)(s) MAICON QUINTINO 
DOS SANTOS (ev. 95), e que pelo presente fica INTIMADO o(a)(s) requerido(a)(s) MAICON QUINTINO DOS SANTOS, 
brasileiro, natural de Peabiru/PR, filho de Gilberto dos Santos e Angelita Quintino dos Santos, inscrito sob o CPF nº 078.708.239-
29, atualmente em local incerto e não sabido, para que, no prazo de até 05 dias, se manifeste acerca do bloqueio de ativos 
financeiros, efetuado via BACENJUD (Detalhamento de Ordem Judicial de Bloqueio de Valores - ev. 123), no valor de R$  R$ 
172,27 (cento e setenta e dois reais e vinte e sete centavos), SOB PENA DE SER CONVERTIDA EM PENHORA A 
INDISPONIBILIDADE DOS VALORES.Para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância mandou 
o MM. Juiz que publicasse o presente no placar do Fórum Local e no Diário da Justiça. Dado e passado nesta cidade e Comarca 
de Paraíso do Tocantins. Eu, Elizabete Ferreira Silva, escrivã judicial, digitei. 
 

Editais de citações com prazo de 20 dias 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS 
ADRIANO GOMES DE MELO OLIVEIRA, Juiz de Direito respondendo pela Vara de Família e Sucessões e Infância e Juventude 
desta Comarca de Paraíso do Tocantins - TO, no uso de suas atribuições legais, etc.FAZ SABER a todos quantos o presente 
Edital virem ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo e Escrivania da Vara de Família e Sucessões e Infância e 
Juventude processam os autos de Divórcio, registrada sob o nº 00052703520208272731, na qual figura como 
requerente LINDALVA VIEIRA FEITOSA , beneficiado pela Assistência Judiciária Gratuita (caso seja) e requerido FRANCISCO 
RODRIGUES SILVA. E é o presente para CITAR o(a) requerido(a) e FRANCISCO RODRIGUES SILVA, brasileiro, casado, 
com profissão, CPF e RG não informados, com último endereço conhecido na Rua 19, Cidade Alta, próximo ao Bar Globo de 
Ouro, Itaituba - PA, residente em lugar incerto ou não sabido, para tomar ciência da existência desta ação, bem como, caso 
queira, no prazo de até 15 (quinze) dias, contestar o(s) pedido(s), sob pena de lhe ser decretada a revelia e confissão quanto a 
matéria fática, resguardados os direitos indisponíveis envolvidos (arts. 695, caput, 335, CPC). E para que chegue ao 
conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância mandou o MM. Juiz que publicasse o presente no placar do Fórum 
Local e no diário da Justiça. Dado e passado nesta cidade e Comarca de Paraíso do Tocantins. Eu, Keyla Rocha Nogueira 
Rodrigues-Técnica Judiciária - digitei. ADRIANO GOMES DE MELO OLIVEIRA, Juiz de Direito. 
  
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS 
ADRIANO GOMES DE MELO OLIVEIRA, Juiz de Direito respondendo pela Vara de Família e Sucessões e Infância e Juventude 
desta Comarca de Paraíso do Tocantins - TO, no uso de suas atribuições legais, etc.FAZ SABER a todos quantos o presente 
Edital virem ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo e Escrivania da Vara de Família e Sucessões e Infância e 
Juventude processam os autos de Divórcio, registrada sob o nº 00052703520208272731, na qual figura como requerente ELZA 
FEITOZA ALVES, beneficiado pela Assistência Judiciária Gratuita (caso seja) e requerido DOMINGOS AVELINO ALVES,. E é 
o presente para CITAR o(a) requerido(a) e DOMINGOS AVELINO ALVES, brasileiro, casado, profissão desconhecida, portador 
do CPF nº 459.476.512-20, nascido aos 04/08/1944, filho de Avelina Maria da Conceição, com último endereço informado na na 
Av. Décima Segunda, Fátima II, Tailândia - PA, CEP: 68.695-000, residente em lugar incerto ou não sabido, para tomar ciência 
da existência desta ação, bem como, caso queira, no prazo de até 15 (quinze) dias, contestar o(s) pedido(s), sob pena de lhe ser 
decretada a revelia e confissão quanto a matéria fática, resguardados os direitos indisponíveis envolvidos (arts. 695, caput, 335, 
CPC). E para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância mandou o MM. Juiz que publicasse o 
presente no placar do Fórum Local e no diário da Justiça. Dado e passado nesta cidade e Comarca de Paraíso do Tocantins. Eu, 
Keyla Rocha Nogueira Rodrigues-Técnica Judiciária - digitei. Documento eletrônico assinado por ADRIANO GOMES DE MELO 
OLIVEIRA, Juiz de Direito. 
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PEIXE 
1ª escrivania cível 

Editais de intimações com prazo de 30 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO - com prazo de 30(trinta) dias 
FINALIDADE: FAZ SABER a todos quantos o presente EDITAL DE INTIMAÇÃO  virem ou dele conhecimento tiverem, no prazo 
de 30(trinta) dias, que nos autos da Ação nº 00004559320148272734 - Chave nº 890735581314 - Fase de Cumprimento de 
Sentença, que tramita por esta Comarca e respectiva Escrivania epigrafa, cujas partes: LAZARO BESSA DA SILVA REIS em 
desfavor de TIAGO JUNIOR BATISTA SILVA, ou seja, a INTIMAÇÃO o espólio, sucessores ou herdeiros de Lázaro Bessa da 
Silva, por edital, para promoverem a respectiva habilitação no prazo de trinta dias, se houver interesse, sob pena de extinção 
sem resolução do mérito, nos termos do r. despacho constante do Evento 53 a seguir transcrito: “Comunicado o falecimento do 
autor, até o momento não houve a habilitação dos sucessores. Suspendo o processo, na forma do artigo 313, I do CPC.Intime-se 
o espólio, sucessores ou herdeiros, por edital, para promoverem a respectiva habilitação no prazo de trinta dias, se houver 
interesse, sob pena de extinção sem resolução do mérito.Data registrada no evento. Documento eletrônico assinado por ANA 
PAULA ARAUJO AIRES TORIBIO, Juíza de Direito.”. E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente 
edital que será publicado na forma da Lei, no Diário da Justiça do Estado, e  ser afixado no Placard do Fórum local. SEDE DO 
JUÍZO: Av. Napoleão de Queiroz, Esquina  com Rua 13, Qd. 21, Setor Sul, Peixe/TO  - CEP 77460-000 - Fone (0xx63)3356-
1193. Eu, MELANIA WICKERT SCHAEDLER, digitei o presente. Peixe, data certificada pelo sistema. Documento eletrônico 
assinado por ANA PAULA ARAUJO AIRES TORIBIO, Juíza de Direito. 
 

PONTE ALTA 
1ª escrivania cível 

Editais de citações com prazo de 30 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA ) DIAS. 
O Doutor William Trigílio da Silva, MM. Juiz de Direito desta Comarca de Ponte Alta do Tocantins/TO., na forma da Lei, etc. F A Z 
SABER a todos quanto o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo e Escrivania do Cível, 
processam-se a Ação de  AÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO COM PEDIDO LIMINAR DE IMISSÃO NA POSSE 
nº 00022805620208272736 movida pela ENERGISA TOCANTINS TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A, em face de .RODRIGO 
CELLA,  sendo o presente para CITAR eventuais interessados ausentes, incertos e desconhecidos , ( 942 e 232,inciso IV do 
CPC), para os termos da ação supra citada, e, para responder a presente ação no prazo de 15 (quinze) dias, caso queira, sob 
pena de se presumirem aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor. E para que chegue ao conhecimento dos 
interessados e ninguém alegue ignorância, mandou expedir o presente Edital o qual deverá ser publicado uma vez no Diário da 
Justiça do Estado e afixado no átrio do Fórum local. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Ponte Alta/TO, aos 15 de 
maio de 2021. Eu,  Adilma Aires Pimenta Silva Ribeiro, digitei e subscrevo. 
 

Editais de intimações de sentença com prazo de 30 dias 
EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA. 
O Doutor William Trigilio da Silva, Meritíssimo Juiz de Direito  desta desta Comarca de Ponte Alta do Tocantins/TO., na forma da 
Lei, etc. FAZ SABER a todos quanto o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo tramita  perante 
este Juízo os autos de  CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO COM PEDIDO LIMINAR DE IMISSÃO NA POSSE Nº 
00022753420208272736,  tendo como partes ENERGISA TOCANTINS TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A, em face 
de VICENTE ALVES DE OLIVEIRA, brasileiro, aviador, portador da Cédula de Identidade RG n.º 271275 SSP/TO, inscrito no 
CPF sob o n.º 159.659.611-20, e sua esposa ADAILDE ALVES DE OLIVEIRA, sendo o presente para INTIMAR os requeridos  
ENERGISA TOCANTINS TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 
32.655.445/0001-04, com sede no Município de Cataguases, Estado de Minas Gerais, Praça Rui Barbosa n.º 80, parte, Centro, 
CEP: 36.770-901, representada na forma de seu Estatuto Social por seu Diretor-Presidente GERALDO CÉSAR MOTA, portador 
Financeiro, portador da Cédula de identidade RG nº M-758.625 SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob nº 298.253.936-53 da sentença 
proferida nos autos supracitado, cuja parte dispositiva passo a transcrever: "  JULGO PROCEDENTE o pleito exordial, 
resolvendo com mérito a lide, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil e, por consequência: 1) DECLARO 
definitiva a antecipação de tutela constante às fls.132/136, a fim de que seja constituída a servidão administrativa com vistas à 
implantação da linha de transmissão 230 KV, Dianópolis II, Palmas – C1, em favor de ENERGISA TOCANTINS 
TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A, com relação à parte do imóvel objeto da matrícula nº 2.842, que é de propriedade dos 
requeridos, no equivalente a área de 3,0466ha, expedindo-se o competente mandado de averbação junto ao respectivo Cartório 
Único de Pindorama do Tocantins – TO. 2) DETERMINO a expedição de mandado de imissão de posse do imóvel descrito na 
inicial, em favor de ENERGISA TOCANTINS TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A, nos termos do artigo 29, do Decreto-Lei nº 
3.365/41, com lavratura do auto de adjudicação e carta de adjudicação, valendo-se essa sentença como título hábil para a 
transcrição no registro de imóveis. 3) CONDENO a requerente ao pagamento da indenização do valor total de R$ 2.831,72 (dois 
mil, oitocentos e trinta e um reais e setenta e dois centavos) aos requeridos, dos quais já foram depositados em juízo (Evento 18 
– fls.141), a fim de que sejam reparados os prejuízos constantes à utilização da área serviente. No que diz respeito aos 
honorários advocatícios, arcarão os requeridos com esses, os quais ficam fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor 
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atualizado da causa, em atenção ao artigo 85, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil, que deverão ser atualizados 
monetariamente desde a data do arbitramento e contar juros de mora calculados em 1% (um por cento) ao mês a partir do 
trânsito em julgado. A presente sentença está sujeita ao duplo grau de jurisdição, conforme previsto no decreto-lei nº 3.365/41, 
artigo 28, § 1º. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Com o trânsito em julgado, EXPEÇA-SE mandado de imissão 
de posse definitiva ao cartório de registro de imóveis pertinente, enviando cópia da presente sentença, do laudo e do auto de 
imissão provisória de posse. Além disso, EXPEÇA-SE o competente alvará no valor de R$ 2.831,72 (dois mil, oitocentos e trinta 
e um reais e setenta e dois centavos), em favor dos réus VICENTE ALVES DE OLIVEIRA e ADAILDE ALVES DE OLIVEIRA, 
intimando-os da disponibilidade de levantamento. Após a baixa dos autos, REMETAM-SE os autos à Contadoria Judicial 
Unificada (COJUN) para apuração e cobrança de eventuais custas finais e/ou taxa judiciária, nos termos do Provimento nº 
9/2019. E para que chegue ao conhecimento dos interessados e ninguém alegue ignorância, mandou expedir o presente Edital o 
qual deverá ser publicado por  no Diário da Justiça nos termos do art. 346 do CPC  e afixado no átrio do Fórum local. DADO E 
PASSADO nesta cidade e Comarca de Ponte Alta/TO, aos 15  de maio de 2021. Eu,  Adilma Aires Pimenta Silva Ribeiro, Escrivã 
Judicial, digitei e subscrevo. 
 

PORTO NACIONAL 
1ª vara cível 

Editais 
 
 EDITAL Nº 3063680 EDITAL DE INTIMAÇÃO PARA AUDIENCIA DE CONCILIAÇÃO. 
O MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível desta cidade e Comarca de Porto Nacional, Estado do Tocantins, na forma da lei, etc... 
FAZ SABER a todos que o presente Edital virem, ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo e respectiva escrivania, 
processam os autos de Usucapião n° 00054252020208272737 – chave: 741170217220, requerida por CARLISMARIA 
CARVALHO SILVA ALCANFOR em face de ANA JOSE DE CARVALHO. Por este meio INTIMAR a requerida – ANA JOSE DE 
CARVALHO, atualmente em lugar incerto e não sabido, para ciência dos termos da ação,. INTIMA-LA para a audiência de 
conciliação designada nos presentes autos evento 46 a realizar-se no dia 28 (VINTE E OITO) DE JULHO DE 2021, ÀS 08 
HORAS, pela CEJUSC (Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania), POR MEIO DE VIDEOCONFERÊNCIA, 
através do link:  https://vc.tjto.jus.br/meeting/join/#/login?t=p3znNoIR82IiBPZh39V96Q== Título: P356099 - Autos 
0005425-20.2020.8.27.2737 1CÍVEL ID: 78704 Senha: 202353. Importante consignar, que as audiências de conciliação serão 
realizadas através da plataforma de videoconferência YEALINK, disponibilizada pelo Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins. 
Esta certidão com link direto dá acesso à sala virtual na data e horário citado acima, solicito que as partes forneçam email e 
telefone atualizado nos autos, bem como estejam com equipamentos necessários (computadores, notebooks, tablete ou celular e 
internet), para realização da audiência de conciliação designada. Segue em anexo tutorial para acesso à sala virtual da audiência 
de conciliação por videoconferência. Em caso de erro no acesso à sala virtual de audiência, fica consignado o contato telefônico 
desta conciliadora, qual seja, (63) 9 8448-9910. O prazo para contestação será contado nos termos do art. 335 do CPC. A 
ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. Informo a 
Vossa Senhoria, que acima está o número e chave de segurança do processo, QUE DEVE SER ACESSADO no site do Tribunal 
de Justiça deste Estado, no link e-Proc / 1º grau / consulta pública / rito ordinário. ANEXOS: Inicial – EVENTO 1 e decisão – 
EVENTO 5. E, para que não aleguem ignorância, mandou expedir o presente edital, que será publicado na forma da lei. DADO E 
PASSADO nesta cidade e Comarca de Porto Nacional/TO, aos vinte e seis dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e 
nove (29/06/2021). Eu, Elvanir Matos Gomes, Técnica Judiciária de 1ª Instância, digitei. Documento eletrônico assinado 
por CIRO ROSA DE OLIVEIRA, Juiz de Direito, 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 3063680v2 e do código 
CRC a3784d35. 
 
EDITAL Nº 3063262 EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Doutor CIRO ROSA DE OLIVEIRA, MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível desta cidade e Comarca de Porto Nacional, Estado do 
Tocantins, na forma da lei, etc... FAZ SABER a todos que o presente Edital virem, ou dele conhecimento tiverem, que por este 
Juízo e respectiva Escrivania, Autos nº: USUCAPIÃO Nº 0006693-17.2017.8.27.2737/TO - AUTOR: RAIMUNDO OLIVEIRA DE 
SOUSA; ADVOGADO: LEANDRO FREIRE DE SOUZA (OAB TO006311); AUTOR: PEDRINHA GOMES 
OLIVEIRA; ADVOGADO: LEANDRO FREIRE DE SOUZA (OAB TO006311); RÉU: LUIS GOMES DA SILVA; MP: MINISTÉRIO 
PÚBLICO; PGE: ESTADO DO TOCANTINS; INTERESSADO: UNIÃO; INTERESSADO: MUNICIPIO DE PORTO NACIONAL-TO 
– FINALIDADE – INTIMAR LUIZ GOMES DA SILVA, brasileiro, CPF N^ 290.089.131-00 nos autos em epígrafe,  atualmente em 
lugar incerto e não sabido para tomar conhecimento da Sentença evento 95 transcrita : “SENTENÇA - Trata-se de AÇÃO DE 
USUCAPIÃO, proposta por RAIMUNDO OLIVEIRA DE SOUSA e sua esposa PEDRINHA GOMES OLIVEIRA em face de LUIZ 
GOMES DA SILVA, pelos fatos a seguir expostos: “(...) Os Requerentes são possuidores do imóvel de nº 09, situado na Quadra 
6, Loteamento Beira Rio, Porto Nacional, com área total de 380m², desde os idos de 1992. No referido imóvel, os Requerentes 
tratam de edificar moradia, e instalar a energia elétrica, que conforme declaração de primeira ligação e titularidade de unidade 
consumidora, expedida pela Energia, foi instalada em 29 de Maio de 1992, em nome do Requerente, e assim permanece até os 
dias de hoje. Durante a moradia no imóvel, adveio o fruto do casamento dos autores, a filha Ana Gabriella Gomes Oliveira, 
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nascida em 26 de Setembro de 1992, tendo sido criada no imóvel aqui até a sua idade adulta, onde ainda reside até os dias de 
hoje com seu marido, Eneilton Ribeiro de Paiva, com quem se casou em 30 de Junho de 2014. A posse exercida pelos Autores, 
é, portanto, legítima, longeva, mansa e pacífica, posto que fora exercida por 25 (vinte e cinco) anos, sem qualquer interrupção ou 
litígio, e de modo público, à vista de todos, e acima de tudo, de boa-fé. Por estas razões, pretendem o mesmo a aquisição da 
propriedade via declaração judicial de prescrição aquisitiva. (...)”. Ao final, requer a procedência do pedido. À inicial, junta os 
documentos constantes no evento 01. A  inicial foi recebida, eventos 5. O Município, Estado e a União manifestaram 
desinteresse na ação, eventos 17/19. Citado, o requerido não apresentou contestação, eventos 53 e 55. Citados, os 
confrontantes não se manifestaram (evento 80). É o relatório. DECIDO. Sem preliminares, passo à análise do mérito. O pedido 
da autora é PROCEDENTE. O termo usucapião veio do latim usu capere, que significa tomar a coisa pelo uso. Num conceito 
moderno, usucapião é a forma de aquisição originária da propriedade e outros direitos reais pela posse contínua, durante certo 
lapso de tempo, com os requisitos estabelecidos em lei. De um modo geral, a configuração da usucapião reclama o concurso 
dos seguintes requisitos: (1) posse mansa e pacífica, (2) durante certo lapso de tempo, (3) com animus domini, (4) na ausência 
de causas impeditivas ou suspensivas da prescrição, (5) sobre coisa prescritível. De acordo com o acervo probatório constante 
no processo, a autora comprova estar na posse do imóvel há mais de 25 anos. A continuidade da posse sobre o bem veio 
escorada, ainda, por documentos referentes à fornecimento de energia, (evento 1 – CERT INT TEOR3), desde 1992 em nome 
do autor.  E não há qualquer evidência concreta de que esta posse tenha sido questionada, em juízo ou fora dela. Por último, o 
bem adquirido não está entre aqueles impedidos de serem usucapidos, pois não é público nem está fora do comércio. Tanto que 
nenhuma das Fazendas Públicas se opôs. No caso em tela, o autor demonstrou a existência dos pressupostos, com a 
ajuda dos efeitos materiais da ausência do Requerido, da qual se presume a veracidade das alegações deduzidas 
inicial. Em razão do exposto, pode-se concluir que a requerente adquiriu a propriedade do imóvel pela posse contínua e 
ininterrupta, como requer o art. 1.238 do CC: Art. 1.238. Aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir 
como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé; podendo requerer ao juiz que assim o 
declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis. Parágrafo único. O prazo 
estabelecido neste artigo reduzir-se-á a dez anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele 
realizado obras ou serviços de caráter produtivo. Estando a autora na posse do imóvel há mais de quinze anos, não é necessário 
justo título. As provas produzidas demonstram que a requerente preencheu os requisitos necessários à aquisição do domínio do 
imóvel por usucapião, previsto no artigo 1.238, parágrafo único, do Código Civil. Posto isso, julgo PROCEDENTE o pedido, nos 
termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, e declaro em favor da parte autora o domínio sobre o imóvel lote de terreno 
urbano de nº 09, situado na Quadra 6, Loteamento Beira Rio, Porto Nacional, com área total de 380m², Matrícula 9650, Livro 2, 
servindo esta sentença como mandado para fins de registro junto ao Cartório de Registro de Imóveis. Condeno o Requerido ao 
pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa. Transitada em julgado, 
determino ao Oficial do Cartório de Registro de Imóveis que proceda com o registro da sentença, nos termos do art. 167, I, 28, 
da Lei 6015/73. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Porto Nacional, Tocantins.  Documento eletrônico assinado 
por CIRO ROSA DE OLIVEIRA, Juiz de Direito, 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 2870879v5 e do código 
CRC f916f421.  INFORMAÇÃO:   Informo que acima está o número e chave de segurança do processo, QUE DEVE SER 
ACESSADO no site do Tribunal de Justiça deste Estado, no link e-Proc / 1° grau / consulta pública / rito ordinário.   Para que não 
aleguem ignorância, mandou expedir o presente edital, que será publicado na forma da lei. DADO E PASSADO nesta cidade e 
Comarca de Porto Nacional, Estado do Tocantins, aos vinte e nove  dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e um 
(29/06/2021). Eu, Elvanir Matos Gomes, Técnica Judiciária, digitei. CIRO ROSA DE OLIVEIRA, MM. Juiz de Direito da 1ª Vara 
Cível - CERTIDÃO: CERTIFICO E DOU FÉ que afixei uma via do presente no placar do fórum local. Porteira dos Auditórios –
técnica Judiciária – Lucimara Pereira Cardoso. Documento eletrônico assinado por CIRO ROSA DE OLIVEIRA, Juiz de Direito, 
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 3063262v2 e do código CRC 28becaed. 
 

1ª vara criminal 

Editais de citações com prazo de 15 dias 
 
EDITAL DE CITAÇÃO Prazo de 15 dias 
O Doutor ALESSANDRO HOFMANN TEIXEIRA MENDES, Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Porto 
Nacional/TO, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a todos os que o presente edital virem, ou dele conhecimento tiverem, que neste 
Juízo corre seus trâmites legais, processo crime nº. 00154915920208272737 - Violência Doméstica Contra a Mulher - Justiça 
Pública desta Comarca – como Autora, move contra DIEMES PEREIRA DOS SANTOS, 06854999103, brasileiro, nascido em 
16/12/1996 em Porto Nacional/TO, filho de e SANTANA PEREIRA DOS SANTOS, encontrando-se em lugar incerto e não sabido, 
fica então CITADO da presente ação pelo presente, para responder à acusação, por escrito, no prazo de dez (10) dias, nos 
termos dos artigos 396 e 396-A, ambos do CPP, com a nova redação dada pela Lei 11.719/08. Caso não tenha condições de 
constituir defensor, o réu deverá procurar a Defensoria Pública local, das 8 às 11h. Para conhecimento de todos é passado o 
presente, cuja 2ª via fica afixada no “Placar” do Fórum. Dado e passado em Porto Nacional/TO, 26/06/2021. Alessandro Hofmann 
T. Mendes - Juiz de Direito. 
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EDITAL DE CITAÇÃO Prazo de 15 dias 
O Doutor ALESSANDRO HOFMANN TEIXEIRA MENDES, Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Porto 
Nacional/TO, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a todos os que o presente edital virem, ou dele conhecimento tiverem, que neste 
Juízo corre seus trâmites legais, processo crime nº. 00027591220218272737 - Violência Doméstica Contra a Mulher - Justiça 
Pública desta Comarca – como Autora, move contra CARLEAN VITORIANO DOS REIS, 96644133215, brasileiro, nascido em 
28/05/1985 em Lago do Junco/MA, filho de JOSE GALDINO DOS REIS e MARIA VITORIANO DOS REIS, encontrando-se em 
lugar incerto e não sabido, fica então CITADO da presente ação pelo presente, para responder à acusação, por escrito, no prazo 
de dez (10) dias, nos termos dos artigos 396 e 396-A, ambos do CPP, com a nova redação dada pela Lei 11.719/08. Caso não 
tenha condições de constituir defensor, o réu deverá procurar a Defensoria Pública local, das 8 às 11h. Para conhecimento de 
todos é passado o presente, cuja 2ª via fica afixada no “Placar” do Fórum. Dado e passado em Porto Nacional/TO, 25/06/2021. 
Alessandro Hofmann T. Mendes - Juiz de Direito. 
 

Central de execuções ficais 

Editais de intimações de sentença com prazo de 15 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE: 15 (QUINZE) DIAS 
Por ordem, o DR. VALDEMIR BRAGA DE AQUINO MENDONÇA, MM Juiz de Direito da Central de Execuções Fiscais da 
Comarca de Porto Nacional-TO, na forma da Lei...FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, 
que por esta Central de Execuções Fiscais da Comarca de Porto Nacional-TO, processam os autos de Execução Fiscal nº 
0008790-19.2019.8.27.2737, proposta pelo MUNICIPIO DE PORTO NACIONAL-TO em face de OLGA MARIA DA SILVA 
OLIVEIRA, CNPJ/CPF nº 55721435100, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada para tomar ciência do inteiro teor da r. 
sentença proferida no evento n.º 17 dos autos em epígrafe, a seguir transcrito:ANTE O EXPOSTO, estando satisfeita a 
obrigação pelo pagamento, HOMOLOGO O PEDIDO DE EXTINÇÃO FORMULADO PELA EXEQUENTE, com fulcro nos 
artigos 924, inciso II, e 925 do Código de Processo Civil, o que faço para julgar extinta a obrigação referente à(s) CDA(s) que 
acompanha(m) a presente inicial.Havendo constrição judicial de bens ou valores, providenciem-se as liberações necessárias, 
observando-se no caso de penhora via BACENJUD que o(s) respectivo(s) alvará(s) deverá(ão) ser expedido(s) conforme 
requerido pela Exequente, e, no caso de ausência de requerimento da Fazenda Pública, deverá ser expedido em favor da parte 
executada.Caso a constrição recaia sobre bem imóvel, oficie-se ao CRI determinando o seu cancelamento, cuja averbação ficará 
condicionada ao prévio recolhimento dos respectivos emolumentos pela parte interessada.Ante o princípio da causalidade e 
considerando que o executado deu causa ao ajuizamento da ação, condeno-o ao pagamento das custas processuais, 
inclusive finais, salvo o eventual deferimento dos benefícios da justiça gratuita, além dos honorários advocatícios já 
fixados.Havendo renúncia ao prazo recursal, ou decorrido in albis, certifique-se o trânsito em julgado, procedam-se as baixas 
necessárias, adotem-se as providências com relação às custas finais e arquivem-se os autos.Sentença válida se inserida na data 
da assinatura eletrônica.Intime-se e cumpra-se.. Eu _____, ABRAAO LUIZ DE SOUZA, que digitei e assino por determinação 
judicial.Porto Nacional-TO, data pelo sistema. 
 

Diretoria do foro 

Portarias 
Portaria Nº 1566/2021 - PRESIDÊNCIA/DF P NACIONAL, de 29 de junho de 2021 
Dispõe sobre o exercício dos trabalhos presenciais e adoção de medidas emergenciais de prevenção ao contágio pelo 
Coronavírus (COVID-19) e dá outras providências. 
Dr. ADHEMAR CHÚFALO FILHO, Juiz de Direito, Diretor do Foro da Comarca de Porto Nacional - TO, no uso de suas 
atribuições legais, etc. 
CONSIDERANDO as disposições dadas pela Portaria Conjunta Nº 19/2021 - PRESIDÊNCIA/ASPRE, de 27 de junho de 2021; 
CONSIDERANDO as informações prestadas pela Secretaria Estadual de Saúde do Estado do Tocantins nos registros de novas 
infecções pela COVID-19, bem como, das medidas restritivas adotadas pelo município de Porto Nacional TO para prevenção e 
controle ao COVID-19; 
CONSIDERANDO a indispensabilidade da prestação de serviços que demandam a presença física de servidores nesta 
Comarca, considerando a natureza essencial da atividade jurisdicional e a necessidade de se assegurar condições mínimas para 
sua continuidade, compatibilizando-a com a preservação da saúde de magistrados, servidores, agentes públicos, advogados e 
usuários em geral; 
RESOLVE: 
Art. 1º Estabelecer, no período de 01 a 31 de julho de 2021, a retomada das atividades presenciais, no percentual de 50% 
(cinquenta por cento) dos usuários internos, no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, vedado o estabelecimento de 
rodízio. 
§ 1° As escolha dos servidores que retornarão ao trabalho presencial será realizada pelos chefes de cada unidade, levando em 
consideração, prioritariamente, para a convocação dos servidores: 
I – Servidores mais novos; e 
II – Caso sejam servidores com idade mais avançada ou pertencentes ao grupo de risco, se já tiverem sido vacinados, com mais 
de 15 (quinze) dias da segunda dose. 
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III – As unidades desta Comarca deverão informar junto ao SEI 21.0.000009354-5, lista contendo o nome e matrícula dos 
servidores que retornarão ao regime de trabalho presencial, se atentando a vedação de rodízio entre servidores/estagiários 
indicados para exercício destas atividades. 
§ 2º Desde que devidamente justificado, não se incluem no percentual de que trata o caput deste artigo os servidores 
pertencentes ao grupo de risco e aqueles que detenham a guarda de crianças em idade escolar até 12 (doze) anos, sendo que 
neste último caso poderá haver a análise situacional no caso concreto. 
§ 3º O quantitativo remanescente dos usuários internos deverá permanecer em regime de teletrabalho compulsório até nova 
determinação. 
Art. 2º Aos servidores descritos pelo art.1º, II, deverão estes, no prazo de 10 (dez) dias, encaminhar a sua chefia imediata, 
comprovante expedido pela autoridade de saúde competente (cartão de vacina), dispondo da situação de vacinação 
correspondente a COVID19. 
Art. 3º Os atendimentos aos usuários externos serão prestados exclusivamente de forma eletrônica, através de e-mail, reuniões 
virtuais, sistema balcão virtual, Whatsapp Business, e telefono fixo da Comarca (63 3363-1144 e 3363-1720), além de outros 
canais que possam ser disponibilizados pelas unidades desta Comarca. 
I - em casos excepcionais, no âmbito de suas jurisdições, os magistrados possuem autonomia para autorizar o comparecimento 
das partes ao fórum a fim de evitar a frustação de ato designado para realização por videoconferência, resguardadas as medidas 
sanitárias pertinentes e vedada a concentração de audiências no mesmo local, nos termos do artigo 5º, §§ 3º e 5º, da Portaria 
Conjunta 11/2.021 Presidência/CGJ, devendo ser previamente comunicado a Diretoria do Foro o nome das partes autorizadas. 
II - ficam suspensos, durante a vigência desta portaria, os atos processuais que importem em comparecimento pessoal pelos 
reeducandos e processados perante o juízo criminal competente ou perante a CEPEMA que estiverem em cumprimento de pena 
em regime aberto, semiaberto, liberdade condicional ou de medida despenalizadora como suspensão condicional do processo, 
pena ou transação penal. 
Art. 4º Considerando a situação epidemiológica em nosso município, bem como, do alto potencial de risco de contaminações, as 
designações de sessões do Tribunal do Júri estão abertas a partir do mês de setembro deste ano. 
Art. 5º Fica autorizada a regular distribuição e cumprimento dos mandados aos Oficiais de Justiça/Avaliadores, a serem 
cumpridos preferencialmente nos termos da Portaria Conjunta 11/2.021 Presidência/CGJ, observando o seguinte: 
§ 1º Considerando o déficit de Oficiais de Justiça em exercício nas atividades presenciais nesta Comarca, fica a remessa de 
mandados judiciais à CEMAN restritas ao horário de expediente, entre 12h e 18h, exceto nos casos correspondentes ao plantão 
judicial, não excedendo ao quantitativo máximo de 10 (dez) mandados comuns por dia, por cada juízo, durante o período de 
vigência desta Portaria. 
§ 2º Devido o lapso temporal transcorrido, os magistrados deverão rever todos os mandados expedidos há mais de 60 (sessenta) 
dias e ainda não cumpridos, para avaliar a necessidade do seu cumprimento. 
§ 3º Os Oficiais de Justiça que não se incluírem entre aqueles convocados nos termos do § 1º, do Artigo 1º, desta Portaria, 
cumprirão os atos de comunicação processual por meio eletrônico, com exceção dos mandados urgentes expedidos para 
cumprimento. 
Art. 6º Promova-se a devida comunicação desta Portaria à Presidência do Tribunal de Justiça e à Corregedoria Geral da Justiça. 
Art. 7º Ficam revogadas as disposições contrárias a presente Portaria. 
Art. 8º Os casos omissos serão dirimidos pela Diretoria do Foro desta Comarca. 
Art. 9º Esta Portaria entra em vigor a partir do dia 1º de julho de 2021 e produzirá seus efeitos até dia 31 de julho de 2021. 
Publique-se. Cumpra-se. 

ADHEMAR CHÚFALO FILHO 
Juiz de Direito Diretor do Foro 

 

Vara de família, sucessões, infância e juventude 

Editais 
EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE ALTERAÇÃO DE REGIME DE BENS - PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS  
Nº DO PROCESSO: 00031298820218272737 
AÇÃO: Alteração do Regime de Bens.      
Requerentes: ANTONIO POINCARE ANDRADE FILHO e VIRGINIA PEREIRA DA SILVA ANDRADE 
A Doutora HÉLVIA TÚLIA SANDES PEDREIRA, MMª. Juíza de Direito da Vara de Família e Sucessões da Comarca de 
Porto Nacional/TO, no uso de suas atribuições legais etc. FAZ SABER, nos termos do Art. 734 §1º do CPC, dar publicidade a 
todos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que perante este Juízo foi pedido a ALTERAÇÃO DE REGIME 
DE BENS, autos nº 0003129-88.2021.8272737 dos cônjuges, VIRGINIA PEREIRA DA SILVA ANDRADE, brasileira, casada, 
empresária, inscrita no CPF sob o nº 131.199.741-53 e RG sob o nº 953.947 SSP/TO  e ANTONIO POINCARE ANDRADE 
FILHO brasileiro, casado,deputado estadual, inscrito no CPF sob o nº 166.186.881-91 e RG sob o nº 465.250 SSP/ TO de 
REGIME DE SEPARAÇÃO  DE BENS PARA COMUNHÃO UNIVERSAL DE BENS. DESPACHO (EVENTO 17): "I - EVENTO 
14: Acolho a manifestação Ministerial. Nos termos do § 1°, do art. 734, do CPC , o juiz , ao receber a inicial do pedido de 
alteração do regime de bens deverá determinar " a intimação do Ministério Público e a publicação de edital que divulgue a 
pretendida alteração de bens, somente podendo decidir depois de decorrido o prazo de 30 (trinta) dias da publicação do edital.  
Nesse contexto, em atenção ao disposto no § 1º, do art. 734, do CPC determino que seja publicados os editais visando a 
divulgação da pretensão dos requerentes quanto à alteração do regime de bens".   E, para que chegue ao conhecimento de 
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todos, o presente edital é publicado na forma da lei. Porto Nacional, 28 de Junho de 2021. Eu, Célia Maria Carvalho Godinho - 
Técnica Judiciária, digitei. HÉLVIA TÚLIA SANDES PEDREIRA - JUÍZA DE DIREITO. 
  
 

SEÇÃO ADMINISTRATIVA 

PRESIDÊNCIA 
Decretos 

Decreto Judiciário Nº 419, de 30 de junho 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 21.0.000015696-2, 
resolve nomear, a pedido e a partir da data de publicação deste ato, Edward Afonso Kneipp para o cargo de provimento em 
comissão de Secretário do Juízo. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 
Presidente 

 

Portarias 
PORTARIA FÉRIAS Nº 854/2021, de 29 de junho de 2021 

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

RESOLVE: 
Art. 1º Suspender as férias do magistrado José Eustaquio de Melo Junior, matrícula nº 352446, relativas ao exercício de 

2021, marcadas para o período de 05/07 a 03/08/2021, para serem usufruídas em época oportuna, em razão de interesse da 
administração.  

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

Desembargador JOAO RIGO GUIMARAES 
Presidente 

 
PORTARIA FÉRIAS Nº 855/2021, de 29 de junho de 2021 

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

RESOLVE: 
Art. 1º Suspender as férias do magistrado Kilber Correia Lopes, matrícula nº 130572, relativas ao exercício de 2021, 

marcadas para o período de 05/08 a 03/09/2021, para serem usufruídas em época oportuna, em razão de interesse da 
administração.  

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

Desembargador JOAO RIGO GUIMARAES 
Presidente 

 
Portaria Nº 1585, de 30 de junho de 2021 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e regimentais, 
e considerando o contido no processo SEI nº 19.0.000038154-6, 
RESOLVE: 
Art. 1º Prorrogar, ad referendum do Tribunal Pleno, até o dia 19 de dezembro de 2021, os efeitos da Portaria nº 1465, de 15 de 
junho de 2021, que designou o magistrado Edimar de Paula para, sem prejuízo de suas funções, auxiliar na 1ª Vara Cível da 
Comarca de Palmas. 
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 
Presidente 

 
Portaria Nº 1586, de 30 de junho de 2021 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e regimentais, 
CONSIDERANDO o disposto na Resolução TJTO nº 2, de 22 de fevereiro de 2013, c/c a Instrução Normativa nº 1, de 30 de 
janeiro de 2014, bem como o contido no processo SEI nº 20.0.000027221-4; 
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RESOLVE: 
Art. 1º Prorrogar, ad referendum do Tribunal Pleno, por 90 (noventa) dias, a contar de 10 de julho de 2021, os efeitos da Portaria 
nº 2329, de 11 de dezembro de 2020, que autorizou a atuação do Núcleo de Apoio às Comarcas para, em regime de mutirão, 
auxiliar no julgamento (sentenças) dos processos da 1ª Vara Cível da Comarca de Palmas, bem como autorizar o auxílio do 
NACOM nas decisões e despachos dos processos da referida unidade, além do apoio da equipe do Cartório NACOM para 
auxiliar na prática de atos cartorários. 
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 10 de julho de 2021. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 
Presidente 

 
Portaria Nº 1587, de 30 de junho de 2021 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e regimentais e 
considerando o contido no processo SEI nº 21.0.000016086-2, 
RESOLVE: 
Art. 1º Designar, ad referendum do Tribunal Pleno, o magistrado Milton Lamenha de Siqueira para, sem prejuízo de suas 
funções, auxiliar na 2ª Vara Criminal da Comarca de Palmas, no período de 30 de junho de 2021 a 27 de outubro de 2021. 
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 
Presidente 

 

Termos de homologação 

PROCESSO 20.0.000025350-3 

INTERESSADO DIVARQ, DPATR 

ASSUNTO Aquisição de Mobiliário - Registro de Preços 

Termo de Homologação Nº 37, de 30 de junho de 2021 
Trata-se de procedimento licitatório para registro de preços, com vistas à aquisição de móveis (poltronas, longarinas e sofás), em 
atendimento às necessidades do Poder Judiciário do Estado do Tocantins.  
Tendo em vista que a licitação foi realizada de acordo com as disposições da legislação de regência, qual seja, Lei 10.520/2002, 
Decretos 10.024/2019 e 8.538/2015, Lei Complementar 123/2006, e, subsidiariamente, Lei 8.666/93, bem como o parecer da 
ASJUADMDG (evento 3776433), acolho as sugestões propostas pelo Senhor Diretor-Geral (evento 3776683), ao tempo em que 
HOMOLOGO o Pregão Eletrônico 11/2021 - SRP, haja vista o êxito do certame, no qual foram adjudicados os Itens 1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 28, 29, 30 e 31 à empresa MB ESCRITORIOS INTELIGENTES LTDA, pelo valor 
total de R$ 1.805.450,00 (um milhão, oitocentos e cinco mil quatrocentos e cinquenta reais), e os Itens 14, 15, 24, 25, 26 e 27 à 
empresa LEFTEC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pelo valor total de R$ 582.027,07 (quinhentos e oitenta e dois mil vinte e 
sete reais e sete centavos), perfazendo a importância global de R$ 2.387.477,07 (dois milhões, trezentos e oitenta e sete mil 
quatrocentos e setenta e sete reais e sete centavos), e restando fracassados os Itens 12 e 13, conforme Resultado por 
Fornecedor, Termo de Adjudicação e Ata da Sessão (eventos 3774340, 3774351 e 3774354), para que produzam seus efeitos 
legais. 
Por conseguinte, manifesto-me pelo envio do feito sucessivamente à: 
1. ASPRE para homologação perante o sistema Comprasnet, extração de cópia do respectivo ato e juntada ao presente feito, 
como também publicação deste Termo de Homologação; 
2. COLIC para juntada dos termos de adjudicação e homologação no Sistema SICAP-LCO; e 
3. DCC para elaboração das Atas de Registro de Preços, coleta de assinaturas, publicações e demais atos pertinentes. 
Concomitante, à DIADM/DPATR para ciência e acompanhamento. 
Cumpra-se. 

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 
Presidente 

 

CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA 
Provimentos 

Provimento Nº 18 - CGJUS/ASJECGJUS 
Institui normas procedimentais de atuação da Comissão Permanente de Assuntos Notariais e Registrais 
(CPANR) 

A CORREGEDORA-GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e regimentais, e 
CONSIDERANDO que a Corregedoria-Geral da Justiça é órgão de fiscalização, controle e orientação dos serviços ofertados 
pelas serventias extrajudiciais em todo o Estado do Tocantins; 
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CONSIDERANDO a necessidade de sistematização, unificação e atualização de rotinas, objetivando aperfeiçoar os 
procedimentos realizados pela Comissão Permanente de Assuntos Notariais e Registrais (CPANR); 
CONSIDERANDO as deliberações contidas nos processos SEI nº 21.0.000000358-9. 
  
RESOLVE: 
Art. 1º Instituir os procedimentos a serem adotados pela Comissão Permanente de Assuntos Notariais e Registrais (CPANR), 
criada pelo artigo 38 da Lei Estadual nº 3408, de 28 de dezembro de 2018. 
  
I - A COMISSÃO PERMANENTE DE ASSUNTOS NOTARIAIS E REGISTRAIS (CPANR). 
  
Art. 2º A Comissão Permanente de Assuntos Notariais e Registrais (CPANR) possui competência para, como órgão consultivo e 
sem força vinculativa, propor modificações e direcionamentos na interpretação e aplicação da Lei nº 3.408, de 2018, bem assim 
em todos os assuntos de natureza notarial e de registro de abrangência e repercussão, direta ou indiretamente, em todo o 
Estado do Tocantins. 
§ 1º A CPANR é composta de um Juiz Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça, que a presidirá com voto de qualidade, e de um 
representante de cada especialidade das classes notarial e registral. 
§ 2º O representante e o respectivo suplente de que trata o § 1º deste artigo é designado pelo Corregedor-Geral da Justiça, para 
mandato de 2 (dois) anos, admitida uma recondução, mediante prévia indicação pela Associação dos Notários e Registradores 
do Tocantins (ANOREG/TO), observando o seguinte: 
I - um Registrador Civil de Pessoas Naturais e respectivo suplente, ouvida a Associação dos Registradores de Pessoas Naturais 
do Estado do Tocantins (ARPEN/TO); 
II - um Tabelião de Protesto de Títulos e respectivo suplente, ouvido o Instituto de Estudos de Protesto de Títulos do Brasil, 
Seção Tocantins (IEPTB/TO); 
III - um Registrador de Títulos e Documentos e um Registrador de Pessoas Jurídicas e respectivos suplentes, ouvido o Instituto 
de Registro de Títulos e Documentos e de Pessoas Jurídicas do Estado do Tocantins (IRTDPJ/TO); 
IV - um Tabelião de Notas e respectivos suplentes, ouvido o Colégio Notarial do Brasil, Seção Tocantins (CNB/TO); e 
V - um Registrador de Imóveis e respectivos suplentes, ouvido o Instituto de Registro Imobiliário do Brasil (IRIB/TO). 
§ 3º Até o dia 31 de janeiro do biênio em que finda o mandato dos membros da CPANR, a Associação dos Notários e 
Registradores do Tocantins (ANOREG/TO) deverá indicar os novos componentes da Comissão e seus suplentes ou manifestar 
pela recondução. 
§ 4º Compete à CPANR manifestar, previamente, sobre as normas e regulamentos do sistema de gestão integrada das 
serventias extrajudiciais e do selo de fiscalização eletrônica, bem como editar enunciados interpretativos da aplicação das 
tabelas de emolumentos, de observância obrigatória desde que aprovados pelo Corregedor-Geral da Justiça. 
  
II - DAS REUNIÕES. 
  
 Art. 3º. A Comissão Permanente de Assuntos Notariais e Registrais (CPANR) reunir-se-á uma vez por mês, preferencialmente 
na última sexta feira do mês, mediante convocação de seu presidente. 
§ 1º Incumbe à Corregedoria-Geral de Justiça comunicar aos membros da comissão, com antecedência mínima de 10 (dez) dias, 
a data e hora da sessão mencionada no caput do artigo, bem como a respectiva a pauta. 
§ 2º A comunicação poderá ser feita por qualquer meio eletrônico, desde que certificado o recebimento. 
§ 3º O acesso integral aos autos do processo será franqueado aos membros da CPANR, também com antecedência mínima de 
10 (dez) dias, mediante remessa de link de acesso aos e-mails de seus membros. 
Art. 4º À hora marcada, verificado o quórum, o presidente declarará aberta a sessão. 
Parágrafo Único: As reuniões poderão ser realizadas mediante sistema informatizado de videoconferência ou presencialmente, 
informação que deve constar da comunicação de que trata o § 2º do artigo 3º deste provimento. 
Art. 5º Do que ocorrer na sessão, será lavrada ata circunstanciada, que será distribuída aos membros e submetida à discussão, 
as alterações e a aprovação na sessão subsequente. 
§ 1º As atas poderão ser aprovadas na própria sessão. 
§ 2º A ata mencionará: 
I - o dia, mês e ano da sessão e a hora da abertura e do encerramento; 
II - o nome do membro que a tenha presidido a sessão, dos que compareceram, dos que não compareceram ou se retiraram 
antes do encerramento. 
III - os processos em debate, número de ordem, o resultado da votação, nome do relator e dos membros que acompanharam e 
divergiram, bem como dos que se declararam impedidos ou deixaram de votar por qualquer motivo; 
IV - tudo o que mais tenha ocorrido. 
Art. 6º Encerrada a sessão, restarem em pauta ou em mesa processos sem julgamento, serão eles incluídos na pauta da sessão 
seguinte, devendo a informação do adiamento constar expressamente da ata. 
§ 1º Sempre que houver necessidade, o presidente poderá convocar sessão extraordinária para apreciação de processos 
remanescentes das pautas anteriores. 
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III - DISTRIBUIÇÃO DOS PROCESSOS. 
  
Art. 7º Os processos serão distribuídos preferencialmente por sorteio, oportunizando-se, antes do sorteio, que os membros 
solicitem a relatoria de quaisquer dos processos pendentes de apreciação. 
Parágrafo Único: Qualquer membro da Comissão poderá solicitar relatoria de processo específico. 
Art. 8º Incumbe ao relator, com antecedência mínima de 48h (quarenta e oito horas) da respectiva sessão, encaminhar voto e/ou 
manifestações referentes aos processos incluídos em pauta ou levados em mesa. 
  
IV - DA DELIBERAÇÃO 
  
Art. 9º Iniciada a sessão, o presidente colherá o voto do relator, em seguida, dos demais membros, e, no caso de empate, 
proferirá voto de qualidade. 
Parágrafo único. Depois da apresentação do voto pelo relator, se houver, ficará aberta a discussão da matéria entre os membros 
da comissão, usando da palavra os que a solicitarem. 
Art. 10. Encerrada a discussão, o presidente tomará os votos dos demais membros. 
 § 1º Chamado a votar, o membro poderá justificar seu pronunciamento, usando da palavra pelo tempo necessário. 
Art. 11. O membro pedirá vista do processo previamente pelo sistema eletrônico de informações - (SEI), ou no momento de ser 
convidado a votar em sessão, devendo devolvê-lo na sessão ordinária subsequente. 
§ 1º Havendo mais de um pedido de vista, a preferência se dará pela ordem da chamada para votação. 
§ 2º Se os autos não forem devolvidos tempestivamente ou se não for solicitada pelo membro prorrogação de prazo, o presidente 
os requisitará para continuidade da deliberação na sessão subsequente. 
§ 3º O feito retirado com vista permanecerá em pauta até que retorne à deliberação. 
§ 4º O pedido de vista não impede que votem os membros que se sintam habilitados a fazê-lo. 
Art. 12. A deliberação, uma vez iniciada, ultimar-se-á na mesma sessão, salvo motivo superior. 
Art. 13. Finda a deliberação, ocorrendo hipótese prevista no § 3º do art. 38 da Lei Estadual nº 3.408, de 2018, encaminhar-se-á o 
processo ao Corregedor-Geral da Justiça para prolação de decisão normativa. 
Art. 14. Este provimento entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Desembargadora ETELVINA MARIA SAMPAIO FELIPE  
Corregedora-Geral da Justiça 

 

DIRETORIA GERAL 
Portarias 

Portaria Nº 1539/2021 - PRESIDÊNCIA/DIGER/DIADM/DCC, de 24 de junho 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 contrato nº 153/2021, referente ao Processo Administrativo 21.0.000010989-1, celebrado por este 
Tribunal de Justiça e a empresa Jose Espedito Dias Meneses, que tem por objeto contratação de empresa especializada para a 
aquisição de materiais promocionais necessários à divulgação de campanhas de caráter institucional do Poder Judiciário do 
Estado do Tocantins para atender às demandas do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins. 
RESOLVE: 
Art. 1º. Designar o servidor José Sebastião Pinheiro de Souza, matrícula 361213, como gestor do contrato nº 153/2021, e a 
servidora Mara Roberta de Souza Madeiros, matrícula 255446, com substituta, para, nos termos do “caput” do artigo 67 da Lei nº. 
8.666/93, conhecerem as obrigações mútuas previstas no instrumento de contratual, acompanhar e fiscalizar até a sua completa 
execução. 
Parágrafo único – Verificada a ocorrência de falta ou defeito na execução do contrato, o gestor notificará a contratada 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 de 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 

 
Portaria Nº 1524/2021 - PRESIDÊNCIA/DIGER/DIADM/DCC, de 23 de junho 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; 
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CONSIDERANDO, ainda, o contrato nº 150/2021, referente ao Processo Administrativo 21.0.000011328-7, celebrado por este 
Tribunal de Justiça e a empresa Araguaia Motors Comércio de Veículos e Peças - Ltda, que tem por objeto a contratação de 
concessionária para a prestação de serviços de revisão dos veículos Hilux SW4 Automáticos em garantia, realizando 
manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e acessórios originais, bem como lubrificantes, filtros e demais 
componentes necessários, de acordo com manual de garantia dos veículos pertencentes à frota do Tribunal de Justiça. 
RESOLVE: 
Art. 1º. Designar o servidor Jhonne Araújo de Miranda, matrícula nº 204861, como gestor do contrato nº 150/2021, e o servidor 
Acácio Lopes Lima, matrícula nº 185243, como substituto, para, nos termos do “caput” do artigo 67 da Lei nº. 8.666/93, 
conhecerem as obrigações mútuas previstas no instrumento contratual, acompanhar e fiscalizar o contrato até a sua completa 
execução. 
Parágrafo único – Verificada a ocorrência de falta ou defeito na execução do contrato, o gestor notificará a contratada 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 

 
Portaria Nº 1481/2021 - PRESIDÊNCIA/DIGER/DIADM/DCC, de 16 de junho 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 contrato nº 145/2021, referente ao Processo Administrativo 21.0.000001464-5, celebrado por este 
Tribunal de Justiça e a empresa PA Comércio e Serviços Gerais EIRELLI - ME, que tem por objeto contratação de empresa 
especializada para aquisição de licenças de software, com o objetivo de atender às demandas do Poder Judiciário do Estado do 
Tocantins. 
RESOLVE: 
Art. 1º. Designar a servidora Lily Sany Silva Leite, matrícula 352549, como gestora do contrato nº 145/2021, e o servidor Vinícius 
Fernandes Barboza, matrícula 352403, como substituto, para, nos termos do “caput” do artigo 67 da Lei nº. 8.666/93, 
conhecerem as obrigações mútuas previstas no instrumento de contratual, acompanhar e fiscalizar até a sua completa execução. 
Parágrafo único – Verificada a ocorrência de falta ou defeito na execução do contrato, a gestora notificará a contratada 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 

 
Portaria Nº 1484/2021 - PRESIDÊNCIA/DIGER/DIADM/DCC, de 16 de junho 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 contrato nº 145/2021, referente ao Processo Administrativo 21.0.000001464-5, celebrado por este 
Tribunal de Justiça e a empresa PA Comércio e Serviços Gerais EIRELLI - ME, que tem por objeto contratação de empresa 
especializada para aquisição de licenças de software, com o objetivo de atender às demandas do Poder Judiciário do Estado do 
Tocantins. 
RESOLVE: 
Art. 1º. Designar o servidor Bruno Odate Tavares, matrícula 352516, como fiscal técnico do contrato nº 145/2021, e o servidor 
Roberto Carlos Pires, matrícula 352342, como seu substituto, para, nos termos do “caput” do artigo 67 da Lei nº. 8.666/93, 
conhecerem as obrigações mútuas previstas no instrumento de contratual, acompanhar e fiscalizar até a sua completa execução. 
Parágrafo único – Verificada a ocorrência de falta ou defeito na execução do contrato, o fiscal demandante comunicará ao 
gestor do contrato que notificará a contratada 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 
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Portaria Nº 1504/2021 - PRESIDÊNCIA/DIGER/DIADM/DCC, de 21 de junho 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 contrato nº 148/2021, referente ao Processo Administrativo 21.0.000003130-2, celebrado por este 
Tribunal de Justiça e a empresa Distribuidora Floriano EIRELI - ME, que tem por objeto a aquisição de material de consumo, 
frasco com a capacidade de 500 ml, com a finalidade de atender às demandas do Poder Judiciário do Estado do Tocantins. 
RESOLVE: 
Art. 1º. Designar o servidor Luzândio Brito dos Santos, matrícula 359002, como gestor do contrato nº 148/2021, e o servidor 
Alecsandre Alves Oliveira, matrícula 358309, como substituto, para, nos termos do “caput” do artigo 67 da Lei nº. 8.666/93, 
conhecerem as obrigações mútuas previstas no instrumento de contratual, acompanhar e fiscalizar até a sua completa execução. 
Parágrafo único – Verificada a ocorrência de falta ou defeito na execução do contrato, o gestor notificará a contratada 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 

 
Portaria Nº 1528/2021 - PRESIDÊNCIA/DIGER/DIADM/DCC, de 23 de junho 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 contrato nº 151/2021, referente ao Processo Administrativo 20.0.000013285-4 celebrado por este 
Tribunal de Justiça e a empresa Distribuidora Floriano EIRELI - ME, que tem por objeto a contratação de empresa para o 
fornecimento, reabastecimento de água mineral, para atender as necessidades do Poder Judiciário do Estado do Tocantins. 
RESOLVE: 
Art. 1º. Designar a servidora Jucilene Ribeiro Ferreira, matrícula nº 178532, como gestora do contrato nº 151/2021, e o servidor 
Tácio Rafael Soares de Carvalho, matrícula nº 2642012, como substituto, para, nos termos do “caput” do artigo 67 da Lei nº. 
8.666/93, conhecerem as obrigações mútuas previstas no instrumento de contratual, acompanhar e fiscalizar até a sua completa 
execução. 
Parágrafo único – Verificada a ocorrência de falta ou defeito na execução do contrato, a gestora notificará a contratada 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 
DIVISÃO DE LICITAÇÃO, CONTRATOS E CONVÊNIOS 

Apostilas 
EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO 
PROCESSO 19.0.000039316-1 
CONTRATO Nº. 119/2020 
CONTRATANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CONTRATADA: A3E Projetos Ltda - ME 
OBJETO: O presente Instrumento tem por objeto a alteração do item 1.4, da Cláusula Primeira do Contrato nº 119/2020, firmado 
com a empresa A3E Projetos Ltda - ME, conforme Despacho nº 39976/2021, evento 3768513, para adequação do referido item 
aos termos da Minuta de Contrato evento 3110653, aprovada por meio do Parecer nº 417/2021, evento 3114803, e Decisão nº 
1604/2021, evento 3114909. 
DATA DA ASSINATURA: 29 de junho de 2021. 
 
EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO 
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 135/2020 
PROCESSO 20.0.000012350-2 
CREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CREDENCIADA: Mayrlla Suellen Miranda Nascimento 
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OBJETO: I – Fica alterado, com fulcro no § 8º do artigo 65 da Lei nº 8.666/93, o item 5.3, da Cláusula Quinta do Termo de 
Credenciamento nº 135/2020, firmado entre o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS e a MAYRLLA SUELLEN 
MIRANDA NASCIMENTO, em virtude da solicitação constante no Requerimento, evento 3761239, quanto à alteração dos dados 
bancários, passando o referido item a vigorar com a seguinte redação: 
"CLÁUSULA QUINTA – DA REMUNERAÇÃO E PAGAMENTO: 
[...] 
5.3. Dados bancários: 
Banco: Next 237 
Agência: 39292 
Conta Corrente: 0581 761 7 
[...]". 
DATA DA ASSINATURA: 29 de junho de 2021. 
 

Extratos de contratos 
EXTRATO DE CONTRATO 
PREGÃO ELETRÔNICO  – SRP Nº 05/2021 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 28/2021 
PROCESSO 21.0.000009719-2 
CONTRATO Nº 149/2021 
CONTRATANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CONTRATADA: Pura Vida Alimentos e Produtos EIRELI – ME. 
OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios, para atender às demandas do Poder Judiciário do Estado do Tocantins. 
VALOR: O valor ordinário do presente Instrumento fica ajustado em R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais), compreendendo todas 
as despesas e custos diretos e indiretos necessários à perfeita execução deste Contrato. 
VIGÊNCIA: O presente Contrato vigorará a partir da data de sua assinatura, ficando adstrito ao crédito orçamentário conforme 
disposto no art. 57 da Lei nº 8.666/93. 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
UNIDADE GESTORA: 060100 – Funjuris 
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 06010.02.122.1145.4204 
NATUREZA DE DESPESA; 33.90.30 
FONTE DE RECURSOS: 0240   
DATA DA ASSINATURA: 29 de junho de 2021. 
 
EXTRATO DE CONTRATO 
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 
PROCESSO 21.0.000011053-9 
CONTRATO Nº 158/2021 
CONTRATANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CONTRATADA: Tarsis Barreto Oliveira 
OBJETO: Contratação de Consultoria Técnica para Acompanhamento e Avaliação das Produções Científicas da Editora Esmat. 
VALOR: O valor da contratação será de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por 40 (quarenta) horas mensais, perfazendo o valor total 
de R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais), por 36 (trinta e seis) meses. 
VIGÊNCIA: Este Contrato terá vigência de 36 (trinta e seis) meses, contados a partir da assinatura do contrato, podendo, por 
interesse da Administração, ser prorrogado por períodos iguais e sucessivos, limitado a sua duração a 60 (sessenta) meses. 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
UNIDADE GESTORA: 060100 – Funjuris 
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 06010.02.128.1145.4180 
NATUREZA DE DESPESA; 33.90.35 
FONTE DE RECURSOS: 0240   
DATA DA ASSINATURA: 30 de junho de 2021. 
 

Extratos de termos aditivos 
EXTRATO DE TERMO ADITIVO  
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 3/2019 
PROCESSO 19.0.000019544-0 
CONVENENTES: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins (TJTO), com a interveniência da Escola Superior da Magistratura 
Tocantinense (ESMAT), e Fundação Universidade Federal do Tocantins (UFT), com o apoio de sua interveniente administrativa e 
financeira, a Fundação de Apoio Científico e Tecnológico do Tocantins (FAPTO). 
OBJETO: Constitui objeto do presente Instrumento a prorrogação da vigência do Convênio nº 3/2019 por mais 12 (doze) meses, 
bem como, o remanejamento de valores, conforme Despacho 37372/2021, evento 3748808 e Ofícios, eventos 3734069 e 
3734274, por meio da alteração do Plano de Trabalho, evento 3310946. 
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DA PRORROGAÇÃO: As partes acima qualificadas ajustam a prorrogação da vigência do Convênio nº 3/2019 por mais 12 
(doze) meses, ou seja, de 01/07/2021 a 30/06/2022, perfazendo um total de 36 (trinta e seis) meses. 
DATA DA ASSINATURA: 29 de junho de 2021. 
 
EXTRATO DE TERMO ADITIVO  
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº. 04/2019 
PROCESSO 19.0.000025397-1 
COOPERADORES: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins e o Município de Carrasco Bonito 
OBJETO: O presente Instrumento tem por objeto a prorrogação da vigência do Termo de Cooperação Técnica nº. 04/2019, por 
mais 36 (trinta e seis) meses, ou seja, pelo período de 26/08/2021 a 25/08/2024, perfazendo um total de 60 (sessenta) meses. 
DATA DA ASSINATURA: 30 de junho de 2021. 
 

Extratos das atas de registro de preços 
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 48/2021 
PROCESSO ADMINISTRATIVO 20.0.000002465-2 
PREGÃO ELETRÔNICO – SRP Nº 64/2020 
ORGÃO GERENCIADOR: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
FORNECEDOR REGISTRADO: BEH Soluções - Ltda 
OBJETO: Registro de preços visando à contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para montagem de 
equipamento energia fotovoltaica ON-GRID. 
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: 29 de junho de 2021. 
 
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 50/2021 
PROCESSO ADMINISTRATIVO 20.0.000002465-2 
PREGÃO ELETRÔNICO – SRP Nº 64/2020 
ORGÃO GERENCIADOR: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
FORNECEDOR REGISTRADO: J A Santos Froza Comercio e Serviços de Informática - EIRELI 
OBJETO: Registro de preços visando à contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para montagem de 
equipamento energia fotovoltaica ON-GRID. 
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: 29 de junho de 2021. 
 
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 60/2021 
PROCESSO ADMINISTRATIVO 20.0.000023215-8 
PREGÃO ELETRÔNICO - SRP Nº 23/2021 
ORGÃO GERENCIADOR: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
FORNECEDOR REGISTRADO: Tocantins Comércio de Materiais Hospitalares – EIRELI 
OBJETO: Registro de preços visando à contratação futura de empresa especializada para prestação de serviços de 
fornecimento, retirada, instalação e manutenção de vidros do Poder Judiciário do Estado 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: 29 de junho de 2021. 
 
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 49/2021 
PROCESSO ADMINISTRATIVO 20.0.000002465-2 
PREGÃO ELETRÔNICO – SRP Nº 64/2020 
ORGÃO GERENCIADOR: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
FORNECEDOR REGISTRADO: Ferpam Comércio de Ferramentas Parafusos e Máquinas – Ltda 
OBJETO: Registro de preços visando à contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para montagem de 
equipamento energia fotovoltaica ON-GRID. 
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: 29 de junho de 2021. 
 
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 68/2021 
PROCESSO ADMINISTRATIVO 21.0.000003255-4 
PREGÃO ELETRÔNICO – SRP Nº 29/2021 
ORGÃO GERENCIADOR: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
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FORNECEDOR REGISTRADO: Distribuidora Floriano EIRELI - ME 
OBJETO: Registro de preços visando à aquisição futura de gêneros alimentícios para atender às necessidades do Tribunal de 
Justiça do Estado 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: 29 de junho de 2021. 
 
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 52/2021 
PROCESSO ADMINISTRATIVO 21.0.000000994-3 
PREGÃO ELETRÔNICO - SRP Nº 22/2021 
ORGÃO GERENCIADOR: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
FORNECEDOR REGISTRADO: K.M.L.R Pinheiro Informática – EPP 
OBJETO: Registro de preços, visando à aquisição futura de equipamentos tecnológicos para modernização da estrutura 
tecnológica da Escola Superior da Magistratura Tocantinense - ESMAT e Centro de Comunicação Social - CECOM. 
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: 29 de junho de 2021. 
 
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 53/2021 
PROCESSO ADMINISTRATIVO 21.0.000000994-3 
PREGÃO ELETRÔNICO - SRP Nº 22/2021 
ORGÃO GERENCIADOR: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
FORNECEDOR REGISTRADO: INK Informática Reparação e Manutenção de Impressoras – Ltda 
OBJETO: Registro de preços, visando à aquisição futura de equipamentos tecnológicos para modernização da estrutura 
tecnológica da Escola Superior da Magistratura Tocantinense - ESMAT e Centro de Comunicação Social - CECOM. 
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: 29 de junho de 2021. 
 
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 54/2021 
PROCESSO ADMINISTRATIVO 21.0.000000994-3 
PREGÃO ELETRÔNICO - SRP Nº 22/2021 
ORGÃO GERENCIADOR: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
FORNECEDOR REGISTRADO: Prisma Comercio Varejista e Atacadista – EIRELI 
OBJETO: Registro de preços, visando à aquisição futura de equipamentos tecnológicos para modernização da estrutura 
tecnológica da Escola Superior da Magistratura Tocantinense - ESMAT e Centro de Comunicação Social - CECOM. 
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: 29 de junho de 2021. 
 
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 56/2021 
PROCESSO ADMINISTRATIVO 21.0.000000994-3 
PREGÃO ELETRÔNICO - SRP Nº 22/2021 
ORGÃO GERENCIADOR: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
FORNECEDOR REGISTRADO: Vídeo Mais Comércio e Serviços de Áudio e Vídeo – EIRELI 
OBJETO: Registro de preços, visando à aquisição futura de equipamentos tecnológicos para modernização da estrutura 
tecnológica da Escola Superior da Magistratura Tocantinense - ESMAT e Centro de Comunicação Social - CECOM. 
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: 29 de junho de 2021. 
 
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 57/2021 
PROCESSO ADMINISTRATIVO 21.0.000000994-3 
PREGÃO ELETRÔNICO - SRP Nº 22/2021 
ORGÃO GERENCIADOR: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
FORNECEDOR REGISTRADO: JR Soares Comércio de Material de Informática – EIRELI 
OBJETO: Registro de preços, visando à aquisição futura de equipamentos tecnológicos para modernização da estrutura 
tecnológica da Escola Superior da Magistratura Tocantinense - ESMAT e Centro de Comunicação Social - CECOM. 
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: 29 de junho de 2021. 
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EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 58/2021 
PROCESSO ADMINISTRATIVO 21.0.000000994-3 
PREGÃO ELETRÔNICO - SRP Nº 22/2021 
ORGÃO GERENCIADOR: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
FORNECEDOR REGISTRADO: P & F Importação e Exportação – Ltda 
OBJETO: Registro de preços, visando à aquisição futura de equipamentos tecnológicos para modernização da estrutura 
tecnológica da Escola Superior da Magistratura Tocantinense - ESMAT e Centro de Comunicação Social - CECOM. 
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: 29 de junho de 2021. 
 

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 59/2021  
PROCESSO ADMINISTRATIVO 21.0.000000994-3 
PREGÃO ELETRÔNICO - SRP Nº 22/2021 
ORGÃO GERENCIADOR: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
FORNECEDOR REGISTRADO: Marcelo Vitor Petrazzini – ME 
OBJETO: Registro de preços, visando à aquisição futura de equipamentos tecnológicos para modernização da estrutura 
tecnológica da Escola Superior da Magistratura Tocantinense - ESMAT e Centro de Comunicação Social - CECOM. 
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: 29 de junho de 2021. 
 

Extratos 
EXTRATO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO 
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 209/2021 
PROCESSO 21.0.000014491-3 
CREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CREDENCIADA: Kibelem Luisa Soares Rodrigues 
OBJETO: Constitui objeto do presente Termo de Credenciamento a prestação de serviços na especialidade de psicologia, 
destinado a atender às demandas do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, no Núcleo Regional de Atendimento 
Multidisciplinar de Tocantinópolis, Comarca de Tocantinópolis e Cidade de Tocantinópolis. 
VIGÊNCIA: 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. 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
UNIDADE GESTORA: 060100 - Funjuris 
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 06010.02.061.1145.3082 
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.36  
FONTE DE RECURSOS: 0240 
DATA DA ASSINATURA: 29 de junho de 2021. 
 

EXTRATO DE TERMO DE DESCREDENCIAMENTO 
TERMO DE CREDENCIAMENTO 72/2019 
PROCESSO 19.0.000014796-9 
DESCREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
DESCREDENCIADA: Heladia Neres Alves Aires 
OBJETO: Fica DESCREDENCIADA, a partir da assinatura deste Termo, a Assistente Social Heladia Neres Alves Aires??, da 
prestação de serviços de caráter auxiliar e especializado de entrevistadora de crianças e adolescentes vítimas de violência, por 
meio de depoimento especial, durante a fase probatória em processos judiciais, com a possibilidade de produção antecipada de 
prova no processo penal, antes do ajuizamento da ação, conforme inciso I do art. 156 do Código de Processo Penal, para 
atender às demanda do Poder Judiciário do Estado do Tocantins no Município de Palmas, com fulcro na alínea "c", da Cláusula 
Nona do Termo de Credenciamento nº 72/2019. 
DATA DA ASSINATURA: 29 de junho de 2021. 
 

EXTRATO DE TERMO DE DESCREDENCIAMENTO 
TERMO DE CREDENCIAMENTO 366/2020 
PROCESSO 20.0.000028428-0 
DESCREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
DESCREDENCIADA: Heladia Neres Alves Aires 
OBJETO: Fica DESCREDENCIADA, a partir da assinatura deste Termo, a Assistente Social Heladia Neres Alves Aires??, da 
prestação de serviços de caráter auxiliar e especializado de entrevistadora de crianças e adolescentes vítimas de violência, por 
meio de depoimento especial, durante a fase probatória em processos judiciais, com a possibilidade de produção antecipada de 
prova no processo penal, antes do ajuizamento da ação, conforme inciso I do art. 156 do Código de Processo Penal, para 
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atender às demanda do Poder Judiciário do Estado do Tocantins no Município de Porto Nacional, com fulcro na alínea "c", da 
Cláusula Nona do Termo de Credenciamento nº 366/2020. 
DATA DA ASSINATURA: 29 de junho de 2021. 
 

EXTRATO DE TERMO DE DESCREDENCIAMENTO 
TERMO DE CREDENCIAMENTO 242/2020 
PROCESSO 20.0.000016869-7 
DESCREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
DESCREDENCIADA: Isabella Dantas Medeiros 
OBJETO: Fica DESCREDENCIADA, a partir da assinatura deste Termo, Isabella Dantas Medeiros, da prestação de serviços de 
CONCILIADOR, destinados a atender às demandas do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, no Centro Judiciário de Solução 
de Conflitos e Cidadania - CEJUSC, Polo de Colinas do Tocantins, com fulcro no subitem 8.1.3, da Cláusula Oitava do Termo de 
Credenciamento nº 242/2020. 
DATA DA ASSINATURA: 29 de junho de 2021. 
 

EXTRATO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO 
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 216/2021 
PROCESSO 21.0.000015289-4 
CREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CREDENCIADO: Claudio Henrique Fernandes 
OBJETO: Constitui objeto do presente Termo de Credenciamento a prestação de serviços na especialidade de pedagogia, 
destinado a atender às demandas do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, no Núcleo Regional de Atendimento 
Multidisciplinar de Araguaína, Comarca de Araguaína e Cidade de Araguaína. 
VIGÊNCIA: 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. 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
UNIDADE GESTORA: 060100 - Funjuris 
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 06010.02.061.1145.3082 
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.36  
FONTE DE RECURSOS: 0240 
DATA DA ASSINATURA: 29 de junho de 2021. 
 

EXTRATO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO 
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 222/2021 
PROCESSO 21.0.000015515-0 
CREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CREDENCIADA: Vitória Regina Lopes Costa 
OBJETO: Constitui objeto do presente Termo de Credenciamento a prestação de serviços na especialidade de psicologia, 
destinado a atender às demandas do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, no Núcleo Regional de Atendimento 
Multidisciplinar de Palmas, Comarca de Palmas e Cidade de Palmas. 
VIGÊNCIA: 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. 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
UNIDADE GESTORA: 060100 - Funjuris 
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 06010.02.061.1145.3082 
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.36  
FONTE DE RECURSOS: 0240 
DATA DA ASSINATURA: 29 de junho de 2021. 
 

EXTRATO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO 
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 219/2021 
PROCESSO 21.0.000015525-7 
CREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CREDENCIADA: Cléia Conceição de Souza 
OBJETO: Constitui objeto do presente Termo de Credenciamento a prestação de serviços na especialidade de pedagogia, 
destinado a atender às demandas do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, no Núcleo Regional de Atendimento 
Multidisciplinar de Palmas, Comarca de Palmas e Cidade de Palmas. 
VIGÊNCIA: 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. 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
UNIDADE GESTORA: 060100 - Funjuris 
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 06010.02.061.1145.3082 
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NATUREZA DE DESPESA: 33.90.36  
FONTE DE RECURSOS: 0240 
DATA DA ASSINATURA: 29 de junho de 2021. 
 

EXTRATO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO 
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 220/2021 
PROCESSO 21.0.000015519-2 
CREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CREDENCIADA: Joelma de Sousa Ayres Savoine 
OBJETO: Constitui objeto do presente Termo de Credenciamento a prestação de serviços na especialidade de pedagogia, 
destinado a atender às demandas do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, no Núcleo Regional de Atendimento 
Multidisciplinar de Araguaína, Comarca de Araguaína e Cidade de Araguaína. 
VIGÊNCIA: 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. 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
UNIDADE GESTORA: 060100 - Funjuris 
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 06010.02.061.1145.3082 
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.36  
FONTE DE RECURSOS: 0240 
DATA DA ASSINATURA: 29 de junho de 2021. 
 

EXTRATO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO 
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 224/2021 
PROCESSO 21.0.000015729-2 
CREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CREDENCIADA: Maria Eudilene Maciel 
OBJETO: Constitui objeto do presente Termo de Credenciamento a prestação de serviços na especialidade de serviço social, 
destinado a atender às demandas do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, no Núcleo Regional de Atendimento 
Multidisciplinar de Araguaína, Comarca de Araguaína e Cidade de Araguaína. 
VIGÊNCIA: 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. 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
UNIDADE GESTORA: 060100 - Funjuris 
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 06010.02.061.1145.3082 
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.36  
FONTE DE RECURSOS: 0240 
DATA DA ASSINATURA: 29 de junho de 2021. 
 

EXTRATO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO 
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 229/2021 
PROCESSO 21.0.000015727-6 
CREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CREDENCIADO: Syllas Alves Pedrosa Silva 
OBJETO: Constitui objeto do presente Termo de Credenciamento a prestação de serviços na especialidade de psicologia, 
destinado a atender às demandas do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, no Núcleo Regional de Atendimento 
Multidisciplinar de Araguaína, Comarca de Araguaína e Cidade de Araguaína. 
VIGÊNCIA: 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. 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
UNIDADE GESTORA: 060100 - Funjuris 
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 06010.02.061.1145.3082 
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.36  
FONTE DE RECURSOS: 0240 
DATA DA ASSINATURA: 29 de junho de 2021. 
 

EXTRATO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO 
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 227/2021 
PROCESSO 21.0.000015731-4 
CREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CREDENCIADA: Marilena Ribeiro Alves de Jesus 
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OBJETO: Constitui objeto do presente Termo de Credenciamento a prestação de serviços na especialidade de psicologia, 
destinado a atender às demandas do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, no Núcleo Regional de Atendimento 
Multidisciplinar de Palmas, Comarca de Palmas e Cidade de Palmas. 
VIGÊNCIA: 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. 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
UNIDADE GESTORA: 060100 - Funjuris 
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 06010.02.061.1145.3082 
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.36  
FONTE DE RECURSOS: 0240 
DATA DA ASSINATURA: 29 de junho de 2021. 
 

EXTRATO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO 
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 228/2021 
PROCESSO 21.0.000015730-6 
CREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CREDENCIADA: Núbia Alves da Silva Cavalcante 
OBJETO: Constitui objeto do presente Termo de Credenciamento a prestação de serviços na especialidade de psicologia, 
destinado a atender às demandas do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, no Núcleo Regional de Atendimento 
Multidisciplinar de Gurupi, Comarca de Peixe e Cidade de Peixe. 
VIGÊNCIA: 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. 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
UNIDADE GESTORA: 060100 - Funjuris 
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 06010.02.061.1145.3082 
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.36  
FONTE DE RECURSOS: 0240 
DATA DA ASSINATURA: 29 de junho de 2021. 
 

EXTRATO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO 
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 214/2021 
PROCESSO 21.0.000015288-6 
CREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CREDENCIADA: Sandra Pereira dos Santos 
OBJETO: Constitui objeto do presente Termo de Credenciamento a prestação de serviços na especialidade de serviço social, 
destinado a atender às demandas do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, no Núcleo Regional de Atendimento 
Multidisciplinar de Porto Nacional, Comarca de Porto Nacional e Cidade de Porto Nacional. 
VIGÊNCIA: 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. 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
UNIDADE GESTORA: 060100 - Funjuris 
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 06010.02.061.1145.3082 
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.36  
FONTE DE RECURSOS: 0240 
DATA DA ASSINATURA: 29 de junho de 2021. 
 
EXTRATO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO 
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 226/2021 
PROCESSO 21.0.000015728-4 
CREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CREDENCIADA: Thayla Pinheiro de Matos 
OBJETO: Constitui objeto do presente Termo de Credenciamento a prestação de serviços na especialidade de psicologia, 
destinado a atender às demandas do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, no Núcleo Regional de Atendimento 
Multidisciplinar de Araguaína, Comarca de Araguaína e Cidade de Araguaína. 
VIGÊNCIA: 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. 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
UNIDADE GESTORA: 060100 - Funjuris 
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 06010.02.061.1145.3082 
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.36  
FONTE DE RECURSOS: 0240 
DATA DA ASSINATURA: 29 de junho de 2021. 
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EXTRATO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO 
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 200/2021 
PROCESSO 21.0.000014464-6 
CREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CREDENCIADA: Elizangela Gonçalves dos Santos Souza 
OBJETO: Constitui objeto do presente Termo de Credenciamento a prestação de serviços na especialidade de serviço social, 
destinado a atender às demandas do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, no Núcleo Regional de Atendimento 
Multidisciplinar de Palmas, Comarca de Palmas e Cidade de Palmas. 
VIGÊNCIA: 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. 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
UNIDADE GESTORA: 060100 - Funjuris 
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 06010.02.061.1145.3082 
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.36  
FONTE DE RECURSOS: 0240 
DATA DA ASSINATURA: 29 de junho de 2021. 
 

EXTRATO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO 
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 221/2021 
PROCESSO 21.0.000015517-6 
CREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CREDENCIADA: Ivone Cristina do Nascimento Amorim 
OBJETO: Constitui objeto do presente Termo de Credenciamento a prestação de serviços na especialidade de pedagogia, 
destinado a atender às demandas do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, no Núcleo Regional de Atendimento 
Multidisciplinar de Gurupi, Comarca de Gurupi e Cidade de Gurupi. 
VIGÊNCIA: 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. 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
UNIDADE GESTORA: 060100 - Funjuris 
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 06010.02.061.1145.3082 
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.36  
FONTE DE RECURSOS: 0240 
DATA DA ASSINATURA: 29 de junho de 2021. 
 

EXTRATO DE TERMO DE DESCREDENCIAMENTO 
TERMO DE CREDENCIAMENTO 240/2020 
PROCESSO 20.0.000016964-2 
DESCREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
DESCREDENCIADA: Jordana Resende Milhomem 
OBJETO: Fica DESCREDENCIADA, a partir da assinatura deste Termo, Jordana Resende Milhomem, da prestação de serviços 
de CONCILIADOR, destinados a atender as demandas do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, no Centro Judiciário de 
Solução de Conflitos e Cidadania - CEJUSC, Polo de Palmas, com fulcro no subitem 8.1.3, da Cláusula Oitava do Termo de 
Credenciamento nº 240/2020. 
DATA DA ASSINATURA: 29 de junho de 2021. 
 

EXTRATO DE TERMO DE DESCREDENCIAMENTO 
TERMO DE CREDENCIAMENTO 308/2020 
PROCESSO 20.0.000027688-0 
DESCREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
DESCREDENCIADA: Larissa Dias Carneiro Ferreira 
OBJETO: Fica DESCREDENCIADA, a partir da assinatura deste Termo, a pedagoga Larissa Dias Carneiro Ferreira?, da 
prestação de serviços de caráter auxiliar e especializado de entrevistadora de crianças e adolescentes vítimas de violência, por 
meio de depoimento especial, durante a fase probatória em processos judiciais, com a possibilidade de produção antecipada de 
prova no processo penal, antes do ajuizamento da ação, conforme inciso I do art. 156 do Código de Processo Penal, para 
atender às demanda do Poder Judiciário do Estado do Tocantins no Município de Araguaína, com fulcro na alínea "c", da 
Cláusula Nona do Termo de Credenciamento nº 308/2020. 
DATA DA ASSINATURA: 29 de junho de 2021. 
 

EXTRATO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO 
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 223/2021 
PROCESSO 21.0.000015726-8 
CREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 



ANO XXXIII-DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 4991 PALMAS-TO, QUARTA-FEIRA, 30 DE JUNHO DE 2021 61 

 

 
 

CREDENCIADA: Maguylene Rosa da Silva 
OBJETO: Constitui objeto do presente Termo de Credenciamento a prestação de serviços na especialidade de serviço social, 
destinado a atender às demandas do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, no Núcleo Regional de Atendimento 
Multidisciplinar de Palmas, Comarca de Palmas e Cidade de Palmas. 
VIGÊNCIA: 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. 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
UNIDADE GESTORA: 060100 - Funjuris 
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 06010.02.061.1145.3082 
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.36  
FONTE DE RECURSOS: 0240 
DATA DA ASSINATURA: 30 de junho de 2021. 
 

EXTRATO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO 
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 225/2021  
PROCESSO 21.0.000015522-2 
CREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CREDENCIADA: Larissa Pereira do Nascimento 
OBJETO: Constitui objeto do presente Termo de Credenciamento a prestação de serviços na especialidade de serviço social, 
destinado a atender às demandas do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, no Núcleo Regional de Atendimento 
Multidisciplinar de Palmas, Comarca de Palmas e Cidade de Palmas. 
VIGÊNCIA: 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. 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
UNIDADE GESTORA: 060100 - Funjuris 
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 06010.02.061.1145.3082 
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.36  
FONTE DE RECURSOS: 0240 
DATA DA ASSINATURA: 30 de junho de 2021. 
 

EXTRATO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO 
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 201/2021 
PROCESSO 21.0.000014810-2 
CREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CREDENCIADA: Darlene Almeida dos Santos 
OBJETO: Constitui objeto do presente Termo de Credenciamento a prestação de serviços na especialidade de pedagogia, 
destinado a atender às demandas do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, no Núcleo Regional de Atendimento 
Multidisciplinar de Paraíso do Tocantins, Comarca de Miracema do Tocantins e Cidade de Miracema do Tocantins. 
VIGÊNCIA: 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. 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
UNIDADE GESTORA: 060100 - Funjuris 
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 06010.02.061.1145.3082 
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.36  
FONTE DE RECURSOS: 0240 
DATA DA ASSINATURA: 30 de junho de 2021. 
 

EXTRATO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO 
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 198/2021  
PROCESSO 21.0.000014478-6 
CREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CREDENCIADA: Tanya Suely Costa Fonseca 
OBJETO: Constitui objeto do presente Termo de Credenciamento a prestação de serviços na especialidade de serviço social, 
destinado a atender às demandas do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, no Núcleo Regional de Atendimento 
Multidisciplinar de Colinas do Tocantins, Comarca de Guaraí e Cidade de Guaraí. 
VIGÊNCIA: 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. 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
UNIDADE GESTORA: 060100 - Funjuris 
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 06010.02.061.1145.3082 
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.36  
FONTE DE RECURSOS: 0240 
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DATA DA ASSINATURA: 30 de junho de 2021. 
 

DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS 
Portarias 

PORTARIA FÉRIAS Nº 856/2021, de 29 de junho de 2021 
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE WANDERLÂNDIA, ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e 
na forma da lei,  
Considerando o disposto no artigo n° 91 da Lei Complementar nº 10/1996 c/c o artigo n° 86, do Estatuto dos Servidores 
Públicos, Lei 1.818/2007; 
Considerando o disposto no artigo n° 42, inciso I, alínea "c" da Lei Complementar n° 10/1996 e conforme solicitação contida no 
sistema eGESP, 
RESOLVE: 
Art. 1º Suspender as férias do servidor IROM FERREIRA ARAUJO JUNIOR, matrícula nº 241658, relativas ao período aquisitivo 
2019/2020, marcadas para o período de 29/06 a 28/07/2021, a partir de 29/06/2021 até 28/07/2021, assegurado o usufruto dos 
dias remanescentes para o período de 01 a 30/10/2021, em razão de interesse da administração.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Jose Carlos Ferreira Machado 
Diretor do Foro 

 

PORTARIA FÉRIAS Nº 857/2021, de 30 de junho de 2021 
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE MIRACEMA DO TOCANTINS, ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas 
atribuições legais e na forma da lei,  
Considerando o disposto no artigo n° 91 da Lei Complementar nº 10/1996 c/c o artigo n° 86, do Estatuto dos Servidores 
Públicos, Lei 1.818/2007; 
Considerando o disposto no artigo n° 42, inciso I, alínea "c" da Lei Complementar n° 10/1996 e conforme solicitação contida no 
sistema eGESP, 
RESOLVE: 
Art. 1º Suspender as férias da servidora WILSA MARIA SANTOS ROCHA XAVIER, matrícula nº 62755, relativas ao período 
aquisitivo 2019/2020, marcadas para o período de 30/06 a 28/07/2021, a partir de 30/06/2021 até 28/07/2021, assegurado o 
usufruto dos dias remanescentes para o período de 04/04 a 02/05/2022, em razão de interesse da administração.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Marcello Rodrigues De Ataides 
Diretor do Foro 

 

ESMAT 
Editais 

EDITAL nº 044, de 2021 – SEI Nº. 21.0.000015937-6 
  
O diretor geral da Escola Superior da Magistratura Tocantinense (ESMAT), no uso de suas atribuições, dispõe sobre as normas 
gerais para ingresso e participação no curso COMUNICAÇÃO NÃO VIOLENTA - TURMA I, a se realizar nos dias, 6, 13, 20 e 27 
de agosto de 2021, mediante as condições determinadas neste Edital e demais dispositivos legais aplicados à espécie, conforme 
segue: 
  
1. DADOS GERAIS 
Nome: Comunicação Não Violenta – Turma I 
Objetivo: Capacitar magistrados, magistradas, servidoras, servidores e prestadores de serviço que atuam nos métodos 
consensuais de solução de conflitos, para aplicarem em sua prática de trabalho a comunicação não violenta na resolução de 
conflitos, de modo que possam tornar esta ação mais harmoniosa e eficaz 
Período de inscrições: As inscrições acontecerão no período de 30 de junho a 16 de julho de 2021 
Inscrições: As inscrições, na Turma I, dos magistrados e das magistradas serão realizadas por meio da Secretaria Acadêmica 
Virtual (SAV) no site da Esmat.  
As inscrições dos servidores e servidoras lotados no Nupemec serão realizadas por intermédio de indicação do coordenador do 
Nupemec.  
As inscrições dos conciliadores, conciliadoras, mediadores, mediadoras credenciados e credenciadas que atuam nos Cejuscs 
com as conciliações/mediações serão realizadas por intermédio de indicação do coordenador do Cejusc regional.  
  
As indicações para a Turma I, deverão ser feitas através dos Autos SEI Nº 21.0.000015937-6, que serão encaminhados pelo 
Nupemec, o responsável deverá observar as funções desempenhadas na prática de trabalho cotidiano, de modo que os 
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conhecimentos vivenciados no curso sejam aplicados de forma eficaz na resolução de conflitos. No Ofício de indicação deverão 
conter: nome, CPF, telefone, e-mail, função no órgão que o está indicando. 
  
Público-Alvo: Magistrados coordenadores e magistradas coordenadoras dos Cejuscs Polos 
Servidores e servidoras do Nupemec 
Servidores e servidoras dos Cejuscs Polos 
Facilitadores e facilitadoras da Justiça Restaurativa 
Conciliador/mediador, conciliadora/mediadora do Cejusc Araguaína 
Conciliador/mediador, conciliadora/mediadora do Cejusc Araguatins 
Conciliador/mediador, conciliadora/mediadora do Cejusc Arraias 
Conciliador/mediador, conciliadora/mediadora do Cejusc Colinas 
Conciliador/mediador, conciliadora/mediadora do Cejusc Dianópolis 
Conciliador/mediador, conciliadora/mediadora do Cejusc Guaraí 
Conciliador/mediador, conciliadora/mediadora do Cejusc Gurupi 
Conciliador/mediador, conciliadora/mediadora do Cejusc Miracema 
Conciliador/mediador, conciliadora/mediadora do Cejusc Miranorte 
Conciliador/mediador, conciliadora/mediadora do Cejusc Palmas 
Conciliador/mediador, conciliadora/mediadora do Cejusc Paraíso 
Conciliador/mediador, conciliadora/mediadora do Cejusc Tocantinópolis 
Carga horária: 12 horas-aula 
Modalidade: EaD 
Local: Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) da Esmat 
Valor do curso, custeado pela Esmat, por aluno: O valor do curso será calculado após a conclusão das atividades, 
considerando-se os critérios de horas-aula,.  
2. VAGAS 
  
2.1  Serão 50 vagas, assim distribuídas:  

PÚBLICO ALVO TURMA I  

Magistrados coordenadores e magistradas coordenadoras dos Cejuscs Polos 6 

Servidores e servidoras do Nupemec 3 

Servidores e servidoras dos Cejuscs Polos 6 

Facilitadores e facilitadoras da Justiça Restaurativa 4 

Conciliador/mediador, conciliadora/mediadora do Cejusc Araguaína 8 

Conciliador/mediador, conciliadora/mediadora do Cejusc Araguatins 2 

Conciliador/mediador, conciliadora/mediadora do Cejusc Arraias 1 

Conciliador/mediador, conciliadora/mediadora do Cejusc Colinas 1 

Conciliador/mediador, conciliadora/mediadora do Cejusc Dianópolis 1 

Conciliador/mediador, conciliadora/mediadora do Cejusc Guaraí 3 

Conciliador/mediador, conciliadora/mediadora do Cejusc Gurupi 3 

Conciliador/mediador, conciliadora/mediadora do Cejusc Miracema 2 

Conciliador/mediador, conciliadora/mediadora do Cejusc Miranorte 2 

Conciliador/mediador, conciliadora/mediadora do Cejusc Palmas 6 

Conciliador/mediador, conciliadora/mediadora do Cejusc Paraíso 1 

Conciliador/mediador, conciliadora/mediadora do Cejusc Tocantinópolis 1 

Total de Vagas 50 

  
3. PRÉ-REQUISITOS  
3.1 Serem magistrados coordenadores e magistradas coordenadoras dos Cejuscs Polos 
3.2 Serem servidores e servidoras do Nupemec 
3.3 Serem servidores e servidoras dos  dos Cejuscs Polos 
3.4 Serem facilitadores e facilitadoras da Justiça Restaurativa 
3.5 Serem conciliador/mediador, conciliadora/mediadora do Cejusc Araguaína 
3.6 Serem conciliador/mediador, conciliadora/mediadora do Cejusc Araguatins 
3.7 Serem conciliador/mediador, conciliadora/mediadora do Cejusc Arraias 
3.8 Serem conciliador/mediador, conciliadora/mediadora do Cejusc Colinas 
3.9 Serem conciliador/mediador, conciliadora/mediadora do Cejusc Dianópolis 
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3.10 Serem conciliador/mediador, conciliadora/mediadora do Cejusc Guaraí 
3.11Serem conciliador/mediador, conciliadora/mediadora do Cejusc Gurupi 
3.12 Serem conciliador/mediador, conciliadora/mediadora do Cejusc Miracema 
3.13 Serem conciliador/mediador, conciliadora/mediadora do Cejusc Miranorte 
3.14 Serem conciliador/mediador, conciliadora/mediadora do Cejusc Palmas 
3.15 Serem conciliador/mediador, conciliadora/mediadora do Cejusc Paraíso 
Serem conciliador/mediador, conciliadora/mediadora do Cejusc Tocantinópolis 
  
4 FREQUENCIA E AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM  
4.1 Os inscritos deverão participar das atividades programadas, conforme descrição no item  5 deste Edital. 
  
4.2 As frequências dos alunos e das alunas nas videoconferências pela Plataforma Google Meet serão registradas no momento 
em que efetuarem o seu login de acesso no Sistema Acadêmico Virtual (SAV) para assistir à transmissão do curso, link este que 
será disponibilizado pela Coordenação do Curso, por e-mail; 
  
4.3 Não haverá aferição de nota aos alunos; 
  
4.4 Se houver alteração no cronograma de desenvolvimento, ou no período de realização do evento, esta será comunicada por 
e-mail. Para tanto, os inscritos deverão atualizar seus e-mails e telefones de contato em seus perfis na Secretaria Acadêmica 
Virtual (SAV) e Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA). 
  
4.5 Somente receberão o certificado de conclusão os alunos e as alunas que obtiverem frequência igual ou superior a 75% de 
aproveitamento; 
  
4.6 Os alunos e as alunas estarão sujeitos às regras estabelecidas na Portaria nº 1.965, de 12 de setembro de 2018, e também 
às regras previstas no Edital próprio do curso. 
  
5. CRONOGRAMA E CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

COMUNICAÇÃO NÃO VIOLENTA – TURMA I 

MÓDULO I 

Descritores Conteúdo Programático e/ou Atividades 

Tema A Grande Virada 

Data/Período Dia 6 de agosto de 2021 

Professores Sven Fröhlich e Carolina Cassiano 

Conteúdos 
Programáticos 

1. A raiz dos conflitos e os obstáculos da comunicação. 
2. Desafios da comunicação. 
3. O Tripé da Comunicação Não Violenta e seus princípios. 
4. Humanização dos conflitos. 
5. O segredo da Comunicação Não Violenta: necessidades humanas universais. 

Objetivos Específicos do 
Módulo 

• Enxergar as raízes principais e obstáculos invisíveis nos conflitos; 
• Compreender os motivos de comportamentos desafiadores; 
• Saber como transformar conflitos em oportunidades de crescimento e de construção de confiança; 
• Entender como cocriar soluções ganhas na hora do conflito. 

Metodologia do Módulo 

Aula síncrona na Plataforma Google Meet, das 14h às 17h, onde serão utilizadas as seguintes 
metodologias:  
  
• Exposições teóricas e interação com os facilitadores; 
• Demonstrações com os facilitadores; 
• Atividades e trabalhos individuais e exercícios de autorreflexão; 
• Painel de reflexão; 
• Rodas de conversa; 
• Prática de diálogos; 
• Exercícios e dinâmicas em duplas, trios e pequenos grupos; 
• Role-plays e encenações de diálogos; 
• Brainstorming/Divergente e Convergente. 

Carga Horária Total 3 horas-aula 

MÓDULO II 

Descritores Conteúdo Programático e/ou Atividades 

Tema A Expressão Autêntica 
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Data/Período Dia 13 de agosto de 2021 

Professores Sven Fröhlich e Carolina Cassiano 

Conteúdos 
Programáticos 

6. Como a gente escuta? 
7. Os desafios e bloqueios na hora de ouvir. 
8. Escuta ativa, parafraseando na prática. 
9. Empatia na Comunicação Não Violenta: a escuta de sentimentos e necessidades. 

Objetivos Específicos do 
Módulo 

• Desenvolver a capacidade de escuta empática; 
• Contribuir para a construção de soluções sustentáveis no dia a dia, uma vez que todos se sentem 
vistos e considerados; 
• Conseguir ouvir os colegas e equipes, de forma a identificar anseios e desafios do interlocutor, seja 
durante um conflito ou mesmo no dia a dia, o que cultiva a confiança e a segurança psicológica na 
instituição. 

Metodologia do Módulo 

Aula síncrona na Plataforma Google Meet, das 14h às 17h, onde serão utilizadas as seguintes 
metodologias:  
  
• Exposições teóricas e interação com os facilitadores; 
• Demonstrações com os facilitadores; 
• Atividades e trabalhos individuais e exercícios de autorreflexão; 
• Painel de reflexão; 
• Rodas de conversa; 
• Prática de diálogos; 
• Exercícios e dinâmicas em duplas, trios e pequenos grupos; 
• Role-plays e encenações de diálogos; 
• Brainstorming/Divergente e Convergente. 

Carga Horária Total 3 horas-aula 

MÓDULO III 

Descritores Conteúdo Programático e/ou Atividades 

Tema O Poder da Escuta Empática 

Data/Período Dia 20 de agosto de 2021 

Professores Sven Fröhlich e Carolina Cassiano 

Conteúdos 
Programáticos 

10. Mudando o jogo: do "sincericídio" para a autenticidade. 
11. Tirar o filtro mental – aprendendo a observar sem avaliar. 
12. O papel dos sentimentos e dos pseudo-sentimentos. 
13. A arte de pedir corajosamente. 
14. Praticando a Expressão Autêntica. 

Objetivos Específicos do 
Módulo 

• Desenvolver a capacidade da fala autêntica; 
• Conseguir se expressar de forma mais assertiva e livre de julgamentos; 
• Tornando os participantes aptos a fazer pedidos e oferecer feedbacks que convidam para um diálogo 
colaborativo; 
• Cuidar das emoções e mudar os padrões de diálogo. 

Metodologia do Módulo 

Aula síncrona na Plataforma Google Meet, das 14h às 17h, onde serão utilizadas as seguintes 
metodologias:  
  
• Exposições teóricas e interação com os facilitadores; 
• Demonstrações com os facilitadores; 
• Atividades e trabalhos individuais e exercícios de autorreflexão; 
• Painel de reflexão; 
• Rodas de conversa; 
• Prática de diálogos; 
• Exercícios e dinâmicas em duplas, trios e pequenos grupos; 
• Role-plays e encenações de diálogos; 
• Brainstorming/Divergente e Convergente.  

Carga Horária Total 3 horas-aula 

MÓDULO IV 

Descritores Conteúdo Programático e/ou Atividades 

Tema Prática de Gestão de Conflitos 

Data/Período Dia 27 de agosto de 2021 
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Professores Sven Fröhlich e Carolina Cassiano 

Conteúdos 
Programáticos 

15. Treinando diálogos Autêntico-Empáticos. 
16. Empatia no momento de conflito. 
17. Perguntas e Respostas. 

Objetivos Específicos do 
Módulo 

• Colocar os conceitos da Comunicação Não Violenta em prática e exercitar como aplicar em questões 
reais; 
• Cultivar uma escuta empática e uma fala autêntica para dialogar durante os conflitos; 
• Expressar os incômodos, escutar opiniões divergentes, debater sobre os equívocos com abertura; 
• Criar um clima convidativo, em que as pessoas se sentem estimuladas a compartilhar suas 
experiências e também seguras para se expressar respeitando seu próprio ritmo. 

Metodologia do Módulo 

Aula síncrona na Plataforma Google Meet, das 14h às 17h, onde serão utilizadas as seguintes 
metodologias:  
  
• Exposições teóricas e interação com os facilitadores; 
• Demonstrações com os facilitadores; 
• Atividades e trabalhos individuais e exercícios de autorreflexão; 
• Painel de reflexão; 
• Rodas de conversa; 
• Prática de diálogos; 
• Exercícios e dinâmicas em duplas, trios e pequenos grupos; 
• Role-plays e encenações de diálogos; 
• Brainstorming/Divergente e Convergente. 

Carga Horária Total 3 horas-aula 

CARGA HORÁRIA TOTAL DO CURSO 

Modalidade de Ensino 
à Distância 

Módulo I 3 horas-aula 

12 horas-aula  
Módulo II 3 horas-aula 

Módulo III 3 horas-aula 

Módulo IV 3 horas-aula 

          

  

5.1 PROFESSORES E PROFESSORAS 

Nome Sven Fröhlich 

Síntese do Currículo 

Graduado em Administração de Empresas (Universidade Göttingen, Alemanha). Pós-Graduado em 
Comunicação Intercultural (LMU, Universidade de Munich, Alemanha), Facilitador em CNV (Formação 
com Marshall Rosenberg e outros treinadores internacionais). Facilitador internacional de Comunicação 
Não Violenta e Comunicac¸ão Intercultural e mediador de conflitos. Comec¸ou sua jornada na 
Comunicação Não Violenta ha´ 20 anos e fez cursos diretamente com Marshall Rosenberg, criador da 
Comunicação Não Violenta. E´ um dos pioneiros no Brasil na disseminac¸a~o da Comunicação Não 
Violenta.  

  

Nome Carolina Cassiano 

Síntese do Currículo 

E´ facilitadora de Comunicação Não Violenta em cursos, palestras e atendimentos individuais baseados 
em Comunicação Não Violenta, Mindfulness e Focusing. Jornalista. Foi gestora de times de conteu´do 
por 15 anos. Especialista em Gesta~o de Pessoas (FGV-SP), Gesta~o da Mudanc¸a (Change First). É 
coach ontolo´gica. Formada em Focusing e Mindfulness. Formada com facilitadores internacionais de 
Comunicação Não Violenta. Especialista em Gestão da Mudança, pela metodologia Change First. Pós-
Graduada em Gestão de Pessoas, pela Fundação Getúlio Vargas. Pós-Graduada em Ontologia da 
Linguagem, pelo Instituto Appana. Jornalista, pela Faculdade de Comunicação Social Cásper Líbero. 

  
6.  DISPOSIÇÕES FINAIS 
  
6.1 A inscrição do candidato implicará aceitação prévia das normas contidas no presente Edital, no Regimento Interno da Esmat 
e na Portaria nº 1.965, de 2018, publicada no DJ nº 4.348, de 13 de setembro de 2018. 
6.2 A desistência do curso, sem causa justificada, deverá ser comunicada à Esmat até o terceiro dia útil que anteceder o início do 
evento-atividade, pelo e-mail saesmat@tjto.jus.br. 
6.3 A desistência do curso iniciado ou a reprovação sujeitarão o inscrito à perda do direito de participar de ações de capacitação 
custeadas ou promovidas pela Escola Superior da Magistratura Tocantinense (ESMAT) pelo período de quatro meses, salvo por 
motivo de licença ou de afastamento previstos em Lei. 



ANO XXXIII-DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 4991 PALMAS-TO, QUARTA-FEIRA, 30 DE JUNHO DE 2021 67 

 

 
 

6.4 Os casos omissos e dúvidas de interpretação das normas reguladoras do curso, porventura suscitados, deverão ser 
encaminhados ao Conselho de Cursos da Escola Superior da Magistratura Tocantinense. 
Palmas-TO, 30 de junho  2021. 

  
Desembargador MARCO VILLAS BOAS 

Diretor Geral da Esmat 
 

EDITAL nº 045, de 2021 – SEI Nº. 21.0.000015944-9  
  
O diretor geral da Escola Superior da Magistratura Tocantinense (ESMAT), no uso de suas atribuições, dispõe sobre as normas 
gerais para ingresso e participação no curso COMUNICAÇÃO NÃO VIOLENTA - TURMA II, a se realizar nos dias, 3, 10, 17 e  
24 de setembro de 2021, mediante as condições determinadas neste Edital e demais dispositivos legais aplicados à espécie, 
conforme segue: 
  
1. DADOS GERAIS 
Nome: Comunicação Não Violenta – Turma II 
Objetivo: Capacitar magistrados, magistradas, servidoras, servidores e prestadores de serviço que atuam nos métodos 
consensuais de solução de conflitos, para aplicarem em sua prática de trabalho a comunicação não violenta na resolução de 
conflitos, de modo que possam tornar esta ação mais harmoniosa e eficaz 
Período de inscrições: As inscrições acontecerão no período de 30 de junho a 16 de julho de 2021 
Inscrições: As inscrições, na Turma II, dos magistrados e das magistradas serão realizadas por meio da Secretaria Acadêmica 
Virtual (SAV) no site da Esmat. 
  
As inscrições dos servidores e servidoras lotados no Nupemec serão realizadas por intermédio de indicação do coordenador do 
Nupemec. 
  
As inscrições dos conciliadores, conciliadoras, mediadores, mediadoras credenciados e credenciadas que atuam nos Cejuscs 
com as conciliações/mediações serão realizadas por intermédio de indicação do coordenador do Cejusc regional.  
  
As indicações para a Turma II, deverão ser feitas através dos Autos SEI Nº 21.0.000015944-9, que serão encaminhados pelo 
Nupemec, o responsável deverá observar as funções desempenhadas na prática de trabalho cotidiano, de modo que os 
conhecimentos vivenciados no curso sejam aplicados de forma eficaz na resolução de conflitos. No Ofício de indicação deverão 
conter: nome, CPF, telefone, e-mail, função no órgão que o está indicando. 
  
Público-Alvo: Magistrados coordenadores e magistradas coordenadoras dos Cejuscs Polos 
Servidores e servidoras do Nupemec 
Servidores e servidoras dos Cejuscs Polos 
Facilitadores e facilitadoras da Justiça Restaurativa 
Conciliador/mediador, conciliadora/mediadora do Cejusc Araguaína 
Conciliador/mediador, conciliadora/mediadora do Cejusc Araguatins 
Conciliador/mediador, conciliadora/mediadora do Cejusc Arraias 
Conciliador/mediador, conciliadora/mediadora do Cejusc Colinas 
Conciliador/mediador, conciliadora/mediadora do Cejusc Dianópolis 
Conciliador/mediador, conciliadora/mediadora do Cejusc Guaraí 
Conciliador/mediador, conciliadora/mediadora do Cejusc Gurupi 
Conciliador/mediador, conciliadora/mediadora do Cejusc Miracema 
Conciliador/mediador, conciliadora/mediadora do Cejusc Miranorte 
Conciliador/mediador, conciliadora/mediadora do Cejusc Palmas 
Conciliador/mediador, conciliadora/mediadora do Cejusc Paraíso 
Conciliador/mediador, conciliadora/mediadora do Cejusc Tocantinópolis 
Carga horária: 12 horas-aula 
Modalidade: EaD 
Local: Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) da Esmat 
Valor do curso, custeado pela Esmat, por aluno: O valor do curso será calculado após a conclusão das atividades, 
considerando-se os critérios de horas-aula,. 
  
2. VAGAS 
  
2.1  Serão 50 vagas, assim distribuídas:  

PÚBLICO ALVO TURMA II  
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Magistrados coordenadores e magistradas coordenadoras dos Cejuscs Polos 6 

Servidores e servidoras do Nupemec 2 

Servidores e servidoras dos Cejuscs Polos 6 

Facilitadores e facilitadoras da Justiça Restaurativa 4 

Conciliador/mediador, conciliadora/mediadora do Cejusc Araguaína 6 

Conciliador/mediador, conciliadora/mediadora do Cejusc Araguatins 4 

Conciliador/mediador, conciliadora/mediadora do Cejusc Arraias 1 

Conciliador/mediador, conciliadora/mediadora do Cejusc Colinas 2 

Conciliador/mediador, conciliadora/mediadora do Cejusc Dianópolis 1 

Conciliador/mediador, conciliadora/mediadora do Cejusc Guaraí 2 

Conciliador/mediador, conciliadora/mediadora do Cejusc Gurupi 2 

Conciliador/mediador, conciliadora/mediadora do Cejusc Miracema 2 

Conciliador/mediador, conciliadora/mediadora do Cejusc Miranorte 2 

Conciliador/mediador, conciliadora/mediadora do Cejusc Palmas 8 

Conciliador/mediador, conciliadora/mediadora do Cejusc Paraíso 1 

Conciliador/mediador, conciliadora/mediadora do Cejusc Tocantinópolis 1 

Total de Vagas 50 

  
3. PRÉ-REQUISITOS  
3.1 Serem magistrados coordenadores e magistradas coordenadoras dos Cejuscs Polos 
3.2 Serem servidores e servidoras do Nupemec 
3.3 Serem servidores e servidoras dos  dos Cejuscs Polos 
3.4 Serem facilitadores e facilitadoras da Justiça Restaurativa 
3.5 Serem conciliador/mediador, conciliadora/mediadora do Cejusc Araguaína 
3.6 Serem conciliador/mediador, conciliadora/mediadora do Cejusc Araguatins 
3.7 Serem conciliador/mediador, conciliadora/mediadora do Cejusc Arraias 
3.8 Serem conciliador/mediador, conciliadora/mediadora do Cejusc Colinas 
3.9 Serem conciliador/mediador, conciliadora/mediadora do Cejusc Dianópolis 
3.10 Serem conciliador/mediador, conciliadora/mediadora do Cejusc Guaraí 
3.11Serem conciliador/mediador, conciliadora/mediadora do Cejusc Gurupi 
3.12 Serem conciliador/mediador, conciliadora/mediadora do Cejusc Miracema 
3.13 Serem conciliador/mediador, conciliadora/mediadora do Cejusc Miranorte 
3.14 Serem conciliador/mediador, conciliadora/mediadora do Cejusc Palmas 
3.15 Serem conciliador/mediador, conciliadora/mediadora do Cejusc Paraíso 
Serem conciliador/mediador, conciliadora/mediadora do Cejusc Tocantinópolis 
  
4 FREQUENCIA E AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM  
4.1 Os inscritos deverão participar das atividades programadas, conforme descrição no item  5 deste Edital. 
  
4.2 As frequências dos alunos e das alunas nas videoconferências pela Plataforma Google Meet serão registradas no momento 
em que efetuarem o seu login de acesso no Sistema Acadêmico Virtual (SAV) para assistir à transmissão do curso, link este que 
será disponibilizado pela Coordenação do Curso, por e-mail; 
  
4.3 Não haverá aferição de nota aos alunos; 
  
4.4 Se houver alteração no cronograma de desenvolvimento, ou no período de realização do evento, esta será comunicada por 
e-mail. Para tanto, os inscritos deverão atualizar seus e-mails e telefones de contato em seus perfis na Secretaria Acadêmica 
Virtual (SAV) e Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA). 
  
4.5 Somente receberão o certificado de conclusão os alunos e as alunas que obtiverem frequência igual ou superior a 75% de 
aproveitamento; 
  
4.6 Os alunos e as alunas estarão sujeitos às regras estabelecidas na Portaria nº 1.965, de 12 de setembro de 2018, e também 
às regras previstas no Edital próprio do curso. 
  
5. CRONOGRAMA E CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

COMUNICAÇÃO NÃO VIOLENTA – TURMA II 
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MÓDULO I 

Descritores Conteúdo Programático e/ou Atividades 

Tema A Grande Virada 

Data/Período Dia 3 de setembro de 2021 

Professores Sven Fröhlich e Carolina Cassiano 

Conteúdos 
Programáticos 

1. A raiz dos conflitos e os obstáculos da comunicação. 
2. Desafios da comunicação. 
3. O Tripé da Comunicação Não Violenta e seus princípios. 
4. Humanização dos conflitos. 
5. O segredo da Comunicação Não Violenta: necessidades humanas universais. 

Objetivos Específicos do 
Módulo 

• Enxergar as raízes principais e obstáculos invisíveis nos conflitos; 
• Compreender os motivos de comportamentos desafiadores; 
• Saber como transformar conflitos em oportunidades de crescimento e de construção de confiança; 
• Entender como cocriar soluções ganhas na hora do conflito. 

Metodologia do Módulo 

Aula síncrona na Plataforma Google Meet, das 14h às 17h, onde serão utilizadas as seguintes 
metodologias:  
  
• Exposições teóricas e interação com os facilitadores; 
• Demonstrações com os facilitadores; 
• Atividades e trabalhos individuais e exercícios de autorreflexão; 
• Painel de reflexão; 
• Rodas de conversa; 
• Prática de diálogos; 
• Exercícios e dinâmicas em duplas, trios e pequenos grupos; 
• Role-plays e encenações de diálogos; 
• Brainstorming/Divergente e Convergente. 

Carga Horária Total 3 horas-aula 

MÓDULO II 

Descritores Conteúdo Programático e/ou Atividades 

Tema A Expressão Autêntica 

Data/Período Dia 10 de setembro de 2021 

Professores Sven Fröhlich e Carolina Cassiano 

Conteúdos 
Programáticos 

6. Como a gente escuta? 
7. Os desafios e bloqueios na hora de ouvir. 
8. Escuta ativa, parafraseando na prática. 
9. Empatia na Comunicação Não Violenta: a escuta de sentimentos e necessidades. 

Objetivos Específicos do 
Módulo 

• Desenvolver a capacidade de escuta empática; 
• Contribuir para a construção de soluções sustentáveis no dia a dia, uma vez que todos se sentem 
vistos e considerados; 
• Conseguir ouvir os colegas e equipes, de forma a identificar anseios e desafios do interlocutor, seja 
durante um conflito ou mesmo no dia a dia, o que cultiva a confiança e a segurança psicológica na 
instituição. 

Metodologia do Módulo 

Aula síncrona na Plataforma Google Meet, das 14h às 17h, onde serão utilizadas as seguintes 
metodologias:  
  
• Exposições teóricas e interação com os facilitadores; 
• Demonstrações com os facilitadores; 
• Atividades e trabalhos individuais e exercícios de autorreflexão; 
• Painel de reflexão; 
• Rodas de conversa; 
• Prática de diálogos; 
• Exercícios e dinâmicas em duplas, trios e pequenos grupos; 
• Role-plays e encenações de diálogos; 
• Brainstorming/Divergente e Convergente. 

Carga Horária Total 3 horas-aula 

MÓDULO III 

Descritores Conteúdo Programático e/ou Atividades 

Tema O Poder da Escuta Empática 
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Data/Período Dia 17 de setembro de 2021 

Professores Sven Fröhlich e Carolina Cassiano 

Conteúdos 
Programáticos 

10. Mudando o jogo: do "sincericídio" para a autenticidade. 
11. Tirar o filtro mental – aprendendo a observar sem avaliar. 
12. O papel dos sentimentos e dos pseudo-sentimentos. 
13. A arte de pedir corajosamente. 
14. Praticando a Expressão Autêntica. 

Objetivos Específicos do 
Módulo 

• Desenvolver a capacidade da fala autêntica; 
• Conseguir se expressar de forma mais assertiva e livre de julgamentos; 
• Tornando os participantes aptos a fazer pedidos e oferecer feedbacks que convidam para um diálogo 
colaborativo; 
• Cuidar das emoções e mudar os padrões de diálogo. 

Metodologia do Módulo 

Aula síncrona na Plataforma Google Meet, das 14h às 17h, onde serão utilizadas as seguintes 
metodologias:  
  
• Exposições teóricas e interação com os facilitadores; 
• Demonstrações com os facilitadores; 
• Atividades e trabalhos individuais e exercícios de autorreflexão; 
• Painel de reflexão; 
• Rodas de conversa; 
• Prática de diálogos; 
• Exercícios e dinâmicas em duplas, trios e pequenos grupos; 
• Role-plays e encenações de diálogos; 
• Brainstorming/Divergente e Convergente.  

Carga Horária Total 3 horas-aula 

MÓDULO IV 

Descritores Conteúdo Programático e/ou Atividades 

Tema Prática de Gestão de Conflitos 

Data/Período Dia 24 de setembro de 2021 

Professores Sven Fröhlich e Carolina Cassiano 

Conteúdos 
Programáticos 

15. Treinando diálogos Autêntico-Empáticos. 
16. Empatia no momento de conflito. 
17. Perguntas e Respostas. 

Objetivos Específicos do 
Módulo 

• Colocar os conceitos da Comunicação Não Violenta em prática e exercitar como aplicar em questões 
reais; 
• Cultivar uma escuta empática e uma fala autêntica para dialogar durante os conflitos; 
• Expressar os incômodos, escutar opiniões divergentes, debater sobre os equívocos com abertura; 
• Criar um clima convidativo, em que as pessoas se sentem estimuladas a compartilhar suas 
experiências e também seguras para se expressar respeitando seu próprio ritmo. 

Metodologia do Módulo 

Aula síncrona na Plataforma Google Meet, das 14h às 17h, onde serão utilizadas as seguintes 
metodologias:  
  
• Exposições teóricas e interação com os facilitadores; 
• Demonstrações com os facilitadores; 
• Atividades e trabalhos individuais e exercícios de autorreflexão; 
• Painel de reflexão; 
• Rodas de conversa; 
• Prática de diálogos; 
• Exercícios e dinâmicas em duplas, trios e pequenos grupos; 
• Role-plays e encenações de diálogos; 
• Brainstorming/Divergente e Convergente. 

Carga Horária Total 3 horas-aula 

CARGA HORÁRIA TOTAL DO CURSO 

Modalidade de Ensino 
à Distância 

Módulo I 3 horas-aula 

12 horas-aula  
Módulo II 3 horas-aula 

Módulo III 3 horas-aula 

Módulo IV 3 horas-aula 
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5.1 PROFESSORES E PROFESSORAS 

Nome Sven Fröhlich 

Síntese do Currículo 

Graduado em Administração de Empresas (Universidade Göttingen, Alemanha). Pós-Graduado em 
Comunicação Intercultural (LMU, Universidade de Munich, Alemanha), Facilitador em CNV (Formação 
com Marshall Rosenberg e outros treinadores internacionais). Facilitador internacional de Comunicação 
Não Violenta e Comunicac¸ão Intercultural e mediador de conflitos. Comec¸ou sua jornada na 
Comunicação Não Violenta ha´ 20 anos e fez cursos diretamente com Marshall Rosenberg, criador da 
Comunicação Não Violenta. E´ um dos pioneiros no Brasil na disseminac¸a~o da Comunicação Não 
Violenta.  

  

Nome Carolina Cassiano 

Síntese do Currículo 

E´ facilitadora de Comunicação Não Violenta em cursos, palestras e atendimentos individuais baseados 
em Comunicação Não Violenta, Mindfulness e Focusing. Jornalista. Foi gestora de times de conteu´do 
por 15 anos. Especialista em Gesta~o de Pessoas (FGV-SP), Gesta~o da Mudanc¸a (Change First). É 
coach ontolo´gica. Formada em Focusing e Mindfulness. Formada com facilitadores internacionais de 
Comunicação Não Violenta. Especialista em Gestão da Mudança, pela metodologia Change First. Pós-
Graduada em Gestão de Pessoas, pela Fundação Getúlio Vargas. Pós-Graduada em Ontologia da 
Linguagem, pelo Instituto Appana. Jornalista, pela Faculdade de Comunicação Social Cásper Líbero. 

  
6.  DISPOSIÇÕES FINAIS 
  
6.1 A inscrição do candidato implicará aceitação prévia das normas contidas no presente Edital, no Regimento Interno da Esmat 
e na Portaria nº 1.965, de 2018, publicada no DJ nº 4.348, de 13 de setembro de 2018. 
6.2 A desistência do curso, sem causa justificada, deverá ser comunicada à Esmat até o terceiro dia útil que anteceder o início do 
evento-atividade, pelo e-mail saesmat@tjto.jus.br. 
6.3 A desistência do curso iniciado ou a reprovação sujeitarão o inscrito à perda do direito de participar de ações de capacitação 
custeadas ou promovidas pela Escola Superior da Magistratura Tocantinense (ESMAT) pelo período de quatro meses, salvo por 
motivo de licença ou de afastamento previstos em Lei. 
6.4 Os casos omissos e dúvidas de interpretação das normas reguladoras do curso, porventura suscitados, deverão ser 
encaminhados ao Conselho de Cursos da Escola Superior da Magistratura Tocantinense. 
Palmas-TO, 30 de junho  2021.  

Desembargador MARCO VILLAS BOAS 
Diretor Geral da Esmat 

 

Portarias 
PORTARIA No 009, de 2021 – SEI nº 21.0.000012273-1  

  
O Excelentíssimo Senhor Desembargador MARCO VILLAS BOAS, diretor geral da Escola Superior da Magistratura 
Tocantinense (ESMAT), no uso das atribuições que a Resolução no 076, de 2014, lhe confere e,  
  
CONSIDERANDO a importância e a necessidade de capacitar magistrados e magistradas servidoras, servidores e prestadores 
de serviço que atuam nos métodos consensuais de solução de conflitos, para aplicarem em sua prática de trabalho a 
Comunicação Não Violenta na resolução de conflitos, de modo que estes possam tornar esta ação mais harmoniosa e eficaz. 
  
R E S O L V E 
  
Art. 1º Designar o juiz MÁRCIO SOARES DA CUNHA, sem prejuízo de suas funções, como coordenador do curso Comunicação 
Não Violenta - Turmas I e II –, a ser promovido pela Escola Superior da Magistratura Tocantinense (ESMAT). 
  
Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
  
Publique-se. Cumpra-se. 
  
Palmas-TO, 30 de junho de 2021.  

  
Desembargador MARCO VILLAS BOAS 

Diretor Geral da Esmat 
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