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SEÇÃO JUDICIAL 

2ª CÂMARA CÍVEL 
SECRETÁRIO: CARLOS GALVÃO CASTRO NETO 

Intimações de acórdãos 
APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA Nº 5012685-05.2011.8.27.2729/TO 
PROCESSO ORIGINÁRIO: Nº 5012685-05.2011.8.27.2729/TO 
RELATOR: DESEMBARGADOR MARCO ANTHONY STEVESON VILLAS BOAS 
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO (AUTOR) 
1º APELADO: CARLOS HENRIQUE AMORIM (RÉU) 
ADVOGADO: MARESSA MARINHO DE CARVALHO BARBOSA OAB/TO 010216 
ADVOGADO: PÚBLIO BORGES ALVES   TO002365 
ADVOGADO: CARLOS AUGUSTO CAETANO RODRIGUES MORAIS OAB/TO 009334 
ADVOGADO: THAYSMARA DOS SANTOS LINDOSO OAB/TO 009339   
2º APELADO: HAROLDO CARNEIRO RASTOLDO 
ADVOGADO: HAROLDO CARNEIRO RASTOLDO OAB/TO 797   
3º APELADO: JOSÉ ANÍBAL RODRIGUES ALVES LAMATTINA (RÉU) 
ADVOGADO: BENEDITO DOS SANTOS GONÇALVES OAB/TO 000618 
4º APELADO: ROSANNA MEDEIROS FERREIRA ALBUQUERQUE (RÉU) 
ADVOGADO: CÉLIO HENRIQUE MAGALHAES ROCHA OAB/TO 03115B 
ADVOGADO: JORGE AUGUSTO MAGALHÃES ROCHA OAB/TO 004454 
ADVOGADO: NATANRY HELENA DE SOUZA BASTOS OAB/TO 05668B 
5º APELADO:  RUY ADRIANO RIBEIRO (RÉU) 
SANDALO BUENO DO NASCIMENTO OAB/TO 06375A  
6º APELADO: ESTADO DO TOCANTINS (RÉU) 
7º APELADO: SABINO LEONARDO DE ARAÚJO NETO (RÉU) 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
EMENTA: 1. APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATOS DE IMPROBIDADE 
ADMINISTRATIVA. VENDA DE LOTE PÚBLICO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. PRELIMINAR AFASTADA. 
Inexiste nulidade processual, por ofensa ao princípio da não surpresa e contraditório, se a defesa prévia apresentada em nada 
inovou na matéria fática, tampouco revelou fato novo e desconhecido do autor, sobretudo porque, após a apresentação da 
defesa, o próximo passo é o recebimento ou rejeição da ação, nos termos do artigo 17, § 8o, da Lei no 8.429, de 1992, o que 
efetivamente foi realizado pelo magistrado. 2. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. NÃO OCORRÊNCIA. PRELIMINAR AFASTADA. 
Não há de se falar em violação à coisa julgada no caso, considerando que o Acórdão exarado na Apelação no 0013299-
95.2015.8.27.0000 não recebeu a inicial, mas apenas cassou a Sentença para oportunizar a emenda da inicial. 3. AFERIÇÃO 
DO DANO AO ERÁRIO. AUSÊNCIA DE ÍNDÍCIOS MÍNIMOS. ÔNUS DO AUTOR DA AÇÃO. REJEIÇÃO DA INICIAL. 
MANUTENÇÃO. 3.1. Embora na fase de recebimento da inicial vigore o princípio in dubio pro societate, não se pode olvidar que 
o autor da ação civil pública tem obrigação de apresentar documentos que contenham indícios suficientes da existência do ato de 
improbidade imputado, sob pena de, quando analisada a justa causa, ser rejeitada a ação ante a ausência de last ro probatório 
mínimo (artigo 17, § 6o da Lei no 8.429, de 1992). 3.2. As provas oferecidas não permitem concluir acerca da materialidade do 
suposto ato de improbidade de dispensa indevida de licitação, o que conduz a improcedência da ação e o seu não receb imento, 
especialmente porque a versão de alienação do lote público por preço ínfimo baseia-se apenas em informações que não trazem 
qualquer indício de dilapidação do patrimônio público, dano ao erário, conluio entre os réus ou mesmo enriquecimento ilícito. 
Apesar de o preço vil ser a maior evidência dos atos ímprobos, não há conclusão do TCE neste sentido, pois a alienação tomou 
por base o valor venal do imóvel consignado na Planta de Valores Genéricos da Prefeitura de Palmas (Lei Municipal no 1.593, de 
2008). 
ACÓRDÃO: A a Egrégia 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por unanimidade, negar 
provimento à Apelação e à Remessa Necessária, a fim manter incólume a Sentença recorrida que, nos termos do artigo 17, § 8o, 
da Lei de Improbidade Administrativa, rejeitou a inicial da ação em epígrafe, nos termos do voto do(a) Relator(a). Palmas, 04 de 
agosto de 2021. 
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0015749-30.2019.8.27.2729/TO (SEGREDO DE JUSTIÇA) 
PROCESSO ORIGINÁRIO: Nº 0015749-30.2019.8.27.2729/TO 
RELATOR: JUIZ JOCY GOMES DE ALMEIDA 
APELANTE: A. D. C. B. (AUTOR) 
ADVOGADO: ELISIANE FERREIRA MACHADO (OAB TO007204) 
ADVOGADO: ADELAINE DA CUNHA BATISTA (OAB GO052348) 
APELADO: I. F. N. D. C. (RÉU) 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. 
JUSTIÇA GRATUITA HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. DESISTÊNCIA HOMOLOGADA. CONDENAÇÃO AO 



ANO XXXIII-DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 5024 PALMAS-TO, TERÇA-FEIRA, 17 DE AGOSTO DE 2021 3 

 

 
 

PAGAMENTO DE DESPESAS PROCESSUAIS. INTELIGÊNCIA DO ART. 90 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.  RECURSO 
CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Quando a justiça gratuita também e objeto do apelo, a falta de 
recolhimento das custas recursais não pode ser óbice ao conhecimento do recurso, ficando para momento posterior, se 
oportuno, a fixação do pagamento, tendo em vista que o mérito da concessão ou não do benefício da assistência judiciária será 
objeto de análise neste grau de jurisdição. 2. In casu, não há nos autos elementos suficientes que comprovem a insuficiência de 
recursos da apelante a ponto de não conseguir arcar com as despesas processuais, não sendo os documentos juntados 
instrumentos hábeis a justificar a concessão da benesse. 3. O fato de haver a autora formulado o pedido de desistência da ação 
antes de ocorrida a citação da parte adversa não a exime do pagamento das custas processuais, e não obstante a apelante ter 
pleiteado o benefício inerente à assistência judiciária gratuita, deve ser ela condenada nas custas processuais. 4. Recurso 
conhecido e não provido. 
ACÓRDÃO: A a Egrégia 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por unanimidade, CONHECER 
e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, mantendo a condenação ao pagamento das despesas processuais, incluindo o preparo 
recursal, nos termos do voto do(a) Relator(a). Palmas, 04 de agosto de 2021. 
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0051861-95.2019.8.27.2729/TO 
RELATOR: DESEMBARGADOR EURÍPEDES LAMOUNIER 
APELANTE: MUNICIPIO DE PALMAS (AUTOR) 
APELADO: ONDINA GUIMARÃES MEDRADO (RÉU) 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. EXECUÇÃO FISCAL 
VEICULADA PARA COBRANÇA DE VALOR INFERIOR AO ESTABELECIDO EM LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL COMO 
MÍNIMO PARA AJUIZAMENTO. NORMA QUE DISPENSA A PROPOSITURA DA EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE 
DISCRICIONARIEDADE DO CREDOR. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Existindo lei complementar municipal a, 
expressamente, dispensar o ajuizamento da execução fiscal para cobrança de valor inferior ao definido na própria lei como 
mínimo a interessar a cobrança judicial, deve o processo ser extinto por ausência de interesse processual, sem prejuízo, é claro, 
dos outros meios administrativos de cobrança. 2. Ao utilizar o termo "dispensada", e não "dispensável", o legislador municipa l, 
indubitavelmente, optou por retirar do Fisco a liberdade de escolha para propositura da demanda em cada caso específico (art. 
4º, caput, LCM 279/2013), sendo de valioso registro que tal discricionariedade encontra-se presente quando o valor da execução 
já ajuizada se tornar inferior ao mínimo legal definido na norma complementar editada, em regra, para cada exercício (art. 4º, §§ 
1º e 2º, LCM 279/2013). 3. Recurso conhecido e improvido. 
ACÓRDÃO: A a Egrégia 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por unanimidade, CONHECER 
do presente apelo para, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, para manter inalterada a sentença ora vergastada. Sem 
honorários recursais, já que na r. sentença não houve condenação ao pagamento dos ônus sucumbenciais, nos termos do voto 
do(a) Relator(a). Palmas, 21 de julho de 2021. 
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0006896-51.2021.8.27.2700/TO 
RELATOR: DESEMBARGADOR EURÍPEDES LAMOUNIER 
APELANTE: VANIA BARBOSA DA SILVA LIMA (AUTOR) 
ADVOGADO: ESTELLAMARIS POSTAL (DPE) 
APELADO: EVENTUAIS PROPRIETÁRIOS DESCONHECIDOS (RÉU) 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
MP: MINISTÉRIO PÚBLICO (MP) 
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. ARTIGO 261-A DA LEI DE REGISTROS PÚBLICOS. 
PROCEDIMENTO EXTRAJUDICIAL. MERA FACULDADE. NÃO IMPÕE A OBRIGAÇÃO DA PARTE EXAURIR TAL MEIO 
(ADMINISTRATIVO) PARA BUSCAR O JUDICIÁRIO. Pelo que se extrai do caso o propósito recursal é reconhecer a existência 
de interesse de agir para a propositura de ação, nesse sentido sem maiores debates vejo que a sentenciante labora em patente 
equívoco quando opta por estancar o  feito prematuramente sem ao menos permitir a formação da tríade processual, eis que a 
regra estampada no indigitado artigo 261-A da Lei de Registros Públicos, como bem defende a parte apelante, nos permite a 
interpretação de que “Sem prejuízo da via jurisdicional, é admitido o pedido de reconhecimento extrajudicial de usucapião”, ou 
seja, evidente que a premissa utilizada pelo legislador é de que a via extrajudicial é uma opção dada ao pretendente, não 
podendo ser-lhe imposta a obrigação de esgotamento desta via antes de se socorrer ao Judiciário. Sentença cassada. 
ACÓRDÃO: A a Egrégia 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por unanimidade, conhecer do 
apelo para conceder-lhe provimento para cassar o julgado atacado, determinando o retorno dos autos à origem para que seja 
dado prosseguimento ao feito, nos termos do voto do(a) Relator(a). Palmas, 04 de agosto de 2021. 
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0008629-96.2020.8.27.2729/TO 
PROCESSO ORIGINÁRIO: Nº 0008629-96.2020.8.27.2729/TO 
RELATOR: JUIZ JOCY GOMES DE ALMEIDA 
APELANTE: MUNICIPIO DE PALMAS (AUTOR) 
APELADO: DEUSANILDE PEREIRA DA SILVA (RÉU) 
INTERESSADO: SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - PALMAS/TO (INTERESSADO) 
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ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. VALOR IRRISÓRIO. EXTINÇÃO DA AÇÃO POR AUSÊNCIA DE 
INTERESSE DE AGIR. INDEVIDA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O Poder 
Judiciário não pode avaliar a conveniência e oportunidade da cobrança, nem do custo/benefício da demanda para impedir 
acesso à Justiça. 2. Na espécie, a petição inicial da execução fiscal foi indeferida porquanto o Magistrado a quo entendeu tratar-
se de valor irrisório. 3. Não é possível se extinguir a execução fiscal sob o fundamento de que o valor executado é irrisório, em 
virtude da indisponibilidade do crédito tributário, e pelo fato de que a Lei de Execução Fiscal não estabelece qualquer limite ao 
valor a ser cobrado por meio da correspondente ação executiva (art. 2º, § 1º), devendo ser afastada a falta de interesse de agir 
reconhecida na sentença. 4. Recurso conhecido e provido para desconstituir a sentença apelada e determinar o retorno dos 
autos à origem para regular prosseguimento. 
ACÓRDÃO: A a Egrégia 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por maioria, vencidos o 
Desembargador ADOLFO AMARO MENDES e o Juiz RICARDO FERREIRA LEITE, CONHECER do recurso, pois presentes os 
seus pressupostos e, no mérito DAR PROVIMENTO ao apelo, para desconstituir a sentença combatida, determinando o retorno 
dos autos à origem para o prosseguimento do feito nos termos do voto do(a) Relator(a). Palmas, 21 de julho de 2021. 
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0019833-95.2019.8.27.2722/TO 
PROCESSO ORIGINÁRIO: Nº 0019833-95.2019.8.27.2722/TO 
RELATOR: JUIZ RICARDO FERREIRA LEITE 
APELANTE: FUNDAÇAO UNIRG (AUTOR) 
APELADO: WANONY BRITO ASEVEDO (RÉU) 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. AUSÊNCIA DAS CONDIÇÕES DA AÇÃO E DOS PRESSUPOSTOS 
PROCESSUAIS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DAS PARTES ACERCA DO 
TEMA. DECISÃO SURPRESA. OCORRÊNCIA. NULIDADE. SENTENÇA CASSADA. O magistrado não pode decidir, em grau 
algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, 
ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício, caso dos Autos, uma vez que o sentenciante extinguiu o fei to, 
sem resolução de mérito, com fundamento em matéria até então não debatida nos Autos (provas insuficientes para propositu ra 
da ação monitória - boletos bancários e/ou extrato de dívida). 
ACÓRDÃO: A a Egrégia 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por unanimidade, dar 
provimento ao recurso interposto, para cassar a sentença recorrida, por violar o princípio da não surpresa, insculpido no artigo 10 
do Código de Processo Civil, determinando o retorno dos Autos à origem para o seu regular processamento. Sem honorários 
recursais, em face da ausência de fixação na origem, nos termos do voto do(a) Relator(a). Palmas, 07 de julho de 2021. 
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000152-71.2021.8.27.2722/TO 
PROCESSO ORIGINÁRIO: Nº 0000152-71.2021.8.27.2722/TO 
RELATOR: DESEMBARGADOR MARCO ANTHONY STEVESON VILLAS BOAS 
APELANTE: GEANE DE FRANÇA OLIVEIRA (AUTOR) E OUTRO 
ADVOGADO: GUILHERME FERNANDES CARDOSO (OAB TO007876) 
APELADO: ORLANDO PINHEIRO DE OLIVEIRA (RÉU) 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
EMENTA: APELAÇÃO. ALVARÁ JUDICIAL. LEVANTAMENTO DE SALDO BANCÁRIO DO DE CUJUS. VALOR SUPERIOR A 
500 OTN. IMPOSSIBILIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SENTENÇA EXTINTIVA MANTIDA. Verificando-se que o valor 
que se pretende levantar em conta bancária de falecido é superior a 500 OTN's, revela-se inadequada a via do alvará judicial, 
nos termos do artigo 2o da Lei no 6.858, de 1980. 
ACÓRDÃO: A a Egrégia 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por unanimidade, negar 
provimento à presente Apelação, a fim de manter inalterada a Sentença que julgou o feito extinto sem a resolução de mérito, nos 
termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, haja vista o procedimento de alvará judicial não ser a via processual 
adequada para o levantamento de saldo em conta bancária em nome de falecido que supere a 500 OTNs (artigo 2o da Lei no 
6.858, de 1980). Sem honorários recursais por se tratar de procedimento de jurisdição voluntária, nos termos do voto do(a) 
Relator(a). Palmas, 04 de agosto de 2021. 
 
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0016466-95.2020.8.27.2700/TO 
RELATOR: DESEMBARGADOR ADOLFO AMARO MENDES 
AGRAVANTE: LUZIA PEREIRA DA SILVA 
ADVOGADO: HELBA RAYNE CARVALHO DE ARAÚJO (OAB TO06219A) 
AGRAVADO: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S/A 
AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A. 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
INTERESSADO: Autoridade Coatora - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO TOCANTINS – Goiatins 
EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO SUSPENSO NA PRIMEIRA INSTÂNCIA ATÉ 
JULGAMENTO DO IRDR Nº 0010329-83.2019.827.0000. AUSÊNCIA DE DISTINÇÃO NA PRIMEIRA INSTÂNCIA. RECURSO 
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NÃO PROVIDO. - A decisão que suspende um processo em virtude da instauração de Incidente de Resolução de Demandas 
Repetitivas (IRDR) pode ser impugnada por agravo de instrumento, mas somente após o cumprimento das etapas previstas nos 
parágrafos 9º a 13º do artigo 1.037 do Código de Processo Civil. - Como se infere do art. 1.037, §§9º, 10, I e13, I, do CPC, 
primeiramente deve a autora/agravante requerer ao Magistrado de primeiro grau a distinção da ação de origem frente ao IRDR e 
somente após, discordando da decisão do magistrado, interpor agravo de instrumento. - Recurso não provido. 
ACÓRDÃO: Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador EURÍPEDES LAMOUNIER, na 12ª SESSÃO 
VIRTUAL ORDINÁRIA, a 5ª TURMA JULGADORA da 2ª CÂMARA CÍVEL, decidiu, por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao 
agravo interno, mantendo a decisão monocrática proferida no evento 2, pelos fundamentos acima delineados, nos termos do voto 
do(a) Relator(a). Votaram acompanhando o Relator a Desembargadora ANGELA MARIA RIBEIRO PRUDENTE e o Juiz 
RICARDO FERREIRA LEITE. A Douta Procuradoria-Geral de Justiça esteve representada pelo Procurador de Justiça MOACIR 
CAMARGO DE OLIVEIRA. Palmas, 07 de julho de 2021. 
 
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0034639-56.2019.8.27.0000/TO 
RELATOR: DESEMBARGADOR ADOLFO AMARO MENDES 
AGRAVANTE: UNIQUE ACADEMIA LTDA - ME 
ADVOGADO: THIAGO D'ÁVILA SOUZA DOS SANTOS SILVA (OAB TO004355) 
ADVOGADO: IZABELLA CUSTODIO ALBUQUERQUE (OAB TO009730) 
AGRAVADO: QUEIDI DOMINGUES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 
ADVOGADO: RODRIGO DOURADO MARTINS BELARMINO (OAB TO04264A) 
ADVOGADO: QUEIDI DOMINGUES STRICKER (OAB SC040634) 
1º INTERESSADO: MILENE ROCHA COSTA 
2º INTERESSADO: EDEMAR AUGUSTO BUSS 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
INTERESSADO: Autoridade Coatora - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO TOCANTINS - Palmas 
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE, POSTERIORMENTE 
CONVERTIDO EM AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C COBRANÇA. VENDA DE EQUIPAMENTOS COM RESERVA DE 
DOMÍNIO.  BUSCA E APREENSÃO DEFERIDA PELO MAGISTRADO A QUO. DECISÃO MANTIDA - A possibilidade de 
rescisão contratual, e de acionamento das cláusulas contratuais que autorizam a busca dos bens vendidos com reserva de 
domínio em favor do credor pode ocorrer quando há quebra de contrato, o que não ocorre somente quando a parte devedora se 
encontra inadimplente com o pagamento das parcelas, mas também quando pratica atos contrários a outras cláusulas 
contratuais e à boa-fé. - No caso dos autos, a agravada trouxe aos autos elementos de convencimento que denotam a 
intencionalidade da agravante/devedora de comercializar os equipamentos adquiridos com reserva de domínio, atentando contra 
cláusula contratual. Comprovou o risco de que os bens de propriedade do credor fiduciário fossem repassados à posse de 
terceiro, não integrante da relação comercial, o que dificultaria ou mesmo impossibilitaria o recebimento de quaisquer quantias 
pelo credor, tendo em vista que a agravante possui inúmeras dívidas em vultosos valores. Ademais, consta dos autos 
comprovante da constituição da devedora em mora, atendido o disposto no art. 525 do Código Civil. - Por outro lado, não 
demonstra a agravante a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência em seu favor (art. 300 do CPC). Decisão 
agravada mantida. 
ACÓRDÃO: Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador EURÍPEDES LAMOUNIER, na 12ª SESSÃO 
VIRTUAL ORDINÁRIA, a 5ª TURMA JULGADORA da 2ª CÂMARA CÍVEL, decidiu, por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao 
recurso e manter, por seus próprios fundamentos, a decisão agravada. É o meu voto, que apresento aos Desembargadores 
componentes da 5ª Turma da 2ª Câmara Cível deste Egrégio Sodalício, nos termos do voto do(a) Relator(a). Votaram 
acompanhando o Relator a Desembargadora ANGELA MARIA RIBEIRO PRUDENTE e o Juiz RICARDO FERREIRA LEITE. A 
Douta Procuradoria-Geral de Justiça esteve representada pelo Procurador de Justiça MOACIR CAMARGO DE OLIVEIRA. 
Palmas, 07 de julho de 2021. 
 
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0002481-25.2021.8.27.2700/TO 
PROCESSO ORIGINÁRIO: Nº 0002841-84.2018.8.27.2725/TO 
RELATOR: DESEMBARGADOR MARCO ANTHONY STEVESON VILLAS BOAS 
AGRAVANTE: ESTADO DO TOCANTINS 
1º AGRAVADO: HERICO REZENDE DANTAS 
ADVOGADO: NILCELIA MALAQUIAS VIEIRA OAB/TO 008677 
ADVOGADO: MARCOS PAULO RODRIGUES DE CARVALHO OAB/TO 006146 
2º AGRAVADO: WILLIAM REZENDE DE LEMOS 
3º AGRAVADO: W R MODAS LTDA 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ACOLHIMENTO 
PARCIAL.  RECONHECIMENTO DA ILEGITIMIDADE PASSIVA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO EM RELAÇÃO AO EX-SÓCIO. 
FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS  . CABIMENTO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE 1.1 A jurisprudência é pacífica 
no sentido de que observado o princípio da causalidade, é cabível a fixação de honorários advocatícios em exceção de pré-
executividade, quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta (Tema 961/STJ). 1.2 Dessa 
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maneira, é possível fixar os honorários quando acolhida a tese recursal de ilegitimidade passiva do ex-sócio, como no caso dos 
Autos, não sendo razoável conceder a suspensão do processo pleiteada, uma vez que, antes mesmo da tese firmada pe lo 
julgamento do Tema 961, a jurisprudência já entendia ser cabível a medida.  
ACÓRDÃO: A a Egrégia 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por unanimidade, negar 
provimento ao Agravo de Instrumento, para manter incólume a Decisão agravada que fixou os honorários de sucumbência em 
10% (dez por cento) do valor atualizado da execução, nos termos do inciso II, do parágrafo 3º, do artigo 85, do Código de 
Processo, nos termos do voto do(a) Relator(a). Palmas, 04 de agosto de 2021. 
 
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0015289-96.2020.8.27.2700/TO 
PROCESSO ORIGINÁRIO: Nº 5000093-31.2003.8.27.2721/TO 
RELATOR: DESEMBARGADOR MARCO ANTHONY STEVESON VILLAS BOAS 
AGRAVANTE: ESTADO DO TOCANTINS 
1º AGRAVADO: LUCIANA DUARTE GUIMARAES 
ADVOGADO: IRISNEIDE FERREIRA DOS SANTOS CRUZ (DPE) DP900034092 
2º AGRAVADO: RAIMUNDO NONATO ALVES DE BRITO 
3º AGRAVADO: LUIZ CARLOS SANTOS & CIA LTDA 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
EMENTA: 1. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CITAÇÃO POR 
EDITAL. EXCEPCIONALIDADE. PROVIDÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DA PARTE RÉ. ESGOTAMENTO. INOCORRÊNCIA. 
NULIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1.1. A citação editalícia somente é admitida em situações excepcionais e, ainda assim, após 
criteriosa análise, pelo julgador, dos fatos que levam à convicção do desconhecimento do paradeiro do citando, bem como da 
impossibilidade de ser encontrado por meio de outras diligências. 1.2. Verificada que a citação por edital foi determinada sem o 
exaurimento dos meios necessários para a localização da parte requerida, torna-se imperiosa a declaração de nulidade do edital 
de citação expedido nos autos.  
ACÓRDÃO: A a Egrégia 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por unanimidade, negar 
provimento ao Agravo de Instrumento, para manter inalterada a decisão agravada, que declarou a nulidade da citação via edital 
da parte agravada, bem como de todos os atos posteriores, nos termos do voto do(a) Relator(a). Palmas, 07 de julho de 2021. 
 
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0013824-52.2020.8.27.2700/TO 
PROCESSO ORIGINÁRIO: Nº 5001669-69.2002.8.27.2729/TO 
RELATOR: JUIZ RICARDO FERREIRA LEITE 
AGRAVANTE: AUTOVIA VEÍCULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. CIAVEL – COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA 
ADVOGADO: PRISCILA COSTA MARTINS (OAB TO04413A) 
AGRAVADO: HAROLDO BUCAR DA COSTA 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO MONITÓRIA. BLOQUEIO DE 30% DE 
VERBAS SALARIAIS. IMPENHORABILIDADE. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO 
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DECISÃO SINGULAR MANTIDA. Mostra-se acertada a decisão que não concedeu o 
pedido de bloqueio de 30% (trinta por cento) dos vencimentos do agravado, em razão da dívida executada não possuir caráter 
alimentar, sendo coberta pela vedação contida no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, sobretudo, porque a regra 
geral de impenhorabilidade de salário, vencimentos, proventos, entre outros, somente pode ser excepcionada quando a 
constrição de qualquer percentual dos rendimentos da parte executada não comprometer a sua subsistência e de sua família,  
respeitando o mínimo existencial e a dignidade humana do devedor. 
ACÓRDÃO: A a Egrégia 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por unanimidade, negar 
provimento ao Agravo de Instrumento, para manter inalterada a decisão recorrida, que não concedeu o pedido da agravante de 
penhora de 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos do agravado, a fim de quitar dívida de natureza não alimentar, nos  
termos do voto do(a) Relator(a). Palmas, 04 de agosto de 2021. 
 

1º GRAU DE JURISDIÇÃO 
ALVORADA 

1ª escrivania cível 

Às partes e aos advogados 
Processo n.0000556-85.2021.8.27.2702– Procedimento do Juizado Especial Cível  
Requerente: VILMA RODRIGUES CAMPOS - ME   
Advogado: Dr. Juarez Miranda Pimentel/TO00324B    
Requerido: VALMIRA CORREIA DA SILVA 
Advogado: Nihil 
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 art igo 487, 
inciso III, alínea "b", determinando que, observadas as cautelas de praxe , sejam os autos arquivados.Cumpra-se nos termos 



ANO XXXIII-DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 5024 PALMAS-TO, TERÇA-FEIRA, 17 DE AGOSTO DE 2021 7 

 

 
 

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.Juízo da 1ª Escrivania Cível de Alvorada, datado, certificado e assinado pelo sistema pelo 
sistema e-proc. Fabiano Gonçalves Marques, Juiz de Direito”. 
 
Processo n. 0000531-72.2021.8.27.2702– Procedimento do Juizado Especial Cível  
Requerente: VILMA RODRIGUES CAMPOS - ME   
Advogado: Dr. Juarez Miranda Pimentel/TO00324B    
Requerido: LEANDRO RAMOS DOS SANTOS  
Advogado: Nihil 
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.Juízo da 1ª Escrivania Cível de Alvorada, datado, certificado e assinado pelo sistema pelo 
sistema e-proc. Fabiano Gonçalves Marques, Juiz de Direito”. 
 
Processo n. 0000473-69.2021.8.27.2702– Procedimento do Juizado Especial Cível  
Requerente: JOSE JOAQUIM DE SOUZA SIDIAO 
Advogado: Dr. Joao Paulo Gomes dos Santos/GO050050  
Requerido: WENDERSON DE SOUZA RODRIGUES 
Advogado: Nihil   
Intimação dorequerido:“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.Juízo da 1ª Escrivania Cível de Alvorada, datado, certificado e assinado pelo sistema pelo 
sistema e-proc. Fabiano Gonçalves Marques, Juiz de Direito." 
 
Processo n. 0001199-43.2021.8.27.2702– Alvará Judicial - Lei 6858/80 
Requerente: LUDUGERIO TELES VIEIRA 
Advogado: Dr. ANTONIO CARLOS MIRANDA ARANHA – OAB/TO  01327B 
Requerido: JUIZ DE DIREITO DA ESCRIVANIA E FAMÍLIA E SUCESSÕES 
Advogado: Nihil 
“SENTENÇA (...).Isto posto, DEFIRO o pedido inicial e  DETERMINO A EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ JUDICIAL autorizando o 
requerente a vender e transferir a motocicleta YAMAHA/T115 CRYPTON ED, ANO 2013 MODELO 2014, COR ROSA, PLACA 
OLJ-5213, CHASSI 9C6KE1550E0020026, RENAVAM 0054798833, junto ao DETRAN/TO para o comprador SEBASTIÃO 
MANOEL DA SILVA, portador do CPF nº 026.704.384-82, mediante o pagamento das taxas e impostos que incidem sob o bem e 
a medida. Caso surjam credores do de cujus reivindicando dívidas deste no prazo da lei, o autor responderá com seu patrimônio 
na proporção do bem alienado.Expeça-se Alvará que deverá se fazer acompanhar de uma via dessa decisão.Depois de 
cumprido, arquive-se.Intime-se. Cumpra-se.P.R.I.Juízo da 1ª Escrivania Cível de Alvorada, datado, certificado e assinado pelo 
sistema pelo sistema e-proc. Fabiano Gonçalves Marques, Juiz de Direito”. 
 

ARAGUAINA 
1ª vara cível 

Boletins de expediente 
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL Nº 0016565-81.2019.8.27.2706/TO 
AUTOR: BANCO BRADESCO S.A. 
RÉU: DALFRAN MARTINS GOMES - REVEL 
RÉU: GOMES & GOMES DISTR. E IMP. DE PECAS P/ MOTOS LTDA - REVEL 
DESPACHO/DECISÃO - EVENTO 108: "A parte exequente requereu a quebra do sigilo fiscal do executado mediante a utilização 
do sistema INFOJUD. O sigilo fiscal constitui garantia constitucional direcionada a todos os brasileiros, inclusos, então, os  
devedores, razão pela qual não pode ser violada sem uma contrapartida constitucional e proporcional, que a justifique. Assim,  
devem-se esgotar todas as diligências ordinárias para a verificação de patrimônio dos devedores à disposição do juízo e da parte 
interessada sem as quais não se justifica a requisição de informações à Receita Federal do Brasil. Na espécie, evidencia-se que 
ainda não foram esgotadas as vias disponíveis ao credor, o que é possível constatar por meio da certidão do evento 183, a qual 
elucida que ainda não foram realizadas todas as diligências disponíveis ao exequente para localização de bens do devedor. 
Portanto, INDEFIRO o pedido de quebra do sigilo fiscal da parte executada. Determino: 1 CERTIFIQUE-SE sobre o decurso do 
prazo referente à intimação do evento 107; 2 INTIME-SE o exequente para promover o andamento do feito no prazo de 30 
(trinta) dias, promovendo o cumprimento do que fora determinado no evento 92; 3 Transcorrido o prazo retro e inerte o 
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exequente, PROSSIGA-SE conforme art. 485, §1º do CPC. 4 OBSERVE-SE e PROCEDA-SE conforme portaria 001/2019 deste 
juízo naquilo que for compatível. Intime-se. Cumpra-se." INTIMAÇÃO AO REVEL. 
 
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL Nº 0016186-48.2016.8.27.2706/TO 
AUTOR: EQUIPO.COM COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA 
RÉU: DAVI DE SA VARAO NETO - REVEL 
DESPACHO/DECISÃO - EVENTO 169: "1 Com fulcro no art. 921, inciso III, do CPC/15, determino a suspensão do presente 
feito, pelo prazo de 01 (um) ano, a fim de que o exequente proceda à busca de bens do executado. 2 Após o decurso desse 
prazo, sem a localização de bens penhoráveis, arquivem-se os autos (art. 921, §2º, do CPC/15); os quais, porém, poderão ser 
desarquivados a qualquer tempo se encontrados bens penhoráveis (art. 921, §3º, do CPC/15). 3 Nos termos do §4º do artigo 
921, embora arquivado o processo, deverá a escrivania monitorar a ocorrência da prescrição intercorrente e, uma vez 
constatada, CERTIFIQUE-SE e FAÇA-SE conclusão. 4 OBSERVE-SE e PROCEDA-SE conforme portaria 001/2019 deste juízo 
naquilo que for compatível. Cumpra-se". DESPACHO/DECISÃO - EVENTO 173: "PROMOVO o lançamento do evento de 
suspensão do feito. PROSSIGA-SE conforme despacho do evento 169. Cumpra-se". INTIMAÇÃO AO REVEL. 
 

3ª vara cível 

Editais de intimações com prazo de 30 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO (PRAZO DE 30 DIAS) 
O Senhor Alvaro Nascimento Cunha, Juiz de Direito da 3ª Vara Cível desta de Araguaína, Estado do Tocantins, na forma da lei, 
etc... FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo e Escrivania da 3ª Vara 
Cível, se processam a ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária, Nº 0019918-95.2020.8.27.2706, Chave 
nº 975311710220, proposta por OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO em desfavor de HEWRYKO DIAS 
DE SOUSA, sendo o presente Edital para INTIMAR a parte requerida, HEWRYKO DIAS DE SOUSA, Brasileira, Casado, RG nº 
1301670, CPF/MF nº 04342668173, atualmente em lugar incerto e não sabido, de todo o teor da sentença prolatada no evento 
16. E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente edital, o qual será publicado na forma da lei. DADO 
E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos 06 de agosto de 2021. Eu, Antonio Edvan de 
Sousa, servidor de secretaria, que digitei. ALVARO NASCIMENTO CUNHA - Juiz de Direito. 
 

Editais de citações com prazo de 30 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 DIAS 
O Senhor ALVARO NASCIMENTO CUNHA, MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível desta Comarca de Araguaína, Estado do 
Tocantins, na forma da lei, etc... FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo 
e Escrivania da 3ª Vara Cível, se processam os autos de AÇÃO MONITÓRIA, de Nº 5001296-29.2010.8.27.2706, proposta 
por SIREMAK COMÉRCIO DE TRATORES MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA, em desfavor de VITOR PAULO 
VENTURINI, sendo o presente Edital com prazo de 30 dias para CITAR o requerido, sendo: VITOR PAULO VENTURINI, 
brasileiro, inscrito no CPF 006.315.059-03 e CPF 75397720 SSP/SP, atualmente em lugar incerto ou não sabido, por todos os 
termos da inicial, bem como para, no prazo de 15(quinze) dias; PAGAR a divida, no valor de R$ 4.912,14 (quatro mil, novecentos 
e doze reais e quatorze centavos), corrigidos e atualizados, caso cumpra, ficará isento de custas e honorários advocatícios 
fixados, entretanto, estes, para o caso de não-cumprimento, no importe de 10% do valor da causa; ou OFERECER EMBARGOS 
MONITÓRIOS, e, caso não haja o cumprimento da obrigação ou o oferecimento de embargos, "constituir-se-á, de pleno direito, o 
título executivo judicial" (artigos 701, §1º, 702, §8, todos do NCPC). Tudo de conformidade com o respeitável despacho a segu ir 
transcrito: "Uma vez esgotados todos os meios de localização do requerido, determino sua citação por edital para apresentar 
defesa no prazo de 15 dias, nos termos dos artigos 256, § 3º e 259, todos do Código de Processo Civil. Prazo de publicação 30 
dias. Cumpra-se." ADVERTÊNCIA: Em caso de revelia será nomeado curador especial. (Art.257,§ IV do NCPC). E para que 
ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente edital, o qual será publicado na forma da lei. DADO E 
PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos 13/08/2021. Eu Antonio Edvan de Sousa, servidor 
de secretaria, que digitei. Alvaro Nascimento Cunha - Juiz de Direito. 
 

Central de execuções fiscais 

Editais de citações com prazo de 30 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 DIAS Nº 3409191 
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): DOMINGOS RIBEIRO DA SILVA - pessoa fisica subscrita sob o CPF n°: 260.697.331-34, por estar 
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 
0022991-75.2020.8.27.2706, que lhe move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para 
pagar a importância de R$ 2.017,10 (dois mil, dezessete reais e dez centavos), representada pela CDA n° 20200043292, datada 
de 02/09/2020., acrescida de juros, atualização monetária e demais cominações legais, ou no mesmo prazo garantir(em) a 
Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste 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 Civil, fica advertida a parte 
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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 4 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;" 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 16 dias do mês de agosto de 2021. 
Eu, MARIA EDUARDA GOMES RIBEIRO, Auxiliar Judiciário, que o digitei. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS 
EDITAL Nº 3405150, 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): EVERALDO VIEIRA MELO - CPF n°: 165.787.911-91, por estar atualmente 
em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0022394-
09.2020.8.27.2706, que lhe move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a 
importância de R$ 65.839,68 (sessenta e cinco mil, oitocentos e trinta e nove reais e sessenta e oito centavos), representada 
pela CDA n° 20200044778, datada de 06/10/2020, acrescida de juros, atualização monetária e demais cominações legais, ou no 
mesmo prazo garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste 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 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; 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 16 dias do mês de agosto de 2021. Eu, MATHEUS ALVES MOURA GOMES FERREIRA, Auxiliar Judiciário, 
que o digitei. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS  
EDITAL Nº 3409211, 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): JANE MARIA SILVA ASSUNÇÃO - CPF n°: 906.851.301-00, por estar 
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 
0007578-22.2020.8.27.2706, que lhe move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para 
pagar a importância de R$ 2.735,65 (dois mil, setecentos e trinta e cinco reais e sessenta e cinco centavos), representada pela 
CDA n° 20190029987, datada de 22/10/2019, 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 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; SERGIO APARECIDO PAIO, Juiz 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 16 dias do mês de agosto de 2021. Eu, MATHEUS ALVES MOURA GOMES FERREIRA, Auxiliar Judiciário, que o digitei.  
 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS  
EDITAL Nº 3404837, 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 DE JESUS COELHO NEVES - CPF n°: 135.853.801-82, por estar 
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 
0022793-72.2019.8.27.2706, que lhe move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para 
pagar a importância de R$ 6.219,90 (seis mil, duzentos e dezenove reais e noventa centavos), representada pela CDA n° 
20190015307, datada de 03/09/2019, 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 Civil, 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 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) 
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executado(s), determino desde logo, 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; 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 16 dias do mês 
de agosto de 2021. Eu, MATHEUS ALVES MOURA GOMES FERREIRA, Auxiliar Judiciário, que o digitei. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS  
EDITAL Nº 3407362, O Magistrado, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento 
tiverem, que através deste CITA o(s) executado(s): NELSON BASTOS RAMOS - CPF n°: 071.732.886-49, por estar atualmente 
em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0010130-
57.2020.8.27.2706, que lhe move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a 
importância de R$ 7.408,63 (sete mil, quatrocentos e oito reais e sessenta e três centavos), representada pela CDA n° 
20190035828, datada de 02/12/2019, 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 Civil, 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 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; SERGIO APARECIDO PAIO, Juiz 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 16 dias do mês 
de agosto de 2021. Eu, MATHEUS ALVES MOURA GOMES FERREIRA, Auxiliar Judiciário, que o digitei. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS 
EDITAL Nº 3408426, O Magistrado, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento 
tiverem, que através deste CITA o(s) executado(s): ELDEONE PEREIRA DE OLIVEIRA SOUSA - CPF n°: 592.089.101-72, por 
estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL 
N.º 0008468-58.2020.8.27.2706, que lhe move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, 
para pagar a importância de R$ 2.522,74 (dois mil, quinhentos e vinte e dois reais e setenta e quatro centavos), representada 
pela CDA n° 20190030022, datada de 22/10/2019, 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 Civil, 
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 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; SERGIO APARECIDO PAIO, Juiz 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 16 dias do mês de agosto de 2021. Eu, MATHEUS ALVES MOURA GOMES FERREIRA, Auxiliar Judiciário, que o digitei.  
 

ARAGUATINS 
1ª escrivania cível 

Editais de citações com prazo de 30 dias 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 DIAS 
O Doutor José Carlos Tajra Reis Júnior, Meritíssimo Juiz de Direito- titular da Vara Cível da Comarca de Araguatins, Estado do 
Tocantins, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a todos quanto o presente Edital virem ou dele conhecimentos tiverem, que por este 
Juízo e Escrivania do 1º Cível, se processa os autos da Ação: EXECUÇÃO FISCAL, Processo nº 0002117-03.2019.8.27.2707, 
Chave: 641825482119, que tem como Exequente: DEUZULEIDE PEREIRA ARAUJO. E é o presente para a CITAÇÃO do (a) 
Executado (a): RAUL ROQUE DIAS RIBEIRO FILHO, brasileiro (a), inscrito (a) no CPF nº 066.769.261-48, atualmente em lugar 
incerto e não sabido, do inteiro teor da presente ação, bem assim, para no prazo de 15(quinze) dias, querendo, contestar a 
presente ação. Tudo nos termos do r. despacho, lançado no evento 54, a seguir transcrito: “Defiro a citação por edital da 
parte requerida que está em local incerto e não sabido. Assinalo o prazo de 30 (trinta) dias. Em caso de revelia, nomeio como 
curador especial para defender os interesses da parte requerida citada por edital, a Defensoria Pública de Araguatins, nos termos 
do art. 72, II do NCPC. Intime-se o curador da presente nomeação, concedendo-lhe vistas ao processo pelo prazo de 15 (quinze) 
dias – Juiz José Carlos Tajra Reis Junior. COMUNICO QUE em cumprimento ao art. 22, § 1° da Instrução Normativa n° 5, de 
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24.10.2011(1), publicada no Diário da Justiça eletrônico no dia 25.10.2011, n° 2754, INFORMO acima o número e chave de 
segurança do Processo, PODENDO SER ACESSADO no site do Tribunal de Justiça deste Estado, no link e-Proc / 1° grau / 
consulta pública / rito ordinário, para visualização das peças necessárias E para que chegue ao conhecimento de todos e 
ninguém possa alegar ignorância, mandou o MM. Juiz que fosse expedido o presente Edital, com as devidas publicações. DADO 
E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguatins, Estado do Tocantins, aos 17 dias do mês de agosto do ano 2021. Eu (Ruth 
de S. A. da Silva), Técnica Judiciária, que digitei. Juiz JOSÉ CARLOS TAJRA REIS JUNIOR- Titular da Vara Cível da Comarca 
de Araguatins/TO. 
 

Vara de família e sucessões 

Editais de publicações de sentenças de interdição 
 
EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO. 
Autos nº 0004299-25.2020.827.2707 Processo Eletrônico - 2ª Publicação 
Ação: Interdição 
Requerente: MINISTÉRIO PÚBLICO 
Interditado: ANTONIO DA CONCEICAO SOUSA 
Sentença: (...) Diante do exposto e por tudo que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido para declarar o(a) 
requerido(a) ANTONIO DA CONCEICAO SOUSA incapaz de exercer pessoalmente os atos da vida civil, na forma do art. 1.767, 
I, do Código Civil e art. 754 do Código de processo Civil. A interdição ora decretada preserva, no entanto, os direitos do (a) 
curatelado (a), previstos no art. 85, § 1º, da Lei nº 13.146/2015. Nomeio o(a) requerente MINISTÉRIO PÚBLICO como curador(a) 
do(a) interditado(a) para todos os atos da vida civil, dado o estado de desenvolvimento mental do interditando, nos  termos do art. 
755, I, do Código de Processo Civil, mediante compromisso, lavrando-se o competente termo nos autos. Por conseguinte, 
JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil. 
Dispenso o(a) curador(a) ora nomeado(a) de prestar caução ou especialização em hipoteca legal, em garantia, sem bens 
identificáveis do(a) interditado(a), nos termos dos arts. 1.745, parágrafo único, do Código Civil. Também não há porque prestar 
contas da gestão dos bens e/ou direitos do(a) curatelado(a), ressalvadas as determinações judiciais, sob risco de ser destituída e 
responder pela desídia, na forma dos arts. 1.755, 1.762 e 1.774 do citado codex substantivo civil. Anoto que a alienação de 
quaisquer bens pertencentes ao curatelado requer prévia autorização judicial. Inscreva-se a presente Sentença nos 
assentamentos do Registro de Pessoas Naturais e providenciem-se as publicações pertinentes, nos termos do artigo 9º do 
Código Civil e artigo 755, § 3º do Código de Processo Civil. Custas nos termos da lei, com a ressalva do artigo 98, § 3º, do 
Código de Processo Civil, caso as partes sejam beneficiárias da gratuidade da Justiça. Publicada e registrada eletronicamente . 
Intimem-se. Cumpridas as formalidades legais, arquivem-se com as baixas normativas. Araguatins/TO, 12 de fevereiro de 2021. 
Dr. José Carlos Tajra Reis Júnior - Juiz de Direito Titular da Vara Cível desta Comarca de Araguatins – TO. 
  
 

ARRAIAS 
1ª escrivania cível 

Editais de intimações com prazo de 30 dias 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO 
PRAZO DE 30 DIAS 
Classe Judicial: Cumprimento de Sentença de Obrigação de Prestar Alimentos 
Autos n°: 0000183-09.2016.8.27.2709 
Polo Ativo: MINISTÉRIO PÚBLICO 
Polo Passivo: VALDENOR PEREIRA DA SILVA 
O Dr. Eduardo Barbosa Fernandes, MM. Juiz de Direito da Vara Cível, FAZ SABER, a todos quantos o presente EDITAL DE 
INTIMAÇÃO virem, ou dele conhecimento tiverem, que se processa na Vara Cível desta Comarca de Arraias, Estado do 
Tocantins, o Cumprimento de Sentença de Obrigação de Prestar Alimentos, Autos n° 0000183-09.2016.8.27.2709, movido pelo 
Ministério Público em desfavor de Valdenor Pereira da Silva. Nestes autos, o MM. Juiz de Direito, através da decisão, evento 90, 
MANDOU INTIMAR o requerido VALDENOR PEREIRA DA SILVA, encontrando-se em local incerto e não sabido, para, NO 
PRAZO 3 (TRÊS) DIAS, efetuar o pagamento dos alimentos em atraso no valor de R$ 808,33 (Oitocentos e oito reais e trinta e 
três centavos), mais as parcelas que se vencerem no curso do processo, sob pena de ser-lhe decretada a prisão civil pelo prazo 
de 01 (um) a 03 (três) meses, sem prejuízo do pagamento da dívida ora executada, conforme despacho, evento 4, cópia em 
anexo. E, para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente EDITAL que será publicado no Diário da 
Justiça e afixado no placard do Fórum desta Comarca, em lugar público de costume, na forma legal. Dado e passado nesta 
cidade e Comarca, no Cartório Cível, data do protocolo eletrônico. Eu, Ádlla Silva Oliveira, Técnica Judiciária de 1ª Instância, 
digitei. 
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AUGUSTINÓPOLIS 
2ªvara  cível de família e sucessões 

Editais de citação 
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 
EDITAL DE CITAÇÃO  E INTIMAÇÃO COM O PRAZO DE 10 DIAS 
O Doutor JEFFERSON DAVID ASEVEDO RAMOS, Juiz de Direito, desta Comarca de Augustinópolis, 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 se 
processam os autos supra qualificado, sendo o presente para CITAR o requerido JOÃO FRANCISCO DOS SANTOS NETO, 
brasileiro,  portador do RG n° 1485483 SSP/SE, inscrito no CPF sob o n° 049.321.185-38,  estando atualmente em lugar incerto 
e não sabido, para responder aos termos da presentes ação, contestando-a, querendo, através de Advogado, no prazo de 15 
(quinze) dias, a contar a partir da data da audiência de Mediação/Conciliação, sob pena de confissão e revelia e  INTIMAR para 
comparecer, à AUDIÊNCIA DE MEDIAÇÃO DESIGNADA PARA O DIA  14/09/2021, às 08:00 horas - no CEJUSC - Centro 
Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC), de Augustinópolis-TO,  nos links de acesso ao Sistema de 
Videoconferências e Audiências do Tocantins - SIVAT dados disponibilizados no processo. Para quaisquer dúvidas e 
esclarecimentos, entrar em contato: Telefone e WhatsApp: (63) 9.99122783  (Valmicelia). TELEFONE DA DEFENSORIA: 
AGENDAMENTO: 63- 99947-2796. O não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação é 
considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem 
econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado. Art. 334, § 8º, do CPC. Para ter 
acesso ao inteiro teor do processo basta acessar o sítio do Tribunal de Justiça do  Estado doTocantins e seguir o 
seguinte passo: www.tjto.jus.br / processo judicial eletrônico-eproc / e-proc 1º grau / consulta pública / consulta 
processo / número e chave do processo (abaixo informados). NÚMERO DO PROCESSO: 0000523-71.2021.8.27.2710. E 
para que ninguém  alegue ignorância, mandou  expedir o presente Edital que será publicado no Diário da Justiça do Estado e 
afixado no átrio do Fórum local. Dado e passado nesta cidade e Comarca de Augustinópolis-TO, aos 06 de agosto de 2021. Eu, 
Jakson Jaime Félix Pinheiro, Servidor de Secretaria, que digitei. Ass. JEFFERSON DAVID ASEVEDO RAMOS, Juiz de Direito. 
 

COLINAS 
1ª vara cível 

Editais 
EDITAL DE LEILÃO PÚBLICO E INTIMAÇÃO LEILÃO Nº 859-15.21 
Pelo  presente,  se  faz  saber  a  todos  quanto  virem  ou  tomarem  conhecimento  do  presente Edital,  que  a  1ª  Vara  Cível  
de  Colinas  do  Tocantins  -  TO,  que  será  (ão)  levado(s) a  LEILÃO o(s) bem(ns) penhorado(s), na seguinte forma: DATAS E 
HORÁRIOS: PRIMEIRO  LEILÃO:  dia  24  de  agosto  de  2021,  a  partir  das  09h00min,  por  preço  igual  ou superior ao da 
avaliação. SEGUNDO LEILÃO:  dia  24  de  agosto  de  2021,  a  partir  das  10h00min,  pelo  maior   lance oferecido, exceto 
preço vil. (50% do valor da avaliação). LOCAL: Através do site www.agilleiloes.com.br, para captação de lances.  PROCESSO: 
5002162-45.2012.8.27.2713 EXEQUENTE: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL EXECUTADO(S): SANTANA & SOUSA LTDA – ME, 
MARINETH ALVES DE SOUSA SANTANA e WALDOIDES MENDES SANTANA BEM: 1 (um) lote urbano de n° 06, Quadra D-
12, Rua Castro Alves, Setor Doirado, ao lado do n°  1951,  com  área  de  360,00  m²  (trezentos  e  sessenta  metros  
quadrados),  medindo:  12,00 metros de frente para a Rua Castro Alves, 12,00 metros aos fundos divindo com o lote n° 07; Por 
30,00 metros  nas  laterais, divindo a direita com o lote 08  e a  esquerda com os lotes  n°s 01,02  e  03.  Registro  sob  o  n° M-
6.137,  folhas  121  do  livro  2-T,  contando  com  recente pavimentação asfáltica.  VALOR DA AVALIAÇAO: R$ 40.000,00 
(quarenta mil reais). LOCALIZAÇÃO DO BEM: Conforme descrito acima. FIEL DEPOSITÁRIO: Waldoides Mendes Santana. 
VALOR DO DÉBITO EM EXECUÇÃO: R$ 66.055,28 (sessenta e seis mil e cinquenta e cinco reais e vinto e oito centavos). * 
Valor sujeito a alteração.  LEILOEIRO OFICIAL MARCO  ANTÔNIO  FERREIRA  DE  MENEZES,  devidamente  matriculado  na  
JUCETINS através da MATRÍCULA 2012.09.0015.  COMISSÃO  DO  LEILOEIRO:  será  paga  nos  seguintes  moldes  (art.  884, 
parágrafo  único, CPC/2015): A. Na arrematação: A comissão corresponderá a 5% do valor da arrematação, a ser paga pelo 
ARREMATANTE. Só será devida a comissão do leiloeiro no caso de efetiva  arrematação  do  bem  penhorado,  sendo  que,  
ocorrendo  o  cancelamento  do  leilão,  por decisão judicial ou em razão de transação ou remissão feita pelas partes nos autos, 
garante-se  ao  leiloeiro  o  direito  de  cobrar  judicialmente “as  quantias  que  tiver  desembolsado  com anúncios, guarda e 
conservação do que lhe for entregue para vender, instruindo a ação com os documentos comprobatórios  dos pagamentos que 
houver efetuado, por conta dos comitentes e podendo reter em seu poder algum objeto, que pertença ao devedor, até o seu 
efetivo embolso” (Decreto n. 21.981/32, art. 40) FORMAS DE PAGAMENTO  PARCELADO  e/ou  À  VISTA:  Lances  à  vista  
terão  preferência  sobre  os  lances  parcelados, bastando  igualar-se  ao  último  lance  ofertado, o  que  não  interfere  na  
continuidade  da  disputa, nesse caso, o interessado deverá avisar ao Leiloeiro no início do leilão sobre seu interesse em dar  o 
lance à vista. Caso não haja ofertas à vista, o leilão terá continuidade apenas para lances parcelados. O parcelamento será 
permitido para imóveis e veículos conforme art. 895 do CPC (Lei nº. 13.105, de 16 de março de 2015), sendo observadas as 
seguintes regras:  1) Até o início do primeiro leilão, mediante apresentação por escrito de proposta de aquisição do  bem  por  
valor  não  inferior  ao  da  avaliação;  até  o  início  do  segundo  leilão,  mediante apresentação por escrito de proposta de 
aquisição do bem por valor que não seja considerado vil, com  indicação do  prazo,  da  modalidade,  do  indexador  de  
correção  monetária  e  das condições de pagamento do saldo.   2) Pagamento de valor mínimo de 25% (vinte e cinco por cento) 
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do valor do lance à vista e o restante  parcelado  em  até  30  (trinta)  meses,  sendo  as  prestações  mensais  e  sucessivas,  no 
valor mínimo de R$ 500,00 cada. O valor de cada parcela, por ocasião do pagamento, poderá ser  acrescido  de  índice  de  
correção  monetária  Adotado  pelo  índice  de  correção  da  vara, garantida  a  integralização  do  lance  por  hipoteca  judicial  
sobre  o  próprio  bem.   Efetuado  o depósito do valor referente a 25% (vinte e cinco por cento), a proposta escrita do 
arrematante será encaminhada ao Juizo da vara em que está distriuído o processo, que decidirá, dando o bem  por  arrematado  
pelo  apresentante  do  melhor  lançe  ou  proposta  mais  conveniente. Será vedada a concessão de parcelamento da 
arrematação  no  caso de concurso de  penhora  com credor privilegiado.  3)  No  caso  de  parcelamento,  o  licitante  deverá  
apresentar  carteira  de  identidade,  CPF, comprovante de residência, referências bancárias, idoneidade financeira e demonstrar 
inexistência  de  restrição  em  registro  de  cadastro  de  proteção  ao  crédito.  Caso  não  seja apresentada documentação 
solicitada, o parcelamento poderá não ser autorizado.  4)  Não  sendo  aceita  a  caução  idônea  pelo  Juizo  da  vara  onde  
tramita  o  processo,  o arrematante  poderá  efetuar  o  pagamento  da  arrematação  à  vista,  ou  manter  o  pedido  de 
parcelamento, porém terá a posse do bem postergada para após a quitação do lance  ofertado. No caso  de atraso de qualquer 
das prestações, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre a soma  da  parcela  inadimplida  com  as  parcelas  vincendas,  
autorizando  o  exequente  a  pedir  a resolução da arrematação ou promover, em face do arrematante, a execução do valor 
devido, devendo  ambos os  pedidos  ser  formulados  nos  autos  do  processo  em  que  se  deu  a arrematação (CPC, art. 895, 
§§ 4º e 5º). LEILÃO NA MODALIDADE ELETRÔNICA  Quem  pretender  arrematar  dito(s)  bem(ns),  ofertar  lances  pela  
Internet,  através  do  site  a partir do primeiro dia útil subsequente à publicação  deste edital, encerrando-se na mesma data  e  
horário  do  leilão  presencial,  devendo,  para  tanto,  os  interessados,  efetuarem cadastramento  prévio,  no  prazo  de  até  24  
(vinte  e quatro)  horas  de  antecedência  do leilão, bem como recolher o valor devido na  data designada para a realização do 
leilão, a fim de viabilizar a lavratura do respectivo termo.   Os  lances  oferecidos  via  INTERNET  não  garantem  direitos  ao  
participante  em  caso  de insucesso do mesmo por qualquer ocorrência, como, por exemplo, problemas na conexão  de  internet, 
no  funcionamento  do  computador,  na  incompatibilidade  de  software etc.  Destarte,  o  interessado  assume  os  riscos  
emanados  de  falhas  ou  impossibilidades técnicas, não sendo cabível qualquer reclamação posterior. DAS ASSINATURAS DO 
AUTO DE ARREMATAÇÃO As  assinaturas  do  Auto  eletrônico  de  Arrematação  e  do  Auto  de  Arrematação  seguem  as 
seguintes  regras:  A).A  assinatura  do  Arrematante  ocorre  no  momento  da  arrematação após  o  próximo  segundo  do  fim  
da  contagem  do  relógio  da  sala  de  leilões  com  o fechamento  do  lote  leiloado;  B).  A  assinatura  do  Leiloeiro  ocorre  no  
ato  da  lavratura  do Auto  Eletrônico  de  Arrematação  logo  após  o  fechamento  do  lote  arrematado;  C).  A assinatura  do  
Magistrado,  considerar-se  a  no  próximo  minuto  após  a  juntada  do  Auto eletrônico de Arrematação ao Processo.  DA 
VITRINE ELETRÔNICA DA AGILLEILOES E DAS PROPOSTAS  Infrutíferas  as  tentativas  de  venda  do(s)  bem(ns)  
penhorado(s)  nos  leilões  supra  e  não havendo   interesse  do  Exequente  em  adjudicá-lo(s),  será  mantido  o  bem  exposto  
na vitrine  eletrônica  do  Site  da  Agil  Leilões  por  meio  do  link:  https://www.agilleiloes.com.br/  nas  mesmas  condições  
descritas  em  Edital  a  fim  de  receber  propostas  de  arrematação quais serão levadas ao conhecimento do MM. para 
aceitação e ou recusa.  ADVERTÊNCIAS  I  -  Os  bens  poderão  ser  reavaliados  e  a  dívida  atualizada  até  a  data  do  1º  
leilão,  sofrendo alteração em seus valores, os quais serão informados pelo Leiloeiro, ora nomeado, no ato do leilão.  II - Os bens 
serão vendidos no estado de conservação em que se encontrarem, não cabendo  à Justiça Estadual e/ou Leiloeiro quaisquer 
responsabilidades quanto a consertos e reparos.  III  -  Eventuais  dívidas  a  título  de  impostos,  taxas,  multas,  etc,  vencidas  
até  a  data  da  arrematação não são de responsabilidade do arrematante e sim do anterior proprietário, sendo que tais dívidas 
sub-rogam-se no preço da arrematação (parágrafo único do art. 130 do CTN). IV - Caso  o  valor  da  arrematação  seja  inferior  
ao  valor  dos  débitos  incidentes  sobre  o bem, caberá ao exequente promover a execução de seu crédito em face do devedor, 
valendo- se dos privilégios e das prerrogativas de que possui.  V - O  arrematante  poderá  desistir  da  arrematação,  sendo-lhe  
imediatamente  devolvido  o depósito que tiver feito: a) se provar, nos 10 (dez) dias seguintes, a existência de ônus real ou 
gravame  não  mencionado  no  edital;  b)  se,  antes  de  expedida  a  carta  de  arrematação  ou  a ordem de entrega, o 
executado alegar alguma das situações previstas no §1º do artigo 903 do Código  de  Processo  Civil;  c)  uma  vez  citado para 
responder a ação autônoma de que trata o §4º do artigo 903 do Código de Processo Civil, desde que apresente a desistência no 
prazo de que dispõe para responder a essa ação, nos termos do §5º do mencionado artigo.  VI  -  Se  houver  desistência  após  
a  arrematação,  será  aplicada  ao  arrematante  multa  de  20% (vinte por cento) calculada sobre o valor do lance, em favor do 
autor da ação, salvo nos casos previstos no art. 903, § 5º do CPC. VII  -  Caso  o  arrematante  ou  seu  fiador  não  pague  o  
preço  no  prazo  estabelecido,  ser-lhe-á imposta, em favor do exequente, a perda da caução eventualmente prestada, voltando 
os bens a novo leilão, do qual não serão admitidos a participar o arrematante e o fiador remissos (ar t. 897 do CPC). A comissão 
paga ao Leileiro não será devolvida. VIII  -  Havendo  leilão  positivo  a  carta  de  arrematação  do  bem  imóvel,  com  o  
respectivo mandado de imissão na posse, será expedida depois de efetuado o depósito ou prestadas as garantias  pelo  
arrematante,  bem  como  realizad  o  pagamento  da  comissão  do  leiloeiro  e  das demais despesas da execução (CPC, §1º, 
art. 901) e, ainda, após o decurso de todos os prazos legais e a comprovação do pagamento do Imposto de Transmissão de  
Bens Imóveis - ITBI.   IX - A carta de arrematação conterá a descrição do imóvel, com remissão à sua matrícula ou individuação 
e aos seus registros, a cópia do auto de arrematação e a prova de pagamento do imposto  de  transmissão,  além  da  indicação  
da  existência  de  eventual  ônus  real  ou  gravame (CPC, §2º do art. 901).  X - Expedida  a  carta  de  arrematação  para  
pagamento  parcelado,  será  a  mesma  levada  pelo arrematante,  se  imóvel,  ao  respectivo  Cartório  de  Registro  de  
Imóveis  para  averbação  da hipoteca em favor do credor.  XI - Considerar-se-á preço vil para  os fins dispostos no art. 891 do  
CPC  o lance que ofertar valor inferior a 50% (cinquenta por cento) da avaliação do bem.  XII - Os  executados  e  respectivos  
cônjuges,  se casados  forem,  e/ou  na  pessoa  de  seu representante  legal,  bem  como  eventuais:  coproprietário;  
proprietário  de  terreno  e/ou  titular de: usufruto,  uso, habitação, enfiteuse, direito de superfície, concessão de uso especial 
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para fins  de  moradia  ou concessão de  direito    real    de    uso;    credor    pignoratício,  hipotecário, anticrético,    fiduciário ou 
com p enhora anteriormente averbada; promitente. comprador/vendedor  ficarão  intimados  sobre  as  datas  designadas  para  
o  leilão  por  meio  do respectivo  edital,  se  porventura  não  forem  encontrados  para  a  intimação  pessoal,  bem  como para 
os efeitos do art. 889, inciso I, do CPC, e de que, antes da arrematação e da adjudicação do(s) bem(ns), poderá(ão) remir a  
execução, consoante o disposto no art. 826 do CPC.  XIII  - Ficam todos cientes de que aquele que tentar impedir, perturbar ou 
fraudar arrematação judicial;  afastar  ou  procurar  afastar  concorrente  ou  licitante,  por  meio  de  violência,  grave ameaça, 
fraude ou oferecimento de vantagem, estará sujeito a penalidade prevista no art. 358 do Código Penal, sem prejuízo da 
reparação do dano na esfera cível, nos termos do art. 186 do Código Civil.  XIV -Na eventualidade de ser frustrada, no próprio 
leilão, a arrematação de determinado lote, por  não  atendimento  pelo  arrematante  de  requisitos  necessários,  será  facultado  
ao  licitante que ofertou o segundo melhor lance, se houver e caso este tenha interesse, a confirmação da arrematação  pelo  
último  lance  que  ofertou  e  caso  não  aceite,  será  facultado  nas  mesmas condições    a  aceitação  ao  terceiro  lançador  e  
assim  sucessivamente  será  convocado  o próximo licitante até a devida satisfação do crédito do exequente. DA ENTREGA 
DOS BENS  A  carta  de  arrematação  do  bem  imóvel,  com  o  respectivo  mandado  de  imissão  na  posse,  ou termo de 
entrega quando se tratar de bem móvel, será expedida em favor do arrematante após pagamento do valor da arrematação e da 
comissão do Leiloeiro, mediante a apresentação dos documentos que comprovem a condição de Arrematante e transcorrido o 
prazo recursal. Caso haja  interposição  de  recurso,  fica  facultado  ao  arrematante,  no  prazo  de 05  (cinco)  dias, desistir da 
arrematação do bem leiloado, oportunidade em que será devolvido o valor depositado inicialmente a título de pagamento do bem 
e comissão do leiloeiro.  Não sendo o caso de desistência, a carta de arrematação será expedida após o julgamento  do  recurso 
interposto. Os bens serão vendidos no estado de conservação em que se encontrarem, não cabendo à Justiça e/ou ao Leiloeiro 
quaisquer responsabilidades quanto a consertos e reparos ou  mesmo  providências  referentes  à  retirada,  embalagem,  
impostos, encargos sociais e transportes daqueles arrematados. Será ainda atribuição dos licitantes/arrematantes a verificação 
do estado de conservação, situação de posse e especificações dos bens oferecidos no leilão. Qualquer dúvida ou divergência na 
identificação/descrição dos bens deverá ser dirimida no ato do leilão. Os bens móveis penhorados poderão ter  sido  removidos  
para  depósito  particular,  e  as  custas  referentes  à remoção,  avaliação,  guarda  e  conservação  do(s)  mesmo(s),  bem  
como  outras  despesas relacionadas  ao  processo,  serão  descontadas  na  prestação  de  contas  do  leilão  realizado, 
deduzindo-se do produto da alienação judicial.  ÔNUS/GRAVAMES Os  bens  serão  ADQUIRIDOS  LIVRES  E  
DESEMBARAÇADOS  DE  QUAISQUER  ÔNUS, entre  eles  PENHORAS  E  INDISPONIBILIRADEE  DE  BENS  até  a  data  
da  expedição  da respectiva  Carta  de  Arrematação  ou  Mandado  de  Entrega,  excetuando-se  as  obrigações Propter Rem 
(v.g. cotas condominiais).  O ARREMATANTE de bem IMÓVEL RECEBERÁ a coisa livre de tributos de âmbito municipal (IPTU 
 e  contribuições  de  melhoria),  cujo  fato  imponível  tenha  ocorrido  em  data  anterior  à arrematação.  Os  referidos  tributos  
serão  subrogados  no  preço  ofertado  pelo  licitante,  nos termos  do  artigo  130  do  CTN;  para  os  bens  imóveis  a  
expedição  da  carta  de  arrematação ficará  condicionada  à  comprovação  do  pagamento  do  Imposto  de  Transmissão  de  
Bens Imóveis   –  ITBI  pelo  arrematante  –  e  custas  processuais  (Item  6.7.11  do  Provimento  36/2002 TJ-TO).  O  
ARREMATANTE  de  VEÍCULO  não  estará  sujeito  ao  pagamento  de  débitos  anteriores  à data da alienação judicial.  A 
COMISSÃO DE LEILOEIRO e as demais  despesas relacionadas  abaixo  nas letras  A  e B ficarão  por  conta  do  arrematante, 
inclusive  as  custas  da  expedição  da  carta  de  arrematação (tabela de custas da Corregedoria do TJ/TO), não   inclusas no 
preço do lance:   A)  CUSTAS  DE  ARREMATAÇÃO,  (0,1%  do  valor  da  arrematação,  adjudicação  ou  remição em hasta 
pública - mínimo de R$ 24,00 e máximo de  R$ 240,00  reais),  nos termos  do Anexo Único da Lei 1.286/2001, Tabela  X, item 
63, a ser recolhida aos cofres do  Funjuris através de DAJ - deverá o Arrematante retirar a guia de Custas de Arrematação na 
vara que ora realiza o leilão e, em caso de parcelamento  a emissão  das parcelas (guia de parcelamento), serão de 
responsabilidade do Arrematante e devem ser retiradas diretamente na vara onde ocorrer. B) EVENTUAIS TAXAS DE 
TRANSFERÊNCIA DO BEM. Como ITBI, Registro(s) no CRI, ITR e outras eventuais guias e custas relacionadas a transferência 
do Bem em nome do ARREMATANTE; INFORMAÇÃO DE ÔNUS E GRAVAMES CONSTANTES NA MATRÍCULA Nº 6.137 • 
R.01 - M.6.137 – Em 25 de outubro de 2013 – PENHORA – Nos Termos de Mandado de  Averbação  da  Penhora,  datado  de  
11/10/2013,  Processo  n°  2012.0004.6183-5  – Ação  de  Execução  Fiscal,  assinado  por  Mauro  Leonardo  –  Técnico  
Judiciário,  da  1° Vara Cível desta comarca de Colinas do Tocantins – TO, o imóvel objeto desta matrícula, fica PENHORADO a 
favor da FAZENDA PÚBLICA NACIONAL (UNIÃO), em garantia  da  dívida,  no  importe  de  R$  43.936,55  (quarenta  e  três  
mil  e novecentos  e trinta  e  seis  reais  e  cinquenta  e cinco  centavos)  ,  tendo  como  devedor:  Santana  & Sousa LTDA, 
CNPJ n° 25.050.468/0001-66 e ou Waldoides Mendes de Santana, acima qualificado. FIÉL DEPOSITÁRIO: Waldoides Mendes 
de Santana. Selo de Fiscalização n° ARB 542103. (Marly Conceição B. Newtons), Oficiala. OBS.: * HOMOLOGADA A 
ARREMATAÇÃO SERÃO PROVIDÊNCIADAS PELO JUDICIÁRIO AS RESPECTIVAS BAIXAS DE TODAS E QUAISQUER 
RESTRIÇÔES EXISTENTES NO IMÓVEL LEILOADO ATÉ A DATA DA SUA ARREMATAÇÃO, ISENTANDO O ARREMATENTE 
DE TODA E QUALQUER RESPONSABILIDADE EM RAZÃO DELAS. INTIMAÇÃO Fica(m) desde logo intimado(a)(s) o(a)(s): 
EXECUTADOS: SANTANA & SOUSA LTDA - ME, WALDOIDES MENDES SANTANA e MARINETH ALVES DE SOUSA 
SANTANA, através de seu  patrono  devidamente  habilitado  nos  autos  Dr.  TONY  VERLEY  VIEIRA  DE  SOUSA 
OAB/TO007923,  os  respectivos  sócios,  seus  cônjuges  e  representante  legal,  bem  como  os eventuais coproprietário de 
terreno e/ou titular de: usufruto, uso, habitação, enfiteuse, direito de superfície,  concessão  de  uso  especial  para  fins  de  
moradia ou  concessão  de  direito  real  de uso;  credores,  pignoratício,  hipotecário,  anticrético,  fiduciário  ou  com  penhora  
anteriormente averbada; promitente comprador/vendedor; União, Estado e Município no caso de bem tombado,  das  datas  
acima,  se por  ventura  não  forem  encontrados  para  a  intimação  pessoal, bem  como  para  os  efeitos  do  art. 889,  inciso  
I,  do  Código  de  Processo  Civil/2015  e  de  que, antes da arrematação e da adjudicação do(s) bem(ns), poderá(ão) remir a 
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execução, consoante o disposto no art. 826 do Código de Processo Civil/2015. Fica(m) cientificado(s) de que o prazo para a 
apresentação de quaisquer medidas processuais contra os atos expropriatórios contidas no § 1º do art. 903 do CPC será de dez 
dias após o aperfeiçoamento da arrematação (art. 903§ 2º do Código De Processo Civil/2015). Bem como a(s) EXEQUENTE:  
UNIÃO – FAZENDA NACIONAL, através de seu Procurador devidamente constituídos nos autos Dr.(a)(s):  HEBERKIS  JOSÉ  
SOARES  AZEVEDO  PFNTO1380630,  e para  que  chegue  ao  conhecimento  de  todos  e  no  futuro  ninguém  possa  alegar  
ignorância, expediu-se o presente edital que será publicado e afixado na forma da Lei. DADO E PASSADO nesta Cidade e 
Comarca de Colinas do Tocantins, Estado do Tocantins.   Colinas do Tocantins/TO, 05 de agosto de 2021 MARCO ANTONIO 
FERREIRA DE MENEZES Leiloeiro Oficial–JUCETINS nº 2012.09.0015 - A3. 
 

CRISTALÂNDIA 
1ª escrivania criminal 

Editais de intimações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 DIAS 
O Doutor Wellington Magalhães, MM. Juiz de Direito desta cidade e Comarca de Cristalândia, Estado do Tocantins, na forma da 
lei, etc. FAZ SABER a todos quantos o presente edital de intimação virem ou conhecimento dele tiverem que neste juízo corre 
seus trâmites legais, os autos de Ação Penal, Processo nº 0002145-44.2019.8.27.2715, que a justiça pública move contra o (a) 
acusado (a) VANESSA BARBOSA SOUZA (acusada), brasileira, nascida aos 06/04/2001, natural de Porto Nacional/TO, 
portadora do RG de nº 1.402.639 SSP/TO, inscrita no CPF sob o nº 071.645.171-93, filha de Odimar Barbosa dos Santos e 
Vanuza Souza da Luz, atualmente em local incerto e não sabido, fica intimado(a)pelo presente sobre a designação de audiência 
de instrução e julgamento a se realizar no dia 14/09/2021 às 09:00 HS, na sala de audiências do fórum local, ficando, ainda, 
ciente de que a sessão ocorrerá independente de seu comparecimento. Para conhecimento de todos é Publicado o presente 
edital, cuja 2ª via fica afixada no local de costume. Dado e Passado nesta Cidade e Comarca de Cr istalândia, Estado do 
Tocantins, aos 15 de agosto de 2021. Eu ESTER ALVES OLIVEIRA, Servidor da Secretaria, Vara Criminal, lavrei o presente. 
 

DIANÓPOLIS 
1ª vara criminal 

Editais de intimações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE DECISÃO com o prazo de 06 (seis) meses 
O Dr. BALDUR ROCHA GIOVANINNI, MM. Juiz de Direito Titular da Escrivania Criminal da Comarca de Dianópolis, Estado do 
Tocantins, na forma da lei, etc... FAZ SABER a todos os que o presente Edital virem ou dele tiverem conhecimento, que por esse 
meio INTIMA VALTER SALES SOUSA, brasileiro, unido estavelmente, nascido aos 20/11/1999, em Barreiras-BA, filho de Nilda 
Rozalina Sales Sousa e Osvaldo, e a Vítima: REGINA SILVA RIBEIRO, brasileira, Unida Estavelmente, Nascida aos 
05/06/1999, em Taipas do Tocantins-TO, portador do CPF nº 071.708.251-20, filha de Patrícia Silva Rosa, residentes em local 
incerto e não sabido, e para no prazo de seis (06) meses, comparecer na Vara Criminal desta Comarca de Dianópolis -TO, 
localizada no Edifício do Fórum, situado na Rua do Ouro n. 235, Qd. 69-A, Lt, 01, Setor Novo Horizonte - Dianópolis - TO, a fim 
de cientificar-se da DECISÃO proferida nos autos de AÇÃO PENAL nº 0001117-67.2021.8.27.2716, conforme resumo abaixo 
transcrito: " EX POSITIS, Sendo imperativo a atuação do Poder Judiciário a fim de preservar a integridade física e psicológica da 
vítima, determino: 1 - Seja o imputado proibido de retornar ao mesmo domicílio da ofendida até o julgamento dos procedimentos 
que se encontram em análise perante o Poder Judiciário ou até a ocorrência de novos fatos a serem oportunamente analisados. 
2 - Seja o imputado proibido de se aproximar a uma distância inferior a 150 (cento e cinquenta) metros da ofendida, bem como 
de mater contato com a mesma e seus familiares por qualquer meio de comunicação. Fica também proibido de frequentar os 
lugares onde ofendida trabalha. A vigência de tais medidas fica condicionada ao ajuizamento de ação em que se discuta o 
rompimento da convivência e consectários e/ou a prática dos crimes noticiados nestes autos, ou pelo prazo de 06 (seis) meses, 
prorrogáveis a requerimento fundamentado da ofendida. Advirta-se a vítima que o cumprimento das medidas protetivas deve se 
dar de forma recíproca, a fim de evitar a ocorrência de novas situações de risco, e para que haja preservação também dos 
direitos fundamentais do agressor. Intimem-se o MPE e a autoridade policial. Intime-se o autor do fato pessoalmente. Caso 
não seja encontrado, intime-o por Edital. Cumpra-se. Dianópolis, 23de junho de 2021. Baldur Rocha Giovannini - Juiz de 
Direito." Para conhecimento de todos é passado o presente edital, cuja 2ª via fica afixada na local de costume. DADO E 
PASSADO nesta cidade e Comarca de Dianópolis - TO, aos 16 de agosto de 2021. Eu, Terezinha Amélia de Novais, Servidora 
da Secretaria, por ordem do MM Juiz, Dr. Baldur Rocha Giovannini, digitei, conferi e assinei. 
 

Editais de citações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO com o prazo de 15 (quinze) dias 
AUTOS: 00044470920208272716 
DENUNCIADO: ROMUALDO NETO RODRIGUES DE CASTRO 
O Dr. BALDUR ROCHA GIOVANINNI, MM. Juiz de Direito Titular da Escrivania Criminal da Comarca de Dianópolis, Estado do 
Tocantins, na forma da lei, etc... FAZ SABER a todos que o presente edital com o prazo de QUINZE (15) dias virem ou de le 
tiverem conhecimento, que neste Juízo corre em seus trâmites legais, um PROCESSO CRIME nº 00044470920208272716, que 
o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, como Autor, move contra o Denunciado ROMUALDO NETO RODRIGUES DE 
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CASTRO, brasileiro, solteiro, nascido ao 09/06/1976, Ponte Alta do Bom Jesus/TO, filho de Raimundo Nonato de Castro e de 
Cipriana Rodrigues de Castro, inscrito sob o CPF 050.307.831-05, como incurso nas sanções do Artigo 147 do CP e 14, do 
Estatuto do Desarmamento (lei 10.826/2003). E como esteja em lugar incerto ou não sabido, conforme certificou o Senhor 
Oficial de Justiça incumbido da diligência, fica citado e intimado para responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) 
dias , por meio de advogado regularmente constituído ou da Defensoria Pública, nos termos do Art. 406 do CPP, com as 
advertências abaixo:1. O(s) réu(s) poderá(ão)) arguir preliminares e alegar tudo que interesse a sua defesa, oferecer documentos 
e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, até o máximo de 08 (oito), qualificando-as e requerendo 
sua intimação, quando necessário; 2. Seja o(s) réu(s) esclarecido(s) que a não apresentação da resposta no prazo acima 
assinalado, implicará à nomeação da Defensoria Pública para a prática do ato. FICANDO desde logo citado para todos os 
demais termos e ato do processo, sendo-lhe de direito fazer-se acompanhar de advogado, e se ver processar, promover sua 
defesa e ser notificado dos ulteriores termos do processo, a que deverá comparecer, sob pena de revelia. Para conhecimento de 
todos é passado o presente edital, cuja 2ª via fica afixada na local de costume. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de 
Dianópolis - TO, aos 16 de agosto de 2021. Eu, Emiterio Marcelino Mendes Filho, Servidor da Secretaria, digitei e conferi. 
 

FILADÉLFIA 
1ª escrivania cível 

Editais de citações com prazo de 20 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 20 DIAS 
USUCAPIÃO Nº 0000858-66.2021.8.27.2718/TO 
O Dr. Luatom Bezerra Adelino de Lima, Juiz de Direito desta Comarca de Filadélfia, Estado do Tocantins, na forma da Lei etc... 
FAZ SABER a todos o quanto o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que neste Juízo corre seus trâmites legais, 
uma ação de USUCAPIÃO nº 0000858-66.2021.8.27.2718, que por este meio  CITE—SE os demais interessados, EMPRESA 
CIBRAC – CIBRAC – CIA, Brasiléia de Colonização, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 37.415.353/0001-62, 
com sede na 104 Norte, Av. LO-II, nº 36, centro, Palmas-TO, possam oferecer respostas escritas no prazo de 15 (quinze) dias 
úteis (art. 335), podendo arguir toda a matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito com que impugna o pedido do 
autor e especificando as provas que pretende produzir (art. 336), manifestando-se precisamente sobre as alegações de fato 
constantes da petição inicial, sendo considerado revel e presumidas como verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo 
autor (arts. 341 e 344), podendo ainda arguir nos mesmos autos incompetência absoluta ou relativa, incorreção do valor da 
causa e indevida concessão do benefício da gratuidade processual (art. 337), inclusive independentemente de oferecer 
contestação, propor reconvenção nos mesmos autos para manifestar pretensão própria, conexa com a ação principal ou com o 
fundamento da defesa (art. 343), tudo de conformidade com o Despacho/decisão. Filadélfia - TO, em 28 de julho de 2021. 
LUATOM BEZERRA ADELINO DE LIMA, Juiz de Direito.” Para que ninguém possa alegar ignorância, expediu-se o presente 
edital que será publicado no Diário da Justiça Eletrônico do Poder Judiciário do Estado do Tocantins. Filadélfia/TO, 17 de agosto 
de 2021. Eu, (Luzia Freitas Miranda), digitei e conferi. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 20 DIAS  
USUCAPIÃO Nº 0000900-18.2021.8.27.2718/TO 
O Dr. Luatom Bezerra Adelino de Lima, Juiz de Direito desta Comarca de Filadélfia, Estado do Tocantins, na forma da Lei etc.. . 
FAZ SABER a todos o quanto o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que neste Juízo corre seus trâmites legais, 
uma ação de USUCAPIÃO nº 0000900-18.2021.8.27.2718, que por este meio  CITEM—SE os demais interessados, Advocacia 
Geral da União, a Procuradoria Geral do Estado do Tocantins, a Procuradoria Jurídica do Município de Babaçulândia/TO 
e EMPRESA CIBRAC – CIBRAC – CIA, Brasiléia de Colonização, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 
37.415.353/0001-62, com sede na 104 Norte, Av. LO-II, nº 36, centro, Palmas-TO, possam oferecer respostas escritas no prazo 
de 15 (quinze) dias úteis (art. 335), podendo arguir toda a matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito com que 
impugna o pedido do autor e especificando as provas que pretende produzir (art. 336), manifestando-se precisamente sobre as 
alegações de fato constantes da petição inicial, sendo considerado revel e presumidas como verdadeiras as alegações de fato 
formuladas pelo autor (arts. 341 e 344), podendo ainda arguir nos mesmos autos incompetência absoluta ou relativa, incorreção 
do valor da causa e indevida concessão do benefício da gratuidade processual (art. 337), inclusive independentemente de 
oferecer contestação, propor reconvenção nos mesmos autos para manifestar pretensão própria, conexa com a ação principal ou 
com o fundamento da defesa (art. 343), tudo de conformidade com o Despacho/decisão. Filadélfia - TO, em 02 de agosto de 
2021. LUATOM BEZERRA ADELINO DE LIMA, Juiz de Direito.” Para que ninguém possa alegar ignorância, expediu-se o 
presente edital que será publicado no Diário da Justiça Eletrônico do Poder Judiciário do Estado do Tocantins. Filadélfia/TO, 17 
de agosto de 2021. Eu, (Luzia Freitas Miranda), digitei e conferi. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 20 DIAS  
USUCAPIÃO Nº 0000902-85.2021.8.27.2718/TO 
O Dr. Luatom Bezerra Adelino de Lima, Juiz de Direito desta Comarca de Filadélfia, Estado do Tocantins, na forma da Lei etc... 
FAZ SABER a todos o quanto o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que neste Juízo corre seus trâmites legais, 
uma ação de USUCAPIÃO nº 0000902-85.2021.8.27.2718, que por este meio  CITEM—SE os demais interessados, Advocacia 
Geral da União, a Procuradoria Geral do Estado do Tocantins, a Procuradoria Jurídica do Município de Babaçulândia/TO 
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e EMPRESA CIBRAC – CIBRAC – CIA, Brasiléia de Colonização, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 
37.415.353/0001-62, com sede na 104 Norte, Av. LO-II, nº 36, centro, Palmas-TO, possam oferecer respostas escritas no prazo 
de 15 (quinze) dias úteis (art. 335), podendo arguir toda a matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito com que 
impugna o pedido do autor e especificando as provas que pretende produzir (art. 336), manifestando-se precisamente sobre as 
alegações de fato constantes da petição inicial, sendo considerado revel e presumidas como verdadeiras as alegações de fato 
formuladas pelo autor (arts. 341 e 344), podendo ainda arguir nos mesmos autos incompetência absoluta ou relativa, incorreção 
do valor da causa e indevida concessão do benefício da gratuidade processual (art. 337), inclusive independentemente de 
oferecer contestação, propor reconvenção nos mesmos autos para manifestar pretensão própria, conexa com a ação principal ou 
com o fundamento da defesa (art. 343), tudo de conformidade com o Despacho/decisão. Filadélfia - TO, em 02 de agosto de 
2021. LUATOM BEZERRA ADELINO DE LIMA, Juiz de Direito.” Para que ninguém possa alegar ignorância, expediu-se o 
presente edital que será publicado no Diário da Justiça Eletrônico do Poder Judiciário do Estado do Tocantins. Filadélfia/TO, 17 
de agosto de 2021. Eu, (Luzia Freitas Miranda), digitei e conferi. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 20 DIAS  
USUCAPIÃO Nº 0000898-48.2021.8.27.2718/TO 
O Dr. Luatom Bezerra Adelino de Lima, Juiz de Direito desta Comarca de Filadélfia, Estado do Tocantins, na forma da Le i etc... 
FAZ SABER a todos o quanto o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que neste Juízo corre seus trâmites legais, 
uma ação de USUCAPIÃO nº 0000898-48.2021.8.27.2718, que por este meio  CITEM—SE os demais interessados, Advocacia 
Geral da União, a Procuradoria Geral do Estado do Tocantins, a Procuradoria Jurídica do Município de Babaçulândia/TO 
e EMPRESA CIBRAC – CIBRAC – CIA, Brasiléia de Colonização, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 
37.415.353/0001-62, com sede na 104 Norte, Av. LO-II, nº 36, centro, Palmas-TO, possam oferecer respostas escritas no prazo 
de 15 (quinze) dias úteis (art. 335), podendo arguir toda a matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito com que 
impugna o pedido do autor e especificando as provas que pretende produzir (art. 336), manifestando-se precisamente sobre as 
alegações de fato constantes da petição inicial, sendo considerado revel e presumidas como verdadeiras as alegações de fato 
formuladas pelo autor (arts. 341 e 344), podendo ainda arguir nos mesmos autos incompetência absoluta ou relativa, incorreção 
do valor da causa e indevida concessão do benefício da gratuidade processual (art. 337), inclusive independentemente de 
oferecer contestação, propor reconvenção nos mesmos autos para manifestar pretensão própria, conexa com a ação principal ou 
com o fundamento da defesa (art. 343), tudo de conformidade com o Despacho/decisão. Filadélfia - TO, em 02 de agosto de 
2021. LUATOM BEZERRA ADELINO DE LIMA, Juiz de Direito.” Para que ninguém possa alegar ignorância, expediu-se o 
presente edital que será publicado no Diário da Justiça Eletrônico do Poder Judiciário do Estado do Tocantins. Filadélfia/TO, 17 
de agosto de 2021. Eu, (Luzia Freitas Miranda), digitei e conferi. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 20 DIAS  
USUCAPIÃO Nº 0000864-73.2021.8.27.2718/TO 
O Dr. Luatom Bezerra Adelino de Lima, Juiz de Direito desta Comarca de Filadélfia, Estado do Tocantins, na forma da Lei etc.. . 
FAZ SABER a todos o quanto o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que neste Juízo corre seus trâmites legais, 
uma ação de USUCAPIÃO nº 0000864-73.2021.8.27.2718, que por este meio  CITEM—SE os demais interessados, Advocacia 
Geral da União, a Procuradoria Geral do Estado do Tocantins, a Procuradoria Jurídica do Município de Babaçulândia/TO 
e EMPRESA CIBRAC – CIBRAC – CIA, Brasiléia de Colonização, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 
37.415.353/0001-62, com sede na 104 Norte, Av. LO-II, nº 36, centro, Palmas-TO, possam oferecer respostas escritas no prazo 
de 15 (quinze) dias úteis (art. 335), podendo arguir toda a matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito com que 
impugna o pedido do autor e especificando as provas que pretende produzir (art. 336), manifestando-se precisamente sobre as 
alegações de fato constantes da petição inicial, sendo considerado revel e presumidas como verdadeiras as alegações de fato 
formuladas pelo autor (arts. 341 e 344), podendo ainda arguir nos mesmos autos incompetência absoluta ou relativa, incorreção 
do valor da causa e indevida concessão do benefício da gratuidade processual (art. 337), inclusive independentemente de 
oferecer contestação, propor reconvenção nos mesmos autos para manifestar pretensão própria, conexa com a ação principal ou 
com o fundamento da defesa (art. 343), tudo de conformidade com o Despacho/decisão. Filadélfia - TO, em 02 de agosto de 
2021. LUATOM BEZERRA ADELINO DE LIMA, Juiz de Direito.” Para que ninguém possa alegar ignorância, expediu-se o 
presente edital que será publicado no Diário da Justiça Eletrônico do Poder Judiciário do Estado do Tocantins. Filadélfia/TO, 17 
de agosto de 2021. Eu, (Luzia Freitas Miranda), digitei e conferi. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 20 DIAS  
USUCAPIÃO Nº 0000895-93.2021.8.27.2718/TO 
O Dr. Luatom Bezerra Adelino de Lima, Juiz de Direito desta Comarca de Filadélfia, Estado do Tocantins, na forma da Lei etc.. . 
FAZ SABER a todos o quanto o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que neste Juízo corre seus trâmites legais, 
uma ação de USUCAPIÃO nº 0000895-93.2021.8.27.2718, que por este meio  CITEM—SE os demais interessados, Advocacia 
Geral da União, a Procuradoria Geral do Estado do Tocantins, a Procuradoria Jurídica do Município de Babaçulândia/TO 
e EMPRESA CIBRAC – CIBRAC – CIA, Brasiléia de Colonização, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 
37.415.353/0001-62, com sede na 104 Norte, Av. LO-II, nº 36, centro, Palmas-TO, possam oferecer respostas escritas no prazo 
de 15 (quinze) dias úteis (art. 335), podendo arguir toda a matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito com que 
impugna o pedido do autor e especificando as provas que pretende produzir (art. 336), manifestando-se precisamente sobre as 
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alegações de fato constantes da petição inicial, sendo considerado revel e presumidas como verdadeiras as alegações de fato 
formuladas pelo autor (arts. 341 e 344), podendo ainda arguir nos mesmos autos incompetência absoluta ou relativa, incorreção 
do valor da causa e indevida concessão do benefício da gratuidade processual (art. 337), inclusive independentemente de 
oferecer contestação, propor reconvenção nos mesmos autos para manifestar pretensão própria, conexa com a ação principal ou 
com o fundamento da defesa (art. 343), tudo de conformidade com o Despacho/decisão. Filadélfia - TO, em 02 de agosto de 
2021. LUATOM BEZERRA ADELINO DE LIMA, Juiz de Direito.” Para que ninguém possa alegar ignorância, expediu-se o 
presente edital que será publicado no Diário da Justiça Eletrônico do Poder Judiciário do Estado do Tocantins. Filadélfia/TO, 17 
de agosto de 2021. Eu, (Luzia Freitas Miranda), digitei e conferi. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 20 DIAS  
USUCAPIÃO Nº 0000897-63.2021.8.27.2718/TO 
O Dr. Luatom Bezerra Adelino de Lima, Juiz de Direito desta Comarca de Filadélfia, Estado do Tocantins, na forma da Lei etc.. . 
FAZ SABER a todos o quanto o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que neste Juízo corre seus trâmites legais, 
uma ação de USUCAPIÃO nº 0000897-63.2021.8.27.2718, que por este meio  CITEM—SE os demais interessados, Advocacia 
Geral da União, a Procuradoria Geral do Estado do Tocantins, a Procuradoria Jurídica do Município de Babaçulândia/TO 
e EMPRESA CIBRAC – CIBRAC – CIA, Brasiléia de Colonização, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 
37.415.353/0001-62, com sede na 104 Norte, Av. LO-II, nº 36, centro, Palmas-TO, possam oferecer respostas escritas no prazo 
de 15 (quinze) dias úteis (art. 335), podendo arguir toda a matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito com que 
impugna o pedido do autor e especificando as provas que pretende produzir (art. 336), manifestando-se precisamente sobre as 
alegações de fato constantes da petição inicial, sendo considerado revel e presumidas como verdadeiras as alegações de fato 
formuladas pelo autor (arts. 341 e 344), podendo ainda arguir nos mesmos autos incompetência absoluta ou relativa, incorreção 
do valor da causa e indevida concessão do benefício da gratuidade processual (art. 337), inclusive independentemente de 
oferecer contestação, propor reconvenção nos mesmos autos para manifestar pretensão própria, conexa com a ação principal ou 
com o fundamento da defesa (art. 343), tudo de conformidade com o Despacho/decisão. Filadélfia - TO, em 02 de agosto de 
2021. LUATOM BEZERRA ADELINO DE LIMA, Juiz de Direito.” Para que ninguém possa alegar ignorância, expediu-se o 
presente edital que será publicado no Diário da Justiça Eletrônico do Poder Judiciário do Estado do Tocantins. Filadélfia/TO, 17 
de agosto de 2021. Eu, (Luzia Freitas Miranda), digitei e conferi. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 20 DIAS  
USUCAPIÃO Nº 0000899-33.2021.8.27.2718/TO 
O Dr. Luatom Bezerra Adelino de Lima, Juiz de Direito desta Comarca de Filadélfia, Estado do Tocantins, na forma da Lei etc.. . 
FAZ SABER a todos o quanto o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que neste Juízo corre seus trâmites legais, 
uma ação de USUCAPIÃO nº 0000899-33.2021.8.27.2718, que por este meio  CITEM—SE os demais interessados, Advocacia 
Geral da União, a Procuradoria Geral do Estado do Tocantins, a Procuradoria Jurídica do Município de Babaçulândia/TO 
e EMPRESA CIBRAC – CIBRAC – CIA, Brasiléia de Colonização, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 
37.415.353/0001-62, com sede na 104 Norte, Av. LO-II, nº 36, centro, Palmas-TO, possam oferecer respostas escritas no prazo 
de 15 (quinze) dias úteis (art. 335), podendo arguir toda a matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito com que 
impugna o pedido do autor e especificando as provas que pretende produzir (art. 336), manifestando-se precisamente sobre as 
alegações de fato constantes da petição inicial, sendo considerado revel e presumidas como verdadeiras as alegações de fato 
formuladas pelo autor (arts. 341 e 344), podendo ainda arguir nos mesmos autos incompetência absoluta ou relativa, incorreção 
do valor da causa e indevida concessão do benefício da gratuidade processual (art. 337), inclusive independentemente de 
oferecer contestação, propor reconvenção nos mesmos autos para manifestar pretensão própria, conexa com a ação principal ou 
com o fundamento da defesa (art. 343), tudo de conformidade com o Despacho/decisão. Filadélfia - TO, em 02 de agosto de 
2021. LUATOM BEZERRA ADELINO DE LIMA, Juiz de Direito.” Para que ninguém possa alegar ignorância, expediu-se o 
presente edital que será publicado no Diário da Justiça Eletrônico do Poder Judiciário do Estado do Tocantins. Filadélfia/TO, 17 
de agosto de 2021. Eu, (Luzia Freitas Miranda), digitei e conferi. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 20 DIAS  
USUCAPIÃO Nº 0000916-69.2021.8.27.2718/TO 
O Dr. Luatom Bezerra Adelino de Lima, Juiz de Direito desta Comarca de Filadélfia, Estado do Tocantins, na forma da Lei etc... 
FAZ SABER a todos o quanto o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que neste Juízo corre seus trâmites legais, 
uma ação de USUCAPIÃO nº 0000916-69.2021.8.27.2718, que por este meio  CITEM—SE os demais interessados, Advocacia 
Geral da União, a Procuradoria Geral do Estado do Tocantins, a Procuradoria Jurídica do Município de Babaçulândia/TO 
e EMPRESA CIBRAC – CIBRAC – CIA, Brasiléia de Colonização, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 
37.415.353/0001-62, com sede na 104 Norte, Av. LO-II, nº 36, centro, Palmas-TO, possam oferecer respostas escritas no prazo 
de 15 (quinze) dias úteis (art. 335), podendo arguir toda a matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito com que 
impugna o pedido do autor e especificando as provas que pretende produzir (art. 336), manifestando-se precisamente sobre as 
alegações de fato constantes da petição inicial, sendo considerado revel e presumidas como verdadeiras as alegações de fato 
formuladas pelo autor (arts. 341 e 344), podendo ainda arguir nos mesmos autos incompetência absoluta ou relativa, incorreção 
do valor da causa e indevida concessão do benefício da gratuidade processual (art. 337), inclusive independentemente de 
oferecer contestação, propor reconvenção nos mesmos autos para manifestar pretensão própria, conexa com a ação principal ou 
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com o fundamento da defesa (art. 343), tudo de conformidade com o Despacho/decisão. Filadélfia - TO, em 02 de agosto de 
2021. LUATOM BEZERRA ADELINO DE LIMA, Juiz de Direito.” Para que ninguém possa alegar ignorância, expediu-se o 
presente edital que será publicado no Diário da Justiça Eletrônico do Poder Judiciário do Estado do Tocantins. Filadélfia/TO, 17 
de agosto de 2021. Eu, (Luzia Freitas Miranda), digitei e conferi. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 20 DIAS  
USUCAPIÃO Nº 0000918-39.2021.8.27.2718/TO 
O Dr. Luatom Bezerra Adelino de Lima, Juiz de Direito desta Comarca de Filadélfia, Estado do Tocantins, na forma da Lei etc... 
FAZ SABER a todos o quanto o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que neste Juízo corre seus trâmites legais, 
uma ação de USUCAPIÃO nº 0000918-39.2021.8.27.2718, que por este meio  CITEM—SE os demais interessados, Advocacia 
Geral da União, a Procuradoria Geral do Estado do Tocantins, a Procuradoria Jurídica do Município de Babaçulândia/TO 
e EMPRESA CIBRAC – CIBRAC – CIA, Brasiléia de Colonização, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 
37.415.353/0001-62, com sede na 104 Norte, Av. LO-II, nº 36, centro, Palmas-TO, possam oferecer respostas escritas no prazo 
de 15 (quinze) dias úteis (art. 335), podendo arguir toda a matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito com que 
impugna o pedido do autor e especificando as provas que pretende produzir (art. 336), manifestando-se precisamente sobre as 
alegações de fato constantes da petição inicial, sendo considerado revel e presumidas como verdadeiras as alegações de fato 
formuladas pelo autor (arts. 341 e 344), podendo ainda arguir nos mesmos autos incompetência absoluta ou relativa, incorreção 
do valor da causa e indevida concessão do benefício da gratuidade processual (art. 337), inclusive independentemente de 
oferecer contestação, propor reconvenção nos mesmos autos para manifestar pretensão própria, conexa com a ação principal ou 
com o fundamento da defesa (art. 343), tudo de conformidade com o Despacho/decisão. Filadélfia - TO, em 02 de agosto de 
2021. LUATOM BEZERRA ADELINO DE LIMA, Juiz de Direito.” Para que ninguém possa alegar ignorância, expediu-se o 
presente edital que será publicado no Diário da Justiça Eletrônico do Poder Judiciário do Estado do Tocantins. Filadélfia/TO, 17 
de agosto de 2021. Eu, (Luzia Freitas Miranda), digitei e conferi. 
 

GUARAÍ 
1ª vara cível 

Editais de citações com prazo de 20 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO: 20 (VINTE) DIAS. 
O Juiz de Direito Fábio Costa Gonzaga titular da 1ª Vara Cível da Comarca de Guaraí, Estado do Tocantins, na forma da Lei, 
etc., FAZ SABER a todos quantos o presente Edital virem ou conhecimento dele tiverem que por este Juízo 1ª Vara Cível, 
tramitam os autos da Ação abaixo: 
REFERÊNCIA  
Processo n° 0002399-67.2017.8.27.2721  - Chave Processo: 251703138017.  
Ação: Monitória 
Requerente: BANCO DO BRASIL S/A  
Requerido: ADRIANO LAURINI ROSSATO e outros 
FINALIDADE: 
CITAÇÃO do requerido ADRIANO LAURINI ROSSATO, brasileiro, casado, agricultor, Identidade n° 7068037551 SSPPC/RS, 
com CPF nº 915.943.590-91, para querendo, contestarem o pedido, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia e 
confissão (art. 319 do CPC). 
DESPACHO do Evento 71: "Assim sendo, no presente caso, já foram realizadas diversas tentativas de citação em vários 
endereços, todas frustradas.Assim, defiro desde a citação por edital como na forma prevista no artigo 256 do Código de 
Processo Civil. Obedecendo as normas trazidas pelo artigo 257 também do CPC. Cumpra-se. Guaraí/TO., data certificada 
digitalmente. OCÉLIO NOBRE DA SILVA Juiz de Direito" 
ENCERRAMENTO: Para que ninguém possa alegar ignorância expediu-se o presente que será devidamente publicado no Diário 
da Justiça e afixado no placar do Fórum Local. Lavrado aos 16 de agosto de 2021 no Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de 
Guaraí, Estado do Tocantins, com endereço na Av. Paraná esquina com Rua 8, s/n, Centro, Guaraí - TO, CEP 77700-000. Eu, 
Mávila Cristina Arrais Macedo, estagiária, digitei. FÁBIO COSTA GONZAGA - Juiz de Direito 
 

2ª vara cível; família e sucessões infância e juventude 

Intimações às partes 
Fica o executado abaixo identificado, intimado dos atos processuais a seguir relacionados. 
CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE DECISÃO Nº 0003239-09.2019.8.27.2721/TO 
Exequente: R.M. DE S. e OUTROS 
Executado: ZAQUEU RAMOS DOS SANTOS, CPF n. 014.958.691-48. 
SENTENÇA: “(...)Defiro o pedido contido no evento 65 para, em consequência, autorizar o levantamento da importância 
bloqueada no evento45, acrescida de juros e correção monetária, expedindo-se alvará em nome da : Genitora dos exequentes, 
Srª Rita Maceno de Souza, CPF n. 000.050.991-45, na Caixa Econômica Federal - Ag. 4481, conta poupança 00001944-4, 
operação 013. Posto isso e tudo mais que dos autos consta, ante a renuncia do restante da obrigação por parte do 
credor, EXTINGO o presente feito, consoante o art. 924, inciso IV, do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários. 
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Publique-se. Registre-se e Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as formalidades legais, dando-se 
as devidas baixas na distribuição. Guaraí-TO, data pelo sistema. Documento eletrônico assinado por MARCELO ELISEU 
ROSTIROLLA, Juiz de Direito. Em 14/7/2021. 
 

GURUPI 
1ª vara criminal 

Editais de intimações com prazo de 30 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 30 DIAS 
A Doutora Cibele Maria Bellezzia, MM. Juíza de Direito auxiliar da 1ª Vara Criminal da Comarca de Gurupi, Estado do 
Tocantins (Portaria nº 1307, de 24 de maio de 2021), na forma da Lei etc. FAZ SABER a todos os que o presente edital virem, 
ou dele tiverem conhecimento, que neste Juízo corre seus trâmites legais a  Ação de Alienação de Bens do Acusado nº 
0002663-13.2019.8.27.2722 -   tendo como interessada LUCIANA MARQUES BASTOS, brasileira, filha de Isaura Pereira 
Bastos, com CPF sob o n.º 025.000.107-16, atualmente em lugar incerto e não sabido. E  para que chegue ao conhecimento 
da interessada, expediu-se o presente Edital, que será afixado no placar do Foro local e publicado uma vez no Diário da Justiça, 
ficando, assim, intimada do inteiro teor da decisão inserida no evento nº 52, cujo dispositivo segue transcrito: "Acolho o parecer 
ministerial e homologo a data do leilão indicada ao evento 45. Na oportunidade, intimem-se as partes, inclusive da proprietária do 
veículo, da data do leilão, oportunizando o conhecimento do edital que será juntado no processo e publicado no site 
www.agilleiloes.com.br. Tendo em vista a informação do Detran/SP em que consta a restrição financeira em favor do Banco do 
Brasil S.A, intime-se para manifestação e para tomar ciência da data designada para leilão. Cumpra-se.". Dado e passado nesta 
cidade e Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins, aos 16 de agosto de 2.021. Eu, Luciana Barros Acácio Noleto, Assistente 
Adminsitrativo, lavrei o presente. 
 

Editais de citações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 DIAS 
A Drª. Mirian Alves Dourado, MMª Juíza de Direito Titular da 1a Vara Criminal, Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins, na 
forma da lei etc. FAZ SABER a todos os que o presente edital virem, ou dele tiverem conhecimento, que neste Juízo corre seus 
trâmites legais a Ação Penal nº 0010198-56.2020.8.27.2722 que a Justiça Pública desta Comarca, como autora, move contra 
o(a) acusado(a) "MANANCIAL AGRONEGÓCIO LTDA", pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº. 
12.225.591/0001-84, atualmente com endereço desconhecido, como incurso nas sanções do crime de adquirir e ter em depósito 
agrotóxicos e defensivos agrícolas sem a correspondente notafiscal, tipificado art. 56, da Lei 9.605/98. E, como não foi 
encontrado para ser citado pessoalmente, fica citado pelo presente, para responder à acusação por escr ito, no prazo de 10 (dez) 
dias, ficando ciente de que se o acusado não possuir defensor constituído ou se não tem condições de pagar por um advogado, 
na ausência de resposta será nomeado defensor público para sua defesa. Dado e passado nesta cidade e Comarca de Gurupi, 
Estado do Tocantins, aos 14 de julho de 2021. Eu, Livia Kálita Barbosa Amorim, Estagiária, lavrei o presente. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 DIAS 
A Doutora Cibele Maria Bellezzia, MM. Juíza de Direito auxiliar da 1ª Vara Criminal da Comarca de Gurupi (Portaria nº 1307, de 
24 de maio de 2021), Estado do Tocantins, na forma da lei etc. FAZ SABER a todos os que o presente edital virem, ou dele 
tiverem conhecimento, que neste Juízo corre seus trâmites legais a Ação Penal nº 0002780-33.2021.8.27.2722 que a Justiça 
Pública desta Comarca, como autora, move contra o(a) acusado(a) JACQUELINY NOLETO ALMEIDA OLIVEIRA, brasileira, 
nascida em 06 de junho de 1994, natural de Formoso do Araguaia-TO, filha de Marcia Noleto de Almeida Oliveira e Davimar 
Gomes de Oliveira, inscrita no CPF n° 048.553.711-73 e RG n° 863053 SSP TO, atualmente em lugar incerto e não sabido, 
como incursa nas sanções do crime do artigo 129, § 9° do Código Penal. E, como não foi encontrada para ser citada 
pessoalmente, fica citada pelo presente, para responder à acusação por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, ficando ciente de que 
se a acusada não possuir defensor constituído ou se não tem condições de pagar por um advogado, na ausência de resposta 
será nomeado defensor público para sua defesa. Dado e passado nesta cidade e Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins, aos 
16/08/2021. Eu, Adriele Ferreira Sampaio, Assistente Administrativa, lavrei o presente. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 DIAS 
A Doutora Cibele Maria Bellezzia, MM. Juíza de Direito auxiliar da 1ª Vara Criminal da Comarca de Gurupi (Portaria nº 1307, de 
24 de maio de 2021), Estado do Tocantins, na forma da lei etc. FAZ SABER a todos os que o presente edital virem, ou dele 
tiverem conhecimento, que neste Juízo corre seus trâmites legais a Ação Penal nº 0000007-49.2020.8.27.2722 que a Justiça 
Pública desta Comarca, como autora, move contra o(a) acusado(a) NÁDIA CRUZ GOMES GONÇALVES, brasileira, solteira, 
nascida em 04 de junho de 1985, natural de Palmas/TO, filha de Almir Gomes da Silva e Wilsilene Cruz Gomes, portadora da 
carteira de identidade RG n.º 631830 – SSP/TO e do CPF n.° 743.298.801-30, atualmente em lugar incerto e não sabido, 
como incursa nas sanções do crime do art. 155 caput do Código Penal. E, como não foi encontrada para ser citada 
pessoalmente, fica citada pelo presente, para responder à acusação por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, ficando ciente de que 
se a acusada não possuir defensor constituído ou se não tem condições de pagar por um advogado, na ausência de resposta 
será nomeado defensor público para sua defesa. Dado e passado nesta cidade e Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins, aos 
16/08/2021. Eu, Adriele Ferreira Sampaio, Assistente Administrativa, lavrei o presente. 
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3ª vara cível 

Editais de citações com prazo de 20 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 20 DIAS 
CITANDO: LVP EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA CPF/CNPJ nº 02390409000197,  atualmente em lugar incerto e 
não sabido.  OBJETIVO: Citar da Ação de Usucapião que lhe é proposta por LAURA AIRES DA LUZ, bem como para no prazo 
de 15 (quinze) dias, contestar, sob pena de revelia e confissão. IMÓVEL: Lote de categoria residencial n. 01, da quadra 67, 
situado na Rua 322, do Loteamento Residencial Jardim dos Buritis, desta cidade, com área de 360,00 m2 ADVERTÊNCIA: Art. 
344 do C.P.C (Não contestando presumir-se-ão como verdadeiros os fatos narrados pelo autor na inicial). REQUERENTE: 
LAURA AIRES DA LUZ. REQUERIDO: LVP EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AÇÃO: Usucapião. Processo: 
nº 0010063-49.2017.8.27.2722 . PRAZO DO EDITAL: 20(vinte) dias. Em Gurupi - TO. Eu , técnica judiciária que digitei e 
subscrevi. José Eustáquio de Melo Júnior - Juiz de Direito. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 20 DIAS 
CITANDO: JOSÉ PAULO CARRERA, brasileiro, inscrito no CPF sob o nº 748.467.958-53, atualmente em lugar incerto e não 
sabido.  OBJETIVO: Citar da Ação de COBRANÇA que lhe é proposta por RB COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS 
MECÂNICOS LTDA - EPP, bem como para no prazo de 15 (quinze) dias, contestar, sob pena de revelia e confissão. 
ADVERTÊNCIA: Art. 344 do C.P.C (Não contestando presumir-se-ão como verdadeiros os fatos narrados pelo autor na inicial) 
REQUERENTE: RB COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS MECÂNICOS LTDA - EPP. REQUERIDO: JOSE PAULO CARREIRA 
AÇÃO: Procedimento Comum Cível. Processo: nº 0013657-37.2018.8.27.2722. PRAZO DO EDITAL: 20(vinte) dias. Em Gurupi - 
TO. Eu, Marilúcia Albuquerque Moura - técnica judiciária que digitei e subscrevi. José Eustáquio de Melo Júnior - Juiz de Direito. 
 

Vara especializada no combate à violência contra a mulher 

Editais de citações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Ação Penal nº0003025.44.2021.827.2722 
Chave do Processo nº 807.43680421 
Denunciados:L. P. S 
O Doutor Jossanner Nery Nogueira Luna Juiz de Direito do juízo da Especializada no Combate a Violência contra a Mulher e 
Crimes Dolosos Contra a Vida de Gurupi, Estado do Tocantins, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a todos os que o presente 
edital com prazo de quinze (15) dias virem, ou dele tiver conhecimento, que neste Juízo corre em seus trâmites legais, os autos 
de Ação Penal supra, que a Justiça Pública move contra o denunciado: LEOMAR NUNES DE FREITAS, brasileiro, convivente, 
carpinteiro, natural de Araguaína-TO, nascido em 14.06.1983, filho de Maria Onete Nunes de Freitas e de João Nunes de Freitas, 
CPF 944.240.711, como incurso nos crimes definidos no artigo artigo  21 do Decreto 3688/41 sob o auspício da Lei 1130/06, fica 
citado pelo presente, para apresentar RESPOSTA À ACUSAÇÃO, no prazo de 10 (dez) dias, através de advogado, oportunidade 
em que poderá oferecer documentos, justificações, especificar as provas que pretende produzir e arrolar, até 8 (oito) 
testemunhas, tudo  nos termos do artigo 396-A, CPP, sob pena de revelia e conseqüente suspensão nos termos do art. 366 do 
CPP; para conhecimento de todos será publicado o presente edital no Diário da Justiça. DADO E PASSADO nesta cidade e 
Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins, terça-feira, 17 de agosto de 2021. Eu, Diane Perinazzo, Diretora de Secretaria, que 
digitei e lavrei o presente. Jossanner Nery Nogueira Luna Juiz de Direito. 
 

Editais de intimações de sentença com prazo de 15 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE DECISÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Ação Penal nº 0005284-46.2020.8.27.2722 
Chave: 676852358620  
Denunciado: MAYKON GONCALVES DA SILVA 
Vitimas: Gleiviane Araujo Rodrigues e Rodrigo Teixeira Dias 
O Doutor Jossanner Nery Nogueira Luna Juiz de Direito do juízo da Especializada no Combate a Violência contra a Mulher e 
Crimes Dolosos Contra a Vida de Gurupi, Estado do Tocantins, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a todos os que o presente 
edital com prazo de quinze (15) dias virem, ou dele tiver conhecimento, que neste Juízo corre em seus trâmites legais, os autos 
de Ação Penal supra, que a Justiça Pública move em desfavor de MAYCON GONÇALVES DA SILVA, brasileiro, solteiro, 
mecânico, CPF nº 016.695.041-66, nascido em 04.01.1991, natural de Santana do AraguaiaPA, filho de Iraides Gonçalves da 
Silva e de Valdemir Isaias da Silva, estando em lugar incerto e não sabido, da decisão  proferida evento 111 qual seja o 
dispositivo: DECIDO. A pronúncia é um mero juízo de admissibilidade da acusação adstrito à existência de prova da 
materialidade do delito e indícios suficientes da sua autoria. Segundo a mais abalizada doutrina, nela deve-se evitar o exame 
aprofundado da prova, a fim de não influir indevidamente no convencimento dos jurados, que são os juízes naturais da causa. A 
materialidade está comprovada pelo Inquérito Policial nº 0002379-68.2020.827.2722, através do Laudo de exame de corpo de 
delito, bem como pelo depoimento das vítimas e informante. De igual forma, a autoria restou comprovada, pois o acusado 
confirmou em juízo ter ido até a casa da ex-companheira, gerando uma briga, mas não sendo comprovado o dolo de matar. O 
acusado em seu interrogatório disse que: “após o término ainda continuou se relacionando com Gleiviane. Que não esperava ter 
outro homem na casa dela. Que a faca era de Gleiviane. Que quando arrebentou a porta, Rodrigo correu e foi embora. Que não 
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machucou Gleiviane.”A vítima Gleiviane Araujo Rodrigues em juízo narrou que: “o acusado pulou o muro da casa e arrebentou a 
porta dos fundos. Que tomou o cabo de vassoura da mão dele, mas logo em seguida o mesmo pegou uma faca e foi em direção 
de Rodrigo. Que viu a briga dos dois. Que ficou ameaçando de furá-la com a faca, além de ter puxado seus cabelos. Que ele 
ficava falando para Rodrigo ir embora do loca. Que não foi agredida pela faca, somente Rodrigo que teve lesões leves”. A vítima 
Rodrigo Teixeira Dias em juízo narrou que: "o acusado entrou na casa querendo agredi-lo. Que teve lesão leve, somente com a 
ponta da faca. Que não viu o acusado lesionar a vítima Gleiviane. Que nunca mais sofreu ameaças depois do ocorrido."A 
informante Ana Karollyne Alves de Sousa relatou que: “o acusado entrou na casa procurando Rodrigo e não Gleiviane. Que 
ameaçou a mulher com uma faca, mas não a agrediu. Que as lesões foram somente em Rodrigo. Que estava na casa durante 
todo o ocorrido.” A Defesa sustentou a tese da absolvição em relação à vítima Gleiviane, e pela desclassificação em relação ao 
Rodrigo. Analisando os autos, verifico que o laudo de exame de corpo de delito aponta a presença de escoriações no corpo de 
Rodrigo, sendo incabível a absolvição sumária, restando somente a aplicação da desclassificação do crime de tentativa de 
homicídio, tendo em vista que houve uma lesão leve. De outro giro, ausente o animus necandi do acusado, pois, se a intenção 
do acusado fosse de matar a vítima teria de fato golpeado a vítima com facadas, ou pelo menos correria atrás do mesmo para 
ceifar sua vida. Outrossim, não ficou comprovado o delito de lesão corporal no âmbito doméstico, pois a vítima negou ter sido 
agredida, além de que a informante afirmou em juízo que Maykon não lesionou Gleiviane, pois a intenção de confronto era 
somente com a vítima Rodrigo, devendo o Acusado ser absolvido. Ante o exposto, desclassifico a conduta do 
acusado MAYKON GONÇALVES DA SILVA para outra que não seja dolosa contra vida, e o absolvo do crime de lesão corporal 
previsto no artigo 129 §9º, nos termos dos artigos 386, II e 419 do CPP. Gurupi, data certificada pelo sistema. Jossanner Nery 
Nogueira Luna Juiz de Direito  Determino à serventia:Transitada em julgado, encaminhe-se os autos ao Juizado 
Criminal;Intimem-se o MP e a Defesa. JOSSANNER NERY NOGUEIRA LUNA Juiz de Direito. DADO E PASSADO nesta cidade 
e Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins, terça-feira, 17 de agosto de 2021. Eu, Diane Perinazzo, Diretora de Secretaria, que 
digitei e lavrei o presente. Jossanner Nery Nogueira Luna Juiz de Direito. 
 

PALMAS 
1ª vara cível 

Editais de citações com prazo de 30 dias 
 EDITAL DE CITAÇÃO 
PRAZO DE  TRINTA (30) DIAS 
Doutor Agenor Alexandre da Silva, Juiz de Direito da 1 Vara Cível da Comarca de Palmas/TO, na forma da Lei, etc... FAZ 
SABER, a todos que o presente Edital de Citação virem ou dele tiverem conhecimento, expedido nos autos n° 0037851-
85.2015.8.27.2729 - EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL - Chave n. 770478388515, em que TEODORICO BRANDÃO DE SOUSA 
move em desfavor de LIMA E MORI LTDA ME e outros. Pelo presente edital, que será afixado na sede deste Juízo, no lugar 
público de costume e por cópia publicada no Diário da Justiça, CITA DANIELA RAMOS BARBOSA LIMA, brasileira, solteira, 
empresária, portadora do documento de identidade RG nº 883.629 SSPTO e inscrita no CPF sob o nº 017.891.451-71, 
residente em local ignorado ou incerto, e demais interessados ausentes e desconhecidos, para, que, caso queira(m), 
apresente(m) resposta ao presente pedido, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos dos artigos 335, III, e 231, IV, ambos do 
novo CPC, sob pena de serem considerada(s) revel(eis) e presumirem-se verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo(s) 
Autor(es). Não havendo manifestação, no prazo legal, será nomeado Curador Especial. DADO E PASSADO nesta cidade e 
Comarca de Palmas-TO, data do sistema. Eu, Méris Ines Delevatti Thomaz, Técnico Judiciário, digitei. Agenor Alexandre da 
Silva, Juiz de Direito. 
 

2ª vara cível 

Intimações às partes 
INTIMAÇÃO 
AUTOS N°: MONITÓRIA Nº 0015882-77.2016.8.27.2729 
REQUERENTE: ESPÓLIO DE GERALDO FERREIRA DE FARIAS - CPF: 00278181104 
REQUERIDO: NOVO TOCANTINS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - CNPJ: 08601900000104 
Decisão: Segundo o art. 485, III, do NCPC, extingue-se o processo, sem resolução de mérito, quando, por não promover os atos 
e diligências que lhe competir, o autor abandonar a causa por mais de trinta (30) dias. Ocorre que, do prazo para atender ao 
comando especificado no evento83 até a presente data, decorreu interregno superior a 30 (trinta) dias, restando, portanto, 
caracterizado o abandono da causa pela parte autora, por não promover os atos e diligências que lhe competia, impondo-se a 
extinção do feito. Impende ressaltar que, a teor do disposto no art. 319, inciso II, do CPC, cabe ao autor indicar, na petição inicial, 
além de outros dados, seu endereço completo, cabendo-lhe, ainda, comunicar eventual alteração, presumindo-se válida a 
intimação dirigida ao endereço residencial apontado na inicial (art. 274, parágrafo único, CPC). No caso em tela, verifico que a 
parte autora não atualizou seu endereço especificado na peça exordial. Nesse sentido: EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - 
EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO - POSSIBILIDADE - ART. 485, III, § 1°, DO CPC/15 - REQUISITOS 
CUMPRIDOS - INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR DIRIGIDA AO ENDEREÇO DECLINADO NA INICIAL - MODIFICAÇÃO NÃO 
COMUNICADA NOS AUTOS - VALIDADE - ART. 319, II, E ART. 274, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/15 - SÚMULA 240 DO 
STJ - RELAÇÃO PROCESSUAL AINDA NÃO APERFEIÇOADA - INAPLICABILIDADE - SENTENÇA MANTIDA. (...). É válida a 
intimação pessoal dirigida ao endereço do autor informado na inicial, sendo seu dever comunicar ao Juízo qualquer modificação 
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temporária ou definitiva, nos termos do art. 319, II, e do art. 274, parágrafo único, do CPC/15. (...).  (TJMG -  Apelação Cível 
 1.0035.12.001076-0/001, Relator(a): Des.(a) José de Carvalho Barbosa , 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 15/12/0016, 
publicação da súmula em 27/01/2017) Em face do exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, nos 
termos do art. 485, inciso III, do Novo Código de Processo Civil. Condeno a parte autora no pagamento de custas processuais e  
honorários advocatícios, ora arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, caso haja patrono constituído 
ao requerido. Oportunamente, cumpra-se o Provimento nº 09/2019 CGJUS/TO. Int.  JOSE MARIA LIMA, Juiz de Direito. 
 

4ª vara cível 

Intimações às partes 
INTIMAÇÃO 
PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL Nº 0025454-28.2014.8.27.2729 
REQUERENTE: JOAO CLEBER MOURA DE OLIVEIRA - CPF: 25449435053 
REQUERIDO: RDC FÉRIAS, HOTÉIS E TURISMO - CNPJ: 65082455000149 
Decisão:  1. Decreto a revelia da requerida, uma vez que, embora citada, não apresentou contestação no prazo legal (evento 70), 
presumindo-se verdadeiras a alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). 2. Contudo, é lícito que a ré, 
embora revel, requeira provas, porquanto fez-se representar nos autos por advogado(a) a tempo de praticar os atos processuais 
indispensáveis à produção probatória (art. 349, CPC). 3.  Assim sendo, intimem-se ambas as partes para, no prazo de 15 dias, 
indicarem, motivadamente, quais provas pretendem produzir ou requererem o julgamento antecipado do mérito. m 3.1..Havendo 
requerimento de produção probatória, as partes deverão esclarecer qual(is) o(s) fato (s) a ser(em) provado(s) por meio de cada 
prova postulada e justificar sua pertinência para o deslinde da controvérsia, sob pena de indeferimento em caso de requerimento 
genérico de prova, sem a devida fundamentação. 3.2. Advirtam-se às partes de que: a) Será indeferida a inquirição de 
testemunhas sobre fatos já provados por documento ou confissão da parte ou que só por documento ou por exame pericial 
puderem ser provados (art. 443, I e II, CPC); b) O rol de testemunhas (se for o caso) deverá conter, sempre que possível, o 
nome, a profissão, o estado civil, idade, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas, o número de registro de 
identidade e o endereço completo da residência e local de trabalho (art. 450, CPC); c) Cabe ao advogado da parte informar ou 
intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da audiência designada, dispensando-se a intimação do juízo 
(art. 455, CPC); d) Deverão indicar quais pessoas pretendem ouvir em depoimento pessoal (se for o caso), com observância ao 
disposto no art. 385, do CPC, especificando, quando pessoa jurídica, o nome e o cargo;  e) Se postularem prova pericial, 
deverão especificar qual o tipo (exame, vistoria ou avaliação) indicando a especialidade do perito (ar t. 464, CPC); e  f) O número 
de testemunhas arroladas não pode ser superior a 10 (dez), sendo 3 (três), no máximo, para a prova de cada fato (art. 357, § 6º, 
CPC). 4.    Havendo pedido de provas, conclua-se o feito para saneamento. 5.    Não havendo pedido de provas, conclua-se o 
feito para sentença. 6. Determino à secretaria a vinculação na capa dos autos dos patronos constituídos pela requerida, 
conforme procuração e substabelecimento juntados no evento 72 (pg. 35 e 36).  EDSSANDRA BARBOSA DA SILVA 
LOURENÇO, Juíza de Direito. 
 

PORTO NACIONAL 
Vara de família, sucessões, infância e juventude 

Editais de publicações de sentenças de interdição 
Procedimento Comum Cível Nº 0004583-79.2016.8.27.2737/TO 
AUTOR: ALBERTINO GONÇALVES PEREIRA 
RÉU: CLEITON PEDRO DOS SANTOS 
EDITAL Nº 3281767 
EDITAL DE INTERDIÇÃO DE CLEITON PEDRO DOS SANTOS 2ª PUBLICAÇÃO 
A Doutora  HÉLVIA TÚLIA SANDES PEDREIRA, Juíza de Direito da Vara de Família, Sucessões, Infância e Juventude da 
Comarca de Porto Nacional, Estado do Tocantins, etc...FAZ SABER, a todos quantos o presente edital virem, ou dele 
conhecimento tiverem, que se processando por este Juízo e Cartório os termos da Ação de  INTERDIÇÃO E CURATELA de 
CLEITON PEDRO DOS SANTOS AUTOS Nº:0004583-79.2016.8.27.2737 requerida por ALBERTINO GONÇALVES PEREIRA 
decretou a interdição do(a) requerido conforme se vê o final da sentença : DECISÃO . ...POSTO ISTO, JULGO PROCEDENTE O 
PEDIDO, DECRETANDO A INTERDIÇÃO DE CLEITON PEDRO DOS SANTOS NOMEANDO-LHE  CURADOR (A) NA PESSOA 
DE  ALBERTINO GONÇALVES PEREIRA COM FULCRO NOS ARTIGOS 1767 E SEGUINTES DO CÓDIGO CIVIL. 
INSCREVA-SE A PRESENTE SENTENÇA NO CARTÓRIO NO CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS DO 
DOMICILIO DO(A) INTERDITADO(A) (ART.1184 DO CPC E ARTS 29 V, 92 E 93 DA LRP) . ANOTE-SE A INTERDIÇÃO NO 
REGISTRO DE NASCIMENTO. (ART. 107 DA LRP), EM DOIS DIAS, SERVINDO ESTA DE MANDADO. PRESTE-SE 
COMPROMISSO EM LIVRO PRÓPRIO NA FORMA DO ARTIGO 1187 DO CPC. OFICIE-SE O CARTÓRIO DE REGISTRO 
CIVIL DO DOMICÍLIO DO(A) INTERDITADO(A) PARA INSCRIÇÃO DA SENTENÇA DE INTERDIÇÃO, AVERBANDO-SE A 
SENTENÇA NO REGISTRO CIVIL DO(A) INTERDITADO(A). FALECENDO O(A) INTERDITADO(A), O(A) CURADOR(A) 
DEVERÁ COMPARECER EM CARTÓRIO, INFORMANDO O ÓBITO NO PRAZO DE CINCO DIAS, SOB AS PENAS DA LEI. OS 
PODERES DA CURATELA NÃO AUTORIZAM A ALIENAÇÃO DOS BENS DO(A) INTERDITADO(A). PUBLIQUE-SE NA 
IMPRENSA OFICIAL POR TRÊS VEZES, CONSTANDO DO EDITAL O(S) NOME(S) DO(A) INTERDITADO(A) E DO(A) 
CURADOR(A), A CAUSA DA INTERDIÇÃO E OS LIMITES DA CURATELA (ART.1.184 CPC). P.R.I. PORTO NACIONAL/TO, 18 
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DE JUNHO DE 2013. (A) HÉLVIA TÚLIA SANDES PEDREIRA - JUIZA DE DIREITO". E para que ninguém  possa alegar 
ignorância, mandou expedir o presente que será publicado e afixado na forma da lei. Comarca de Cidade de Porto Nacional, 
Cartório de Família, Sucessões, Infância e Juventude. Eu,Scheila Coeli Costa Colino. - Servidora à Disposição, digitei. HÉLVIA 
TÚLIA SANDES PEDREIRA  Juíza de Direito. 
 

WANDERLÂNDIA 
1ª escrivania cível 

Editais de intimações de sentença com prazo de 15 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
O DOUTOR JOSÉ CARLOS FERREIRA MACHADO, MM. JUIZ DE DIREITO REPONDENDO PELA ÚNICA VARA CÍVEL 
DESTA COMARCA DE WANDERLÂNDIA, ESTADO DO TOCANTINS, SITO À PRAÇA PE. JOSIMO – RUA RAIMUNDO PINTO, 
S/Nº, CENTRO, WANDERLÂNDIA/TO, NA FORMA DA LEI, ETC... FAZ SABER a todos quantos o presente Edital de intimação 
virem, ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo e Escrivania do Ofício Cível, se processam os autos da Ação de 
APLICAÇÃO DE MEDIDA PROTETIVA CONSISTENTE EM AFASTAMENTO DO CONVÍVIO FAMILIAR E OBRIGAÇÃO DE 
FAZER COM PEDIDO LIMINAR autuada sob o nº 0003192-38.2020.827.2741, proposta pelo MINISTÉRIO PUBLICO DO 
ESTADO DO TOCANTINS, em face de ANTÔNIO NETO DEUS DE SOUSA e RÉULA DA SILVA SOUZA MOTA, sendo o 
presente, para INTIMAR a parte requerida: ANTÔNIO NETO DEUS DE SOUSA, com endereço em local incerto e não sabido, 
com prazo de 15 dias, do teor da sentença evento 34. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Wanderlândia, Estado do 
Tocantins, aos dezessete dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e um. Eu, Osaldina da Silva Lima, Auxiliar no 
Cartório Cível, que digitei e subscrevi. 
 

XAMBIOÁ 
1ª escrivania criminal 

Editais de citação 
EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO DE EVENTUAIS   
TERCEIROS INTERESSADOS 
PRAZO DE 60 (SESSENTA) DIAS 
Sequestro: 0003006-12.2020.8.27.2742/TO 
Autor:  Ana Lucia Saad Cunha 
Advogado: CRISTIANE DELFINO RODRIGUES LINS (OAB TO002119) 
Réu: CRISTIANO CARNEIRO BRINGEL 
Advogado: IURY MANSINI PRECINOTTE ALVES MARSON (OAB TO004635) 
Advogado: ELZA DA SILVA LEITE (OAB TO005302) 
O Excelentíssimo Senhor Dr. Sérgio Aparecido Paio, Juiz de Direito Respondendo pela Comarca de Xambioá/TO,Estado do 
Tocantins, na forma da Lei, etc...Faz Saber, a todos do presente Edital de Citação, virem ou dele conhecimento tiverem, 
expedido nos autos supra, em que figura como denunciado:CRISTIANO CARNEIRO BRINGEL, brasileiro, casado, gerente, 
portador da Carteira de Identidade n? 115.627 SSP/TO, inscrito no CPF sob o  n? 695.451.461-68, nascido em 13/03/1978, filho 
de José Martins Bringel e  Ludermira Carneiro Bringel, residente e domiciliado na Cidade de Araguaína,  Estado do Tocantins, na 
Av. Dom Emanel, nº 1562, CEP: 77.813.520, Setor Senador. Incurso nas MEDIDA CAUTELAR ASSECURATÓRIA DE 
SEQUESTRO e denunciado em 15/09/2020.Assim, por se encontrar em lugar incerto e não sabido, fica CITADO e INTIMADOS  
pelo Edital, pelo prazo de  60 (sessenta) dias, os  eventuais terceiros interessados para tomarem conhecimento da 
presente ação e, se for o caso, apresentarem embargos na forma do art.130, II do CPP, tudo conforme despacho 
transcrito:“decisão transcritos:(...)...Cuida-se de MEDIDA CAUTELAR  ASSECURATÓRIA DE SEQUESTRO proposta por ANA 
LÚCIA SAAD CUNHA  em face de CRISTIANO CARNEIRO BRINGEL, partes devidamente qualificadas. Narra na inicial ser 
proprietária da Fazenda Pateiro, localizada no Município de Araguanã-TO, com párea de 912,1278ha, e que reside na cidade de 
Uberlândia-MG, de forma que para viabilizar a administração da atividade rural necessitou  contratar um gerente, no caso o 
requerido, o que se deu  em 01 de setembro de 2005.(...)ISTO POSTO, em não sendo o caso de busca e apreensão, presentes 
os requisitos legais, DEFIRO, na forma requerida na inicial, a medida assecuratória de sequestro dos bens do requerido, até o 
importe de R$2.500.000,00 (dois milhões e meio de reais), mesmo que em nome de terceiros,  devendo os bens serem 
depositados em mãos da autora ou de pessoa por ela indicada. Proceda-se ao sequestro via sistema RENAJUD, determinando, 
em seguida, a expedição de mandado de sequestro para fins de apreensão, remoção e depósito dos bens. O Sequestro deverá 
recair, inclusive, sobre a caminhonete TRITON-L200, que  se encontra  em nome do irmão do requerido, de nome Rodrigo 
Carneiro Bringel,  em razão de o requerido ter admitido em seu interrogatório policial que o valor da compra saiu de sua conta 
bancária,  e sobre a casa localizada na cidade de Carmolândia-TO, mencionada na inicial, por o requerido ter informado em seu 
interrogatório, ter colocado o referido bem em nome de sua companheira. Deverá, também, recair sobre a um barco/canoa que 
se encontra na casa do pai do requerido, bem como sobre o motor de popa de 15hp da marca Tohatsu, que o requerido afirmou 
ter comprado nas Lojas Nosso Lar. Proceda-se ao bloqueio de ativos financeiros do requerido junto ao sistema BACENJUD, bem 
como de sua companheira   Ranielly Alves Cardoso,  tendo em vista o próprio requerido ter reconhecido que utilizava  contas 
bancárias de sua companheira para movimentação financeira. A medida assecuratória de sequestro deverá ser inscrita no 
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Registro de Imóveis,  no caso de bens com registro existente. CITE-SE o requerido dos termos da presente ação para, caso 
queira, apresentar contestação no prazo de  05 (cinco) dias, sob pena de revelia e presunção de veracidade do alegado na 
inicial. Intimem-se. Expeça-se edital com prazo de 60 (sessenta) dias, INTIMANDO  eventuais terceiros interessados para 
tomarem conhecimento da presente ação e, se for o caso, apresentarem embargos na forma do art.130, I I do CPP. Atendendo 
ao disposto no art.129 do CPP, intimem-se  José Martins Bringel,Rodrigo Carneiro Bringel e RANIELLY ALVES CARDOSO, 
cientificando-lhes dos termos da  ação e da presente decisão para, se for o caso, apresentarem embargos na forma do art.130, II 
do CPP.Cumpra-se. Xambioá-TO, data e hora certificadas pela movimentação processual.Xambioá,18/09/2020.(Dr.)Fabiano 
Ribeiro – Juiz de Direito.” E para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém alegue ignorância, mando expedir o presente 
Edital que será publicado na forma da Lei e afixado no Placar do Fórum local.Vara Criminal de Xambioá, aos  dezessete dias do 
mês de  Agosto do ano de Dois Mil e Vinte e um(17.08.2021).Eu__,Clinéia Costa de Sousa Neves, Técnica Judiciária–mat. 
108952, que digitei. (a) Dr. José Carlos Ferreira Machado  – Juiz de Direito.” 
 

NÚCLEO DE APOIO ÀS COMARCAS - NACOM 
Editais 

EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA DE ABERTURA DA SUCESSÃO PROVISÓRIA - PRAZO DE 180 (CENTO E 
OITENTA) DIAS 
Autos nº 0000197-72.2017.8.27.2736 
Ação:  Declaração de Ausência 
AUTOR: NAIZA GOMES DA SILVA TAVARES 
RÉU: PROCESSO SEM PARTE RÉ 
O Doutor JOÃO ALBERTO MENDES BEZERRA JÚNIOR - Juiz de Direito, do Núcleo de Apoio às Comarcas, em auxílio Juízo da 
1ª Escrivania Cível de Ponte Alta, Estado do Tocantins, na forma da Lei, etc. FAZ SABER aos que o presente edital virem ou 
conhecimento dele tiverem, que por este Juízo da 1ª Escrivania Cível de Ponte Alta, Estado do Tocantins, se processam os autos 
do processo acima identificado, sendo o presente para DAR PUBLICIDADE que por este Juízo e Cartório tramitou os Autos de 
Declaração de Ausência, que por sentença deste Juízo, em seguida transcrita, produzirá seus devidos e legais efeitos em 180 
(cento e oitenta) dias depois da publicação do presente edital, que será afixado na sede deste Juízo, no lugar de costume e, por 
cópia, publicado no DJ, na forma da lei, foi determinado a abertura da sucessão provisória do ausente EMIVAL DA SILVA 
GOMES, conforme sentença a seguir: Trata-se de AÇÃO PARA ATO DE DECLARAÇÃO JUDICIAL DE MORTE 
PRESUMIDA ajuizada por NAIZA GOMES DA SILVA TAVARES, qualificada nos autos. Narra a inicial, que a Requerente é irmã 
do Sr. Emival da Silva Gomes, que desapareceu no dia 10/01/2009, estando ausente até o presente momento. Informa que o 
desaparecimento ocorreu na cidade de Mateiros/TO, sendo que, na época, ele recebia auxílio doença junto ao INSS, haja vista 
ser portador de epilepsia grave e distúrbios mentais. Diz que o Corpo de Bombeiros fez buscas por 2 (dois) dias, sendo que nada 
foi encontrado, e todos os irmãos o procuraram de diversas formas por vários dias, mas jamais foi encontrado. Prossegue, 
alegando que não foi registrado Boletim de Ocorrência, sendo acionado somente o Corpo de Bombeiro e a Polícia Militar, e que 
em contato com o Corpo de Bombeiros, foi informada de que a instituição não possui os registros de buscas daquela época, mas 
confirmam que foram realizadas buscas de pessoa desaparecida naquela região no período do desaparecimento. Diante do 
exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil cumulado com o artigo 745 do mesmo diploma 
processual ACOLHO o pedido formulado na ação, pelo que DETERMINO a abertura da sucessão provisória de EMIVAL DA 
SILVA GOMES. Condeno a Requerente ao pagamento das custas processuais. Entretanto, suspensa a exigibilidade ante o 
deferimento da gratuidade da justiça (artigo 98, § 3º do CPC). Sem honorários de sucumbência, por se tratar de jurisdição 
voluntária, tudo conforme  sentença prolatada no evento 95.  Eu, Izabella Martins Nunes Rodrigues, Servidora de Secretaria, que 
digitei. Assinado eletronicamente por João Alberto Mendes Bezerra Júnior, Juiz de Direito. 
 

Editais de citações com prazo de 30 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
USUCAPIÃO Nº 0009452-08.2021.8.27.2706/TO 
AUTOR: CLAUDIONOR ALVES DE MIRANDA 
RÉU: MARIA DAS NEVES RODRIGUES 
O Dr MARCELO LAURITO PARO, Juíz de Direito no Núcleo de Apoio às Comarcas - NACOM, Estado do Tocantins, em auxílio 
ao Juízo da 1ª Vara Cível de Araguaína/TO, com atribuição definida pela Portaria Nº 1554, de 28 de junho de 2021, na forma da 
Lei, FAZ SABER a todos os que o presente edital ou dele tiverem conhecimento que por este Juízo e respectivo Cartório 
processaram-se os autos da Ação supramencionada, atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento do 
Despacho prolatado no evento 9, cujo dispositivo segue transcrito: RECEBO à inicial eis que preenchidos os pressupostos 
processuais, condições da ação e demais requisitos legais determino o prosseguimento do feito (artigo 319 e seguintes do 
Código de Processo Civil). DEFIRO a gratuidade da justiça (artigo 98 do Código de Processo Civil). A autorização expressa para 
a não realização da audiência de conciliação “quando não se admitir a autocomposição” (artigo 334, parágrafo 4°, inciso II do 
Código de Processo Civil) deve ser interpretada extensivamente, incluindo os casos em que a autocomposição é bastante 
improvável. E isto cabe ao Juiz verificar no caso concreto. Assim, diante das especificidades da causa e de modo a adequar o 
rito processual às necessidades do conflito, bem como se levando em conta a razoável duração do processo, deixo para 
momento oportuno a análise da conveniência da audiência de conciliação (artigos 4°, 139, incisos V e VI, 282, parágrafo 1° e 
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283, parágrafo único, todos do Código de Processo Civil e Enunciado n°. 35 da ENFAM). Dito isto, CITE(M)-SE 
PESSOALMENTE a(s) pessoa(s) em cujo nome estiver transcrito o imóvel, os confinantes e os interessados conhecidos, bem 
como por edital, com prazo de 30 (trinta dias), os interessados ausentes, incertos, desconhecidos ou em local não sabido, para, 
querendo, CONTESTAREM a ação no prazo legal (artigo 335, caput, c/c artigo 246, parágrafo 3°, c/c artigo 259, inciso I, c/c 
artigo 257, inciso III, todos do Código de Processo Civil), observada a regra do artigo 231 do mesmo diploma. INTIMEM-SE, por 
meio eletrônico, para manifestar eventual interesse na causa, os representantes da Fazenda Pública da União, do Estado e do 
Município (artigo 183, parágrafo 1º do Código de Processo Civil|). Após, INTIME-SE O MINISTÉRIO PÚBLICO para se 
manifestar nos termos do artigo 178, inciso I do Código de Processo Civil. CITEM-SE. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. Palmas/TO, 
data certificada pelo sistema eletrônico. O presente edital será publicado no Diário da Justiça, Eu, DEYSE CARVALHO LEITE, 
Servidora do NACOM, digitei e subscrevi. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO Nº 3319537- PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Autos nº 0022189-82.2017.8.27.2706      
AUTOR: BANCO BRADESCO S.A. 
RÉU: JOSÉ GOMES CAVALCANTE 
RÉU: OBEDD GONÇALVES PEREIRA 
O Doutor JOSÉ EUSTÁQUIO DE MELO JUNIOR - Juiz de Direito em auxílio ao Juízo da 1° Vara Cível de Araguaína, Estado do 
Tocantins, na forma da Lei, etc. FAZ SABER aos que o presente edital virem ou conhecimento dele tiverem, que por este Juízo 
da Primeira Vara Cível da Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, se processam os autos do processo acima identificado, 
sendo o presente para CITAR os executados, visto que se encontram em lugar incerto e não sabido, assim CITAM-SE os 
requeridos  JOSÉ GOMES CAVALCANTE inscrito no CPF sob o nº 26202786191 e OBEDD GONÇALVES PEREIRA inscrito no 
CPF sob o nº  03504555114 de todos os termos da exordial, para, o prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento do débito 
(valor da causa), bem como para o pagamento de honorários advocatícios na proporção de 5% do valor atribuído a causa. Fica 
CIENTE de que: (a) querendo, poderá oferecer embargos, no mesmo prazo, que suspenderão a eficácia do mandado inicial até 
julgamento em primeiro grau; (b) que poderá valer-se, no que couber, do disposto no artigo 916 do CPC ( No prazo para 
embargos, reconhecendo o crédito do exequente e comprovando o depósito de trinta por cento do valor em execução, acrescido 
de custas e de honorários de advogado, o executado poderá requerer que lhe seja permitido pagar o restante em até 6 (seis) 
parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e de juros de um por cento ao mês. § 1 o O exequente será intimado para 
manifestar-se sobre o preenchimento dos pressupostos do caput, e o juiz decidirá o requerimento em 5 (cinco) dias. § 2o 
Enquanto não apreciado o requerimento, o executado terá de depositar as parcelas vincendas, facultado ao exequente seu 
levantamento. § 3o Deferida a proposta, o exequente levantará a quantia depositada, e serão suspensos os atos executivos. § 4o 
Indeferida a proposta, seguir-se-ão os atos executivos, mantido o depósito, que será convertido em penhora. § 5 o O não 
pagamento de qualquer das prestações acarretará cumulativamente: I - o vencimento das prestações subsequentes e o 
prosseguimento do processo, com o imediato reinício dos atos executivos; II - a imposição ao executado de multa de dez por 
cento sobre o valor das prestações não pagas. § 6 o A opção pelo parcelamento de que trata este artigo importa renúncia ao 
direito de opor embargos § 7o O disposto neste artigo não se aplica ao cumprimento da sentença); (c) que não efetuado o 
pagamento ou não opostos os embargos, constituir-se-á de pleno direito o título executivo judicial, independente de qualquer 
formalidade, prosseguindo-se o processo em observância ao disposto no Título II do Livro I da Parte Especial, do Código de 
Processo Civil, no que couber, acrescido das custas e taxa judiciária iniciais pagas pela parte autora, bem como honorários 
advocatícios de 5% sobre o valor atribuído à causa; e (d) que cumprido o mandado/ordem no prazo fixado, ficará isento do 
pagamento das custas processuais, tudo conforme decisão de evento 12 e despacho de evento 134. Eu, Izabella Martins Nunes 
Rodrigues, Servidora de Secretaria, que digitei. Assinado eletronicamente por JOSÉ EUSTÁQUIO DE MELO JÚNIOR, Juiz de 
Direito. 
 

PUBLICAÇÕES PARTICULARES 
PALMAS 

6ª Vara Cível 
  

EDITAL DE CITAÇÃO 
PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 

  
Silvana Maria Parfieniuk, Meritíssima Juíza de Direito da 6ª Vara Cível, no uso de suas atribuições legais e na forma da lei, etc... 
FAZ SABER a todos que o presente edital virem ou que dele conhecimento tiverem que por este meio CITA 
a Requerida CHARLENE GIOVANUCIO SILVA, CPF: 00303195100 para o disposto no campo finalidade: 
AUTOS N°: 0030493-98.2017.8.27.2729 
AÇÃO: Monitória 
VALOR DA CAUSA: 5.453,59 
REQUERENTE: JANAÍNA SOUZA DE OLIVEIRA ABREU – ME 
REQUERIDO: CHARLENE GIOVANUCIO SILVA 
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FINALIDADE: CITAR a requerida CHARLENE GIOVANUCIO SILVA em endereço incerto e não sabido, para nos termos da ação 
supramencionada, bem como para no prazo de 15 (quinze) dias oferecer defesa, sob pena de serem aceitos  como verdadeiros 
os fatos articulados na inicial, cientificando-o que, em caso de revelia, será nomeado curador especial. 
DESPACHO: Tendo em vista que as tentativas de citação da parte requerida nos endereços encontrados nas buscas realizadas 
nos sistemas INFOJUD E RENAJUD, bem como nos ofícios para as operadoras de telefonia e concessionárias de água e 
energia, todas restaram infrutíferas, DEFIRO o pedido formulado no evento 62, ADVERTINDO a parte requerente que caso 
comprovado que alegou dolosamente a ocorrência das circunstâncias autorizadoras da citação por edital, incorrerá em multa de 
05 (cinco) vezes o salário mínimo, revertida em benefício do citando (CPC, art. 258). EXPEÇA-SE edital, com prazo de 30 (trinta) 
dias úteis contados da data da primeira publicação. PUBLIQUE-SE na rede mundial de computadores, no sítio do Tribunal de 
Justiça do Estado do Tocantins e na plataforma de editais do CNJ (CPC, art. 257, II). PUBLIQUE-SE, ainda, em jornal de ampla 
circulação (CPC, art. 257, parágrafo único). Decorrido o prazo do edital, não havendo manifestação da parte, nos termos do 
artigo 72, inciso II, do Código de Processo Civil1, bem como da Súmula nº196 do STJ2, nomeio como curadora especial à parte 
requerida, a Defensoria Pública do Estado do Tocantins. INTIME-SE o curador da presente nomeação, CONCEDENDO-
LHE vistas ao processo pelo prazo legal (CPC, art. 186). Intime-se. Cumpra-se. Palmas/TO, data e hora constantes da 
movimentação processual. SILVANA MARIA PARFIENIUK, Juíza de Direito. 
SEDE DO JUÍZO: 6ª Vara Cível, Fórum Marquês de São João da Palma, Avenida Teotônio Segurado s/n, Próximo ao Paço 
Municipal, Palmas - TO - Telefone nº (063) 3218-4565. 
 

PALMAS 
6ª Vara Cível 

  
EDITAL DE CITAÇÃO 

PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
  

Silvana Maria Parfieniuk, Meritíssima Juíza de Direito da 6ª Vara Cível, no uso de suas atribuições legais e na forma da lei, etc...  
FAZ SABER a todos que o presente edital virem ou que dele conhecimento tiverem que por este meio CITA a Requerida MARIA 
VIRGINIA DA SILVA CHAVES, para o disposto no campo finalidade: 
AUTOS N°: 0023885-84.2017.8.27.2729 
AÇÃO: Monitória 
VALOR DA CAUSA: 7.653,39 
REQUERENTE: MARTINS E CAMARGO LTDA – ME (LINDA DE VIVER) 
REQUERIDO: MARIA VIRGINIA DA SILVA CHAVES 
FINALIDADE: CITAR a requerida MARIA VIRGINIA DA SILVA CHAVES em endereço incerto e não sabido, para nos termos 
da ação supramencionada, bem como para no prazo de 15 (quinze) dias oferecer defesa, sob pena de serem aceitos como 
verdadeiros os fatos articulados na inicial, cientificando-o que, em caso de revelia, será nomeado curador especial. 
DESPACHO: Tendo em vista que as tentativas de citação da parte requerida nos endereços indicados pela parte autora, bem 
como nos encontrados nas buscas realizadas nos sistemas INFOJUD E RENAJUD restaram infrutíferas, DEFIRO o pedido 
formulado no evento 44, ADVERTINDO a parte requerente que caso comprovado que alegou dolosamente a ocorrência das 
circunstâncias autorizadoras da citação por edital, incorrerá em multa de 05 (cinco) vezes o salário mínimo, revertida em 
benefício do citando (CPC, art. 258). EXPEÇA-SE edital, com prazo de 30 (trinta) dias úteis contados da data da primeira 
publicação. PUBLIQUE-SE na rede mundial de computadores, no sítio do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins e na 
plataforma de editais do CNJ (CPC, art. 257, II). PUBLIQUE-SE, ainda, em jornal de ampla circulação (CPC, art. 257, parágrafo 
único). Decorrido o prazo do edital, não havendo manifestação da parte, nos termos do artigo 72, inciso II, do Código de 
Processo Civil1, bem como da Súmula nº196 do STJ2, nomeio como curadora especial à parte requerida, a Defensoria Pública 
do Estado do Tocantins, a qual deverá ser intimada desta nomeação. Intime-se. Cumpra-se. SILVANA MARIA PARFIENIUK, 
Juíza de Direito. 
SEDE DO JUÍZO: 6ª Vara Cível, Fórum Marquês de São João da Palma, Avenida Teotônio Segurado s/n, Próximo ao Paço 
Municipal, Palmas - TO - Telefone nº (063) 3218-4565. 
  
 

PALMAS 
6ª Vara Cível 

  
PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL Nº 0033025-45.2017.8.27.2729/TO 
AUTOR: BANCO DO BRASIL SA 
RÉU: FABRICA COMUNICAÇÃO E EVENTOS EIRELI ME 

EDITAL Nº 2948157 
Certifico e dou fé que afixei uma via do presente no placar do fórum local. Comarca de Palmas-TO, ___/____/2021. 
__________________Porteira dos auditórios. 
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EDITAL DE CITAÇÃO 
PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 

  
Silvana Maria Parfieniuk, Meritíssima Juiza de Direito da 6ª Vara Cível, no uso de suas atribuições legais e na forma da lei, etc... 
FAZ SABER a todos que o presente edital virem ou que dele conhecimento tiverem que por este 
meio CITA a Requerida FABRICA COMUNICAÇÃO E EVENTOS EIRELI ME, CNPJ: 19663944000177 para o disposto no campo 
finalidade: 
AUTOS N°: 0033025-45.2017.8.27.2729 
AÇÃO: Procedimento Comum Cível 
VALOR DA CAUSA: 179.423,03 
REQUERENTE: BANCO DO BRASIL SA 
REQUERIDO: FABRICA COMUNICAÇÃO E EVENTOS EIRELI ME 
FINALIDADE: CITAR a requerida FABRICA COMUNICAÇÃO E EVENTOS EIRELI ME em endereço incerto e não sabido, para 
nos termos da ação supra mencionada, bem como para no prazo de 15 (quinze) dias oferecer defesa, sob pena de serem 
aceitos como verdadeirosa os fatos articulados na inicial, cientificando-o que, em caso de revelia, será nomeado 
curador especial. 
DESPACHO: Não se olvida que a citação por edital deve ser utilizada de maneira excepcional. No entanto, no caso em tela, a 
medida mostra-se adequada, uma vez que presente a hipótese prevista no artigo 256, inciso I, do Código de Processo Civil 
(CPC), tendo em vista que as tentativas de citação da parte requerida no endereço encontrado nas buscas realizadas nos 
sistemas Siel, Infojud e Renajud, restou infrutífera.  Assim, DEFIRO o pedido de citação editalícia formulado no evento 106 em 
face de FABRICA COMUNICAÇÃO E EVENTOS EIRELI ME, ADVERTINDO a parte requerente que caso comprovado que 
alegou dolosamente a ocorrência das circunstâncias autorizadoras da citação por edital, incorrerá em multa de 05 (cinco) vezes o 
salário mínimo, revertida em benefício do citando (CPC, art. 258). EXPEÇA-SE edital, com prazo de 30 (trinta) dias úteis 
contados da data da primeira publicação. PUBLIQUE-SE na rede mundial de computadores, no sítio do Tribunal de Justiça do 
Estado do Tocantins e na plataforma de editais do CNJ (CPC, art. 257, II). PUBLIQUE-SE, ainda, em jornal de ampla circulação 
(CPC, art. 257, parágrafo único). Em caso de não comparecimento da parte, NOMEIO como curador especial para defender os 
interesses da requerida citada por edital, a Defensoria Pública do Estado do Tocantins, nos termos do art. 72, II do CPC. INTIME-
SE o curador da presente nomeação, CONCEDENDO-LHE vistas ao processo pelo prazo legal (CPC, art. 186). Intime-se. 
Cumpra-se. EDIMAR DE PAULA, Juiz de Direito. 
SEDE DO JUÍZO: 6ª Vara Cível, Fórum Marquês de São João da Palma, Avenida Teotônio Segurado s/n, Próximo ao Paço 
Municipal, Palmas - TO - Telefone nº (063) 3218-4565. 
O presente edital foi expedido para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, sendo que uma 
via será afixada no átrio do Fórum desta Comarca, bem como será publicado na forma da lei. Palmas, data e horário certificados 
pelo sistema.  
Documento eletrônico assinado por SILVANA MARIA PARFIENIUK, Juíza 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 2948157v2 e do código CRC 4298a741. 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): SILVANA MARIA PARFIENIUK 
Data e Hora: 21/6/2021, às 14:21:7 
 

PALMAS 
6ª Vara Cível 

  
MONITÓRIA Nº 0015699-38.2018.8.27.2729/TO 
AUTOR: BANCO DO BRASIL SA 
RÉU: RUBIANE DOS SANTOS RAMOS 
RÉU: ALANO COMERCIO DE MADEIRA - EIRELI 

EDITAL Nº 2947981 
Certifico e dou fé que afixei uma via do presente no placar do fórum local. Comarca de Palmas-TO, ___/____/2021. 
__________________Porteira dos auditórios. 
  

EDITAL DE CITAÇÃO 
PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 

Silvana Maria Parfieniuk, Meritíssima Juiza de Direito da 6ª Vara Cível, no uso de suas atribuições legais e na forma da lei, etc...  
FAZ SABER a todos que o presente edital virem ou que dele conhecimento tiverem que por este 
meio CITA a Requerida RUBIANE DOS SANTOS RAMOS, CPF: 00908955170 e ALANO COMERCIO DE MADEIRA - EIRELI, 
CPNJ: 11390094000179 para o disposto no campo finalidade: 
AUTOS N°: 0015699-38.2018.8.27.2729 
AÇÃO: Monitória 
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VALOR DA CAUSA: 202.655,71 
REQUERENTE: BANCO DO BRASIL SA 
REQUERIDO: RUBIANE DOS SANTOS RAMOS e ALANO COMERCIO DE MADEIRA - EIRELI 
FINALIDADE: CITAR a requerida RUBIANE DOS SANTOS RAMOS e ALANO COMERCIO DE MADEIRA - EIRELI em endereço 
incerto e não sabido, para nos termos da ação supra mencionada, bem como para no prazo de 15 (quinze) dias oferecer defesa, 
sob pena de serem aceitos como verdadeirosa os fatos articulados na inicial, cientificando-o que, em caso de revelia, será 
nomeado curador especial. 
DESPACHO: Não se olvida que a citação por edital deve ser utilizada de maneira excepcional. No entanto, no caso em tela, a 
medida mostra-se adequada, uma vez que presente a hipótese prevista no artigo 256, inciso I, do Código de Processo Civil 
(CPC), tendo em vista que as tentativas de citação da parte requerida no endereço encontrado nas buscas realizadas nos 
sistemas Siel, Infojud e Renajud, restou infrutífera. Assim, DEFIRO o pedido de citação editalícia formulado no evento 47 em face 
de RUBIANE DOS SANTOS RAMOS e de ALANO COMERCIO DE MADEIRA - EIRELI, ADVERTINDO a parte requerente que 
caso comprovado que alegou dolosamente a ocorrência das circunstâncias autorizadoras da citação por edital, incorrerá em 
multa de 05 (cinco) vezes o salário mínimo, revertida em benefício do citando (CPC, art. 258). EXPEÇA-SE edital, com prazo de 
30 (trinta) dias úteis contados da data da primeira publicação. PUBLIQUE-SE na rede mundial de computadores, no sítio do 
Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins e na plataforma de editais do CNJ (CPC, art. 257, II).  PUBLIQUE-SE, ainda, em 
jornal de ampla circulação (CPC, art. 257, parágrafo único). Em caso de não comparecimento da parte, NOMEIO como curador 
especial para defender os interesses da requerida citada por edital, a Defensoria Pública do Estado do Tocantins, nos termos do 
art. 72, II do CPC. INTIME-SE o curador da presente nomeação, CONCEDENDO-LHE vistas ao processo pelo prazo legal (CPC, 
art. 186). Intime-se. Cumpra-se. EDIMAR DE PAULA, Juiz de Direito. 
SEDE DO JUÍZO: 6ª Vara Cível, Fórum Marquês de São João da Palma, Avenida Teotônio Segurado s/n, Próximo ao Paço 
Municipal, Palmas - TO - Telefone nº (063) 3218-4565. 
O presente edital foi expedido para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, sendo que uma 
via será afixada no átrio do Fórum desta Comarca, bem como será publicado na forma da lei. Palmas, data e horário certificados 
pelo sistema.  
Documento eletrônico assinado por SILVANA MARIA PARFIENIUK, Juíza 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 2947981v3 e do código CRC 35eb7bea. 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): SILVANA MARIA PARFIENIUK 
Data e Hora: 21/6/2021, às 14:20:13 
 

PALMAS 
2ª Vara Cível 

  
MONITÓRIA Nº 0044330-89.2018.8.27.2729/TO 
AUTOR: RB CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI 
RÉU: JOSE FRANCISCO DE SOUSA 

EDITAL Nº 3118069 
  PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 

JOSE MARIA LIMA, Meritíssimo Juíz de Direito da 2ª Vara Cível, no uso de suas atribuições legais e na forma da lei, etc... 
FAZ SABER a todos que o presente edital virem ou que dele conhecimento tiverem que por este meio CITA a Requerida JOSE 
FRANCISCO DE SOUSA, para o disposto no campo finalidade: 
AUTOS N°: 0044330-89.2018.8.27.2729 
AÇÃO: Monitória 
VALOR DA CAUSA: 2.454,18 
REQUERENTE: RB CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI 
REQUERIDO: JOSE FRANCISCO DE SOUSA 
FINALIDADE: CITAR a requerida JOSE FRANCISCO DE SOUSA (CPF: 06608183291) em endereço incerto e não sabido, para 
nos termos da ação supra mencionada, bem como para no prazo de 15 (quinze) dias oferecer defesa, sob pena de serem 
aceitos como verdadeiros os fatos articulados na inicial, cientificando-o que, em caso de revelia, será nomeado curador especial. 
DESPACHO: "Cite-se por edital, com o prazo de 30(trinta dias). Decorrido o prazo para defesa sem que haja manifestação da 
parte demandada, nomeio, desde já, o(a) Defensor(a) Público(a) atuante neste juízo para patrocinar a defesa da executada, na 
condição de curador especial. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. JOSE MARIA LIMA, Juiz de Direito." 
SEDE DO JUÍZO: 2ª Vara Cível da Comarca de Palmas, Fórum Marquês de São João da Palma, Avenida Teotônio Segurado 
s/n, Próximo ao Paço Municipal, Palmas - TO - Telefone nº (063) 3218-4565. 
O presente edital foi expedido para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, sendo que uma 
via será afixada no átrio do Fórum desta Comarca, bem como será publicado na forma da lei. Palmas, data e horário certificados 
pelo sistema. 
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SEÇÃO ADMINISTRATIVA 

PRESIDÊNCIA 
Decretos 

 
Decreto Judiciário Nº 449, de 17 de agosto de 2021 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e regimentais, 
CONSIDERANDO o contido no despacho nº 3412, de 12 de agosto de 2021, do Presidente do Instituto de Gestão Previdenciária 
do Estado do Tocantins, exarado no Processo Administrativo IGEPREV nº 2019.04.01553R1 e Processo SEI nº 20.0.000019504-
0, 
RESOLVE: 
Art. 1º Retificar o Decreto Judiciário nº 253, de 16 de abril de 2021, publicado no Diário da Justiça nº 4942, de 16 de abril  de 
2021, para constar o Adicional de Qualificação no percentual de 5%, fixando o benefício no valor equivalente à soma do 
vencimento da ativa de R$ 11.137,87, que acrescido da Gratificação de Atividade Judiciária na ordem de R$ 3.341,36 e do 
Adicional de Qualificação no valor de R$ 556,89, será pago no montante de R$ 15.036,12, reajustado por paridade e custeado 
pelo Plano Financeiro. 
Art. 2º Este Decreto Judiciário entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 
Presidente 

 
Decreto Judiciário Nº 450, de 17 de agosto de 2021 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e regimentais, 
CONSIDERANDO o contido no despacho nº 3386, de 11 de agoso de 2021, do Presidente do Instituto de Gestão Previdenciária 
do Estado do Tocantins, exarado no Processo Administrativo IGEPREV nº 2020.04.208116R1 e Processo SEI nº 
21.0.000015908-2, 
RESOLVE: 
Art. 1º Retificar o Decreto Judiciário nº 499, de 5 de novembro de 2019, publicado no Diário da Justiça nº 4618, de 5 de 
novembro de 2019, que concedeu o benefício de Aposentadoria Voluntária por Tempo de Contribuição a segurada Maria do 
Socorro Fernandes Costa de Freitas, calculado de forma integral, no cargo de Escrivão Judicial, Classe C, Padrão 15, 
pertencente ao quadro de servidores efetivos do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, com carga horária mensal de 180 
horas, a fim de incorporar aos proventos da segurada o Adicional de Qualificação no percentual de 7,5%, e o Anuênio (concedido 
judicialmente, autos nº 2005.0000.2441-6/0) no percentual de 14%, fixando o benefício no valor equivalente à soma do 
vencimento da ativa de R$ 18.646,95, que acrescido da Gratificação de Atividade Judiciária na ordem de R$ 5.594,09, do 
Adicional de Qualificação no valor de R$ 1.398,52, e do Anuênio na ordem de R$ 2.610,57, que resulta no montante de R$ 
28.250,13, que após aplicado o redutor de que trata o art. 14, da Lei Estadual nº 2409/2010, será pago no valor de 26.067,99, 
reajustado por paridade e custeado pelo Plano Financeiro. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 
Presidente 

  

Portarias 
 
PORTARIA FÉRIAS Nº 1098/2021, de 16 de agosto 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 Eduardo Barbosa Fernandes, matrícula nº 129941, relativas ao exercício de 

2021, marcadas para o período de 01 a 30/09/2021, 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 FÉRIAS Nº 1099/2021, de 16 de agosto 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,  
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RESOLVE: 
Art. 1º Suspender as férias do magistrado Gerson Fernandes Azevedo, matrícula nº 289814, relativas ao exercício de 

2021, marcadas para o período de 08/09 a 07/10/2021, 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 1967, de 16 de agosto de 2021 
Constitui o Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário (GMF), no âmbito do Poder Judiciário do Estado do 
Tocantins. 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e regimentais, 
CONSIDERANDO o contido na Portaria Conjunta nº 24, de 29 de julho de 2021, a qual altera a composição, organização e o 
funcionamento do Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário (GMF), no âmbito do Poder Judiciário do 
Estado do Tocantins; 
CONSIDERANDO que os membros do GMF serão designados por meio de ato formal da Presidência do Tribunal de Justiça, 
conforme previsto no art. 2º, §5º da Portaria Conjunta nº 24, de 29 de julho de 2021; 
CONSIDERANDO o contido nos autos SEI 19.0.000008406-1 e SEI nº 16.0.000002168-0, 
RESOLVE: 
Art. 1º Para compor o Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário do Estado do Tocantins (GMF-TO), ficam 
designados: 
I – Desembargador Pedro Nelson de Miranda Coutinho, supervisor; 
II – juiz Jordan Jardim, coordenador; 
III – juíza Renata do Nascimento e Silva; 
IV – juiz Gerson Fernandes Azevedo; 
V – juiz Allan Martins Ferreira; 
VI – juiz Adriano Gomes de Melo Oliveira; e 
VII – Andrea Cardinale Urani Oliveira de Morais. 
§1º Em caso de ausências e afastamentos legais, o supervisor do GMF-TO será substituído pelo Desembargador Eurípedes do 
Carmo Lamounier. 
§2º O coordenador será substituído por outro magistrado membro do GMF-TO, escolhido por ordem de antiguidade. 
§3º Os Desembargadores e Juízes designados para compor o GMF-TO terão mandato de 2 (dois) anos, admitida a recondução, 
por decisão motivada, e atuarão sem prejuízo de suas atividades jurisdicionais. 
Art. 2º Fica revogada a Portaria nº 670, de 17 de março de 2021. 
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 
Presidente 

 
Portaria Nº 1968, de 16 de agosto de 2021 
Designa os membros para integrarem a Comissão Permanente de Acessibilidade e Inclusão - CPAI, no âmbito do Poder 
Judiciário do Estado do Tocantins. 
  
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e regimentais, 
CONSIDERANDO  a Resolução CNJ nº 401, de 16 de junho de 2021, que dispõe sobre o desenvolvimento de diretrizes de 
acessibilidade e inclusão de pessoas com deficiência nos órgãos do Poder Judiciário e de seus serviços auxiliares, e 
regulamenta o funcionamento de unidades de acessibilidade e inclusão; 
CONSIDERANDO os arts. 6º e 15 da Resolução TJTO nº 26, de 17 de agosto de 2021, que institui a Comissão Permanente de 
Acessibilidade e Inclusão – CPAI, suas atribuições, composição e procedimentos, no âmbito do Poder Judiciário do Estado do 
Tocantins; 
  
CONSIDERANDO o contido no processo SEI nº 21.0.000007299-8 e SEI nº 21.0.000008136-9. 
  
RESOLVE: 
Art. 1º Designar os membros da Comissão Permanente de Acessibilidade e Inclusão – CPAI, no âmbito do Poder Judiciário do 
Estado do Tocantins, composta pelos seguintes integrantes:  
I - Desembargador PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO, presidente da CPAI; 
II - Juiz Auxiliar da Presidência, MANOEL DE FARIA REIS NETO, membro; 
III - Diretor Geral, JONAS DEMOSTENE RAMOS, membro; 
IV - Diretor Judiciário, WALLSON BRITO DA SILVA, membro; 
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V - Diretor de Infraestrutura e Obras, ROGÉRIO JOSÉ CANALLI, membro; 
VI - Diretor de Gestão de Pessoas, ANTÔNIO JOSÉ FERREIRA DE REZENDE, membro; 
VII - Diretor Administrativo, RONILSON PEREIRA DA SILVA, membro; 
VIII - Diretor do Centro de Comunicação Social, JOSÉ SEBASTIÃO PINHEIRO DE SOUZA, membro; 
IX- Diretor de Tecnologia da Informação, ERNANDES RODRIGUES DA SILVA, membro; 
X – Coordenador de Gestão Estratégica, Estatística e Projetos, JOÃO ORNATO BENIGNO BRITO, membro; 
XI – Coordenadora do Núcleo de Gestão Socioambiental, LEILA MARIA DE SOUZA JARDIM, membro; 
XII – Juiz de Direito, ADHEMAR CHÚFALO FILHO, membro; 
XIII - Técnica Judiciária, EVA PORTUGAL DE SOUSA, membro; e 
XIV - Técnico Judiciário, GENIVAL AMBRÓSIO ROCHA, membro. 
Art. 2º O mandato dos membros da CPAI será de dois anos, permitida a recondução. 
parágrafo único. Caberá ao Presidente da CPAI, através do Núcleo de Gestão Socioambiental, informar a proximidade do 
encerramento dos mandatos à Presidência do Tribunal em até 30 dias que antecedem ao seu término, opinando pela 
recondução dos membros ou sugerindo nova composição. 
Art. 3º A Presidência da CPAI será substituída nas ausências, afastamentos e impedimentos temporários, pelo Juiz Auxiliar da 
Presidência, e assim sucessivamente. 
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se a Portaria n.º 355/2021. 
 Publique-se. Cumpra-se. 

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 
Presidente 

 

Instruções normativas 
 
Instrução Normativa Nº 10, de 17 de agosto de 2021 
Regulamenta o processo de transição do sistema de processamento do auxílio saúde. 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e 
regimentais. 
CONSIDERANDO o art. 29 da Resolução n. 25, de 12 de agosto de 2021, que regulamenta a concessão do auxílio-saúde no 
âmbito do Poder Judiciário do Estado do Tocantins; 
CONSIDERANDO o contido no processo SEI nº 21.0.000011992-7, 
RESOLVE: 
Art. 1º. Durante o período de transição necessário para adequação do sistema de processamento do auxílio saúde tal verba 
continuará sendo paga nos termos da Resolução n. 102, de 12 de dezembro de 2019. 
Art. 2º. Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação.  

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 
Presidente 

 

Resoluções 
 
Resolução Nº 26, de 12 de agosto de 2021 
Institui a Comissão Permanente de Acessibilidade e Inclusão – CPAI, suas atribuições, composição e procedimentos, no âmbito 
do Poder Judiciário do Estado do Tocantins. 
O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, por seu Tribunal Pleno, no uso de suas atribuições legais, 
CONSIDERANDO que os artigos 3º e 5º da Constituição Federal de 1988 têm a igualdade como princípio e a promoção do bem 
de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação, como um objetivo 
fundamental da República Federativa do Brasil, do que decorre a necessidade de promoção e proteção dos direitos humanos de 
todas as pessoas, com e sem deficiência, em igualdade de condições; 
CONSIDERANDO os princípios gerais estabelecidos pelo art. 3º Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com 
Deficiência, que estabelecem: a) o respeito pela dignidade inerente, a autonomia individual, inclusive a liberdade de fazer as 
próprias escolhas, e a independência das pessoas; b) a não discriminação; c) a plena e efetiva participação e inclusão na 
sociedade; d) o respeito pela diferença e pela aceitação das pessoas com deficiência como parte da diversidade humana e da 
humanidade; e) a igualdade de oportunidades; f) a acessibilidade; g) a igualdade entre o homem e a mulher; e h) o respeito pe lo 
desenvolvimento das capacidades das crianças com deficiência e pelo direito das crianças com deficiência de preservar sua 
identidade; 
CONSIDERANDO a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo Facultativo, adotada em 13 de 
dezembro de 2006, por meio da Resolução 61/106, durante a 61ª sessão da Assembleia Geral da Organização das Nações 
Unidas (ONU) e a ratificação pelo Estado Brasileiro da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e de seu 
Protocolo Facultativo com equivalência de emenda constitucional, por meio do Decreto Legislativo nº 186, de 9 de julho de 2008, 
com a devida promulgação pelo Decreto nº 6.949, de 25 de agosto de 2009; 
CONSIDERANDO o disposto na Lei nº 7.853, de 24 de outubro de 1989, Decreto nº 3.298, de 21 de dezembro de 1999, Lei nº 
10.048, de 08 de novembro de 2000, Lei nº 10.098, de 19 de dezembro de 2000, e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 
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2004, que estabelecem normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas com deficiência ou 
mobilidade reduzida, mediante a supressão de barreiras e de obstáculos nas vias, espaços e serviços públicos, no mobiliário 
urbano, na construção e reforma de edifícios e nos meios de transporte e de comunicação, com prazos determinados para seu 
cumprimento e implementação; 
CONSIDERANDO o Anexo I, indicador 14, da Resolução CNJ nº 201, de 3 de março de 2015, que dispõe sobre os indicadores 
mínimos para avaliação do desempenho ambiental e econômico do plano de logística sustentável do Poder Judiciário; 
CONSIDERANDO a Lei 13.146, de 6 de julho de 2015 que institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência 
(Estatuto da Pessoa com Deficiência); 
CONSIDERANDO Resolução CNJ nº 343, de 9 de setembro de 2020, que institui condições especiais de trabalho para 
magistrados (as) e servidores (as) com deficiência, necessidades especiais ou doença grave ou que sejam pais ou responsáveis 
por dependentes nessa mesma condição e dá outras providências; 
CONSIDERANDO Recomendação CNJ nº 81, de 6 de novembro de 2020 que propõe procedimentos ao tratamento de pessoas 
acusadas, rés, condenadas ou privadas de liberdade e adolescentes em conflito com a lei com deficiência auditiva e/ou visual,  e 
dá diretrizes para assegurar os direitos dessa população no âmbito da justiça criminal e da justiça da infância e juventude; 
CONSIDERANDO Resolução CNJ nº 401, de 16 de junho de 2021, que dispõe sobre o desenvolvimento de diretrizes de 
acessibilidade e inclusão de pessoas com deficiência nos órgãos do Poder Judiciário e de seus serviços auxiliares, e 
regulamenta o funcionamento de unidades de acessibilidade e inclusão. 
CONSIDERANDO a Portaria nº 954/2021 - PRESIDÊNCIA/ASPRE, de 19 de abril de 2021, que constituiu o Grupo de Trabalho, 
no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, para estudo acerca do cabimento da edição de ato normativo para 
regulamentar a Comissão de Acessibilidade e suas ações; 
CONSIDERANDO o contido no processo SEI nº 21.0.000007299-8 e SEI nº 21.0.000008136-9. 
  
RESOLVE: 
  
CAPÍTULO I 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
  
Art 1° Instituir a Comissão Permanente de Acessibilidade e Inclusão – CPAI, suas atribuições, composição e procedimentos, no 
âmbito do Poder Judiciário do Estado do Tocantins. 
§1º A CPAI tem caráter permanente para assessorar o planejamento, a implementação e o monitoramento de ações que visem 
ao cumprimento desta Resolução. 
§2º A Coordenadoria de Gestão Socioambiental e de Responsabilidade Social, vinculada a Presidência do Tribunal de Justiça, é 
a unidade de acessibilidade e inclusão responsável pela implementação das ações da CPAI, com o objetivo de assegurar às 
pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida o pleno exercício de seus direitos, promovendo ações eficazes que propiciem a 
sua inclusão e adequada ambientação. 
  
CAPÍTULO II 
DAS DEFINIÇÕES 
  
Art 2º Para fins de aplicação desta Resolução, consideram-se: 
I – acessibilidade: possibilidade e condição de alcance para utilização, com segurança e autonomia, de espaços, mobiliários, 
equipamentos urbanos, edificações, transportes, informação e comunicação, inclusive seus sistemas e tecnologias, bem como 
de outros serviços e instalações abertos ao público, de uso público ou privados de uso coletivo, tanto na zona urbana como na 
rural, por pessoa com ou sem deficiência ou com mobilidade reduzida; 
II – barreiras: qualquer entrave, obstáculo, atitude ou comportamento que limite ou impeça a participação social da pessoa, bem 
como o gozo, a fruição e o exercício de seus direitos à acessibilidade, à liberdade de movimento e de expressão, à comunicação, 
ao acesso à informação, à compreensão, à circulação com segurança, entre outros, classificadas em: 
a) barreiras urbanísticas: as existentes nas vias e nos espaços públicos e privados abertos ao público ou de uso coletivo;  
b) barreiras arquitetônicas: as existentes nos edifícios públicos e privados; 
c) barreiras nos transportes: as existentes nos sistemas e meios de transportes; 
d) barreiras nas comunicações e na informação: qualquer entrave, obstáculo, atitude ou comportamento que dificulte ou 
impossibilite a expressão ou o recebimento de mensagens e de informações por intermédio de sistemas de comunicação e de 
tecnologia da informação; 
e) barreiras atitudinais: atitudes ou comportamentos que impeçam ou prejudiquem a participação social da pessoa com 
deficiência em igualdade de condições e oportunidades com as demais pessoas; e 
f) barreiras tecnológicas: as que dificultam ou impedem o acesso da pessoa com deficiência às tecnologias. 
III – comunicação: forma de interação dos cidadãos que abrange, entre outras opções, as línguas, inclusive a Língua Brasileira 
de Sinais (Libras), a visualização de textos, o Braille, o sistema de sinalização ou de comunicação tátil, os caracteres ampliados, 
os dispositivos multimídia, assim como a linguagem simples, escrita e oral, os sistemas auditivos e os meios de voz digitalizados 
e os modos, meios e formatos aumentativos e alternativos de comunicação, incluindo as tecnologias da informação e das 
comunicações; 
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IV – discriminação: toda e qualquer diferenciação, exclusão ou restrição, por ação ou omissão, baseada em deficiência, com o 
propósito ou efeito de impedir ou impossibilitar o reconhecimento, o desfrute ou o exercício, em igualdade de oportunidades com 
as demais pessoas, de direitos humanos e liberdades fundamentais nos âmbitos político, econômico, social, cultural, civil ou 
qualquer outro, incluindo a recusa de adaptações razoáveis e de fornecimento de tecnologias assistivas; 
V – adaptação: são as modificações e os ajustes necessários e adequados que não acarretem ônus desproporcional ou indevido, 
quando requeridos em cada caso, a fim de assegurar que as pessoas com deficiência possam gozar ou exercer, em igualdade 
de  oportunidades com as demais pessoas, todos os direitos humanos e liberdades fundamentais; 
VI – tecnologia assistiva (ou ajuda técnica): produtos, equipamentos, dispositivos, recursos, metodologias, estratégias, práticas e 
serviços que objetivem promover a funcionalidade, relacionada à atividade e à participação da pessoa com deficiência ou com 
mobilidade reduzida, visando à sua autonomia, independência, qualidade de vida e inclusão social; 
VII - desenho universal: a concepção de produtos, ambientes, programas e serviços a serem usados, na maior medida possível, 
por todas as pessoas, sem necessidade de adaptação ou projeto específico. O “desenho universal” não excluirá as ajudas 
técnicas para grupos específicos de pessoas com deficiência, quando necessárias. São princípios do desenho universal: a) Uso 
equitativo; b) Flexibilidade de uso; c) Uso simples e intuitivo; d) Informação de fácil percepção; e) Tolerância a erros; f) Baixo 
esforço físico e g) Dimensão e espaço para acesso e uso; 
VIII – pessoa com deficiência: aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o 
qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir a sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de 
condições com as demais pessoas; 
IX – pessoa com mobilidade reduzida: aquela que tenha, por qualquer motivo, dificuldade de movimentação, permanente ou 
temporária, gerando redução efetiva da mobilidade, da flexibilidade, da coordenação motora ou da percepção, incluindo idoso 
(a), gestante, lactante, pessoa com criança de colo e obeso (a). 
  
CAPÍTULO III 
DAS ATRIBUIÇÕES 
  
Art 3º São atribuições da CPAI: 
I – propor, coordenar e, no que couber, implementar planos, programas, projetos e ações voltados à promoção de acessibilidade 
e inclusão, e à oferta de suporte biopsicossocial e institucional à pessoa com deficiência; 
II – auxiliar no desenvolvimento de ações e no atendimento de demandas oriundas da Comissão de Acessibilidade e Inclusão; 
III – propor ações de sensibilização e capacitação do quadro de pessoal e, no que couber, do quadro auxiliar, a fim de promover 
conscientização e promoção de direitos, e o atendimento adequado às pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida; 
IV – monitorar as ações das unidades responsáveis pelos indicadores constantes do Anexo da Resolução/CNJ nº 401, de 16 de 
junho de 2021; 
V – participar do acompanhamento funcional dos servidores com deficiência; 
VI – prestar as informações referentes aos indicadores constantes do Anexo da Resolução/CNJ nº 401, de 16 de junho de 2021; 
e 
VII – elaborar relatório anual acerca das ações desenvolvidas para a promoção da acessibilidade e inclusão. 
Parágrafo único. A CPAI deve buscar, incentivar e promover parcerias eficazes com outros tribunais, conselhos, entidades sem 
fins lucrativos e com a sociedade civil, com foco na acessibilidade e na inclusão, a fim de compartilhar experiências e estratégias, 
possibilitando a atualização de assuntos relacionados ao tema. 
Art 4º São atribuições da Presidência da CPAI: 
I – coordenar, orientar e supervisionar as atividades da CPAI, bem como determinar o envio de convites especiais para 
participação em reunião; 
II - convocar, abrir, presidir, suspender, prorrogar e encerrar as reuniões ordinárias e extraordinárias e resolver questões de 
ordem; 
III – efetuar a divisão de trabalho entre os membros da CPAI; 
IV - designar, quando necessário, relator para os assuntos em pauta, entre os membros titulares da CPAI; 
V - proferir voto de qualidade em caso de empate nas deliberações; 
VI – receber e encaminhar as propostas da CPAI ao Presidente do Tribunal de Justiça; 
VII – praticar todos os atos necessários à boa consecução das funções da CPAI. 
Art 5º São atribuições da Coordenadoria de Gestão Socioambiental e de Responsabilidade Social, unidade de acessibilidade e 
inclusão no âmbito da CPAI, além das estabelecidas em Resolução própria: 
I – prestar o apoio administrativo necessário ao bom andamento da execução dos projetos, programas e demais ações 
direcionadas à promoção da acessibilidade e inclusão das pessoas com deficiência; 
II – encaminhar às áreas competentes as demandas e providências, de acordo com as deliberações da CPAI; 
III – monitorar os indicadores, avaliação, divulgação e comunicação dos resultados ao Conselho Nacional de Justiça; 
IV - elaborar o calendário anual de reuniões e proceder à divulgação das deliberações proferidas; 
V – elaborar as pautas das reuniões ordinárias e extraordinárias e redigir as atas das reuniões; 
VI – promover e coordenar as atividades necessárias à elaboração das metas anuais da CPAI; 
VII – apresentar ao presidente da CPAI, relatório trimestral das atividades da comissão, as ações pendentes de solução e a 
evolução as metas anuais; 
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VIII – zelar pelo cumprimento das metas e dos projetos da competência CPAI; 
IX – fornecer informação a CPAI, quanto à priorização de metas ou projeto; 
X – solicitar à Escola Superior da Magistratura a meta anual referente aos treinamentos e capacitações direcionadas à promoção 
da acessibilidade e no tocante à saúde e segurança no trabalho; 
XI - elaborar projeto voltado à conscientização da responsabilidade individual e coletiva para com a construção e manutenção de 
ambiente, processo e condições de trabalhos saudáveis e seguros às pessoas com deficiência; 
XII – solicitar, à CECOM, anualmente, elaboração de plano de comunicação da CPAI, com o estabelecimento de meta, quanto à 
remoção das barreiras atitudinais, físicas, arquitetônicas e de comunicação, com vista à promoção da acessibilidade e à 
garantia dos direitos das pessoas com deficiência no contexto institucional; 
XIII – propor e acompanhar as ações de capacitação para magistrados, servidores e colaboradores com deficiência, de modo a 
possibilitar o acesso a produtos, recursos, estratégias, práticas, processos, métodos e serviços de tecnologia assistiva, 
disponibilizados pelo Poder Judiciário; 
XIV – buscar informações, bem como o intercâmbio com outros órgãos públicos e entidades da sociedade civil representada, 
visando o aprimoramento das atividades da CPAI; 
XV – cumprir as deliberações da CPAI. 
Parágrafo único. A Coordenadoria de Gestão Socioambiental e de Responsabilidade Social, unidade de acessibilidade e 
inclusão, acompanhará e despachará com o Presidente da CPAI as demandas encaminhadas a Comissão, de acordo com as 
deliberações e diretrizes fixadas nas reuniões. 
  
CAPÍTULO IV 
DA COMPOSIÇÃO 
  
Art 6º A CPAI é designada por ato do Presidente do Tribunal de Justiça, mediante Portaria, para mandato de dois anos, 
permitida a recondução e contará com a seguinte composição: 
I - um Desembargador deste Tribunal, que presidirá a CPAI; 
II - um Juiz Auxiliar da Presidência; 
III - Diretor Geral; 
IV - Diretor Judiciário; 
V - Diretor de Infraestrutura e Obras; 
VI - Diretor de Gestão de Pessoas; 
VII - Diretor Administrativo; 
VIII - Diretor do Centro de Comunicação Social; 
IX- Diretor de Tecnologia da Informação; 
X – Coordenador de Gestão Estratégica, Estatística e Projetos; 
XI – Coordenador de Gestão Socioambiental e de Responsabilidade Social; 
XII – um Juiz de Direito, preferencialmente, com deficiência; e 
XIII - (02) dois servidores, preferencialmente, com deficiência. 
§1º Caberá ao Presidente do Tribunal de Justiça a indicação do Desembargador e do Juiz Auxiliar da Presidência para 
comporem a CPAI. 
§2º A Presidência da CPAI será substituída nas ausências, afastamentos e impedimentos temporários, pelo Juiz Auxi liar da 
Presidência ou pelo juiz de direito designado, e assim sucessivamente. 
  
CAPÍTULO V 
DAS REUNIÕES DA COMISSÃO 
  
Art 7º As reuniões da CPAI serão compostas por todos os seus membros e se reunirá ordinariamente, no mínimo, a cada três 
meses, podendo haver convocação de reunião extraordinária pela Presidência, quando: 
I – houver algum caso grave que necessite de análise urgente; 
II – a pedido de algum dos membros, com justificativa; 
III – situações avaliadas pela Presidência. 
§1º A convocação para a reunião, será encaminhada via sistema SEI com antecedência mínima de 5 (cinco) dias e, 
extraordinariamente, em qualquer tempo, a critério do Desembargador Presidente da CPAI. 
§2º O quórum para instalação de reuniões para apreciação de casos submetidos à CPAI será de 50%, no mínimo, com a 
presença obrigatória de ao menos 1 (uma) pessoa com deficiência. 
§3º As questões de competência da CPAI serão decididas por consenso ou, não sendo possível, por maioria dos presentes, 
prevalecendo a posição votada pela Presidência da CPAI como critério de desempate. 
Art 8º A CPAI reunirá de forma presencial ou por qualquer meio de comunicação ou videoconferência oficial, com pauta 
previamente comunicada. 
Art 9º A pauta da reunião será aprovada pelo Presidente da CPAI e previamente comunicada aos demais membros. 
Parágrafo único. O calendário anual, pauta das reuniões ordinárias e as atas de reuniões são públicos e deverão ser 
previamente divulgados no portal do Tribunal de Justiça. 
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Art 10 As deliberações resultantes das reuniões serão objeto de registro em ata de reunião que deverá ser subscrita por todos os 
membros. 
  
CAPÍTULO VI 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
  
Art 11 Fica criada uma unidade no Sistema SEI, com a denominação CPAI de acesso exclusivo aos membros da CPAI; 
Art 12 A Presidência do Tribunal poderá designar servidores ou magistrado para auxiliarem a Coordenadoria de Gestão 
Socioambiental e de Responsabilidade Social naquilo que for necessário para implementação das ações da CPAI. 
Art 13 O Presidente do Tribunal de Justiça poderá disciplinar, por meio de Instrução Normativa, nos termos do art. 12, § 4º, do 
Regimento Interno do Tribunal de Justiça, desde que ouvido previamente a CPAI, matérias que estão regulamentadas nesta 
Resolução. 
Art 14 Aplicam-se a magistrados (as) e servidores (as) com deficiência as normas sobre condições especiais de trabalho 
estabelecidas na Resolução CNJ nº 343/2020. 
Art 15 Esta Resolução entra em vigor na data da sua publicação, revogando-se a Portaria n.º 355/2021 e disposições em sentido 
contrário. 

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 
Presidente 

  
 

Termos de homologação 

  

  

PROCESSO 21.0.000006318-2 

INTERESSADO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL, DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS 

ASSUNTO SRP Materiais de Refrigeração 
 

 

Termo de Homologação Nº 52, de 13 de agosto de 2021 
Trata-se os presentes autos de procedimento licitatório de REGISTRO DE PREÇOS, o qual tem por objeto registrar preços, por 
meio de Sistema de Registro de Preços, visando a aquisição futura de materiais de refrigeração para suprir as necessidades do 
Poder Judiciário Tocantinense nos serviços de manutenção predial, conforme demanda e disponibilidade orçamentária, pelo 
período de 12 (doze) meses, de acordo com especificações e quantidades estabelecidas no conforme o Termo de Referência n° 
196/2021, presente no 3716510. 
Após os trâmites legais, foi publicado o Aviso 98/2021 do Pregão Eletrônico 47/2021 (evento 3796794), conforme 
eventos 3796818, 3798790 e 3798803. 
Tendo em vista que a licitação foi realizada de acordo com as disposições da sua legislação de regência, qual seja, Lei 
10.520/2002, Decretos 10.024/2019 e 8.538/2015, Lei Complementar 123/2006, Decreto Judiciário 136/2014 e, subsidiariamente, 
Lei 8.666/93, a classificação orçamentária (evento 3717819), bem como o Parecer da ASJUADMDG (evento 3852588), ACOLHO 
a sugestão proposta pelo Senhor Diretor-Geral (evento 3852657), ao tempo em que HOMOLOGO o Pregão Eletrônico 
47/2021 (evento 3796794), conforme Ata da Sessão, Resultado por Fornecedor e Termo de Adjudicação presentes nos 
eventos 3826332, 3826330 e 3826334, respectivamente, no qual sagraram-se vencedoras as empresas: O & M MULTIVISAO 
COMERCIAL EIRELI, CNPJ nº. 10.638.290/0001-57, para o item 1; JR SOARES ATACADISTA EIRELI, CNPJ 
nº. 32.136.831/0001-81, para os itens 4, 6, 7 e 11; LUMEN COMERCIO E SERVICOS DE MOTORES ELETRICOS 
EIRELI, CNPJ nº. 34.777.255/0001-87, para os itens 8 e 9 e BRASIDAS EIRELI, CNPJ nº. 20.483.193/0001-96, 
vencedor do item 10, pelo valor total de R$ 51.281,00 (cinquenta e um mil duzentos e oitenta e um reais), tendo fracassado o 
registro de preço para os itens 2, 3 e 5, presente no evento 3716510, para que produzam seus efeitos legais. 
Por conseguinte, determino o encaminhamento dos autos sucessivamente à: 
1. ASPRE para a homologação perante o sistema COMPRASNET, extração de cópia do respectivo ato e juntada aos autos, bem 
assim publicação do Termo de Homologação; 
2. DCC para as providências relacionadas à formalização do instrumento contratual; e 
3. DIFIN para emissão da respectiva Nota de Empenho. 
Concomitantemente, à DINFR/DIVENG/SMP para ciência e acompanhamento. 
Cumpra-se. 

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 
Presidente 

 
 



ANO XXXIII-DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 5024 PALMAS-TO, TERÇA-FEIRA, 17 DE AGOSTO DE 2021 37 

 

 
 

DIRETORIA GERAL 
Decisões 

PROCESSO 21.0.000019285-3 

INTERESSADO VARA CRIMINAL DA COMARCA DE WANDERLÂNDIA 

ASSUNTO HOSPEDAGEM PARA SESSÃO DO JÚRI 

Decisão Nº 3313 / 2021 - PRESIDÊNCIA/DIGER/ASJUADMDG 
Trata-se de expediente encaminhado pela Comarca de 1ª Entrância de Wanderlândia (3843715), por meio do qual se solicita a 
disponibilização de hotel para os jurados, oficiais de justiça e policiais que se farão presentes na Sessão do Júri, designada para 
o dia 19/8/2021, caso esta se prolongue por mais 1 (um) dia.      
Tendo em vista os fundamentos expendidos pela ASJUADMDG (evento 3858760) e, existindo disponibilidade orçamentária 
(evento 3857164), no exercício das atribuições conferidas pelo art.1º, inciso IX, do Decreto Judiciário 99/2013 (Publicado no 
Diário de Justiça 3045, de 07/02/2013), DECLARO A DISPENSA DE LICITAÇÃO, em razão do valor, de acordo com o art. 24, 
inciso II, da Lei 8.666/93, visando à contratação da empresa DANIELA LEAL ALVES, para a prestação dos serviços relativos 
à sessão do Tribunal do Júri respectivo, pelo valor total de R$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais), conforme Proposta sob o 
evento 3843730. 
Por conseguinte, determino o encaminhamento dos autos sucessivamente à: 
1. SPADG para publicação desta Decisão; 
2. DIFIN para emissão da respectiva Nota de Empenho, a qual substituirá o instrumento contratual, a teor do que preconiza o art. 
62 do Estatuto Licitatório; e 
3. CCOMPRAS para envio da NE à empresa fornecedora. 
Concomitante, à DF WANDERLÂNDIA para ciência e acompanhamento. 
Cumpra-se. 

Jonas Demostene Ramos 
 Diretor Geral 

 

Portarias 
Portaria Nº 1938/2021 - PRESIDÊNCIA/DIGER/DIADM/DCC, de 11 de agosto 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 201/2021, referente ao Processo Administrativo 21.0.000016905-3, celebrado por este 
Tribunal de Justiça e a Associacao dos Juizes do Rio Grande do Sul, que tem por objeto a contratação de empresa para ministrar 
o curso Círculos de Construção de Paz Situações Menos Complexas e Círculos de Construção de Paz Situações Mais 
Complexas, para servidores do Poder Judiciário Tocantinense. 
RESOLVE: 
Art. 1º. Designar a servidora Andreia Teixeira Marinho Barbosa, matrícula nº 165741, como gestora do contrato nº 201/2021 e a 
servidora Amanda Emilene Arruda, matrícula nº 355427, como substituta, 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 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 1965/2021 - PRESIDÊNCIA/DIGER, de 16 de agosto de 2021 
O DIRETOR-GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 59 da Resolução nº 
17/2009/TJTO,  c/c Decreto Judiciário nº 99/2013, publicado no DJ nº 3045, de 7 de Fevereiro de 2013, da Presidência do 
Tribunal de Justiça, resolve: 
Art. 1º. Instituir a Equipe de Planejamento da Contratação referente a aquisição de Solução de Tecnologia da Informação e 
Comunicação - Sistema GRP-Gestão Recursos Públicos para atender as demandas deste Poder Judiciário, nos termos do 
procedimento administrativo SEI nº 21.0.000016151-6.  
Art. 2º A Equipe será composta pelos servidores: 
I -  Ronilson Pereira da Silva - matrícula: 111969 - Integrante requisitante;  
II - Gizelson Monteiro de Moura - matrícula: 156546 - Integrante requisitante; 
III - Écio Marques da Silva - matrícula: 156546 - Integrante requisitante; 
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IV - José Ribeiro Neto - matrícula: 358235- Integrante técnico;  
V - Ernandes Rodrigues da Silva - matrícula: 360028 - Integrante técnico substituto;  
VI - Paulo Vitor Gutierrez de Oliveira - matrícula: 352655 - Integrante Administrativo;  
VII - Valdeir Gomes de Santana - matrícula: 161067  Integrante Administrativo; 
VIII - Ênio Carvalho de Souza - matrícula: 265148 - Integrante Administrativo Substituto; 
IX - Claudiene Moreira de Galiza Bezerra - matrícula: 352004 - Integrante Administrativo Substituto; 
Art. 3º Cabe à Equipe elaborar estudos técnicos preliminares, o Plano de Trabalho, se exigido, e o Termo de Referência ou 
Projeto Básico das aquisições/contratações objetos do artigo 1º desta Portaria, observando-se as respectivas competências. 
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Jonas Demostene Ramos 
 Diretor Geral 

 
Portaria Nº 1836/2021 - PRESIDÊNCIA/DIGER/DIADM/DCC, de 27 de julho 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 197/2021, referente ao Processo Administrativo nº 21.0.000000534-4, celebrado entre o 
Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins e a empresa Alline Buffet - Ltda, que tem por objeto a contratação de empresa para 
prestação de serviços de Buffet para organização e fornecimento de coquetel, para atender às necessidades do Tribunal de 
Justiça do Estado do Tocantins. 
RESOLVE: 
Art. 1º.  Designar o servidor José Sebastião Pinheiro de Souza, matrícula 361213, com gestor do contrato nº 197/2021, e a 
servidora  Mara Roberta de Souza Madeiros, matrícula 255446, como substituta, 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 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 1977/2021 - PRESIDÊNCIA/DIGER, de 17 de agosto de 2021 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e regimentais; 
CONSIDERANDO o contido no processo SEI nº 21.0.000007695-0; 
RESOLVE: 
Art. 1º Fica constituído o Grupo de Trabalho e equipe multisetorial, no âmbito do Poder Judiciário do Estado do 
Tocantins, destinado à elaboração dos documentos necessários à publicação dos editais de credenciamento de guia-
intérprete, ledor e intérprete ou tradutor de leitura labial, composto pelos seguintes membros: 
I - Paulo Vitor Gutierrez de Oliveira, matrícula nº 352655; Sara Sousa da Silva, matrícula nº 352275; e Tulio Vianna Nascimento, 
matrícula nº 358240, representantes da DIADM;  
II - Lilian Rodrigues Carvalho da Silva, matrícula 207068, representante da Comissão Permanente de Acessibilidade e Inclusão;  
III -  Marcus Vinícius Guimarães,  matrícula nº 163551, Assessor Jurídico Administrativo da Diretoria Geral, representante da 
DIGER; 
IV - Abelson Oliveira Ribeiro Filho, matrícula: 353453, representante do CECOM; 
Parágrafo único. O servidor Paulo Vitor Gutierrez de Oliveira, matrícula nº 352655 coordenará os trabalhos, e em suas 
ausências, afastamentos e/ou impedimentos legais, será substituído pelos demais membros, seguindo a ordem de designação. 
Art. 2º Fica estabelecido o prazo de 30 (sessenta) dias para a conclusão dos trabalhos. 
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Jonas Demostene Ramos 
 Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1296/2021, de 17 de agosto de 2021 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com 
o disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2021/95877 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 
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Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Neise Valadares Nascimento Guimaraes, Matrícula 990428, o valor de R$ 
126,61, relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 253,22, por seu deslocamento de Wanderlandia -TO 
para Zona Rural-TO, no período de 23/08/2021 a 23/08/2021, com a finalidade de realizar estudo social, determinado no 
processo 000632-89.2021.8.27.2741.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1297/2021, de 17 de agosto de 2021 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com 
o disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2021/95867 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao colaborador eventual Edgar Henrique Hein Trapp, Matrícula 990124, o valor de R$ 126,61, relativo 
ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 253,22, por seu deslocamento de Guarai-TO para Zona Rural-TO, no 
período de 21/08/2021 a 21/08/2021, com a finalidade de realizar avaliação psicológica, determinada no processo 0005318-
92.2018.8.27.2721.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1298/2021, de 17 de agosto de 2021 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com 
o disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2021/95854 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Joaquina Ribeiro da Silva, Matrícula 990483, o valor de R$ 379,83, relativo 
ao pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 253,22, por seu deslocamento de Itacaja-TO para Centenario-
TO, no período de 21/08/2021 a 22/08/2021, com a finalidade de realizar estudo social, determinado no processo 0026155-
13.2019.8.27.2729.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1299/2021, de 17 de agosto de 2021 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com 
o disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2021/95929 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Joicy Ferreira Miranda, Matrícula 362816, o valor de R$ 126,61, relativo ao 
pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 253,22, por seu deslocamento de Xambioa-TO para Zona Rural-TO, no 
período de 19/08/2021 a 19/08/2021, com a finalidade de realizar estudo pedagógico, determinado no processo 0002987-
43.2018.8.27.2720.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1300/2021, de 17 de agosto de 2021 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com 
o disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2021/95880 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Joicy Ferreira Miranda, Matrícula 362816, o valor de R$ 126,61, relativo ao 
pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 253,22, por seu deslocamento de Xambioa-TO para Araguana-TO, no 
período de 18/08/2021 a 18/08/2021, com a finalidade de realizar avaliação pedagógica, determinada no processo 0002987-
43.2018.8.27.2720.  

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

Diretor Geral 
 
Portaria Nº 1979/2021 - PRESIDÊNCIA/DIGER, de 17 de agosto de 2021 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 59 da Resolução nº 
17/09/TJTO, c/c Decreto Judiciário nº 99/2013, publicado no DJ nº 3045, de 7 de Fevereiro de 2013, da Presidência do Tribunal  
de Justiça; 
CONSIDERANDO o contido nos Autos Administrativos SEI nº  21.0.000015649-0; 
CONSIDERANDO o disposto na Instrução Normativa Nº 7 - PRESIDÊNCIA/ASPRE - TJTO, que dispõe sobre a gestão 
patrimonial no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, resolve: 
Art. 1º Designar os servidores Luciano do Santos Ramiro - matrícula: 352416, Wagner William Voltoline - matrícula: 29263 e 
Leomar José da Silva - matrícula:  253060; para, sob a Presidência do primeiro, compor a Comissão de Avaliação dos bens 
descritos no processo em epígrafe. 
Art. 2º A referida comissão terá o prazo de 20 (vinte) dias para a conclusão dos trabalhos e apresentação do relatório conclusivo. 
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

 Jonas Demostene Ramos 
 Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1301/2021, de 17 de agosto de 2021 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com 
o disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2021/95850 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Maiza da Silva Rodrigues, Matrícula 362392, o valor de R$ 126,61, relativo 
ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 253,22, por seu deslocamento de Pequizeiro-TO para Couto de 
Magalhaes-TO, no período de 20/08/2021 a 20/08/2021, com a finalidade de realizar avaliação psicológica, determinada no 
processo 0000216-08.2021.8.27.2714.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1302/2021, de 17 de agosto de 2021 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com 
o disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2021/95856 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Janine Beserra Sales Botelho, Matrícula 361511, o valor de R$ 126,61, 
relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 253,22, por seu deslocamento de Bom Jesus do Tocantins -
TO para Zona Rural-TO, no período de 21/08/2021 a 21/08/2021, com a finalidade de realizar estudo social, determinado no 
processo 0000784-64.2021.8.27.2733.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1303/2021, de 17 de agosto de 2021 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com 
o disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2021/95849 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao colaborador eventual Wellington Flávio Cardoso dos Santos, Matrícula 361214, o valor de R$ 
126,61, relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 253,22, por seu deslocamento de Campos Lindos -TO 
para Zona Rural-TO, no período de 20/08/2021 a 20/08/2021, com a finalidade de realizar avaliação psicológica, determinada no 
processo 0003244-34.2019.8.27.2720.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 
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PORTARIA DIÁRIAS Nº 1304/2021, de 17 de agosto de 2021 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com 
o disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2021/95879 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Gabriela Liliana Medeiros Suarez, Matrícula 356980, o valor de R$ 126,61, 
relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 253,22, por seu deslocamento de Itaguatins -TO para Sao 
Miguel do Tocantins-TO, no período de 22/08/2021 a 22/08/2021, com a finalidade de realizar avaliação psicológica, determinada 
no processo 0004105-71.2020.8.27.2724.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1305/2021, de 17 de agosto de 2021 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com 
o disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2021/95876 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Marcos Antõnio Ferreira de Sousa, Matrícula 356234, o valor de R$ 126,61, 
relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 253,22, por seu deslocamento de Araguaina-TO para Nova 
Olinda-TO, no período de 17/08/2021 a 17/08/2021, com a finalidade de realizar estudo social, determinado no processo 
0014538-91.2020.8.27.2706.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1306/2021, de 17 de agosto de 2021 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com 
o disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2021/95847 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Rafael Figueiras Falcão Oliveira, Matrícula 355991, o valor de R$ 126,61, 
relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 253,22, por seu deslocamento de Miranorte-TO para Rio dos 
Bois-TO, no período de 20/08/2021 a 20/08/2021, com a finalidade de realizar avaliação psicológica, determinada no processo 
0000624-60.2021.8.27.2726.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1307/2021, de 17 de agosto de 2021 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com 
o disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2021/95927 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Flaviana Gonçalves Soares, Matrícula 355651, o valor de R$ 126,61, relativo 
ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 253,22, por seu deslocamento de Xambioa-TO para Zona Rural-TO, 
no período de 25/08/2021 a 25/08/2021, com a finalidade de realizar estudo social, determinado no 
processo 0000209.29.2021.8.27.2742.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1308/2021, de 17 de agosto de 2021 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com 
o disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2021/95926 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 
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Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Flaviana Gonçalves Soares, Matrícula 355651, o valor de R$ 126,61, relativo 
ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 253,22, por seu deslocamento de Xambioa-TO para Araguana-TO, no 
período de 20/08/2021 a 20/08/2021, com a finalidade de realizar estudo social, determinado no processo 0002987-
43.2018.8.27.2720.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1309/2021, de 17 de agosto de 2021 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com 
o disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2021/95925 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Flaviana Gonçalves Soares, Matrícula 355651, o valor de R$ 126,61, relativo 
ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 253,22, por seu deslocamento de Xambioa-TO para Zona Rural-TO, 
no período de 19/08/2021 a 19/08/2021, com a finalidade de realizar estudo social, determinado no processo 0002987-
43.2018.8.27.2720.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1310/2021, de 17 de agosto de 2021 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com 
o disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2021/95924 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Flaviana Gonçalves Soares, Matrícula 355651, o valor de R$ 126,61, relativo 
ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 253,22, por seu deslocamento de Xambioa-TO para Zona Rural-TO, 
no período de 26/08/2021 a 26/08/2021, com a finalidade de realizar estudo social, determinado no processo 0002843-
32.2020.8.27.2742.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1311/2021, de 17 de agosto de 2021 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com 
o disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2021/95842 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao servidor Carlos Cavalcante de Abreu, SECRETÁRIO TJ, Matrícula 353575, o valor de R$ 654,46, 
relativo ao pagamento de 3,5 (três e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 253,22, descontado o valor de R$ 231,81, conforme 
determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Wanderlandia-TO, no período de 
15/08/2021 a 18/08/2021, com a finalidade de realizar manutenção em equipamento de áudio e vídeo na Comarca de 
Wanderlândia, conforme SEI 21.0.000000101-2.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1312/2021, de 17 de agosto de 2021 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com 
o disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2021/96048 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à servidora CEDIDA Osvaldina da Silva Barros, Matrícula 352731, o valor de R$ 401,24, relativo ao 
pagamento de 2,5 (duas e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 253,22, descontado o valor de R$ 231,81, conforme determina o 
art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Araguacema-TO para Caseara-TO, no período de 18/08/2021 a 
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20/08/2021, com a finalidade de realizar cumprimento prévio de mandados nos dias 18,19 e 20 de agosto, referente às 
audiências do CEJUSC designadas para os dias 24,25,26,27 e 30 de agosto de 2021, conforme SEI nº 20.0.000017295-3.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1313/2021, de 17 de agosto de 2021 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com 
o disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2021/95829 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao servidor Lindomar Jose da Cunha, Chefe de Serviço, Matrícula 352230, o valor de R$ 175,95, 
relativo ao pagamento de 1,0 (uma) diária, cujo valor unitário é R$ 253,22, descontado o valor de R$ 77,27, conforme determina 
o art. 20 da Resolução 34/2015, pela prorrogação da viagem concernente ao Protocolo nº 2021/95524, no período de 
13/08/2021 a 13/08/2021, com a finalidade de necessidade emergencial de manutenção predial na Comarca de Itaguatins.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1314/2021, de 17 de agosto de 2021 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com 
o disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2021/96015 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao Magistrado Fabio Costa Gonzaga, JUZ3 - JUIZ DE DIREITO DE 3ª ENTRÂNCIA, Matrícula 
290739, o valor de R$ 342,14, relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 422,04, descontado o valor de 
R$ 77,27, conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015. Conceder ainda, de acordo com os parágrafos 1º, 2º e 3º do Art. 
6º da Instrução Normativa nº 004/2007, o pagamento de Ajuda de Custo no valor de R$ 208,39, por seu deslocamento de 
Guarai-TO para Palmas-TO, no período de 20/08/2021 a 20/08/2021, com a finalidade de realizar a renovação do Certificado 
Digital Cert-JUS Institucional, conforme SEI 21.0.000000460-7.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 

DIRETORIA ADMINISTRATIVA 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

Avisos de licitações 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 064/2021 - SRP 

COM AMPLA CONCORRÊNCIA NOS GRUPOS 1, 2, 3 e ITEM 29 
EXCLUSIVO PARA ME/EPP NOS GRUPOS 4, 5, 6 e ITEM 28 

Processo nº 21.0.000010340-0 - UASG 925814 
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 064/2021 - SRP 
Tipo: Menor preço por Item 
Modo de Disputa: Aberto 
Legislação: Lei n º 10.520/2002 - c/c 8.666/93 
Objeto: Contratação de empresa para o fornecimento e instalação de persianas, cortinas, película de controle solar e 
limpeza a seco de sofás e tapetes e carpete. 
Disponibilidade do Edital: Dia 18 de agosto de 2021. (www.comprasnet.gov.br) 
Data da abertura da sessão: Dia 01 de setembro de 2021, às 13:30 horas (horário Brasília) 
Local: Sala da Comissão de Licitação localizada no Edifício Amaro Empresarial, situada na Quadra 103 Norte, Rua NO 11, Lote 
2, 7º Andar, Plano Diretor Norte, Palmas/TO, CEP 77.001-036. 
Nota: Outras informações na Comissão de Licitação deste Tribunal, pelo telefone (063)3218-4590, das 12:00 às 18:00 horas, ou 
pela Internet no site www.tjto.jus.br. 
Palmas – TO, 17 de agosto de 2021. 

Ênio Carvalho de Souza 
Pregoeiro 

 



ANO XXXIII-DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 5024 PALMAS-TO, TERÇA-FEIRA, 17 DE AGOSTO DE 2021 44 

 

 
 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 065/2021 - SRP 
EXCLUSIVA PARA ME/EPP NOS ITENS 1 à 17 

COM COTA RESERVADA A PARTICIPAÇÃO DE ME/EPP NOS ITENS 18, 20, 22 e 24 
COM AMPLA CONCORRÊNCIA NOS ITENS 19, 21, 23 e 25 

Processo nº 20.0.000023786-9 - UASG 925814 
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 065/2021 - SRP 
Tipo: Menor preço por Item 
Modo de Disputa: Aberto 
Legislação: Lei n º 10.520/2002 - c/c 8.666/93 
Objeto: Contratação de empresa especializada para aquisição de materiais de consumo (copa e cozinha), além de 
envelopes e pilhas 
Disponibilidade do Edital: Dia 18 de agosto de 2021. (www.comprasnet.gov.br) 
Data da abertura da sessão: Dia 30 de agosto de 2021, às 13:30 horas (horário Brasília) 
Local: Sala da Comissão de Licitação localizada no Edifício Amaro Empresarial, situada na Quadra 103 Norte, Rua NO 11, Lote 
2, 7º Andar, Plano Diretor Norte, Palmas/TO, CEP 77.001-036. 
Nota: Outras informações na Comissão de Licitação deste Tribunal, pelo telefone (063)3218-4590, das 12:00 às 18:00 horas, ou 
pela Internet no site www.tjto.jus.br. 
Palmas – TO, 17 de agosto de 2021. 

Letícia do Socorro Barbosa Azevedo 
Pregoeira 

 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 066/2021, 1ª REPUBLICAÇÃO DO PE nº 053/2021 - SRP 

AMPLA PARTICIPAÇÃO 
Processo nº 21.0.000014326-7 - UASG 925814 
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 066/2021, 1ª republicação do PE nº 053/2021. 
Tipo: Menor Preço Por Item 
Modo de Disputa: Aberto 
Legislação: Lei n º 10.520/2002 c/c Lei n.º 8.666/93 
Objeto: Registro de Preços visando futura contratação de empresa para prestação de serviços de restaurante com 
funcionamento diário em Palmas, Capital do Estado do Tocantins. 
Disponibilidade do Edital: dia 18 de agosto de 2021. (https://www.gov.br/compras/pt-br/) 
Data da abertura da sessão: Dia 01 de setembro de 2021, às 13:30h (horário Brasília) 
Local: Sala da Comissão de Licitação localizada no Edifício Amaro Empresarial, situada na Quadra 103 Norte, Rua NO 11, Lote 
2, 7º Andar, Plano Diretor Norte, Palmas/TO, CEP 77.001-036. 
Nota: Outras informações na Comissão de Licitação deste Tribunal, pelo telefone (063)3218-4590, das 12:00 às 18:00 horas, ou 
pela Internet no site www.tjto.jus.br. 
Palmas – TO, 17 de agosto de 2021. 

Cláudio Barbosa da Silva  
Pregoeiro 

 

DIVISÃO DE LICITAÇÃO, CONTRATOS E CONVÊNIOS 
Extratos de contratos 

EXTRATO DE CONTRATO 
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 
PROCESSO 21.0.000018216-5 
CONTRATO Nº 208/2021 
CONTRATANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CONTRATADA: Heloísa Silva de Araújo Cunha 
OBJETO: Contratação de instrutora para ministrar o Curso Básico de Língua Brasileira de Sinais (Libras) 2021 – Turmas I e II, 
para magistrados e servidores do Poder Judiciário Tocantinense. 
VALOR: O valor do presente Instrumento fica ajustado em R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais). 
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: 06010.02.128.1145.4180 
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.36 
FONTE DE RECURSOS: 0240   
DATA DA ASSINATURA: 17 de agosto de 2021. 
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Extratos 
EXTRATO DE TERMO DE DESCREDENCIAMENTO 
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 316/2020 
PROCESSO 20.0.000027840-9 
DESCREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
DESCREDENCIADA: Sheilla Mara Araujo Ramos 
OBJETO: Fica descredenciada, a partir da assinatura deste Termo, a assistente social Sheilla Mara Araujo Ramos 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 dos Poder Judiciário do Estado do Tocantins no Município de Araguaína, com fulcro no subitem 7.7.3, item 7 do Edital 
de Credenciamento nº 02/2020. 
DATA DA ASSINATURA: 16 de agosto de 2021. 
 
EXTRATO DE TERMO DE DESCREDENCIAMENTO 
TERMO DE CREDENCIAMENTO 349/2020 
PROCESSO 20.0.000028293-7 
DESCREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
DESCREDENCIADA: Lauriene Alves Lima 
OBJETO: Fica descredenciada, a partir da assinatura deste Termo, a pedagoga Lauriene Alves Lima 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 demandas do 
Poder Judiciário do Estado do Tocantins no Município de Gurupi, com fulcro no subitem 7.7.3, item 7 do Edital de 
Credenciamento nº 02/2020. 
DATA DA ASSINATURA: 16 de agosto de 2021. 
 

DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS 
Portarias 

PORTARIA FÉRIAS Nº 1097/2021, de 16 de agosto de 2021 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e na forma 
da lei,  
CONSIDERANDO o disposto no artigo n° 91 da Lei Complementar nº 10/1996 c/c o artigo n° 86, do Estatuto dos Servidores 
Públicos, Lei 1.818/2007; 
CONSIDERANDO o disposto o artigo nº 59, inciso XXVI da Resolução 17/2009; 
CONSIDERANDO o disposto no Decreto Judiciário nº 99/2013, publicado no DJ nº 3045, de 07 de fevereiro de 2013 e conforme 
solicitação contida no sistema eGESP, 
RESOLVE: 
Art. 1º Suspender as férias da servidora ALESSANDRA WORM, matrícula nº 158932, relativas ao período aquisitivo 2020/2021, 
marcadas para o período de 16/08 a 14/09/2021, a partir de 16/08/2021 até 14/09/2021, assegurado o usufruto dos dias 
remanescentes para o período de 01 a 30/11/2021, em razão de interesse da administração.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

 
Jonas Demostene Ramos 

Diretor Geral 
 
PORTARIA FÉRIAS Nº 1100/2021, de 17 de agosto de 2021 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e na forma 
da lei,  
CONSIDERANDO o disposto no artigo n° 91 da Lei Complementar nº 10/1996 c/c o artigo n° 86, do Estatuto dos Servidores 
Públicos, Lei 1.818/2007; 
CONSIDERANDO o disposto o artigo nº 59, inciso XXVI da Resolução 17/2009; 
CONSIDERANDO o disposto no Decreto Judiciário nº 99/2013, publicado no DJ nº 3045, de 07 de fevereiro de 2013 e conforme 
solicitação contida no sistema eGESP, 
RESOLVE: 
Art. 1º Suspender as férias da servidora HARTHEMYZA KATIENE DE FATIMA DA SILVA LIMA, matrícula nº 198132, relativas 
ao período aquisitivo 2020/2021, marcadas para o período de 02 a 31/08/2021, a partir de 02/08/2021 até 31/08/2021, 
assegurado o usufruto dos dias remanescentes para o período de 01 a 30/03/2022, em razão de interesse da administração.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 



ANO XXXIII-DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 5024 PALMAS-TO, TERÇA-FEIRA, 17 DE AGOSTO DE 2021 46 

 

 
 

Publique-se. Cumpra-se. 
Jonas Demostene Ramos 

Diretor Geral 
 

DIRETORIA FINANCEIRA 
DIRETOR: GIZELSON MONTEIRO DE MOURA 

Editais de intimações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS PROCESSUAIS FINAIS 

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

PARTE DEVEDORA CPF/CNPJ E-PROC VALOR 

A. F. COSTA CONSTRUCOES EIRELI   22.121.542/0001-55   0006938-53.2019.827.2706 R$ 860,40 

ABDIEL RODRIGUES AMORIM FERREIRA   137.573.182-34   0010428-77.2020.827.2729 R$ 17,32 

ADELCIMAR RIBEIRO DOS SANTOS   899.395.571-91   0003630-85.2019.827.2713 R$ 37,32 

ALESSANDRO PEREIRA DE OLIVEIRA   964.282.101-00   0011417-41.2019.827.2722 R$ 17,78 

ANA LUIZA RIBEIRO FERREIRA DO 
NASCIMENTO 

  231.704.091-15   0022163-07.2015.827.2722 R$ 148,53 

ANTONIA CASTELO BRANCO   891.049.351-87   0011367-54.2015.827.2722 R$ 196,09 

ANTONIO A DA SILVA O MARANHENSE   38.130.902/0001-15   5000059-60.2011.827.2726 R$ 602,14 

ANTONIO DA SILVA COELHO   233.012.603-49   5001374-22.2012.827.2716 R$ 198,15 

ANTONIO PEREIRA DA SILVA   600.992.563-04   0002939-56.2019.827.2718 R$ 134,91 

ARNALDO PEREIRA FAGUNDES   057.750.511-49   0010901-45.2014.827.2706 R$ 4.135,01 

ARTE PONTO COM LTDA   05.385.468/0001-65   0000823-25.2015.827.2716 R$ 1.307,99 

BRISOLA GOMES DE LIMA   212.840.243-34   0007835-74.2017.827.2731 R$ 188,35 

CARLOS ALBERTO DE MORAES 
  

 532.535.079-04 
  

 5001083-51.2010.827.2729 
  

R$ 152,99 

CARLOS LISANDRO VARGAS   578.505.000-59   0017275-53.2019.827.2722 R$ 1.337,01 

CARLOS MAGNO LIMA FURTADO   823.698.951-87   0001796-75.2018.827.2715 R$ 135,76 

CARMELITA LIMA TAVARES   191.010.661-53   0014701-07.2017.827.2729 R$ 27,32 

CHARLENE RIBEIRO GOMES   010.032.571-86   0006877-40.2020.827.2713 R$ 169,82 

CLESIANE ALVES DOS PRAZERES   016.793.491-04   0001787-18.2016.827.2737 R$ 189,16 

COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES 
AUTONOMO EM TRANSPORTE COLETIVO DO 
TOCANTINS 

  20.446.525/0001-62   0006037-51.2020.827.2706 R$ 39,64 

COVEMAQUINAS COMERCIAL DE VEICULOS 
LTDA 

  02.740.116/0001-92   5000237-94.2006.827.2722 R$ 76,32 

  
DENIZE BATISTA MONTEIRO 

   
919.226.661-49 

   
0020964-22.2020.827.2706 

  
R$ 15,32 

DILSON NOBRE DA SILVA   960.987.751-68   0006217-95.2020.827.2729 R$ 19,32 

DISTRIBUIDORA R V EIRELI   18.226.833/0001-30   0006767-14.2020.827.2722 R$ 338,49 

DIVINO ALVES GUIMARAES   159.277.501-25   0001607-69.2015.827.2726 R$ 46,32 

EDER CARVALHO DE JESUS   001.143.781-26   0001053-54.2016.827.2709 R$ 413,06 

EDIMAR FRANCISCO DE OLIVEIRA   522.065.136-68   5000437-46.2007.827.2729 R$ 18.128,08 

ELIANE APARECIDA DA SILVA MOREIRA   12.296.230/0001-29   0010481-63.2017.827.2729 R$ 8.538,82 

ESER BARBOSA DE SOUZA   134.383.441-49   5002830-41.2012.827.2737 R$ 207,20 
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ESER BARBOSA DE SOUZA   134.383.441-49   5002943-92.2012.827.2737  R$ 203,50 

ESER BARBOSA DE SOUZA   134.383.441-49   5002553-25.2012.827.2737  R$ 195,50 

EURIPEDES ALVES MAGALHAES   440.978.401-34   0023614-46.2015.827.2729 R$ 111,14 

FABIO LAUREANO DA SILVA   908.649.641-53   5000451-02.2007.827.2706 R$ 348,16 

FABRICIA FUJIE NAKAMURA BORGES DA SILVA   012.270.271-92   0019388-90.2018.827.2729 R$ 110,86 

FERNANDO DOURADO DA SILVA   021.084.221-02   0002130-33.2019.827.2729 R$ 135,56 

FRANCIMAR DOS SANTOS CARVALHO   695.240.761-87   695.240.761-87 R$ 154,88 

GENISIO MOREIRA DUARTE   212.213.591-34   0005630-25.2015.827.2737 R$ 188,58 

GEORGEA PAULA BARBOSA DE SOUSA   011.445.901-08   0008818-84.2019.827.2737 R$ 126,35 

GILDEON RODRIGUES GAMA   547.026.821-72   0005609-10.2019.827.2737 R$ 153,90 

HELCIO RIBEIRO AMORIM   684.840.543-49   0000093-47.2021.827.2734 R$ 17,32 

HERNANDES NAOSHI NAKAMURA 212.714.021-49   0019388-90.2018.827.2729 R$ 110,86 

HERNANES PEREIRA BARROS   059.031.261-89   0006169-83.2018.827.2737 R$ 122,58 

ILMARIO ARAUJO DE ALMEIDA   696.433.342-87   0015001-58.2015.827.2722 R$ 175,06 

INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADOS MG 
LTDA 

  04.802.048/0001-74 
  5000451-02.2007.827.2706 

  
R$ 348,16 

  

IRONE CARLOS GONCALVES   575.438.101-82   0010328-98.2020.827.2737 R$ 160,54 

ISMAR FRANCISCO DA SILVA   419.113.931-20   5000903-69.2009.827.2729 R$ 744,66 

IVONETE APARECIDA DA CUNHA   427.123.861-91   0005233-96.2019.827.2713 R$ 27,32 

J P A DOS SANTOS   38.131.868/0001-01   5000055-77.2002.827.2713 R$ 510,65 

JACI AIRES GOMES DOS SANTOS   625.420.601-34   0006819-62.2020.827.2737 R$ 3.312,84 

JADSON KID BOGARIN DOS SANTOS   023.723.969-86   5000019-49.2004.827.2718 R$ 21,08 

JOAO COSTA NUNES   253.535.863-87   0006851-42.2020.827.2713 R$ 298,35 

JOAO NETO PEREIRA VIANA   476.368.661-53   0030821-33.2014.827.2729 R$ 209,57 

JONAS EDSON SIQUEIRA LIMA   847.434.411-53   5000995-81.2008.827.2729 R$ 152,82 

JORGE BARROS FILHO   601.600.981-49   0009039-88.2014.827.2722 R$ 2.355,72 

JOSE PEREIRA ARAUJO DOS SANTOS   311.181.191-34   5000055-77.2002.827.2713 R$ 510,65 

JOSE RANULPHO DE SOUZA SANTOS   004.668.161-20   0001067-62.2017.827.2722 R$ 26,32 

JUDITH PINTO RODRIGUES   586.834.021-34   0002471-22.2015.827.2722 R$ 217,26 

L AUGUSTO DA SILVA   00.249.223/0002-78   5000827-46.2011.827.2706 R$ 354,23 

LAND DA SILVA SIQUEIRA   842.146.511-20   0041318-38.2016.827.2729 R$ 159,35 

LARA CHRYSTINY MARQUES STIVAL METZKA   050.467.241-03   0007457-14.2018.827.2722 R$ 34,32 

LEIDIANE LIMA MARQUES   696.456.202-87   0002675-16.2018.827.2737 R$ 119,49 

LUIS CARLOS DE MELO   602.316.026-34   0001806-28.2019.827.2734 R$ 137,18 

LUIZ CERQUEIRA MARANHAO   423.671.741-72   0001033-61.2016.827.2742 R$ 383,97 

LUIZ FERREIRA DOS SANTOS   192.453.001-53   0038856-40.2018.827.2729 R$ 146,18 

LUZELUCIA AUGUSTO DA SILVA   302.242.092-72   5000827-46.2011.827.2706 R$ 354,23 

LUIZ JOSE DE LIMA   526.875.976-00   0005483-32.2019.827.2713 R$ 148,74 

MAICON DOUGLAS DA MOTA SANTANA   065.718.283-40   0002202-10.2020.827.2721 R$ 156,35 

MARCIANO JUSTEM MIOTTO   825.613.381-34   0052469-93.2019.827.2729 R$ 151,22 

MARCILIO DOS SANTOS MACIEL   547.127.851-87   0008260-78.2020.827.2737 R$ 143,17 

MARIA DABADIA GASPIO DOS SANTOS   009.423.441-89   0001321-55.2015.827.2738 R$ 277,32 

MARIA DO SOCORRO GOMES ROQUE DA SILVA   834.330.741-00   0011023-34.2019.827.2722 R$ 131,04 

MARIA LUCINEIA FERREIRA DE ANDRADE   863.223.891-49   5000447-09.2010.827.2722 R$ 172,65 

MARIA SOCORRO MESSIAS CRUZ   178.256.282-68   5007576-15.2013.827.2737 R$ 16.530,43 

MARILZA EMILIO NAKAMURA   642.914.569-72   0019388-90.2018.827.2729 R$ 110,86 

MARLI ROSA DE SOUSA   020.472.591-77   0008197-42.2018.827.2731 R$ 1.808,04 

MARTINS CORREIA COMERCIO DE PRODUTOS 
ALIMENTICIOS LTDA - 

  15.600.005/0001-22   0004736-82.2019.827.2713 R$ 18,32 

MAXTUR AGENCIA DE TURISMO LTDA   01.750.613/0001-09   0003296-65.2017.827.2731 R$ 37,43 

MIZAEL DE MAGALHAES FREITAS   910.485.321-00   0032369-54.2018.827.2729 R$ 51,32 

NOVA FRONTEIRA URBANIZADORA LTDA   02.740.090/0001-82   0016463-11.2019.827.2722 R$ 50,82 
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NOVO ELETRO COMERCIO DE MOVEIS E 
ELETRODOMESTICOS – EIRELI 

  13.595.427/0001-21   0006138-98.2014.827.2706 R$ 334,10 

PAULO CELSO DE ARAUJO RIBEIRO   431.650.521-15   0018449-39.2015.827.2722 R$ 28,32 

PAULO HOSTERNO CARVALHO ANTUNES   949.429.271-53   0002153-55.2018.827.2715 R$ 115,06 

PEDRO DUAILIBE SOBRINHO   297.554.171-68   0029712-13.2016.827.2729 R$ 144,85 

REGINA RIBEIRO LIMA   218.962.751-68   0008603-95.2015.827.2722 R$ 203,01 

RENATO ALVES FAGUNDES   934.790.851-72   0010901-45.2014.827.2706 R$ 4.135,01 

RIBEIRO TRANSPORTE DE CARGAS LTDA   03.744.470/0001-58   5002874-84.2012.827.2729 R$ 180,82 

RITA MARIA DA SILVA   216.180.668-89   0000669-23.2014.827.2722 R$ 142,50 

S D NUNES   17.104.079/0001-01   0006312-94.2020.827.2707 R$ 32,82 

SADILENE GOMES CAIDE   771.857.496-20   0002953-12.2016.827.2729 R$ 354,63 

SAMUEL FERREIRA AQUINO   976.762.761-87   0026587-08.2014.827.2729 R$ 1.245,66 

SEBASTIAO PEREIRA CRUZ   178.252.882-20   5007576-15.2013.827.2737 R$ 16.530,43 

SHANDREANY LUZ DE SOUSA   984.253.661-00   0013196-31.2019.827.2722 R$ 130,70 

TACIANO CAMPOS RODRIGUES   828.484.831-72   0013760-24.2020.827.2706 R$ 19,32 

TERESA BRANDAO DA SILVA   790.308.311-20   5000451-02.2007.827.2706  R$ 348,16 

URBANIZADORA E ADMINISTRADORA DE 
IMOVEIS BOA VISTA LTDA 

  24.818.866/0001-72   0007265-86.2015.827.2722 R$ 171,90 

VALDEMIRO TEIXEIRA AGUIAR   124.906.873-87   0009379-56.2019.827.2722 R$ 133,57 

WASHINGTON LUIZ VIANA SANTOS   838.440.581-68   0029593-86.2015.827.2729 R$ 1.523,84 

WELLINGTON DA SILVA   006.937.721-90   0001818-10.2021.827.2722 R$ 503,46 

WILLIAN VERSIANI FERREIRA   030.381.641-43   0009776-70.2019.827.2737 R$ 2.529,29 

 

 

ESMAT 
Editais 

EDITAL nº 069, de 2021 –   SEI nº 21.0.000011995-1   
 

  
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 PRECEDENTES JUDICIAIS: TEORIA E PRÁTICA,  a se realizar no período de 26 de 
agosto ao dia 19 de outubro de 2021, mediante as condições determinadas neste Edital e demais dispositivos legais aplicados à 
espécie, conforme segue: 
  
1. DADOS GERAIS 
  
Nome: Precedentes Judiciais: Teoria e Prática 
  
Objetivo: Capacitar os magistrados e servidores para estarem aptos a reconhecer as características e as razões que justificam o 
sistema jurídico fundado na lógica dos precedentes. Ademais, estarão com competência para trabalhar com as ferramentas do 
sistema jurídico vigente, identificando os elementos que conformam o precedente, bem como as técnicas de operação trazidas 
pelo novo CPC para sua fixação, de modo compreender o singular papel do magistrado na concretização dos precedentes 
judiciais. 
  
Período de inscrições: As inscrições acontecerão no período de 18 e 24 de agosto de 2021. 
  
Inscrições: Serão realizadas, via web, no endereço eletrônico www.tjto.jus.br/esmat 
  

 As inscrições dos magistrados e das magistradas deverão ser realizadas no Sistema Acadêmico Virtual, no Portal da 
Escola Superior da Magistratura Tocantinense (SAV/ESMAT). 

  

 As inscrições dos assessores ou assessoras jurídicos(as), servidores e das servidoras, indicados (as) pela chefia 
mediata dos setores contemplados para a participação no referido curso deverão ser encaminhadas via SEI nº 
21.0.000011995-1 , para que sejam realizadas na Secretaria Acadêmica Virtual. 
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 Havendo vagas remanescentes após o período de inscrição contido no Edital, caso haja interessados em participar do 
curso, estes deverão encaminhar e-mail de solicitação ao Núcleo de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados 
(NUFAM), para o endereço de e-mail nufamtjto@gmail.com ou nufam@tjto.jus.br. 

  

 Ressalta-se que a solicitação de inscrição será analisada pela Coordenação do Curso e encaminhada posteriormente à 
Secretaria Acadêmica para a matrícula. 

  

 O (a) candidato(a) deverá acompanhar seu e-mail para tomar conhecimento da situação da matrícula, se foi homologada 
ou não.  

  
  
Público-Alvo: Magistrados e magistradas do Poder Judiciário Tocantinense. 
                         Assessores ou Assessoras Juridicas (as) de Magistrados ou Magistradas 
Servidores e servidoras do Poder Judiciário Tocantinense   
  
Carga horária: 70 horas 
  
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 40 vagas, assim distribuidas: 
  

Público-Alvo Quantidade 

Magistrados e magistradas do Poder Judiciário Tocantinense 20 

Assessores ou Assessoras Jurídicos (as) de Magistrados ou Magistradas. 15 

Servidores e servidoras do Poder Judiciário Tocantinense   5 

Total  40 

  
  
3. PRÉ-REQUISITOS  

3.1 Serem Magistrados e magistradas do Poder Judiciário Tocantinense. 
3.2 Serem Assessores ou Assessoras jurídicos(as) de Magistrados ou Magistradas. 
3.3 Serem Servidores e servidoras do Poder Judiciário Tocantinense  
  

4 FREQUENCIA E AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM  
  

4.1 Frequência 
  
A frequência no curso será registrada com base nos seguintes itens: 
  
4.1.1 50% pela participação nas videoconferências pelo Google Meet. Essa frequência será registrada no momento em que o 
aluno e a aluna 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 no Mural de Avisos do AVA; 
  
4.1.2 50% pela participação no fórum de discussão formativa e na realização da atividade avaliativa proposta pela facilitadora de 
aprendizagem de acordo com o cronograma do curso. Ao final, a Secretaria Acadêmica gera o Relatório de frequência 
consolidado; 



ANO XXXIII-DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 5024 PALMAS-TO, TERÇA-FEIRA, 17 DE AGOSTO DE 2021 50 

 

 
 

  
4.1.3 Todas as atividades ocorrerão por meio do Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), na Plataforma Moodle. As 
dificuldades de acesso deverão ser printadas e enviadas por e-mail ao Núcleo de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados 
(NUFAM), para conhecimento e repasse ao setor de Tecnologia da Esmat. A infrequência nas videoconferências não poderá ser 
abonada sob nenhuma justificativa; 
  
4.1.4 Se houver alteração no cronograma de desenvolvimento ou no período de realização do curso está será comunicada por e-
mail. Para tanto, os alunos e as alunas deverão atualizar os seus e-mails e telefones de contato em seus perfis na Secretaria 
Acadêmica Virtual (SAV) e Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA). 
  
4.2 Avaliação  
  
4.2.1 A avaliação será realizada de forma individual e coletiva. Quanto à avaliação individual, esta se dará por meio da resolução 
da atividade proposta pela facilitadora de aprendizagem e sua postagem no Ambiente Virtual de Aprendizagem de acordo com o 
cronograma do curso.  Já a avaliação coletiva será realizada pela facilitadora de aprendizagem, a partir da participação dos 
alunos e das alunas nas videoconferências pelo Google Meet, participação no fórum de discussão formativa, , caracterizando-se, 
assim, a avaliação contínua do curso; 
  
4.2.2 A partir da postagem da atividade avaliativa no AVA, a facilitadora de aprendizagem ficará responsável pela aferição de 
notas de seus alunos e alunas e o devido fechamento do diário eletrônico – informações necessárias que servirão de respaldo 
para a certificação dos concluintes. Essa atividade terá o valor de 10,0 pontos; 
  
4.2.3 Somente receberão o certificado de conclusão os alunos e as alunas que obtiverem média igual ou superior a 7,0 e 
frequência igual ou superior a 75% de aproveitamento; 
  
4.2. Os alunos matriculados e as alunas matriculadas estarão sujeitos e sujeitas às regras estabelecidas na Portaria nº 1.965, de 
12 de setembro de 2018, e também às regras previstas neste Edital. 
  
5. CRONOGRAMA E CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

  

  
  

PRECEDENTES JUDICIAIS: TEORIA E PRÁTICA 

AMBIENTAÇÃO 

De 26 a 29 de 
agosto de 2021 

3 horas-aula 

Período de ambientação no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), na Plataforma Moodle, 
para apresentação do curso, com tutoriais para que os alunos e as alunas possam se apropriar 
das ferramentas disponibilizadas na modalidade de curso EaD. 
Escolha da turma as quais serão desenvolvidas as atividades formativas do curso. 

  

MÓDULO I 

Descritores Conteúdo Programático e/ou Atividades 

Tema Precedentes judiciais – perfil conceitual e funcional 

Data/Período De 30 de agosto a 1º de setembro de 2021 

Professor Daniel Francisco Mitidiero 

Conteúdos 
Programáticos 

1. Precedentes judiciais: forma estrutural, metodologia de aplicação a técnicas de divergência, 
2. Aplicação e utilização dos precedentes judiciais, 
3. Aspectos gerais de precedentes judiciais – conceito 
4. Conceitos e elementos do precedente 
5. Técnicas de aplicação dos precedentes 

Objetivos 
Específicos do 
Módulo 

Compreender e interpretar de maneira arrazoada o conceito e aplicações das técnicas de precedentes judiciais. 

Metodologia do 
Módulo 

Videoconferência síncrona no Google Meet 
  
Aula Síncrona – Dia 30 de agosto de 2021 
Horário: Das 16h às 18h 
  
Esta videoconferência será gravada e disponibilizada no AVA posteriormente.  
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Carga Horária 
Total 

6 horas-aula 

MÓDULO II 

Descritores Conteúdo Programático e/ou Atividades 

Tema Identificação dos precedentes formalmente vinculantes: uma análise do art. 927 do CPC 2015. 

Data/Período De 2 a 12 de setembro de 2021 

Professora Simone Trento 

Conteúdos 
Programáticos 

1. Os precedentes formalmente vinculantes no CPC de 2015. 
2. Súmulas do STJ e do STF. 
3. Súmulas vinculantes. 
4. Controle concentrado de constitucionalidade. 
5. IAC. IRDR. RE e REsp repetitivos. 
6. Acórdãos de Pleno ou Órgão Especial. 
7. O cabimento de Reclamação. 
8. As demais formas de fazer cumprir precedente formalmente vinculante. 
9. Estudo de casos 

Objetivos 
Específicos do 
Módulo 

 Permitir ao aluno e à aluna a compreensão do modo de funcionamento do sistema brasileiro de 
precedentes, especialmente no que diz respeito aos precedentes formalmente vinculantes. 

 Permitir ao discente ter a formação de cada espécie de precedente formalmente vinculante. 
 Possibilitar compreender a  alteração de precedente formalmente vinculante. 
 Saber a distinção em relação a precedente vinculante. 
 Compreender a existência de precedente e sua relação com o dever de fundamentação na decisão 

subsequente. 
 Identificar as formas de fazer cumprir precedentes formalmente vinculantes. 

Metodologia do 
Módulo 

Videoconferência síncrona no Google Meet 
  
Aula Síncrona  – Dia 2 de setembro  de 2021 
Horário: Das 16h às 18h 
  
Esta videoconferência será gravada e disponibilizada no AVA posteriormente. 

Carga Horária 
Total 

6 horas-aula 

MÓDULO III 

Descritores Conteúdo Programático e/ou Atividades 

Tema Gerenciamento de precedentes: jurisdição e gestão  

Data/Período De 13 a 15 de setembro de 2021 

Professor Marcelo Marchiori 

Conteúdos 
Programáticos 

1. Finalidade dos precedentes. 
2. Precedentes e jurisprudência. 
3. O que é precedente para o direito brasileiro? 
4. O que é o efeito vinculante do precedente brasileiro? 
5. Produtividade x racionalidade. 

Objetivos 
Específicos do 
Módulo 

Ao final da ação, almeja-se que o aluno consiga identificar as diferenças, em relação à prática brasileira, entre 
precedente e jurisprudência, bem como compreender a importância de se estabelecer um modelo de 
precedentes judiciais no Brasil em que se conecte a prática jurisdicional dos precedentes com o gerenciamento 
de julgados. 

Metodologia do 
Módulo 

Videoconferência síncrona no Google Meet 
  
Aula Síncrona – Dia 13  de setembro de 2021 
Horário: Das 16h às 18h 
  
Esta videoconferência será gravada e disponibilizada no AVA posteriormente. 

Carga Horária 
Total 

6 horas-aula 

MÓDULO IV 

Descritores Conteúdo Programático e/ou Atividades 
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Tema Técnicas de formação e operação dos precedentes judiciais – perfil operacional e deliberativo 

Data/Período Dia 16 a 19 de setembro de 2021 

Professora Paula Pessoa Pereira  

Conteúdos 
Programáticos 

1. Operação com precedentes 
2. Pressupostos 
3. Critérios de Validade 
4. Diferenças estruturais e funcionais entre as técnicas de superação e modulação. 

Objetivos 
Específicos do 
Módulo 

 Identificar os pressupostos necessários para a operação com os precedentes judiciais, em especial as 
técnicas da identificação, distinção, sinalização e superação, a partir do regulamento normativo prescrito 
no CPC 2015. 

 Compreender as diferenças estruturais e funcionais entre as técnicas da modulação dos efeitos da 
decisão da técnica e da superação 

Metodologia do 
Módulo 

Videoconferência síncrona no Google Meet 
  
Aula Síncrona – Dia 16 de setembro de 2021 
Horário: Das 16h às 18h 
  
Esta videoconferência será gravada e disponibilizada no AVA posteriormente. 

Carga Horária 
Total 

6 horas-aula 

MÓDULO V 

Tema RESP e RE no atual sistema de precedentes: o problema da zona de penumbra entre Cortes Supremas 

Data/Período De 20 a 22 de setembro de 2021 

Professor Paulo Mendes de Oliveira  

Conteúdos 
Programáticos 

RESP e RE no atual sistema de precedentes: o problema da zona de penumbra entre Cortes Supremas. 

Objetivos 
Específicos do 
Módulo 

Compreender e construir soluções para a sobreposição de competências do STF e do STJ. 

Metodologia do 
Módulo 

Videoconferência síncrona no Google Meet 
  
Aula Síncrona – Dia 20 de setembro de 2021 
Horário: Das 16h às 18h 
  
Esta videoconferência será gravada e disponibilizada no AVA posteriormente. 

Carga Horária 
Total 

6 horas-aula 

MÓDULO VI 

Tema Recurso extraordinário e repercussão geral no Supremo Tribunal Federal. 

Data/Período De 23 a 26 de setembro de 2021  

Professor Alexandre Reis Siqueira Freire 

Conteúdos 
Programáticos 

1. Recurso Extraordinário; efeitos recursais; 
2. Pressupostos de admissibilidade; juízo de conformidade; juízo de admissibilidade; procedimento; óbices 

normativos; óbices sumulares; juízo de cassação e juízo de revisão; técnica de julgamento do recurso 
extraordinário (ambiente presencial e ambiente virtual). 

3. Emenda Constitucional nº45/2004; 
4. Repercussão geral da questão constitucional como filtro quantitativo e qualitativo de admissibilidade; 
5. Regulamento da repercussão geral no CPC e no Regimento do Supremo Tribunal Federal; 
6. Questões de ordem sobre a repercussão geral; 
7. Poderes do Presidente do STF na sistemática da repercussão geral; 
8. Técnica de decisão no exame da repercussão geral; procedimento do plenário virtual; 
9. Estudo de casos. 
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Objetivos 
Específicos do 
Módulo 

 Apresentar e contextualizar as técnicas de interposição, processamento e julgamento dos recursos 
excepcionais; 

 Discutir os principais julgados sobre a sistemática da repercussão geral no STF; 
 Compreender as especificidades da metodologia decisória do STF e do STJ. 

Metodologia do 
Módulo 

Videoconferência síncrona no Google Meet 
  
Aula Síncrona – Dia 23 de setembro de 2021 
Horário: Das 16h às 18h 
  
Esta videoconferência será gravada e disponibilizada no AVA posteriormente. 

Carga Horária 
Total 

6 horas-aula 

MÓDULO VII 

Tema Recursos repetitivos no Superior Tribunal de Justiça 

Data/Período De 27 a 29 de setembro de 2021 

Professor Fabiano da Rosa Tesolin 

Conteúdos 
Programáticos 

1. Aspectos Gerais dos Recursos Repetitivos no CPC/2015; 
2. Fases do julgamento dos Recursos Especiais Repetitivos no STJ; 
3. Tópicos do julgamento dos recursos especiais repetitivos no Regimento Interno do STJ; 
4. Breves considerações sobre o controle da aplicação dos recursos especiais repetitivos. 

Objetivos 
Específicos do 
Módulo 

Compreender os principais aspectos teóricos e práticos do julgamento de recursos especiais repetitivos no 
Superior Tribunal de Justiça. 

Metodologia do 
Módulo 

Videoconferência síncrona no Google Meet 
  
Aula Síncrona – Dia 27 de setembro de 2021 
Horário: Das 16h às 18h 
  
Esta videoconferência será gravada e disponibilizada no AVA posteriormente. 

Carga Horaria 
Total 

6 horas-aula 

MÓDULO VIII 

Tema 
Incidente de resolução de demandas repetitivas (IRDR) e Incidente de assunção de competência (IAC) - 
nos tribunais 

Data/Período De 30 de setembro a 3 de outubro de 2021 

Professora Sofia Temer 

Conteúdos 
Programáticos 

Precedentes. Meios de formação de Precedentes no CPC/2015. Microssistema de julgamento de questões 
repetitivas. Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas. Cabimento. Modelo adotado pelo CPC. 
Legitimados. Admissibilidade. Procedimento. Julgamento e aplicação da tese. Recursos contra a decisão que 
fixa a tese. IAC. Cabimento. Procedimento. 

Objetivos 
Específicos do 
Módulo 

 Estudar as bases gerais do sistema de precedentes; 
 Analisar as técnicas de julgamento de questões repetitivas; 
 Estudar o procedimento do incidente de resolução de demandas repetitivas e do incidente de assunção 

de competência; 
 Analisar os impactos das decisões formadas nestes mecanismos. 

Metodologia do 
Módulo 

Videoconferência síncrona no Google Meet 
  
Aula Síncrona – Dia 30 de setembro de 2021 
Horário: Das 16h às 18h 
  
Esta videoconferência será gravada e disponibilizada no AVA posteriormente. 

Carga Horária 
Total 

6 horas-aula 

MÓDULO IX 

Tema Instrumentos de aplicação do sistema de precedentes: tutela da evidência, improcedência liminar do 
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pedido, poder do relator, agravo interno 

Data/Período De 4 a 6 de outubro de 2021 

Professor Luiz Henrique Krassuski Forte  

Conteúdos 
Programáticos 

I. Colocando o sistema de precedentes na perspectiva adequada: retomada do duplo discurso da 
jurisdição civil no Estado Constitucional. 

  

II. Aprimoramento e sofisticação da operação do sistema jurídico no Estado Constitucional. Ônus e 
deveres de todos os atores processuais previstos na Constituição Federal e no Código de Processo 
Civil (partes, ministério público e órgãos jurisdicionais). 

  

III.  O papel essencial e central das Cortes locais e juízes de primeiro grau para o funcionamento do 
sistema de precedentes regionais e nacionais. Aplicação da ratio decidendi e distinguishing. 

  

IV.   Instrumentos de operação com precedentes: o dever de fundamentação analítica (art. 489, §1º, do 
CPC) e o simétrico ônus de alegação específica (art. 319, III, do CPC). 

  
IV.1. A tutela da evidência diante de precedentes vinculantes: o art. 311, II, do CPC 
IV.1.1. Compreensão analítico-dogmática do dispositivo; 
IV.1.2. O art. 311, II, do CPC, na prática dos Tribunais. 
  
IV.2. Instrumentos de operação com precedentes: os poderes do relator (art. 932, IV e V, do CPC): 
IV.2.1. Compreensão analítico-dogmática do dispositivo; 
IV.2.2. O art. 932, IV e V, do CPC, na prática dos Tribunais. 
  
IV.3. O perfil e a importância do julgamento dos embargos de declaração no sistema de precedentes, à luz do 
art. 1.022, parágrafo único, do CPC: 
IV.3.1. Os embargos em primeiro grau; 
IV.3.2. Os embargos diante de acórdão que julga o mérito de recursos cíveis; 
IV.3.3. Os embargos diante dos acórdãos proferidos com fundamento no art. 1.030, I e III, do CPC. IV 
  
IV.4. Agravo interno: 
IV.4.1. Diante das decisões monocráticas do relator nos Tribunais locais: o esgotamento de instância; 
IV.4.2. Diante das decisões proferidas com fundamento no art. 1.010, I e III, do CPC. 
  

V. Breves apontamentos sobre a reclamação aos Tribunais superiores diante da aplicação de precedentes 
pelas Cortes de Justiça. 

  

VI. As suspensões, nacionais ou regionais, da jurisdição ordinária. 

  

VII.  Síntese conclusiva 

Objetivos 
Específicos do 
Módulo 

Outorgar aos participantes no curso o instrumental necessário para a operação com precedentes no âmbito do 
primeiro grau de jurisdição e do Tribunal de Justiça 

Metodologia do 
Módulo 

Videoconferências síncronas no Google Meet 
  
Aula Síncrona – Dia 4 de outubro de 2021 
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Horário: Das 16h às 18h 
  
Esta videoconferência será gravada e disponibilizada no AVA posteriormente. 

Carga Horária 
Total 

6 horas-aula  

MÓDULO X 

Tema Reclamação: seu papel no sistema de precedentes 

Data/Período De 7 a 10 de outubro de 2021 

Professora Paula Pessoa Pereira  

Conteúdos 
Programáticos 

1. Reclamação constitucional 
2. Fundamentos Normativos 
3. Aspectos procedimentais 
4. Hipóteses de cabimento 
5. Reclamação e precedentes 
6. Laboratório de jurisprudência do STJ e do STF 

Objetivos 
Específicos do 
Módulo 

 Analisar os fundamentos normativos e aspectos procedimentais da ação constitucional da reclamação. 
 Estudar e discutir a jurisprudência formada pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Supremo Tribunal 

Federal acerca da reclamação. 

Metodologia do 
Módulo 

Videoconferência síncrona no Google Meet 
  
Aula Síncrona – Dia 7 de outubro de 2021 
Horário: Das 16h às 18h 
  
Esta videoconferência será gravada e disponibilizada no AVA posteriormente. 

Carga Horária 
Total 

6 horas-aula  

AVALIAÇÃO DO CURSO 

Metodologia 

Proposta Avaliativa 
  
Período de postagem: De 11 a 13 de outubro de 2021.  
Postagem no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) 
Período de correção e feedback aos alunos e às alunas: De 14 a 18 de outubro de 2021 
  

 Fórum TIRA-DÚVIDAS para a atividade Avaliativa; 

  

 A atividade avaliativa será desenvolvida individualmente e terá um valor de 10,0 pontos. Para a 
execução da proposta avaliativa, os discentes deverão se apropriar dos conhecimentos ministrados 
durante as videoconferências, pela leitura do material disponível na plataforma, pela discussão no fórum 
formativos e utilizar o senso crítico diante da temática na escrita do texto; 

  

 Os discentes deverão postar a atividade no Ambiente Virtual de Aprendizagem, impreterivelmente na 
data prevista em cronograma; 

  

 A facilitadora de aprendizagem fará a correção da atividade e dará o feedback com a nota aos alunos e 
às alunas, no Ambiente Virtual de Aprendizagem até a data prevista em cronograma. 

Carga Horária 
Total 

6 horas-aula  

AVALIAÇÃO DE REAÇÃO E FECHAMENTO DO CURSO 
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Descritores Conteúdo Programático e/ou Atividades 

Data/Período Dia 19 de outubro de 2021  

Proposta para o 
Curso 

Avaliação da estrutura curricular, dos professores e das professoras, da facilitadora de aprendizagem, da 
metodologia aplicada, pelos alunos e pelas alunas. 
Fechamento do Diário Eletrônico pela facilitadora de aprendizagem. 

Carga Horária  1 hora-aula 

CARGA HORÁRIA TOTAL DO CURSO 

Modalidade 
de Ensino 
à Distância 

Ambientação 3 horas-aula 

70 horas-aula 

Videoconferências Síncronas – 
10 módulos 

20 horas-aula 

Interatividade Assíncrona no AVA - 
10 módulos 

40 horas-aula 

Atividade Avaliativa 6 horas-aula 

Avaliação de Reação / Fechamento do curso 1 hora-aula 

  9.1 PROFESSORES E PROFESSORAS 

  9.1.1 

  Nome Daniel Francisco Mitidiero  

  Síntese do Currículo 

Pós-Doutor em Direito pela Facoltà di Giurisprudenza dellUniversità degli Studi di Pavia 
(UNIPV). Doutor em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). 
Professor Associado de Direito Processual Civil nos cursos de graduação, mestrado e 
doutorado da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio Grande do Sul 
(UFRGS). Ministra palestras regularmente em eventos jurídicos no Brasil e no exterior. 
Tem 34 livros e vários artigos publicados na sua área de concentração no Brasil e no 
exterior. Vencedor do 51 Prêmio Jabuti (2009) e do 59 Prêmio Jabuti (2017). Ao lado de 
Luiz Guilherme Marinoni e Sérgio Cruz Arenhart, é coordenador da coleção "Comentários 
ao Código de Processo Civil" e da coleção "O Novo Processo Civil", ambas da Editora 
Revista dos Tribunais (São Paulo). Ao lado de Michele Taruffo, Eduardo Oteiza e Jordi 
Nieva Fenoll, é diretor da Coleção "Processo e Direito" da Editoral Marcial Pons (Madrid - 
Buenos Aires - São Paulo). Membro da International Association of Procedural Law (IAPL), 
da Associazione Italiana fra gli Studiosi del Processo Civile (AISPC), do Instituto 
Iberoamericano de Derecho Procesal (IIDP), da Associación Argentina de Derecho 
Procesal (AADP) e do Instituto Brasileiro de Direito Processual (IBDP). Exerce a advocacia 
contenciosa em Porto Alegre, Curitiba e Brasília. Advogado. 

  9.1.2 

  Nome Simone Trento 

  Síntese do Currículo 

Juíza de Direito do TJPR. Graduada em Direito pela Universidade de São Paulo. 
Especialista em Política Judiciária e Administração da Justiça pela PUC-PR. Mestra e 
Doutora em Direito pela Universidade Federal do Paraná. Já atuou como Juíza instrutora e 
como Juíza Auxiliar em gabinete de Ministro do STJ. Atualmente, é Juíza Auxiliar da 
Presidência do TSE e Ouvidora do TSE. É professora de cursos de pós-graduação em 
Direito em Brasília. 

  9.1.3 

  Nome Marcelo Ornellas Marchiori  

  Síntese do Currículo 

Secretário de Gestão de Precedentes do STF. Ex-assessor-chefe do Núcleo de 
Gerenciamento de Precedentes do STJ. Membro do Centro Inteligência do Poder 
Judiciário. Professor convidado da Pós-Graduação da Escola da Advocacia Geral da 
União e da Pós-Graduação da Escola da OAB de São Paulo. Mestrando em Direito, 
Regulação e Políticas Públicas pela Universidade de Brasília. 

  9.1.4 

  Nome Paula Pessoa Pereira 

  Síntese do Currículo 

Doutora e mestre em Direito Processual pela Universidade Federal do Paraná - UFPR. 
Pesquisadora visitante no Max Planck Institute for Comparative Public Law and 
International Law - Heidelberg. Especialização em Direito Processual Civil pela Fundação 
Universidade Federal da Bahia. Assessora de Ministro do Supremo Tribunal Federal. 
Professora nos cursos de Pós-graduação lato sensu do IDP/Brasília e da Faculdade 
Presbiteriana Mackenzie Brasília 

  9.1.5 
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  Nome Paulo Mendes de Oliveira  

  Síntese do Currículo 

Pós-Doutor pela Universidade Federal da Bahia , Doutor e Mestre pela Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul, Professor da graduação,  mestrado e doutorado do IDP em 
Brasília. Procurador da Fazenda Nacional. Coordenador-Geral da atuação da PGFN no 
STF. Autor de diversos livros e artigos. 

  9.1.6 

  Nome Alexandre Reis Siqueira Freire 

  Síntese do Currículo 

Doutor em Direito Processual Civil pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo-
PUC-SP (2016). Mestre em Direito Constitucional pela Universidade Federal do Paraná 
(2004). Possui graduação em Direito pela Universidade Federal do Maranhão (2000). 
Secretário de Altos Estudos, Pesquisas e Gestão da Informação do Supremo Tribunal 
Federal. Ex-Secretário de Documentação do Supremo Tribunal Federal. Ex-Assessor 
Especial da Presidência do Supremo Tribunal Federal. Diretor para Assuntos Legislativos 
do IBDP. Ex- Assessor Parlamentar da Presidência da Comissão Mista de Planos, 
Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional. Ex-Subchefe adjunto para 
Assuntos Jurídicos da Casa Civil da Presidência da República. Ex-Coordenador Geral de 
Políticas Sociais da Presidência da República. Ex-Assessor jurídico de ministro do 
Supremo Tribunal Federal. Ex-Secretário-adjunto para Assuntos Legislativos do Instituto 
Brasileiro de Direito Processual-IBDP. Professor da Pós-graduação em Direito Processual 
Civil da PUC-Rio. Professor da Pós-graduação em Direito Processual Civil do Instituto 
Brasiliense de Direito Público-IDP/DF. Professor da Associação dos Advogados do Estado 
de São Paulo - AASP. Professor da Escola da Advocacia Geral da União. Professor 
Adjunto I do Departamento de Direito da Universidade Federal do Maranhão-UFMA 
(cedido ao Supremo Tribunal Federal desde 2018). Professor Doutor do Programa de 
Doutorado e Mestrado da UNINOVE. Professor colaborador do Programa de Pós-
graduação em Instituições do Sistema de Justiça - UFMA (Mestrado). Editor Chefe da 
Revista Suprema (periódico do Supremo Tribunal Federal). Membro do Conselho Editorial 
da Revista Brasileira de Direito Processual - RBDPRO. Membro do Conselho de Redação 
da Revista de Processo - RePro (Thomson Reuters - Revista dos Tribunais). É membro do 
Grupo de Trabalho instituído para auxiliar o ministros integrantes comissão de Regimento 
Interno do Supremo Tribunal Federal. É membro do Grupo de Trabalho instituído para 
auxiliar os ministros na Comissão do novo Código de Processo Civil. Membro da 
Comissão de Estudos sobre o novo Código de Processo Civil instituída pela Presidência 
do Supremo Tribunal Federal. Membro da Comissão instituída pela Presidência do 
Supremo Tribunal Federal responsável pela implantação do processo judicial eletrônico na 
Suprema Corte. É membro do Grupo de Trabalho do CNJ para elaboração de estudos e 
propostas voltados para o fortalecimento dos precedentes no sistema jurídico. Professor 
Instrutor no Supremo Tribunal Federal e no Tribunal Superior do Trabalho. Tem 
experiência na área de Direito Constitucional, Direito Financeiro e Direito Processual Civil: 
Processo Constitucional; Meios de Impugnação das Decisões Judiciais; Tutelas 
Provisórias; Incidentes processuais nos Tribunais Superiores. Cortes Superiores e 
governança. (Texto informado pelo autor) 
http://lattes.cnpq.br/9683427001698607 

  9.1.7 

  Nome Fabiano da Rosa Tesolin  

  Síntese do Currículo 

Doutorando em Direito pela Universidade Federal do Paraná-UFPR. Mestre em Direito 
Processual Civil pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo-PUC/SP, Professor da 
Faculdade Presbiteriana Mackenzie Brasília-FPMB, Instrutor Interno da Escola Corporativa 
do Superior Tribunal de Justiça-ECORP/STJ, Membro do Núcleo de Pesquisa de Direito 
Processual Comparado da UFPR. Pesquisador externo da Escola Nacional de Formação 
de Magistrados - ENFAM. Assessor de Ministro do STJ. 

  9.18 

  Nome Sofia Temer 

  Síntese do Currículo 

Doutora e Mestre em Direito Processual na Universidade do Estado do Rio de Janeiro 
(UERJ). Graduada em Direito na Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). 
Membro do Instituto Brasileiro de Direito Processual (IBDP), do Instituto Carioca de 
Processo Civil (ICPC), e da Processualistas. Sócia de Gustavo Tepedino Advogados. 
http://lattes.cnpq.br/7239307536609776 

  9.1.9 
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  Nome Luiz Henrique Krassuski Fortes 

  Síntese do Currículo 

Professor de Direito Processual Civil e Constitucional e advogado sênior em Brasília/DF, 
associado ao escritório Barroso Fontelles, Barcellos & Mendonça (BFBM). Atualmente é 
Vice-Secretário-Geral da Associação Brasiliense de Direito Processual Civil, Membro do 
Instituto dos Advogados do Distrito Federal, da Associação Brasileira de Direito 
Processual Constitucional, do Instituto Brasileiro de Direito Processual e da Comissão de 
Advocacia nos Tribunais Superiores da OAB/DF. Cursa doutorado em Direito Processual 
Civil/Constitucional na Faculdade de Direito da Universidade Federal do Paraná, além de 
ser graduado e mestre em Direito pela mesma instituição. Atuou como Oficial de Gabinete 
em gabinete de Ministro no Supremo Tribunal Federal. 

    

  9.2 FACILITADOR DE APRENDIZAGEM 

  9.2.1 

  Nome Paula Pessoa Pereira   

  Síntese do Currículo 

Doutora e mestre em Direito Processual pela Universidade Federal do Paraná - UFPR. 
Pesquisadora visitante no Max Planck Institute for Comparative Public Law and 
International Law - Heidelberg. Especialização em Direito Processual Civil pela Fundação 
Universidade Federal da Bahia. Assessora de Ministro do Supremo Tribunal Federal. 
Professora nos cursos de Pós-graduação lato sensu do IDP/Brasília e da Faculdade 
Presbiteriana Mackenzie Brasília 

              

  
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 iníc io 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, 16 de agosto de 2021. 

  
  

Desembargador MARCO VILLAS BOAS 
Diretor Geral da Esmat 

 
EDITAL nº 068, de 2021 – SEI Nº 21.0.000013590-6 

  
  
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 Workshop Sistema de Diárias – Turmas I e II –, a se realizar nos dias: Turma I – 26 de 
agosto de 2021; e Turma II – 27 de agosto de 2021, mediante as condições determinadas neste Edital e nos demais dispositivos 
legais aplicados à espécie, conforme segue: 
  
1. DADOS GERAIS 
Nome: Workshop Sistema de Diárias – Turmas I e II. 
Objetivo: Capacitar servidores e servidoras, magistrados e magistradas do Tribunal de Justiça quanto às diretrizes e aos 
procedimentos para solicitação, concessão, pagamento e prestação de contas de diárias no âmbito do Poder Judiciário 
Tocantinense. 
Período de Inscrições: As inscrições ocorrerão no período de 17 a 25 de agosto de 2021. 
Inscrições: As inscrições dos usuários do Sistema de Diárias serão realizadas via web, por meio de link disponibilizado no Portal 
da Esmat – http://esmat.tjto.jus.br/portal/. Após o período de inscrição, a Secretaria Acadêmica enviará e-mail com a confirmação 
de matrícula. 
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Públicos-Alvo: Servidores e servidoras, magistrados e magistradas do Poder Judiciário Tocantinense 
Carga Horária: 5 horas. 
Modalidade: À Distância 
Local: Plataforma Google Meet 
Valor do curso, custeado pela Esmat, por aluno: O valor da atividade será calculado após a conclusão das atividades, 
considerando-se os critérios de horas-aula, passagens, hospedagem e alimentação dos instrutores. 
  
2. VAGAS 
  
2.1 Quantidade de Vagas: 140 vagas, sendo 70 por turma; 
2.2 Distribuição das Vagas: 

Turma I 
Dia 26 de agosto de 2021, das 13h às 17h10 

Públicos-Alvo Nº de Vagas 

Servidores e servidoras do Poder Judiciário Tocantinense 40 

Magistrados e magistradas do Poder Judiciário Tocantinense 
  

30 

  

Turma II 
Dia 27 de agosto de 2021, das 13h às 17h10 

Públicos-Alvo Nº de Vagas 

Servidores e servidoras do Poder Judiciário Tocantinense 40 

Magistrados e magistradas do Poder Judiciário Tocantinense 
  

30 

  
2.3 Caso o percentual de vagas previstas não seja preenchido na ordem preferencial, estas serão destinadas à classe 
subsequente até que sejam totalmente preenchidas. 
  
3. PRÉ-REQUISITOS  
3.1 Serem servidores e servidoras, magistrados e magistradas do Poder Judiciário Tocantinense, usuários do Sistema de Diárias. 
  
  
4 FREQUÊNCIA E AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM  
4.1 Os servidores e servidoras, magistrados e magistradas, matriculados(as), deverão participar das atividades programadas em 
suas respectivas turmas, sendo a Turma I – no dia 26 de agosto de 2021, das 13h às 17h10; e Turma II – no dia 27 de agosto de 
2021, das 13h às 17h10, por meio da Plataforma Google Meet; 
4.2 O acesso dos alunos à atividade ocorrerá por meio da Secretaria Acadêmica Virtual da Esmat, onde será registrada a 
frequência automática, após o login do aluno e acesso ao link disponibilizado para participação, ao vivo, da atividade síncrona; 
4.3 Somente os alunos indicados e matriculados terão acesso à plataforma de transmissão e interatividade durante o 
desenvolvimento da atividade; 
4.4 Todo o acesso ocorrerá exclusivamente por meio da Secretaria Acadêmica (SAV) da Esmat, devendo o aluno permanecer 
logado durante a atividade; 
4.5 Para participar, o aluno deverá ter disponível computador com tecnologia atualizada com áudio e vídeo (microfone e câmera 
em funcionamento), conta na plataforma Google (gmail) para acesso ao Google Meet e acesso à internet, e deverá permanecer 
com sua câmera ligada durante todo o desenvolvimento da atividade; 
4.6 Todos os alunos estarão sujeitos às regras estabelecidas na Portaria n° 1.965, de 12 de setembro de 2018, publicada no 
Diário da Justiça nº 4.348, em 13 de setembro de 2018, e também às regras previstas no Edital próprio do Workshop. 
  
5. CRONOGRAMA E CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
  

Turma I 
26 de agosto de 2021 

Data Horário Conteúdo Programático/Atividades 

26/8/2021 Das 13h às 17h10 

LEGISLAÇÃO DA CONCESSÃO DE DIÁRIAS – Resolução nº 73 do Conselho 
Nacional de Justiça, de 2009 – Dispõe sobre a concessão e pagamento de diárias no 
âmbito do Poder Judiciário; Resolução nº 34 do Conselho Nacional de Justiça, de  2015 
– Dispõe sobre as diretrizes e procedimentos para solicitação, concessão, pagamento e 
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prestação de contas de diárias no âmbito do Poder Judiciário do Estado Tocantinense; 
Instrução Normativa nº 4, de 2007 – Dispõe sobre a concessão de ajuda de custo para 
despesas de mudança e transporte pessoal de magistrados do estado do Tocantins. 
A QUE SE DESTINA O PAGAMENTO DE DIÁRIAS – A custear alimentação, 
hospedagem e locomoção urbana, em missão fora da sede. 
  
INFORMAÇÕES PRELIMINARES SOBRE A SOLICITAÇÃO DA DIÁRIA – Quem são 
os solicitantes da diária; Quem são os beneficiários da diária; Quem é o concedente da 
diária; Qual a diferença entre colaborador e colaborador eventual; O que se considera 
equipe de trabalho; O que se considera assessoramento a magistrado. 
A CONCESSÃO E O PAGAMENTO DE DIÁRIAS IMPLICAM OBRIGATORIAMENTE – 
A compatibilidade dos motivos do deslocamento com o interesse público; A correlação 
entre o motivo do deslocamento e as atribuições do cargo ou as atividades 
desempenhadas no exercício da função comissionada ou do cargo em comissão; Na 
publicação, no Diário de Justiça, do ato de concessão de diárias; Na comprovação do 
deslocamento e da atividade desempenhada; Na fixação dos valores das diárias de 
maneira proporcional aos subsídios ou vencimentos do beneficiário. 
AS FASES PARA O PROCEDIMENTO DA SOLICITAÇÃO, CONCESSÃO, 
PUBLICAÇÃO, PAGAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS – Da solicitação da diária; 
Da concessão que consiste no deferimento do pedido; Do pagamento da diária por 
parte da DIFIN; Da prestação de contas por parte do beneficiário da diária. 
CONHECENDO O SISTEMA DE DIÁRIAS ETAPA POR ETAPA A SEGUIR: 
INFORMAÇÕES DO DESLOCAMENTO – 1ª ETAPA – Roteiro da viagem; Data do 
inicio e data do fim da viagem; Local de partida e local de destino do deslocamento; 
Finalidade da viagem disponível no sistema de diárias; Origem do Pedido; Razão do 
deslocamento; O sistema disponibiliza dois campos: Mapa do Deslocamento; Da 
Intempestividade. 
INFORMAÇÕES DO BENEFICIÁRIO(S) – 2ª ETAPA – Beneficiários de diárias; 
Indicação pode ocorrer tanto pelo  nome como matrícula do beneficiário; Diária com 
assessoramento ao magistrado ou sem assessoramento; Caso tenha sido escolhida na 
1ª etapa a finalidade TJTO – Diversos. 
INFORMAÇÕES DE TRANSPORTE – 3ª ETAPA – Tipo de transporte; Fluxo quando 
indicar transporte aéreo; Fluxo quando indicar veículo oficial de segunda instância; 
Fluxo do magistrado quando indicar veículo próprio; Fluxo quando indicar veículo da 
comarca; Fluxo quando indicar vans/ônibus. 
REVISAR E CONCLUIR – 4ª ETAPA: Pré-Visualizar Publicação do Diário da Justiça; 
Beneficiários da Diária constante no protocolo; Os dados funcionais e financeiros do 
beneficiário; Detalhar as informações com valores e descontos, período da viagem, 
deslocamento etc. 
QUANDO INDICAR A FINALIDADE DA DIÁRIA (ESMAT – CURSOS) – Quais os 
principais dados que a Esmat observa no protocolo de diária; Quais as permissões do 
perfil da Esmat: Validar o pedido; Devolver o protocolo para alteração; Recusar o pedido 
por falta de previsão legal. 
QUANDO INDICAR VEÍCULO OFICIAL DE SEGUNDA INSTÂNCIA – O protocolo vai 
para o Setor de Transporte indicar o condutor e o veículo oficial; Perfil do responsável 
pela solicitação de diária para o setor: Analisar o pedido da diária; Indicar o 
motorista/condutor; Indicar o veículo da frota com suas principais discriminações; Fluxo 
do protocolo posterior à indicação. 
QUANDO TEM A INDICAÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS – Papel do Setor de 
Compras da Diretoria Administrativa; Comprar passagem aérea; Alimentar o sistema de 
diárias; Refletir no Portal da Transparência. 
ANÁLISE DA SOLICITAÇÃO PELO RESPONSÁVEL DA LOTAÇÃO – Quais os 
principais dados que o responsável da lotação do solicitante da diária observa no 
protocolo de diária; Quais as permissões do perfil do responsável da lotação: 
Manifestar-se favorável ao pedido de diária; Manifestar-se não favorável ao pedido da 
diária; Permite devolver para alteração o pedido da diária. 
ANÁLISE DO PROTOCOLO DE DIÁRIAS DA ASSESSORIA DA DIRETORIA GERAL 
– Competência da Assessoria da DIGER; Quais os principais dados que a Assessoria 
da DIGER observa no protocolo de diária; Quais as permissões do perfil da Assessoria 
da DIGER: Permite alterar o pedido da diária; Permite devolver para alterações o 
protocolo da diária; Permite cancelar o pedido de diárias. 
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CONCESSÃO E DELIBERAÇÃO DO PEDIDO PELO DIRETOR GERAL – 
Competência do diretor geral; Quais as permissões do perfil do diretor geral; Deferir o 
pedido de diária; Alterar o pedido de diária; Cancelar o protocolo da diária; 
FINANCEIRO – PROCESSAMENTO – CONFERÊNCIA – Quais os principais dados 
que o responsável do Setor de Diárias da DIFIN confere no protocolo de diária; Quais as 
permissões do perfil do Setor de Diárias da DIFIN; Permite devolver para alterações o 
pedido da diária; Permite cancelar o pedido de diárias, com formulação da justificativa; 
Validar o pedido e encaminhar a portaria para publicação; Detalhar a análise do setor de 
diárias: Observar quando a diária será dividida pela metade; Observar quando não será 
devido o pagamento da diária; Observar as regras para pagamento de diárias para 
colaborador e colaborador de diárias; Observar as regras para pagamento de diárias 
quando o servidor estiver acompanhando magistrado na condição de assessor ou 
auxiliar direto, terá direito à diária correspondente a 80% do valor da diária recebida 
pelo magistrado; Observar as regras quando tratar de viagem em grupo ou equipe de 
trabalho; Observar as regras para o desconto do valor do auxílio alimentação; 
CONHECER AS REGRAS PARA ANÁLISE DO PEDIDO DE DIÁRIAS – Diária 
Nacional ou Internacional; Ajuda de Custo para magistrado; Desconto de Alimentação. 
TABELA DE VALORES PARA OS CÁLCULOS DE DIÁRIAS – Observar o cargo do 
beneficiário da diária; Observar se a diária é dentro do estado do Tocantins ou fora do 
Estado; Observar se a localidade indicada é viagem internacional; Observar a indicação 
do adicional de deslocamento. 
CÁLCULOS DO VALOR DA AJUDA DE CUSTO – A fórmula utilizada para o cálculo; 
Distância entre as cidades de origem e destino; Valor do litro de combustível utilizado; 
Acrescimento de 20% no cálculo; Quem alimenta e atualiza os valores. 
DIÁRIA COMPLEMENTAR – AMTECIPAÇÃO E PRORROGAÇÃO – Principal objetivo 
do pedido de prorrogação ou antecipação da diária; Como se dará o fluxo da diária 
complementar; Impactos financeiros. 
DIÁRIO DA JUSTIÇA – PUBLICAÇÃO DA PORTARIA – Dar publicidade da despesa 
com diárias; Qual o fluxo para publicação; O que interfere caso não ocorra à publicação 
da portaria de autorização. 
EXECUÇÃO DE PAGAMENTO – Compete realização do pagamento pelo diretor 
financeiro, observando a legislação vigente. 
QUANTO ÀS FORMAS DE PAGAMENTO DA DIÁRIA – As diárias serão pagas 
antecipadamente, mediante débito em conta bancária, de uma só vez; Em casos de 
urgência, em que poderão ser processadas durante o tempo de afastamento; Quando o 
afastamento abranger período superior a quinze dias, caso em que poderão ser pagas 
de forma parcelada. 
PRESTAÇÃO DE CONTAS DA DIÁRIA – Prazo para a comprovação da realização da 
viagem após o retorno à sede; Tipos de documentos poderão ser anexados no relatório 
de viagem. 
IMPEDIMENTO DE NOVO PEDIDO DE DIÁRIAS – Ausência, a irregularidade ou o 
atraso na prestação de contas impedem a solicitação de nova diária e ensejam a 
aplicação das penalidades legais. 
QUANDO AS DIÁRIAS SERÃO RESTITUÍDAS AO ERÁRIO – Na não realização do 
deslocamento, com devolução integral do valor percebido; No retorno antecipado do 
beneficiário, com devolução proporcional do valor percebido; Quando os valores pagos 
forem maiores do que os devidos na Resolução vigente; Quando, por culpa do 
beneficiário, não houver a comprovação do desempenho da atividade, objeto do serviço, 
que motivou o deslocamento; Quando não houver prestação de contas; Outras 
hipóteses que não justifiquem o pagamento da verba indenizatória; Quando as 
restituições serão efetivadas. 
TRANSPARÊNCIA – Disponibilizar mensalmente no portal de transparência – Gestão 
de Pessoas; A quem compete disponibilizar o relatório mensal das passagens aéreas; A 
quem compete disponibilizar o relatório do pagamento das diárias. 
PREVISÃO DE CUSTEIO DE DIÁRIAS – Setor competente para lançamento no 
sistema; Como é feito o lançamento do orçamento para pagamento de diárias, ajuda de 
custo e adicional de deslocamento; 
CONHECIMENTOS FINAIS – Deixar registrado que o concedente, o ordenador de 
despesas, o solicitante e o beneficiário das diárias respondem solidariamente pelos atos 
praticados em desacordo com a Resolução vigente; Que compete ao Controle Interno 
do Tribunal a fiscalização do cumprimento das disposições na legislação vigente; A 
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Presidência deste Tribunal expedirá os atos necessários à efetivação dos 
procedimentos relativos à operacionalidade na legislação vigente, podendo delegar a 
atribuição ao diretor geral; Qualquer divergência no sistema de diárias ou possíveis 
inovações/sugestões referentes aos procedimentos estatuídos na legislação vigente 
deverão ser comunicadas à Diretoria Geral; Os casos omissos ou excepcionais serão 
decididos ou regulamentados pela Presidência; A competência da Diretoria Geral para 
acompanhamento e providência cabíveis quanto à não prestação de contas da diária; A 
competência da Divisão de Planejamento e Orçamento da Diretoria Geral quanto à 
previsão do custeio de diárias civis e passagens aéreas; A competência da Diretoria 
Administrativa quanto a acompanhar os gastos com pagamento de diárias a servidores 
e magistrados deste Poder Judiciário; A competência da Diretoria Financeira no tocante 
à alteração do valor de combustível utilizado pelo magistrado na viagem; Sistemas 
importantes e relevantes que trabalham em parceria com o Sistema de Diárias: SIAFE, 
SEI, EPROC e SERVICE DESK. Não havendo disponibilidade orçamentária ou 
financeira no ano corrente, a despesa correspondente será incluída na proposta 
orçamentária do ano posterior. Papel da Diretoria de Gestão de Pessoas no Sistema de 
Diárias. 

Carga Horária Total 5 horas-aula 

  
  

Turma II 
20 de agosto de 2021 

Data Horário Conteúdo Programático/Atividades 

27/8/2021 Das 13h às 17h10 

LEGISLAÇÃO DA CONCESSÃO DE DIÁRIAS – Resolução nº 73 do Conselho 
Nacional de Justiça, de 2009 – Dispõe sobre a concessão e pagamento de diárias no 
âmbito do Poder Judiciário; Resolução nº 34 do Conselho Nacional de Justiça, de  2015 
– Dispõe sobre as diretrizes e procedimentos para solicitação, concessão, pagamento e 
prestação de contas de diárias no âmbito do Poder Judiciário do Estado Tocantinense; 
Instrução Normativa nº 4, de 2007 – Dispõe sobre a concessão de ajuda de custo para 
despesas de mudança e transporte pessoal de magistrados do estado do Tocantins. 
A QUE SE DESTINA O PAGAMENTO DE DIÁRIAS – A custear alimentação, 
hospedagem e locomoção urbana, em missão fora da sede. 
  
INFORMAÇÕES PRELIMINARES SOBRE A SOLICITAÇÃO DA DIÁRIA – Quem são 
os solicitantes da diária; Quem são os beneficiários da diária; Quem é o concedente da 
diária; Qual a diferença entre colaborador e colaborador eventual; O que se considera 
equipe de trabalho; O que se considera assessoramento a magistrado. 
A CONCESSÃO E O PAGAMENTO DE DIÁRIAS IMPLICAM OBRIGATORIAMENTE – 
A compatibilidade dos motivos do deslocamento com o interesse público; A correlação 
entre o motivo do deslocamento e as atribuições do cargo ou as atividades 
desempenhadas no exercício da função comissionada ou do cargo em comissão; Na 
publicação, no Diário de Justiça, do ato de concessão de diárias; Na comprovação do 
deslocamento e da atividade desempenhada; Na fixação dos valores das diárias de 
maneira proporcional aos subsídios ou vencimentos do beneficiário. 
AS FASES PARA O PROCEDIMENTO DA SOLICITAÇÃO, CONCESSÃO, 
PUBLICAÇÃO, PAGAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS – Da solicitação da diária; 
Da concessão que consiste no deferimento do pedido; Do pagamento da diária por 
parte da DIFIN; Da prestação de contas por parte do beneficiário da diária. 
CONHECENDO O SISTEMA DE DIÁRIAS ETAPA POR ETAPA A SEGUIR: 
INFORMAÇÕES DO DESLOCAMENTO – 1ª ETAPA – Roteiro da viagem; Data do 
inicio e data do fim da viagem; Local de partida e local de destino do deslocamento; 
Finalidade da viagem disponível no sistema de diárias; Origem do Pedido; Razão do 
deslocamento; O sistema disponibiliza dois campos: Mapa do Deslocamento; Da 
Intempestividade. 
INFORMAÇÕES DO BENEFICIÁRIO(S) – 2ª ETAPA – Beneficiários de diárias; 
Indicação pode ocorrer tanto pelo  nome como matrícula do beneficiário; Diária com 
assessoramento ao magistrado ou sem assessoramento; Caso tenha sido escolhida na 
1ª etapa a finalidade TJTO – Diversos. 
INFORMAÇÕES DE TRANSPORTE – 3ª ETAPA – Tipo de transporte; Fluxo quando 
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indicar transporte aéreo; Fluxo quando indicar veículo oficial de segunda instância; 
Fluxo do magistrado quando indicar veículo próprio; Fluxo quando indicar veículo da 
comarca; Fluxo quando indicar vans/ônibus. 
REVISAR E CONCLUIR – 4ª ETAPA: Pré-Visualizar Publicação do Diário da Justiça; 
Beneficiários da Diária constante no protocolo; Os dados funcionais e financeiros do 
beneficiário; Detalhar as informações com valores e descontos, período da viagem, 
deslocamento etc. 
QUANDO INDICAR A FINALIDADE DA DIÁRIA (ESMAT – CURSOS) – Quais os 
principais dados que a Esmat observa no protocolo de diária; Quais as permissões do 
perfil da Esmat: Validar o pedido; Devolver o protocolo para alteração; Recusar o pedido 
por falta de previsão legal. 
QUANDO INDICAR VEÍCULO OFICIAL DE SEGUNDA INSTÂNCIA – O protocolo vai 
para o Setor de Transporte indicar o condutor e o veículo oficial; Perfil do responsável 
pela solicitação de diária para o setor: Analisar o pedido da diária; Indicar o 
motorista/condutor; Indicar o veículo da frota com suas principais discriminações; Fluxo 
do protocolo posterior à indicação. 
QUANDO TEM A INDICAÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS – Papel do Setor de 
Compras da Diretoria Administrativa; Comprar passagem aérea; Alimentar o sistema de 
diárias; Refletir no Portal da Transparência. 
ANÁLISE DA SOLICITAÇÃO PELO RESPONSÁVEL DA LOTAÇÃO – Quais os 
principais dados que o responsável da lotação do solicitante da diária observa no 
protocolo de diária; Quais as permissões do perfil do responsável da lotação: 
Manifestar-se favorável ao pedido de diária; Manifestar-se não favorável ao pedido da 
diária; Permite devolver para alteração o pedido da diária. 
ANÁLISE DO PROTOCOLO DE DIÁRIAS DA ASSESSORIA DA DIRETORIA GERAL 
– Competência da Assessoria da DIGER; Quais os principais dados que a Assessoria 
da DIGER observa no protocolo de diária; Quais as permissões do perfil da Assessoria 
da DIGER: Permite alterar o pedido da diária; Permite devolver para alterações o 
protocolo da diária; Permite cancelar o pedido de diárias. 
CONCESSÃO E DELIBERAÇÃO DO PEDIDO PELO DIRETOR GERAL – 
Competência do diretor geral; Quais as permissões do perfil do diretor geral; Deferir o 
pedido de diária; Alterar o pedido de diária; Cancelar o protocolo da diária; 
FINANCEIRO – PROCESSAMENTO – CONFERÊNCIA – Quais os principais dados 
que o responsável do Setor de Diárias da DIFIN confere no protocolo de diária; Quais as 
permissões do perfil do Setor de Diárias da DIFIN; Permite devolver para alterações o 
pedido da diária; Permite cancelar o pedido de diárias, com formulação da justificativa; 
Validar o pedido e encaminhar a portaria para publicação; Detalhar a análise do setor de 
diárias: Observar quando a diária será dividida pela metade; Observar quando não será 
devido o pagamento da diária; Observar as regras para pagamento de diárias para 
colaborador e colaborador de diárias; Observar as regras para pagamento de diárias 
quando o servidor estiver acompanhando magistrado na condição de assessor ou 
auxiliar direto, terá direito à diária correspondente a 80% do valor da diária recebida 
pelo magistrado; Observar as regras quando tratar de viagem em grupo ou equipe de 
trabalho; Observar as regras para o desconto do valor do auxílio alimentação; 
CONHECER AS REGRAS PARA ANÁLISE DO PEDIDO DE DIÁRIAS – Diária 
Nacional ou Internacional; Ajuda de Custo para magistrado; Desconto de Alimentação. 
TABELA DE VALORES PARA OS CÁLCULOS DE DIÁRIAS – Observar o cargo do 
beneficiário da diária; Observar se a diária é dentro do estado do Tocantins ou fora do 
Estado; Observar se a localidade indicada é viagem internacional; Observar a indicação 
do adicional de deslocamento. 
CÁLCULOS DO VALOR DA AJUDA DE CUSTO – A fórmula utilizada para o cálculo; 
Distância entre as cidades de origem e destino; Valor do litro de combustível utilizado; 
Acrescimento de 20% no cálculo; Quem alimenta e atualiza os valores. 
DIÁRIA COMPLEMENTAR – AMTECIPAÇÃO E PRORROGAÇÃO – Principal objetivo 
do pedido de prorrogação ou antecipação da diária; Como se dará o fluxo da diária 
complementar; Impactos financeiros. 
DIÁRIO DA JUSTIÇA – PUBLICAÇÃO DA PORTARIA – Dar publicidade da despesa 
com diárias; Qual o fluxo para publicação; O que interfere caso não ocorra à publicação 
da portaria de autorização. 
EXECUÇÃO DE PAGAMENTO – Compete realização do pagamento pelo diretor 
financeiro, observando a legislação vigente. 
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QUANTO ÀS FORMAS DE PAGAMENTO DA DIÁRIA – As diárias serão pagas 
antecipadamente, mediante débito em conta bancária, de uma só vez; Em casos de 
urgência, em que poderão ser processadas durante o tempo de afastamento; Quando o 
afastamento abranger período superior a quinze dias, caso em que poderão ser pagas 
de forma parcelada. 
PRESTAÇÃO DE CONTAS DA DIÁRIA – Prazo para a comprovação da realização da 
viagem após o retorno à sede; Tipos de documentos poderão ser anexados no relatório 
de viagem. 
IMPEDIMENTO DE NOVO PEDIDO DE DIÁRIAS – Ausência, a irregularidade ou o 
atraso na prestação de contas impedem a solicitação de nova diária e ensejam a 
aplicação das penalidades legais. 
QUANDO AS DIÁRIAS SERÃO RESTITUÍDAS AO ERÁRIO – Na não realização do 
deslocamento, com devolução integral do valor percebido; No retorno antecipado do 
beneficiário, com devolução proporcional do valor percebido; Quando os valores pagos 
forem maiores do que os devidos na Resolução vigente; Quando, por culpa do 
beneficiário, não houver a comprovação do desempenho da atividade, objeto do serviço, 
que motivou o deslocamento; Quando não houver prestação de contas; Outras 
hipóteses que não justifiquem o pagamento da verba indenizatória; Quando as 
restituições serão efetivadas. 
TRANSPARÊNCIA – Disponibilizar mensalmente no portal de transparência – Gestão 
de Pessoas; A quem compete disponibilizar o relatório mensal das passagens aéreas; A 
quem compete disponibilizar o relatório do pagamento das diárias. 
PREVISÃO DE CUSTEIO DE DIÁRIAS – Setor competente para lançamento no 
sistema; Como é feito o lançamento do orçamento para pagamento de diárias, ajuda de 
custo e adicional de deslocamento; 
CONHECIMENTOS FINAIS – Deixar registrado que o concedente, o ordenador de 
despesas, o solicitante e o beneficiário das diárias respondem solidariamente pelos atos 
praticados em desacordo com a Resolução vigente; Que compete ao Controle Interno 
do Tribunal a fiscalização do cumprimento das disposições na legislação vigente; A 
Presidência deste Tribunal expedirá os atos necessários à efetivação dos 
procedimentos relativos à operacionalidade na legislação vigente, podendo delegar a 
atribuição ao diretor geral; Qualquer divergência no sistema de diárias ou possíveis 
inovações/sugestões referentes aos procedimentos estatuídos na legislação vigente 
deverão ser comunicadas à Diretoria Geral; Os casos omissos ou excepcionais serão 
decididos ou regulamentados pela Presidência; A competência da Diretoria Geral para 
acompanhamento e providência cabíveis quanto à não prestação de contas da diária; A 
competência da Divisão de Planejamento e Orçamento da Diretoria Geral quanto à 
previsão do custeio de diárias civis e passagens aéreas; A competência da Diretoria 
Administrativa quanto a acompanhar os gastos com pagamento de diárias a servidores 
e magistrados deste Poder Judiciário; A competência da Diretoria Financeira no tocante 
à alteração do valor de combustível utilizado pelo magistrado na viagem; Sistemas 
importantes e relevantes que trabalham em parceria com o Sistema de Diárias: SIAFE, 
SEI, EPROC e SERVICE DESK. Não havendo disponibilidade orçamentária ou 
financeira no ano corrente, a despesa correspondente será incluída na proposta 
orçamentária do ano posterior. Papel da Diretoria de Gestão de Pessoas no Sistema de 
Diárias. 

Carga Horária Total 5 horas-aula 

  
  

FACILITADORA DE APRENDIZAGEM 

Nome Camille Fane Oliveira Lima 

Síntese do 
Currículo 

Servidora Pública Estadual do Estado do Tocantins, desde 2017, cargo de escrivã da Polícia Civil. Atualmente 
está cedida ao Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, lotada na Diretoria Geral – Coordenadoria de 
Assessoramento Jurídico (COJURD). Graduanda no curso de Direito na Faculdade Serra do Carmo em 
Palmas (FASEC). Bacharela em Medicina Veterinária, em 2011, pela Universidade de Uberaba (UNIUBE). 
Bacharela no curso de Zootecnia, em 2008, pela Universidade Estadual de Goiás (UEG). Integrou a equipe de 
projetos da Diretoria de Políticas de Segurança da Secretaria da Segurança Pública do Estado do Tocantins. 
Foi chefa de Gabinete da Delegacia Geral da Polícia Civil do Estado do Tocantins. Atuou na Assessoria da 
Delegacia Geral da Polícia Civil, na área de projetos e assessoramento direto à Chefia da pasta, antes de 
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assumir a Chefia de Gabinete. Assumiu função de assessoramento na Diretoria de Polícia da Capital. Atuou 
na Delegacia Especializada dos Crimes Contra o Meio Ambiente, em Palmas, e na Delegacia da Polícia Civil, 
em Natividade. De 2018 até junho de 2021 foi a representante titular, pela Secretaria da Segurança Pública, 
do Comitê Estadual de Proteção e Defesa dos Animais do Estado do Tocantins (Comitê Pró-Animais). Atuou 
como responsável pelo setor de Ouvidoria da Associação Brasileira dos Criadores de Girolando no estado de 
Minas Gerais, 2012-2014. Foi docente do curso técnico em Zootecnia, pela Escola Técnica de Minas Gerais, 
na cidade de Uberaba. Durante suas formações acadêmicas e atuação profissional participou de vários 
cursos, seminários, palestras e colaborou na estruturação de diversos eventos, bem como auxiliou no 
desenvolvimento de vários projetos implementados, ou em fase de execução, da Polícia Civil do Estado do 
Tocantins. 

  
  

FACILITADOR DE APRENDIZAGEM 

Nome Seny Almeida de Arruda 

Síntese do 
Currículo 

Servidora Pública Estadual do Governo do Estado do Tocantins, cedida ao Poder Judiciário do Estado do 
Tocantins, desde 2012. Bacharela em Administração. Especialista em Direito Público, pela Esmat. Já 
coordenou a inscrição e a aplicação das provas do concurso público do executivo estadual nas cidades de 
Araguatins, Paraíso do Tocantins e Palmas-TO. Foi gerente de Núcleo, no Setor de Remoção e Lotação de 
Servidor. Ocupou o cargo de diretora de Cadastro e Assistência ao Segurado do Plansaúde do Estado do 
Tocantins. Atuou como responsável pelo Setor de Diárias na Diretoria Financeira do TJTO. Ocupou o cargo 
chefa de serviço do Serviço Normas e Procedimentos da Corregedoria Geral da Justiça do Tocantins. 
Respondeu pelo cargo de coordenadora de apoio substituta da Corregedoria Geral da Justiça do Tocantins. 
Ocupou o cargo de assistente de gabinete do desembargador Eurípedes Lamounier. é membro do Comitê 
Gestor do Sistema Eletrônico de Informações (CGSEI) e membro da comissão para apresentar estudos 
técnicos e minutas necessárias ao cumprimento das recomendações contidas no item 7 do Relatório de 
Auditoria Interna.  Atualmente ocupa o cargo de chefa de serviço de Suporte eGESP da Diretoria de Gestão 
de Pessoas. 

  
  
6.  DISPOSIÇÕES FINAIS 
6.1 A inscrição e a matrícula do servidores e servidoras, magistrados e magistradas implicarão aceitação prévia das normas 
contidas no presente Edital, no Regimento Interno da Esmat e na Portaria nº 1.965, de 2018, publicada no Diário da Justiça nº 
4.348, de 13 de setembro de 2018; 
6.2 A desistência da atividade de capacitação, 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 da atividade de capacitação iniciada ou a reprovação sujeitarão o inscrito à perda do direito de participar  de 
ações de capacitação custeadas ou promovidas pela Escola Superior da Magistratura Tocantinense (ESMAT) pelo período de 
quatro meses, salvo por motivo de licença ou de afastamento previstos em Lei; 
6.4 Os casos omissos e as dúvidas de interpretação das normas reguladoras do curso, porventura suscitados, deverão ser 
encaminhados ao Conselho de Cursos da Escola Superior da Magistratura Tocantinense. 
  
Palmas-TO, 17 de agosto de 2021. 

  
  

Desembargador MARCO VILLAS BOAS 
Diretor Geral da Esmat 

 
EDITAL nº067, de 2021 – SEI nº 21.0.000019797-9 

  
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 evento ASPECTOS JUDICIAIS DA IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA: UMA VISÃO 
PREVENTIVA a se realizar no dia 15 de outubro de 2021, mediante as condições determinadas neste Edital e nos demais 
dispositivos legais aplicados à espécie, conforme segue: 
  
1. DADOS GERAIS 
1.1 Nome: Aspectos Judiciais Da Improbidade Administrativa: Uma Visão Preventiva. 
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1.2 Objetivo: Conscientizar os agentes públicos acerca da atuação do judiciário relativamente aos processos de improbidade 
administrativa em conformidade com as alterações legislativas e jurisprudenciais recentes, possam conduzir com maior 
conhecimento suas atividades administrativas, adotando postura ética e comprometida com a inibição de ações ímprobas. 
  
1.3 Período de Inscrições: As inscrições ocorrerão no período de 24 de agosto a 15 de outubro de 2021. 
  
1.4 Inscrições: As inscrições serão realizadas por meio da Secretaria Acadêmica Virtual (SAV), e o link de acesso será 
disponibilizado no Portal da Esmat no dia do Evento. 
  
1.5 Públicos-Alvos:  Prefeitos e Secretários de Administração dos 139 municípios do estado do Tocantins; 

 Prefeitos, Procuradores e Secretários de Finanças, Saúde e Educação do estado do Tocantins e de seus municípios 
 Assessores Jurídicos e Analistas de Controle Interno dos 139 municípios do estado do Tocantins e do Poder Judiciário 

do Estado do Tocantins. 

  
1.6 Carga Horária: 8 horas-aula 
  
1.7 Modalidade: EaD 
  
1.8 Local: Plataforma Virtual da Escola Superior da Magistrtura Tocantinense (ESMAT) 
  
2. VAGAS:  
2.1 Quantidade de Vagas: 1.300 

ASPECTOS JUDICIAIS DA IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA: UMA VISÃO PREVENTIVA  

Nº Municípios Tocantinense 

Prefeitos e Secretários 
de Administração dos 
139 municípios do 
estado do Tocantins 

Prefeitos, Procuradores e 
Secretários de Finanças, 
Saúde e Educação do 
estado do Tocantins e de 
seus municípios. 

Assessores 
Jurídicos e 
Analistas de 
Controle Interno dos 
139 municípios do 
estado do Tocantins 
e do Poder 
Judiciário do Estado 
do Tocantins 

1 Abreulândia 2 5 2 

2 Aguiarnópolis 2 5 2 

3 Aliança do Tocantins 2 5 2 

4 Almas 2 5 2 

5 Alvorada 2 5 2 

6 Ananás 2 5 2 

7 Angico 2 5 2 

8 Aparecida do Rio Negro 2 5 2 

9 Aragominas 2 5 2 

10 Araguacema 2 5 2 

11 Araguaína 2 5 2 

12 Araguanã 2 5 2 

13 Araguatins 2 5 2 

14 Araguaçú 2 5 2 

15 Arapoema 2 5 2 

16 Arraias 2 5 2 

17 Augustinópolis 2 5 2 

18 Aurora do Tocantins 2 5 2 

19 Axixá do Tocantins 2 5 2 

20 Babaçulândia 2 5 2 

21 Bandeiras do Tocantins 2 5 2 

22 Barra do Ouro 2 5 2 

23 Barrolândia 2 5 2 



ANO XXXIII-DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 5024 PALMAS-TO, TERÇA-FEIRA, 17 DE AGOSTO DE 2021 67 

 

 
 

24 Bernardo Sayão 2 5 2 

25 Bom Jesus do Tocantins 2 5 2 

26 Brasilândia 2 5 2 

27 Brejinho de Nazaré 2 5 2 

28 Buriti do Tocantins 2 5 2 

29 Cachoeirinha 2 5 2 

30 Campos Lindos 2 5 2 

31 Cariri do Tocantins 2 5 2 

32 Carmolândia 2 5 2 

33 Carrasco Bonito 2 5 2 

34 Caseara 2 5 2 

35 Centenário 2 5 2 

36 Chapada de Natividade 2 5 2 

37 Chapada de Areia 2 5 2 

38 Colinas do Tocantins 2 5 2 

39 Colmeia 2 5 2 

40 Combinado 2 5 2 

41 Conceição do Tocantins 2 5 2 

42 Couto Magalhães 2 5 2 

43 Cristalândia 2 5 2 

44 Crixás do Tocantins 2 5 2 

45 Darcinópolis 2 5 2 

46 Dianópolis 2 5 2 

47 Divinópolis 2 5 2 

48 Dois Irmãos do Tocantins 2 5 2 

49 Dueré 2 5 2 

50 Esperantina 2 5 2 

51 Figueirópolis 2 5 2 

52 Filadélfia 2 5 2 

53 Formoso do Araguaia 2 5 2 

54 Fortaleza do Tabocão 2 5 2 

55 Fátima 2 5 2 

56 Goianorte 2 5 2 

57 Goiatins 2 5 2 

58 Guaraí 2 5 2 

59 Gurupi 2 5 2 

60 Ipueiras 2 5 2 

61 Itacajá 2 5 2 

62 Itaguatins 2 5 2 

63 Itapiratins 2 5 2 

64 Itaporã 2 5 2 

65 Jaú do Tocantins 2 5 2 

66 Juarina 2 5 2 

67 Lagoa da Confusão 2 5 2 

68 Lagoa do Tocantins 2 5 2 

69 Lajeado 2 5 2 

70 Lavandeira 2 5 2 

71 Lizarda 2 5 2 

72 Luzinópolis 2 5 2 

73 Marianópolis 2 5 2 

74 Mateiros 2 5 2 

75 Maurilândia 2 5 2 
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76 Miracema 2 5 2 

77 Miranorte 2 5 2 

78 Monte Santo 2 5 2 

79 Monte do Carmo 2 5 2 

80 Muricilândia 2 5 2 

81 Natividade 2 5 2 

82 Nazaré 2 5 2 

83 Nova Olinda 2 5 2 

84 Nova Rosalândia 2 5 2 

85 Novo Acordo 2 5 2 

86 Novo Alegre 2 5 2 

87 Novo Jardim 2 5 2 

88 Oliveira de Fátima 2 5 2 

89 Ponte Alta do Bom Jesus 2 5 2 

90 Palmas 2 10 6 

91 Palmeirante 2 5 2 

92 Palmeiras do Tocantins 2 5 2 

93 Palmeirópolis 2 5 2 

94 Paranã 2 5 2 

95 Paraíso do Tocantins 2 5 2 

96 Pau D’Arco 2 5 2 

97 Pedro Afonso 2 5 2 

98 Peixe 2 5 2 

99 Pequizeiro 2 5 2 

100 Pindorama 2 5 2 

101 Piraque 2 5 2 

102 Pium 2 5 2 

103 Ponte Alta do Tocantins 2 5 2 

104 Porto Alegre do Tocantins 2 5 2 

105 Porto Nacional 2 5 2 

106 Praia Norte 2 5 2 

107 Presidente Kennedy 2 5 2 

108 Pugmil 2 5 2 

109 Recursolândia 2 5 2 

110 Riachinho 2 5 2 

111 Rio Sono 2 5 2 

112 Rio da Conceição 2 5 2 

113 Rio dos Bois 2 5 2 

114 Sampaio 2 5 2 

115 Sandolândia 2 5 2 

116 Santa Fé do Araguaia 2 5 2 

117 Santa Maria do Tocantins 2 5 2 

118 Santa Rita do Tocantins 2 5 2 

119 Santa Rosa do Tocantins 2 5 2 

120 Santa Tereza do Tocantins 2 5 2 

121 Santa Terezinha do Tocantins 2 5 2 

122 Silvanópolis 2 5 2 

123 Sucupira 2 5 2 

124 São Bento do Tocantins 2 5 2 

125 São Félix do Tocantins 2 5 2 

126 São Miguel do Tocantins 2 5 2 

127 São Salvador do Tocantins 2 5 2 
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128 São Sebastião do Tocantins 2 5 2 

129 São Valério do Tocantins 2 5 2 

130 Sítio Novo do Tocantins 2 5 2 

131 Taguatinga 2 5 2 

132 Taipas do Tocantins 2 5 2 

133 Talismã 2 5 2 

134 Tocantinópolis 2 5 2 

135 Tocantínia 2 5 2 

136 Tupirama 2 5 2 

137 Tupiratins 2 5 2 

138 Wanderlândia 2 5 2 

139 Xambioá 2 5 2 

Procuradores do estado do Tocantins - 10 - 

Assessores Jurídicos do Poder Judiciário 
Tocantinense 

    30 

Total de Vagas 278 710 312 

  
3. PRÉ-REQUISITOS 
3.1 Ser prefeito de um dos cento e trinta e nove municípios do estado do Tocantins; 
3.2 Ser procurador do estado do Tocantins; 
3.3 Ser procurador de um dos 139 municípios do estado do Tocantins; 
3.4 Ser secretário de administração de um dos 139 municípios do estado do Tocantins; 
3.5 Ser secretário de finança de um dos 139 municípios do estado do Tocantins; 
3.6 Ser secretário de saúde de um dos 139 municípios do estado do Tocantins; 
3.7 Ser secretário de educação de um dos 139 municípios do estado do Tocantins; 
3.8 Ser assessor jurídico de um dos 139 municípios do estado do Tocantins; 
3.9 Ser assessor jurídico de um dos 139 municípios do estado do Tocantins; 
3.10 Ser assessor jurídico do Poder Judiciário Tocantinense; 
3.11 Atuar no setor de controle interno de um dos 139 municípios do estado do Tocantins. 
  
4. FREQUÊNCIA E AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM 
4.1 Os inscritos e as inscritas deverão participar das atividades programadas, conforme descrição no item 5 deste edital; 
  
4.2 A frequência será registrada no momento em que cada participante efetuar o seu login de acesso no Sistema Acadêmico 
Virtual (SAV), para assistir à transmissão do Evento, link este que será disponibilizado, no Portal Esmat, para acesso na data do 
Evento; 
  
4.3 Não haverá aferição de nota aos alunos e às alunas; 
  
4.4 Problemas de acesso à plataforma da Esmat devem ser remetidos à equipe da Secretaria Acadêmica da Escola, pelo e-mail: 
saesmat@tjto.jus.br ou pelo telefone: (63) 3218-4256; 
  
4.5 Se houver alteração no cronograma de desenvolvimento, ou no período de realização do Evento, esta será comunicada por 
e-mail. Para tanto, os inscritos e as inscritas deverão atualizar seus e-mails e telefones de contato em seus perfis na Secretaria 
Acadêmica Virtual (SAV) e no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA). 
  
5. CRONOGRAMA E PROGRAMAÇÃO 
  

ASPECTOS JUDICIAIS DA IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA: UMA VISÃO PREVENTIVA E OS IMPACTOS DA 
ATUALIDADE 

Data Programação Estrutura 

15 de outubro de 
2021 

Das 8h às 8h30  
Ambientação à Plataforma do Evento – Este momento será destinado ao(a) 
aluno(à) no Portal Esmat (esmat.tjto.jus.br), para acessar ao link do evento e 
registrar sua frequência para participar de todo o Evento. 

Das 8h30 às 9h 

Abertura do Evento 

 Desembargador João Rigo Guimarães 
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Presidente do Tribunal de Justiça do Estado doTocantins 

 Juiz Océlio Nobre da Silva. 

Juiz Auxiliar da Presidência do TJTO e Coordenador do Evento 

Das 9h às 10h 

Tema 1: Aspectos Materiais da Improbidade Administrativa  
  
Palestrante: Juiz Roniclay Alves de Morais 
Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 

Coordenador de mesa: Juiz Manuel de Faria Reis Neto 
                                       Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 

Das 10h às 11h 

Tema 2:  Precatórios 
  
Palestrante: Juíza Rosa Maria Gazire 
Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 

Coordenador de mesa: Juiz Esmar Custódio Vêncio Filho 
                                       Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 

Intervalo para almoço 

Das 14h às 15h 

Tema 3: Aspectos Processuais: Controle Judicial Do Ato De Improbidade 
  
Palestrante: Juíza Hélvia Túlia Sandes Pedreira 
Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 

Coordenador de mesa: Juiz Wellington Magalhães 
                                       Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 

Das 15h às 16h 

Tema 4: Aspectos Processuais: Procedimento Administrativo e Processo 
Judicial 
  
Palestrante: Juiz José Maria Lima 
Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 

Coordenadora de mesa: : Juíza Aline Marinho Bailão Iglesias 
                                       Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 

Das 16h às 17h 

Tema 5: Aspectos Processuais: Sanções, Prescrição e Coisa Julgada 
  
Palestrante: Juiz Jocy Gomes de Almeida 
Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 

Coordenador de mesa:Juiz José Ribamar Mendes Júnior 
                                       Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 

Das 17h às 18h 

Interatividade dos participantes com os palestrantes por meio das perguntas 
feitas pelo chat  
  
Encerramento 

  

Carga Horária Total do Evento  8 horas-aula 

  

  

9.1 PROFESSORES  

9.1.1 

Nome Hélvia Túlia Sandes Pedreira 

Síntese do Currículo 

Graduada em Direito, 1993. Especialista em Direito e Processo do Trabalho, 1997, ambos os títulos 
obtidos pela Universidade Federal de Goiás (UFG). Atualmente é juíza de direito no Tribunal de Justiça 
do Tocantins. Professora da Fundação Universidade Federal do Tocantins. Experiente na área de 
Direito, com ênfase em Direito Processual Civil. 

9.1.2 

Nome José Maria Lima 

Síntese do Currículo 
Juiz de Direito Titular da 2ª Vara Cível da Comarca de Palmas no Tocantins, também responde pela 2ª 
Vara de Feitos da Fazenda e Registros Públicos da Comarca de Palmas no Tocantins; compõe a Corte 
do Tribunal Regional Eleitoral do Tocantins como Juiz Membro. Academicamente a trajetória do 
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candidato consiste na sua Graduação como Bacharel em Direito pela Faculdade de Direito de Marília, 
em 1993,  no Mestrado em Prestação Jurisdicional e Direitos Humanos pela Universidade Federal do 
Tocantins - UFT, em 2019. Atualmente está cursando o Doutorado em Direito no Centro Universitário de 
Brasília – UniCEUB e desenvolvido pesquisas na área de Direito Público e Direito Processual com 
enfoque nos princípios processuais e processo judicial eletrônico 

  9.1.3   

  Nome Roniclay Alves de Morais   

  Síntese do Currículo 

Juiz de direito titular da 1ª Vara da Fazenda e Registros Públicos da Comarca de Palmas. Juiz auxiliar 
da Corregedoria –Geral da Justiça do TJTO (2021/2023). Doutorando em Direito pela Pontifícia 
Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio). Mestre em Prestação Jurisdicional e Direitos 
Humanos pela Universidade Federal do Tocantins (2017). Possui pós-graduação lato sensu em 
Ciências Criminais pela Universidade do Sul de Santa Catarina (2008) e em Estado de Direito e 
Combate à Corrupção pela Escola Superior da Magistratura do Tocantins (2017). Bacharelou-se em 
Direito pelo Centro Universitário de Anápolis 
(1999). Ingressou na magistratura tocantinense no ano de 2002. Foi  presidente da Associação dos 
Magistrados do Estado do Tocantins - ASMETO durante o biênio 2014/2016. Exerceu a função de juiz 
auxiliar da presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins – biênio 2015/2017. Professor de 
cursos da Escola Superior da Magistratura do Tocantins (ESMAT). Integra o Conselho Editorial da 
ESMAT. Foi Coordenador do Núcleo de Apoio às Comarcas do Tribunal de Justiça do Estado do 
Tocantins (NACOM) de 2018 a 2019. Foi Secretário de Direitos Humanos e Cidadania da Associação 
dos Magistrados Brasileiros - AMB, triênio 2016/2019. 

  

  9.1.4   

  Nome Rosa Maria Rodrigues Gazire Rossi   

  Síntese do Currículo 

Bacharel em Direito pela PUC/MG em junho/1999. Especialista em Direito Público: Constitucional e 
Administrativo, e Teoria da Decisão Judicial. Mestranda em Prestação Jurisdicional e Direitos Humanos- 
UFT. Magistrada tocantinense desde 15/05/2002, tendo assumido a gestão de precatórios do TJTO e 
integrado a Câmara 
Nacional de Gestores de Precatórios no biênio 2019/2021 . 

  

  9.1.5   

  Nome Jocy Gomes  de Almeida    

  Síntese do Currículo 
Juiz de Direito, titular na 4ª. Vara Cível de Palmas, Juíz convocado – respondendo no GAB-02 do 
TJ/TO, Pós graduado em Direito Processual, Mestre pela ESMAT em Prestação Jurisdiciona e Direitos 
Humanos; Qualificado em Workshops, palestras e cursos de curta duração.  

  

          

  
6.  DISPOSIÇÕES FINAIS 
6.1 A inscrição do candidato implicará aceitação prévia das normas contidas no presente Edital;  
6.2 Os casos omissos e dúvidas de interpretação das normas reguladoras do Evento, porventura suscitados, deverão ser 
encaminhados à Coordenação do Seminário.   
  
Palmas-TO, 17 de agosto de 2021. 

  
  

Desembargador MARCO VILLAS BOAS 
Diretor Geral da Esmat 

 

Portarias 
PORTARIA No 015, de 2021 – SEI nº 21.0.000011995-1   

  
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 importância e a necessidade de capacitar os magistrados, magistradas, servidores e servidoras a identificar 
as diferenças, em relação à prática brasileira, entre precedente e jurisprudência, bem como compreender a importância de se 
estabelecer um modelo de precedentes judiciais em que se conecte a prática jurisdicional dos precedentes com o gerenciamento 
de julgados; 
CONSIDERANDO a importância de consolidar e fortalecer os estudos das ferramentas do sistema jurídico vigente, identificando 
os elementos que conformam o precedente, bem como as técnicas de operação trazidas pelo novo Código de Processo Civil.  
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R E S O L V E 
Art. 1º Designar o juiz RONICLAY ALVES DE MORAIS sem prejuízo de suas funções, como coordenador do curso Precedentes 
Judiciais: Teoria e Prática , a ser promovido pela Escola Superior da Magistratura Tocantinense (ESMAT). 
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 
Palmas-TO, 16 de agosto de 2021. 
  

Desembargador MARCO VILLAS BOAS 
Diretor Geral da Esmat 

 
PORTARIA No 014, de 2021 – SEI nº 21.0.000019797-9 

  
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 Conscientizar os agentes públicos acerca da atuação do judiciário relativamente aos processos de 
improbidade administrativa em conformidade com as alterações legislativas e jurisprudenciais recentes, possam conduzir com 
maior conhecimento suas atividades administrativas, adotando postura ética e comprometida com a inibição de ações ímprobas 
  
CONSIDERANDO necessário os agentes públicos conhecerem sobre a improbidade administrativa e suas consequências, na 
perspectiva de que tais conhecimentos possam mudar determinada visão de mundo e contribuir para a redução de processos 
judiciais envolvendo os respectivos gestores. 
  
  
R E S O L V E 
  
Art. 1º Designar o juiz OCÉLIO NOBRE DA SILVA, sem prejuízo de suas funções, como coordenador do curso Aspectos 
Judiciais da Improbidade Administrativa: Uma visão preventiva –, 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, 17 de agosto de 2021. 
  

  
Desembargador MARCO VILLAS BOAS 

Diretor Geral da Esmat 
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