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SEÇÃO JUDICIAL 

2ª CÂMARA CÍVEL 
SECRETÁRIO: CARLOS GALVÃO CASTRO NETO 

Intimações de acórdãos 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0013690-61.2017.8.27.2722/TO 
PROCESSO ORIGINÁRIO: Nº 0013690-61.2017.8.27.2722/TO 
RELATOR: DESEMBARGADOR EURÍPEDES LAMOUNIER 
APELANTE: FUNDAÇAO UNIRG (AUTOR) 
APELADO: LUIZ GUSTAVO RICCI (RÉU) 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
EMENTA: 1. APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. AUSÊNCIA DAS CONDIÇÕES DA AÇÃO E DOS PRESSUPOSTOS 
PROCESSUAIS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DAS PARTES ACERCA DO 
TEMA. DECISÃO SURPRESA. OCORRÊNCIA. NULIDADE. SENTENÇA CASSADA. IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO 
IMEDIATO PELO TRIBUNAL. RETORNO DOS AUTOS PARA REGULAR PROSSEGUIMENTO. 1.1. O magistrado não pode 
decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de 
se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. 1.2. Constatando-se que o magistrado de origem 
extinguiu o feito, sem resolução de mérito, com fundamento em matéria até então não debatida nos Autos (provas insuficientes 
para propositura da ação monitória - boletos bancários e/ou extrato de dívida), impõe-se o reconhecimento da nulidade da 
Sentença, com o consequente retorno dos Autos ao juízo de origem para prosseguimento do feito. 1.3. Não se aplica o disposto 
no artigo 1.013, §3o, do Código de Processo Civil quando constatado que o processo não se encontra maduro para julgamento, 
devendo o magistrado de origem determinar a citação da parte contrária e oportunizar a devida instrução do processo para, 
somente ao final, se manifestar pela procedência ou não do pedido diante das provas apresentadas. 
ACÓRDÃO: A a Egrégia 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por maioria, vencido o relator, 
no sentido de conhecer do recurso manejado e negar-lhe provimento, no sentido de divergir do Relator para, acolhendo a 
preliminar suscitada, dar provimento ao recurso, a fim de cassar a Sentença recorrida, por violar o princípio da não surpresa , 
insculpido no artigo 10 do Código de Processo Civil, determinando o retorno dos Autos à origem para o seu regular 
processamento. Sem honorários recursais em razão da cassação da Sentença nos termos da divergência inaugurada pelo Juiz 
RICARDO FERREIRA LEITE e os votos do Desembargador ADOLFO AMARO MENDES, que Refluiu do meu voto já lançado e 
acompanhou a divergencia inaugurada pelo o Dr Ricado Ferrreira Leite, da Desembargadora JACQUELINE ADORNO DE LA 
CRUZ BARBOSA e do Juiz JOCY GOMES DE ALMEIDA acompanhando a divergência. O Desembargador EURÍPEDES 
LAMOUNIER - Relator votou para conhecer do recurso manejado e negar-lhe provimento. Palmas, 04 de agosto de 2021. 
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0018236-91.2019.8.27.2722/TO 
PROCESSO ORIGINÁRIO: Nº 0018236-91.2019.8.27.2722/TO 
RELATOR: DESEMBARGADOR EURÍPEDES LAMOUNIER 
APELANTE: FUNDAÇAO UNIRG (AUTOR) 
APELADO: DANIELLE FERNANDES PARENTE (RÉU) 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
EMENTA: 1. APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. AUSÊNCIA DAS CONDIÇÕES DA AÇÃO E DOS PRESSUPOSTOS 
PROCESSUAIS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DAS PARTES ACERCA DO 
TEMA. DECISÃO SURPRESA. OCORRÊNCIA. NULIDADE. SENTENÇA CASSADA. IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO 
IMEDIATO PELO TRIBUNAL. RETORNO DOS AUTOS PARA REGULAR PROSSEGUIMENTO. 1.1. O magistrado não pode 
decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de 
se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. 1.2. Constatando-se que o magistrado de origem 
extinguiu o feito, sem resolução de mérito, com fundamento em matéria até então não debatida nos Autos (provas insuficientes 
para propositura da ação monitória - boletos bancários e/ou extrato de dívida), impõe-se o reconhecimento da nulidade da 
Sentença, com o consequente retorno dos Autos ao juízo de origem para prosseguimento do feito. 1.3. Não se aplica  o disposto 
no artigo 1.013, §3o, do Código de Processo Civil quando constatado que o processo não se encontra maduro para julgamento, 
devendo o magistrado de origem determinar a citação da parte contrária e oportunizar a devida instrução do processo para, 
somente ao final, se manifestar pela procedência ou não do pedido diante das provas apresentadas. 
ACÓRDÃO: A a Egrégia 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por maioria, vencido o relator, 
no sentido de conhecer do recurso manejado e negar-lhe provimento, no sentido de divergir do Relator para, acolhendo a 
preliminar suscitada, dar provimento ao recurso, a fim de cassar a Sentença recorrida, por violar o princípio da não surpresa , 
insculpido no artigo 10 do Código de Processo Civil, determinando o retorno dos Autos à origem para o seu regular 
processamento. Sem honorários recursais em razão da cassação da Sentença nos termos da divergência inaugurada pelo Juiz 
RICARDO FERREIRA LEITE e os votos do Desembargador ADOLFO AMARO MENDES, que Refluiu do meu voto já lançado e 
acompanhou a divergencia inaugurada pelo o Dr Ricado Ferrreira Leite, da Desembargadora JACQUELINE ADORNO DE LA 
CRUZ BARBOSA e do Juiz JOCY GOMES DE ALMEIDA acompanhando a divergência. O Desembargador EURÍPEDES 
LAMOUNIER - Relator votou para conhecer do recurso manejado e negar-lhe provimento. Palmas, 04 de agosto de 2021. 
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APELAÇÃO CÍVEL Nº 5004014-43.2013.8.27.2722/TO 
PROCESSO ORIGINÁRIO: Nº 5004014-43.2013.8.27.2722/TO 
RELATOR: DESEMBARGADOR EURÍPEDES LAMOUNIER 
APELANTE: FUNDAÇAO UNIRG (AUTOR) 
APELADO: LIDIANNE SIRIANO DO MONTE SALES (RÉU) 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
EMENTA: 1. APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. AUSÊNCIA DAS CONDIÇÕES DA AÇÃO E DOS PRESSUPOSTOS 
PROCESSUAIS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DAS PARTES ACERCA DO 
TEMA. DECISÃO SURPRESA. OCORRÊNCIA. NULIDADE. SENTENÇA CASSADA. IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO 
IMEDIATO PELO TRIBUNAL. RETORNO DOS AUTOS PARA REGULAR PROSSEGUIMENTO. 1.1. O magistrado não pode 
decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de 
se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. 1.2. Constatando-se que o magistrado de origem 
extinguiu o feito, sem resolução de mérito, com fundamento em matéria até então não debatida nos Autos (provas insuficientes 
para propositura da ação monitória - boletos bancários e/ou extrato de dívida), impõe-se o reconhecimento da nulidade da 
Sentença, com o consequente retorno dos Autos ao juízo de origem para prosseguimento do feito. 1.3. Não se aplica o disposto 
no artigo 1.013, §3o, do Código de Processo Civil quando constatado que o processo não se encontra maduro para julgamento, 
devendo o magistrado de origem determinar a citação da parte contrária e oportunizar a devida instrução do processo para, 
somente ao final, se manifestar pela procedência ou não do pedido diante das provas apresentadas. 
ACÓRDÃO: A a Egrégia 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por maioria, vencido o relator, 
no sentido de conhecer do recurso manejado e negar-lhe provimento, no sentido de divergir do Relator para, acolhendo a 
preliminar suscitada, dar provimento ao recurso, a fim de cassar a Sentença recorrida, por violar o princípio da não surpresa, 
insculpido no artigo 10 do Código de Processo Civil, determinando o retorno dos Autos à origem para o seu regular 
processamento. Sem honorários recursais em razão da cassação da Sentença nos termos da divergência inaugurada pelo Juiz  
RICARDO FERREIRA LEITE e os votos do Desembargador ADOLFO AMARO MENDES, que Refluiu do meu voto já lançado e 
acompanhou a divergencia inaugurada pelo o Dr Ricado Ferrreira Leite, da Desembargadora JACQUELINE ADORNO DE LA 
CRUZ BARBOSA e do Juiz JOCY GOMES DE ALMEIDA acompanhando a divergência. O Desembargador EURÍPEDES 
LAMOUNIER - Relator votou para conhecer do recurso manejado e negar-lhe provimento. Palmas, 04 de agosto de 2021. 
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0012319-96.2016.8.27.2722/TO 
PROCESSO ORIGINÁRIO: Nº 0012319-96.2016.8.27.2722/TO 
RELATOR: DESEMBARGADOR EURÍPEDES LAMOUNIER 
APELANTE: FUNDAÇAO UNIRG (AUTOR) 
APELADO: MARCELO MARCELINO DA SILVA (RÉU) 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
EMENTA: 1. APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. AUSÊNCIA DAS CONDIÇÕES DA AÇÃO E DOS PRESSUPOSTOS 
PROCESSUAIS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DAS PARTES ACERCA DO 
TEMA. DECISÃO SURPRESA. OCORRÊNCIA. NULIDADE. SENTENÇA CASSADA. IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO 
IMEDIATO PELO TRIBUNAL. RETORNO DOS AUTOS PARA REGULAR PROSSEGUIMENTO. 1.1. O magistrado não pode 
decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de 
se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. 1.2. Constatando-se que o magistrado de origem 
extinguiu o feito, sem resolução de mérito, com fundamento em matéria até então não debatida nos Autos (provas insuficientes 
para propositura da ação monitória - boletos bancários e/ou extrato de dívida), impõe-se o reconhecimento da nulidade da 
Sentença, com o consequente retorno dos Autos ao juízo de origem para prosseguimento do feito. 1.3. Não se aplica o disposto 
no artigo 1.013, §3o, do Código de Processo Civil quando constatado que o processo não se encontra maduro para julgamento, 
devendo o magistrado de origem determinar a citação da parte contrária e oportunizar a devida instrução do processo para, 
somente ao final, se manifestar pela procedência ou não do pedido diante das provas apresentadas. 
ACÓRDÃO: A a Egrégia 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por maioria, vencido o relator, 
no sentido de conhecer do recurso manejado e negar-lhe provimento, no sentido de divergir do Relator para, acolhendo a 
preliminar suscitada, dar provimento ao recurso, a fim de cassar a Sentença recorrida, por violar o princípio da não surpresa, 
insculpido no artigo 10 do Código de Processo Civil, determinando o retorno dos Autos à origem para o seu regular 
processamento. Sem honorários recursais em razão da cassação da Sentença nos termos da divergência inaugurada pelo Juiz 
RICARDO FERREIRA LEITE e os votos do Desembargador ADOLFO AMARO MENDES, que Refluiu do meu voto já lançado e 
acompanhou a divergencia inaugurada pelo o Dr Ricado Ferrreira Leite, da Desembargadora JACQUELINE ADORNO DE LA 
CRUZ BARBOSA e do Juiz JOCY GOMES DE ALMEIDA acompanhando a divergência. O Desembargador EURÍPEDES 
LAMOUNIER - Relator votou para conhecer do recurso manejado e negar-lhe provimento. Palmas, 04 de agosto de 2021. 
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0006011-15.2014.8.27.2722/TO 
PROCESSO ORIGINÁRIO: Nº 0006011-15.2014.8.27.2722/TO 
RELATOR: DESEMBARGADOR EURÍPEDES LAMOUNIER 
APELANTE: FUNDAÇAO UNIRG (AUTOR) 
APELADO: ORIENE CORREIA BARROS LIMA (RÉU) 
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ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
EMENTA: 1. APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. AUSÊNCIA DAS CONDIÇÕES DA AÇÃO E DOS PRESSUPOSTOS 
PROCESSUAIS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DAS PARTES ACERCA DO 
TEMA. DECISÃO SURPRESA. OCORRÊNCIA. NULIDADE. SENTENÇA CASSADA. IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO 
IMEDIATO PELO TRIBUNAL. RETORNO DOS AUTOS PARA REGULAR PROSSEGUIMENTO. 1.1. O magistrado não pode 
decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de 
se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. 1.2. Constatando-se que o magistrado de origem 
extinguiu o feito, sem resolução de mérito, com fundamento em matéria até então não debatida nos Autos (provas insuficientes 
para propositura da ação monitória - boletos bancários e/ou extrato de dívida), impõe-se o reconhecimento da nulidade da 
Sentença, com o consequente retorno dos Autos ao juízo de origem para prosseguimento do feito. 1.3. Não se aplica o disposto 
no artigo 1.013, §3o, do Código de Processo Civil quando constatado que o processo não se encontra maduro para julgamento, 
devendo o magistrado de origem determinar a citação da parte contrária e oportunizar a devida instrução do processo para, 
somente ao final, se manifestar pela procedência ou não do pedido diante das provas apresentadas. 
ACÓRDÃO: A a Egrégia 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por maioria, vencido o relator, 
no sentido de conhecer do recurso manejado e negar-lhe provimento, no sentido de divergir do Relator para, acolhendo a 
preliminar suscitada, dar provimento ao recurso, a fim de cassar a Sentença recorrida, por violar o princípio da não surpresa , 
insculpido no artigo 10 do Código de Processo Civil, determinando o retorno dos Autos à or igem para o seu regular 
processamento. Sem honorários recursais em razão da cassação da Sentença nos termos da divergência inaugurada pelo Juiz 
RICARDO FERREIRA LEITE e os votos do Desembargador ADOLFO AMARO MENDES, que Refluiu do meu voto já lançado e 
acompanhou a divergencia inaugurada pelo o Dr Ricado Ferrreira Leite, da Desembargadora JACQUELINE ADORNO DE LA 
CRUZ BARBOSA e do Juiz JOCY GOMES DE ALMEIDA acompanhando a divergência. O Desembargador EURÍPEDES 
LAMOUNIER - Relator votou para conhecer do recurso manejado e negar-lhe provimento. Palmas, 04 de agosto de 2021. 
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 5003981-53.2013.8.27.2722/TO 
PROCESSO ORIGINÁRIO: Nº 5003981-53.2013.8.27.2722/TO 
RELATOR: DESEMBARGADOR EURÍPEDES LAMOUNIER 
APELANTE: FUNDAÇAO UNIRG (AUTOR) 
APELADO: ANTÔNIO ALCIDES DE MELO NETO (RÉU) 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
EMENTA: 1. APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. AUSÊNCIA DAS CONDIÇÕES DA AÇÃO E DOS PRESSUPOSTOS 
PROCESSUAIS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DAS PARTES ACERCA DO 
TEMA. DECISÃO SURPRESA. OCORRÊNCIA. NULIDADE. SENTENÇA CASSADA. IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO 
IMEDIATO PELO TRIBUNAL. RETORNO DOS AUTOS PARA REGULAR PROSSEGUIMENTO. 1.1. O magistrado não pode 
decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de 
se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. 1.2. Constatando-se que o magistrado de origem 
extinguiu o feito, sem resolução de mérito, com fundamento em matéria até então não debatida nos Autos (provas insuficientes 
para propositura da ação monitória - boletos bancários e/ou extrato de dívida), impõe-se o reconhecimento da nulidade da 
Sentença, com o consequente retorno dos Autos ao juízo de origem para prosseguimento do feito. 1.3. Não se aplica o disposto 
no artigo 1.013, §3o, do Código de Processo Civil quando constatado que o processo não se encontra maduro para julgamento, 
devendo o magistrado de origem determinar a citação da parte contrária e oportunizar a devida instrução do processo para, 
somente ao final, se manifestar pela procedência ou não do pedido diante das provas apresentadas. 
ACÓRDÃO: A a Egrégia 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por maioria, vencido o relator, 
no sentido de conhecer do recurso manejado e negar-lhe provimento, no sentido de divergir do Relator para, acolhendo a 
preliminar suscitada, dar provimento ao recurso, a fim de cassar a Sentença recorrida, por violar o princípio da não surpresa , 
insculpido no artigo 10 do Código de Processo Civil, determinando o retorno dos Autos à origem para o seu regular 
processamento. Sem honorários recursais em razão da cassação da Sentença nos termos da divergência inaugurada pelo Juiz 
RICARDO FERREIRA LEITE e os votos do Desembargador ADOLFO AMARO MENDES, que Refluiu do meu voto já lançado e 
acompanhou a divergencia inaugurada pelo o Dr Ricado Ferrreira Leite, da Desembargadora JACQUELINE ADORNO DE LA 
CRUZ BARBOSA e do Juiz JOCY GOMES DE ALMEIDA acompanhando a divergência. O Desembargador EURÍPEDES 
LAMOUNIER - Relator votou para conhecer do recurso manejado e negar-lhe provimento. Palmas, 04 de agosto de 2021. 
 

1º GRAU DE JURISDIÇÃO 
ALVORADA 

1ª escrivania cível 

Às partes e aos advogados 
Procedimento do Juizado Especial Cível Nº 0000943-03.2021.8.27.2702/TO 
AUTOR: TLB COMERCIO VAREJISTA DE MÓVEIS LTDA – ME 
RÉU: EVA PEREIRA DE ALCANTARA 
INTIMAÇÃO da requerida. “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, 
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inciso III, alínea "b", determinando que, observadas as cautelas de praxe , sejam os autos arquivados. Cumpra-se nos termos 
requeridos no acordo. As partes ficam dispensadas do pagamento das custas processuais remanescentes, se houver, nos 
termos do artigo 90, §3º, do CPC. P.R.I. FABIANO GONÇALVES MARQUES, Juiz de Direito”. 
 
Procedimento do Juizado Especial Cível Nº 0000897-14.2021.827.2702/TO 
AUTOR: TLB COMERCIO VAREJISTA DE MÓVEIS LTDA – ME 
RÉU: EVA PEREIRA DE ALCANTARA 
INTIMAÇÃO da requerida. “SENTENÇA (...). Desta forma, hei por bem HOMOLOGAR por sentença o acordo, para que surta 
seus jurídicos e legais efeitos. De consequência, extingo o presente processo, com julgamento de mérito, conforme artigo 487, 
inciso III, alínea "b", determinando que, observadas as cautelas de praxe , sejam os autos arquivados. Cumpra-se nos termos 
requeridos no acordo. As partes ficam dispensadas do pagamento das custas processuais remanescentes, se houver, nos 
termos do artigo 90, §3º, do CPC. P.R.I. FABIANO GONÇALVES MARQUES, Juiz de Direito”. 
 
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL Nº 0000619-86.2016.8.27.2702/TO 
AUTOR: BANCO DO BRASIL SA 
RÉU: OMAR PAULINO CRISPIM BAIOCCHI 
INTIMAÇÃO do coproprietário Sr. Orlando Paulino da Silva Neto, Brasileiro, Solteiro, Agricultor, CPF 704.991.521-15 e sua 
conjugue acerca dos leilões designados no processo acima identificado, para as datas: 1º leilão: 10 de setembro de 2021 a par tir 
das 14h30min e 2º leilão: 10 de setembro de 2021 a partir das 15h30min. Imóvel a ser leiloado:01 (uma) gleba de terras, 
conforme denominação descrita no R11M2701 de “Fazenda Agropecuária Goiânia” informada na CRI emitida em 09/06/2021 (ev. 
137) situada no município de AraguaçuTO, no loteamento denominado "Três Barreiras, 2ª Etapa, Folha "E", parte do lote n°05, 
com área de 677.60.00 há (seiscentos e setenta e sete hectares, sessenta ares), com limites e confrontações descritos na 
Certidão do Inteiro Teo: “Partindo do Marco M04, cravado na margem esquerda do córrego da Lagoa, na confrontação de 
Antonio Clemenceau Inocente; daí segue margeando o córego da Lagoa acima, até o Marco nº 06, cravado a sua margem 
esquerda; daí segue confrontadno com Orlando Paulino da Silva Filho, com os seguintes azimutes e distâncias: 330º51’40”, com 
3.140,96 metros, até o Marco nº 08; daí, segue confrontando com Áureo Bueno da Silva, com azimute de 81º06’12”, com 
3.735,80 metros, até o marco nº 04; daí, segue confrontando com Antonio Clemenceau Inocente, com azimute de 151º43’48”, 
com 2.260,08 metros, até o marco nº 05, ponte de partida.”. A referida gleba de terras fica aproximadamente 90 km da sede da 
comarca; o imóvel, em sua totalidade apresenta superfície plana, com partes levemente onduladas, com vegetação típica de 
cerrado e solo argiloso/arenoso com incidência de cascalho fino; possuindo cercas de arame liso, em condição regular, possui 
estrada de acesso e movimentação; possui rede de energia próxima. Registrado no Cartório de Registro de Imóveis de 
Araguaçu, sob a matrícula nº 2701.  VALOR DA AVALIAÇÃO: R$ 3.779.998,30 (três milhões e setecentos e setenta e nove mil e 
novecentos e noventa e oito reais e trinta centavos). 
 

ARAGUAINA 
1ª vara cível 

Boletins de expediente 
PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL Nº 0006054-87.2020.8.27.2706/TO 
AUTOR: ALIVANIA PIRES DE ARAUJO 
RÉU: UMUARAMA AUTOS LTDA - REVEL 
RÉU: VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA 
DESPACHO/DECISÃO - EVENTO 56: "...1 INTIMEM-SE as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias: I- arguir o impedimento ou 
a suspeição do perito, se for o caso; II - indicar assistente técnico; III - apresentar quesitos..." INTIMAÇÃO AO REVEL. 
 

2ª vara da família e sucessões 

Editais de publicações de sentenças de interdição 
EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA 
A Doutora RENATA TERESA DA SILVA MACOR, Juíza de Direito titular da 2ª Vara de Família e Sucessões desta cidade e 
Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, na forma da lei, etc... FAZ SABER a quem o presente Edital virem, ou dele 
conhecimento tiverem, que por este Juízo e respectiva Escrivania, processam os autos de Interdição, Processo nº 0028294-
07.2019.8.27.2706, ajuizada por ANA OLIVEIRA DA LUZ, brasileira, união estável, aposentada, portadora do RG nº 1.642.122, 
expedida em 07/06/2019 - SSP/TO e inscrita no CPF sob nº 087.905.581-20, residente na Rua 6, s/nº, Qd. 23, Lt. 07, Conjunto 
Residencial Patrocínio, Araguaína/TO, em face de JOSÉ COSMO DE FRANÇA, brasileiro, união estável, aposentado, portador 
do RG nº 860.426 e inscrito sobe o CPF nº 177.918.474-34, filho de Pedro França, nacido em 27/09/1955, em Maceió – AL, 
residente no endereço acima, acometido por Acidente Vascular Cerebral - AVC esquimico, CID: 164+169. Pela Juíza, no evento 
56, foi prolatada a sentença, cuja parte dispositiva segue transcrita: "Ante o exposto, com fundamento no artigo 755, I e II do 
CPC/15, decreto a interdição de JOSÉ COSMO DE FRANÇA, declarando-o incapaz para as práticas de atos de conteúdo 
econômico e patrimonial, nomeando-lhe como curadora sua companheira ANA OLIVEIRA DA LUZ. Advirto a Curadora de 
que não poderá, por qualquer modo, alienar ou onerar bens de qualquer natureza pertencentes ao interditando, sem 
autorização judicial, devendo os valores que porventura vierem a ser recebidos aplicados exclusivamente no bem-estar dele. 
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Fica dispensada a especialização de hipoteca legal, em face da idoneidade da Requerente. Determino a inscrição da presente no 
Registro Civil e a publicação, por três vezes, e as demais exigências da lei, nos termos do art. 755, § 3º, do CPC/2015. Declaro 
extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC. Estendo a gratuidade judiciária ao Requerido. Sem 
custas. Lavre-se o respectivo termo, se necessário. Após o trânsito em julgado e tomadas as providências legais, arquivem-se. 
P.R.I.C.". E, para que não aleguem ignorância, mandou expedir o presente, que será publicado na forma da lei. DADO E 
PASSADO nesta Cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, no dia 09 de agosto de 2021. Eu, Sandra Maria Sales 
Belo Vinhal, Técnica Judiciária que o digitei e conferi. 
 

Central de execuções fiscais 

Editais de intimações com prazo de 20 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO (PRAZO DE 20 DIAS) Nº 3435117 
O Magistrado, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que por esta Vara 
de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública de Araguaína-TO, processam os autos de Cumprimento de sentença nº 
0010544-60.2017.827.2706, proposta pelo MANOEL DIOMAR FERREIRA DA SILVA em face de ESTADO DO TOCANTINS, 
CNPJ/CPF nº 01.786.029/0001-03, sendo o mesmo para INTIMAR a parte autora MANOEL DIOMAR FERREIRA DA SILVA que 
atualmente encontra-se em lugar incerto e não sabido, para os termos do Despacho encartado no EVENTO 175, a seguir 
transcrito: "Ao exame observo que tentada a intimação pessoal da parte autora, o mesmo não foi encontrado no endereço 
apontado na inicial, conforme verifica-se na certidão exarada pelo senhor meirinho no EVENTO 157. Outrossim, instada 
a se manifestar, primeiro acerca da certidão exarada pelo senhor meirinho, segundo acerca da atualização do valor 
devido, a douta DPE que assiste a parte autora apenas exarou ciência (EVENTO 170). Destarte, antes da adoção de 
outras medidas,   expeça-se edital de intimação do autor, pelo prazo de 20 (vinte) dias, nos termos dos artigos 256 e 257 
do CPC, para os termos do despacho encartado no EVENTO 175." 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 19 dias do mês de agosto de 2021. Eu, ISABEL 
ARRUDA DE SOUSA, Estagiária, que o digitei. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO (PRAZO DE 20 DIAS) Nº 3434592 
O Magistrado, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que por esta Vara 
de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública de Araguaína-TO, processam os autos de Cumprimento de sentença nº 
0004763-91.2016.8.27.2706, proposta pelo JORGE APARECIDO GUERRA LIMA DE SA em face de ESTADO DO TOCANTINS, 
CNPJ/CPF nº 01.786.029/0001-03, sendo o mesmo para INTIMAR a parte autora JORGE APARECIDO GUERRA LIMA DE 
SÁ que atualmente encontra-se em lugar incerto e não sabido, para os termos do Despacho encartado no EVENTO 186, a seguir 
transcrito: "Ao exame observo que tentada a intimação pessoal da parte autora, o mesmo não foi encontrado no endereço 
apontado na inicial, conforme verifica-se na certidão exarada pelo senhor meirinho no EVENTO 219. Outrossim, instada 
a se manifestar, primeiro acerca da certidão exarada pelo senhor meirinho, segundo acerca da atualização do valor 
devido, a douta DPE que assiste a parte autora apenas exarou ciência (EVENTOS 229 e 235). Destarte, antes da adoção 
de outras medidas, expeça-se edital de intimação do autor, pelo prazo de 20 (vinte) dias, nos termos dos artigos 256 e 
257 do CPC, para os termos do despacho encartado no EVENTO 186, obsevando o valor atualizado pela Contadoria 
Judicial no evento 249.Cumpra-se." E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente edital que será 
publicado uma (01) vez no Diário Oficial da Justiça e afixado no placar do Fórum local. DADO E PASSADO nesta cidade e 
Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos 19 dias do mês de agosto de 2021. Eu, ISABEL ARRUDA DE SOUSA, 
Estagiária, que o digitei. 
 

Editais de citações com prazo de 30 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 DIAS Nº 3372447  
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): FORTEDOMINGOS LTDA - CNPJ n°: 15.490.525/0001-20, por estar atualmente em lugar incerto e não 
sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0029452-63.2020.8.27.2706, que lhe 
move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a importância de R$ 4.008,56 
(quatro mil, oito reais e cinquenta e seis centavos), representada pela CDA n° 20200042107, datada de 20/08/2020, 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 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: "5.2.1- 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 
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Araguaína, Estado do Tocantins, aos 10 dias do mês de agosto de 2021. Eu, MARCO AURÉLIO BISPO E SILVA, Auxiliar 
Judiciário, que o digitei. 
 
EDITAL Nº 3437372, de Citação com prazo de 30(trinta) dias 
A Magistrada, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que através 
deste CITA o(s) executado(s): F. VALUAR DE S. ARAUJO - PINTURAS, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ sob 
o n° 20.969.098/0001-05, na pessoa de seu representante legal, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que 
tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0014999-63.2020.8.27.2706, que lhe move o 
MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a importância de R$ 4.463,69 (quatro mil, 
quatrocentos e sessenta e três reais e sessenta e nove centavos), representada pela CDA n° 20200006517, datada de 
21/02/2020, acrescida de juros, atualização monetária e demais cominações legais, ou no mesmo prazo garantir(em) a 
Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste 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, proferido no evento 05 - DESP1, a seguir 
transcrito: "(4.2.1- Realizada as buscas e não sendo localizado endereço diverso da inicial e encerrado todos os meios de 
localização dos endereços do(s) executado(s), defiro desde logo, caso haja pedido, a expedição do Edital de Citação, com prazo 
de 30 (trinta) dias, observando-se as disposições do art. 8º, IV, da Lei de Execuções Fiscais.). Araguaina-TO, 17 de junho de 
2020 . 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 19 dias do mês de agosto de 2021. Eu, Francisco Albery Fernandes 
Barros, Auxiliar Judiciário, que o digitei. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 DIAS Nº 3418210  
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): VICENTE FILHO FERREIRA MONTEIRO - pessoa fisica subscrita sob o CPF n°: 016.144.371-06, por 
estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL 
N.º 0023471-53.2020.8.27.2706, que lhe move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, 
para pagar a importância de R$ 2.878,02 (dois mil, oitocentos e setenta e oito reais e dois centavos), representada pela CDA n° 
20200043054, datada de 01/09/2020., 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 loca l, 
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 adver tida a 
parte executada que será NOMEADO curador especial atuante perante esta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde 
Pública de Araguaína , em caso de revelia. Tudo em conformidade com o despacho proferido no evento 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 17 dias do mês de agosto de 2021. 
Eu, MARCO AURÉLIO BISPO E SILVA, Auxiliar Judiciário, que o digitei. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 DIAS Nº 3421468  
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): MIGUEL DA SILVA NOGUEIRA - pessoa fisica subscrita sob o  CPF n°: 490.898.621-53, por estar 
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 
0003338-87.2020.8.27.2706, que lhe move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para 
pagar a importância de R$ 2.555,54 (dois mil, quinhentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e quatro centavos), representada 
pela CDA n° 20190029484 datada de 16/10/2019, acrescida de juros, atualização monetária e demais cominações legais, ou no 
mesmo prazo garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de 
crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens à penhora, ou indicando à 
penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civi l, 
fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador especial atuante perante esta Vara de Execuções Fiscais e Ações 
de Saúde Pública de Araguaína , em caso de revelia. Tudo em conformidade com o despacho proferido no evento 5 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 17 dias do mês de agosto de 
2021. Eu, MARCO AURÉLIO BISPO E SILVA, Auxiliar Judiciário, que o digitei. 
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EDITAL DE CITAÇÃO - Prazo: 30 (trinta) dias 
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): MARIA RODRIGUES PEREIRA - CPF/CNPJ n°: 640.742.851-34, por estar atualmente em lugar incerto 
e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0027123-78.2020.8.27.2706, 
que lhe move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a importância de R$ 
2.035,85 (dois mil, trinta e cinco reais e oitenta e cinco centavos), representada pela CDA n° 20200051245 e 20200051246, 
datada de 20/11/2020, 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 
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- Não sendo localizado o 
executado no endereço indicado pela exequente na inicial, determino a busca de novos endereços nos sistemas disponíveis a 
este juízo, devendo o cartório realizar o ato citatório adequado ao caso, para proceder a citação do(s) executado(s);  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 18 dias do mês de agosto de 2021. 
Eu, MAIKY LONARD MOREIRA SILVA, Auxiliar Judiciário, que o digitei. 
 

AUGUSTINÓPOLIS 
1ª escrivania criminal 

Editais de intimações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
O Doutor ALAN IDE RIBEIRO DA SILVA, Juiz de Direito, titular da 2ª Escrivania da Comarca de Augustinópolis, Estado do 
Tocantins, na forma da lei etc. FAZ SABER a todos quanto o presente Edital virem ou dele tiverem conhecimento, que tramita 
neste Juízo e Serventia Criminal os autos da ação penal nº 00036306520178272710, chave n° 390636936817, figurando como 
autor o Ministério Público do Estado do Tocantins e como acusado MANOEL ALRINO BEZERRA GONÇALVES, brasileiro, 
união estável, comerciante, nascido aos 10/02/1982, natural de Açailândia - MA, filho de João Lima Gonçalves Neto e Maria 
Pereira Bezerra, portador do RG nº 651486 SESP/Polícia Civil/TO, inscrito no CPF nº 000.681.921-42, residente na Chácara do 
Alrino, s/n, Vila do Gato, Esperantina – TO, atualmente em lugar incerto e não sabido, conforme certidão do Senhor Oficial de 
Justiça lançada no evento 51. Referido acusado encontra-se denunciado nestes autos, como incursa nas sanções do art. 129, 
§9º do Código Penal c/c artigo 7º, I e II, da Lei 11.340/2006. E como não tenha sido possível intimá-lo pessoalmente por estar em 
lugar incerto e não sabido, conforme retro apontado, pelo presente edital, INTIMO-O a comparecer perante este Juízo, nas 
dependências do Fórum local, no dia 20/10/2021 13:30:00, a fim de participar da audiência de instrução e julgamento designada 
nos autos epigrafados e, ao final, ser qualificado e interrogado, conforme disciplina a nova sistemática processual. Outrossim, faz 
saber que este Juízo tem sua sede à Rua Antonio Mauro do Nascimento, s/nº, Bairro Bela Vista, Augustinópolis-TO. Dado e 
passado nesta cidade e Comarca de Augustinópolis, Estado do Tocantins, aos dezesseis dias do mês de agosto de dois mil e 
vinte um (16/08/2021). Elaborado por mim, Benonias Ferreira Gomes, Técnico Judiciário, matrícula nº 43074.  
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
O Doutor ALAN IDE RIBEIRO DA SILVA, Meritíssimo Juiz de Direito, titular da 2ª Escrivania da Comarca de Augustinópolis-TO, 
Estado do Tocantins, na forma da lei etc. FAZ SABER a todos quanto o presente Edital virem ou dele tiverem conhecimento, que 
tramita neste Juízo e Serventia Criminal os autos da ação penal nº 5001120-33.2013.827.2710, figurando como autor o 
Ministério Público do Estado do Tocantins e como acusado ELON ROCHA DA CONCEIÇÃO, vulgo “Baixinho”, brasileiro, 
nascido aos 15/12/1976, natural de Curuca – PA, filho de Raimunda Cleia Rocha da Conceição, inscrito no CPF sob o nº 
664.470.542-15, atualmente em lugar incerto e não sabido, conforme certidão do Senhor Oficial de Justiça lançada no evento 20. 
Referido acusado encontra-se denunciado nestes autos, como incurso nas sanções do art. 157, §2º, incisos I, II e V, do Código 
Penal. E como não tenha sido possível intimá-lo pessoalmente por estar em lugar incerto e não sabido, conforme retro apontado, 
pelo presente edital, INTIMO-O a comparecer perante este Juízo, nas dependências do Fórum local, no dia 26/10/2021 13:30:00, 
a fim de participar da audiência de antecipação de provas designada nos autos epigrafados e, ao final, ser qualificado e 
interrogado, conforme disciplina a nova sistemática processual. Outrossim, faz saber que este Juízo tem sua sede à Rua Antonio 
Mauro do Nascimento, s/nº, Bairro Bela Vista, Augustinópolis-TO. Dado e passado nesta cidade e Comarca de Augustinópolis, 
Estado do Tocantins, aos dezessete dias do mês de agosto de dois mil e vinte um (17/08/2021). Elaborado por mim, Benonias 
Ferreira Gomes, Técnico Judiciário, matrícula nº 43074. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
O Doutor ALAN IDE RIBEIRO DA SILVA, Meritíssimo JJuiz de Direito, titular da 2ª Escrivania da Comarca de Augustinópolis-
TO, Estado do Tocantins, na forma da lei etc. FAZ SABER a todos quanto o presente Edital virem ou dele tiverem conhecimento, 
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que tramita neste Juízo e Serventia Criminal os autos da ação penal nº 50004190920128272710, figurando como autor o 
Ministério Público do Estado do Tocantins e como acusado ATONISIO ALVES PEREIRA, VULGO TUNICO, brasileiro, em união 
estável, pintor, nascido aos 12/08/1986, natural de Boa Vista/RR, filho de Antonio Pereira da Silva e Marlene Alves da Silva, 
portador do RG n.º 4734718 SSP/PA, inscrito no CPF sob o nº 528.514.192-34, atualmente em lugar incerto e não sabido, 
conforme certidão do Senhor Oficial de Justiça lançada no evento 91. Referido acusado encontra-se denunciado nestes autos, 
como incurso nas sanções do art. 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal. E como não tenha sido possível intimá-lo 
pessoalmente por estar em lugar incerto e não sabido, conforme retro apontado, pelo presente edital, INTIMO-O a comparecer 
perante este Juízo, nas dependências do Fórum local, no dia 26/10/2021 15:00:00, a fim de participar da audiência de instrução 
e julgamento designada nos autos epigrafados e, ao final, ser qualificado e interrogado, conforme disciplina a nova sistemática 
processual. Outrossim, faz saber que este Juízo tem sua sede à Rua Antonio Mauro do Nascimento, s/nº, Bairro Bela Vista, 
Augustinópolis-TO. Dado e passado nesta cidade e Comarca de Augustinópolis, Estado do Tocantins, aos dezessete dias do 
mês de agosto de dois mil e vinte um (17/08/2021). Elaborado por mim, Benonias Ferreira Gomes, matrícula 43074. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
O Doutor ALAN IDE RIBEIRO DA SILVA, Meritíssimo Juiz de Direito, titular da 2ª Escrivania da Comarca de Augustinópolis-TO, 
Estado do Tocantins, na forma da lei etc. FAZ SABER a todos quanto o presente Edital virem ou dele tiverem conhecimento, que 
tramita neste Juízo e Serventia Criminal os autos da ação penal nº 50016264320128272710, figurando como autor o Ministério 
Público do Estado do Tocantins e como acusada EDMAR SANTOS JUNIOR, vulgo "BRUNINHO" brasileiro, solteiro, estudante, 
natural de Axixá do Tocantins-TO, nascido aos 04/07/1985, filho de Edmar Santos e Maria de Jesus Mota Santos, portador do 
RG: 444.854 SSP-TO, atualmente em lugar incerto e não sabido, conforme certidão do Senhor Oficial de Justiça lançada no 
evento 1. Referido acusado encontra-se denunciado nestes autos, como incurso nas sanções do Artigo 129, § 2º, IV, Código 
Penal.  E como não tenha sido possível intimá-lo pessoalmente por estar em lugar incerto e não sabido, conforme retro 
apontado, pelo presente edital, INTIMO-O a comparecer perante este Juízo, nas dependências do Fórum local, no dia 
26/10/2021 16:30:00, a fim de participar da audiência de de antecipação de provas designada nos autos epigrafados e, ao final, 
ser qualificado e interrogado, conforme disciplina a nova sistemática processual. Outrossim, faz saber que este Juízo tem sua 
sede à Rua Antonio Mauro do Nascimento, s/nº, Bairro Bela Vista, Augustinópolis-TO. Dado e passado nesta cidade e Comarca 
de Augustinópolis, Estado do Tocantins, aos dezessete dias do mês de agosto de dois mil e vinte um (17/08/2021). Elaborado 
por mim, Benonias Ferreira Gomes, Técnico Judiciário, matrícula 43074. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
O Doutor ALAN IDE RIBEIRO DA SILVA, Meritíssimo Juiz de Direito, titular da 2ª Escrivania da Comarca de Augustinópolis-TO, 
Estado do Tocantins, na forma da lei etc. FAZ SABER a todos quanto o presente Edital virem ou dele tiverem conhecimento, que 
tramita neste Juízo e Serventia Criminal os autos da ação penal nº 50000274020108272710, figurando como autor o Ministério 
Público do Estado do Tocantins e como acusado CLEILTON GONÇALVES DA SILVA, brasileiro, solteiro, motorista 
administrativo, nascido aos 14/12/1982, natural de Imperatriz-MA, filho de Clidenor Gonçalves dos Santos e Severina Gonçalves 
dos Silva, portador do RG nº 284940 SSP/AP, atualmente em lugar incerto e não sabido, conforme certidão do Senhor Oficial de 
Justiça lançada no evento 70. Referido acusado encontra-se denunciado nestes autos, como incurso nas sanções do artigo 157, 
§2º, I e II, c/c art. 15 da Lei 10.826/2003, na forma do art. 69 do Código Penal. E como não tenha sido possível intimá-lo 
pessoalmente por estar em lugar incerto e não sabido, conforme retro apontado, pelo presente edital, INTIMO-O a comparecer 
perante este Juízo, nas dependências do Fórum local, no dia 27/10/2021 15:00:00, a fim de participar da audiência de instrução e 
julgamento designada nos autos epigrafados e, ao final, ser qualificado e interrogado, conforme disciplina a nova sistemática 
processual. Outrossim, faz saber que este Juízo tem sua sede à Rua Antonio Mauro do Nascimento, s/nº, Bairro Bela Vista, 
Augustinópolis-TO. Dado e passado nesta cidade e Comarca de Augustinópolis, Estado do Tocantins, aos dezenove dias do mês 
de agosto de dois mil e vinte um (19/08/2021). Elaborado por mim, Benonias Ferreira Gomes, Técnico Judiciário, matrícula 
43074. 
 

Editais de citações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
O Doutor ALAN RIBEIERO DA SILVA, Meritíssimo Juiz de Direito Titular da 2ª Escrivania desta Comarca de 
Augustinópolis, Estado do Tocantins, na forma da lei etc, FAZ SABER a todos quanto o presente Edital virem ou dele 
conhecimento tiverem, que por este Juízo e Serventia Criminal tramita os autos da ação penal nº 5000060-98.2008.8.27.2710 – 
Chave 217808381814, figurando como acusado PAULO WAGNER BARBOSA DA SILVA, brasileiro, união estável, mecânico, 
natural de Colinas/TO, nascido aos 18/09/1976, filho de Iolanda Barbosa da Silva, inscrito no RG nº 187036120010 SSP/MA e 
CPF nº 003.984.921-07, atualmente em lugar incerto e não sabido, conforme certidão do Senhor Oficial de Justiça lançada no 
evento 25. Referido acusado encontra-se denunciado nas sanções do artigo 306 do CTB, para, no prazo de 10 (dez) 
dias (artigo 396, do Código de Processo Penal), responder à acusação, por escrito, nos autos epigrafados, que lhe move o 
Ministério Público do Estado do Tocantins, nomeado Defensor Público (artigo 396-A, § 2º, do Código de Processo Penal). Na 
resposta, poderá o acusado apresentar preliminares e alegar tudo que interesse à sua defesa, oferecer documentos e 
justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, no máximo de 05 (cinco), qualificando-as e requerendo 
suas intimações, quando necessário. E para que chegue ao conhecimento de todos os interessados e especialmente ao 
acusado, é expedido o presente edital que será publicado no lugar de costume na forma da lei. Dado e passado nesta cidade e 
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Comarca de Augustinópolis, Estado do Tocantins, aos 17/08/2021. Elaborado por mim, Benonias Ferreira Gomes – Técnico 
Judiciário. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
O Doutor ALAN RIBEIERO DA SILVA, Meritíssimo Juiz de Direito Titular da 2ª Escrivania desta Comarca de 
Augustinópolis, Estado do Tocantins, na forma da lei etc, FAZ SABER a todos quanto o presente Edital virem ou dele 
conhecimento tiverem, que por este Juízo e Serventia Criminal tramita os autos da ação penal nº 0004845-42.2018.8.27.2710 - 
 Chave 490793532018, figurando como acusados: 1. JOSÉ DE RIBAMAR DE ALMEIDA, brasileiro, solteiro,pedreiro, nascido aos 
23/04/1976, natural de São Sebastião do Tocantins/TO, filho de Manoel Magno de Almeida e Antônia Josefa de Almeida, 
portador do RG nº 3097601 SSP/PA e do CPF nº 586.695.312-91; 2. ODALEIA AMARO DE OLIVEIRA, brasileira, união estável, 
do lar, nascida aos 29/12/1987, natural de São Domingo do Capim-PA, filha de José Aloísio de Oliveira e Maria Santino Amaro, 
portadora do RG nº 5850750 SSP/PA e do CPF nº 025.412.262-09, atualmente em lugar incerto e não sabido, conforme certidão 
do Senhor Oficial de Justiça lançados nos eventos 18 e 19. Referidos acusados encontram-se denunciados nas sanções do 
artigo 180, §3º ,do Código Penal, para no prazo de 10 (dez) dias (artigo 396, do Código de Processo Penal), responderem à 
acusação, por escrito, nos autos epigrafados, que lhes move o Ministério Público do Estado do Tocantins, nomeado Defensor 
Público (artigo 396-A, § 2º, do Código de Processo Penal). Na resposta, poderão os acusados apresentar preliminares e alegar 
tudo que interesse às suas defesas, oferecerem documentos e justificações, especificarem as provas pretendidas e arrolarem 
testemunhas, no máximo de 05 (cinco), qualificando-as e requerendo suas intimações, quando necessário. E para que chegue 
ao conhecimento de todos os interessados e especialmente aos acusados, é expedido o presente edital que será publicado no 
lugar de costume na forma da lei. Dado e passado nesta cidade e Comarca de Augustinópolis, Estado do Tocantins, aos 
17/08/2021. Elaborado por mim, Benonias Ferreira Gomes – Técnico Judiciário. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
O Doutor ALAN RIBEIERO DA SILVA, Meritíssimo Juiz de Direito Titular da 2ª Escrivania desta Comarca de 
Augustinópolis, Estado do Tocantins, na forma da lei etc, FAZ SABER a todos quanto o presente Edital virem ou dele 
conhecimento tiverem, que por este Juízo e Serventia Criminal tramita os autos da ação penal nº 0000928-15.2018.8.27.2710 – 
Chave 848724271918, figurando como acusado LEANDRO COSTA DA SILVA, brasileiro, solteiro, agricultor, nascido aos 
13/10/1996, natural de Esperantina/TO, filho de Avelino Moura da Silva e de Maria Alice Oliveira da Silva, portador do RG nº 
1.341.206 SESP/TO, inscrito no CPF sob o nº 712.189.131-00, atualmente em lugar incerto e não sabido, conforme certidão do 
Senhor Oficial de Justiça lançada no evento 07 da CP nº 0003703-12.2018.8.27.2707. Referido acusado encontra-se denunciado 
nas sanções do artigo 180, caput, do Código Penal, para, no prazo de 10 (dez) dias (artigo 396, do Código de Processo 
Penal), responder à acusação, por escrito, nos autos epigrafados, que lhe move o Ministério Público do Estado do Tocantins, 
nomeado Defensor Público (artigo 396-A, § 2º, do Código de Processo Penal). Na resposta, poderá o acusado apresentar 
preliminares e alegar tudo que interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e 
arrolar testemunhas, no máximo de 05 (cinco), qualificando-as e requerendo suas intimações, quando necessário. E para que 
chegue ao conhecimento de todos os interessados e especialmente ao acusado, é expedido o presente edital que será publicado 
no lugar de costume na forma da lei. Dado e passado nesta cidade e Comarca de Augustinópolis, Estado do Tocantins, aos 
17/08/2021. Elaborado por mim, Benonias Ferreira Gomes – Técnico Judiciário. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
O Doutor ALAN RIBEIERO DA SILVA, Meritíssimo Juiz de Direito Titular da 2ª Escrivania desta Comarca de 
Augustinópolis, Estado do Tocantins, na forma da lei etc, FAZ SABER a todos quanto o presente Edital virem ou dele 
conhecimento tiverem, que por este Juízo e Serventia Criminal tramita os autos da ação penal nº 0000621-27.2019.8.27.2710 – 
Chave193765542919, figurando como acusado ALEILSON SILVA BRITO, brasileiro, nascido aos 27/09/1995, natural de 
Esperantina – TO, filho de Antônio Raimundo Brito e Maria da Silva Brito, CPF nº 050.902.091-70, atualmente em lugar incerto e 
não sabido, conforme certidão do Senhor Oficial de Justiça lançada no evento 10. Referido acusado encontra-se denunciado nas 
sanções do artigo155, § 1º e § 4º, inciso I, do Código Penal, para, no prazo de 10 (dez) dias (artigo 396, do Código de Processo 
Penal), responder à acusação, por escrito, nos autos epigrafados, que lhe move o Ministério Público do Estado do Tocantins, 
nomeado Defensor Público (artigo 396-A, § 2º, do Código de Processo Penal). Na resposta, poderá o acusado apresentar 
preliminares e alegar tudo que interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e 
arrolar testemunhas, no máximo de 05 (cinco), qualificando-as e requerendo suas intimações, quando necessário. E para que 
chegue ao conhecimento de todos os interessados e especialmente ao acusado, é expedido o presente edital que será publicado 
no lugar de costume na forma da lei. Dado e passado nesta cidade e Comarca de Augustinópolis, Estado do Tocantins, aos 
17/08/2021. Elaborado por mim, Benonias Ferreira Gomes – Técnico Judiciário. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
O Doutor ALAN RIBEIERO DA SILVA, Meritíssimo Juiz de Direito Titular da 2ª Escrivania desta Comarca de 
Augustinópolis, Estado do Tocantins, na forma da lei etc, FAZ SABER a todos quanto o presente Edital virem ou dele 
conhecimento tiverem, que por este Juízo e Serventia Criminal tramita os autos da ação penal nº 0002804-05.2018.8.27.2710 - 
 Chave 706181473918, figurando como acusados: 1. ANTONIO FRANCISCO MARQUES DE OLIVEIRA, brasileiro, solteiro, 
lavrador, nascido aos 12/06/1975, natural de Aroazes/PI, filho de Aureliana Maria da Conceição, portador do RG nº 1.011.339 
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SSP/TO; 2. CLEONEVES DA SILVA DOS SANTOS, brasileiro, solteiro, serviços gerais, nascido aos 15/03/1985, natural de 
Marabá/PA, filho de Raimundo Rodrigues dos Santos e Julia Pereira da Silva dos Santos, portador do RG nº 852728 SSP/TO, 
atualmente em lugar incerto e não sabido, conforme certidão do Senhor Oficial de Justiça lançados nos eventos 21 e 22 . 
Referidos acusados encontram-se denunciados nas sanções do artigo 155, §4º, IV, do Código Penal, para no prazo de 10 (dez) 
dias (artigo 396, do Código de Processo Penal), responderem à acusação, por escrito, nos autos epigrafados, que lhes move o 
Ministério Público do Estado do Tocantins, nomeado Defensor Público (artigo 396-A, § 2º, do Código de Processo Penal). Na 
resposta, poderão os acusados apresentar preliminares e alegar tudo que interesse às suas defesas, oferecerem documentos e 
justificações, especificarem as provas pretendidas e arrolarem testemunhas, no máximo de 05 (cinco), qualificando-as e 
requerendo suas intimações, quando necessário. E para que chegue ao conhecimento de todos os interessados e especialmente 
aos acusados, é expedido o presente edital que será publicado no lugar de costume na forma da lei. Dado e passado nesta 
cidade e Comarca de Augustinópolis, Estado do Tocantins, aos 17/08/2021. Elaborado por mim, Benonias Ferreira Gomes – 
Técnico Judiciário. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
O Doutor ALAN RIBEIERO DA SILVA, Meritíssimo Juiz de Direito Titular da 2ª Escrivania desta Comarca de 
Augustinópolis, Estado do Tocantins, na forma da lei etc, FAZ SABER a todos quanto o presente Edital virem ou dele 
conhecimento tiverem, que por este Juízo e Serventia Criminal tramita os autos da ação penal nº 00046428020188272710 – 
Chave 281460934318, figurando como acusado ANTONIO RODRIGUES DA SILVA vulgo “Antonio Filho”, brasileiro, solteiro, 
lavrador, nascido aos 07/07/1982, natural de Augustinópolis – TO, filho de Antonio Teixeira da Silva e Maria do Socorro Rosa de 
Sousa, atualmente em lugar incerto e não sabido, conforme certidão do Senhor Oficial de Justiça lançada no evento 10. Referido 
acusado encontra-se denunciado nas sanções do artigo 155 §1º do Código Penal, para, no prazo de 10 (dez) dias (artigo 396, 
do Código de Processo Penal), responder à acusação, por escrito, nos autos epigrafados, que lhe move o Ministério Público do 
Estado do Tocantins, nomeado Defensor Público (artigo 396-A, § 2º, do Código de Processo Penal). Na resposta, poderá o 
acusado apresentar preliminares e alegar tudo que interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as 
provas pretendidas e arrolar testemunhas, no máximo de 05 (cinco), qualificando-as e requerendo suas intimações, quando 
necessário. E para que chegue ao conhecimento de todos os interessados e especialmente ao acusado, é expedido o presente 
edital que será publicado no lugar de costume na forma da lei. Dado e passado nesta cidade e Comarca de Augustinópolis, 
Estado do Tocantins, aos 17/08/2021. Elaborado por mim, Benonias Ferreira Gomes – Técnico Judiciário. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
O Doutor ALAN RIBEIERO DA SILVA, Meritíssimo Juiz de Direito Titular da 2ª Escrivania desta Comarca de 
Augustinópolis, Estado do Tocantins, na forma da lei etc, FAZ SABER a todos quanto o presente Edital virem ou dele 
conhecimento tiverem, que por este Juízo e Serventia Criminal tramita os autos da ação penal nº 0005205-74.2018.8.27.2710 – 
Chave719060493218, figurando como acusado RANIELSON SANTOS GOMES, brasileiro, solteiro, nascido aos 03/01/1997, 
natural de Goianésia do Pará – PA, filho de Rubens Sousa Gomes e Lucilene da Silva Gomes, atualmente em lugar incerto e não 
sabido, conforme certidão do Senhor Oficial de Justiça lançada no evento 10. Referido acusado encontra-se denunciado nas 
sanções do artigo 12 da Lei nº 10.826/2003, para no prazo de 10 (dez) dias (artigo 396, do Código de Processo 
Penal), responder à acusação, por escrito, nos autos epigrafados, que lhe move o Ministério Público do Estado do Tocantins, 
nomeado Defensor Público (artigo 396-A, § 2º, do Código de Processo Penal). Na resposta, poderá o acusado apresentar 
preliminares e alegar tudo que interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e 
arrolar testemunhas, no máximo de 05 (cinco), qualificando-as e requerendo suas intimações, quando necessário. E para que 
chegue ao conhecimento de todos os interessados e especialmente ao acusado, é expedido o presente edital que será publicado 
no lugar de costume na forma da lei. Dado e passado nesta cidade e Comarca de Augustinópolis, Estado do Tocantins, aos 
17/08/2021. Elaborado por mim, Benonias Ferreira Gomes – Técnico Judiciário. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
O Doutor ALAN RIBEIERO DA SILVA, Meritíssimo Juiz de Direito Titular da 2ª Escrivania desta Comarca de 
Augustinópolis, Estado do Tocantins, na forma da lei etc, FAZ SABER a todos quanto o presente Edital virem ou dele 
conhecimento tiverem, que por este Juízo e Serventia Criminal tramita os autos da ação penal nº 0000025-43.2019.8.27.2710 – 
Chave 576089083319, figurando como acusado FRANCISCO RODRIGO DA COSTA, vulgo “Rodriguinho”, brasile iro, união 
estável, desempregado, nascido aos 21/08/1985, natural de Augustinópolis – TO, filho de Pedro Carlos da Costa e Francisca 
Francineide Conceição, atualmente em lugar incerto e não sabido, conforme certidão do Senhor Oficial de Justiça lançada no 
evento 10. Referido acusado encontra-se denunciado nas sanções do artigo 155, § 1º e § 4º, II, do Código Penal Brasileiro, para 
no prazo de 10 (dez) dias (artigo 396, do Código de Processo Penal), responder à acusação, por escrito, nos autos 
epigrafados, que lhe move o Ministério Público do Estado do Tocantins, nomeado Defensor Público (artigo 396-A, § 2º, do 
Código de Processo Penal). Na resposta, poderá o acusado apresentar preliminares e alegar tudo que interesse à sua defesa, 
oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, no máximo de 05 (cinco), 
qualificando-as e requerendo suas intimações, quando necessário. E para que chegue ao conhecimento de todos os 
interessados e especialmente ao acusado, é expedido o presente edital que será publicado no lugar de costume na forma da lei. 
Dado e passado nesta cidade e Comarca de Augustinópolis, Estado do Tocantins, aos 17/08/2021. Elaborado por mim, Benonias 
Ferreira Gomes – Técnico Judiciário. 
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EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
O Doutor ALAN RIBEIERO DA SILVA, Meritíssimo Juiz de Direito Titular da 2ª Escrivania desta Comarca de 
Augustinópolis, Estado do Tocantins, na forma da lei etc, FAZ SABER a todos quanto o presente Edital virem ou dele 
conhecimento tiverem, que por este Juízo e Serventia Criminal tramita os autos da ação penal nº 0000135-42.2019.8.27.2710 – 
Chave 975221568719, figurando como acusado RAMON GOMES DOS SANTOS, brasileiro, solteiro, mecânico, nascido aos 
12/11/1990, natural de Esperantina – TO, filho de Pedro Araújo dos Santos e Maria Divina Gomes dos Santos, RG nº 
057455272015-6 SSP/TO, CPF nº 031.513.811-46, atualmente em lugar incerto e não sabido, conforme certidão do Senhor 
Oficial de Justiça lançada no evento 10. Referido acusado encontra-se denunciado nas sanções do artigo 213, §1º, do Código 
Penal, para no prazo de 10 (dez) dias (artigo 396, do Código de Processo Penal), responder à acusação, por escrito, nos 
autos epigrafados, que lhe move o Ministério Público do Estado do Tocantins, nomeado Defensor Público (artigo 396-A, § 2º, do 
Código de Processo Penal). Na resposta, poderá o acusado apresentar preliminares e alegar tudo que interesse à sua defesa, 
oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, no máximo de 05 (cinco), 
qualificando-as e requerendo suas intimações, quando necessário. E para que chegue ao conhecimento de todos os 
interessados e especialmente ao acusado, é expedido o presente edital que será publicado no lugar de costume na forma da lei. 
Dado e passado nesta cidade e Comarca de Augustinópolis, Estado do Tocantins, aos 20/08/2021. Elaborado por mim, Benonias 
Ferreira Gomes – Técnico Judiciário. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
O Doutor ALAN RIBEIERO DA SILVA, Meritíssimo Juiz de Direito Titular da 2ª Escrivania desta Comarca de 
Augustinópolis, Estado do Tocantins, na forma da lei etc, FAZ SABER a todos quanto o presente Edital virem ou dele 
conhecimento tiverem, que por este Juízo e Serventia Criminal tramita os autos da ação penal nº 0000654-17.2019.8.27.2710 – 
Chave 771141999919, figurando como acusado COBIAS FERREIRA AMORIM, brasileiro, portador do RG n° 103461 SSP/TO e 
inscrito no CPF sob o n° 016.399.352-15, natural de Barra do Corda – MA, filho de José Costa Amorim e Emiliana Ferreira 
Amorim, atualmente em lugar incerto e não sabido, conforme certidão do Senhor Oficial de Justiça lançada no evento 09 da CP 
0000836-12.2019.8.27.2707. Referido acusado encontra-se denunciado nas sanções do artigo 38 da Lei 9.605/98 – crime de 
desmatamento, para no prazo de 10 (dez) dias (artigo 396, do Código de Processo Penal), responder à acusação, por escrito, 
nos autos epigrafados, que lhe move o Ministério Público do Estado do Tocantins, nomeado Defensor Público (artigo 396-A, § 2º, 
do Código de Processo Penal). Na resposta, poderá o acusado apresentar preliminares e alegar tudo que interesse à sua defesa, 
oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, no máximo de 05 (cinco), 
qualificando-as e requerendo suas intimações, quando necessário. E para que chegue ao conhecimento de todos os 
interessados e especialmente ao acusado, é expedido o presente edital que será publicado no lugar de costume na forma da lei.  
Dado e passado nesta cidade e Comarca de Augustinópolis, Estado do Tocantins, aos 17/08/2021. Elaborado por mim, Benonias 
Ferreira Gomes – Técnico Judiciário. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
O Doutor ALAN RIBEIERO DA SILVA, Meritíssimo Juiz de Direito Titular da 2ª Escrivania desta Comarca de 
Augustinópolis, Estado do Tocantins, na forma da lei etc, FAZ SABER a todos quanto o presente Edital virem ou dele 
conhecimento tiverem, que por este Juízo e Serventia Criminal tramita os autos da ação penal nº 0000682-82.2019.8.27.2710 – 
Chave 248845168719, figurando como acusado EDIVAN CRUZ RUBERTO, brasileiro, casado, lavrador, nascido aos 20/12/1980, 
filho de Antônio Ruberto e Edileusa Cruz Ruberto, CPF nº 002.951.383-94, atualmente em lugar incerto e não sabido, conforme 
certidão do Senhor Oficial de Justiça lançada no evento 08. Referido acusado encontra-se denunciado nas sanções do artigo129, 
§2º, II e III, do Código Penal, para no prazo de 10 (dez) dias (artigo 396, do Código de Processo Penal), responder à 
acusação, por escrito, nos autos epigrafados, que lhe move o Ministério Público do Estado do Tocantins, nomeado Defensor 
Público (artigo 396-A, § 2º, do Código de Processo Penal). Na resposta, poderá o acusado apresentar preliminares e alegar tudo 
que interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, no 
máximo de 05 (cinco), qualificando-as e requerendo suas intimações, quando necessário. E para que chegue ao conhecimento 
de todos os interessados e especialmente ao acusado, é expedido o presente edital que será publicado no lugar de costume na 
forma da lei. Dado e passado nesta cidade e Comarca de Augustinópolis, Estado do Tocantins, aos 17/08/2021. Elaborado por 
mim, Benonias Ferreira Gomes – Técnico Judiciário. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
O Doutor ALAN RIBEIERO DA SILVA, Meritíssimo Juiz de Direito Titular da 2ª Escrivania desta Comarca de 
Augustinópolis, Estado do Tocantins, na forma da lei etc, FAZ SABER a todos quanto o presente Edital virem ou dele 
conhecimento tiverem, que por este Juízo e Serventia Criminal tramita os autos da ação penal nº 0000947-84.2019.8.27.2710 – 
Chave 707633765919, figurando como acusado RANIELSON SANTOS GOMES, brasileiro, solteiro, lavrador, nascido aos 
03/01/1997, natural de Goianésia – PA, filho de Rubens Santos Gomes e Lucilene da Silva Santos, atualmente em lugar incerto e 
não sabido, conforme certidão do Senhor Oficial de Justiça lançada no evento 10. Referido acusado encontra-se denunciado nas 
sanções do artigo 157, §2º, I1, do Código Penal, para no prazo de 10 (dez) dias (artigo 396, do Código de Processo 
Penal), responder à acusação, por escrito, nos autos epigrafados, que lhe move o Ministério Público do Estado do Tocantins, 
nomeado Defensor Público (artigo 396-A, § 2º, do Código de Processo Penal). Na resposta, poderá o acusado apresentar 
preliminares e alegar tudo que interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e 
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arrolar testemunhas, no máximo de 05 (cinco), qualificando-as e requerendo suas intimações, quando necessário. E para que 
chegue ao conhecimento de todos os interessados e especialmente ao acusado, é expedido o presente edital que será publicado 
no lugar de costume na forma da lei. Dado e passado nesta cidade e Comarca de Augustinópolis, Estado do Tocantins, aos 
17/08/2021. Elaborado por mim, Benonias Ferreira Gomes – Técnico Judiciário. 
 

CRISTALÂNDIA 
1ª escrivania criminal 

Editais de intimações de sentença com prazo de 60 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA COM PRAZO DE 60 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 0000773-60.2019.8.27.2715, que a justiça pública move contra o (a) 
acusado (a) JUCYFLAVIO TAVARES CARNEIRO (acusado), brasileiro, nascido aos 04/08/1987, na cidade de Porto 
Nacional/TO, inscrito no RG de nº 783.818 SSP/TO, CPF de nº 015.765.231-95, filho de Odenir Tavares Carneiro, atualmente em 
local incerto e não sabido, incurso artigo 147, caput, do Código Penal, com as implicações da Lei Maria da Penha, conforme 
consta dos autos, fica intimado (a) pelo presente sobre a sentença condenatória autos supra. 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 
Cristalândia, Estado do Tocantins, aos 20 de agosto de 2021. Eu ___ Ester Alves Oliveira, Téc. Judicial da Vara Criminal, lavrei o 
presente. 
 

GUARAÍ 
1ª vara cível 

Intimações às partes 
INTIMAÇÃO À PARTE 
Fica INTIMADO a requerida da parte dispositiva da sentença transcrita abaixo: 
Processo nº 0005097-12.2018.8.27.2721 – Chave do processo: 975827277118 
AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL   
REQUERIDA: JOSENILDA CONCEIÇÃO DA SILVA, brasileira, casada, CPF n° 000.555.821-25, residente e domiciliada à 
AVENIDA B-14, N° 4.133, SETOR SÃO LUIZ, CEP N° 77.700-000, GUARAÍ - TO. 
SENTENÇA do Evento 88 de 11/06/2021: “JULGO PROCEDENTE, nos termos do artigos 487, I e 702, §8º, ambos do NCPC, o 
pleito do autor para declarar rescindido o contrato de compra e venda com reserva de domínio firmado pelas partes, retornando-
as ao status quo ante, e, via de consequência, torno definitiva a medida liminar de reintegração na posse do veículo objeto do 
contrato (evento 08), consolidando a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem apreendido no patrimônio do 
credor. CONDENO a parte requerida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o 
valor atualizado da causa, com fundamento no artigo 85, parágrafo 2° do Código de Processo Civil.  PROMOVA A 
ESCRIVANIA a BAIXA NO GRAVAME porventura realizado e ainda pendente junto à base de dados do RENAJUD. Após o 
trânsito em julgado, deem baixa. Intimem-se. Guaraí, data certificada pelo sistema. FÁBIO COSTA GONZAGA, Juiz de Direito.” 
 
INTIMAÇÃO À PARTE 
Fica INTIMADO o requerido da parte dispositiva da sentença transcrita abaixo: 
Processo nº 0003437-12.2020.8.27.2721 – Chave do processo: 468676443820 
AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE    
REQUERIDO: JOSÉ ERNESTINO DA SILVA, brasileiro, portador da carteira de identidade RG nº1.442.440 SSP/GO, inscrito no 
CPF nº193.526.621-72, residente e domiciliado na AVENIDA JULIAO GONCALVES, 26, TUPIRAMA - TO. 
SENTENÇA do Evento 108 de 16/06/2021: “JULGO PROCEDENTE O PEDIDO e EXTINGO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO 
O PRESENTE FEITO nos termos do art. 487 do CPC, tornando definitiva a tutela antecipada para imitir aos autores 
definitivamente a posse do imóvel indicado acima e por conseguinte, CONDENO os requeridos ao pagamento das custas 
processuais e de honorários advocatícios em 10% do valor da causa em favor da Defensoria Pública do Estado do Tocantins, 
nos termos do art. 85, §2º do CPC. Após o trânsito em julgado, ao arquivo. Intime-se. Publique-se. Cumpra-se. Guaraí, data 
certificada no sistema. FÁBIO COSTA GONZAGA - Juiz de Direito.” 
 

GURUPI 
1ª vara da fazenda e registros públicos 

Editais de citações com prazo de 20 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 20 DIAS.                                                                                             
O Doutor Nassib Cleto Mamud, MM. Juiz de Direito da Vara dos Feitos das Fazendas e Registros Públicos desta cidade e 
Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins, na forma da lei, etc. FAZ SABER a todos quantos presentes edital de citação virem ou 
conhecimento dele tiverem, que por este Juízo e respectiva Escrivania da Fazenda e Registros Públicos, se processam os autos 
de AÇÃO CIVIL PÚBLICA C.C. OBRIGAÇÃO DE FAZER, processo nº 00022039420178272722 por MUNICÍPIO DE CARIRI - TO 
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em desfavor SUELI SOARES DE ALMEIDA, sendo o presente para CITAR a requerida SUELI SOARES DE ALMEIDA, inscrito 
no CPF (MF) sob o 264.837.931-20 estando em lugar incerto e não sabido, para no prazo de quinze dias para apresentar 
contestação a petição inicial. E para que ninguém alegue ignorância, mandou expedir o presente edital, o qual deverá ser 
publicado uma vez no Diário da Justiça do Estado e afixado no átrio do Fórum local. DADO E PASSADO, nesta Cidade e 
Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins, aos 19 de Agosto de 2021. Pâmela Soares Pereira, servidor de secretaria, digitou e 
subscreveu. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 20 DIAS.                                                                                              
O Doutor Nassib Cleto Mamud, MM. Juiz de Direito da Vara dos Feitos das Fazendas e Registros Públicos desta cidade e 
Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins, na forma da lei, etc. FAZ SABER a todos quantos presentes edital de citação virem ou 
conhecimento dele tiverem, que por este Juízo e respectiva Escrivania da Fazenda e Registros Públicos, se processam os autos 
de Ação Monitória, processo nº 5000913-66.2011.8.27.2722 por Fundação UNIRG em desfavor de HAFFILA AIRES DE 
ALMEIDA CATENACE, sendo o presente para CITAR a requerida HAFFILA AIRES DE ALMEIDA CATENACE, inscrito no CPF 
(MF) sob o nº 975.138.651-91 estando em lugar incerto e não sabido, para no prazo de quinze dias opor embargos ou pagar a 
quantia devida. Ficando ciente que o pagamento no prazo aqui descrito ficará isento do pagamento das custas processuais e 
arcará com honorários de advogado no importe de cinco por cento do valor da causa, porém o não cumprimento no prazo de 
quinze dias constituir-se-á de pleno direito o título executivo judicial (art. 701, caput, e §§ 1º e 2º, CPC), nos termos do despacho 
proferido nos autos. E para que ninguém alegue ignorância, mandou expedir o presente edital, o qual deverá ser publicado uma 
vez no Diário da Justiça do Estado e afixado no átrio do Fórum local. DADO E PASSADO, nesta Cidade e Comarca de Gurupi, 
Estado do Tocantins, aos 19 de Agosto de 2021. Pâmela Soares Pereira, servidor de secretaria, digitou e subscreveu. 
 

PALMAS 
3ª vara cível 

Às partes e aos advogados 
AUTOS N. 5004875-13.2010.8.27.2729 
chave n. 764229179214 
AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA 
AUTOR: JORGE MAGALHAES SEIXAS 
ADVOGADO: ROGÉRIO BEIRIGO DE SOUZA (OAB TO01545B) 
RÉU: DEUZIMAR COELHO DOS SANTOS 
advogado: não constituído 
INTIMAÇÃO: “(...) Não havendo advogado constituído nos autos, a? SECRETARIA ?deve intimar o executado pessoalmente, 
de preferência pela via postal, com especial atenção para o disposto no artigo 274, CPC quanto à alteração de 
endereço?momentânea ou definitiva sem comunicação ao Juízo,?para, no?prazo de 05 (cinco) dias,?comprovar que as quantias 
indisponíveis são impenhoráveis ou que houve indisponibilidade excessiva de ativos (art. 854, § 3º, I, II, CPC), sob pena de ser 
convertida em penhora a indisponibilidade dos valores; (...) data certificada pelo sistema. Ass Rodrigo da Silva Perez Araujo-Juiz 
de Direito”. 
 

3ª vara da família e sucessões 

Editais de citações com prazo de 20 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS 
O Excelentíssimo Doutor NELSON COELHO FILHO, MM. Juiz de Direito em Substituição Automatica da 3ª Vara de Família e 
Sucessões, no uso de suas atribuições legais e na forma da Lei, etc. FAZ SABER a todos quanto o presente Edital virem ou 
conhecimento dele tiverem, que por este Juízo e respectivo Cartório se processam os autos n.º 0027472-80.2018.8.27.2729, a 
inventariante e viúva, MARIA APARECIDA PEREIRA SILVA RODRIGUES, e os filhos, ÊNIO LAGO RODRIGUES, WILLYANS 
LAGO RODRIGUES e MIGUEL LAGO RODRIGUES, CORINTHA APARECIDA RODRIGUES, EDUARGO MIGUEL 
RODRIGUES, HERCULES MIGUEL RODRIGUES, WILSON RODRIGUES FILHO, FAUSTO MIGUEL RODRIGUES, FÁBIO 
MIGUEL RODRIGUES, FLÁVIO MIGUEL RODRIGUES, ROSA DAS GRAÇAS RODRIGUES, SANDRA MIGUEL 
RODRIGUES, movem em face de WILSON MIGUEL RODRIGUES a Citação/Intimação de eventuais interessados, com prazo de 
20 dias, para que, caso queiram, manifestem no prazo de 15 (quinze) dias; (Art. 626, §1º do CPC). E para que ninguém possa 
alegar ignorância, mandou o MM. Juiz, expedir o presente Edital, que será publicado na forma da lei. Palmas/TO. 17 de 
novembro de 2020. 
 

Editais de publicações de sentenças de interdição 
 
EDITAL DE PUBLICAÇÃO E INTIMAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO COM PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS 
O Excelentíssimo Doutor NELSON COELHO FILHO MM Juiz de Direito da Terceira Vara de Família e Sucessões da Comarca 
de Palmas, Estado do Tocantins, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a todos quanto o presente Edital virem ou conhecimento dele 
tiverem, que por este Juízo e respectivo Cartório se processam os autos da ação Tutela e Curatela - Nomeação Nº 0029115-
10.2017.8.27.2729/TO, a qual declarou a interdição de ELIZANGELA BARBOSA DA SILVA, nos termos da sentença cujo 
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dispositivo é o seguinte: SENTENÇA "... DO DISPOSITIVO ISSO POSTO, em consonância com o parecer do Ministério 
Público, JULGO PROCEDENTE o pedido da inicial, razão pela qual DECRETO A INTERDIÇÃO de ELIZÂNGELA BARBOSA 
DA SILVA e fixo os limites da curatela na forma a seguir: quanto aos atos relacionados aos direitos de natureza “patrimonial e 
negocial” (artigo 85, caput, da Lei n. 13.146/2015), tais como: emprestar, transigir, dar quitação, alienar e hipotecar com 
autorização judicial, bem como para representar o interditando em Juízo, perante as repartições públicas, bancos e instituições 
financeiras (artigo 755, incisos I e II, e § 1º, do CPC/2015; Lei n. 13.146/2015, artigos 84, § 1º, e 85,  caput e § 1º; artigos 4º, III, 
1.767, I, e 1.775, § 1º do CC), hospitais, clínicas médicas e demais circunstâncias que o exercício da curatela permitir, a quem 
caberá zelar pelos interesses da interditanda, observados os parâmetros legais para tanto. Nos termos do artigo 755, incisos I e 
II, e § 1º do Código de Processo Civil nomeio como sua CURADORA a pessoa de MARIA HELENA BARBOSA, que deverá 
prestar contas de sua administração em Juízo anualmente, apresentando o balanço do respectivo ano  (artigo 84, § 4º. da 
Lei 13.146/15 - Estatuto da Pessoa com Deficiência), não podendo dispor dos bens da interditanda sem autorização 
judicial. Com espeque no art. 487, I, do CPC, JULGO EXTINTO O PROCESSO com a resolução do mérito.  Com base no 
artigo 755, § 3º do CPC, inscreva-se esta Sentença no Registro de Pessoas Naturais e imediatamente publique-se na rede 
mundial de computadores, no sítio do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins e na plataforma de editais do Conselho 
Nacional de Justiça, nos quais permanecerá por 06 (seis) meses; na imprensa local por 01 (uma) vez e no Órgão Oficial - Diário 
da Justiça - por 03 (três) vezes, com intervalo de 10 (dez) dias, constando do Edital os nomes do interdito e do curador, a causa 
da interdição e os limites da curatela. Sem custas à vista da gratuidade judiciária deferida no Evento 16. Sem condenação em 
honorários advocatícios ante a ausência de pretensão resistida. Após o trânsito em julgado, expeça-se o Termo de Curatela 
Definitivo e arquivem-se os autos observando as cautelas de praxe. Ciência ao MP. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 
Cumpra-se. Palmas/TO, data certificada pelo sistema. ADRIANO GOMES DE MELO OLIVEIRA - Juiz de Direito.". E para que 
ninguém possa alegar ignorância, mandou o(a) MM(a). Juiz(a), Juízo da 3ª Vara da Família e Sucessões de Palmas expedir o 
presente Edital, que deverá ser publicado uma vez no Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal de Justiça deste Estado, e afixar 
uma via no placar do Fórum local. Palmas/TO, 16 de outubro de 2020. 
 

5ª vara cível 

Editais de citações com prazo de 30 dias 
 
EDITAL DE CITAÇÃO DE TERCEIROS INTERESSADOS 
PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
LAURO AUGUSTO MOREIRA MAIA, Meritíssimo Juiz de Direito da 5ª Vara Cível, no uso de suas atribuições legais e na forma 
da lei, etc... 
FAZ SABER a todos que o presente edital virem ou que dele conhecimento tiverem que por este meio CITA para participação no 
processo, todos os terceiros interessados, incertos ou desconhecidos. 
AUTOS N°: 0039244-69.2020.8.27.2729 
AÇÃO: Usucapião 
VALOR DA CAUSA: 1.000,00 
REQUERENTE: MARIA ROSA DE OLIVEIRA FARIA 
REQUERIDO: MICHELLY CRISTINE DA SILVA ANDRADE 
FINALIDADE: CITAR todos os terceiros interessados, incertos ou desconhecidos, para nos termos da ação supra mencionada, 
bem como para no prazo de 15 (quinze) dias, manifestarem-se caso haja interesse na causa. 
DESPACHO: [...] Dispensável relatório, por se tratar de decisão interlocutória.Nos termos do art. 246, §3º, do CPC, citem-se os 
confinantes pessoalmente.Determino a publicação de edital, consoante disposto no art. 259, I, do CPC.Oficie-se o Cartório de 
Registro de Imóveis para que conste à margem do registro do imóvel objeto da lide a existência da presente demanda. Intimem-
se as Fazendas Públicas Federal (AGU), Estadual (PGE) e Municipal (Palmas), esta por mandado e aquelas via postal, para 
manifestarem interesse na causa, no prazo de 15 dias. Intime-se também o Ministério Público Estadual para atuar como fiscal da 
ordem jurídica, caso entenda necessário. CONSIDERANDO as especificidades do momento atual, sobretudo as determinações 
apresentadas pela Lei Federal nº 13.979/2020, que estabelecem medidas de emergência para enfrentamento do novo 
Coronavírus (Covid-19), tratando-se o atual momento de emergência de saúde pública de importância internacional, bem como 
as medidas instrumentalizadas pelo Decreto do Poder Judiciário Tocantinense nº 109/2020 que também trata de medidas 
temporárias de prevenção da disseminação do Covid-19; CONSIDERANDO, portanto, a impossibilidade da realização da 
audiência inaugural (conciliação/mediação), do artigo 334 do Código de Processo Civil, sobretudo sopesando as incertezas do 
momento e o acumulado de audiências a serem realizadas quando a situação de emergência cessar, o que abarrotaria a 
CENTRAL DE CONCILIAÇÃO (CEJUSC), inviabilizando a própria prestação jurisdicional; [...] Lauro Augusto Moreira Maia, Juiz 
de Direito. 
SEDE DO JUÍZO: 5ª Vara Cível, Fórum Marquês de São João da Palma, Avenida Teotônio Segurado s/n, Próximo ao Paço 
Municipal, Palmas - TO - Telefone nº (063) 3218-4565. O presente edital foi expedido para que chegue ao conhecimento de 
todos e ninguém possa alegar ignorância, sendo que uma via será afixada no átrio do Fórum desta Comarca, bem como será 
publicado na forma da lei.  
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6ª vara cível 

Editais de citação 
EDITAL DE CITAÇÃO DE TERCEIROS INTERESSADOS 
PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
REQUERENTE: IZAURA MARIA DE OLIVEIRA, CPF: 24279323534 
REQUERIDOS: JOANA BAUM, CPF: 23936070059 ROMEU BAUM,CPF:  11343796091 GERMENIANO DE SOUZA COSTA, 
CPF: 70771804849   E ELIDA MARIA DE SOUZA COSTA, CPF: 75911612615. 
A Doutora 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 quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo da 6ª Vara Cível tramita a 
Ação de  USUCAPIÃO nº 0025259-38.2017.8.27.2729, proposta por IZAURA MARIA DE OLIVEIRA em desfavor de JOANA 
BAUM, ROMEU BAUM, GERMENIANO DE SOUZA COSTA e ELIDA MARIA DE SOUZA COSTA  
FINALIDADE: CITAR EVENTUAIS INTERESSADOS para os termos da ação de Usucapião ajuizada pelo autor em desfavor dos 
requeridos acima descritos, envolvendo o imóvel a seguir descrito. DESCRIÇÃO DO BEM: área de terreno urbano de 181,20 m² 
denominada de lote 24-B, localizado dentro do lote 24 situado na ARSE 62 (também denominada de quadra 606 SUL) – QI 11, 
Alameda MABE, em Palmas – TO. ESPECIFICAÇÕES: Lote 24-B: área de 181,20 m² (12,08m X 15,00m) Frente: 12,08 m com a 
passagem de Pedestre Fundo: 12,08 m com o lote 22; Lado Direito: 15,00 m com o lote 23; Lado esquerdo: 15,00 m com o lote 
24-A.  Para que não possa alegar ignorância, expediu-se o presente edital com o prazo de 30 (trinta) dias, que será afixado no 
placar do Fórum local, bem como será publicado no Diário da Justiça.  
DECISÃO: [...] Assim, PUBLIQUE-SE edital para conhecimento de terceiros interessados. [...]. Edimar de Paula, Juiz de Direito. 
 

Às partes e aos advogados 
AUTOS  N. 0012995-18.2019.8.27.2729 
chave n. 797007016619 
AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA 
AUTOR: MARIA HELENA MENDONÇA MOREIRA 
ADVOGADO: RAFAEL PEREIRA PARENTE (OAB TO004971) 
RÉU: KEVIN RAFAEL WCHOA REIS 
RÉU: FABRICIO WCHOA REIS 
Advogado: não constituído 
INTIMAÇÃO: Fica a  parte executada intimada, no?prazo de 05 (cinco) dias,?comprovar que as quantias indisponíveis são 
impenhoráveis ou que houve indisponibilidade excessiva de ativos (art. 854, § 3º, I, II, CPC), sob pena de ser convertida em 
penhora a indisponibilidade dos valores. 
 

Diretoria do foro 

Portarias 
 Portaria Nº 1969/2021 - PRESIDÊNCIA/DF PALMAS, de 16 de agosto de 2021 
A Excelentíssima Senhora FLÁVIA AFINI BOVO, Juíza de Direito Diretora do Foro desta Comarca de Palmas, Estado do 
Tocantins, no uso de suas atribuições e na forma da lei etc... 
 CONSIDERANDO os dispostos nas Resoluções  nº 71, de 31 de março de 2009, e nº 152, de 06 de julho de 2012, ambas do 
Conselho Nacional de Justiça, que dispõe sobre o regime de Plantão Judiciário em 1º e 2º graus de jurisdição; 
CONSIDERANDO a Resolução nº 46/2017, de 07 de dezembro de 2017, da Presidência do Egrégio Tribunal de Justiça do 
Estado do Tocantins, que disciplina o Plantão Judiciário de 1º e 2º graus no âmbito do Poder Judiciário Tocantinense; 
CONSIDERANDO a necessidade de promover alterações da Escala do Plantão Judicial instituída através da Portaria nº 
228/2018; 
CONSIDERANDO que conforme disposto na Resolução nº 46/2017 do Tribunal de Justiça deste Estado. 
CONSIDERANDO os termos da Resolução nº 49, de 14 e dezembro de 2020, que estabelece o expediente no Poder Judiciário 
para o período das 12h às 18h; 
RESOLVE: 
Art.1 alterar o anexo II da Portaria nº 053/2020, para o fim de registrar que o plantão judicial do período de 20/08/2021 às 18h a 
27/08/2021, às 11h59min, será cumprido pelo magistrado Edmar de Paula, servidor Alcides Franco Martins Trindade e 
oficial de justiça José Paulo Ribeiro Guimarães. 
Art. 2º os plantões serão exercidos pelo Douto Magistrado que se encontra respondendo pela Unidade Judiciária escalada e seu 
respectivo Escrivão ou aquele que as suas vezes o fizer. 
Art. 3º nos casos de suspeição, impedimento, impossibilidade ou ausência do Magistrado plantonista, o plantão será exercido 
pelo Magistrado designado para o plantão imediatamente subseqüente, com superveniente compensação. 
Art. 4º a critério da Diretoria do Foro, a Escala de Plantão poderá ser modificada, por meio de requerimentos justificados. 
Publique-se atentando-se para o parágrafo único do art. 2º da Resolução CNJ nº 71/2009, com as modificações efetuadas pela 
Resolução nº 152/2012. 
Registre-se. Cumpra-se. 
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 Dado e passado nesta cidade e Comarca de Palmas-TO, GABINETE DO JUIZ DIRETOR DO FORO, aos dezenove (16) dias do 
mês de agosto (08) do ano de dois mil e vinte e um (2021). 
Flávia Afini Bovo 
Diretora do Foro 
 

Vara de cartas precatórias, falências e concordatas 

Intimações aos advogados 
INTIMAÇÃO AOS ADVOGADOS 
Ficam as partes por meio de seus advogados, intimadas do ato processual abaixo: 
Carta Precatória nº. 0013500-38.2021.8.27.2729 – CHAVE PROCESSO: 766109420921 
Deprecante: 4ª Vara Cível da Com. de Brasília - DF 
Ação: Cumprimento de Sentença 
Nº de origem: 0052442-90.2008.8.07.0001 
Exequente: José Pereira da Graça Couto Júnior 
Advogado: Felipe Cianni de Lara Resende – OAB/DF. 37.870 
Advogada: Maria Isabella Basílio da Graça Couto – OAB/DF 209.134 
Exequente: Adriana Basílio Graça Couto 
Executado: Deni Isomura 
Advogado: Cícero Rodrigues Marinho Filho – OAB/TO 3.023 
Executada: Vera Lúcia Thoma Isomura 
Advogada: Cícero Rodrigues Marinho Filho – OAB/TO 3.023 
INTIMAÇÃO: Fica a parte exequente através de seus advogados intimado para no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar 
acerca da petição encartada pelo Leiloeiro no evento 32.  
 

Vara de execuções fiscais e ações de saúde 

Editais de intimações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da 
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc - nº 00303120520148272729, que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, fica o executado SANDRA LUIZA DE MELO CAVALCANTE. CNPJ/CPF nº 
355.485.921-49, INTIMADO para, caso queira, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do Art. 854, § 3º, I e II, do CPC, 
comprovar nos autos que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade excessiva, 
conforme extrato em anexo. Ficando o executado, INTIMADO que, transcorrido o prazo supracitado sem que haja qualquer 
manifestação nos autos, dar-se-á início ao prazo de 30 (trinta) dias para a interposição dos respectivos embargos. Eu_____ 
Wagner Ferreira Marinho, Escrivão Judicial, o digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, data certificada pelo 
sistema. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da 
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc - nº 5008866-26.2012.8.27.2729, que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executado RENATO REOLON,CNPJ/CPF nº 048.908.909-71, INTIMADO para, 
caso queira, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do Art. 854, § 3º, I e II, do CPC, comprovar nos autos que as quantias 
tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade excessiva, conforme extrato em anexo. Ficando o 
executado, INTIMADO que, transcorrido o prazo supracitado sem que haja qualquer manifestação nos autos, dar-se-á início ao 
prazo de 30 (trinta) dias para a interposição dos respectivos embargos. Eu_____ Wagner Ferreira Marinho, Escrivão Judicial, o 
digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, data certificada pelo sistema. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - 
Mat. 226651. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da 
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc - nº 50094084420128272729 que lhe move 
A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executado CONNOR CONSTRUTORA LTDA. CNPJ/CPF nº 07.259.384/0001-00, 
INTIMADO para opor os embargos no prazo de 30(trinta) dias para a interposição dos respectivos embargos. Eu_____ Wagner 
Ferreira Marinho, Escrivão Judicial, o digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, data certificada pelo sistema. (AS) 
Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
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EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da 
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc - nº 00309001220148272729 que lhe move 
A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executado VALDEMAR RODRIGUES DA SILVA . CNPJ/CPF nº 967.467.931-68, 
INTIMADO para opor no prazo de 30(trinta) dias  a interposição dos respectivos embargos. Eu_____ Wagner Ferreira Marinho, 
Escrivão Judicial, o digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, data certificada pelo sistema. (AS) Wagner Ferreira 
Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da 
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc - nº 00461972020188272729 que lhe move 
A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executado ADAO LUIZ BARBOSA LEAL  CNPJ/CPF nº 601.549.771-87,INTIMADO 
para opor no prazo de 30(trinta) dias  a interposição dos respectivos embargos. Eu_____ Wagner Ferreira Marinho, Escrivão 
Judicial, o digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, data certificada pelo sistema. (AS) Wagner Ferreira Marinho – 
Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da 
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc - nº 50226520620138272729 que lhe move 
A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executado MARIA RITA CARDOZO DA SILVA   CNPJ/CPF nº 628.600.034-
87,INTIMADO para opor no prazo de 30(trinta) dias  a interposição dos respectivos embargos. Eu_____ Wagner Ferreira 
Marinho, Escrivão Judicial, o digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, data certificada pelo sistema. (AS) Wagner 
Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da 
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc - nº 50361567920138272729 que lhe move 
A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executado SHH AUTOMOVEIS LTDA    CNPJ/CPF nº 04.374.246/0004-27,INTIMADO 
para opor no prazo de 30(trinta) dias  a interposição dos respectivos embargos. Eu_____ Wagner Ferreira Marinho, Escrivão 
Judicial, o digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, data certificada pelo sistema. (AS) Wagner Ferreira Marinho – 
Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da 
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc - nº 50004978220088272729 que lhe move 
A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executado LUCIANO SCARLATO  CNPJ/CPF nº 28915351894,INTIMADO para opor 
no prazo de 30(trinta) dias  a interposição dos respectivos embargos. Eu_____ Wagner Ferreira Marinho, Escrivão Judicial, o 
digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, data certificada pelo sistema. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - 
Mat. 226651. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da 
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc - nº 50033491120108272729 que lhe move 
A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, fica o executado RICARDO DANIEL BRIOTTO  CNPJ/CPF nº 28571596840,INTIMADO para 
opor no prazo de 30(trinta) dias  a interposição dos respectivos embargos. Eu_____ Wagner Ferreira Marinho, Escrivão Judicial, 
o digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, data certificada pelo sistema. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão 
- Mat. 226651. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da 
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc - nº 50031464920108272729 que lhe move 
A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, fica o executado RONALDO MURILO DE ALMEIDA CORDEIRO  CNPJ/CPF nº 
04058832851,INTIMADO para opor no prazo de 30(trinta) dias  a interposição dos respectivos embargos.Eu_____ Wagner 
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Ferreira Marinho, Escrivão Judicial, o digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, data certificada pelo sistema. (AS) 
Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da 
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc - nº 50353386420128272729 que lhe move 
A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executado  DANIEL PEREIRA DOS SANTOS   CNPJ/CPF nº 276.582.361-
87,INTIMADO para opor no prazo de 30(trinta) dias  a interposição dos respectivos embargos. Eu_____ Wagner Ferreira 
Marinho, Escrivão Judicial, o digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, data certificada pelo sistema. (AS) Wagner 
Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
 Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da 
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc - nº 50071624120138272729 que lhe move 
A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executado JOSE PIRES BONFIM CNPJ/CPF nº 575.482.421-15,INTIMADO para opor 
no prazo de 30(trinta) dias a interposição dos respectivos embargos. Eu_____ Wagner Ferreira Marinho, Escrivão Judicial, o 
digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, data certificada pelo sistema. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - 
Mat. 226651. 
 

PORTO NACIONAL 
Vara de família, sucessões, infância e juventude 

Editais de citações com prazo de 20 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO - Art. 626, § 1º do CPC 
A Doutora  HÉLVIA TÚLIA SANDES PEDREIRA, Juíza de Direito da Vara de Família, Sucessões, Infância e Juventude da 
Comarca de Porto Nacional, FAZ SABER a todos quantos o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, especialmente 
possíveis herdeiros interessados, ausentes, etc, que por este Juízo e Cartório  tramita os autos da AÇÃO DE INVENTÁRIO sob 
o nº 0016550-53.2018.8.27.2737 e Chave nº 134717094318, tendo como inventariante  Eva Azevedo Machado dos bens 
deixados por JOÃO MARTINS DE LIMA,   que ficam devidamente CITADOS de todos os termos da presente ação, para, 
querendo, manifestarem-se sobre as declarações prestadas pelo Inventariante, bem como, através de advogado 
legalmente habilitado, acompanharem o processo até o final, e ciente de que poderão respondê-la no prazo de 15 (quinze) 
dias, sob as penas da lei e para todos os fins e efeitos de direito. E para que chegue ao conhecimento de todos e,  para que 
ninguém possa alegar ignorância mandou expedir o presente que será publicado e afixado na forma da Lei. DADO E PASSADO 
nesta cidade de Porto Nacional/TO, Cartório de Família, Sucessões, Infância e Juventude. Eu, Célia Maria Carvalho Godinho- 
Técnica Judiciária, digitei. HÉLVIA TÚLIA SANDES PEDREIRA-JUÍZA DE DIREITO. 
 

TAGUATINGA 
2ª vara cível e família 
Intimações às partes 

INTIMAÇÃO DE SENTENÇA 
PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL Nº 0000219-85.2021.8.27.2738/TO 
AUTOR: HERCULANO DA SILVA OLIVEIRA 
RÉU: ROSILEIDE ALVES DA SILVA 
FINALIDADE: Intimar a requerida ROSILEIDE ALVES DA SILVA, da parte conclusiva da sentença conforme abaixo transcrita: 
Ante o exposto, HOMOLOGO o requerimento de desistência da ação e, em consequência EXTINGO o processo, sem resolução 
do mérito, com fundamento no art. 485, incisos VIII, do CPC/15.Intimem-se. Expeça-se o necessário. Após o trânsito em julgado 
e observadas as formalidades legais, dê-se baixa.Taguatinga/TO, data certificada pelo sistema Taguatinga, 09 de junho de 2021. 
JEAN FERNANDES BARBOSA DE CASTRO, Juiz de Direito. 
 

TOCANTINÓPOLIS 
1ª vara criminal 

Editais de citações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
PROCESSO Nº 0000033-56.2021.8.27.2740 – AÇÃO PENAL 
AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS 
DENUNCIADOS: GILVANDO MARQUES DOS SANTOS e NAELSON ALVES FERREIRA 
O Exmo Sr. Dr. HELDER CARVALHO LISBOA, Juiz de Direito da Vara Criminal, desta cidade e Comarca, Estado do Tocantins. 
FAZ SABER a todos os que o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, que por meio deste edital CITAR o 
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denunciado: NAELSON ALVES FERREIRA, brasileiro, nascido em 02/05/1994, natural de Tuntum/MA, filho de Antônio Justino 
dos Santos e de Antônia Alves Ferreira, nos autos de Ação Penal n° 0000033-56.2021.8.27.2740, por estar em lugar incerto 
ou não sabido, para no prazo de 10 (dez) dias ofertar Defesa Preliminar por escrito, oportunidade em que poderá alegar 
tudo de útil à sua defesa, juntar documentos e especificar provas, sua inércia implicará na nomeação de defensor dativo (art. 
396, § 2º do CPP). Para conhecimento de todos é passado o Presente Edital, ficando a 2ª via afixada no “Placar” do Fórum desta 
Comarca, Estado do Tocantins e a 3ª via publicada no Diário da Justiça. Dado e passado nesta c idade e Comarca de 
Tocantinópolis – TO, aos 20 (vinte) dias do mês de agosto de 2021. Eu, Marinete Rodrigues de Carvalho – Servidora da 
Secretaria, digitei. HELDER CARVALHO LISBOA Juiz de Direito. 
 

NÚCLEO DE APOIO ÀS COMARCAS - NACOM 
Editais de citações com prazo de 15 dias 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO 15(QUINZE) DIAS 
MONITÓRIA Nº 5011640-98.2012.8.27.2706/TO 
AUTOR: DISTRIBUIDORA DE FERROS E ACO B E R LTDA 
RÉU: ALFREDO CASTELO BRANCO DE BARROS 
O Dr JOSÉ EUSTAQUIO DE MELO JUNIOR, 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, assim CITAM-SE 
o requerido ALFREDO CASTELO BRANCO DE BARROS inscrito no CPF sob o nº 513.387.347-68 para que tome conhecimento 
do Despacho prolatado no evento 134, cujo dispositivos segue transcrito:  O relatório é dispensável, decido: Trata-se de AÇÃO 
MONITORIA promovida por DISTRIBUIDORA DE FERROS E AÇOS B & R LTDA., em desfavor de ALFREDO CASTELO 
BRANCO DE BARROS, ambos qualificados nos autos. Verifico dos autos em apreço a ausência de citação/intimação da parte 
Requerida, haja vista a não localização nos endereços informados. Dessarte, já houve pesquisa de endereço nos sistemas 
disponíveis ao Juízo (BACENJUD, INFOSEG/RECEITA, RENAJUD/DETRAN e SIEL/TER (evento 21), todos já diligenciados, 
contudo sem êxito. Manifestação do Requerente pleiteando a citação por Edital (evento 103). Indeferimento do pedido de citação 
por Edital e determinação para buscas de endereço do Requerido nos sistemas RENAJUD/DETRAN e SERASAJUD; as quais 
também restaram infrutíferas. Determinação ao Requerente para manifestar sobre a certidão de evento 127, a fim de ratificar ou 
retificar o pedido de citação por edital (evento 128). Por último, ratificou o Requerente o pedido de citação por Edital (evento 
131). A citação por Edital pressupõe local ignorado, incerto ou inacessível do citando, nos termos do artigo 256 e §3°1 do CPC, 
tendo sido esgotados, como visto, todos meios possíveis de citação, o que justifica a via editalícia. Nesse sentido, é o 
entendimento do Tribunal de Justiça do Tocantins: TJTO. APELAÇÃO. AÇÃO DE USUCAPIÃO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA 
CITAÇÃO POR EDITAL. ESGOTAMENTO DE TODOS OS MEIOS DISPONÍVEIS PARA CITAÇÃO REGULAR. PRELIMINAR 
DESACOLHIDA. MÉRITO. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. DESNECESSIDADE DE TÍTULO E BOA-FÉ. TESE DE 
INVALIDADE DA SUPOSTA VENDA REJEITADA. PREENCHIDOS OS REQUISITOS DO ARTIGO 1.238, PARÁGRAFO ÚNICO, 
DO CÓDIGO CIVIL. APELO IMPROVIDO. 1. Não se acolhe a preliminar de nulidade da citação, porquanto foi informado 
pelo meirinho a não localização do réu no endereço citado, seguido de afirmação da parte de encontrar-se o réu em 
local incerto e não sabido, restando juntadas pelo Juiz singular informações de sistemas cadastrais não indicando novo 
endereço, de modo que restou configurado o esgotamento de todos os meios disponíveis para proceder a citação 
regular, a qual não logrou êxito e rendeu ensejo a citação por edital, não havendo que se falar em nulidade, pois 
atendidos os pressupostos do artigo 231, inciso II, c/c artigo 232, inciso I, do CPC/1973, vigente à época. 2. No mérito, por 
se tratar de ação de usucapião extraordinária com prazo reduzido de 10 (dez) anos, fundamentada no artigo 1.238, parágrafo 
único, do Código Civil, resta claro que não se exige do autor a presença de título ou mesmo boa-fé, bastando que exerça a posse 
ininterrupta, mansa e pacífica, sem oposição, no prazo de 10 (dez) anos quando houver estabelecido no imóvel a sua moradia 
habitual, situação que foi muito bem retratada na sentença recorrida, que segue em harmonia com os depoimentos testemunhais 
colhidos e exclui a tese defensiva de invalidar a suposta alienação do imóvel feita pela genitora do apelante em favor dos 
apelados. 3. Recurso conhecido e improvido. (TJ-TO - APL: 00015097520198270000, Relator: ANGELA MARIA RIBEIRO 
PRUDENTE). Grifamos. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de evento 131 pelo que DETERMINO a Citação por Edital do 
Requerido, a ser cumprida nos moldes do artigo 257 e seguintes do Código de Processo Civil. Intime-se. Cumpra-se. Palmas/TO, 
data certificada no sistema e-Proc. Eu, DEYSE CARVALHO LEITE, Servidora do NACOM, que digitei e subscrevi. 
 

PUBLICAÇÕES PARTICULARES 
PALMAS 

6ª Vara Cível 
  

Av. Teotônio Segurado, Paço Municipal, Palácio Marquês de São João da Palma, 2º Andar, S/N, Secretaria Unificada das Varas 
Cíveis da Comarca de 

                   Palmas - Bairro: Plano Diretor Sul - CEP: 77021-654 - Fone: 63 3218-4569 - http://www.tjto.jus.br - Email: 
seci@tjto.jus.br 
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MONITÓRIA Nº 0040705-81.2017.8.27.2729/TO 
AUTOR: ANTONIO AMIRTON TEIXEIRA DE LIMA 
RÉU: VITOR REIS DE SOUSA 

EDITAL Nº 2947617 
  

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 VITOR 
REIS DE SOUSA - CPF: 97142930659, para o disposto no campo finalidade: 
AUTOS N°: 0040705-81.2017.8.27.2729 
AÇÃO: Monitória 
VALOR DA CAUSA: 13.003,57 
REQUERENTE: ANTONIO AMIRTON TEIXEIRA DE LIMA 
REQUERIDO: VITOR REIS DE SOUSA 
FINALIDADE: CITAR a requerida VITOR REIS DE SOUSA 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: 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 89 em face 
de VITOR REIS DE SOUSA, 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. 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. 
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. 
0040705-81.2017.8.27.2729                                                                                                                          2947617 .V2 
Documento eletrônico assinado por SILVANA MARIA PARFIENIUK, Juiz de Direito, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 
11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Instrução Normativa nº 5, de 24 de outubro de 2011. A conferência da autenticidade do 
documento está disponível no endereço eletrônico http://www.tjto.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 
2947617v2 e do código CRC 64f52ab0. 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): SILVANA MARIA PARFIENIUK 
Data e Hora: 21/6/2021, às 14:16:22 
 

PALMAS 
1ª Vara Cível 

  
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE TERCEIROS INTERESSADOS/PRAZO DE  TRINTA (30) DIAS 

Doutor AGENOR ALEXANDRE DA SILVA, Juiz de Direito da 1 Vara Cível da Comarca de Palmas Estado do Tocantins, na 
forma da Lei, etc..FAZ SABER, a todos que o presente EDITAL, virem, ou dele tiverem conhecimento, que por este Juízo se 
processam os autos de Reintegração / Manutenção de Posse n° Nº 0033276-63.2017.8.27.2729/ -  em que AGROINDUSTRIA 
DE PECUÁRIA E AGRICULTURA NORMANDIA DO SUL LTDA move em desfavor de ALMERITA JESUS DOS SANTOS 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, procede a INTIMAÇÃO e CIÊNCIA de EVENTUAIS INTERESSADOS quanto ao presente feito, no que se refere 
aos imóveis: - Lote 03, do loteamento São Silvestre, 5ª Etapa, localizado no Município de Palmas – Estado do Tocantins, com 
área superficial de 256,9651 Há, ou seja, 2.569,651 m², tudo conforme cópia de Certidão de inteiro teor da Matrícula nº 2.747 , 
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Livro 02, do Registro Geral da Serventia de Registro de Imóveis da Comarca de Palmas – TO; - Lote 49, do loteamento São 
Silvestre, 5ª Etapa, localizado no Município de Palmas – Estado do Tocantins, com área superficial de 175,9682 Há, ou seja, 
1.759,682 m², tudo conforme cópia de Certidão de inteiro teor da Matrícula nº 19.726, Livro 02, do Registro Geral da Serventia de 
Registro de Imóveis da Comarca de Palmas – TO; - Lote 31, do loteamento São Silvestre, 5ª Etapa, localizado no Município de 
Palmas – Estado do Tocantins, com área superficial de 470,9935 Há, ou seja, 4.709,935 m², tudo conforme cópia de Certidão de 
inteiro teor da Matrícula nº 46.622, Livro 02, do Registro Geral da Serventia de Registro de Imóveis da Comarca de Palmas – TO; 
3 - Lote 01, do loteamento São Silvestre, 5ª Etapa, localizado no Município de Palmas – Estado do Tocantins, com área 
superficial de 257,5403 Há, ou seja, 2.575,403 m², tudo conforme cópia de Certidão de inteiro teor da Matrícula nº 46.623, Livro 
02, do Registro Geral da Serventia de Registro de Imóveis da Comarca de Palmas – TO. - Lote 02, do loteamento São Silvestre, 
5ª Etapa, localizado no Município de Palmas – Estado do Tocantins, com área superficial de 93,2373 Há, ou seja, 932,373 m², 
tudo conforme cópia de Certidão de inteiro teor da Matrícula nº 46.624, Livro 02, do Registro Geral da Serventia de Registro de 
Imóveis da Comarca de Palmas – TO. - Lote 47, do loteamento São Silvestre, 5ª Etapa, localizado no Município de Palmas – 
Estado do Tocantins, com área superficial de 907,3390 Há, ou seja, 9.073,390 m², tudo conforme cópia de Certidão de inteiro 
teor da Matrícula nº 46.625, Livro 02, do Registro Geral da Serventia de Registro de Imóveis da Comarca de Palmas – TO., para 
tomar conhecimento e requerer o que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.  EDIMAR DE PAULA, JUIZ DE DIREITO. 
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 Palmas-TO., data do sistema.   
Decisão: evento 274 
 

GURUPI 
2ª Vara Cível 

  
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 0018133-84.2019.8.27.2722/TO 
AUTOR: TETO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME 
RÉU: CRISLAINE SOARES DE OLIVEIRA 
  

EDITAL Nº 2948253 
  
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 20 DIAS. 
O Doutor NILSON AFONSO DA SILVA, meritíssimo Juiz de direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Gurupi, no exercício de suas 
atribuições legais etc. 
Faz saber a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo e Escrivania do 2º Cível, 
processam-se os autos n.º 0018133-84.2019.8.27.2722, de Ação de Cumprimento de sentença requerida por TETO 
COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME em face de CRISLAINE SOARES DE OLIVEIRA, e por este 
meio INTIMA o(a) requerido(a) CRISLAINE SOARES DE OLIVEIRA, atualmente em lugar incerto ou não sabido, para, no 
prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento no valor de R$ 1.512,67 (hum mil, quinhentos e doze reais e sessenta e sete 
centavos), sob pena de multa de 10%, nos termos do art. 523 do CPC e constrição judicial de bens. Efetuado o pagamento 
neste período, afasta a incidência da multa e honorários advocatícios de 10% (dez por cento) para esta fase. Ao final deste 
prazo, inicia-se o prazo de quinze dias para impugnar (art. 525 do CPC). OBSERVAÇÃO: Fica o(a) executado(a) ciente  que 
 o  acesso  ao  processo  será  através  da  Chave n.º 688555673719, no site www.tjto.jus.br , no link E-PROC. E para que 
ninguém alegue ignorância, mandou que fosse expedido o presente edital e publicado na forma da lei. Dado e passado nesta 
cidade e Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins, aos 14 de junho de 2021. Eu Lorena Ribeiro Valadares Veras, Técnico 
Judiciário de 1ª Instância, digitei e subscrevo. 
  

Nilson Afonso da Silva  
Juiz de Direito 

  
Documento eletrônico assinado por LORENA RIBEIRO VALADARES VERAS, Servidora de Secretaria, 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 2948253v2 e do código CRC 4c2a881d. 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): LORENA RIBEIRO VALADARES VERAS 
Data e Hora: 14/6/2021, às 12:5:0 
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SEÇÃO ADMINISTRATIVA 

PRESIDÊNCIA 
Portarias 

 
Portaria Nº 1990, de 19 de agosto de 2021 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e regimentais, 
CONSIDERANDO que a agilidade e produtividade na prestação jurisdicional, a prevenção de litígios e a adoção de soluções 
alternativas de conflito consubstanciam macrodesafios do Poder Judiciário do Tocantins, sendo que o impulso eficiente às 
execuções fiscais é um programa estabelecido para efetivar tais macrodesafios, nos termos da Resolução TJTO nº. 47, de 11 de 
dezembro de 2020; 
CONSIDERANDO que o Programa Estratégico PROFISCAL – Programa Eficiente de Impulso às Execuções Fiscais é uma 
iniciativa que coaduna com o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável (ODS) nº 16 – Paz, Justiça e Instituições Eficazes, 
subscrito na Agenda 2030; 
CONSIDERANDO o expressivo impacto dos executivos fiscais na taxa de congestionamento do Poder Judiciário do Tocantins, 
conforme enunciam os relatórios “Justiça em Números”, publicados nos anos de 2018, 2019 e 2020 pelo Conselho Nacional de 
Justiça; 
CONSIDERANDO a necessidade de aprimorar organização e a gestão administrativa dos executivos fiscais por meio da 
integração de dados, compartilhamento de informações e ações estratégicas tanto para a redução de acervo processual como 
para que haja uma recuperação eficiente do crédito público, conforme dispõe os princípios constitucionais da razoável duração 
do processo e da eficiência, inciso LXXVII, art. 5º e art. 37, ambos da Constituição Federal c/c art. 14, § 3º, inciso II da Lei 
Complementar nº 101/2000, que estabelece normas de finanças públicas voltadas para responsabilidade na gestão fiscal; 
CONSIDERANDO que os direitos e deveres dos usuários dos serviços públicos estabelecidos no art. 5º da Lei Federal nº 
13.460, de 26 de junho de 2017, destaca a necessidade de aplicar soluções tecnológicas que visem simplificar processos e 
procedimentos de atendimento ao usuário, bem como propiciar melhores condições para o compartilhamento das informações; 
CONSIDERANDO que é imprescindível que haja articulação, alinhamento e cooperação institucional entre todos os órgãos 
envolvidos com a execução fiscal, como forma de corresponsabilizar sobre os impactos sociais, econômicos e financeiros de 
suas ações em relação ao congestionamento processual destes feitos, bem como estimular mudanças administrativas, 
legislativas e operacionais de acordo com suas competências institucionais; 
CONSIDERANDO o contido no SEI n.º 21.0.000017264-0, 
RESOLVE: 
Art. 1º. Instituir Grupo de Trabalho Interinstitucional para estudos e proposição de medidas de cooperação e alinhamento entre as 
instituições envolvidas direta ou indiretamente com a execução fiscal. 
Art. 2º. São atribuições do Grupo de Trabalho: 
I - alinhar estratégias de gerenciamento no âmbito judicial e extrajudicial de acordo com a competências institucionais dos órgãos 
envolvidos, como forma de otimizar, racionalizar e selecionar as dívidas que há maior probabilidade de retorno financeiro para o 
erário; em atenção à eficiência da execução e à razoável duração do processo judicial e administrativo; 
II - estudar e propor medidas a fim de convergir objetivos individuais (performance do procurador municipal e estadual; 
cumprimento de metas pelo Juiz) com os resultados institucionais positivos (recuperação da receita, independente da forma, se 
extrajudicial ou judicial; gestão otimizada e eficiente da força de trabalho e dos processos administrativos e judiciais); 
III - recomendar a criação ou atualização de ato normativo (Lei, Decreto entre outros) para que seja estabelecido um valor 
mínimo para ajuizamento, observada as condições econômicas e financeiras do poder executivo municipal e estadual; como 
forma preventiva a não judicializar o conflito, bem como cumprir o art. 14, §3º, inciso II da Lei de Responsabilidade Fiscal, relativo 
à vedação do ajuizamento de execuções antieconômicas; 
IV - estudar a possibilidade de aprimorar a gestão tributária por meio de proposições legislativas que autorizam a transação, 
compensação e remissão de dívidas, parcelamento do crédito tributário, etc 
V - fomentar a adoção de instrumentos extrajudiciais de cobrança pelos entes públicos, tais como: conciliação e mediação, pré-
processual (CEJUSC), protesto extrajudicial, inclusão do nome de devedor em serviços de proteção ao crédito; inclusão do nome 
do devedor no CADIN, entre outros; 
VI - propor ações interinstitucionais que visem a celeridade na prestação jurisdicional e redução de estoque de execuções em 
tramitação; 
VII - sugerir que a administração tributária formalize convênios com diferentes entidades detentoras de cadastros para 
compartilhamento de dados dos inadimplentes, conforme preceitua o art. 37, inciso XXII da Constituição Federal;  
VIII - propor estratégia de compartilhamento de informações interinstitucionais, bem como sistemas compartilhados para 
aprimoramento dos processos de trabalho com interconexões entre as administrações tributárias e/ ou instituições parceiras; 
IX - apresentar meios alternativos ao presencial (site institucional, email, whatsApp entre outros recursos tecnológicos) que 
facilitem o atendimento do usuário e ao pagamento pelo contribuinte, tais como: segunda via boleto, atualização do débito pelo 
devedor, parcelamento, certidões etc.; 
X - submeter a demanda deliberadas neste grupo de estudo as autoridades competentes, cujas propostas de alterações 
normativas, operacionais e administrativas visam aprimorar 
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§1º Os trabalhos serão orientados por meio das diretrizes do Plano de Ação-Profiscal encartado no evento SEI n. 3805591 e 
homologado pela Presidência do TJTO, sem prejuízo de que, se necessário ajustes/alterações e/ou inovações no referido plano 
as propostas, serão submetidas a deliberação do grupo de trabalho e posterior deliberação do Excelentíssimo Desembargador 
Presidente do TJTO. 
Art. 3º. O Grupo de Trabalho será composto pelos seguintes membros: 
I - Juíza Auxiliar da Corregedoria Supervisora dos Órgãos do Primeiro Grau de Jurisdição, Rosa Maria Rodrigues Gazire Rossi - 
Gestora do Programa Estratégico PROFISCAL – Programa Eficiente de Impulso às Execuções Fiscais, no biênio 2021/2023 - 
Coordenadora; 
II - Juiz Auxiliar da Presidência, Manuel de Faria Reis Neto; 
III - Juiz Auxiliar da Corregedoria Supervisor dos Serviços Notariais e de Registro do Estado do Tocantins, Roniclay Alves de 
Morais; 
IV - Juíza Silvana Maria Parfieniuk; 
V - Juíza Emanuela da Cunha Gomes; 
VI - Juiz Wellington Magalhães; 
VII - Juíza Umbelina Lopes Pereira; 
VIII - Juiz Márcio Soares da Cunha, coordenador do NUPEMEC; 
IX – Promotora de Justiça, Weruska Rezende Fuso, Ministério Público do Tocantins; 
X - Prefeito de Natividade Thiago Jayme Rodrigues Cerqueira, Associação Tocantinense de Municípios; 
XI - Janay Garcia, Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Tocantins; 
XII - Claudeci Bandeira Brito, Tribunal de Contas do Estado do Tocantins; 
XIII - Priscila de Campos Sales Pires, Corregedoria-Geral da Justiça. 
Art. 4º As deliberações deste grupo de trabalho interinstitucional serão tomadas sempre pela maioria dos participantes. 
§1º As reuniões serão secretariadas por servidor(a) designado(a) pela juíza Coordenadora do Grupo de Trabalho, cujas 
deliberações serão registradas em ata; 
§2º Outras unidades e servidores do Poder Judiciário do Tocantins e dos Órgãos vinculados aos membros listados no artigo 3º 
desta Portaria, poderão auxiliar o Grupo de Trabalho, quando convidados, ou como futuros membros integrantes. 
Art. 5º O Grupo de Trabalho terá até o dia 01 de dezembro de 2022 para conclusão dos seus trabalhos. 
Art. 6º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 
Presidente 

 

Termos de homologação 
 

PROCESSO 21.0.000012443-2 

INTERESSADO DIADM, DPATR 

ASSUNTO Reforma de mobiliário 
 

 

Termo de Homologação Nº 54, de 19 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 à contratação futura de empresa especializada na prestação de serviços de 
reforma de poltronas, longarinas e sofás, com fornecimento de material, para atendimento das demandas do Poder Judiciário do 
Estado do Tocantins, conforme quantidade e especificações técnicas constantes no Termo de Referência 243 DPATR, presente 
no evento 3761089. 
Após os trâmites legais, foi publicado o Aviso do Pregão Eletrônico 58/2021, conforme 
eventos 3828478, 3829891, 3829891 e 3832190. 
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, considerando a classificação orçamentária (evento 3762387), bem como o Parecer da 
ASJUADMDG (evento 3863448), ACOLHO a sugestão proposta pelo Senhor Diretor-Geral (evento 3863460), ao tempo em que 
HOMOLOGO o PREGÃO ELETRÔNICO Nº 58/2021, o qual sagrou vencedora a empresa X-OFFICE SERVI LTDA, inscrita sob 
o CNJP 15.362.598/000136, para o Grupo 1, pelo valor de R$ 46.370,00 (Quarenta e seis mil, trezentos e setenta 
reais) e Grupo 2, pelo valor de R$ 37.260,00 (Trinta e sete mil, duzentos e sessenta reais), no montante total de R$ R$ 
83.630,00 (Oitenta e três mil, seiscentos e trinta reais), visando à contratação futura de empresa especializada na prestação 
de serviços de reforma de poltronas, longarinas e sofás, com fornecimento de material, para atendimento das demandas do 
Poder Judiciário do Estado do Tocantins, tendo sido fracassado o registro de preço para o Grupo 3, conforme Ata da Sessão, 
Resultado por Fornecedor e Termo de Adjudicação presentes nos eventos 3862350, 3862343 e 3862344, respectivamente, para 
que produzam seus efeitos legais. 
Por conseguinte, determino o encaminhamento dos autos sucessivamente à: 
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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 DIADM/DPATR para ciência e acompanhamento. 
Cumpra-se. 

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 
Presidente 

 

CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA 
Decisões 

 
Decisão Nº 3248 / 2021 - CGJUS/ASJECGJUS 
Trata-se de procedimento administrativo instaurado em razão do requerimento apresentado pelos delegatários titulares das 
Serventias de Registro Civil de Pessoas Naturais do distrito de Taquarussu e Taquaralto, Sra. Marleide Ribeiro Máximo e Sr. 
Flávio Henrique de Oliveira, ambos da Comarca de Palmas, os quais formularam à Diretoria do Foro solicitação para atendimento 
na unidade interligada na Maternidade de Palmas, nos termos constantes no parágrafo único do art. 3º c/c artigo 10 do 
Provimento nº 008/2012-CGJUS/TO. 
A MM. Juíza de Direito, Diretora do Foro da Comarca de Palmas, proferiu Decisão Nº 3077/2019 - PRESIDÊNCIA/DF PALMAS e 
encaminhando os autos à Corregedoria-Geral da Justiça, por entender ser atribuição deste órgão censório. 
Após o recebimento dos autos, este órgão censório designou reunião para dirimir as questões entre os delegatários, a qual foi 
realizada no dia 18/08/2020, às 14h30min. (evento n. 3289752), finalizando sem nenhum acordo entre as partes  quanto à forma 
do revezamento, entre os registros civis das pessoas naturais, na unidade interligada, que atualmente encontra-se em 
funcionamento na maternidade Dona Regina, nesta cidade de Palmas. 
Nesta ocasião ficou consignado apenas a proposta de acordo apresentada pelo delegatário Flávio Henrique, para que tivesse 
revezamento mensal entre as serventias quanto ao uso da unidade localizada na Maternidade Dona Regina, a qual restou 
inexitosa. 
Ademais, em razão do falecimento da Sra. Rosângela Ribeiro Alves, foi designada nova reunião entre os delegatários 
registradores civis da Comarca de Palmas para resolver o conflito e estabelecer o regime de plantão a ser realizado de forma 
rotativa entre os delegatários na unidade interligada, a qual fora realizada no dia 01/06/2021, às 14h30min, por vídeo 
conferência, porém, novamente, as partes não entraram em nenhum acordo quanto ao revezamento. 
Por meio do Parecer Nº 887/2021 - CGJUS/ASJECGJUS (evento n. 3821263) o Juiz Auxiliar Supervisor dos Serviços Notariais e 
de Registro desta Corregedoria, Dr. Roniclay Alves de Morais, manifestou pelo conhecimento da solicitação para instituir o 
revezamento mensal na Unidade Interligada instalada na Maternidade Dona Regina e ou em qualquer outro estabelecimento de 
saúde localizado no município de Palmas que vier a ser instalado nova Unidade Interligada, com fulcro no parágrafo único do art. 
3º do Provimento n. 8/2012/CGJUS/TO. 
É o relatório. Decido. 
Em face do exposto, Acolho o Parecer Nº 931/2021 - CGJUS/ASJECGJUS (evento n. 3832102) do Juiz Auxiliar Supervisor dos 
Serviços Notariais e de Registro desta Corregedoria, Dr. Roniclay Alves de Morais, por seus próprios fundamentos e, com base 
na manifestação, DETERMINO: 
1. notificação dos delegatários titulares das Serventias de Registro Civil de Pessoas Naturais do distrito de Taquarussu e 
Taquaralto, Sra. Marleide Ribeiro Máximo e Sr. Flávio Henrique de Oliveira, bem como da delegatária interina Sra. Missiane 
Pereira Alves da Serventia de Registro Civil das Pessoas Naturais, Interdições e Tutelas, ambos da Comarca de Palmas para 
iniciarem o revezamento a partir do mês de setembro de 2021, conforme providências definidas no Parecer Nº 931, quais sejam: 
1.1. Ambos os delegatários deverão firmar o termo de convênio com o estabelecimento de saúde, e promover as diligências 
previstas no art. 2º do Provimento n. 13/2010/CNJ; 
1.2. A Unidade Interligada será identificada com placa indicativa, referindo-se somente a Registro Civil das Pessoas Naturais, 
não fazendo menção a nenhum dos Ofícios; 
1.3. As despesas com provedor de internet, impressora, papel moeda, plastificadora e com computador (not book ou desktop) 
serão individualizadas; 
1.3.1. Podendo no caso, se desejarem, em comum acordo, optar por utilizar os equipamentos já instalados e disponibilizados na 
Unidade Interligada, adquiridos pelo Serviço de Registro Civil das Pessoas Naturais, Interdições e Tutelas (conforme relação 
constante no Parecer Nº 931); 
1.3.2. No caso de não chegarem em nenhum acordo, os móveis, se não forem fornecidos pelo estabelecimento de saúde, devem 
ser adquiridos em conjunto entre os delegatários que estarão no revezamento, ou na melhor forma que entenderem; 
1.4. Cada delegatário(a) será responsável pela remuneração do seu preposto, não havendo qualquer vínculo empregatício com o 
Oficial do outro Ofício; 
1.5. As comunicações que porventura necessitarem ser feitas entre os Oficiais deverão ser realizadas por escrito, podendo ser 
utilizado envio por meio eletrônico, através de malote digital, e-mail oficial constante no site do CNJ - Justiça Aberta e ou pelo 
"Comunica" disponibilizado no Sistema GISE; 
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2. remessa dos autos à Coordenadoria Administrativa - COAD para publicação no Diário da Justiça e no sistema e-legis; 
3. ciência da Juíza Corregedora Permanente da Comarca; e 
À SEAPA para providências de mister. 

Etelvina Maria Sampaio Felipe 
Corregedora-Geral da Justiça 

 

Editais 
Edital Nº 284 / 2021 - CGJUS/2JACGJUS/CSEX CGJUS/DIVEX 
          A Corregedora-Geral da Justiça do Estado do Tocantins, Desembargadora ETELVINA MARIA SAMPAIO FELIPE, no uso 
de suas atribuições legais; 
        FAZ SABER a todos os que virem o presente edital ou dele tiverem conhecimento, que nos termos disciplinados no art. 23, 
da Lei Complementar nº 10/96, Lei Orgânica do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, c/c com o disposto no artigo 17, do 
Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Tocantins e art. 78, XX da Resolução Nº 8/2021do Regimento Interno da 
Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Tocantins e ainda, o artigo 16 do Provimento n. 62/2017 do Conselho Nacional de 
Justiça - CNJ, comunica a inutilização e destruição de papel de segurança utilizado para aposição de Apostila de Haia sob n.º 
A6454198, A6454200, A6454219 e A6454220, todos em decorrência de erro na impressão, pela serventia de 1º Tabelionato de 
Notas da comarca de Araguaína em 24 de junho de 2021. 
  

Etelvina Maria Sampaio Felipe 
Corregedora-Geral da Justiça 

 

Provimentos 
Provimento Nº 19 - CGJUS/ASJECGJUS 

Regulamenta o processo de tratamento e proteção de dados 
pessoais pelos Delegatários Titulares, Interventores e 
Interinos responsáveis pelas delegações dos serviços 
extrajudiciais de notas e de registro do Estado do Tocantins 
de que trata o art. 236 da Constituição da República. 

A Excelentíssima Senhora Desembargadora Etelvina Maria Sampaio Felipe, Corregedora-Geral de Justiça do Estado do 
Tocantins, no exercício de suas atribuições legais e regimentais, e 
CONSIDERANDO que os artigos 37 e 38, da Lei nº 8.935, de 18 de novembro de 1994, atribuem ao Poder Judiciário a 
fiscalização dos serviços notariais e de registros; 
CONSIDERANDO ser a Corregedoria-Geral da Justiça o órgão competente para proceder à normatização e fiscalização dos 
serviços notariais e de registros no Estado do Tocantins; 
CONSIDERANDO a proteção dos dados pessoais promovida pela Lei Federal n. 13.709, de 14 de agosto de 2018 (Lei Geral de 
Proteção de Dados Pessoais – LGPD); 
CONSIDERANDO que o novo regime de tratamento de dados pessoais se aplica aos serviços públicos extrajudiciais de notas e 
de registros prestados na forma do art. 236 de Constituição da República; 
CONSIDERANDO que os responsáveis pelas delegações dos serviços extrajudiciais de notas e de registro, no desempenho de 
suas atividades, são controladores de dados pessoais; 
CONSIDERANDO o compartilhamento de dados pessoais com as Centrais de Serviços Eletrônicos Compartilhados, pelos 
responsáveis pelas delegações dos serviços extrajudiciais de notas e de registro, decorrente de previsões legais e normativas; 
CONSIDERANDO a diretriz Estratégica 4/2021 do Conselho Nacional de Justiça, da necessidade das Corregedorias-Gerais da 
Justiça, de editar norma para regulamentar e supervisionar a adequação dos serviços notariais e de registro às disposições 
contidas na Lei Geral de Proteção de Dados – LGPD, inclusive mediante verificação nas inspeções ordinárias; 
CONSIDERANDO a Resolução n. 363 de 12 de janeiro de 2021 do Conselho Nacional de Justiça, que estabelece medidas para 
o processo de adequação à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais a serem adotadas pelos tribunais, o qual determina que os 
serviços extrajudiciais sob a supervisão da Corregedoria-Geral da Justiça, analisem a adequação à LGPD no âmbito de suas 
atribuições; 
CONSIDERANDO a Resolução n. 17 de 12 de janeiro de 2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, que Institui o 
Comitê Gestor de Proteção de Dados Pessoais, órgão Encarregado pelo Tratamento de Dados Pessoais do Poder Judiciário do 
Estado do Tocantins e outras providências; 
CONSIDERANDO os enunciados registrados no 85º Encontro do Colégio Permanente de Corregedores Gerais dos Tribunais de 
Justiça do Brasil (ENCOGE), realizado no dia 25 de março de 2021; 
CONSIDERANDO o compartilhamento de dados pessoais com as Centrais de Serviços Eletrônicos Compartilhados, pelos 
responsáveis pelas delegações dos serviços extrajudiciais de notas e de registro do Estado do Tocantins, decorrente de 
previsões legais e normativas; e 
CONSIDERANDO o decidido no Processo SEI n. 21.0.000002548-5. 
RESOLVE: 
Art. 1º. O regime estabelecido pela Lei Federal n. 13.709, de 14 de agosto de 2018, deverá ser observado em todas as 
operações de tratamento realizadas pelos delegatários dos serviços extrajudiciais de notas e de registro do Estado do Tocantins 
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a que se refere o art. 236 da Constituição Federal, independentemente do meio ou do país onde os dados sejam armazenados e 
tratados, ressalvado o disposto no art. 4º daquele estatuto. 
§1º. No tratamento dos dados pessoais, os responsáveis pelos serviços extrajudiciais de notas e de registro do Estado do 
Tocantins deverão observar os objetivos, fundamentos e princípios previstos nos arts. 1º, 2º e 6º da Lei Federal n. 13.709/2018. 
§2º. Os responsáveis pelas delegações dos serviços extrajudiciais de notas e de registro do Estado do Tocantins, na qualidade 
de titulares, interinos ou interventores, são controladores e responsáveis pelas decisões referentes ao tratamento dos dados 
pessoais. 
§3º. O tratamento de dados pessoais destinado à prática dos atos inerentes ao exercício dos respectivos ofícios será promovido 
de forma a atender à finalidade da prestação do serviço, na persecução do interesse público, e com os objetivos de executar  as 
competências legais e desempenhar atribuições legais e normativas dos serviços públicos delegados. 
Art. 2º. Consideram-se inerentes ao exercício dos ofícios os atos praticados nos livros mantidos por força de previsão nas 
legislações específicas, incluídos os atos de inscrição, transcrição, registro, averbação, anotação, escrituração de livros de notas, 
reconhecimento de firmas, autenticação de documentos; as comunicações para unidades distintas, visando às anotações nos 
livros e atos nelas mantidos; os atos praticados para a escrituração de livros previstos em normas administrativas; as 
informações e certidões; os atos de comunicação e informação para órgãos públicos e para centrais de serviços eletrônicos 
compartilhados que decorrerem de previsão legal ou normativa. 
Art. 3º. O tratamento de dados pessoais destinados à prática dos atos inerentes ao exercício dos ofícios notariais e registra is, no 
cumprimento de obrigação legal ou normativa, independe de autorização específica da pessoa natural que deles for titular. 
§1º. O tratamento de dados pessoais decorrente do exercício do gerenciamento administrativo e financeiro promovido pelos 
responsáveis pelas delegações será realizado em conformidade com os objetivos, fundamentos e princípios decorrentes do 
exercício da delegação mediante outorga a particulares. 
§2º. Para o tratamento dos dados pessoais os responsáveis pelas delegações dos serviços extrajudiciais de notas e de registro , 
sob sua exclusiva responsabilidade, poderão nomear operadores integrantes e operadores não integrantes do seu quadro de 
prepostos, desde que na qualidade de prestadores terceirizados de serviços técnicos. 
Art. 4º. Os prepostos e os prestadores terceirizados de serviços técnicos deverão ser orientados sobre os deveres, requisitos  e 
responsabilidades decorrentes da Lei Federal n. 13.709/2018, e manifestar a sua ciência, por escrito, mediante cláusula 
contratual ou termo autônomo a ser arquivado em classificador próprio físico ou digital. 
Art. 5º. Cabe aos responsáveis pelas delegações dos serviços extrajudiciais de notas e de registro do Estado do Tocantins 
orientar todos os seus operadores sobre as formas de coleta, tratamento e compartilhamento de dados pessoais a que tiverem 
acesso, bem como sobre as respectivas responsabilidades, e arquivar, em classificador próprio físico ou digital, as orientações 
transmitidas por escrito e a comprovação da ciência pelos destinatários. 
Art. 6º. Compete aos responsáveis pelas delegações dos serviços extrajudiciais de notas e de registro do Estado do Tocantins 
verificar o cumprimento, pelos operadores prepostos ou terceirizados, do tratamento de dados pessoais conforme as instruções 
que fornecer e as demais normas sobre a matéria. 
Art. 7º. A orientação aos operadores, e a qualquer outra pessoa que intervenha em uma das fases de coleta, tratamento e 
compartilhamento abrangerá, ao menos: 
I. as medidas de segurança, técnicas e administrativas, aptas a proteger os dados pessoais de acessos não autorizados e de 
situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou qualquer forma de tratamento inadequado ou 
ilícito; 
II. a informação de que a responsabilidade dos operadores prepostos, ou terceirizados, e de qualquer outra pessoa que 
intervenha em uma das fases abrangida pelo fluxo dos dados pessoais, subsiste mesmo após o término do tratamento. 
Art. 8º. O delegatário responsável pelo serviço extrajudicial de notas e de registro do Estado do Tocantins também deverá manter 
arquivados, para efeito de formulação de relatórios de impacto, os comprovantes da participação em cursos, conferências, 
seminários ou qualquer modo de treinamento proporcionado pelo controlador aos operadores e encarregado, com indicação do 
conteúdo das orientações transmitidas por esse modo. 
Art. 9º. Cada unidade dos serviços extrajudiciais de notas e de registro do Estado do Tocantins deverá manter um encarregado 
que atuará como canal de comunicação entre o controlador, os titulares dos dados e a Autoridade Nacional de Proteção de 
Dados (ANPD). 
§1º. Os responsáveis pelas delegações dos serviços extrajudiciais de notas e de registro do Estado do Tocantins poderão 
nomear encarregado integrante do seu quadro de prepostos, ou prestador terceirizado de serviços técnicos. 
§2º. Poderão ser nomeados como encarregados prestadores de serviços técnicos com remuneração integralmente paga, ou 
subsidiada, pelas entidades representativas de classe. 
§3º. A nomeação do encarregado será promovida mediante contrato escrito, a ser arquivado em classificador próprio físico ou 
digital, de que participarão o controlador na qualidade de responsável pela nomeação e o encarregado. 
§4º. A nomeação de encarregado não afasta o dever de atendimento pelo responsável pela delegação dos serviços extrajudiciais 
de notas e de registro do Estado do Tocantins, quando for solicitado pelo titular dos dados pessoais. 
Art. 10. A atividade de orientação dos prepostos e prestadores de serviços terceirizados sobre as práticas a serem adotadas em 
relação à proteção de dados pessoais, desempenhada pelo encarregado, não afasta igual dever atribuído aos responsáveis 
pelas delegações dos serviços extrajudiciais de notas e de registro do Estado do Tocantins. 
Art. 11. Os responsáveis pelas delegações dos serviços extrajudiciais de notas e de registro do Estado do Tocant ins manterão 
em suas unidades: 
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I. sistema de controle do fluxo abrangendo a coleta, tratamento, armazenamento e compartilhamento de dados pessoais, até a 
restrição de acesso futuro; 
II. política de privacidade que descreva os direitos dos titulares de dados pessoais, de modo claro e acessível, aos tratamentos 
realizados e a sua finalidade; 
III. canal de atendimento adequado para informações, reclamações e sugestões ligadas ao tratamento de dados pessoais, com 
fornecimento de formulários para essa finalidade. 
Art. 12. A política de privacidade e o canal de atendimento aos usuários dos serviços extrajudiciais deverão ser divulgados por 
meio de cartazes que deverão ser afixados nas unidades e avisos nos sítios eletrônicos mantidos pelas delegações de notas e 
de registro se possuírem, de forma clara e que permita a fácil visualização e o acesso intuitivo. 
Parágrafo único. De igual modo, os responsáveis pelas delegações, a política e privacidade e a identificação do canal de 
atendimento também deverão ser divulgados nos recibos entregues para as partes solicitantes dos atos notariais e de registro. 
Art. 13. O controle de fluxo, abrangendo coleta, tratamento, armazenamento e compartilhamento de dados pessoais, conterá: 
I. a identificação das formas de obtenção dos dados pessoais, do tratamento interno e do seu compartilhamento nas hipóteses 
em que houver determinação legal ou normativa; 
II. os registros de tratamentos de dados pessoais contendo, entre outras, informações sobre: 
a) finalidade do tratamento; 
b) base legal ou normativa; 
c) descrição dos titulares; 
d) categoria dos dados que poderão ser pessoais, pessoais sensíveis ou anonimizados, com alerta específico para os dados 
sensíveis; 
e) categorias dos destinatários; 
g) identificação dos sistemas de manutenção de bancos de dados e do seu conteúdo; 
h) medidas de segurança adotadas; 
i) obtenção e arquivamento das autorizações emitidas pelos titulares para o tratamento dos dados pessoais, nas hipóteses em 
que forem exigíveis; 
j) política de segurança da informação; 
k) planos de respostas a incidentes de segurança com os dados pessoais mantidos sobre sua guarda e conservação. 
Art. 14. Os registros serão elaborados de forma individualizada para cada ato inerente ao exercício do ofício, ou para cada a to, 
ou contrato, decorrente do exercício do gerenciamento administrativo e financeiro da unidade que envolva a coleta, tratamento, 
armazenamento e compartilhamento de dados pessoais. 
Art. 15. Os sistemas de controle de fluxo abrangendo coleta, tratamento, armazenamento e compartilhamento de dados pessoais 
deverão proteger contra acessos não autorizados e situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação 
ou difusão, e permitir, quando necessário, a elaboração dos relatórios de impacto previstos no inciso XVII do art. 5º e nos arts. 32 
e 38 da Lei Federal n. 13.709/2018. 
Art. 16. As entidades representativas de classe poderão fornecer formulários e programas de informática para o registro do 
controle de fluxo, abrangendo coleta, tratamento, armazenamento e compartilhamento de dados pessoais, adaptados para cada 
especialidade dos serviços extrajudiciais de notas e de registro. 
§1º. Os sistemas de controle de fluxo, abrangendo coleta, tratamento, armazenamento e compartilhamento de dados pessoais, 
serão mantidos de forma exclusiva em cada uma das unidades dos serviços extrajudiciais de notas e de registro do Estado do 
Tocantins, sendo vedado o compartilhamento dos dados pessoais sem autorização específica, legal ou normativa, mesmo que 
para a empresa do sistema de automação cartorária. 
§2º. Os sistemas utilizados para o tratamento e armazenamento de dados pessoais deverão atender aos requisitos de 
segurança, aos padrões de boas práticas e de governança e aos princípios gerais previstos na Lei Federal n. 13.709/2018, ao 
Provimento n. 13/2020/CGJUS/TO e demais normas regulamentares. 
Art. 17. O plano de resposta a incidentes de segurança com dados pessoais deverá prever a comunicação ao Juiz Corregedor 
Permanente e à Corregedoria-Geral da Justiça, no prazo máximo de 24 horas, com esclarecimento da natureza do incidente e 
das medidas adotadas para a apuração das suas causas e a mitigação de novos riscos e dos impactos causados aos titulares 
dos dados. 
§1º. Os incidentes de segurança com dados pessoais serão imediatamente comunicados pelos operadores ao controlador. 
Art. 18. A anonimização (técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma 
pessoa) de dados pessoais para a transferência de informações para as Centrais Eletrônicas de Serviços Compartilhados, ou 
outro destinatário, será efetuada em conformidade com os critérios técnicos previstos no art. 12, e seus parágrafos, da Lei 
Federal n. 13.709/2018. 
Art. 19. Os titulares terão livre acesso aos dados pessoais, mediante consulta facilitada e gratuita que poderá abranger a 
exatidão, clareza, relevância, atualização, a forma e duração do tratamento e a integralidade dos dados pessoais. 
Art. 20. O livre acesso é restrito ao titular dos dados pessoais e poderá ser promovido mediante informação verbal ou escrita, 
conforme for solicitado. 
Parágrafo único. Na informação, que poderá ser prestada por meio eletrônico, seguro e idôneo para esse fim, ou por documento 
impresso, deverá constar a advertência de que foi entregue ao titular dos dados pessoais, na forma da Lei Federal n. 
13.709/2018, e que não produz os efeitos de certidão e, portanto, não é dotada de fé pública para prevalência de direito perante 
terceiros. 
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Art. 21. As certidões e informações sobre o conteúdo dos atos notariais e de registro, para efeito de publicidade e de vigência, 
serão fornecidas mediante remuneração por emolumentos na forma da Lei Estadual n. 3.408/18, ressalvadas as hipóteses de 
gratuidade previstas em lei específica. 
Art. 22. Para a expedição de certidão ou informação restrita ao que constar nos indicadores e índices pessoais poderá ser 
exigido o fornecimento, por escrito, da identificação do solicitante e da finalidade da solicitação. 
§1º. Igual cautela poderá ser tomada quando forem solicitadas certidões ou informações em bloco, ou agrupadas, ou segundo 
critérios não usuais de pesquisa, ainda que relativas a registros e atos notariais envolvendo titulares distintos de dados pessoais. 
§2º. Serão negadas, por meio de nota fundamentada, as solicitações de certidões e informações formuladas em bloco, relativas a 
registros e atos notariais relativos ao mesmo titular de dados pessoais ou a titulares distintos, quando as circunstâncias da 
solicitação indicarem a finalidade de tratamento de dados pessoais, pelo solicitante ou outrem, de forma contrária aos objetivos, 
fundamentos e princípios da Lei Federal n. 13.709/2018. 
§3º. Os itens previstos neste artigo incidem na expedição de certidões e no fornecimento de informações em que a anonimização 
dos dados pessoais for reversível, observados os critérios técnicos previstos no art. 12, e seus parágrafos, da Lei Federal n. 
13.709/2018. 
§4º. As certidões, informações e interoperabilidade de dados pessoais com o Poder Público, nas hipóteses previstas na Lei 
Federal n. 13.709/2018, e na legislação e normas específicas, não se sujeitam ao disposto nos parágrafos anteriores. 
Art. 23. Deverá ser exigida a identificação do solicitante para as informações, por via eletrônica, que abranjam dados pessoa is, 
salvo se a solicitação for realizada por responsável pela unidade, ou seu preposto, na prestação do serviço público delegado. 
Art. 24. A retificação de dado pessoal constante em registro e em ato notarial deverá observar o procedimento, extrajudicial ou 
judicial, previsto na legislação ou em norma específica. 
Art. 25. Os responsáveis pelas delegações dos serviços extrajudiciais de notas e de registro do Estado do Tocantins não se 
equiparam a fornecedores de serviços ou produtos para efeito de portabilidade de dados pessoais, mediante solicitação por seus 
titulares, prevista no inciso V do art. 18 da Lei Federal n. 13.709/2018. 
Art. 26. É vedado aos responsáveis pelas delegações de notas e de registro do Estado do Tocantins, aos seus prepostos e 
prestadores de serviço terceirizados, ou qualquer outra pessoa que deles tenha conhecimento em razão do serviço, transferir ou 
compartilhar com entidades privadas ou equiparadas dados a que tenham acesso, salvo mediante autorização legal ou 
normativa. 
Parágrafo único. As transferências, ou compartilhamentos, de dados pessoais para as Centrais de Serviços Eletrônicos 
Compartilhados, incluídos os relativos aos sistemas de registro eletrônico sob a sua responsabilidade, serão promovidas 
conforme os limites fixados na legislação e normas específicas. 
Art. 27. A inutilização e eliminação de documentos não afasta os deveres previstos na Lei Federal n. 13.709/2018, em relação 
aos dados pessoais que remanescerem em índices, classificadores, indicadores, banco de dados, arquivos de segurança ou 
qualquer outro modo de conservação adotado na unidade dos serviços extrajudiciais de notas e de registro do Estado do 
Tocantins. 
Art. 28. As Centrais de Serviços Eletrônicos Compartilhados deverão comunicar os incidentes de segurança com dados 
pessoais, em 24 horas, contadas do seu conhecimento, aos responsáveis pelas delegações de notas e de registro de que os 
receberam e à Corregedoria-Geral da Justiça, com esclarecimento sobre os planos de resposta. 
Parágrafo único. O plano de resposta conterá, no mínimo, a indicação da natureza do incidente, das suas causas, das 
providências adotadas para a mitigação de novos riscos, dos impactos causados e das medidas adotadas para a redução de 
possíveis danos aos titulares dos dados pessoais. 
Art. 29. O desrespeito às normas da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais - LGPD não afasta a imediata possibilidade de 
reparação civil por danos, nem a imposição de sanção de natureza disciplinar prevista na Lei Federal n. 8.935/94, além de 
sanção específica pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados – ANPD. 
Art. 30. Os casos omissos serão resolvidos pelo (a) Corregedor(a) Geral da Justiça. 
Art. 31. Este Provimento entrará em vigor após 30 (trinta) dias da data de sua publicação. 
PUBLIQUE-SE. COMUNIQUE-SE 

  
Etelvina Maria Sampaio Felipe 
Corregedora-Geral da Justiça 

 

DIRETORIA GERAL 
Portarias 

PORTARIA DIÁRIAS Nº 1329/2021, de 19 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 2021/96160 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Daniela Paula Alencar, Matrícula 990287, 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 Darcinopolis-TO, 
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no período de 20/08/2021 a 20/08/2021, com a finalidade de realizar avaliação psicológica, determinada no processo 0003096 -
23.2020.827.2741.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1330/2021, de 19 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 2021/96106 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Cinthia Ferreira de Paula, Matrícula 990230, 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 Palmas-TO para Gurupi-TO, no 
período de 24/08/2021 a 24/08/2021, com a finalidade de realizar condução de depoimento especial, determinada nos processos 
0009430-33.2020.8.27.2722 e 0006764-25.2021.8.27.2722.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1331/2021, de 19 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 2021/96084 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Luciana Dourado Fernandes Pereira, Matrícula 361872, 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 
Tocantinopolis-TO para Sitio Novo do Tocantins-TO, no período de 20/08/2021 a 21/08/2021, com a finalidade de realizar estudo 
social, determinado no processo 5000406 – 04.2012.827.2712.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1332/2021, de 19 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 2021/96082 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Maria Lucimar dos Santos, Matrícula 992258, 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 0014514-
29.2021.8.27.2706.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1333/2021, de 19 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 2021/96054 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Lais Silva do Nascimento, Matrícula 362892, 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 19/08/2021 a 19/08/2021, com a finalidade de realizar avaliação psicológica, determinada no processo 
0014514-29.2021.8.27.2706.  

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

Diretor Geral 
 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1334/2021, de 19 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 2021/96052 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Monica Carneiro de Araujo, Matrícula 990513, o valor de R$ 633,05, relativo 
ao pagamento de 2,5 (duas e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 253,22, por seu deslocamento de Palmas-TO para 
Araguatins-TO, no período de 17/08/2021 a 19/08/2021, com a finalidade de realizar entrevista de depoimento especial, 
determinado no processo 0001723-25.2021.827.2722.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1335/2021, de 19 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 2021/96162 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Luzenir Gomes Lima Guida, Matrícula 361455, 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 Pedro Afonso-TO para 
Itacaja-TO, no período de 19/08/2021 a 20/08/2021, com a finalidade de realizar estudo social, determinado no processo 
0002030-32.2020.8.27.2733.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1336/2021, de 19 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 2021/96163 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Wilbiane Trindade Araújo, Matrícula 360390, o valor de R$ 126,61, relativo 
ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 253,22, por seu deslocamento de Araguaina-TO para Nova Olinda-
TO, no período de 28/08/2021 a 28/08/2021, com a finalidade de realizar avaliação psicológica, determinada no processo 
00124443920218272706.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1337/2021, de 19 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 2021/96047 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Katrine Silva Pagani, Matrícula 358439, 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 Carmolandia-TO, 
no período de 20/08/2021 a 20/08/2021, com a finalidade de realizar avaliação psicológica, determinada no processo 
00290759220208272706.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 



ANO XXXIII-DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 5027 PALMAS-TO, SEXTA-FEIRA, 20 DE AGOSTO DE 2021 32 

 

 
 

PORTARIA DIÁRIAS Nº 1338/2021, de 19 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 2021/96046 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Olindina Almeida Gama da Costa, Matrícula 990669, 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 Palmas-TO para Gurupi-
TO, no período de 17/08/2021 a 17/08/2021, com a finalidade de realizar condução de depoimento especial, determinado no 
processo 0010253-07.2020.827.2722.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1339/2021, de 19 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 2021/96045 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Cleane Rodrigues Pereira Olimpio, Matrícula 992607, 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 Palmas-TO para Miracema 
do Tocantins-TO, no período de 18/08/2021 a 18/08/2021, com a finalidade de realizar condução de depoimento especial, 
determinado nos processos 0001224-94.2015.827.2725/ 0000865-34.2017.8.27.2739/ 0000794- 95.2018.827.2739.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1340/2021, de 19 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 2021/96044 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Karina Tavares Neves, Matrícula 358074, o valor de R$ 126,61, relativo ao 
pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 253,22, por seu deslocamento de Pedro Afonso-TO para Santa Maria do 
Tocantins-TO, no período de 22/08/2021 a 22/08/2021, com a finalidade de realizar avaliação psicológica, determinada no 
processo 0001951-87.2019.8.27.2733.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1341/2021, de 19 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 2021/96043 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Juliana Pereira Rodrigues, Matrícula 990239, o valor de R$ 633,05, relativo 
ao pagamento de 2,5 (duas e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 253,22, por seu deslocamento de Novo Acordo-TO para 
Lizarda-TO, no período de 19/08/2021 a 21/08/2021, com a finalidade de realizar estudo social, determinado no processo 
00041324220208272728.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1342/2021, de 19 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 2021/96135 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 
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Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Renata Rodrigues Rocha, Matrícula 357273, 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 28/08/2021 a 28/08/2021, com a finalidade de realizar avaliação psicológica, determinada 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 1343/2021, de 19 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 2021/96089 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao colaborador eventual Ricardo Lustosa da Costa Silva, Matrícula 357247, 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 Goiatins-TO para Barra do 
Ouro-TO, no período de 26/08/2021 a 26/08/2021, com a finalidade de realizar avaliação psicológica, determinada no processo 
0002037-63.2020.8.27.2720.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1344/2021, de 19 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 2021/95959 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao servidor Luciano dos Santos Ramiro, ASSISTENTE DE SUPORTE TÉCNICO, Matrícula 352178, 
o valor de R$ 753,14, relativo ao pagamento de 4,5 (quatro e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 253,22, descontado o valor 
de R$ 386,35, conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Araguacu-TO, no 
período de 23/08/2021 a 27/08/2021, com a finalidade de realizar a substituição das impressoras e segmentação da rede, 
conforme SEI 20.0.000001252-2.  

Art. 2º Conceder ao servidor Frederico Souza de Abreu , Matrícula 360027, o valor de R$ 1.139,49, relativo ao 
pagamento de 4,5 (quatro e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 253,22, por seu deslocamento de Palmas-TO para Araguacu-
TO, no período de 23/08/2021 a 27/08/2021, com a finalidade de realizar a substituição das impressoras e segmentação da rede, 
conforme SEI 20.0.000001252-2.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1345/2021, de 19 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 2021/95903 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao colaborador eventual Odair Giraldin, Matrícula 362595, o valor de R$ 633,05, relativo ao 
pagamento de 2,5 (duas e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 253,22, por seu deslocamento de Porto Nacional -TO para 
Tocantinia-TO, no período de 27/08/2021 a 29/08/2021, com a finalidade de realização de PERÍCIA ANTROPOLÓGICA, na 
Aldeia Porteira, em Tocantínia, com a finalidade de instruir os autos nº. 0000766-67.2021.8.27.2725 - Ação Penal, conforme SEI 
21.0.000016727-1.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1346/2021, de 19 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 2021/96042 no sistema 
eGESP,  
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RESOLVE: 
Art. 1º Conceder ao colaborador eventual Ricardo Lustosa da Costa Silva, Matrícula 357247, 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 Goiatins-TO para Zona 
Rural-TO, no período de 23/08/2021 a 23/08/2021, com a finalidade de realizar avaliação psicológica, determinada no processo 
0002786-71.2020.8.27.2723.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1347/2021, de 19 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 2021/96149 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Elane de Souza Carvalho, Matrícula 356488, 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 Goiatins-TO para Campos Lindos-
TO, no período de 28/08/2021 a 28/08/2021, com a finalidade de realizar estudo social, determinado 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 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1348/2021, de 19 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 2021/96086 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Elane de Souza Carvalho, Matrícula 356488, 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 Goiatins-TO para Barra do Ouro-
TO, no período de 26/08/2021 a 26/08/2021, com a finalidade de realizar estudo social, determinado no processo 0002037-
63.2020.8.27.2720.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1349/2021, de 19 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 2021/96049 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Olga Raiza Pereira Borges, Matrícula 356461, o valor de R$ 379,83, relativo 
ao pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 253,22, por seu deslocamento de Novo Acordo-TO para Rio 
Sono-TO, no período de 26/08/2021 a 27/08/2021, com a finalidade de realizar avaliação psicológica, determinada no processo 
0002456-93.2019.8.27.2728.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1350/2021, de 19 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 2021/96134 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Fernanda da Silva Fragoso, Matrícula 356409, 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 Filadelfia-TO para Babaculandia-
TO, no período de 25/08/2021 a 25/08/2021, com a finalidade de realizar estudo social, determinado no processo 0001881-
18.2019.8.27.2718.  
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Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1351/2021, de 19 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 2021/96159 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Auriany de Souza Brito , Matrícula 356231, o valor de R$ 886,27, relativo ao 
pagamento de 3,5 (três e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 253,22, por seu deslocamento de Palmas-TO para 
Augustinopolis-TO, no período de 23/08/2021 a 26/08/2021, com a finalidade de realizar condução de depoimentos especiais, 
determinado nos processos 0003533-94.2019.8.27.2710; 0000910-86.2021.8.27.2710.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1352/2021, de 19 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 2021/96050 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 23/08/2021 a 23/08/2021, com a finalidade de realizar avaliação psicológica, determinada no processo 
0001409-22.2021.8.27.2726.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1353/2021, de 19 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 2021/96137 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à servidora Kezia Reis de Souza, ASSESSOR(A) DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA CGJUS, 
Matrícula 353243, o valor de R$ 49,34, relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 253,22, descontado o 
valor de R$ 77,27, conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Divinopolis do 
Tocantins-TO, no período de 16/08/2021 a 16/08/2021, com a finalidade de registro de materiais audiovisuais para inserção de 
adolescente no aplicativo A.DOT, o qual se amolda aos requisitos exigidos pelo programa, conforme SEI 20.0.000022322-1.  

Art. 2º Conceder ao servidor Juvenil Ribeiro de Sousa, CHEFE DE SERVIÇO DE TRANSPORTE, PATRIMÔNIO E 
SERVIÇOS GERAIS CGJUS, Matrícula 352766, o valor de R$ 49,34, relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor 
unitário é R$ 253,22, descontado o valor de R$ 77,27, conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu 
deslocamento de Palmas-TO para Divinopolis do Tocantins-TO, no período de 16/08/2021 a 16/08/2021, com a finalidade de 
registro de materiais audiovisuais para inserção de adolescente no aplicativo A.DOT, o qual se amolda aos requisitos exigidos 
pelo programa, conforme SEI 20.0.000022322-1.  

Art. 3º Conceder à servidora CEDIDA Ana Mara Carneiro Mourao, Matrícula 354000, o valor de R$ 49,34, relativo ao 
pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 253,22, descontado o valor de R$ 77,27, conforme determina o art. 20 da 
Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Divinopolis do Tocantins-TO, no período de 16/08/2021 a 
16/08/2021, com a finalidade de registro de materiais audiovisuais para inserção de adolescente no aplicativo A.DOT, o qual se 
amolda aos requisitos exigidos pelo programa, conforme SEI 20.0.000022322-1.  

Art. 4º Conceder ao servidor Hodirley Marques Canguçu, CINEGRAFISTA, Matrícula 357695, o valor de R$ 49,34, 
relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 253,22, descontado o valor de R$ 77,27, conforme determina 
o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Divinopolis do Tocantins-TO, no período de 
16/08/2021 a 16/08/2021, com a finalidade de registro de materiais audiovisuais para inserção de adolescente no aplicativo 
A.DOT, o qual se amolda aos requisitos exigidos pelo programa, conforme SEI 20.0.000022322-1.  

Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
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Publique-se. Cumpra-se. 
Jonas Demostene Ramos 

Diretor Geral 
 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1354/2021, de 19 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 2021/95887 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao servidor CEDIDO Tacio Nunes Borges, Matrícula 353653, o valor de R$ 753,14, relativo ao 
pagamento de 4,5 (quatro e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 253,22, descontado o valor de R$ 386,35, conforme determina 
o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Araguaina-TO, no período de 16/08/2021 a 
20/08/2021, com a finalidade de realizar a segurança em Júri no Fórum de Araguaína - TO, conforme solicitado pela referida 
comarca, de acordo com SEI nº 21.0.000020046-5 (Evento 3861103).  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1355/2021, de 19 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 2021/95960 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao servidor Wagner William Voltolini, ASSISTENTE DE SUPORTE TÉCNICO, Matrícula 292635, o 
valor de R$ 753,14, relativo ao pagamento de 4,5 (quatro e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 253,22, descontado o valor  de 
R$ 386,35, conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Paraiso do 
Tocantins-TO, no período de 23/08/2021 a 27/08/2021, com a finalidade de realizar a mudança da Comarca de Paraíso para o 
prédio novo, conforme SEI 20.0.000001252-2.  

Art. 2º Conceder ao servidor Robson Andrade Venceslau, ASSISTENTE DE SUPORTE TÉCNICO, Matrícula 352785, 
o valor de R$ 753,14, relativo ao pagamento de 4,5 (quatro e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 253,22, descontado o valor 
de R$ 386,35, conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Paraiso do 
Tocantins-TO, no período de 23/08/2021 a 27/08/2021, com a finalidade de realizar a mudança da Comarca de Paraíso para o 
prédio novo, conforme SEI 20.0.000001252-2.  

Art. 3º Conceder ao servidor Tiago Sousa Luz, ASSISTENTE DE SUPORTE TÉCNICO, Matrícula 352104, o valor de 
R$ 753,14, relativo ao pagamento de 4,5 (quatro e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 253,22, descontado o valor de R$ 
386,35, conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Paraiso do Tocantins-
TO, no período de 23/08/2021 a 27/08/2021, com a finalidade de realizar a mudança da Comarca de Paraíso para o prédio novo, 
conforme SEI 20.0.000001252-2.  

Art. 4º Conceder ao servidor Francisco Augusto de Carvalho Junior, ASSISTENTE DE SUPORTE TÉCNICO, 
Matrícula 352773, o valor de R$ 753,14, relativo ao pagamento de 4,5 (quatro e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 253,22, 
descontado o valor de R$ 386,35, conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO 
para Paraiso do Tocantins-TO, no período de 23/08/2021 a 27/08/2021, com a finalidade de realizar a mudança da Comarca de 
Paraíso para o prédio novo, conforme SEI 20.0.000001252-2.  

Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 
 

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1356/2021, de 19 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 2021/95759 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao servidor CEDIDO Wesley Cantuaria Teixeira, CHEFE DE SERVIÇO, Matrícula 352170, o valor de 
R$ 753,14, relativo ao pagamento de 4,5 (quatro e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 253,22, descontado o valor de R$ 
386,35, conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Almas-TO, no período 
de 16/08/2021 a 20/08/2021, com a finalidade de conduzir servidores para realizar a desinstalação da Comarca de Almas com 
remanejamento para Comarca de Dianópolis, conforme SEI 20.0.000001252-2.  

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

Diretor Geral 
 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1357/2021, de 19 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 2021/95757 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao servidor Francisco Carneiro da Silva, TÉCNICO JUDICIÁRIO, Matrícula 158148, o valor de R$ 
753,14, relativo ao pagamento de 4,5 (quatro e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 253,22, descontado o valor de R$ 386,35, 
conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Palmeiropolis-TO, no período de 
16/08/2021 a 20/08/2021, com a finalidade de conduzir servidor para realizar a desinstalação da Comarca de Almas com 
remanejamento para Comarca de Dianópolis e acompanhamento da instalação do cabeamento estruturado na Comarca de 
Palmeirópolis, conforme SEI 20.0.000001252-2.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
Portaria Nº 1988/2021 - PRESIDÊNCIA/DIGER/DIADM/DCC, de 19 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 214/2021, referente ao Processo Administrativo 21.0.000000543-3, celebrado por este 
Tribunal de Justiça e a Empresa Master Placas - EIRELI, que tem por objeto a aquisição de placas em alumínio, aço inox, alto 
relevo, incluindo gravação de letreiros, para atender as necessidades do Tribunal de Justiça do Tocantins. 
RESOLVE: 
Art. 1º. Designar o servidor José Sebastião Pinheiro de Souza, matrícula 361213, como gestor do contrato nº 214/2021, 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 o contrato até a 
sua completa execução. 
Parágrafo único – Verificada a ocorrência de falta ou defeito na execução do contrato, o gestor notificará a contratada para 
regularização do apontamento, caso em que, não sendo atendido ou justificado, no prazo estabelecido, deverá informar à 
autoridade competente sobre o ocorrido, para fins de aplicação das penalidades. 
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Jonas Demostene Ramos 
 Diretor Geral 

 
Portaria Nº 1972/2021 - PRESIDÊNCIA/DIGER/DIADM/DCC, de 16 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 181/2021, referente ao Processo Administrativo 21.0.000016190-7, celebrado por este 
Tribunal de Justiça e a empresa J A Santos Froza Comercio e Serviços de Informática - EIRELI, que tem por objeto a 
contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para montagem de equipamento energia fotovoltaica ON-
GRID, com o objetivo de atender as demandas do Poder Judiciário do Estado do Tocantins. 
RESOLVE: 
Art. 1º. Designar o servidor Edward Afonso Kneipp, matrícula 352793, como gestor do contrato nº 181/2021, e o servidor 
Sebastião de Oliveira Camilo, matrícula 360511, como substituto, para, nos termos do “caput” do artigo 67 da Lei nº. 8.666/93, 
conhecerem as obrigações mútuas previstas no instrumento contratual, acompanhar e fiscalizar 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 



ANO XXXIII-DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 5027 PALMAS-TO, SEXTA-FEIRA, 20 DE AGOSTO DE 2021 38 

 

 
 

Portaria Nº 1986/2021 - PRESIDÊNCIA/DIGER/DIADM/DCC, de 18 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 212/2020, referente ao Processo Administrativo 20.0.000019546-5, celebrado por este 
Tribunal de Justiça e a empresa Auto Mecânica Bransales Ltda – EPP, que tem por objeto a contratação de empresa 
especializada para o fornecimento de pneus novos para atender as demandas de manutenção dos veículos do Poder Judiciário 
do Estado do Tocantins. 
RESOLVE: 
Art. 1º. Designar o servidor Jhonne Araujo Miranda, matrícula 185243, como gestor do contrato nº 212/2020, e o servidor Acácio 
Lopes Lima, matrícula 185243, como substituto, para, nos termos do “caput” do artigo 67 da Lei nº. 8.666/93, conhecerem as 
obrigações mútuas previstas no instrumento de contratual, acompanhar e fiscalizar até a sua completa execução. 
Parágrafo único – Verificada a ocorrência de falta ou defeito na execução do contrato, o gestor notificará a contratada para 
regularização do apontamento, caso em que, não sendo atendido ou justificado, no prazo estabelecido, deverá informar à 
autoridade competente sobre o ocorrido, para fins de aplicação das penalidades. 
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Jonas Demostene Ramos 
 Diretor Geral 
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

Avisos de licitações 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 067/2021-SRP 
EXCLUSIVA PARA ME/EPP (ITENS 1 E 2) 

COTA RESERVADA PARA ME/EPP (ITENS 3 E 5) 
AMPLA CONCORRÊNCIA NOS (ITENS 4 E 6) 

Processo nº 20.0.000003518-2 - UASG 925814 
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 067/2021 - SRP 
Tipo: Menor preço por Item 
Modo de Disputa: Aberto 
Legislação: Lei n º 10.520/2002 - c/c 8.666/93 
Objeto: Registro de Preços para futura aquisição de equipamentos ergonômicos para atender as demandas do Poder 
Judiciário do Estado do Tocantins, via Centro de Saúde do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, conforme 
quantidade e especificações constante neste edital e seus anexos. 
Disponibilidade do Edital: Dia 20 de agosto de 2021. (https://www.gov.br/compras/pt-br/) 
Data da abertura da sessão: Dia 02 de setembro de 2021, às 13:00 horas (horário Brasília) 
Local: Sala da Comissão de Licitação localizada no Edifício Amaro Empresarial, situada na Quadra 103 Norte, Rua NO 11, Lote 
2, 7º Andar, Plano Diretor Norte, Palmas/TO, CEP 77.001-036. 
Nota: Outras informações na Comissão de Licitação deste Tribunal, pelo telefone (063)3218-4590, das 12:00 às 18:00 horas, ou 
pela Internet no site www.tjto.jus.br. 
Palmas – TO, 19 de agosto de 2021. 

Pauline Sabará Souza 
Pregoeira 

  
 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 068/2021  
(Republicação do Pregão Eletrônico n.º 050/2021) 

AMPLA CONCORRÊNCIA 
Processo nº 20.0.000016270-2- UASG 925814 
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 068/2021 (Republicação do Pregão Eletrônico n.º 050/2021) 
Tipo: Menor Preço por Item/Grupo 
Modo de Disputa: Aberto 
Legislação: Lei n º 10.520/2002 - c/c 8.666/93 
Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de fornecimento e instalação de Painéis de Led e 
acessórios no auditório da sede do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, de acordo com especificações, 
quantidades, condições e exigências estabelecidas em Edital e seus anexos. 
Disponibilidade do Edital: dia 20 de agosto de 2021 (www.gov.br/compras/pt-br/) 
Data da abertura da sessão: Dia 03 de setembro de 2021, às 13:30h  (horário Brasília) 
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Local https://www.gov.br/compras/pt-br/  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, 19 de agosto de 2021. 

Agno Paixão Saraiva 
Pregoeiro 

  
 

DIVISÃO DE LICITAÇÃO, CONTRATOS E CONVÊNIOS 
Apostilas 

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO 
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 3/2021 
PROCESSO 21.0.000000153-5 
CREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CREDENCIADA: Lannya Pereira da Silva 
OBJETO DO TERMO DE APOSTILAMENTO: 
Fica alterado, com fulcro no § 8º do artigo 65 da Lei nº 8.666/93, o Termo de Credenciamento nº 3/2021, firmado entre o Tribunal 
de Justiça do Estado do Tocantins e Lannya Pereira da Silva, em virtude da solicitação da Credenciada, evento 3863275, quanto 
à mudança do Núcleo Regional de Atendimento Multidisciplinar para prestação de serviços na especialidade de psicologia: 
De: Núcleo Regional de Atendimento Multidisciplinar de Gurupi, Comarca dePeixe  e Cidade de Peixe; 
Para: Núcleo Regional de Atendimento Multidisciplinar de Palmas, Comarca de Palmas e Cidade de Palmas. 
O presente Termo de Apostilamento vincula-se, em sua integralidade, ao Termo de Credenciamento nº 3/2021, aos Autos 
Administrativos 21.0.000000153-5, bem como às disposições da Lei nº. 8.666/93 e suas alterações posteriores, ao Edital de 
Credenciamento nº 001/2016, republicado por meio do Edital nº 41/2017, no Diário da Justiça nº 3988, de 03 de março de 2017 
e, Edital nº 150/2019, Diário da Justiça nº 4505, de 27 de maio de 2019. 
DATA DA ASSINATURA: 20 de agosto de 2021. 
 

Extratos de convênios 
EXTRATO DE CONTRATO 
PROCESSO ORIGINÁRIO 20.0.000001278-6 
EDITAL Nº 178/2020 - PRESIDÊNCIA/DIGER 
PROCESSO 21.0.000018561-0 
CONTRATO Nº 210/2021 
CONTRATANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CONTRATADO: Tássio de Oliveira Soares 
OBJETO: Constitui objeto deste Instrumento a contratação de profissional, em caráter temporário, para prestação de serviços 
como psicólogo, para atender as demandas do CONTRATANTE na respectiva área de conhecimento. 
VALOR: O CONTRATANTE pagará pela execução dos serviços o valor mensal de R$ 9.417,98 (nove mil quatrocentos e 
dezessete reais e noventa e oito centavos), durante a vigência deste Contrato, obedecidas as disposições, do Edital nº 178/2020, 
publicado no Diário da Justiça Eletrônico – DJE nº 4731, de 13 de maio de 2020 e art. 5º da Lei Estadual 2.098 de 2009. 
VIGÊNCIA: O presente Contrato terá vigência de 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir da data de sua assinatura, 
podendo ser prorrogado uma única vez em caso de interesse das partes, conforme disposições da Lei Estadual nº 2098, de 
2009. 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
UNIDADE GESTORA: 050100 - Tribunal de Justiça 
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 05010.02.122.1145.2224 
NATUREZA DE DESPESA: 31.90.04 
FONTE DE RECURSOS: 0100 
DATA DA ASSINATURA: 20 de agosto de 2021. 
 
EXTRATO DE CONVÊNIO 
CONVÊNIO Nº 14/2021  
PROCESSO 21.0.000019699-9 
CONVENENTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins. 
CEDENTE: Município de Almas. 
OBJETO: O presente Instrumento tem por objeto a disponibilização de servidores efetivos pelo CONCEDENTE para atuarem na 
Central de Execuções Fiscais da Comarca de  Dianópolis, visando à promoção de maior eficiência e celeridade aos feitos 
executivos fiscais, seus apensos e incidentes já ajuizados, bem assim àqueles que vierem a ser aforados na vigência desta 
cooperação. 
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VIGÊNCIA: O prazo de vigência do presente Convênio será de 60 (sessenta) meses, contados da data de sua publicação no 
Diário da Justiça Eletrônico - DJE. 
DATA DA ASSINATURA: 20 de agosto de 2021. 
 

Extratos 
EXTRATO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO 
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 344/2021  
PROCESSO 21.0.000020313-8 
CREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CREDENCIADA: Josimaria da Rocha Santos Sena 
OBJETO: O presente Instrumento tem por objeto o credenciamento na especialidade de Entrevistadora de Depoimento Especial, 
destinado a 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 possibi lidade 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 as demanda do Poder Judiciário do Estado do Tocantins no Município de Gurupi, conforme disposições 
previstas neste Termo e no Edital de Credenciamento. 
VIGÊNCIA: O presente Termo de Credenciamento terá vigência de 60 (sessenta) meses, contados a partir da publicação 
resumida do extrato no Diário da Justiça Eletrônico - DJE. 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
UNIDADE GESTORA: 050100 – Tribunal 
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 0501.02.061.1168.1077 
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.36 / 33.90.47 
FONTE DE RECURSOS: 0100 
e/ou 
UNIDADE GESTORA: 060100 -  Funjuris 
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 0601.02.061.1168.3082 
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.36 / 33.90.47 
FONTE DE RECURSOS: 0240 
DATA DA ASSINATURA: 20 de agosto de 2021. 
 
EXTRATO DE TERMO DE DESCREDENCIAMENTO 
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 155/2017 
PROCESSO 17.0.000017986-8 
DESCREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
DESCREDENCIADA: Camila Américo de Lima 
OBJETO: Fica descredenciada, a partir da assinatura deste Termo, a psicóloga Camila Américo de Lima da prestação de 
serviços na especialidade de psicologia destinados a atender às demandas do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, no 
Núcleo Regional de Atendimento Multidisciplinar de Porto Nacional, Comarca de Porto Nacional e cidade de Porto Nacional, com 
fulcro na alínea "c", da Cláusula Nona do Termo de Credenciamento nº 155/2017. 
DATA DA ASSINATURA: 20 de agosto de 2021. 
 
EXTRATO DE TERMO DE DESCREDENCIAMENTO 
TERMO DE CREDENCIAMENTO 29/2019 
PROCESSO 19.0.000004266-0 
DESCREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
DESCREDENCIADA: Elis Regina Araújo da Conceição 
OBJETO: Fica descredenciada, a partir da assinatura deste Termo, a assistente social Elis Regina Araújo da Conceição, do 
Núcleo Regional de Atendimento Multidisciplinar de Araguaína, por descumprimento das obrigações constantes no Termo de 
Credenciamento epigrafado, com fulcro no item 15.1, II e IV do Edital de Credenciamento nº 1/2016, com aplicação da Sanção 
Administrativa de Suspensão temporária do direito de participar de licitação e impedimento de contratar com o Poder Judiciário 
do Estado do Tocantins pelo prazo de até 2 (dois) anos, conforme item 14.1, “e” do Edital de Credenciamento nº 1/2016. 
DATA DA ASSINATURA: 20 de agosto de 2021. 
 
EXTRATO DE TERMO DE DESCREDENCIAMENTO 
TERMO DE CREDENCIAMENTO 94/2021 
PROCESSO 21.0.000010908-5 
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 na Comarca de Palmas em caráter auxiliar e especializado, no que se refere à avaliação inicial, manejo de grupo 
com homens autores de violência doméstica contra mulher, bem como seu acompanhamento psicossocial (individual e em 
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grupos), além de executar o monitoramento e avaliação dos casos, com fulcro no Parágrafo único do subitem 7.7.2, item 7 do 
Edital de Credenciamento nº 3/2021. 
DATA DA ASSINATURA: 20 de agosto de 2021. 
 
EXTRATO DE TERMO DE DESCREDENCIAMENTO 
TERMO DE CREDENCIAMENTO 141/2021 
PROCESSO 21.0.000011564-6 
DESCREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
DESCREDENCIADA: Waldineide Brito Marinho Costa 
OBJETO: Fica Descredenciada, a partir da assinatura deste Termo, a assistente social Waldineide Brito Marinho Costa da 
prestação de serviços na Comarca de Palmas em caráter auxiliar e especializado, no que se refere à avaliação inicial, manejo de 
grupo com homens autores de violência doméstica contra mulher, bem como seu acompanhamento psicossocial (individual e em 
grupos), além de executar o monitoramento e avaliação dos casos, com fulcro no Parágrafo único do subitem 7.7.2, item 7 do 
Edital de Credenciamento nº 3/2021. 
DATA DA ASSINATURA: 20 de agosto de 2021. 
 
EXTRATO DE TERMO DE DESCREDENCIAMENTO 
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 122/2021 
PROCESSO 21.0.000010953-0 
DESCREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
DESCREDENCIADO: Cesar Gustavo Moraes Ramos 
OBJETO: Fica descredenciado, a partir da assinatura deste Termo, o psicólogo Cesar Gustavo Moraes Ramos da prestação de 
serviços na Comarca de Palmas em caráter auxiliar e especializado, no que se refere à avaliação inicial, manejo de grupo com 
homens autores de violência doméstica contra mulher, bem como seu acompanhamento psicossocial (individual e em grupos), 
além de executar o monitoramento e avaliação dos casos, com fulcro no Parágrafo único do subitem 7.7.2, item 7 do Edital de 
Credenciamento nº 3/2021.. 
DATA DA ASSINATURA: 20 de agosto de 2021. 
 
EXTRATO DE TERMO DE DESCREDENCIAMENTO 
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 113/2021 
PROCESSO 21.0.000010944-1 
DESCREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
DESCREDENCIADA: Ana Cristina Miranda de Moraes 
OBJETO: Fica Descredenciada, a partir da assinatura deste Termo, a assistente social Ana Cristina Miranda de Moraes da 
prestação de serviços na Comarca de Palmas em caráter auxiliar e especializado, no que se refere à avaliação inicial, manejo de 
grupo com homens autores de violência doméstica contra mulher, bem como seu acompanhamento psicossocial (individual e em 
grupos), além de executar o monitoramento e avaliação dos casos, com fulcro no Parágrafo único do subitem 7.7.2, item 7 do 
Edital de Credenciamento nº 3/2021. 
DATA DA ASSINATURA: 20 de agosto de 2021. 
 
EXTRATO DE TERMO DE DESCREDENCIAMENTO 
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 138/2021 
PROCESSO 21.0.000012376-2 
DESCREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
DESCREDENCIADA: Azenate Ferreira Gomes 
OBJETO: Fica Descredenciada, a partir da assinatura deste Termo, a assistente Social Azenate ferreira GOMES da prestação 
de serviços na Comarca de Palmas em caráter auxiliar e especializado, no que se refere à avaliação inicial, manejo de grupo 
com homens autores de violência doméstica contra mulher, bem como seu acompanhamento psicossocial (individual e em 
grupos), além de executar o monitoramento e avaliação dos casos, com fulcro no Parágrafo único do subitem 7.7.2, item 7 do 
Edital de Credenciamento nº 3/2021. 
DATA DA ASSINATURA: 20 de agosto de 2021. 
 
EXTRATO DE TERMO DE DESCREDENCIAMENTO 
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 382/2016 
PROCESSO 16.0.000019009-1 
DESCREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
DESCREDENCIADA: Carleany Cipriano Carvalho 
OBJETO: Fica Descredenciada, a partir da assinatura deste Termo, a assistente social Carleany Cipriano Carvalho, do Núcleo 
Regional de Atendimento Multidisciplinar de Colinas do Tocantins, por descumprimento das obrigações constantes no Termo de 
Credenciamento epigrafado, com fulcro no item 15.1, II e IV do Edital de Credenciamento nº 1/2016, com aplicação da Sanção 



ANO XXXIII-DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 5027 PALMAS-TO, SEXTA-FEIRA, 20 DE AGOSTO DE 2021 42 

 

 
 

Administrativa de Suspensão temporária do direito de participar de licitação e impedimento de contratar com o Poder Judiciário 
do Estado do Tocantins pelo prazo de até 2 (dois) anos, conforme item 14.1, “e” do Edital de Credenciamento nº 1/2016. 
DATA DA ASSINATURA: 20 de agosto de 2021. 
 

DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS 
Portarias 

 
PORTARIA FÉRIAS Nº 1105/2021, de 20 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 do servidor CECILIO LIZANDRO ALVES DO NASCIMENTO, matrícula nº 353481, relativas ao 
período aquisitivo 2015/2016, marcadas para o período de 20/08 a 18/09/2021, a partir de 20/08/2021 até 18/09/2021, 
assegurado o usufruto dos dias remanescentes para o período de 04/07 a 02/08/2022, em razão de interesse da administração.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA FÉRIAS Nº 1106/2021, de 20 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 do servidor ANDRÉ RICARDO DE ÁVILA JANJOPI, matrícula nº 352115, relativas ao período 
aquisitivo 2011/2012, marcadas para o período de 20/08 a 18/09/2021, a partir de 20/08/2021 até 18/09/2021, assegurado o 
usufruto dos dias remanescentes para o período de 04/07 a 02/08/2022, em razão de interesse da administração.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA FÉRIAS Nº 1107/2021, de 20 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 LUDMILLA SILVA ALMEIDA, matrícula nº 352096, relativas ao período aquisitivo 
2014/2015, marcadas para o período de 20/08 a 18/09/2021, a partir de 20/08/2021 até 18/09/2021, assegurado o usufruto dos 
dias remanescentes para o período de 04/07 a 02/08/2022, em razão de interesse da administração.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 
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PORTARIA FÉRIAS Nº 1108/2021, de 20 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 do servidor SERGIO FELIPE VERGANI CESPI, matrícula nº 186338, relativas ao período aquisitivo 
2011/2012, marcadas para o período de 20/08 a 18/09/2021, a partir de 20/08/2021 até 18/09/2021, assegurado o usufruto dos 
dias remanescentes para o período de 12/09 a 11/10/2022, em razão de interesse da administração.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 
 

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 533/2021, de 20 de agosto de 2021 
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE ARAGUAÍNA, ESTADO DO TOCANTINS, no uso das atribuições que lhe conferem 
o art. 80 da Lei Complementar Estadual nº 10, de 11 de janeiro de 1996, bem como, o art. 10, da Portaria nº 2.093, de 1º de 
outubro de 2018 que dispõe sobre as regras e procedimentos para operacionalização do módulo de substituição de servidores no 
Sistema Integrado de Gestão de Pessoas (eGESP);  
CONSIDERANDO a solicitação de substituição constante no protocolo nº 2021/96164 
RESOLVE: 
Art. 1º Designar a servidora SUZY ERIKA DE SOUSA LIMA, matrícula nº 352983, CHEFE DE SECRETARIA, para, sem prejuízo 
de suas funções, substituir o cargo efetivo vago de ESCRIVÃO JUDICIAL, da COMARCA DE ARAGUAÍNA no período de 
03/08/2021 a 03/08/2021, com o consequente pagamento, após a certificação referente ao período da efetiva substituição.  
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.  

Publique-se. Cumpra-se. 
 

FABIANO RIBEIRO 
DIRETOR DO FORO - 3ª ENTRÂNCIA  

 
PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 534/2021, de 20 de agosto de 2021 
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE ARAGUAÍNA, ESTADO DO TOCANTINS, no uso das atribuições que lhe conferem 
o art. 80 da Lei Complementar Estadual nº 10, de 11 de janeiro de 1996, bem como, o art. 10, da Portaria nº 2.093, de 1º de 
outubro de 2018 que dispõe sobre as regras e procedimentos para operacionalização do módulo de substituição de servidores no 
Sistema Integrado de Gestão de Pessoas (eGESP);  
CONSIDERANDO o afastamento de férias, da servidora SUZY ERIKA DE SOUSA LIMA, matrícula nº 352983, ocupante do 
cargo de CHEFE DE SECRETARIA, da unidade de lotação COMARCA DE ARAGUAÍNA - 2ª VARA DE FAMÍLIA E 
SUCESSÕES, no período de 16/08/2021 a 30/08/2021;  
CONSIDERANDO a solicitação de substituição constante no protocolo nº 2021/96261; 
RESOLVE: 
Art. 1º Designar o(os) servidor(es) listado(s) no Anexo I desta Portaria, para, sem prejuízo de suas funções, substituir o(a) 
servidor(a) afastado(a), com o consequente pagamento, após a certificação referente ao período da efetiva substituição.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.  

ANEXO 1 

Matrícula Nome Funcional Cargo Período 

241854 MARCIA SOUSA ALMEIDA ESTATUTÁRIO TÉCNICO JUDICIÁRIO 16/08/2021 à 30/08/2021 

Publique-se. Cumpra-se. 
 

FABIANO RIBEIRO 
DIRETOR DO FORO - 3ª ENTRÂNCIA  
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ESMAT 
Editais 

EDITAL nº 070, de 2021 – SEI nº 21.0.000009539-4 
  

  
O diretor geral da Escola Superior da Magistratura Tocantinense (ESMAT), no uso de suas atribuições, dispõe sobre as normas 
gerais para ingresso e participação no ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL APLICADA – AJA, a se realizar no período de 30 de 
agosto a 13 de dezembro de 2021, mediante as condições determinadas neste Edital e demais dispositivos legais aplicados à 
espécie, conforme segue: 
  
1. DADOS GERAIS 
  
Nome: Administração Judicial Aplicada – AJA 
  
Objetivo: Capacitar os magistrados e magistradas, servidores e servidoras proporcionado o aprendizado prático em 
administração de unidades judiciarias. 
  
Período de inscrições: As inscrições acontecerão no período de 20 a 26 de agosto de 2021. 
  
Inscrições:  
Todas as inscrições para a participação no referido curso deverão ser por indicação da Excelentíssima Senhora Corregedora 
Geral Justiça de acordo com o público-alvo especifico e o quantitativo de vagas para cada Unidade Judiciária; 
  
As indicações deverão ser encaminhadas pela Corregedoria, em documento único contendo as indicações, via Sistema 
Eletrônico de Informação - SEI nº 21.0.000009539-4, para que sejam realizadas pela Secretaria Acadêmica Virtual; 
  
Ressalta-se que o (a) candidato(a) deverá acompanhar seu e-mail para tomar conhecimento da situação da matrícula, se foi 
homologada ou não.  
  
Público-Alvo Magistrados, magistradas, servidores e servidoras efetivos, comissionados e/ou cedidos do Poder Judiciário 
Tocantinense. 
  
Carga horária: 116 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 
  
2.2 Serão ofertadas 225 vagas, sendo 3 vagas por Unidade Judiciária abaixo especificadas, sendo uma vaga para magistrado ou 
magistrada; e 2 vagas para servidor e ou servidora da Unidade Judiciária correspondente, assim distribuídas: 
  

  TURMA1 TURMA 2 TURMA 3 TURMA 4 TURMA5 

Nº 

Fazenda Pública; 
Execuções Fiscais e 
Juizados Especiais da 
Fazenda 

1ª e 2º Instância 
Cível/ Família e 
Sucessões 

Criminal e Combate à 
Violência Doméstica 

Juizados Especiais 

1 Vara de Feitos da 
Fazenda Registros 
Públicos de Palmas 

Araguaçu 2ª Colinas 1ª Palmas Cível e Criminal Porto 
Nacional 

2 Vara de Feitos da 
Fazenda Registros 
Públicos de Gurupi 

Cristalândia Família Colinas 3ª Palmas Cível e Criminal 
Tocantinópolis 

3 Vara de Feitos da 
Fazenda Registros 

Itacajá 1ª Augustinópolis 1ª Araguaína Cível e Criminal Guaraí 



ANO XXXIII-DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 5027 PALMAS-TO, SEXTA-FEIRA, 20 DE AGOSTO DE 2021 45 

 

 
 

Públicos de Araguaina 

4 Vara de Feitos da 
Fazenda Registros 
Públicos de Paraiso 

Itaguatins 1ª Família Gurupi Paraíso do Tocantins Cível e Criminal 
Miracema 

5 Vara Execuções 
Fiscais e Ações de 
Saúde Pública: Palmas 

Novo Acordo 1ª Cível Guaraí Guaraí 4ª Juizado Especial 
Cível e Criminal Palmas 

6 Vara Execuções 
Fiscais e Ações de 
Saúde Pública de 
Araguaina 

Arapoema 1ª Cível Dianópolis Pedro Afonso 1º Juizado Especial 
Cível e Criminal 
Araguaína 

7 Juizado Especial 
Fazenda Pública de 
Palmas 

Aurora 2ª Família Palmas 1ª Porto Nacional Juizado Especial Inf. e 
Juventude Palmas 

8 Juizado Especial 
Fazenda Pública de 
Gurupi 

Palmeiropolis Arraias Combate à Violência 
Doméstica Araguaína 

Juizado Especial Inf. e 
Juventude Araguaína 

9 Juizado Especial 
Fazenda Pública de 
Araguaína 

Alvorada Miracema 1ª Gurupi Cível e Criminal Colinas 

10 Juizado Especial 
Fazenda Pública de 
Palmas - Dianópolis 

Ponte Alta 1ª Colinas Tocantinópolis 2ª Juizado Especial 
Cível e Criminal 
Araguaína 

11 3º Gabinete da 2ª 
Turma Recursal 

Goiatins 1ª Araguaína Araguatins 3ª Juizado Especial 
Cível e Criminal Palma 

12 2º gabinete da 2ª turma 
Recursal 

Peixe 1ª Tocantinópolis Taguatinga 2º Juizado Especial 
Cível e Criminal Palmas 

13 Contadoria Judicial de 
Palmas 

Araguacema 2ª Família Araguaína 4ª Palmas Juizado Especial Inf. e 
Juventude Gurupi 

14 Contadoria Judicial de 
Peixe 

Filadélfia 4ª Cível Palmas 2ª Araguaína Cível e Criminal Paraíso 
do 

15 Contadoria Judicial de 
Natividade 

Figueirópolis 3ª Fazenda Palmas Combate à Violência 
Doméstica Palmas 

Central de mandados de 
Araguaína 

  
  
3. PRÉ-REQUISITOS  

3.1 Serem Magistrados e magistradas, servidores e servidoras comissionados e/ou cedidos do Poder Judiciário Tocantinense; 

4 FREQUENCIA E AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM  
  
4.1 Os inscritos e as inscritas deverão participar das atividades programadas, conforme descrição no item 15 deste 
Projeto, com publicação oficial em Edital específico; 

  
4.2 As frequências dos alunos nas videoconferências pela Plataforma Meet serão registradas no momento em que 
efetuarem o seu login de acesso no Sistema Acadêmico Virtual (SAV) para assistir à transmissão do curso, link este que 
será disponibilizado pela Coordenação do Curso, por e-mail; 
  
4.3 Não haverá aferição de nota aos alunos e às alunas, a avaliação será formativa, por meio da observação das 
participações em aula (simulações de reuniões do Grupo Operacional e Grupo Decisório), onde os alunos produzirão 
uma Nota Técnica e os instrutores darão seu feedback. 
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). 
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4.6 Os alunos e as alunas 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 
  

ABERTURA  

Descritores Conteúdo Programático e/ou Atividades 

Data/Período Dia 30 de Agosto de 2021 

Metodologia 
Videoconferência síncrona com todas as Turmas no Zoom – 3 horas-aula 
Dia: 30 de agosto de 2021 
Horário: Das 15h às 18h 

Carga Horária 3 horas-aula 

MÓDULO I 

Descritores Conteúdo Programático e/ou Atividades 

Tema Modelo de Gestão  

Data/Período De 31 de agosto a 17 de setembro de 2021 

Professor 
Carlos Henrique Borlido Haddad 
Luis Antonio Capanema Pedrosa 

Conteúdos 
Programáticos 

 Necessidade de Gestão no Judiciário 
 Eficiência, eficácia e o Poder Judiciário 
 Conceito do modelo de gestão 
 Implantação do modelo de gestão 
 Dimensões do diagnóstico situacional 
 Execução do modelo de gestão 

Objetivos Específicos do 
Módulo 

 Ensinar a implantar o modelo de gestão 
 Conhecer os elementos estruturantes do modelo de gestão 
 Implantar um modelo de gestão na unidade judiciária 
 Organizar a estrutura 
 Organizar reuniões, estimulando a participação coletiva; 
 Gerir materiais e bens. 

Metodologia do Módulo 

Videoconferência síncrona no Zoom– 2 horas-aula 
  
TURMA I Aula Síncrona – Dia 13 setembro de 2021 
                   Horário: Das 16h às 18h 
  
TURMA II  Aula Síncrona – Dia 14 setembro de 2021 
                   Horário: Das 16h às 18h 
  
TURMA III  Aula Síncrona – Dia 15 setembro de 2021 
                   Horário: Das 16h às 18h 
  
TURMA IV Aula Síncrona – Dia 16 setembro de 2021 
                   Horário: Das 16h às 18h 
  
TURMA V Aula Síncrona – Dia 17 setembro de 2021 
                   Horário: Das 16h às 18h 
  
Esta videoconferência será gravada e disponibilizada no AVA posteriormente. 

Interatividade Ambiente Virtual de Aprendizagem: 20 horas-aula, contemplando: 

 Estudo dos tópicos apresentados nos slides; 
 Leitura para aprofundamento do tema, a partir da indicação dos professores , como 

participação dos alunos e das alunas em Fórum de Discussão Formativa, a partir do texto 
norteador proposto pelos professores; 

 Videoaulas assíncronas; 
 Atividade para Avaliação da Aprendizagem deste módulo, proposta pelos professores. 
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Referencial Bibliográfico 
do Módulo  

Informações constantes no item 16 deste Projeto. 

Carga Horária Módulo 22 horas-aula 

MÓDULO II 

Descritores Conteúdo Programático e/ou Atividades 

Tema Gestão da Rotina  

Data/Período De 18 de setembro a 8 de outubro de 2021 

Professor 
Carlos Henrique Borlido Haddad 
Luis Antonio Capanema Pedrosa 

Conteúdos 
Programáticos 

 Gestão do Acervo 
 Tipos de Demandas e Fluxos de Trabalho 
 Eficiência e Fluxos de Trabalho 
 Priorização do Trabalho 
 Gestão de Gabinete 
 Gestão de Audiências 

Objetivos Específicos do 
Módulo 

 Avaliar e organizar os fluxos e rotinas de trabalho; 
 Explicar o funcionamento da gestão de rotinas e de projetos 
 Distribuir tarefas, conforme os fluxos de trabalho, cargas e perfis dos servidores; 
 Compreender a natureza dos fluxos de trabalho; 
 Estabelecer indicadores, metas e prioridades 

Metodologia do Módulo 

Videoconferência síncrona no Zoom– 2 horas-aula 
  
TURMA II  Aula Síncrona – 1º de outubro de 2021 
                   Horário: Das 16h às 18h 
  
TURMA I Aula Síncrona – Dia 4 de outubro de 2021 
                   Horário: Das 16h às 18h 
  
TURMA III  Aula Síncrona – Dia 6 outubro  de 2021 
                   Horário: Das 16h às 18h 
  
TURMA IV Aula Síncrona – Dia 7 outubro de 2021 
                   Horário: Das 16h às 18h 
  
TURMA V Aula Síncrona – Dia 8 outubro de 2021 
                   Horário: Das 16h às 18h 
  
Esta videoconferência será gravada e disponibilizada no AVA posteriormente. 

Interatividade Ambiente Virtual de Aprendizagem: 20 horas-aula, contemplando: 

 Estudo dos tópicos apresentados nos slides; 
 Leitura para aprofundamento do tema, a partir da indicação dos professores , como 

participação dos alunos e das alunas em Fórum de Discussão Formativa, a partir do texto 
norteador proposto pelos professores; 

 Videoaulas assíncronas; 
 Atividade para Avaliação da Aprendizagem deste módulo, proposta pelos professores 

Referencial Bibliográfico 
do Módulo  

Informações constantes no item 16 deste Projeto. 

Carga Horária do Módulo 22 horas-aula 

MÓDULO III 

Descritores Conteúdo Programático e/ou Atividades 

Tema Prestação de Serviços  

Data/Período De 9 de outubro a 4 de novembro de 2021 

Professor 
Carlos Henrique Borlido Haddad 
Luis Antonio Capanema Pedrosa 
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Conteúdos 
Programáticos 

 Administração de Serviços 
 Prestação de Serviços e Poder Judiciário 
 Melhoria Contínua e Não Conformidades 
 Execução de Planos de Ação 
 Administração da Unidade e Produtividade 

Objetivos Específicos do 
Módulo 

 Reconhecer situações para melhoria contínua; 
 Assimilar o conceito de melhor contínua 
 Conhecer os conceitos de produtividade para reduzir perdas e desperdícios; 
 Elaborar planejamentos, desdobrando as metas institucionais e os objetivos estratégicos; 
 Diagnosticar criticamente a realidade da Vara no contexto do tribunal; 
 Acompanhar a execução das ações e projetos, promovendo as adequações necessárias. 

Metodologia do Módulo 

Videoconferência síncrona no Zoom– 2 horas-aula 
  
TURMA I Aula Síncrona – Dia 25 de outubro de 2021 
                   Horário: Das 16h às  18h 
  
TURMA II  Aula Síncrona – Dia 26 outubro de 2021 
                   Horário: Das 16h às  18h 
  
TURMA III  Aula Síncrona – Dia 27 outubro  de 2021 
                   Horário: Das 16h às  18h 
  
TURMA IV Aula Síncrona – Dia 3 de novembro de 2021 
                   Horário: Das 16h às  18h 
  
TURMA V Aula Síncrona – Dia 4 de novembro de 2021 
                   Horário: Das 16h às  18h 
  
Esta videoconferência será gravada e disponibilizada no AVA posteriormente. 

Interatividade Ambiente Virtual de Aprendizagem: 20 horas-aula, contemplando: 

 Estudo dos tópicos apresentados nos slides; 
 Leitura para aprofundamento do tema, a partir da indicação dos professores , como 

participação dos alunos e das alunas em Fórum de Discussão Formativa, a partir do texto 
norteador proposto pelos professores; 

 Videoaulas assíncronas; 
 Atividade para Avaliação da Aprendizagem deste módulo, proposta pelos professores 

Referencial Bibliográfico 
do Módulo  

Informações constantes no item 16 deste Projeto. 

Carga Horária do Módulo 22 horas-aula 

 MÓDULO IV 

Descritores Conteúdo Programático e/ou Atividades 

Tema Gestão de Pessoas  

Data/Período De 5 a 19 de novembro de 2021 

Professor 
Carlos Henrique Borlido Haddad 
Luis Antonio Capanema Pedrosa 

Conteúdos 
Programáticos 

 Liderança 
 Gestão de equipes 
 Gestão de conflitos 
 Clima e motivação 
 Engajamento 
 Qualidade de vida no trabalho 

Objetivos Específicos do 
Módulo 

 Identificar as necessidades de recursos humanos e materiais; 
 Promover a autonomia dos servidores no exercício de suas atribuições 
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 Promover, participar e colaborar com as atividades institucional 

Metodologia do Módulo 

Videoconferência síncrona no Zoom– 2 horas-aula 
  
TURMA I Aula Síncrona – Dia 12 de novembro de 2021 
                   Horário: Das 16h às  18h 
  
TURMA II  Aula Síncrona – Dia 16 novembro de 2021  
                   Horário: Das 16h às  18h 
  
TURMA III  Aula Síncrona – Dia 17 novembro de 2021 
                   Horário: Das 16h às  18h 
  
TURMA IV Aula Síncrona – Dia 18 novembro de 2021 
                   Horário: Das 16h às  18h 
  
TURMA V Aula Síncrona – Dia 19 novembro de 2021 
                   Horário: Das 16h às  18h 
  
Esta videoconferência será gravada e disponibilizada no AVA posteriormente. 

Interatividade Ambiente Virtual de Aprendizagem: 20 horas-aula, contemplando: 

 Estudo dos tópicos apresentados nos slides; 
 Leitura para aprofundamento do tema, a partir da indicação dos professores , como 

participação dos alunos e das alunas em Fórum de Discussão Formativa, a partir do texto 
norteador proposto pelos professores; 

 Videoaulas assíncronas; 
 Atividade para Avaliação da Aprendizagem deste módulo, proposta pelos professores 

Referencial Bibliográfico 
do Módulo  

Informações constantes no item 16 deste Projeto. 

Carga Horária do Módulo 22 horas-aula 

MÓDULO V 

Descritores Conteúdo Programático e/ou Atividades 

Tema Gestão de Conhecimentos 

Data/Período De 20 de novembro a 12 de dezembro de 2021 

Professor 
Carlos Henrique Borlido Haddad 
Luis Antonio Capanema Pedrosa 

Conteúdos 
Programáticos 

 Comunicação 
 Gestão do Conhecimento 
 Gestão de competências 
 Benchmarking e Boas Práticas 
 Solução criativa de problemas 

Objetivos Específicos do 
Módulo 

 Propor soluções inovadoras para situações complexas; 
 Reconhecer o bom desempenho e reforçar ações positivas 
 Compreender o contexto do trabalho; 
 Identificar e analisar os problemas na administração das unidades judiciárias 
 Propor e coordenar ações para o cumprimento do planejamento a ou plurianual 

Metodologia do Módulo 

Videoconferência síncrona no Zoom– 2 horas-aula 
  
TURMA III  Aula Síncrona – Dia 3 de Dezembro de 2021 
                   Horário: Das 16h às  18h 
  
TURMA I Aula Síncrona – Dia 6 de dezembro  de 2021 
                   Horário: Das 16h às  18h 
  
TURMA II  Aula Síncrona – Dia 7 dezembro de 2021 
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                   Horário: Das 16h às  18h 
  
TURMA IV Aula Síncrona – Dia 9 dezembro  de 2021 
                   Horário: Das 16h às  18h 
  
TURMA V Aula Síncrona – Dia 10 dezembro  de 2021 
                   Horário: Das 16h às  18h 
  
Esta videoconferência será gravada e disponibilizada no AVA posteriormente. 

Interatividade Ambiente Virtual de Aprendizagem: 20 horas-aula, contemplando: 

 Estudo dos tópicos apresentados nos slides; 
 Leitura para aprofundamento do tema, a partir da indicação dos professores , como 

participação dos alunos e das alunas em Fórum de Discussão Formativa, a partir do texto 
norteador proposto pelos professores; 

 Videoaulas assíncronas; 
 Atividade para Avaliação da Aprendizagem deste módulo, proposta pelos professores 

Referencial Bibliográfico 
do Módulo  

Informações constantes no item 16 deste Projeto. 

Carga Horária do Módulo 22 horas-aula 

ENCERRAMENTO e AVALIAÇÃO DE REAÇÃO 

Dia 13 de dezembro de 
2021 

Reunião de encerramento com todas as cinco turmas 

Carga Horária  3 horas-aula 

CARGA HORÁRIA TOTAL DO CURSO 

Modalidade de Ensino à 
Distância 

Ambientação 3horas-aula 

Videoconferências Síncronas Módulos I a V 10 horas-aula 

Interatividade Assíncrona no AVA 5 Módulos 100 horas-aula 

Avaliação de Reação / Fechamento do curso 3 horas-aula 

Carga Horária Total do Curso: 116 horas-aula 

  

9.1 PROFESSORES  

9.1.1 

Nome Carlos Henrique Borlido Haddad 

Síntese do Currículo 

Possui graduação em Direito pela Faculdade de Direito da UFMG (1995), mestrado (1999) e doutorado 
(2003) em Ciências Penais pela Universidade de Michigan, Estados Unidos. Atualmente é Juiz Federal 
- Justiça Federal Seção Judiciária de Minas Gerais - e Professor Adjunto da Faculdade de Direito da 
UFMG. Tem experiência na área de Direito com ênfase em Direito e Processo Penal. Atua também nas 
áreas de Administração da Justiça, com enfoque em técnicas de aceleração processual e gestão de 
processos, e de Formação de Juízes, certificado pela École Nationale de La Magistrature, França. 

9.1.2 

Nome Luis Antonio Capanema Pedrosa  

Síntese do Currículo 

Doutorando em Operations Management, pelo Massachusetts Institute of Techonology – MIT, EUA. 
Mestre em Mecânica de Precisão, pela Kyoto University, Japão. Graduado em Engenharia Eletrônica, 
pelo Instituto Tecnológico de Aeronáutica – ITA SP. Foi Superintendente da Engenharia de Processos 
Industriais da USIMINAS, Diretor Superintendente da Troller e de Qualidade e de Desenvolvimento de 
Marketin do Unibanco. Atuou como consultar da EDS Corporation no Japão e na Anderson Consulting, 
SP. Professor Associado da Fundação Dom Cabral. Diretor e Presidente da Consultoria Marpel. 

  
  
6.  DISPOSIÇÕES FINAIS 
  
6.1 A inscrição do candidato implicará aceitação prévia das normas contidas no presente Edital, no Regimento Interno da Esmat 
e na Portaria nº 1.965, de 2018, publicada no DJ nº 4.348, de 13 de setembro de 2018. 
  
6.2 A desistência do curso, sem causa justificada, deverá ser comunicada à Esmat até o terceiro dia útil que anteceder o início do 
evento-atividade, pelo e-mail saesmat@tjto.jus.br.  
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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, 19 de agosto de 2021. 

  
Desembargador MARCO VILLAS BOAS 

Diretor Geral da Esmat 
 

 

Portarias 
 

PORTARIA No  016, de 2021 – SEI nº 21.0.000009539-4. 
  

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 proporcionado 
o aprendizado prático em administração das unidades judiciárias do Poder Judiciário Tocantinense; 
  
CONSIDERANDO a importância de melhorar os métodos gerenciais de processos e pessoas, a implantação de boas práticas e a 
competência em gestão de pessoas e processos, como parte da Meta Estratégica para 2021, prevista no Macrodesafio 
"Aperfeiçoamento da Gestão de Pessoas", do Planejamento Estratégico 2021-2026. 
  
R E S O L V E 
Art. 1º Designar a desembargadora ETELVINA MARIA FELIPE SAMPAIO e a juíza  ROSA MARIA RODRIGUES GAZIRE 
ROSSI sem prejuízo de suas funções, como coordenadoras do curso Administração Judicial Aplicada – AJA, 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, 19 de agosto de 2021. 
  

Desembargador MARCO VILLAS BOAS 
Diretor Geral da Esmat 
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