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SEÇÃO JUDICIAL 

2ª CÂMARA CÍVEL 
SECRETÁRIO: CARLOS GALVÃO CASTRO NETO 

Intimações de acórdãos 
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0003257-25.2021.8.27.2700/TO 
PROCESSO ORIGINÁRIO: Nº 5000510-78.2003.8.27.2722/TO 
RELATOR: DESEMBARGADOR MARCO ANTHONY STEVESON VILLAS BOAS 
AGRAVANTE: PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A 
ADVOGADO: LEONARDO MENDES CRUZ (OAB BA025711) 
ADVOGADO: ALYNNY KARLA RIBEIRO (OAB GO025127) 
AGRAVADO: COMPETROL COM E TRANSPORTES DE PETROLEO LTDA 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
AGRAVADO: LIRIO GAERTNER 
ADVOGADO: SUELLEN SIQUEIRA CAMARGOS   TO003989     
ADVOGADO: MÁRIO ANTÔNIO SILVA CAMARGOS   TO000037     
EMENTA: 1. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REQUERIMENTO DE 
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREENCHIMENTO DE 
PRESSUPOSTOS ESTABELECIDOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. 1.1 Por ser medida de caráter excepcional, 
a desconsideração da personalidade jurídica deve ser admitida somente quando presentes e cabalmente demonstrados os 
requisitos para a sua caracterização, como o desvio de finalidade ou confusão patrimonial (indícios das práticas previstas no 
artigo 50, do Código Civil), requisitos objetivos sem os quais a medida torna-se incabível. 1.2 A mera alegação de insucesso do 
bloqueio judicial e a inadimplência da empresa requerida, por si só, não é causa bastante para ensejar a desconsideração da 
personalidade jurídica, vez que inverossímil visualizar, de plano, o abuso da personalidade jurídica (caracterizado pelo desvio de 
finalidade, ou pela confusão patrimonial), pelo que se reputa inoportuno o deferimento de medidas que visem à constrição de 
bens do patrimônio particular do sócio da empresa executada. 
ACÓRDÃO: A a Egrégia 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por unanimidade, negar 
provimento ao Agravo de Instrumento, a fim de manter inalterada a decisão do magistrado singular que indeferiu o pedido de 
desconsideração da personalidade jurídica formulado pela agravante, nos termos do voto do(a) Relator(a). Palmas, 29 de 
setembro de 2021. 
 
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0016067-66.2020.8.27.2700/TO 
RELATOR: DESEMBARGADOR MARCO ANTHONY STEVESON VILLAS BOAS 
AGRAVANTE: ESTADO DO TOCANTINS 
PROCURADOR: ELFAS CAVALCANTE LUSTOSA ARAGÃO ELVAS   8786640 
AGRAVADO: CURTUME UNIÃO LTDA 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
AGRAVADO: AYLTON RODRIGUES NETO 
ADVOGADO: ELSON DUQUES DOS SANTOS (OAB MT014234) 
AGRAVADO: GILDO MOTTA DA SILVA 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
EMENTA: 1. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE 
PASSIVA DE SÓCIO. NOME CONSTA NA CDA. DESCABIMENTO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. TEMA 108 
DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 1.1. A exceção de pré-executividade é instrumento processual admissível na execução 
fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória, de acordo com a Súmula 393 do 
Superior Tribunal de Justiça. 1.2. In casu, a alegação de ilegitimidade passiva do sócio, não pode ser constatada de plano, 
portanto, uma vez constante o nome do sócio na Certidão de Dívida Ativa, cabe a este o ônus de demonstrar a inexistência de 
sua responsabilidade tributária, discussão essa que, por demandar prova, não se comporta em sede de exceção de pré-
executividade. 
ACÓRDÃO: A a Egrégia 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por unanimidade, dar 
provimento ao Agravo de Instrumento, para reformar a Decisão recorrida, a fim de rejeitar a exceção de pré-executividade e, 
consequentemente, manter no polo passivo da execução fiscal o sócio AYLTON RODRIGUES NETO, nos termos do voto do(a) 
Relator(a). Palmas, 29 de setembro de 2021. 
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0014190-67.2021.8.27.2729/TO 
RELATOR: DESEMBARGADOR ADOLFO AMARO MENDES 
APELANTE: BANCO SANTANDER BRASIL S.A (AUTOR) 
ADVOGADO: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS (OAB TO06515A) 
APELADO: IZAIAS CARNEIRO BRITO JUNIOR (RÉU) 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
APELADO: IZAIAS CARNEIRO BRITO JUNIOR (RÉU) 
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ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
INTERESSADO: JUÍZO DA 5ª VARA CÍVEL - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO TOCANTINS - PALMAS 
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N. 911/69. COMPROVAÇÃO DA MORA. 
REQUISITO INDISPENSÁVEL AO INGRESSO DO PROCESSO E CONCESSÃO DA LIMINAR. DEMONSTRAÇÃO. EXTINÇÃO 
DO PROCESSO EQUIVOCADO. SENTENÇA REFORMADA 1. A comprovação da mora é um pressuposto de constituição e 
desenvolvimento válido do processo, devendo ser observado pelo credor fiduciário, sob pena de a liminar ser indeferida e o 
processo ser extinto sem resolução do mérito. 3. O encaminhamento pelos correios da notificação extrajudicial pelo credor 
fiduciário e a sua devolução com a informação de que o devedor fiduciante “mudou-se” são suficientes para constitui-lo em mora 
e autorizar a concessão da liminar de busca e apreensão, sendo prescindível, por sua vez, qualquer outra comunicação além 
daquela. 3. O Superior Tribunal de Justiça, no REsp n. 1.828.778/RS, consignou que “não se pode imputar à recorrente o dever 
de realizar outras tentativas de comprovação da mora além daquela disposta em lei, pois a frustração da notificação foi fruto tão 
somente da desídia do devedor em deixar de manter seu endereço atualizado no contrato”. 4. Recurso conhecido e provido, nos 
termos do voto prolatado. 
ACÓRDÃO: Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador EURÍPEDES LAMOUNIER, na 17ª SESSÃO 
VIRTUAL ORDINÁRIA da 2ª CÂMARA CÍVEL, decidiu, por maioria, vencido o Desembargador MARCO ANTHONY STEVESON 
VILLAS BOAS, conhecer e dar provimento ao recurso interposto, para o fim de reformar a sentença combatida e determinar o 
retorno dos autos à origem, dando-se prosseguimento e análise ao pedido liminar de busca e apreensão, desde que, 
evidentemente, presentes os demais requisitos de aceitação nos termos do voto do(a) Relator(a). Votaram acompanhando o 
Relator, os Desembargadores ANGELA MARIA RIBEIRO PRUDENTE, EURÍPEDES LAMOUNIER e o Juiz JOCY GOMES DE 
ALMEIDA. Votou divergindo do Relator o Desembargador MARCO ANTHONY STEVESON VILLAS BOAS. A Douta 
Procuradoria-Geral de Justiça esteve representada pelo o Procurador de Justiça MOACIR CAMARGO DE OLIVEIRA. Palmas, 29 
de setembro de 2021. 
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000125-95.2010.8.27.2719/TO 
RELATOR: DESEMBARGADOR EURÍPEDES LAMOUNIER 
APELANTE: RIVADAVIA PORTILHO FONSECA (AUTOR) 
ADVOGADO: JOAO JOSE NEVES FONSECA – OAB/TO 000993 
APELADO: JOÃO ALBERTO RIBAS SOARES 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
INTERESSADO: COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO CONAB  
ADVOGADO: ARNULFO DE PAULA BARBOSA NETO – OAB/PB 011570  
INTERESSADO: MUNICÍPIO DE FORMOSO DO ARAGUAIA  
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
MP: MINISTÉRIO PÚBLICO (MP) 
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO ESPECIAL RURAL. IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA 
SENTENÇA. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR AFASTADA. 1. No caso, embora o autor/apelante alegue que o juiz singular não 
analisou os argumentos e elementos de prova constantes nos autos, implicando na ausência de fundamentação da sentença de 
primeiro grau, tal insurgência não merece prosperar. Com efeito, o magistrado é o destinatário das provas, podendo analisá-las 
livremente para formação motivada do seu convencimento; não sendo obrigado a enunciar, em pormenores, cada ponto que 
embasou a decisão, desde que apreciadas as questões que influenciam efetivamente o deslinde da causa e fundamentada as 
razões que motivaram o decisum. 2. Assim, verifica-se que a sentença combatida apresentou todos os requisitos estabelecidos 
pela legislação (art. 489, CPC e art. 93, IX, CF) e indispensáveis à prestação jurisdicional. A conclusão do decisum é decorrência 
da compreensão dos fatos pelo juiz, sendo esta presente e suficiente, com apreciação e fundamentação da matéria posta em 
litígio, nos contornos estabelecidos. MÉRITO. USUCAPIÃO NÃO CONFIGURADA. ARTIGO 1.239 DO CÓDIGO CIVIL. 
REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MORADIA ESTABELECIDA NA ÁREA 
USUCAPIENDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 3. A modalidade de usucapião especial rural, 
nos termos do artigo 1.239 do CC, se concretiza com o preenchimento dos requisitos nele estabelecidos, a saber: posse 
com animus domini, pelo prazo de 5 (cinco) anos ininterruptos, sem oposição; área de terra em zona rural não superior a 50 
(cinquenta) hectares; utilização do imóvel como moradia; o possuidor tornado a área produtiva por seu trabalho ou de sua 
família; e não ser o possuidor proprietário de outro imóvel rural ou urbano. 4. Na hipótese dos autos, a prova acostada e 
produzida no feito não comprova que o autor/recorrente preenche todos os requisitos legais exigidos; sendo o conjunto 
probatório no sentido de que, o requerente não reside no imóvel rural usucapiendo, e nem o utiliza como sua moradia, mas, em 
realidade, possui residência na zona urbana. Logo, ausente requisito necessário à configuração da usucapião especial 
rural, torna-se incabível a declaração de aquisição primária da área na forma pleiteada. 5. Recurso conhecido e improvido. 6. 
Sentença mantida 
ACÓRDÃO: A a Egrégia 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por unanimidade, conhecer do 
recurso, entretanto, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença de primeiro grau. Não há majoração dos 
honorários advocatícios, conforme art.85, §11, do CPC, visto que não houve fixação no juízo de origem, nos termos do voto do(a) 
Relator(a). Palmas, 29 de setembro de 2021. 
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AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0006963-16.2021.8.27.2700/TO 
RELATOR: DESEMBARGADOR EURÍPEDES LAMOUNIER 
AGRAVANTES: WANDERLEI SILVESTRE E OTICA VERA LTDA  
ADVOGADO: FERNANDO HESSEL – OAB/SP 188962 
AGRAVADOS: KENERSON INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS ÓPTICOS LTDA. E ATP COMERCIO DE PRODUTOS 
OPTICOS, SERVICOS ESPECIALIZADOS E CONSULTORIA DE GESTAO DE VENDAS LTDA.   
ADVOGADO: OTÁVIO DE OLIVEIRA FRAZ – OAB/TO 005500 
INTERESSADOS: FELIPE STAHL SILVESTRE   (PESSOA FÍSICA), FELIPE STAHL SILVESTRE   (CNPJ: 23.720.491/0002-21), 
FELIPE STAHL SILVESTRE   (CNPJ: 23.720.491/0001-40), GUILHERME STAHL SILVESTRE   (CNPJ: 24.185.224/0001-83), 
GUILHERME STAHL SILVESTRE   (PESSOA FÍSICA), GUILHERME STAHL SILVESTRE   (CNPJ: 24.185.224/0002-64), OTICA 
SILVESTRE & SILVESTRE LTDA   (CNPJ: 24.312.791/0002-34), OTICA SILVESTRE & SILVESTRE LTDA   (CNPJ: 
24.312.791/0003-15), OTICA SILVESTRE & SILVESTRE LTDA   (CNPJ: 24.312.791/0001-53), SILVESTRE OTICA 
LTDA   (CNPJ: 03.181.598/0003-12), SILVESTRE OTICA LTDA   (CNPJ: 03.181.598/0002-31), SUELI APARECIDA STAHL 
SILVESTRE   (PESSOA FÍSICA) E VERA LUCIA SILVESTRE CARDOSO   (PESSOA FÍSICA)   
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE – AÇÃO PRINCIPAL - AUSÊNCIA DE ELEMENTOS 
ENSEJADORES À REFORMA DO DECIDIDO – MANTENÇA DA DECISÃO DO JUIZO AD QUO –- RECURSO CONHECIDO E 
IMPROVIDO. A tutela recursal há de ser conferida quando houver elementos que evidenciem o desacerto do provimento 
combatido. Ausentes tais requisitos, a mantença da decisão agravada é medida que se impõe. Correta a decisão que entendeu 
não haver a apontada decadência, pois não há como iniciar a contagem do prazo para a propositura da ação principal apenas 
com o cumprimento parcial da ordem. Recurso conhecido e improvido. 
ACÓRDÃO: A a Egrégia 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por unanimidade, conhecer do 
presente recurso para negar-lhe provimento, nos termos do voto do(a) Relator(a). Palmas, 29 de setembro de 2021. 
 
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0009064-26.2021.8.27.2700/TO 
PROCESSO ORIGINÁRIO: Nº 0002644-28.2020.8.27.2736/TO 
RELATOR: JUIZ JOCY GOMES DE ALMEIDA 
AGRAVANTE: HORIZONTE AGRICOLA LTDA. 
ADVOGADO: RAIMUNDO NONATO PEREIRA DINIZ – OAB/GO 040565 
AGRAVADOS: ANTONIO LUIS LOPES GUIMARAES E BEATRIZ RIBEIRO DAS NEVES 
ADVOGADO: MARCELO MARTINS BELARMINO – OAB/TO 01923A 
INTERESSADOS: EDEMAR FERREIRA NUNES, ENERCINA ALVES DA SILVA RIBEIRO, PEREIRA MENDES E VIVALDO 
AVELINO DE MOURA 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
INTERESSADO: JUIZ DE DIREITO - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO TOCANTINS - PONTE ALTA DO TOCANTINS 
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. VALOR DA CAUSA. DECISÃO QUE DETERMINA O 
RECOLHIMENTO DAS CUSTAS REFERENTE AO VALOR TOTAL DO IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE. BENEFÍCIO 
PATRIMONIAL PERSEGUIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Por ausência de expressa 
disposição do CPC acerca da fixação do valor da causa nas ações possessórias, a jurisprudência do STJ tem entendido que ele 
deve corresponder ao benefício patrimonial pretendido pelo autor. 2. No presente caso, a discussão não envolve a totalidade do 
imóvel, apenas parte dele, portanto, seguindo o entendimento do STJ, de que a atribuição do valor da causa deve corresponder 
à vantagem econômica ou ao benefício patrimonial perseguido pela parte demandante, o qual segundo infere-se dos autos 
corresponde a R$ 1.180.000,00 (um milhão cento e oitenta mil reais), valor que representa área que se pretendia turbar. 3. 
Recurso conhecido e parcialmente provido. 
ACÓRDÃO: A a Egrégia 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por unanimidade, CONHECER 
do recurso aviado, por estarem presentes os seus pressupostos e, no mérito, DAR PARCIAL PROVIMENTO ao agravo, para 
atribuir à causa, o valor de R$ 1.180.000,00 (um milhão cento e oitenta mil reais), nos termos do voto do(a) Relator(a). Palmas, 
29 de setembro de 2021. 
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0007184-46.2019.8.27.2707/TO 
PROCESSO ORIGINÁRIO: Nº 0007184-46.2019.8.27.2707/TO 
RELATOR: JUIZ JOCY GOMES DE ALMEIDA 
APELANTE: NEMISIO COSTA DA SILVA (AUTOR) 
ADVOGADO: MAXWELL CARVALHO BARBOSA – OAB/TO 007188 
APELADO: BRADESCO S/A (RÉU) 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E 
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INTERPOSIÇÃO PELA PARTE AUTORA. CONTRATO DE SEGURO 
PRESTAMISTA. INEXISTÊNCIA DE CONTRATO. COBRANÇA INDEVIDA. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. RECURSO DE 
APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1 A cobrança indevida de valores em conta bancária do 
consumidor, ante a inexistência de Contrato de Seguro Prestamista e/ou autorização do consumidor para efetivar os descontos 
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na conta corrente em que recebe o benefício previdenciário, caracteriza prática abusiva, bem como má-prestação do serviço, 
autorizando assim a indenização do consumidor. 2  No caso vertente, a condenação ao pagamento de indenização por dano 
moral é perfeitamente cabível, visto que certo é que a apelante afirma não ter contratado qualquer Seguro Prestamista com o 
requerido que não se desincumbiu do seu ônus de provar a contratação nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil 
e art. 14, § 3º, do CDC. 3. Considerando os critérios de quantificação dos danos morais e os habitualmente determinados por 
esta Corte, entende-se por bem fixar a indenização a título de danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). 4. Apelo 
conhecido e provido. Sentença reformada. 
ACÓRDÃO: A a Egrégia 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por unanimidade, CONHECER 
dos recursos de apelação para, no mérito, DAR PROVIMENTO ao recurso interposto, para, reformar a sentença recorrida e 
condenar o apelado ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de reparação por danos morais à parte autora, com 
correção monetária pelo INPC contada da data do arbitramento (Súmula 362, STJ) e juros de mora de 1% desde o evento 
danoso (sumula 54 STJ), data do primeiro desconto, por se tratar de responsabilidade civil extracontratual, nos termos do voto 
do(a) Relator(a). Palmas, 29 de setembro de 2021. 
 
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0006976-15.2021.8.27.2700/TO 
RELATOR: DESEMBARGADOR EURÍPEDES LAMOUNIER 
AGRAVANTE: CURTUME COLINAS DO TOCANTINS LTDA 
ADVOGADO: ERICK ENIO BETIOL – OAB/TO 06833A 
AGRAVADO: ESTADO DO TOCANTINS 
PROC. ESTADO: PAULA SOUZA CABRAL   
INTERESSADO: MAURICIO FRANCELINO BATISTA  
ADVOGADO: ERICK ENIO BETIOL – OAB/TO 06833A  
INTERESSADO: NELSON PASCOAL SGARBI 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL –– PROVA INÉQUIVOCA – AUSENCIA - DECISÃO AGRAVADA QUE 
REJEITOU A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – MANTENÇA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. A 
permissividade da utilização da exceção de pré-executividade reside na existência de vício atinente à execução, desde que haja 
presença de prova pré-constituída, sem necessidade de instrução do feito, hipótese que não se vislumbra na espécie.  Recurso 
conhecido e improvido. 
ACÓRDÃO: A a Egrégia 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por unanimidade, conhecer do 
presente recurso para negar-lhe provimento, nos termos do voto do(a) Relator(a). Palmas, 29 de setembro de 2021. 
 
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0008792-66.2020.8.27.2700/TO 
RELATOR: DESEMBARGADOR ADOLFO AMARO MENDES 
AGRAVANTE: ESTADO DO TOCANTINS 
PROC. ESTADO: ELFAS CAVALCANTE LUSTOSA ARAGÃO ELVAS  
AGRAVADA: ANAHI FATIMA VIEIRA FELIPE DO NASCIMENTO 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
AGRAVADO: GIRASSOL DISTRIBUIDORA DE FRANGOS LTDA 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
AGRAVADO: JOSÉ LUIZ STIVAL 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
MP: MINISTÉRIO PÚBLICO 
INTERESSADO: AUTORIDADE COATORA - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO TOCANTINS - GURUPI 
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. DECISÃO QUE INDEFERE BLOQUEIO VIA BACENJUD. FUNDAMENTO 
NA LEI 13.869/19 (LEI DE ABUSO DE AUTORIDADE). IMPERTINÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO 
CASSADA. 1. O caso em debate é emblemático e tem se repetido no âmbito desta corte de justiça, sendo pertinente anotar que 
o juiz singular inicialmente deferiu a ordem de bloqueio através do sistema bacenjud, porém revogou a aludida ordem pautado 
exclusivamente no fundamento de evitar comprometimento do julgador diante das implicações do artigo 36 da lei 13.869/19 – Lei 
de Abuso de Autoridade. 2. Embora sensível aos problemas e implicações decorrentes da aplicação da novel legislação que 
redefiniu e remodelou o tema do abuso de autoridade, não se pode perder de vista que o juiz tem o poder-dever de dizer a 
jurisdição, não podendo dela se furtar sob o escudo de evitar comprometimento pessoal, o que certamente frustra o direito da 
parte agravante de obter uma decisão justa e adequada. 3. A determinação de penhora de dinheiro por meio do sistema 
bacenjud até o limite do valor do débito não caracteriza a infração disposta no art. 36, da lei nº 13.869/19, que dispõe sobre os 
crimes de abuso de autoridade. 4. Logo, é cabível a penhora de dinheiro, em depósito ou aplicação em instituição financeira em 
nome dos devedores, por meio do sistema bacenjud, nos termos do art. 854, do cpc, uma vez que prioritária, conforme disposto 
no art. 835, inciso I, do Código de Processo Civil. 5. Recurso conhecido e provido. Decisão cassada. 
ACÓRDÃO: Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador EURÍPEDES LAMOUNIER, na 17ª SESSÃO 
VIRTUAL ORDINÁRIA, a 5ª TURMA JULGADORA da 2ª CÂMARA CÍVEL, decidiu, por unanimidade, conhecer do recurso por 
preenchidos os requisitos de sua admissibilidade e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO, a fim de autorizar o bloqueio, via 
bacenjud de ativos financeiros dos executados/agravados, observado o limite do valor executado e o disposto no artigo 854 do 
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CPC, nos termos do voto do(a) Relator(a). Votaram acompanhando o Relator, os Desembargadores MARCO ANTHONY 
STEVESON VILLAS BOAS e ANGELA MARIA RIBEIRO PRUDENTE. A Douta Procuradoria-Geral de Justiça esteve 
representada pelo o Procurador de Justiça MOACIR CAMARGO DE OLIVEIRA. Palmas, 29 de setembro de 2021. 
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000673-97.2018.8.27.2729/TO 
RELATOR: DESEMBARGADOR ADOLFO AMARO MENDES 
APELANTE: HERÁCLITO BOTELHO TOSCANO BARRETO JUNIOR (AUTOR) 
ADVOGADO: ANDRÉ LUIZ DE SOUSA LOPES   TO006671     
ADVOGADO: JANDER ARAÚJO RODRIGUES   TO005574    
APELADO: ESTADO DO TOCANTINS (RÉU) 
PROCURADOR: ELFAS CAVALCANTE LUSTOSA ARAGÃO ELVAS   8786640   
APELADO: IMX CONSTRUTORA LTDA (RÉU) 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. CUMPRIMENTO 
DO ART. 123 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. OMISSÃO DESARRAZOADA NA EMISSÃO 
DO CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE RESTRIÇÃO QUANDO DA 
COMUNICAÇÃO DA VENDA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA POPSTERIOR À COMUNICAÇÃO DE COMPRA E VENDA. 
CONFIGURADA A DESÍDIA DO DETRAN-TO EM EFETUAR A TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO AO AUTOR NO PRAZO 
LEGAL. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. NÃO HÁ 
PRESSUPOSTOS PARA MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. - Preconiza o artigo 123, §1º do Código de 
Trânsito Brasileiro, a obrigatoriedade de expedição de novo Certificado de Registro de Veículo quando for transferida a 
propriedade, e fixa o prazo de trinta dias para o proprietário adotar as providências necessárias à efetivação da expedição do 
novo Certificado de Registro de Veículo. - Dispõe o art. 19 da Resolução do CONTRAN nº 809/20, que “O encaminhamento do 
comprovante de transferência de propriedade aos órgãos ou entidades executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal 
corresponde à comunicação de venda de veículo”. - In casu, o acervo processual, comprova que o recorrente objetivando a 
transferência definitiva do veículo para a sua propriedade, compareceu junto ao Departamento de Trânsito do Estado do 
Tocantins, e comunicou a venda do veículo no prazo legal (23/06/2016), munido de toda documentação necessária à solicitação 
de emissão do novo Certificado de Registro de Veículo em seu nome, de posse do comprovante de pagamento da taxa de 
transferência, do Documento Único de Transferência – DUT, comprovando assim, ter cumprido, para fins de expedição do 
Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo, todas as obrigações que a legislação de regência lhe impunha. - Assim, 
restou efetivamente comprovado, que a comunicação de venda para HERACLITO BOTELHO TOSCANO B JUNIOR ocorreu em 
23/06/2016 e não pendia, sobre o veículo nesta data, impedimentos ou infrações de trânsito. -Ademais, é importante destacar 
que   a Alienação Fiduciária em nome de COOP E C M S P FED MS SICREDI FEDERAL MS ocorreu em 09/08/2016 47 
(quarenta e sete) dias após o recorrente ter solicitado a emissão do Certificado de Registro de Veículo. Assim, é forçoso 
reconhecer que o DETRAN/TO, agiu erroneamente, ao permitir restrição no veículo que já havia sido vendido e comunicado nos 
termos do CTB. - Verificada a prestação defeituosa de serviços pelo Estado através do DETRAN/TO, impõe-se a reforma da 
sentença com o fim de julgar procedentes os pedidos postulados na inicial determinando a imediata retirada do registro de 
alienação fiduciária em favor de COOPEC SP FED MS SICREDI FEDERAL MS, sob o veículo caminhão Ford cargo 2629 6X4 M, 
fabricação 2014-2015, de Placa OYC6333, Renavan 1044633155, bem como determinar a transferência do referido bem, ao 
apelante/Heráclito Botelho Toscano Barreto Junior. - Recurso o qual se dá provimento para reformar a sentença e julgar 
procedente o pedido inicial, para que o DETRAN/TO proceda imediatamente à retirada do registro de alienação fiduciária em 
favor de COOP E C M S P FED MS SECREDI FEDERAL MS, sob o veículo Caminhão Ford Cargo 2629 6X4 M, fabricação 2014-
2015, de Placa OYC6333, RENAVAN 1044633155 e efetue imediatamente a transferência do referido bem ao apelante/Heráclito 
Botelho Toscano Barreto Junior, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de desobediência e multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil 
reais), a ser revertida em favor do apelante, limitado a R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) expedindo-se o necessário para 
intimação a ser cumprida de pronto. Consectário disto, inverto o ônus de sucumbência para condenar o Estado do Tocantins ao 
pagamento de honorários advocatícios ao índice de 10% sobre o valor atualizado da causa. Isento de custas e despesas 
processuais por se tratar de Fazenda Pública. Não há pressupostos para majoração de honorários recursais. 
ACÓRDÃO: Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador EURÍPEDES LAMOUNIER, na 17ª SESSÃO 
VIRTUAL ORDINÁRIA, a 5ª TURMA JULGADORA da 2ª CÂMARA CÍVEL, decidiu, por unanimidade, conhecer do presente 
recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e no mérito, DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação, para reformar a 
sentença e julgar procedente o pedido inicial, para que o DETRAN/TO proceda imediatamente à retirada do registro de alienação 
fiduciária em favor de COOP E C M S P FED MS SECREDI FEDERAL MS, sob o veículo Caminhão Ford Cargo 2629 6X4 M, 
fabricação 2014-2015, de Placa OYC6333, RENAVAN 1044633155 e efetue imediatamente a transferência do referido bem ao 
apelante/Heráclito Botelho Toscano Barreto Junior, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de desobediência e multa diária de 
R$ 2.000,00 (dois mil reais), a ser revertida em favor do apelante, limitado a R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) expedindo-se 
o necessário para intimação a ser cumprida de pronto. Consectário disto, inverto o ônus de sucumbência para condenar o Estado 
do Tocantins ao pagamento de honorários advocatícios ao índice de 10% sobre o valor atualizado da causa. Isento de custas e 
despesas processuais por se tratar de Fazenda Pública. Não há pressupostos para majoração de honorários recursais, nos 
termos do voto do(a) Relator(a). Votaram acompanhando o Relator, os Desembargadores MARCO ANTHONY STEVESON 
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VILLAS BOAS e ANGELA MARIA RIBEIRO PRUDENTE. A Douta Procuradoria-Geral de Justiça esteve representada pelo o 
Procurador de Justiça MOACIR CAMARGO DE OLIVEIRA. Palmas, 29 de setembro de 2021. 
 

1º GRAU DE JURISDIÇÃO 

ALVORADA 
1ª escrivania cível 

Às partes e aos advogados 
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE OBRIGAÇÃO DE PRESTAR ALIMENTOS Nº 0002052-86.2020.8.27.2702/TO 
AUTOR: ELIANE PEREIRA PIMENTEL 
RÉU: EDUARDO ALVES PEREIRA 
INTIMAÇÃO do executado EDUARDO ALVES PEREIRA, brasileiro, solteiro, topografo, inscrito no RG sob o nº 2.161.186 
SSP/TO, e CPF: 825.484.041-53, acerca da penhora em ativos financeiros do mesmo, junto ao Banco Caixa Econômica Federal, 
no valor de R$ 187,99 (cento e oitenta e sete reais e noventa e nove centavos);  para, caso queira, no prazo de 05 (cinco) dias, 
comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que ainda remanesce indisponibilidade excessiva de 
ativos financeiros, nos termos do artigo 854 e parágrafos, do Código de Processo Civil, sob pena de liberação dos valores a parte 
exequente. Fabiano Gonçalves Marques, Juiz de Direito. 
 

ARAGUAINA 
1ª vara criminal 

Editais de citações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO Ação Penal n° 0014843-41.2021.8.27.2706 - PRAZO: 15 DIAS. 
FRANCISCO VIEIRA FILHO, MERITÍSSIMO JUIZ DE DIREITO TITULAR DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE 
ARAGUAÍNA, ESTADO DO TOCANTINS. FAZ SABER a todos os que o presente edital virem, ou dele tiverem conhecimento, 
que por meio deste edital  CITAR o (a) acusado(a): PAULO   CESAR   DA   SILVA  ANDRADE,   brasileiro,   solteiro,   nascido   
aos 01.06.2003, natural de Araguaína-TO, filho de Lucilene Conceição da Silva e Manoel Rodrigues de Andrade, inscrito no CPF 
nº. 067.262.871-60,, o(a) qual foi denunciado(a) nas penas do Artigo 180, caput, e 288, parágrafo único, do Código Penal; art. 12 
da Lei 10.826/03; e art. 244-B, caput, da Lei nº. 8.069/90, tudo na forma do art. 69 do Código Penal, nos autos da ação penal nº 
0014843-41.2021.8.27.2706, e como está em lugar incerto ou não sabido, fica citado pelo presente para o fim exclusivo de o 
acusado oferecer  defesa preliminar. O prazo para a defesa começará a fluir do comparecimento pessoal do acusado ou do 
defensor constituído. Para o conhecimento de todos é passado o presente edital, cuja 2ª via fica afixada no "Placar" do Fórum da 
Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins e a 3ª via publicado no Diário da Justiça Eletrônico. Comarca de Araguaína, Estado 
do Tocantins, 20 de setembro de 2021. Eu, Eliziane Paula Silveira, escrivã/técnica judiciária, digitei o presente. 
 

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

EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE VINTE (20) DIAS 
A Doutora RENATA TERESA DA SILVA MACOR, Juíza de Direito titular da 2ª Vara de Família e Sucessões desta cidade e 
Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, na forma da lei, etc. FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem ou 
conhecimento dele tiverem que por este Juízo e respectiva Escrivania da 2ª Vara de Família e Sucessões se processam os autos 
de Cumprimento de Sentença de Obrigação de Prestar Alimentos, processo n° 0023652-25.2018.8.27.2706 requerido por T. N. 
A. P., em face de E. R. P., sendo o presente para intimar o(a) exequente, na pessoa de sua genitora, Sr(a). Raquel Alves 
Delmondes, brasileira, união estável, portadora do Registro Geral nº 200602929742, SSP/CE, inscrita no Cadastro de Pessoas 
Físicas sob o nº 731.431.031-91, estando em lugar incerto e não sabido, para no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar, através de 
seu advogado/defensor, interesse no prosseguimento da demanda, sob pena de extinção do feito sem resolução de mérito. E 
para que ninguém alegue ignorância, mandou expedir o presente edital, o qual deverá ser publicado uma vez no Diário da 
Justiça do Estado e afixado no átrio do fórum local.DADO E PASSADO, nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do 
Tocantins, aos 11/10/2021. Eu, Ana Cláudia Sousa Silva, Técnica Judiciária, que o digitei e subscrevi. 
 

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 0008991-
07.2019.8.27.2706, ajuizada por MARIA ADRIANA CARDOSO DA COSTA, brasileira, solteira, cabelereira, portadora do 
Registro Geral nº 660.027, SSP/TO, inscrita no Cadastro de Pessoas Físicas sob o n° 001.341.881-52, residente na Rua João de 
Sousa Lima, nº 248, Setor Centro, Santa Fé do Araguaia/TO, CEP 77848-000, em face de SAMUEL CARDOSO CANDIDO, 
brasileiro, solteiro, portador do Registro Geral nº. 993.387, SSP/TO, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas sob n°. 
029.307.191-84, residente no mesmo endereço acima indicado, diagnosticado com Transtornos globais não especificados do 
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desenvolvimento (CID 10 F84.9). Pela Juíza, no evento 68, 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 SAMUEL CARDOSO CANDIDO, declarando-
o incapaz para as práticas de atos de conteúdo econômico e patrimonial, nomeando-lhe como curadora sua genitora MARIA 
ADRIANA CARDOSO DA COSTA.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. 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. Defiro a gratuidade judiciária para ambas as partes. 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 20 de setembro 2021. Eu, Sandra Maria Sales Belo Vinhal, Técnica Judiciária que o digitei e conferi. 
 

3ª vara cível 

Editais de citação 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS 
O Senhor ALVARO NASCIMENTO CUNHA, MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Araguaína, Estado do 
Tocantins, na forma da lei, etc...FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo e 
Escrivania da 3ª Vara Cível, se processam a ação Execução de Título Extrajudicial nº 0018116-33.2018.8.27.2706, , Chave 
nº 533400773218 proposta por PRADO & SOUSA LTDA - EPP em desfavor de ADOLFO MENDES, sendo o presente para citar 
o executado ADOLFO MENDES, atualmente em lugar incerto ou não sabido, para, no prazo de três (3) dias, PAGAR divida 
exequenda no valor de R$5.641,14 (cinco mil seiscentos e quarenta e um reais e quatorze centavos), acrescido de juros, custas 
e honorários advocatícios, estes fixados em 10%(dez por cento) sobre o valor do débito, verba esta que será reduzida pela 
metade em caso de pagamento integral no prazo de três (03) dias, sob pena de penhora. 2º) INTIMAR a mesma para, querendo, 
oferecer EMBARGOS no prazo de 15(quinze) dias. 3º) CIENTIFICAR, (o) a executado(a) de que: a) Em caso de integral 
pagamento no prazo de 03 (três) dias, a verba honorária será reduzida pela metade; b) No prazo para embargos, poderá 
requerer o pagamento de 70% do débito em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros até 1% (um 
por cento), se reconhecer a dívida do exeqüente e comprovar o depósito de 30% (trinta por cento) do valor em execução, mais 
custas e honorários de advogado (CPC, artigo 745-A), caso em que: 1- sendo a proposta deferida por este juízo, o exeqüente 
levantará a quantia depositada e serão suspensos os atos executivos, ficando o(a) executando(a) advertido de que, nesta 
hipótese o não pagamento de qualquer das prestações implicará, de pleno direito, o vencimento das subseqüentes e 
prosseguimento do processo, com imediato inicio dos atos executivos, imposta ao executado multa de 10%(dez por cento) sobre 
o valor das prestações não pagas e vedada a oposição de embargos; 2- sendo a proposta indeferida pelo juízo, seguir-se-ão os 
atos executivos, mantido o depósito. Tudo de conformidade com o respeitável despacho a seguir transcrito: "Uma vez esgotados 
todos os meios de localização do requerido, determino sua citação por edital para apresentar defesa no prazo de 15 dias, nos 
termos dos artigos 256, § 3º e 259, todos do Código de Processo Civil. Prazo de publicação 30 dias. Cumpra-
se.". ADVERTÊNCIA: Em caso de revelia será nomeado curador especial. (Art.257,§ IV do NCPC). E para que ninguém possa 
alegar ignorância, mandou expedir o presente edital, o qual será publicado na forma da lei. DADO E PASSADO nesta cidade e 
Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos 29 de setembro de 2021. Eu Kemelly Furtado da Silveira, estagiária, que 
digitei.Alvaro Nascimento Cunha -Juiz de Direito. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS 
O Senhor ALVARO NASCIMENTO CUNHA, MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Araguaína, Estado do 
Tocantins, na forma da lei, etc...FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo e 
Escrivania da 3ª Vara Cível, se processam a ação Execução de Título Extrajudicial nº 0001219-32.2015.8.27.2706, Chave 
nº 594667627215 proposta por BANCO BRADESCO S.A. pessoa jurídica de direito privado,inscrita no CNPJ/MF sob o nº 
60.746.948/0001-12, em desfavor de EVERTON BARROS DE ALENCAR, sendo o presente 
para CITAR o executado EVERTON BARROS DE ALENCAR,brasileiro, casado, administrador, inscrito no CPF sob o nº 
961.020.711-15,atualmente em lugar incerto ou não sabido, para no prazo de três (03) dias, PAGAR divida exequenda no valor 
de R$ 51.451,33 (cinquenta e um mil, quatrocentos e cinquenta e um reais e trinta e três centavos), acrescido de juros, 
custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, verba esta que será reduzida 
pela metade em caso de pagamento integral no prazo de três (03) dias, sob pena de penhora. 2º)  INTIMÁ-LA para, querendo, 
oferecer EMBARGOS no prazo de 15(quinze) dias.3º) CIENTIFICAR, o executado  de que:a) Em caso de integral pagamento no 
prazo de 03 (três) dias, a verba honorária será reduzida pela metade; b) No prazo para embargos, poderá requerer o pagamento 
de 70% do débito em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros até 1% (um por cento), se 
reconhecer a dívida do exeqüente e comprovar o depósito de 30% (trinta por cento) do valor em execução, mais custas e 
honorários de advogado (CPC, artigo 745-A), caso em que: 1- sendo a proposta deferida por este juízo, o exeqüente levantará a 
quantia depositada e serão suspensos os atos executivos, ficando o executando advertido de que, nesta hipótese o não 
pagamento de qualquer das prestações implicará, de pleno direito,o vencimento das subseqüentes e prosseguimento do 
processo, com imediato inicio dos atos executivos, imposta ao executado multa de 10% (dez por cento) sobre o valor das 
prestações não pagas e vedada a oposição de embargos; 2- sendo a proposta indeferida pelo juízo, seguir-se-ão os atos 
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executivos, mantido o depósito. Tudo de conformidade com o respeitável despacho a seguir transcrito:"Cite-se o requerido por 
edital. Prazo 30 dias. - Ass Alvaro Nascimento Cunha." ADVERTÊNCIA: Em caso de revelia será nomeado curador especial. 
(Art.257,§ IV do NCPC).E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente edital, o qual será publicado na 
forma da lei. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos treze dias de outubro de 
2021. Eu Paula Beatriz Alves Zanonato,estágiaria,que digitei e subscrevi.(as) ALVARO NASCIMENTO CUNHA. 
 

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

EDITAL Nº 3853867, de Intimação de Sentença, com prazo de 15(quinze) dias 
A Magistrada, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que por esta Vara 
de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública de Araguaína-TO, processam os autos de Execução Fiscal nº 5002120-
85.2010.8.27.2706, proposta pelo MUNICIPIO DE ARAGUAINA em face de BRASIL NORTE COMERCIO DE PRODUTOS DE 
PAPELARIA LTDA, pessoa jurididca de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 37.381.480/0001-98, na pessoa de seu 
representante legal, sendo o mesmo para INTIMAR a parte acima descrita que atualmente encontra-se em lugar incerto e não 
sabido, conforme Certidão, acostada no evento 72, para que, no prazo de 15(quinze) dias,  tomar ciência do inteiro teor da 
SENTENÇA proferida no evento n.º 80 - SENT1, dos autos em epígrafe, a seguir transcrito: "...Destarte, com respaldo no citado 
Recurso Especial Repetitivo nº 1.340.553, ESTATUO, de ofício, a prescrição intercorrente ao caso sub 
judice, e consequentemente, EXTINGO o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de 
Processo Civil e artigo 174 do Código Tributário Nacional. Sem condenação em honorários advocatícios. Pautado no 
entendimento do Recurso Especial de n° 1769201, julgado pelo Superior Tribunal de Justiça, bem como corroborando com o 
princípio da causalidade, deixo de condenar a Fazenda Pública Municipal ao pagamento das despesas processuais finais, 
tendo em vista que o executado deu causa ao ajuizamento da ação, sendo contraproducente que a exequente além de perder o 
seu direito em ver satisfeito o crédito exequendo, ainda assuma a obrigação quanto as custas judiciais. Determino ao Cartório da 
Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública que: 1 - Intimem-se as partes da presente sentença; 2 -Promova-
se a retirada de eventuais gravames existentes sobre bens de titularidade da parte executada; 3 -Caso seja interposto recurso de 
apelação: I) intime-se o apelado para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; II) apresentado recurso adesivo, intime-se a 
parte contrária para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; III) após, remetam-se os autos ao TJTO, independentemente de 
juízo de admissibilidade (CPC, art. 1.010, § 3º), a ser realizado pelo relator do recurso (CPC, art. 932, III).  Intime-se. Cumpra-
se.  Araguaina-TO, 11 de outubro de 2021. Milene de Carvalho Henrique – Juíza de Direito.". E para que ninguém possa alegar 
ignorância, mandou expedir o presente edital que será publicado uma (01) vez no Diário Oficial da Justiça e afixado no placar do 
Fórum local. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos 14 dias do mês de outubro de 
2021. Eu, Francisco Albery Fernandes Barros, Auxiliar Judiciário, que o digitei. Milene de Carvalho Henrique - Juíza de Direito. 
  
  

Às partes e aos advogados 
ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S) 
AUTOS Nº 5002120-85.2010.8.27.2706/TO 
CHAVE: 218249741715 
Classe Judicial: EXECUÇÃO FISCAL 
Exequente: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
Advogado/Procurador(a): GUSTAVO FIDALGO E VICENTE PGM31051 
Executado: BRASIL NORTE COMERCIO DE PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA 
Advogado: 
SENTENÇA: “(...) Destarte, com respaldo no citado Recurso Especial Repetitivo nº 1.340.553, ESTATUO, de ofício, a 
prescrição intercorrente ao caso sub judice, e consequentemente, EXTINGO o feito com resolução de mérito, nos termos do 
artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil e artigo 174 do Código Tributário Nacional. Sem condenação em honorários 
advocatícios. Pautado no entendimento do Recurso Especial de n° 1769201, julgado pelo Superior Tribunal de Justiça, bem 
como corroborando com o princípio da causalidade, deixo de condenar a Fazenda Pública Municipal ao pagamento das 
despesas processuais finais, tendo em vista que o executado deu causa ao ajuizamento da ação, sendo contraproducente que a 
exequente além de perder o seu direito em ver satisfeito o crédito exequendo, ainda assuma a obrigação quanto as custas 
judiciais. Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública que: 1 - Intimem-se as partes da 
presente sentença; 2 -Promova-se a retirada de eventuais gravames existentes sobre bens de titularidade da parte executada; 3 
-Caso seja interposto recurso de apelação: I) intime-se o apelado para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; II) apresentado 
recurso adesivo, intime-se a parte contrária para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; III) após, remetam-se os autos ao 
TJTO, independentemente de juízo de admissibilidade (CPC, art. 1.010, § 3º), a ser realizado pelo relator do recurso (CPC, art. 
932, III).  Cumpra-se. . Araguaina-TO, 11 de outubro de 2021. Milene de Carvalho Henrique – Juíza de Direito. 
 
ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S) 
AUTOS Nº 5001726-15.2009.8.27.2706/TO 
CHAVE: 773380646315 
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Classe Judicial: EXECUÇÃO FISCAL 
Exequente: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
Advogado/Procurador(a): GUSTAVO FIDALGO E VICENTE PGM31051 
Executado: DEUSIVALDO SOUSA LOPES 
Advogado: 
SENTENÇA: “(...) Ante ao exposto, RECONHEÇO, de ofício, a prescrição intercorrente do crédito tributário ora executado e, 
consequentemente, EXTINGO o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil. 
Sem condenação às custas processuais e honorários advocatícios. Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e 
Saúde que: 1 -Intime o exequente da presente sentença; 2 - Caso seja interposto recurso de apelação e tendo em vista a não 
citação da parte contrária, remetam-se os autos ao e. TJTO, independentemente de juízo de admissibilidade (CPC, art. 1.010, § 
3º), a ser realizado pelo relator do recurso (CPC, art. 932, III).  Cumpra-se.  Araguaina-TO, 11 de outubro de 2021. Milene de 
Carvalho Henrique – Juíza de Direito. 
 
ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S) 
AUTOS Nº 5001653-43.2009.8.27.2706/TO 
CHAVE: 708824927715 
Classe Judicial: EXECUÇÃO FISCAL 
Exequente: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
Advogado/Procurador(a): GUSTAVO FIDALGO E VICENTE PGM31051 
Executado: VISAO IMOVEIS LTDA 
Advogado: 
SENTENÇA: “(...) Ante ao exposto, RECONHEÇO, de ofício, a prescrição intercorrente do crédito tributário ora executado e, 
consequentemente, EXTINGO o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil. 
Sem condenação às custas processuais e honorários advocatícios. Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e 
Saúde que: 1 - Intime o exequente da presente sentença; 2 - Caso seja interposto recurso de apelação e tendo em vista a não 
citação da parte contrária, remetam-se os autos ao e. TJTO, independentemente de juízo de admissibilidade (CPC, art. 1.010, § 
3º), a ser realizado pelo relator do recurso (CPC, art. 932, III).  Cumpra-se.  Araguaina-TO, 11 de outubro de 2021. Milene de 
Carvalho Henrique – Juíza de Direito. 
 
ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S) 
AUTOS Nº 5000461-22.2002.8.27.2706/TO 
CHAVE: 509752942713 
Classe Judicial: EXECUÇÃO FISCAL 
Exequente: ESTADO DO TOCANTINS 
Advogado/Procurador(a): PAULA SOUZA CABRAL 8787298 
Executado: A DE SOUZA O PAULISTA 
Advogado/Defensor Público: SANDRO FERREIRA PINTO DP9081887: 
Executado: ANTONIO DE SOUZA 
Advogado/Defensor Público: SANDRO FERREIRA PINTO DP9081887: 
SENTENÇA: “(...) Destarte, com respaldo no citado Recurso Especial Repetitivo nº 1.340.553, ESTATUO, de ofício, a 
prescrição intercorrente ao caso sub judice, e consequentemente, EXTINGO o feito com resolução de mérito, nos termos do 
artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil e artigo 174 do Código Tributário Nacional. Pautado no entendimento do 
Recurso Especial de n° 1769201, julgado pelo Superior Tribunal de Justiça, bem como corroborando com o princípio da 
causalidade, deixo de condenar a Fazenda Pública Municipal ao pagamento das despesas processuais e honorários 
advocatícios, tendo em vista que o executado deu causa ao ajuizamento da ação, sendo contraproducente que a exequente 
além de perder o seu direito em ver satisfeito o crédito exequendo, ainda assuma a obrigação quanto as custas judiciais. 
Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública que: 1 - Intimem as partes da presente 
sentença; 2 - Promova a retirada de gravames existentes sobre bens de titularidade dos  executados; 3 - Proceda com a baixa 
da indisponibilidade de bens dos executados; 4 - Caso seja interposto recurso de apelação: I) intime-se o apelado para 
apresentar contrarrazões, no prazo de lei; II) apresentado recurso adesivo, intime-se a parte contrária para apresentar 
contrarrazões, no prazo de lei; III) após, remetam-se os autos ao TJTO, independentemente de juízo de admissibilidade (CPC, 
art. 1.010, § 3º), a ser realizado pelo relator do recurso (CPC, art. 932, III). Intimem-se. Cumpra-se..  Araguaina-TO, 08 de 
outubro de 2021. Milene de Carvalho Henrique – Juíza de Direito. 
 
ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S) 
AUTOS Nº 5000378-88.2011.8.27.2706/TO 
CHAVE: 112925035613 
Classe Judicial: EXECUÇÃO FISCAL 
Exequente: ESTADO DO TOCANTINS 
Advogado/Procurador(a): PAULA SOUZA CABRAL 8787298 
Executado: RODOVIÁRIO TOCANTINS TRANSPORTES DE CARGAS LTDA 
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Advogado: FERNANDO EDUARDO MARCHESINI TO002188: 
Executado: FABIO MARQUES BORGES 
Executado: FERNANDO ANTONIO BORGES 
SENTENÇA: “(...) Destarte, com respaldo no citado Recurso Especial Repetitivo nº 1.340.553, ESTATUO, de ofício, a 
prescrição intercorrente ao caso sub judice, e consequentemente, EXTINGO o feito com resolução de mérito, nos termos do 
artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil e artigo 174 do Código Tributário Nacional. Pautado no entendimento do 
Recurso Especial de n° 1769201, julgado pelo Superior Tribunal de Justiça, bem como corroborando com o princípio da 
causalidade, deixo de condenar a Fazenda Pública Municipal ao pagamento das despesas processuais e honorários 
advocatícios, tendo em vista que o executado deu causa ao ajuizamento da ação, sendo contraproducente que a exequente 
além de perder o seu direito em ver satisfeito o crédito exequendo, ainda assuma a obrigação quanto as custas judiciais. 
Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública que: 1- Intimem-se as partes da presente 
sentença; 2 -Promova-se a retirada de eventuais gravames existentes sobre bens de titularidade da parte executada; 3 -Caso 
seja interposto recurso de apelação: I) intime-se o apelado para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; II) apresentado 
recurso adesivo, intime-se a parte contrária para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; III) após, remetam-se os autos ao 
TJTO, independentemente de juízo de admissibilidade (CPC, art. 1.010, § 3º), a ser realizado pelo relator do recurso (CPC, art. 
932, III). Intimem-se. Cumpra-se.  Araguaina-TO, 08 de outubro de 2021. Milene de Carvalho Henrique – Juíza de Direito. 
 
ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S) 
AUTOS Nº 5000213-46.2008.8.27.2706/TO 
CHAVE: 877007516113 
Classe Judicial: EXECUÇÃO FISCAL 
Exequente: ESTADO DO TOCANTINS 
Advogado/Procurador(a): ELFAS CAVALCANTE LUSTOSA ARAGÃO ELVAS 8786640 
Executado: REGIONAL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA 
Executado: PLINIO FRANCISCO PASSAGLIA 
Executado: PLINIO FRANCISCO PASSAGLIA JUNIOR 
SENTENÇA: “(...) Destarte, com respaldo no citado Recurso Especial Repetitivo nº 1.340.553, ESTATUO, de ofício, a 
prescrição intercorrente ao caso sub judice, e consequentemente, EXTINGO o feito com resolução de mérito, nos termos do 
artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil e artigo 174 do Código Tributário Nacional. Sem condenação em honorários 
advocatícios. Pautado no entendimento do Recurso Especial de n° 1769201, julgado pelo Superior Tribunal de Justiça, bem 
como corroborando com o princípio da causalidade, deixo de condenar a Fazenda Pública Estadual ao pagamento das 
despesas processuais finais, tendo em vista que o executado deu causa ao ajuizamento da ação, sendo contraproducente que a 
exequente além de perder o seu direito em ver satisfeito o crédito exequendo, ainda assuma a obrigação quanto as custas 
judiciais. Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública que: 1 - Intimem as partes da presente 
sentença; 2 - Promova a retirada de eventuais gravames existentes sobre bens de titularidade da parte executada; 3 - Caso seja 
interposto recurso de apelação: I) intime-se o apelado para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; II) apresentado recurso 
adesivo, intime-se a parte contrária para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; III) após, remetam-se os autos ao TJTO, 
independentemente de juízo de admissibilidade (CPC, art. 1.010, § 3º), a ser realizado pelo relator do recurso (CPC, art. 932, III). 
Cumpra-se. Araguaina-TO, 11 de outubro de 2021. Milene de Carvalho Henrique – Juíza de Direito. 
 

Cepema 

Decisões 
Processo n.º 20.0.000027614-7. Trata-se de PROJETO formulado pelo Conselho da Comunidade de Araguaína - CONCAR, no 
qual fora apresentada prestação de contas. Instado, o Ministério Público manifestou-se. Decido. É cediço que as entidades 
beneficiárias deverão apresentar relatório semestral de prestação de contas à CEPEMA até o dia 10 de julho referente ao 
primeiro semestre e até o dia 10 de janeiro referente ao segundo semestre de cada ano, detalhando todos os projetos e 
atividades executadas com os recursos recebidos no período, informando o número de pessoas atendidas, o nível de 
complexidade, os bens recebidos ou os serviços que foram prestados, respeitados os ditames do art. 5º, § 2º do Provimento nº. 
15/2019/CGJUSTO (artigo 10, caput, do Provimento nº. 15/2019/CGJUSTO). In casu, a prestação de contas fora juntada. Isso 
posto, com base na fundamentação retro, acolho o parecer Ministerial, razão em que HOMOLOGO a prestação de contas 
realizada pelo Conselho da Comunidade de Araguaína. No mais, DETERMINO a escrivania que publique-se no Diário da Justiça 
Eletrônico no prazo de 10 (dez) dias a prestação de contas, nos termos do § 5º do artigo 10 do Provimento de nº. 
15/2019/CGJUSTO; Ciência ao Ministério Público e a entidade. Procedam-se as anotações, às baixas de estilo, ao lançamento 
das informações nos sistemas de praxe e arquivem-se os autos. Cumpra-se. Intimem-se. Araguaína, data certificada pelo 
sistema. Gisele Pereira de Assunção Veronezi. Juíza de Direito. 
 
Autos n.º 5000042-69.2020.8.27.2706. Trata-se de formulado pelo Conselho da Comunidade de Araguaína–CONCAR, no qual 
PROJETO fora apresentada prestação de contas. Instado, o Ministério Público manifestou-se. Decido. É cediço que as entidades 
beneficiárias deverão apresentar relatório semestral de prestação de contas à CEPEMA até o dia 10 de julho referente ao 
primeiro semestre e até o dia 10 de janeiro referente ao segundo semestre de cada ano, detalhando todos os projetos e 
atividades executadas com os recursos recebidos no período, informando o número de pessoas atendidas, o nível de 
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complexidade, os bens recebidos ou os serviços que foram prestados, respeitados os ditames do art. 5º, § 2º do Provimento nº. 
15/2019/CGJUSTO (artigo 10, caput, do Provimento nº. 15/2019/CGJUSTO). In caso, a prestação de contas fora juntada na seq. 
17. Na seq. 24 consta manifestação do serviço social. com base na fundamentação retro, acolho o parecer Ministerial, razão em 
que Isso posto, a prestação de contas realizada pelo Conselho da Comunidade de Araguaína. HOMOLOGO No mais, a 
escrivania que: DETERMINO a) traslade todos os projetos de recebimento de valores decorrentes de penas pecuniárias em 
andamento no SEEU para o SEI; b) intime-se o CONCAR para realizar a prestação de contas semestral até o dia 10 de janeiro 
de 2021, em conformidade com art. 10, caput, do Provimento nº. 15/2019/CGJUSTO. Ciência ao Ministério Público e ao 
CONCAR. Procedam-se as anotações, às baixas de estilo, ao lançamento das informações nos sistemas de praxe e arquivem-se 
os autos. Cumpra-se. Intimem-se. Araguaína/TO, 15 de dezembro de 2020. Gisele Pereira de Assunção Veronezi. Juíza de 
Direito. 
 

Vara especializada no combate à violência contra a mulher 

Editais de intimações com prazo de 20 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO: 20 DIAS 
Classe da ação: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha) Criminal 
Nº dos Autos: 0013527-90.2021.8.27.2706 
Acusado: T. R. DA C. 
 Vítima: R. A. DE O. 
Cirlene Maria de Assis Santos Oliveira, Juíza de Direito titular pela Vara Especializada no Combate a Violência Doméstica e 
Familiar contra a Mulher desta Cidade e Comarca de Araguaína Estado do Tocantins. 
FAZ SABER a todos os que o presente edital virem, ou dele tiverem conhecimento, que por meio deste edital 
fica(m) INTIMADO(A)(s): T. R. DA C., brasileiro, união estável, cobrador, nascido aos 08/10/1981, natural de Araguaína- TO, 
atualmente em local incerto ou não sabido,  da decisão/sentença proferida nos autos em epígrafe, cujo dispositivo segue 
transcrito: "...  Ante o exposto, com fundamento no artigo 22, da Lei n° 11.340/2006, DEFIRO as medidas protetivas de urgência 
postulada pela requerente  e, por conseguinte: a) Thiago Rodrigues da Costa,  está proibido de se aproximar da vítima, de seus 
familiares e das testemunhas, devendo manter dela uma distância mínima de 200 (duzentos) metros, ainda que seja em lugar 
público; b) Está proibido Thiago Rodrigues da Costa,  ainda de manter contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas 
por qualquer meio de comunicação e; c) Thiago Rodrigues da Costa está proibido de frequentar determinados lugares, 
normalmente procurados pela ofendida, como o local de trabalho da mesma, igreja, feira, casa de amigos, clubes, eventuais 
supermercados, a fim de preservar a integridade física e psicológica da ofendida e, d) DEFIRO a saída da vítima do local de 
convivência, sem perda dos direitos a bens, guarda dos filhos e alimentos. INDEFIRO, os seguintes requerimentos: a) Prestação 
de Alimentos provisionais ou provisórios, em razão da ausência de demonstração do trinômio necessidade, possibilidade, 
proporcionalidade. A requerente ou o requerido têm o prazo de 60 (sessenta) dias, para ingressar com as ações cíveis 
apropriadas para regularização de dissolução de união estável, partilha de bens, no juízo de família, pois a decisão aqui proferida 
é provisória. Ficará o requerido advertido de que o descumprimento da decisão PODERÁ ENSEJAR A DECRETAÇÃO DA 
PRISÃO PREVENTIVA e imposição de multa, caso não esteja legalmente preso, sem prejuízo de outras medidas legais, com 
a nova redação da Lei 12.403/2011 (artigo 312, Parágrafo Único, do Código de Processo Penal e artigo 20 da Lei Maria da 
Penha). A requerente informou que não tem interesse em representar criminalmente contra o autor do fato (Evento de nº 1, 
pág.6). O Sr. Oficial de Justiça deverá indagar a vítima, no ato de sua intimação, se tem condições de constituir advogado. Caso 
as mesmas informem que não tem capacidade financeira, deverá o Sr. Oficial certificar, orientando-a no sentido de procurar a 
Defensoria Pública. Intime-se o requerido para cumprir IMEDIATAMENTE a presente decisão e cite-se para, querendo, 
contestar no prazo de 05 (cinco) dias e indicar as provas que pretenda produzir (art. 306, do Código de Processo Civil), 
sob pena de se presumirem verdadeiros os fatos relatados pela ofendida (art. 319, VI, e 348, do Código de Processo 
Civil). Caso o Requerido não tenha condições de constituir advogado, deverá procurar a Defensoria Pública. Transcorrido o 
prazo para contestação, não havendo manifestação do Requerido, o que deverá ser certificado, os autos deverão ser conclusos. 
Notifique-se a vítima para manter seu endereço atualizado nos autos, sob pena de extinção das medidas por falta de interesse. 
[...] PRAZO DE VIGÊNCIA: Estas medidas permanecerão em vigor até o trânsito em julgado de eventual sentença condenatória 
que venha a ser proferida em face do requerido, ou mesmo de sentença absolutória, ou de qualquer outra causa de extinção do 
processo principal vinculado, momentos em que elas serão automaticamente cessadas, salvo se, previamente, a vítima 
demonstrar que a situação de risco ainda persiste, devendo procurar a Defensoria Pública para tanto, caso não possua 
condições financeiras de contratar advogado. Outrossim, não sendo instaurado nenhum procedimento criminal correlato a estas 
medidas, seja por falta de representação ou de ajuizamento de ação penal privada, o prazo de duração será de seis 
meses...". Para conhecimento de todos é passado o Presente Edital, cuja 2ª via fica afixada no “Placar” do Fórum da Comarca de 
Araguaína, Estado do Tocantins e a 3ª via publicada no Diário da Justiça. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de 
Araguaína Estado do Tocantins, 27 de setembro de 2021 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO: 20 DIAS 
Classe da ação: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha) Criminal 
Nº dos Autos: 0016655-21.2021.8.27.2706 
Acusado: C. R. DE S. 
 Vítima: R. R. DOS S. 
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Cirlene Maria de Assis Santos Oliveira, Juíza de Direito titular pela Vara Especializada no Combate a Violência Doméstica e 
Familiar contra a Mulher desta Cidade e Comarca de Araguaína Estado do Tocantins. FAZ SABER a todos os que o presente 
edital virem, ou dele tiverem conhecimento, que por meio deste edital fica(m) INTIMADO(A)(s): C. R. DE S., brasileiro, em união 
estável, filho de Maria Rezende de Souza, nascido aos 27/11/1984, CPF nº 008.048.591-08, atualmente em local incerto ou não 
sabido,  da decisão proferida nos autos em epígrafe, cujo dispositivo segue transcrito: "...  Ante o exposto, com fundamento no 
artigo 22 da Lei n° 11.340/2006, DEFIRO as medidas protetivas de urgência postuladas pela requerente e, por 
conseguinte, DETERMINO ao requerido: a) No curso deste procedimento ou até ulterior determinação judicial, o requerido deve 
manter uma distância mínima de 200 (duzentos) metros do imóvel onde reside a requerente, ainda que esta não esteja no local; 
b) Está também proibido de se aproximar da vítima, devendo manter desta uma distância mínima de 200 (duzentos) metros, 
ainda que seja em lugar público; c) Está proibido ainda de manter contato com a ofendida e testemunhas por qualquer meio de 
comunicação, mesmo que o contato se dê por intermédio de terceiros, a pedido do requerido; d) Está proibido de frequentar 
determinados lugares, normalmente procurados pela ofendida, como o local de trabalho dela, igreja, feira, casa de amigos, 
clubes, eventuais supermercados próximos à residência da vítima, a fim de preservar a integridade física e psicológica da 
ofendida. Quanto à separação de corpos e saída da vítima do local de convivência, INDEFIRO-OS ante a ausência de 
fundamentos para tal. Também, INDEFIRO a restrição ou suspensão de visitas, ante a ausência de notícia nos autos de maus-
tratos ou agressões à filha menor do casal. No mais, friso que as questões relacionadas à dissolução da união estável, pastilha 
dos bens, guarda dos filhos e alimentos devem ser resolvidas por meio de ação própria no juízo de família, dada a natureza 
precária deste feito. Fica o requerido advertido de que o descumprimento das medidas acima impostas poderá implicar, 
em último caso, na decretação de sua prisão preventiva, nos termos do art. 282, § 4º, do Código Instrumental Penal; bem 
como na configuração do crime previsto no artigo 24-A da Lei 11.340/2006. O Senhor oficial de justiça deverá indagar a 
vítima, no ato de sua intimação, se tem condições de constituir advogado. PRAZO DE VIGÊNCIA: Estas medidas 
permanecerão em vigor até o trânsito em julgado de eventual sentença condenatória que venha a ser proferida em face 
do requerido, ou mesmo de sentença absolutória ou de qualquer outra causa de extinção do processo principal 
vinculado, momentos em que elas serão automaticamente cessadas, salvo se, previamente, a vítima demonstrar que a 
situação de risco ainda persiste, devendo procurar a Defensoria Pública para tanto, caso não possua condições 
financeiras de contratar advogado. Outrossim, não sendo instaurado nenhum procedimento criminal correlato a estas 
medidas, seja por falta de representação ou de ajuizamento de ação penal privada, o prazo de duração será de seis 
meses...".  Para conhecimento de todos é passado o Presente Edital, cuja 2ª via fica afixada no “Placar” do Fórum da Comarca 
de Araguaína, Estado do Tocantins e a 3ª via publicada no Diário da Justiça. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de 
Araguaína Estado do Tocantins, 13 de outubro de 2021. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO: 20 DIAS 
Classe da ação: INQUÉRITO POLICIAL 
Nº dos Autos: 0021796-60.2017.8.27.2706 
Acusado: JANES RIBEIRO DA SILVA 
 Vítima: CRISTIANA DE ALMEIDA 
Cirlene Maria de Assis Santos Oliveira, Juíza de Direito titular pela Vara Especializada no Combate a Violência Doméstica e 
Familiar contra a Mulher desta Cidade e Comarca de Araguaína Estado do Tocantins. FAZ SABER a todos os que o presente 
edital virem, ou dele tiverem conhecimento, que por meio deste edital fica(m) INTIMADO(A)(s): CRISTIANA DE 
ALMEIDA, brasileira, nascida aos 27/04/1987, natural de Araguaína- TO, filha de Maria José de Almeida, CPF n° 013.912.701-
18  , atualmente em local incerto ou não sabido,  da decisão/sentença proferida nos autos em epígrafe, cujo dispositivo segue 
transcrito: "... Ante o exposto, com base no artigo 107, inciso IV, do Código Penal, DECLARO EXTINTA A 
PUNIBILIDADE de JANES RIBEIRO DA SILVA, já qualificado nos autos, pelo crime imputado...". Para conhecimento de todos é 
passado o Presente Edital, cuja 2ª via fica afixada no “Placar” do Fórum da Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins e a 3ª 
via publicada no Diário da Justiça. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína Estado do Tocantins, 13 de 
outubro de 2021. 
 

Editais de citações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO 
PRAZO: 15 (QUINZE) DIAS 
    
CIRLENE MARIA DE ASSIS SANTOS OLIVEIRA, Juíza de Direito titular da Vara Especializada no Combate à Violência 
Doméstica e Familiar Contra a Mulher desta Cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins. FAZ SABER a todos os que 
o presente edital virem, ou dele tiverem conhecimento, que por meio deste edital fica CITADO (a) o acusado (a): GABRIEL 
GALVÃO DA COSTA, brasileiro, solteiro, músico, natural de Wanderlândia-TO, nascido aos 05/07/1993, filho de Patricia Galvão 
da Costa e Carlos Alberto da Costa, portador do CPF nº. 019.432.072-32 , atualmente em lugar incerto e não sabido, o qual foi 
denunciado nas penas, por duas vezes, do artigo 24-A da Lei 11.340/2006, no artigo 150, caput, do Código Penal e, por 
duas vezes, no artigo 21 do Dec.-lei 3.688/1941 (Lei de Contravenções Penais), ambos c/ c o artigo 61, alínea “f”, do 
Código Penal, em concurso material, com as implicações da Lei 11.340/2006. , nos autos de ação penal nº 0025152-
92.2019.8.27.2706 , e como está em lugar incerto ou não sabido, conforme certificou o senhor oficial de Justiça incumbido da 
diligência, fica citado (a) pelo presente para o fim exclusivo de o acusado oferecer defesa preliminar. O prazo para a defesa 
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começará a fluir do comparecimento pessoal do acusado ou do Defensor constituído. Expirado o prazo do edital e o prazo para 
oferecimento de defesa inicial e, não comparecendo o(a) acusado (a), nem constituindo defensor no dia seguinte à expiração do 
prazo, certifique-se e venham-me os autos conclusos para deliberação nos termos do que dispõe o artigo 366 do Código de 
Processo Penal. Para conhecimento de todos é passado o Presente Edital, cuja 2ª via fica afixada no “Placar” do Fórum da 
Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins e a 3ª via publicada no Diário da Justiça. DADO E PASSADO nesta cidade e 
Comarca de Araguaína Estado do Tocantins, 04 de outubro de 2021. 
 

Editais de intimações de sentença com prazo de 60 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO: 60 DIAS 
Classe da ação: Ação Penal - Procedimento Sumário 
Nº dos Autos: 0003163-93.2020.8.27.2706 
Acusado: JOSIVAN ALBERTO CAMPOS 
 Vítima: ANA RAIMUNDA PEREIRA 
Cirlene Maria de Assis Santos Oliveira, Juíza de Direito titular pela Vara Especializada no Combate a Violência Doméstica e 
Familiar contra a Mulher desta Cidade e Comarca de Araguaína Estado do Tocantins. FAZ SABER a todos os que o presente 
edital virem, ou dele tiverem conhecimento, que por meio deste edital fica(m) INTIMADO(A)(s): JOSIVAN ALBERTO CAMPOS, 
brasileiro, solteiro, pedreiro, natural de Araguaína/TO, nascido aos 30/07/1962, filho de Francisco Alberto de Figueiredo e Maria 
Alberto Siqueira Campos, RG 974.713 SSP/TO, CPF 165.172.882-87, atualmente em local incerto ou não sabido,  da 
decisão/sentença proferida nos autos em epígrafe, cujo dispositivo segue transcrito: "... Ante o exposto, e por tudo mais que 
dos autos consta, julgo procedente o pedido formulado na denúncia para CONDENAR 8 JOSIVAN ALBERTO CAMPOS, 
brasileiro, solteiro, pedreiro, natural de Araguaína/TO, nascido aos 30/07/1962, filho de Francisco Alberto de Figueiredo e Maria 
Alberto Siqueira Campos, RG 974.713 SSP/TO, CPF 165.172.882-87, como incurso nas sanções do artigo 24-A da Lei 
11.340/2006 e artigo 147 do Código Penal, aplicando ao último a agravante do artigo 61, inciso II, alínea “f” do Código Penal, e a 
ambos os crimes as implicações previstas na Lei 11.340/2006. [...]Aplicando-se o concurso material, previsto no art. 69 do 
Código Penal, fica o acusado, já qualificado, JOSIVAN ALBERTO CAMPOS, definitivamente condenado, em primeira instância, a 
04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de detenção...".  Para conhecimento de todos é passado o Presente Edital, cuja 2ª via fica 
afixada no “Placar” do Fórum da Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins e a 3ª via publicada no Diário da Justiça. DADO E 
PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína Estado do Tocantins, 13 de outubro de 2021. 
 

ARAPOEMA 
1ª escrivania cível 

Editais de citações com prazo de 20 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO INTIMAÇÃO COM PRAZO DE VINTE DIAS 
AÇÃO DE ALIMENTOS DE INFÂNCIA E JUVENTUDE Nº 0000512-48.2021.8.27.2708/TO 
AUTOR: FELIPE BRAGA AIRES 
RÉU: GILBERTO AIRES BRAGA 
O Doutor Jordan Jardim, Juiz de Direito da Vara de Família, Sucessões , Infância e Juventude, desta Comarca de Arapoema – 
To., na forma da Lei, etc... FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que por este meio 
CITAR, GILBERTO AIRES BRAGA, brasileiro, dados cadastrais (RG e CPF) desconhecidos, filho de Elias Soares Braga e Maria 
de Lourdes Aires Braga, atualmente em local incerto e não sabido, de todos os termos da presente AÇÃO DE ALIMENTOS 
C/C PEDIDO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS, processo nº 0000512-48.2021.8.27.2708, chave nº 829981500721, bem 
como INTIMA-LO para comparecer perante este juízo na sala de audiências, no Fórum, localizado nesta cidade, na Av. Castelo 
Branco, nº 685, Centro, para audiência de conciliação e mediação (CEJUSC), que será realizada no dia 17/11/2021, às 
16h00min, (link para participação da audiência,  (meet.google.com/qsm-qxcg-jda) localizado no evento 07), a qual será 
realizada pelo sistema de videoconferência - plataforma SIVAT - Sistema de Videoconferência e Audiências do Tocantins, 
conforme autoriza o art. 22, §2º, da Lei 9099/95 com a nova redação dada pela Lei 13.994, de 24/04/2020. FIXO, em favor do 
MENOR, os alimentos provisórios no valor equivalente a 20% (vinte por cento) do salário mínimo, que deverão ser pagos, 
conforme requerido na inicial. Nos termos do respeitável despacho cuja copia segue anexa. E para que ninguém possa alegar 
ignorância, mandou o M.M. juiz que fosse expedido o presente Edital que será publicado no Diário da Justiça deste Estado e 
afixado no placard do Fórum local. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Arapoema, Estado do Tocantins, aos onze 
dias do mês de outubro de dois mil e vinte e um (11/10/2021). Eu, Guilherme Vieira da Silva, Estagiário, digitei e subscrevi. 
 

1ª escrivania criminal 

Editais de intimações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS O Doutor Jordan Jardim, MM. Juiz de Direito única Vara Criminal, 
desta Comarca de Arapoema-TO., na forma da lei etc. FAZ SABER a todos os que o presente Edital virem, ou dele tiverem 
conhecimento, que neste Juízo corre em seus trâmites legais, uma Representação por Medidas Protetivas de Urgência nº 
0000351-38.2021.827.2708, requerida por R.C.S. em desfavor do representado LUCIMAR ANTONIO DOS SANTOS, vulgo 
“Cimar”, sem qualificação nos autos, atualmente residente em lugar incerto e não sabido, o qual fica intimado, da r. DECISÃO a 
seguir transcrita: Trata-se de requerimento formulado pela Autoridade Policial em favor da vítima ROSIMEIRA CABOCA DA 
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SILVA, qualificada nos autos, no sentido de que sejam adotadas Medidas Protetivas de Urgência em desfavor de LUCIMAR, 
vulgo “CIMAR”, com qualificações constantes nos autos, sob o fundamento de ter sido vítima de ameaças nos termos da Lei nº 
11.340/2006. É o relatório. Passo a decidir. Trata-se de solicitação de medida protetiva em que se imputa ao indiciado a prática 
atos de violência doméstica, de acordo com a Lei n. 11.340/2006. O caso de violência contra a mulher, que se encontram no 
âmbito de proteção da Lei 11340/2006, eis que a vítima informou um convívio com o autor do fato nos moldes preconizados na 
Lei de regência. O artigo primeiro da citada lei prevê mecanismos para coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a 
mulher. A vítima encontra-se constantemente sofrendo tais violações. Desta feita, o Poder Judiciário deve agir para coibir que 
tais formas de violência perdurem. Para tanto, a Lei 11340/06 previu medidas protetivas de urgência para a garantia da liberdade 
e da integridade física e psicológica da mulher. Nesse diapasão, vale ressaltar que as medidas protetivas de urgência, aqui 
preconizadas, poderão ser concedidas de imediato, independentemente de audiência das partes ou de manifestação do 
Ministério Público (art. 19, § 1º da lei 11.340/2006), até mesmo de ofício, em razão do Poder Geral de Cautela do juiz, bem como 
pela própria teleologia da referida lei. Assim, ante a situação a que foi submetida, como saída, devem ser aplicadas as medidas 
protetivas elencadas na novel Lei "Maria da Penha", a fim de preservar sua segurança, sendo, pela análise do que me foi 
apresentado, impositivo o atendimento de seu clamor. ANTE O EXPOSTO, sendo imperativo a atuação do Poder Judiciário a fim 
de preservar a integridade física e psicológica da vítima, para obrigar o acusado: 1. Afastamento do lar, domicílio ou local de 
convivência com a ofendida; 2. A manter uma distância mínima de 300 (trezentos) metros da ofendida, de seus familiares, nos 
termos da alínea 'a', inciso III do art. 22 da Lei 11.340/2006; 3. A não manter contanto, por nenhum meio de comunicação com a 
ofendida, seus familiares e testemunhas, nos termos da alínea “b”, inciso II do art. 22 da Lei n. 11.340/06; 4. A não freqüentar os 
lugares onde a ofendida trabalha, endereço residencial, creche ou local de estudo dos filhos. As medidas protetivas terão 
vigência pelo prazo de 06 (seis) meses, decorrido o prazo determino o arquivamento. Advirta-se a vítima que o cumprimento das 
medidas protetivas deve se dar de forma recíproca, a fim de evitar a ocorrência de novas situações de risco, e para que haja 
preservação também dos direitos fundamentais do agressor. Diante da natureza penal das medidas protetivas de urgência que, 
como no caso concreto, instrumentalizam fatos concretos tipificados como crime – até porque seu descumprimento poderá 
determinar a prisão preventiva do agressor –, o contraditório, à míngua de previsão expressa, será exercido nos autos da ação 
penal condenatória ou incidentalmente, mediante simples petição. Transcorrido o prazo de vigência das medidas, acima fixado, 
sem a notícia de novos fatos de violência a este Juízo ou à autoridade policial, tal silêncio será interpretado como manifestação 
tácita da ausência superveniente de interesse de agir, nos termos do art. 485, VI, do CPC c/c o art. 13, da Lei nº. 11.340/06. 
Intime-se a requerente, por mandado, na forma do art. 21 da Lei n. 11.340/2006, enviando-lhe cópia desta decisão, devendo ela 
informar a este juízo não só eventual descumprimento das medidas protetivas pelo agressor, como também reconciliação entre 
as partes, cessação da violência, bem como alteração nos endereços de ambos, sob pena de extinção das medidas e 
arquivamento do feito. O ofensor deverá cumprir as outras medidas, consignando-se que o não cumprimento lhe acarretará 
aplicação dos dispositivos da Lei n° 11.340/06, inclusive decretação de prisão preventiva. Intimem-se o MPE e a autoridade 
policial. Intime-se o agressor para que cumpra esta decisão em todos os seus termos. Caso não seja encontrado, intime-o por 
Edital. Cumpra-se.  Arapoema – TO, data certificada pelo sistema. (Ass) Jordan Jardim, Juiz de Direito. Para conhecimento de 
todos é passado o presente Edital, cuja 2ª via fica afixada no local de costume. DADO E PASSADO nesta cidade de Arapoema-
TO., aos dois dias do mês de outubro (10) do ano de dois mil e vinte e um (2021). Eu, Roselma da Silva Ribeiro, Escrivã 
Judicial, digitei o presente. 
 

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, 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 0005641-67.2017.8.27.2710 , figurando como autor o 
Ministério Público do Estado do Tocantins e como acusado VALDECI VIEIRA DE SOUSA, brasileiro, solteiro, lavrador, 
nascido aos   27/04/1977,   natural   de   Carolina   –   MA,   filho   de   Antônio Rodrigues Vieira de Sousa e Maria 
Delcimar Sousa, residente no Setor Planalto, Araguanã – TO, atualmente em lugar incerto e não sabido, conforme certidão do 
Senhor Oficial de Justiça lançada no evento 12 da Carta Precatória de nº 0014128-96.2021.8.27.2706. Referido acusado 
encontra-se denunciado nestes autos, como incurso nas sanções do artigo art. 213, §1º, 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-A a comparecer perante este Juízo, nas dependências do Fórum local, no dia 28 de outubro de 2021, às 15h00min, a 
fim de participar da audiência de instrução e julgamento designada nos autos epigrafados e, ao final, ser qualificada e 
interrogada, conforme disciplina a nova sistemática processual. Após a sua intimação, entrar em contato com a servidora 
RAPHAELA DA CRUZ SILVA, responsável em criar e organizar a sala de audiências virtuais, que lhes instruirá, em caso ou não 
de dúvidas acerca da videoconferência, devendo utilizar o seguinte canal de atendimento: (063) 9 9940-0709 (linha telefônica e 
whatsApp); e/ou pelo e-mail: rafha_cruz@outlook.com. 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 treze dias do mês de outubro de dois mil e vinte e um (13/10/2021). Elaborado por mim, Benonias Ferreira 
Gomes, Técnico Judiciário, matricula 43074. ALAN IDE RIBEIRO DA SILVA. Juiz de Direito. 
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COLINAS 
1ª vara criminal 

Editais de citações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO: 15 (QUINZE) DIAS 
AÇÃO PENAL DE COMPETÊNCIA DO JÚRI Nº 0001800-16.2021.8.27.2713/TO AUTOR: MINISTÉRIO 
PÚBLICO RÉU: SONILDA ARAÚJO MACEDO JOSÉ CARLOS FERREIRA MACHADO, Juiz Substituto respondendo pela 1ª 
Vara Criminal desta Cidade e Comarca, Estado do Tocantins. FAZ SABER a todos os que o presente edital virem ou dele 
tiverem conhecimento, que por meio deste edital CITA o acusado SONILDA ARAÚJO MACEDO brasileira, solteira, nascida aos 
20/02/1983 em Conceição do Araguaia/PA, filha de Maria Uzina de Macedo e de Sebastião Martins Araújo, inscrita no RG sob o 
nº 15807932000-4 e no CPF sob o nº 949.806.083-53, nos autos de ação penal nº 0001800-16.2021.8.27.2713, por estar (em) 
em lugar incerto ou não sabido, conforme certificou o senhor Oficial de Justiça incumbido da diligência, para o fim exclusivo de 
oferecer defesa preliminar no prazo de 10 dias. Na hipótese do parágrafo anterior, expirado o prazo do edital e o prazo para 
oferecimento da defesa inicial e, não comparecendo o (a) acusado (a), nem constituindo defensor, no dia seguinte à expiração do 
prazo, certifique-se e venham os autos conclusos para deliberação, nos termos do que dispõe o artigo 366 do Código de 
Processo Penal. Para conhecimento de todos é passado o Presente Edital, ficando a 2ª via afixada no “Placar” do Fórum desta 
Comarca, Estado do Tocantins e a 3ª via publicada no Diário da Justiça 
 
EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO: 15 (QUINZE) DIAS 
AÇÃO PENAL DE COMPETÊNCIA DO JÚRI Nº 0002472-24.2021.8.27.2713/TO AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO RÉU: GEÁNO 
FIRMINO DE SOUSA JOSÉ CARLOS FERREIRA MACHADO, Juiz Substituto respondendo pela 1ª Vara Criminal desta Cidade e 
Comarca, Estado do Tocantins. FAZ SABER a todos os que o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, que por meio 
deste edital CITA o acusado GEÁNO FIRMINO DE SOUSA brasileiro, solteiro, lavrador, nascido em 27/03/1980, natural de 
Colinas do Tocantins - TO, filho de José Firmino de Sousa e Guimarinha Pereira de Sousa,, nos autos de ação penal nº 
0002472-24.2021.8.27.2713, por estar (em) em lugar incerto ou não sabido, conforme certificou o senhor Oficial de Justiça 
incumbido da diligência, para o fim exclusivo de oferecer defesa preliminar no prazo de 10 dias. Na hipótese do parágrafo 
anterior, expirado o prazo do edital e o prazo para oferecimento da defesa inicial e, não comparecendo o (a) acusado (a), nem 
constituindo defensor, no dia seguinte à expiração do prazo, certifique-se e venham os autos conclusos para deliberação, nos 
termos do que dispõe o artigo 366 do Código de Processo Penal. Para conhecimento de todos é passado o Presente Edital, 
ficando a 2ª via afixada no “Placar” do Fórum desta Comarca, Estado do Tocantins e a 3ª via publicada no Diário da Justiça. 
 

DIANÓPOLIS 
Juizado especial cível e criminal 

Intimações às partes 
INTIMAÇÃO À PARTE EXECUTADA 
AUTOS Nº: 0003397-16.2018.8.27.2716 – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA 
Exequente: DIANÓPOLIS TECIDOS LTDA 
Advogado: Evandro Luiz Bianchini - OAB/TO 8393 
Executado(a): TATSON OLIVEIRA JÁCOMO – CPF nº 053.027.011-03  
Advogado: Não constituído 
Fica INTIMADO, o Executado TATSON OLIVEIRA JÁCOMO, acima identificado; para, nos termos do despacho prolatado no 
evento 70 – item 3 dos autos supracitados, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, manifestar, sob pena de preclusão e conversão do 
bloqueio em penhora (NCPC, art. 854 § 3° e 5°). Descrição do despacho de evento 70: DESPACHO/DECISÃO: “1) Determino 
a penhora on line de ativos financeiros em nome do executado no valor de R$ 3.741,87 (tres mil setecentos e quarenta e um 
reais e oitenta e sete centavos) (evento 61). 2) Caso haja indisponibilidade excessiva, proceda-se ao imediato desbloqueio; 3) 
Ante o sucesso do bloqueio de ativos financeiros via BACENJUD, INTIME-SE a parte executada na pessoa de seu 
advogado ou, não o tendo, pessoalmente, para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, manifestar, sob pena de preclusão e 
conversão do bloqueio em penhora (NCPC, art. 854 § 3° e 5°). 4) No caso de penhora sobre salários e vencimentos, proceda-
se ao imediato desbloqueio, até o limite de 50 salários mínimos mensais. 5) Proceda-se ao desbloqueio imediato se o valor 
estiver depositado em caderneta de poupança, até o limite de 40 salários mínimos. 6) Proceda-se ao imediato desbloqueio se for 
referente a recursos públicos recebidos por instituições privadas para aplicação compulsória em educação, saúde ou assistência 
social. Cumpra-se. Dianópolis-TO, 18/06/2021. Baldur Rocha Giovannini, Juiz de Direito”. Eu, Carla Cavalari Cavalcanti, Técnica 
Judiciária, digitei e subscrevi. 
 
INTIMAÇÃO À PARTE REQUERIDA 
AUTOS Nº: 0002811-13.2017.8.27.2716 – PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 
Requerente: ANTONIO SOARES E SILVA, O CEARENSE 
Advogado: Não constituído 
Requerido(a): VANESSA SOUSA SILVA – CPF nº 043.952.511-02  
Advogado: Não constituído 
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Fica INTIMADA, a Parte Requerida VANESSA SOUSA SILVA, acima identificada; para manifestar quanto aos cálculos 
apresentados em evento 80, no valor de R$ 2.519,21 (dois mil, quinhentos e dezenove reais e vinte e um centavos), no prazo 
de 5 (cinco) dias úteis, nos termos do despacho prolatado no evento 83 dos autos supracitados, a seguir transcrito: 
DESPACHO/DECISÃO: “Intimem-se as partes quanto aos cálculos apresentados em evento 69. I.C. Dianópolis-TO, Baldur 
Rocha Giovannini, Juiz de Direito, data certificada pelo sistema. “Eu, Carla Cavalari Cavalcanti, Técnica Judiciária, digitei e 
subscrevi. 
 

Sentenças 
INTIMAÇÃO À PARTE REQUERENTE 
AUTOS Nº: 0004045-25.2020.8.27.2716 – PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 
Requerente: INOVE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME – CNPJ nº 14.320.423/0001-01 
Advogado: Não constituído 
Requerido(a): MAURONITA TORRES DE OLIVEIRA 
Advogado: João Marcos Batista Aires – OAB/TO 10.070 
SENTENÇA: (evento 22), datada de 29/09/2021 - DISPOSITIVO: “(...) Assim, acolho a alegação de prescrição da pretensão 
autoral e JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO nos termos do artigo 487, II do Código de 
Processo Civil. Sem custas e sem honorários advocatícios. (artigo 55, caput, da Lei 9.099/95). Após o transito em julgado, 
arquivem-se os autos. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Palmas – TO, data certificada pelo sistema. Baldur 
Rocha Giovannini, Juiz de Direito”. Eu, Carla Cavalari Cavalcanti, Técnica Judiciária, digitei e subscrevi. 
 
INTIMAÇÃO À PARTE EXECUTADA 
AUTOS Nº: 0003274-18.2018.8.27.2716 – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA 
Exequente: ELVIS PEREIRA ALVES 
Advogada: Lana Raissa Aires Silva – OAB/TO 6743 
Executado(a): IGOR RODRIGUES OLIVEIRA – CPF nº 060.254.271-51 
Advogado: Não constituído 
SENTENÇA: (evento 123) - DISPOSITIVO: “(...) Isto posto, e pelo mais que dos autos consta, DECLARO EXTINTO O 
PRESENTE FEITO, com fincas no art. 53, § 4.º da lei 9.099/95. Autorizo a expedição da certidão de crédito em favor 
do requerido Igor Rodrigues Oliveira, com as cautelas de estilo. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Dianópolis-TO, 
13/10/2021. Baldur Rocha Giovannini, Juiz de Direito”. Eu, Carla Cavalari Cavalcanti, Técnica Judiciária, digitei e subscrevi. 
 
INTIMAÇÃO ÀS PARTES 
AUTOS Nº: 0002137-30.2020.8.27.2716 – PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 
Requerente: ANTONIO SOARES E SILVA, O CEARENSE – CNPJ nº 02.155.869/0001-30 
Advogado: Não constituído 
Requerido(a): JENY MAILLY LOPES DA CRUZ – CPF nº 067.591.851-02 
Advogado: Não constituído 
SENTENÇA: (evento 53), datada de 20/09/2021 - DISPOSITIVO: “(...) Ante o exposto, DECLARO O PROCESSO EXTINTO 
com fincas no art. 18, § 2º c/c art. 51, inc II da Lei 9.099/95, e, conseqüentemente, determino o arquivamento dos autos, 
autorizando a entrega dos documentos que acompanham a inicial à parte requerente, com as cautelas de estilo. P.R.I. 
Dianopolis,To, data conforme evento. Baldur Rocha Giovannini, Juiz de Direito”. Eu, Carla Cavalari Cavalcanti, Técnica 
Judiciária, digitei. 
 
INTIMAÇÃO À PARTE EXECUTADA 
AUTOS Nº: 0001991-28.2016.8.27.2716 – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA 
Exequente: SABRINA CAIXETA 
Advogado: Jurimar José Trindade Júnior – OAB/TO 8399 
Executado(a): YEDA DIAS GOMES ME – CNPJ nº 20.897.587/0001-90 
Advogado: Não constituído 
SENTENÇA: (evento 143), datada de 29/09/2021 - DISPOSITIVO: “(...) Transcorrido o prazo para a manifestação do 
reclamante, DECLARO EXTINTO O PRESENTE, com fincas no art. 485, inc. III, do Novo Código de Processo Civil e, 
consequentemente, determino a baixa definitiva do processo. Autorizo a expedição de certidão de crédito em face do autor. 
Proceda-se a remessa dos autos a COJUN para atualização do débito. Havendo custas finais, remeta-se para a COJUN. P.R.I.C. 
Dianópolis/TO, data conforme o evento. Baldur Rocha Giovannini, Juiz de Direito”. Eu, Carla Cavalari Cavalcanti, Técnica 
Judiciária, digitei e subscrevi. 
 
INTIMAÇÃO À PARTE EXECUTADA 
AUTOS Nº: 0000787-57.2017.8.27.2701 – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA 
Exequente: WAGNER BATISTA ARAÚJO 
Advogada: Edna Dourado Bezerra – OAB/TO 2456 
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Executado(a): WALTER FERREIRA DA SILVA JÚNIOR – CPF nº 036.639.281-60 
Advogado: Não constituído 
SENTENÇA: (evento 99), datada de 01/10/2021 - DISPOSITIVO: “(...) Isto posto, e pelo mais que dos autos consta, DECLARO 
EXTINTO O PRESENTE FEITO, com fincas no art. 53, § 4.º da lei 9.099/95. Autorizo a expedição da certidão de crédito em 
favor da empresa exequente, devendo os autos serem remetidos para COJUN para atualização do débito. Após o trânsito em 
julgado, arquive-se. Dianópolis-To, data certificada pelo sistema. Baldur Rocha Giovannini, Juiz de Direito”. Eu, Carla Cavalari 
Cavalcanti, Técnica Judiciária, digitei e subscrevi. 
 
INTIMAÇÃO ÀS PARTES - (REQUERENTE E REQUERIDO(A)) 
AUTOS Nº: 0000612-76.2021.8.27.2716 – PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 
Requerente: DANIEL MELO PEREIRA CAMPOS – CPF nº 054.146.671-28 
Advogado: Não constituído 
Requerido(a): G C S COMÉRCIO DE PNEUS-EIRELI  – CNPJ nº 05.326.792/0001-02 
Advogado: Não constituído 
SENTENÇA: (evento 20), datada de 08/10/2021, transcrita: “Relatório dispensável (art. 38, caput da Lei n. 9.099/95). 
Compulsando os autos, verifica-se que parte autora, devidamente intimada (evento 6 e 9), não compareceu à audiência de 
conciliação, conforme conta no termo de audiência no evento 19 e até a presente data não apresentou justificativa. Constata-se 
que na aludida audiência (evento 18) que estava presente somente a preposta da empresa Erika de Mello Peregrino e o 
advogado Antonio Vicente M. de Almeida. Veja-se jurisprudência atual do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins: 
RECURSO INOMINADO. REPRESENTAÇÃO DO AUTOR PESSOA FÍSICA POR TERCEIRO. IMPOSSIBILIDADE NO 
SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. ART. 9º DA LEI N.º 9.099/95. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO 
MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTEÇA REFORMADA. 1. Conforme art. 9º, caput, da Lei n.º 9.099/95, é 
vedada a figura da representação no sistema dos Juizados especiais, in verbis: \"Nas causas de valor até vinte salários 
mínimos, as partes comparecerão pessoalmente, podendo ser assistidas por advogado; nas de valor superior, a assistência é 
obrigatória.\" 2. A extinção do feito sem resolução de mérito, nesses casos, é medida que se impõe. 3. Sentença 
reformada. (RI 0002366-49.2017.827.9100, Rel. Juiz RUBEM RIBEIRO DE CARVALHO, 1ª Turma Recursal, julgado em 
19/09/2017). Temos ainda que em acordo com o enunciado 20 Fonaje: “o comparecimento pessoal da parte às audiências é 
obrigatório”. Desta forma, a extinção do feito, sem resolução do mérito, é medida que se impõe. ANTE O EXPOSTO, com 
fundamento no Enunciado 28 do FONAJE, e art. 51, I da Lei n. 9.099/95, DECLARO EXTINTO O PRESENTE FEITO, SEM 
RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Custas pela parte autora (FONAJE 28). Intimem-se. Cumpra-se. Com o trânsito em julgado, dê-se 
baixa definitiva. Dianópolis-TO, data certificada no sistema. Baldur Rocha Giovannini, Juiz de Direito”. Eu, Carla Cavalari 
Cavalcanti, Técnica Judiciária, digitei e subscrevi. 
 
INTIMAÇÃO À PARTE REQUERIDA 
AUTOS Nº: 0000538-22.2021.8.27.2716 – PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 
Requerente: ABEL ALVES DE SOUSA 
Advogada: Maurina Jácome Santana – Defensora Pública 
Requerido(a): THAIS RODRIGUES DIAS  – CPF nº 070.720.531-07 
Advogado: Não constituído 
SENTENÇA: (evento 21), datada de 20/09/2021 – DISPOSITIVO: “(...) Isto Posto, HOMOLOGO a desistência da ação, para 
que surta seus jurídicos e legais efeitos, declarando EXTINTO o presente feito com fulcro no art. 485, VIII c/c parágrafo único do 
art. 200, ambos do Código de Processo Civil, determinando seu arquivamento após as formalidades legais. Determino o 
cancelamento da presente ação. Cumpra-se. Dianópolis-TO, data conforme o evento. Baldur Rocha Giovannini, Juiz de Direito”. 
Eu, Carla Cavalari Cavalcanti, Técnica Judiciária, digitei e subscrevi. 
 
INTIMAÇÃO À PARTE REQUERIDA 
AUTOS Nº: 0000537-37.2021.8.27.2716 – PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 
Requerente: ABEL ALVES DE SOUSA 
Advogada: Maurina Jácome Santana – Defensora Pública 
Requerido(a): THAMIRES RODRIGUES SOARES  – CPF desconhecido 
Advogado: Não constituído 
SENTENÇA: (evento 23), datada de 29/09/2021 – DISPOSITIVO: “(...) Assim sendo, com base nos artigos 840 e seguintes do 
Código Civil, homologo a referida transação para que produza os seus legais e jurídicos efeitos. De outra parte, julgo o processo 
com resolução do mérito com base no art. 487, inciso III, alíena "b", do Novo Código de Processo Civil c/c parágrafo único do art. 
22 da Lei 9.099/95. Aguarde-se o trânsito em julgado, nada requerendo as partes, arquive-se. P.R.I. Dianópolis/TO, data 
conforme o evento. Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal, Juizado Especial da Fazenda Pública e de Cartas Precatórias 
Cíveis e Criminais de Dianópolis. Baldur Rocha Giovannini, Juiz de Direito”. Eu, Carla Cavalari Cavalcanti, Técnica Judiciária, 
digitei e subscrevi. 
 
INTIMAÇÃO À PARTE REQUERIDA 
AUTOS Nº: 0000468-21.2019.8.27.2701 – PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 
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Requerente: A. R. MÓVEIS E ELETROS LTDA 
Advogada: Isabella Alves Bezerra – OAB/TO 8726 
Requerido(a): JUVENIL ALVES DOS REIS  – CPF nº 005.780.931-38 
Advogado: Não constituído 
SENTENÇA: (evento 34), datada de 13/10/2021 – DISPOSITIVO: “(...) Isto Posto, HOMOLOGO a desistência da ação, para 
que surta seus jurídicos e legais efeitos, declarando EXTINTO o presente feito com fulcro no art. 485, VIII c/c parágrafo único do 
art. 200, ambos do Código de Processo Civil, determinando seu arquivamento após as formalidades legais. Autorizo o 
desentranhamento dos documentos que acompanham a inicial pela parte reclamante. Cumpra-se. Dianópolis-TO, data conforme 
o evento. Baldur Rocha Giovannini, Juiz de Direito”. Eu, Carla Cavalari Cavalcanti, Técnica Judiciária, digitei e subscrevi. 
 
INTIMAÇÃO À PARTE EXECUTADA 
AUTOS Nº: 0000277-10.2018.8.27.2701 – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA 
Exequente: WAGNER BATISTA ARAÚJO 
Advogada: Edna Dourado Bezerra – OAB/TO 2456 
Executado(a): ANDRÉ NEPOMUCENO CASTRO – CPF nº 047.001.331-12 
Advogado: Não constituído 
SENTENÇA: (evento 85) - DISPOSITIVO: “(...) Sendo assim, DECLARO EXTINTO O PROCESSO, tendo como fundamento o 
art. 924 II, do CPC. Determinando seu arquivamento, após as formalidades legais. Determino o desbloqueio de eventuais valores 
na conta do requerido se ainda existentes. PRI. Dianópolis-TO, 7/10/2021. Baldur Rocha Giovannini, Juiz de Direito”. Eu, Carla 
Cavalari Cavalcanti, Técnica Judiciária, digitei e subscrevi. 
 
INTIMAÇÃO À PARTE EXECUTADA 
AUTOS Nº: 0000086-62.2018.8.27.2701 – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA 
Exequente: WAGNER BATISTA ARAÚJO 
Advogada: Edna Dourado Bezerra – OAB/TO 2456 
Executado(a): JHONATAN CHAGAS BONFIM – CPF nº 704.543.211-98 
Advogado: Não constituído 
SENTENÇA: (evento 85) - DISPOSITIVO: “(...) Isto posto, e pelo mais que dos autos consta, DECLARO EXTINTO O 
PRESENTE FEITO, com fincas no art. 53, § 4.º da lei 9.099/95. Autorizo a expedição da certidão de crédito em favor da empresa 
exequente, com as cautelas de estilo. Proceda-se a remessa dos autos a COJUN para atualização do valor imposto na sentença 
evento 18. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Dianópolis-TO, 23/9/2021. Baldur Rocha Giovannini, Juiz de Direito”. Eu, 
Carla Cavalari Cavalcanti, Técnica Judiciária, digitei e subscrevi. 
 
INTIMAÇÃO À PARTE REQUERIDA 
AUTOS Nº: 0000063-82.2019.8.27.2701 – PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 
Requerente: A. R. MÓVEIS E ELETROS LTDA 
Advogada: Isabella Alves Bezerra – OAB/TO 8726 
Requerido(a): EDIVAN NUNES RODRIGUES – CPF nº 006.140.061-04 
Advogado: Não constituído 
SENTENÇA: (evento 67), datada de 08/10/2021 - DISPOSITIVO: “(...) Diante do exposto, sem maiores 
delongas, HOMOLOGO por sentença a desistência da ação, extinguindo o feito sem resolução do mérito, com fundamento no 
art. 485, VIII, do Código de Processo Civil. Sem custas. Com o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE. Publique-se. Registre-se. 
Intimem-se, inclusive o Ministério Público. Dianópolis/TO, data certificada pelo sistema. Baldur Rocha Giovannini, Juiz de 
Direito”. Eu, Carla Cavalari Cavalcanti, Técnica Judiciária, digitei e subscrevi. 
 

GURUPI 
1ª vara da família e sucessões 

Editais de intimações de sentença com prazo de 15 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
AUTOS Nº: 0001251-52.2016.8.27.2722/TO  
Ação: Cumprimento de Sentença de Obrigação de Prestar Alimentos 
AUTOR: VALDO ARAUJO GAMA 
RÉU: JHESLEY LOURENÇO RODRIGUES 
A Dra. Edilene Pereira de Amorim Alfaix Natário, Juíza de Direito da Vara de Família e Sucessões da Comarca de Gurupi - TO, 
no uso de suas atribuições legais etc... FAZ SABER a todos quantos o presente EDITAL virem ou dele conhecimento tiverem que 
por este Juízo e Escrivania da Vara de Família e Sucessões de Gurupi – TO processa os autos identificado. FINALIDADE: 
Proceda-se a INTIMAÇÃO de JHESLEY LOURENÇO RODRIGUES, brasileiro, solteiro, auxiliar de serviços gerais, portador do 
Registro Geral nº. 1.159.971 2° VIA SSP/TO, inscrito no CPF sob o n.º 060.374.401-07, residente e domiciliado atualmente em 
lugar incerto e não sabido, da sentença proferida nos autos em epígrafe. SENTENÇA: “Vistos etc. (...)  Ante o exposto, nos 
termos do artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO sem a resolução do 
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mérito. Condeno a parte autora ao pagamento das custas, entretanto referidas cobranças ficam suspensas por força do art. 98, 
§3º do CPC. Sem honorários. Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas necessárias. Intime-se. Cumpra-
se. Gurupi/TO, data certificada pelo sistema. Edilene Pereira de Amorim Alfaix Natário - Juíza de Direito.” DADO E 
PASSADO nesta cidade e Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins, aos 14 de outubro de 2021. Eu (Marinete Barbosa Bele 
Guimarães), Técnica Judiciária que digitei e conferi. EDILENE PEREIRA DE AMORIM ALFAIX NATÁRIO – JUÍZA DE DIREITO. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
AUTOS Nº: 0011915-40.2019.8.27.2722/TO 
Ação: Cumprimento de Sentença de Obrigação de Prestar Alimentos 
AUTOR: TANGRIANY PEREIRA RESENDE 
RÉU: SIDNEY DE SENA FERREIRA 
A Dra. Edilene Pereira de Amorim Alfaix Natário, Juíza de Direito da Vara de Família e Sucessões da Comarca de Gurupi - TO, 
no uso de suas atribuições legais etc... FAZ SABER a todos quantos o presente EDITAL virem ou dele conhecimento tiverem que 
por este Juízo e Escrivania da Vara de Família e Sucessões de Gurupi – TO processa os autos identificado. FINALIDADE: 
Proceda-se a INTIMAÇÃO de SIDNEY DE SENA FERREIRA, brasileiro, solteiro, serralheiro e chapa, portador do RG. nº 
1.048.127 SSP/TO, inscrita no CPF sob o nº 039.596.681-71, residente e domiciliado atualmente em lugar incerto e não sabido, 
da sentença proferida nos autos em epígrafe. SENTENÇA: “Vistos etc. (...)  Ante o exposto, nos termos do artigo 485, inciso III, 
do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO sem a resolução do mérito. Condeno a parte autora ao 
pagamento das custas e honorários advocatícios que ora fixo em 10% (dez) por cento sobre o valor da causa atualizado, 
entretanto referidas cobranças ficam suspensas por força do art. 98, §3º do CPC. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as 
baixas devidas. Intimem-se. Cumpra-se. Gurupi/TO, data certificada pelo sistema. Edilene Pereira de Amorim Alfaix Natário - 
Juíza de Direito.” DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins, aos 14 de outubro de 2021. Eu 
(Marinete Barbosa Bele Guimarães), Técnica Judiciária que digitei e conferi. EDILENE PEREIRA DE AMORIM ALFAIX NATÁRIO 
– JUÍZA DE DIREITO. 
 

Diretoria do foro 
Portarias 

Portaria Nº 2452/2021 - PRESIDÊNCIA/DF GURUPI, de 11 de outubro de 2021 
LOTAÇÃO DE SERVIDOR 
A Dra. EDILENE PEREIRA DE AMORIM ALFAIX NATÁRIO, Juíza de Direito e Diretora do Foro da Comarca de Gurupi, Estado 
do Tocantins, no uso de suas atribuições legais e etc. 
CONSIDERANDO o contido no processo SEI nº 21.0.000006855-9; 
CONSIDERANDO a Resolução Nº 13 - PRESIDÊNCIA/ASPRE, de 23 de junho de 2021, da lavra do Excelentíssimo Senhor 
Desembargador João Rigo Guimarães, Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, publicado no Diário da Justiça 
nº  4988, de 25 de novembro de 2021, que dispõe sobre a anexação, transformação e unificação das unidades judiciárias que 
indica e dá outras providências; 
CONSIDERANDO a unificação do Juizado Especial Cível e Juizado Especial Criminal, que passou a ter a nomenclatura Juizado 
Especial Cível e Criminal da Comarca de Gurupi -TO e a necessidade de regularização do órgão de lotação dos servidores, 
conforme normativa vigente; 
CONSIDERANDO que a lotação dos servidores na Comarca é determinada pela Diretoria do Foro, nos termos do art. 42, I, da 
Lei Complementar nº 10, de 11 de janeiro de 1996. 
RESOLVE: 
Art. 1º - Lotar a servidora LÍLLIAN PIMENTEL DE  MORAIS E SILVA OLIVEIRA LEITE, assessora jurídica de 1ª Instância, 
matrícula 352074, no Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Gurupi -TO, a partir de 21 de setembro de 2021.   
Art 2º - Revogo às disposições em contrário. 
Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Dra. EDILENE PEREIRA DE AMORIM ALFAIX NATÁRIO 
Juíza de Direito e Diretora do Foro 

 
Portaria Nº 2462/2021 - PRESIDÊNCIA/DF GURUPI, de 13 de outubro de 2021 
ALTERAÇÃO PARCIAL DA ESCALA DO PLANTÃO REGIONAL 
A Dra. EDILENE PEREIRA DE AMORIM ALFAIX NATÁRIO, Juíza de Direito e Diretora do Foro da Comarca de Gurupi, Estado 
do Tocantins, no uso de suas atribuições legais e na forma da Lei, etc. 
CONSIDERANDO que compete ao Diretor do Foro da Comarca de Gurupi, nos termos do artigo 12, § 1º, inciso II, alínea “a”, da 
Resolução nº 46/2017, disciplinar sobre o Plantão Judiciário anual das Comarcas de Alvorada, Araguaçu, Figueirópolis, 
Formoso do Araguaia, Gurupi, Palmeirópolis e Peixe; 
CONSIDERANDO a necessidade de ampla divulgação aos jurisdicionados sobre quem atuará nos períodos de plantão, 
notadamente, em face do disposto na Resolução 46/2017, do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins; 
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CONSIDERANDO a necessidade de promover alterações da Escala do Plantão Regional instituída por meio da Portaria 
Nº 2254/2021-PRESIDÊNCIA/DF GURUPI, de 22 de setembro de 2021, publicada no Diário da Justiça n° 5048, em 23 de 
setembro de 2021, páginas 23 a 25. 
RESOLVE: 
Art. 1º - Alterar parcialmente o artigo 9º da Portaria Nº 2254/2021-PRESIDÊNCIA/DF GURUPI, de 22 de setembro de 2021, 
para fins de registrar que a Oficial de Justiça Avaliadora JÚNIA OLIVEIRA DE ANUNCIAÇÃO, matrícula n° 218061, responderá 
pelo plantão nas comarcas de Figueirópolis, Formoso do Araguaia, Gurupi e Peixe, no período compreendido das 18h do 
dia 15 de outubro de 2021 às 11h59mim do dia 22 de outubro de 2021, em substituição a Oficial de Justiça IARA BATISTA 
DE OLIVEIRA, matrícula 352653. 
§ 1º. A Oficial de Justiça plantonista JÚNIA OLIVEIRA DE ANUNCIAÇÃO, poderá ser localizado por meio do telefone (63) 9 
8421-9052. 
Art. 2º - Alterar parcialmente o artigo 11 da Portaria Nº 2254/2021-PRESIDÊNCIA/DF GURUPI, de 22 de setembro de 2021, 
para fins de registrar que a Oficial de Justiça Avaliadora IARA BATISTA DE OLIVEIRA, matrícula 352653, responderá pelo 
plantão nas comarcas de Figueirópolis, Formoso do Araguaia, Gurupi e Peixe, no período compreendido das 18h do dia 22 
de outubro de 2021 às 11h59mim do dia 28 de outubro de 2021, em substituição a Oficial de Justiça JÚNIA OLIVEIRA DE 
ANUNCIAÇÃO, matrícula n° 218061. 
§ 1º. A Oficial de Justiça plantonista IARA BATISTA DE OLIVEIR, poderá ser localizada por meio do telefone (63) 9 8404-7119. 
Art. 3º - Ficam os secretários das Comarcas de Peixe, Palmeirópolis, Alvorada, Araguaçu, Formoso do Araguaia e 
Figueirópolis, responsáveis pela publicação da presente portaria no átrio de suas respectivas Comarcas. 
Art. 4º - Publique-se no Diário da Justiça. Encaminhe-se via SEI a presente portaria aos juízes Diretores dos Foros das 
Comarcas de Alvorada, Araguaçu, Figueirópolis, Formoso do Araguaia, Palmeirópolis e Peixe; 
Art. 5º -  Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Dra. EDILENE PEREIRA DE AMORIM ALFAIX NATÁRIO 
Juíza de Direito e Diretora do Foro 

 

ITACAJÁ 
1ª escrivania criminal 

Portarias 
Portaria Nº 2448/2021 - PRESIDÊNCIA/DF ITACAJÁ, de 11 de outubro de 2021 
A DOUTORA LUCIANA COSTA AGLANTZAKIS, JUÍZA DE DIREITO E DIRETORA DO FORO DA COMARCA DE ITACAJÁ, 
ESTADO DO TOCANTINS, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, 
CONSIDERANDO o contido no Despacho 60705 DF ITACAJÁ (3920316); 
CONSIDERANDO a Portaria n° 990/2021 – CGJUS/ASJCGJUS, de 23 de Abril de 2021; 
CONSIDERANDO o que dispõem os artigos 42, "n" e 104, ambos da LC nº 10/96, Lei Orgânica do Poder Judiciário do Estado do 
Tocantins; 
CONSIDERANDO os artigos 166/177 da Lei nº 1818/07, Estatutos dos Servidores do Estado do Tocantins; 
RESOLVE: 
Art. 1º - DETERMINAR a instauração do PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR ORDINÁRIO para apuração e 
julgamento dos fatos trazidos ao conhecimento desta diretoria, em decorrência da comunicação via sistema GISE "comunica", 
enviado pela Servidora M. J. V. S. C., Oficiala do Cartório de Registro Civil das Pessoas Naturais, Interdições e Tutelas do 
município de Centenário distrito judiciária da Comarca de Itacajá - TO, informando a perda do banco de dados do Sistema de 
automação, ocorrido em 29 de julho de 2021.  
Art. 2º - NOMEAR Arylma Rocha Botelho, Técnica Judiciária – Bacharel em Direito, matrícula 249242, Presidente da 
Comissão,  Daniella Lima Léda - Auxiliar Judiciário e Bacharel em Administração - Matrícula nº 237938 - membro; Danielly 
Rodrigues Valadão - Analista Judiciário - Matrícula nº 237644 - membro e Elesbão Oliveira Cavalcante - Auxiliar Judiciário e 
Bacharel em Direito - Matrícula nº 192248– suplente, para, sob a presidência do primeiro, constituírem a Comissão Processante 
para procederem a apuração dos fatos. 
Art. 3º - FIXAR o prazo de sessenta (60) dias para a sua conclusão e apresentação do relatório final, podendo, em caso de 
justificativa, ser eventualmente prorrogado por igual período (na forma do Art. 179 da Lei nº 1818/2007). 
Art. 4º - DETERMINAR ao Senhor Secretário que providencie as instalações nas dependências do foro local para a referida 
comissão, ficando os seus membros autorizados a utilizarem computador e impressora para levar a bom termo os seus 
trabalhos. 
Art. 5º - DETERMINAR aos Senhores Oficiais de Justiça que promova as intimações, notificações e/ou citações necessárias 
solicitadas pela comissão sindicante/processante. 
Art. 6º - O procedimento deverá tramitar sob SEGREDO DE JUSTIÇA, junto ao sistema SEI, e deverá ser atribuído ao 
Presidente da Comissão a partir de então. 
Publique-se. Cumpra-se. 
Documento assinado eletronicamente por Luciana Costa Aglantzakis, Juíza de Direito, em 12/10/2021, às 11:16, conforme art. 
1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. 
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ITAGUATINS 
Diretoria do foro 

Portarias 
Portaria Nº 2463/2021 - PRESIDÊNCIA/DF ITAGUATINS, de 13 de outubro de 2021 
O EXCELENTÍSSIMO Senhor Juiz de Direito desta Comarca de Itaguatins-TO, HERISBERTO E SILVA FURTADO CALDAS, no 
uso das atribuições legais e na forma da Lei, 
CONSIDERANDO o contido no processo SEI n°21.0.000022196-9; 
CONSIDERANDO o disposto na Instrução Normativa nº 2, de 13 de Janeiro de 2020, a qual dispõe sobre procedimentos para 
requisição, distribuição, devolução e armazenamento de materiais de consumo e/ou expediente no âmbito do Poder Judiciário do 
Estado do Tocantins; 
CONSIDERANDO o contido no artigo 16 da Instrução Normativa n°2, de 13 de Janeiro de 2020; 
CONSIDERANDO por fim  a Portaria Nº 2431/2021 - PRESIDÊNCIA/DF ITAGUATINS, de 08 de outubro de 2021,  por meio da 
qual acolheu o Decreto Municipal n° 138/2021, que decretou  Ponto Facultativo nos órgãos Públicos deste Município no dia 11 de 
outubro de 2021, dia em que antecede o feriado da Padroeira do Brasil,  dia 12 de outubro de 2021, e prorroga para o primeiro 
dia útil subsequente todos os prazos que se iniciarem ou encerrarem em 11.10.2021, nos termos do §1º, do artigo 224, do CPC. 
  RESOLVE: 
Art. 1º Designar os servidores Patrícia Silva Lima,  matrícula n° 358255, Mailson Rodrigues Sá Pereira n° 356603  e  Edson Silva 
de Carvalho, matricula n° 358250,  para, sob a Presidência da primeira, comporem a Comissão de Inventário Anual dos Materiais 
do Almoxarifado da Comarca de Itaguatins/TO, visando o levantamento dos materiais.  
Art. 2º A referida comissão terá o prazo de 30 (trinta) dias para a conclusão dos trabalhos e apresentação do relatório conclusivo. 
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação; 
Itaguatins-TO aos 13 de outubro de 2021. 
HERISBERTO E SILVA FURTADO CALDAS 
Juiz de Direito. 
Publique-se. Cumpra-se. 
 

MIRANORTE 
1ª escrivania cível 

Sentenças 
Execução Fiscal Nº 5000030-49.2007.8.27.2726/TO 
AUTOR: ESTADO DO TOCANTINS 
RÉU: ADEUVALDO ARAUJO SILVA 
RÉU: ADEUVALDO ARAUJO SILVA 
SENTENÇA 
DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, por falta de interesse 
processual (art. 487, VI, do CPC), em razão da reunião das execuções fiscais na forma do art. 28 da Lei 6.830-80. Diante da 
reunião de processos e com o objetivo de evitar confusão a respeito da constrição de bens, estabeleço o cumprimento das 
seguintes providências: Certifique-se se foi(ram) realizada(s) citação(ões) válida(s) nos autos, a forma como ocorreu(ram) 
(pessoal ou fictícia), se há penhoras ou arrestos válidos nos autos, se há parcelamento ou suspensão (art. 40 da LEF), dentre 
outras situações que entender relevantes; Havendo constrição judicial nos sistemas Serasajud, na Central Nacional de 
Indisponibilidade de bens ou outros sistemas disponíveis, determino a exclusão referente a estes autos, a imediata inclusão de 
restrição vinculada aos autos em que foi estabelecida a reunião de execuções fiscais, bem como a juntada do extrato atualizado 
no processo que continuará tramitando; Havendo bloqueio judicial no sistema Renajud, determino a exclusão referente a estes 
autos, a imediata inclusão de restrição vinculada aos autos em que foi estabelecida a reunião de execuções fiscais, bem como a 
juntada do extrato atualizado no processo que continuará tramitando; Havendo bloqueio de ativos financeiros no Sisbajud, 
determino a juntada do extrato atualizado nos autos em que foi estabelecida a reunião de execuções fiscais com certidão 
indicando se houve intimação válida do executado a seu respeito; Havendo penhora ou arresto de bens móveis ou imóveis, 
determino a juntada do(s) auto(s) ou do(s) termo(s) e da(s) última(s) avaliação(ões) nos autos em que foi estabelecida a reunião 
de execuções fiscais; Havendo outras constrições não previstas anteriormente, certifique-se e junte-se cópia dos documentos 
comprobatórios nos autos em que foi estabelecida a reunião de execuções fiscais; Havendo outas situações relevantes não 
previstas anteriormente, certifique-se e intime-se a Fazenda Pública para que manifeste e indique as providências que entende 
necessárias, no prazo de até 10 (dez) dias. Sem custas e honorários, tendo em vista que a condenação deverá ocorrer nos autos 
onde as Execuções foram reunidas. Após o trânsito em julgado, arquivem-se estes autos, com baixa na distribuição, com as 
cautelas legais. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Miranorte – TO, data cientificada nos autos. RICARDO 
GAGLIARDI, Juiz de Direito. 
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PALMAS 
 Secretaria Judicial Unificada das Varas Cíveis 

Editais de intimações com prazo de 30 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 30 DIAS 
O Doutor RODRIGO DA SILVA PEREZ ARAUJO, Meritíssimo Juiz de Direito da 1ª 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 
Cível tramita a Ação de Cumprimento de sentença nº 00240876620148272729 proposta por EMILIO FONTOURA DE 
CARVALHO em desfavor de MARCO AURELIO ARAUJO DA SILVA, ainda, para que, efetue(m) o pagamento voluntário do 
débito dos autos, conforme cálculos apresentados pela parte exequente no evento 152, no prazo de 15 (quinze) dias 
úteis, acrescido de custas, se houver. Consigne-se que, não ocorrendo pagamento voluntário no prazo, o débito será acrescido 
de multa de 10% (dez por cento) e, também, de honorários de advogado de 10% (dez por cento). Efetuado o pagamento parcial, 
a multa e os honorários previstos § 1º, do artigo 523, do CPC incidirão sobre o restante. Transcorrido o prazo de 15 (quinze) dias 
sem pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o Executado, independentemente de penhora ou nova 
intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação, na qual poderá alegar as matérias enumeradas no artigo 525, § 1º, 
do CPC. Não havendo comprovação de pagamento voluntário no prazo de 15 (quinze) dias nem apresentada impugnação, 
expeça-se, desde logo, mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os atos de expropriação. DADO E PASSADO nesta 
cidade e Comarca de Palmas, Estado do Tocantins, 05/08/2021. Eu, Amanda Coêlho Soares, Assistente de Secretaria da 
Secretaria Unificada das Varas Cíveis da Comarca de Palmas, o fiz digitar e subscrevo. Documento eletrônico assinado 
por RODRIGO DA SILVA PEREZ ARAUJO, Juiz de Direito. 
 

3ª vara da família e sucessões 

Editais de intimações com prazo de 20 dias 
EDITAL Nº 3454926 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS 
DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA Nº 0004616-20.2021.8.27.2729/TO 
AUTOR: JANE CLEIDE BATISTA DE SOUSA 
ADVOGADO: ANDREIA SOUSA MOREIRA DE LIMA GOSELING (DPE) 
RÉU: JOSÉ RONES DE SOUSA REIS 
MP: MINISTÉRIO PÚBLICO 
A Excelentíssima Doutora HELVIA TULIA SANDES PEDREIRA, MMª. Juíza de Direito na 3ª Vara de Família e Sucessões da 
Comarca de Palmas/TO, 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 Nº 00046162020218272729 em que JANE CLEIDE 
BATISTA DE SOUSA move(m) em face de JOSÉ RONES DE SOUSA REIS, que se encontra em local incerto e não sabido, e 
que por meio deste edital fica(m) o mesmo CITADO dos termos da presente ação  para, querendo, oferecer resposta à presente 
Ação  no prazo de 15 (quinze) dias, tendo início no dia seguinte da audiência de conciliação, caso não haja autocomposição ou 
na hipótese do não comparecimento de qualquer das partes (artigo 335, I do CPC).  E para que ninguém possa alegar 
ignorância, mandou o(a) MM(a). Juiz(a), expedir o presente Edital, que será publicado na forma da lei. Documento eletrônico 
assinado por HELVIA TULIA SANDES PEDREIRA, Juíza de Direito, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de 
dezembro de 2006 e Instrução Normativa nº 5, de 24 de outubro de 2011. A conferência da autenticidade do documento está 
disponível no endereço eletrônico http://www.tjto.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 3454926v2 e do código 
CRC 0c71406b. Informações adicionais da assinatura:Signatário (a): HELVIA TULIA SANDES PEDREIRA Data e Hora: 
23/8/2021, às 13:16:7 
 
EDITAL Nº 3454785 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS 
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 0028184-70.2018.8.27.2729/TO 
PROCESSO ORIGINÁRIO: Nº 0002330-45.2016.8.27.2729/TO 
AUTOR: VANCLEIA BORGES LOZINHO 
ADVOGADO: ANDREIA SOUSA MOREIRA DE LIMA GOSELING (DPE) 
AUTOR: SUZANNA GABRIELLY FERREIRA BORGES 
ADVOGADO: ANDREIA SOUSA MOREIRA DE LIMA GOSELING (DPE) 
AUTOR: DAVID GABRIEL FERREIRA BORGES 
ADVOGADO: ANDREIA SOUSA MOREIRA DE LIMA GOSELING (DPE) 
RÉU: CLAUDIO FERREIRA DA SILVA 
MP: MINISTÉRIO PÚBLICO 
A Excelentíssima Doutora HELVIA TULIA SANDES PEDREIRA, MMª. Juiza de Direito na 3ª Vara de Família e Sucessões da 
Comarca de Palmas/TO, 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 Nº 00281847020188272729 em que VANCLEIA 
BORGES LOZINHO, SUZANNA GABRIELLY FERREIRA BORGES e DAVID GABRIEL FERREIRA BORGES move(m) em face 
de CLAUDIO FERREIRA DA SILVA, que se encontra em local incerto e não sabido, e que por meio deste edital fica o mesmo 
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CITADO dos termos da presente ação  para, querendo, oferecer resposta à presente Ação  no prazo de 15 (quinze) dias, tendo 
início no dia seguinte da audiência de conciliação, caso não haja autocomposição ou na hipótese do não comparecimento de 
qualquer das partes (artigo 335, I do CPC).  E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou o(a) MM(a). Juiz(a), expedir o 
presente Edital, que será publicado na forma da lei.  Documento eletrônico assinado por HELVIA TULIA SANDES PEDREIRA, 
Juíza de Direito, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Instrução Normativa nº 5, de 24 
de outubro de 2011. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico 
http://www.tjto.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 3454785v2 e do código CRC 6c9ba14e. Informações 
adicionais da assinatura: Signatário (a): HELVIA TULIA SANDES PEDREIRA Data e Hora: 23/8/2021, às 13:16:12 
 

Editais de citações com prazo de 20 dias 
AÇÃO DE ALIMENTOS DE INFÂNCIA E JUVENTUDE Nº 0039018-98.2019.8.27.2729/TO 
AUTOR: RHUAN PABBLO DA SLVA PEREIRA 
AUTOR: CLEANE DA SILVA CORREIA 
RÉU: RENATO CAIQUE PEREIRA AMARAL 
EDITAL Nº 3787250 
PRAZO DE PUBLICAÇÃO 20 (VINTE) DIAS 
 EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS 
O(A) Excelentíssimo(a) Doutor(a)HELVIA TULIA SANDES PEDREIRA, MM.(ª) Juiz(a) de Direito na 3ª Vara de Família e 
Sucessões da Comarca de Palmas/TO, 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 
Nº 00390189820198272729 em que R. P. S. P., menor, representado por sua genitora CLEANE DA SILVA CORREIA move em 
face de RENATO CAIQUE PEREIRA AMARAL, brasileiro, solteiro, profissão ignorada, portador da Cédula de Identidade nº 
1.188.668 SSP/TO, inscrito no CPF sob o nº 043.536.491-08, que se encontra em local incerto e não sabido, e que por meio 
deste edital fica o  CITADO dos termos da presente ação  para, querendo, oferecer resposta, no prazo de 15 (quinze) dias. E 
para que ninguém possa alegar ignorância, mandou a MM. Juíza, expedir o presente Edital, que será publicado na forma da lei. 
Eu, DANIELA FONSECA CAVALCANTE FRANÇA, Escrivã Judicial, que digitei. 
 

Vara especializada no combate à violência contra a mulher 

Editais de citações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 DIAS 
ASSISTÊNCIA JUDICIARIA 
AUTOS DE AÇÃO PENAL Nº 00371618020208272729 
DENUNCIADO: LUCIANO GOMES DE ANDRADE 
O MM Juiz de Direito Titular desta Vara Especializada no combate à Violência Domestica e Familiar contra a Mulher da Comarca 
de Palmas – TO, no uso das suas atribuições legais,na forma da Lei. DETERMINA a citação por edital com prazo de 15 (quinze) 
dias, do denunciado LUCIANO GOMES DE ANDRADE, brasileiro, auxiliar de serviços, nascido aos 19/02/1982, natural de 
Teresina/PI, portador do RG nº 036952912009-0 SPP-TO, inscrito no CPF nº 072.093.611-03, filho de Raimundo Gomes de 
Andrade e Esperança e Maria de Jesus Andrade, para tomar ciência da ação penal proposta pelo Ministério Publico acusando-o 
e requerendo a condenação nas penas do art. 147, caput do Código Penal c/c com o art. 7, II da Lei 11.340/2006, referente aos 
autos de Ação Penal n.º 00371618020208272729, e como o denunciado encontra-se atualmente em local incerto e não sabido, 
fica CITADO pelo presente edital, para nos termos do art. 396 e 396-A do CPP, responder à acusação, por escrito no prazo de 
10 (dez) dias, podendo arguir preliminares e alegar tudo que interesse à sua defesa, oferecer documento e justificações, 
especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessária. Não 
apresentada a resposta no prazo legal, ou se o acusado, citado, não constituir defensor, o juiz nomeará o defensor para oferecê-
la. O processo seguirá sem a presença do acusado que citado ou intimado pessoalmente para qualquer ato, deixar de 
comparecer sem motivo justificado, ou, no caso de mudança de residência, não comunicar o novo endereço ao juízo (art. 367 do 
CPP). E, para que não se alegue ignorância, é expedido o presente edital, que será afixado no local de costume e publicado no 
Diário da Justiça. Palmas - TO, aos 23/09/2021. Eu, LUCAS VINICIUS PEREIRA DA SILVA, estagiário, Mat. 357706, digitei. Dr. 
ALLAN MARTINS FERREIRA  – Juiz de Direito. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 DIAS 
ASSISTÊNCIA JUDICIARIA 
AUTOS DE AÇÃO PENAL Nº 00122674020208272729 
DENUNCIADO: JOÃO JOSÉ BARBOSA MILHOMENS 
O MM Juiz de Direito Titular desta Vara Especializada no combate à Violência Domestica e Familiar contra a Mulher da Comarca 
de Palmas – TO, no uso das suas atribuições legais,na forma da Lei. DETERMINA a citação por edital com prazo de 15 (quinze) 
dias, do denunciado JOÃO JOSÉ BARBOSA MILHOMENS, brasileiro, solteiro, assistente fiscal, natural de Porto Nacional/TO, 
nascido aos 20/05/1970, filho de Ana Barbosa Milhomens e de Leontino Soares Milhomens, inscrito no CPF n° 618.822.321-00, 
para tomar ciência da ação penal proposta pelo Ministério Publico acusando-o e requerendo a condenação nas penas do art. 
129, § 9º do Código Penal, na modalidade do art. 7º, I, da Lei no 11.340/2006, referente aos autos de Ação Penal n.º 
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00122674020208272729, e como o denunciado encontra-se atualmente em local incerto e não sabido, fica CITADO pelo 
presente edital, para nos termos do art. 396 e 396-A do CPP, responder à acusação, por escrito no prazo de 10 (dez) dias, 
podendo arguir preliminares e alegar tudo que interesse à sua defesa, oferecer documento e justificações, especificar as provas 
pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessária. Não apresentada a resposta 
no prazo legal, ou se o acusado, citado, não constituir defensor, o juiz nomeará o defensor para oferecê-la. O processo seguirá 
sem a presença do acusado que citado ou intimado pessoalmente para qualquer ato, deixar de comparecer sem motivo 
justificado, ou, no caso de mudança de residência, não comunicar o novo endereço ao juízo (art. 367 do CPP). E, para que não 
se alegue ignorância, é expedido o presente edital, que será afixado no local de costume e publicado no Diário da Justiça. 
Palmas - TO, aos 23/09/2021. Eu, LUCAS VINICIUS PEREIRA DA SILVA, estagiário, Mat. 357706, digitei. Dr. ALLAN MARTINS 
FERREIRA – Juiz de Direito. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 DIAS 
ASSISTÊNCIA JUDICIARIA 
AUTOS DE AÇÃO PENAL Nº 00327673020208272729 
DENUNCIADO: MARCIONILIO FERNANDES ARAUJO 
O MM Juiz de Direito Titular desta Vara Especializada no combate à Violência Domestica e Familiar contra a Mulher da Comarca 
de Palmas – TO, no uso das suas atribuições legais,na forma da Lei. DETERMINA a citação por edital com prazo de 15 (quinze) 
dias, do denunciado MARCIONILIO FERNANDES ARAÚJO, brasileiro, união estável, pedreiro, natural de Porto Nacional-TO, 
nascido aos 16/05/1983, filho de Leondina Pereira de Sousa e Jose Bonifacio de Araujo, portador do RG nº 744136 SSP/TO, 
para tomar ciência da ação penal proposta pelo Ministério Publico acusando-o e requerendo a condenação nas penas artigo 129, 
§ 1º, incisos I e III, § 9º e art. 147, caput, do Código Penal c/c com o artigo 7º, I e II, da Lei nº 11.340/2006, referente aos autos de 
Ação Penal n.º 00327673020208272729, e como o denunciado encontra-se atualmente em local incerto e não sabido, fica 
CITADO pelo presente edital, para nos termos do art. 396 e 396-A do CPP, responder à acusação, por escrito no prazo de 10 
(dez) dias, podendo arguir preliminares e alegar tudo que interesse à sua defesa, oferecer documento e justificações, especificar 
as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessária. Não apresentada 
a resposta no prazo legal, ou se o acusado, citado, não constituir defensor, o juiz nomeará o defensor para oferecê-la. O 
processo seguirá sem a presença do acusado que citado ou intimado pessoalmente para qualquer ato, deixar de comparecer 
sem motivo justificado, ou, no caso de mudança de residência, não comunicar o novo endereço ao juízo (art. 367 do CPP). E, 
para que não se alegue ignorância, é expedido o presente edital, que será afixado no local de costume e publicado no Diário da 
Justiça. Palmas - TO, aos 28/09/2021. Eu, LUCAS VINICIUS PEREIRA DA SILVA, estagiário, Mat. 357706,digitei. Dr. Antiógenes 
Ferreira de Souza – Juiz de Direito. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 DIAS 
ASSISTÊNCIA JUDICIARIA 
AUTOS DE AÇÃO PENAL Nº 00425380320188272729 
DENUNCIADO: HARAMBURU ALVES DA MOTA 
O MM Juiz de Direito Titular desta Vara Especializada no combate à Violência Domestica e Familiar contra a Mulher da Comarca 
de Palmas – TO, no uso das suas atribuições legais,na forma da Lei. DETERMINA a citação por edital com prazo de 15 (quinze) 
dias, do denunciado HARAMBURU ALVES DA MOTA, brasileiro, união estável, assistente de serviços telefônicos, natural de 
Tasso Fragosso/MA, data de nascimento ignorado, filho de Eunetes Tavares da Mota e Ildene Alves da Silva, inscrito no RG 
ignorado e CPF n°862.671.671-00., para tomar ciência da ação penal proposta pelo Ministério Publico acusando-o e requerendo 
a condenação nas penas do  artigo 129, parágrafo 9º, do Código Penal, na modalidade do artigo 7º, I, da Lei nº 11.340/2006, 
referente aos autos de Ação Penal n.º 00425380320188272729, e como o denunciado encontra-se atualmente em local incerto e 
não sabido, fica CITADO pelo presente edital, para nos termos do art. 396 e 396-A do CPP, responder à acusação, por escrito no 
prazo de 10 (dez) dias, podendo arguir preliminares e alegar tudo que interesse à sua defesa, oferecer documento e 
justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo sua intimação, quando 
necessária. Não apresentada a resposta no prazo legal, ou se o acusado, citado, não constituir defensor, o juiz nomeará o 
defensor para oferecê-la. O processo seguirá sem a presença do acusado que citado ou intimado pessoalmente para qualquer 
ato, deixar de comparecer sem motivo justificado, ou, no caso de mudança de residência, não comunicar o novo endereço ao 
juízo (art. 367 do CPP). E, para que não se alegue ignorância, é expedido o presente edital, que será afixado no local de 
costume e publicado no Diário da Justiça. Palmas - TO, aos 04/10/2021. Eu, LUCAS VINICIUS PEREIRA DA SILVA, estagiário, 
Mat. 357706, digitei. Dr. Antiógenes Ferreira de Souza – Juiz de Direito. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 DIAS 
ASSISTÊNCIA JUDICIARIA 
AUTOS DE AÇÃO PENAL Nº 00346215920208272729 
DENUNCIADO: MARCIO JEIMES BRANDÃO BORBA e MÁRCIO JEIMES BRANDÃO BORBA 
O MM Juiz de Direito Titular desta Vara Especializada no combate à Violência Domestica e Familiar contra a Mulher da Comarca 
de Palmas – TO, no uso das suas atribuições legais,na forma da Lei. DETERMINA a citação por edital com prazo de 15 (quinze) 
dias, do denunciado MARCIO JEIMES BRANDÃO BORBA , brasileiro, casado, natural de Planaltina-DF, nascido em 14/11/1979, 
filho de João da Silva Borba e Maria Aldina da Cunha Brandão, inscrito no CPF. n. 911.035.411-53, para tomar ciência da ação 
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penal proposta pelo Ministério Publico acusando-o e requerendo a condenação nas penas art. 129, § 9º do Código Penal, na 
modalidade do art. 7º, I, da Lei no 11.340/2006, referente aos autos de Ação Penal n.º 00346215920208272729, e como o 
denunciado encontra-se atualmente em local incerto e não sabido, fica CITADO pelo presente edital, para nos termos do art. 396 
e 396-A do CPP, responder à acusação, por escrito no prazo de 10 (dez) dias, podendo arguir preliminares e alegar tudo que 
interesse à sua defesa, oferecer documento e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, 
qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessária. Não apresentada a resposta no prazo legal, ou se o acusado, 
citado, não constituir defensor, o juiz nomeará o defensor para oferecê-la. O processo seguirá sem a presença do acusado que 
citado ou intimado pessoalmente para qualquer ato, deixar de comparecer sem motivo justificado, ou, no caso de mudança de 
residência, não comunicar o novo endereço ao juízo (art. 367 do CPP). E, para que não se alegue ignorância, é expedido o 
presente edital, que será afixado no local de costume e publicado no Diário da Justiça. Palmas - TO, aos 04/10/2021. Eu, LUCAS 
VINICIUS PEREIRA DA SILVA, estagiário, Mat. 357706. digitei. Dr. Antiógenes Ferreira de Souza – Juiz de Direito. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 DIAS 
ASSISTÊNCIA JUDICIARIA 
AUTOS DE AÇÃO PENAL Nº 00441102320208272729 
DENUNCIADO: EDILSON CARLOS RODRIGUES ALVES 
O MM Juiz de Direito Titular desta Vara Especializada no combate à Violência Domestica e Familiar contra a Mulher da Comarca 
de Palmas – TO, no uso das suas atribuições legais,na forma da Lei. DETERMINA a citação por edital com prazo de 15 (quinze) 
dias, do denunciado EDILSON CARLOS RODRIGUES ALVES, brasileiro, solteiro, natural de Dianópolis-To, nascido em 
23/12/1984, filiação de Valdemar Alves e Elizabete Oliveira Rodrigues, inscrito no CPF Nº 030.864.321-60, para tomar ciência da 
ação penal proposta pelo Ministério Publico acusando-o e requerendo a condenação nas penas do  art. 215-A e 147 do Código 
Penal, na modalidade do art. 7º, II, III da Lei no 11.340/2006, referente aos autos de Ação Penal n.º 00441102320208272729, e 
como o denunciado encontra-se atualmente em local incerto e não sabido, fica CITADO pelo presente edital, para nos termos do 
art. 396 e 396-A do CPP, responder à acusação, por escrito no prazo de 10 (dez) dias, podendo arguir preliminares e alegar tudo 
que interesse à sua defesa, oferecer documento e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, 
qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessária. Não apresentada a resposta no prazo legal, ou se o acusado, 
citado, não constituir defensor, o juiz nomeará o defensor para oferecê-la. O processo seguirá sem a presença do acusado que 
citado ou intimado pessoalmente para qualquer ato, deixar de comparecer sem motivo justificado, ou, no caso de mudança de 
residência, não comunicar o novo endereço ao juízo (art. 367 do CPP). E, para que não se alegue ignorância, é expedido o 
presente edital, que será afixado no local de costume e publicado no Diário da Justiça. Palmas - TO, aos 04/10/2021. Eu, LUCAS 
VINICIUS PEREIRA DA SILVA, estagiário, Mat. 357706, digitei. Dr. Antiógenes Ferreira de Souza – Juiz de Direito. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 DIAS 
ASSISTÊNCIA JUDICIARIA 
AUTOS DE AÇÃO PENAL Nº 00337892620208272729 
DENUNCIADO: JUSMAN BATISTA CERQUEIRA 
O MM Juiz de Direito Titular desta Vara Especializada no combate à Violência Domestica e Familiar contra a Mulher da Comarca 
de Palmas – TO, no uso das suas atribuições legais,na forma da Lei. DETERMINA a citação por edital com prazo de 15 (quinze) 
dias, do denunciado JUSMAN BATISTA DE CERQUEIRA, brasileiro, união estável, farmacêutico, nascido aos 04/07/1991, na 
cidade de Natividade/ TO, filho de Maria Valderina Pinto de Cerqueira e Nelio Batista de Oliveira, inscrito no CPF nº 027.705.061-
88, para tomar ciência da ação penal proposta pelo Ministério Publico acusando-o e requerendo a condenação nas penas do  
artigo 129, parágrafo 9º, em concurso material com o art. 147, caput, ambos do Código Penal e na modalidade do artigo 7º, I e II, 
da Lei nº 11.340/2006, referente aos autos de Ação Penal n.º 00337892620208272729, e como o denunciado encontra-se 
atualmente em local incerto e não sabido, fica CITADO pelo presente edital, para nos termos do art. 396 e 396-A do CPP, 
responder à acusação, por escrito no prazo de 10 (dez) dias, podendo arguir preliminares e alegar tudo que interesse à sua 
defesa, oferecer documento e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e 
requerendo sua intimação, quando necessária. Não apresentada a resposta no prazo legal, ou se o acusado, citado, não 
constituir defensor, o juiz nomeará o defensor para oferecê-la. O processo seguirá sem a presença do acusado que citado ou 
intimado pessoalmente para qualquer ato, deixar de comparecer sem motivo justificado, ou, no caso de mudança de residência, 
não comunicar o novo endereço ao juízo (art. 367 do CPP). E, para que não se alegue ignorância, é expedido o presente edital, 
que será afixado no local de costume e publicado no Diário da Justiça. Palmas - TO, aos 04/10/2021. Eu, LUCAS VINICIUS 
PEREIRA DA SILVA, estagiário, Mat. 357706, digitei. Dr. Antiógenes Ferreira de Souza – Juiz de Direito. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 DIAS 
ASSISTÊNCIA JUDICIARIA 
AUTOS DE AÇÃO PENAL Nº 00335874920208272729 
DENUNCIADO: FELIPE ROCHA TAVARES 
O MM Juiz de Direito Titular desta Vara Especializada no combate à Violência Domestica e Familiar contra a Mulher da Comarca 
de Palmas – TO, no uso das suas atribuições legais,na forma da Lei. DETERMINA a citação por edital com prazo de 15 (quinze) 
dias, do denunciado FELIPE ROCHA TAVARES , brasileiro, nascido em 25/07/1979, natural de Palmas/TO, filho de Edésio 
Tavares Filho e Maria de Lourdes Rocha Bezerra, CPF 073.216.791-44 , RG 1.415.348 SSP/TO, para tomar ciência da ação 
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penal proposta pelo Ministério Publico acusando-o e requerendo a condenação nas penas do art. 129, § 9º, do CP, na 
modalidade do artigo 7º, I e II, da Lei n. 11.340/2006, referente aos autos de Ação Penal n.º 00335874920208272729, e como o 
denunciado encontra-se atualmente em local incerto e não sabido, fica CITADO pelo presente edital, para nos termos do art. 396 
e 396-A do CPP, responder à acusação, por escrito no prazo de 10 (dez) dias, podendo arguir preliminares e alegar tudo que 
interesse à sua defesa, oferecer documento e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, 
qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessária. Não apresentada a resposta no prazo legal, ou se o acusado, 
citado, não constituir defensor, o juiz nomeará o defensor para oferecê-la. O processo seguirá sem a presença do acusado que 
citado ou intimado pessoalmente para qualquer ato, deixar de comparecer sem motivo justificado, ou, no caso de mudança de 
residência, não comunicar o novo endereço ao juízo (art. 367 do CPP). E, para que não se alegue ignorância, é expedido o 
presente edital, que será afixado no local de costume e publicado no Diário da Justiça. Palmas - TO, aos 06/10/2021. Eu, LUCAS 
VINICIUS PEREIRA DA SILVA, estagiário, Mat. 357706, digitei. Dr. Antiógenes Ferreira de Souza – Juiz de Direito. 
 

Editais de intimações de sentença com prazo de 30 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA COM PRAZO DE 30 DIAS 
ASSISTENCIA JUDICIÁRIA 
AUTOS DE AÇÃO PENAL Nº 00392164320168272729 
Denunciado: CLEOMAR SILVA SANTANA 
O juiz de Direito Titular desta Vara Especializada no combate à Violência Domestica e Familiar contra a Mulher da Comarca de 
Palmas – TO faz saber a todos que, tramita neste Juízo o auto de Ação Penal Nº 00392164320168272729 , tendo como 
Réu: CLEOMAR SILVA SANTANA, brasileiro, natural de Porto Nacional/TO, nascido aos 19/05/1974, união estável,Pedreiro, 
filho de Neuzinho Dionizio Santana e de Petronilia Silva Santana, inscrito no RG: 1324590 e CPF sobn° 663.255.871-20., como o 
denunciado encontra-se atualmente em local incerto e não sabido, fica INTIMADO pelo presente edital, da sentença proferida 
conforme dispositivo final a seguir transcrito:“(...). Diante do exposto, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE no que diz respeito 
à pretensão punitiva estatal relacionada ao(s) fato(s) descrito(s) nestes autos, razão pela qual JULGO EXTINTO O PROCESSO 
com fulcro nos artigos 107, IV do Código Penal e 61 do Código de Processo Penal. Considerando o motivo da extinção, sem 
custas e honorários. Havido o trânsito em julgado sem alteração, fica autorizado o levantamento do eventual valor depositado a 
título de fiança e comunicação junto aos órgãos próprios de informações criminais, no que couber. Fica esta sentença publicada 
quando da sua inserção no sistema virtual. Registre-se em pasta própria para tal finalidade. Intimem-se Acusação, Assistência da 
Acusação e, pessoalmente, vítima(s) ou representante(s) legal(is) e o(s) acusado(s), no que couber. Providencie-se o necessário 
[inclusive recolhimento de eventual(is) mandado(s) ou carta(s) precatória(s) pendentes] e, ultimadas as providências, arquivem-
se os autos, cientes acusação e defesa. Palmas, 14 de maio de 2020, ANTIÓGENES FERREIRA DE SOUZA. “JUIZ DE 
DIREITO” E, para que não se alegue ignorância, é expedido o presente edital, que será publicado no Diário da Justiça e afixado 
no local de costume. Palmas -TO, aos 28/09/2021. Eu, LUCAS VINICIUS PEREIRA DA SILVA, estagiário, digitei.Dr. Antiógenes 
Ferreira de Souza – Juiz de Direito. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA COM PRAZO DE 30 DIAS 
ASSISTENCIA JUDICIÁRIA 
AUTOS DE AÇÃO PENAL Nº 00022219420178272729 
Denunciado: KLEBER DIAS CARNEIRO DE SOUSA 
O juiz de Direito Titular desta Vara Especializada no combate à Violência Domestica e Familiar contra a Mulher da Comarca de 
Palmas – TO faz saber a todos que, tramita neste Juízo o auto de Ação Penal Nº 00022219420178272729 , tendo como 
Réu: KLEBER DIAS CARNEIRO DE SOUSA, brasileiro, natural , Servente, União estável, nascido aos 29/10/1982, filho de 
Pedrina Dias Carneiro de Sousa, portador do RG n° 1206130, inscrito no CPF sob n° 952.816.223-15, como o denunciado 
encontra-se atualmente em local incerto e não sabido, fica INTIMADO pelo presente edital, da sentença proferida conforme 
dispositivo final a seguir transcrito: “(...). Diante do exposto, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE no que diz respeito à 
pretensão punitiva estatal relacionada ao(s) fato(s) descrito(s) nestes autos, razão pela qual JULGO EXTINTO O PROCESSO 
com fulcro nos artigos 107 do Código Penal e 61 do Código de Processo Penal. Considerando o motivo da extinção, sem custas 
e honorários. Havido o trânsito em julgado sem alteração, fica autorizado o levantamento do eventual valor depositado a título de 
fiança e comunicação junto aos órgãos próprios de informações criminais, no que couber. Na hipótese da existência de bem(ns) 
apreendido(s), proceda-se com a adoção das medidas legais ou normativas a respeito e, surgindo qualquer intercorrência ou 
dúvida, lançar conclusão sob certificação. Fica esta sentença publicada quando da sua inserção no sistema virtual. Registre-se 
em pasta própria para tal finalidade. Intimem-se Ministério Público, Assistência da Acusação e Defesa, bem como as pessoas 
que figurarem na condição de vítima(s) ou representante(s) legal(is) e o(s) autor(es) do(s) fato(s), no que couber. Providencie-se 
o necessário e ultimadas as providências, arquivem-se os autos. Palmas, 14 de maio de 2020, ANTIÓGENES FERREIRA DE 
SOUZA. “JUIZ DE DIREITO” E, para que não se alegue ignorância, é expedido o presente edital, que será publicado no Diário da 
Justiça e afixado no local de costume. Palmas -TO, aos 04/10/2021. Eu, LUCAS VINICIUS PEREIRA DA SILVA, estagiário, 
digitei.Dr. Antiógenes Ferreira de Souza – Juiz de Direito. 
 

Editais de intimações de sentença com prazo de 60 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA COM PRAZO DE 60 DIAS 
ASSISTENCIA JUDICIÁRIA 
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AUTOS DE AÇÃO PENAL Nº 00460627120198272729 
Denunciado: WILKINSON NASCIMENTO COSTA 
O juiz de Direito Titular desta Vara Especializada no combate à Violência Domestica e Familiar contra a Mulher da Comarca de 
Palmas – TO faz saber a todos que, tramita neste Juízo o auto de Ação Penal Nº 00460627120198272729 , tendo como 
Réu: WILKINSON NASCIMENTO COSTA, brasileiro, solteiro, nascido em 23/08/1984, natural de Imperatriz/MA, RG nº 422.905 
SSP/TO, CPF nº 005.044.091-82, filho de Roselia do Nascimento Costa, como o denunciado encontra-se atualmente em local 
incerto e não sabido, fica INTIMADO pelo presente edital, da sentença proferida conforme dispositivo final a seguir transcrito: 
“(...)3 - DISPOSITIVO: Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal formulada na 
denúncia, motivo pelo qual CONDENO o acusado em epígrafe, tão somente como incurso nas penas do Código Penal, artigo 
129, §9º, na modalidade dos artigos 5º e 7º da Lei nº 11.340/2006. Fica absolvido relativamente ao delito de ameaça (CP, art. 
147), com base na insuficiência de provas no caso concreto e nos termos do CPP, art. 386, VII. Individualização da(s) 
pena(s) Atento aos comandos dos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal, passo à dosimetria da pena, nos termos dos 
fundamentos que seguem: 1ª fase: Na falta da indicação especificada de elementos pela acusação, a respeito das circunstâncias 
judiciais que repute desfavoráveis e a fim de ensejar a elevação da pena-base, não há margem para valoração aferindo as 
modulares com utilização de simples expressões genéricas, irrelevantes e abstratas, bem como inerentes e vinculadas ao tipo 
penal. De todo modo, no tocante à personalidade, merece destaque com apreciação em separado: Personalidade: demonstrou 
maior periculosidade em virtude do ciclo de violência evidenciado, além da notícia de abuso na ingestão de bebida alcoólica com 
indução de atitudes irascíveis, como registrado nos depoimentos testemunhais. Aferível que sua índole, perceptível pelas 
atitudes, é maculada como exteriorizado nas várias etapas de seu ciclo vital e social, consistente em história pessoal 
desqualificada. Os registros outros verificados, não levados em conta relativamente aos antecedentes e reincidência (por 
exemplo quanto às medidas protetivas de feição autônoma cível e persecuções outras derivando inclusive prisão em flagrante 
diverso [evento 11 dos autos originários 0044323-63.2019.8.27.2729]), devem ser aqui sopesados, como síntese das qualidades 
morais e sociais da pessoa, indicadoras de que o ilícito não constituiu simples episódio acidental na vida do denunciado. Neste 
aspecto, destaquem-se os registros no sistema e-Proc, ressaltados na denúncia pela acusação. Análise negativa no que diz 
respeito à personalidade. Assim, nesta 1ª fase, importante destacar que a existência de uma única circunstância judicial 
desfavorável, justifica a fixação da pena base acima do mínimo legal (STF – RHC 101576). Tenho utilizado do critério 
objetivo/subjetivo (muito bem esmiuçado no corpo do AREsp 1072492/STJ) de incremento proporcional por cada vetor negativo, 
lastreado na divisão da pena máxima abatida do quantitativo mínimo, por oito circunstâncias judiciais legais a serem valoradas 
(36 meses menos três, divididos por oito circunstâncias, resultando em 4,125 meses por cada). Houve apenas uma circunstância 
com análise negativa, totalizando 4 meses, que devem ser somados à pena mínima de 3 meses. Por tal resultado, fixo a pena 
base em 7 (sete) meses de detenção. 2º Fase: As AGRAVANTES do Código Penal artigo 61, inciso II, letras e) e f) não podem 
ser aplicadas em se tratando de condenação nos moldes do CP, art. 129, §9º — sob pena de caracterização de bis in idem. A 
confissão, mesmo que indiretamente, foi levada em consideração na fundamentação para fins de condenação, razão pela qual a 
ATENUANTE merece ser reconhecida, ainda que tenha sido parcial ou qualificada, nos termos do CP, art. 65, III, d), o que 
implica na redução da reprimenda em 1/6 conforme tradição jurisprudencial e orientação do STJ (HC 358732). Procedo com a 
redução de 1/6 nesta segunda fase, levando em conta a confissão, resultando na fixação provisória da pena reduzida em 5 
(cinco) meses e 24 (vinte e quatro) dias de detenção. 3º Fase: Inexistem minorantes ou majorantes a serem levadas em 
consideração, razão pela qual fica nesta última fase mantida a pena supracitada — razão pela qual torno-a definitiva em 5 (cinco) 
meses e 24 (vinte e quatro) dias de detenção. DA PENA CONCRETA FINAL Condenado o acusado, fixo-lhe a pena concreta 
final como consequência da dosimetria supracitada, resultando no total de 5 (cinco) meses e 24 (vinte e quatro) dias de 
detenção. Do cumprimento da pena concreta final Considerando a dosimetria e circunstâncias (notadamente período de prisão 
cautelar), a pena corporal deverá ser cumprida inicialmente em regime aberto (CP, art. 33, §3º), via estabelecimento adequado a 
ser indicado pelo Juízo de Execuções Penais, inclusive estipulação sobre a participação nas oficinas da palavra como requisito 
para o cumprimento da pena, nos termos da Recomendação n.º 7 do TJTO, de 22 de março de 2019 (DJ 4464). Tenho por 
incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos prevista no CP, art. 44. Tal medida não seria 
adequada, tampouco socialmente recomendável para a prevenção e repressão envolvendo ilícitos apenados com aplicação da 
Lei 11.340/06 (STJ – HC 290650). Por outro lado, concedo o benefício da suspensão condicional da pena pelo período de dois 
anos — com fulcro no Código Penal, art. 77. Nos moldes do Código Penal, artigos 78 e 79, fica relegado ao Juízo da Execução o 
estabelecimento das condições a serem observadas (STJ – REsp 69740), inclusive participação nas oficinas da palavra como 
requisito para o cumprimento da suspensão da pena, nos termos da Recomendação n.º 7 do TJTO, de 22 de março de 2019 
(DJ 4464). Do mesmo modo, a detração e/ou intercorrências outras ficarão a cargo do Juízo da Execução, no que couber (Lei 
7.210/84, art. 66, III). Estando o denunciado solto em relação a estes autos, deixo de decretar a sua prisão preventiva, 
possibilitando eventual recurso no estado em que se encontrar (CPP, art. 387, §1º). A acusação registrou na denúncia a 
necessidade de fixação na sentença de valor mínimo devido a título de indenização, o que merece ser acatado de acordo com a 
orientação do Superior Tribunal de Justiça, consoante a tese extraída do RESP respectivo (Tema 983): ?Nos casos de violência 
contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano 
moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e 
independentemente de instrução probatória?. Fixo a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) como valor mínimo para fins de 
reparação de danos (CPP, art. 387, IV), sem prejuízo de que a pessoa interessada promova pedido complementar no juízo cível 
diverso que não este especializado. Condeno aqui o acusado ao pagamento das custas processuais, reservada a possibilidade 
de ser postulada a isenção ou suspensão da execução, nos termos da lei e diretamente no Juízo da Execução. Disposições 
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finais Respeitada eventual alteração pela instância superior, oportunamente e se concretizado o trânsito em julgado — deverá a 
Serventia adotar as seguintes providências, adequando-as ao resultado: Expedição de Mandado(s) de Prisão ou Alvará(s) de 
Soltura, no que couber (e respectivos cadastramentos); · Havendo bem(ns) apreendido(s), adoção das medidas legais ou 
normativas a respeito e, surgindo qualquer intercorrência ou dúvida, lançar conclusão sob certificação; · Inscrição do nome do 
condenado no rol dos culpados; · Comunicação à Justiça Eleitoral, para os fins do previsto no artigo 15, III da Constituição da 
República Federativa do Brasil; · Inscrição e/ou comunicação junto aos órgãos próprios de informações criminais; · Expedição 
das guias de execução penal, inclusive custas, com encaminhamento ao Juízo de Execuções Penais competente. Fica esta 
sentença publicada quando da sua inserção no sistema virtual. Registre-se em pasta própria para tal finalidade. Intimem-se 
Ministério Público, Assistência da vítima e Defesa, bem como pessoalmente, vítima(s) ou representante(s) legal(is) e o(s) 
acusado(s), no que couber. Providencie-se o necessário e ultimadas as providências, arquivem-se os autos. Intimem-se. Palmas, 
16 de junho de 2020, ANTIÓGENES FERREIRA DE SOUZA. “JUIZ DE DIREITO” E, para que não se alegue ignorância, é 
expedido o presente edital, que será publicado no Diário da Justiça e afixado no local de costume. Palmas -TO, aos 11/10/2021. 
Eu, LUCAS VINICIUS PEREIRA DA SILVA, estagiário, digitei. Dr. Antiógenes Ferreira de Souza – Juiz de Direito. 
 

PALMEIRÓPOLIS 
1ª escrivania cível 

Editais de citações com prazo de 20 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO –PRAZO DE 20 DIAS. 
O Doutor  VALDEMIR BRAGA DE AQUINO MENDONÇA- MM. Juiz de Direito  desta Comarca de Palmeirópolis.FAZ SABER, a 
todos quantos o presente EDITAL DE CITAÇÃO verem, ou dele conhecimento tiverem, que se processam por este Juízo, na 
única Vara Cível, Declaração de Ausência, Autos nº  0000486-81.2021.8.27.2730/TO, tendo como Autora Francisca Vieira Lima. 
MANDOU CITAR Terezinha Vieira Lima,brasileira, nascida aos 10/05/1951, natural de Montalvão-MG, filha de Francisco Vieira 
Lima e Eulalia Maria Vieira, estando em lugar incerto e não sabido, de todo o teor da presente ação, bem como para responder 
aos termos da presente ação no prazo de 15 dias, sob pena de serem tidos como verdadeiros os fatos articulados pela parte 
autora, conforme previsão do art. 344 do novo Código de Processo Civil, caso em que será nomeado curador especial para sua 
defesa. Este edital deverá ser publicado no Diário da Justiça e afixado uma cópia no placar do Fórum local. Palmeirópolis - To,13 
de outubro de 2021. Janete do Rócio Ferreira- Técnica Judiciária, o digitei". 
 

PORTO NACIONAL 
Vara de família, sucessões, infância e juventude 

Editais de publicações de sentenças de interdição 
Interdição Nº 0003333-35.2021.8.27.2737/TO 
AUTOR: VERA LUCIA PEREIRA BARROS AMARAL 
RÉU: MARIA APARECIDA PEREIRA BARROS 
EDITAL Nº 3540700 
EDITAL DE INTERDIÇÃO DE MARIA APARECIDA PEREIRA BARROS- 3ª PUBLICAÇÂO 
A Doutora  HÉLVIA TÚLIA SANDES PEDREIRA, Juíza de Direito da Vara de Família, Sucessões, Infância e Juventude da 
Comarca de Porto Nacional, Estado do Tocantins, etc...FAZ SABER, a todos quantos o presente edital virem, ou dele 
conhecimento tiverem, que se processando por este Juízo e Cartório os termos da Ação de  INTERDIÇÃO E CURATELA de 
MARIA APARECIDA PEREIRA BARROS AUTOS Nº:0003333-35.2021.8.27.2737 requerida por VERA LUCIA PEREIRA 
BARROS AMARAL decretou a interdição do(a) requerido conforme se vê o final da sentença : DECISÃO . ...POSTO ISTO, 
JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, DECRETANDO A INTERDIÇÃO DE MARIA APARECIDA PEREIRA BARROS 
NOMEANDO-LHE  CURADOR (A) NA PESSOA DE  VERA LUCIA PEREIRA BARROS AMARAL COM FULCRO NOS 
ARTIGOS 1767 E SEGUINTES DO CÓDIGO CIVIL. INSCREVA-SE A PRESENTE SENTENÇA NO CARTÓRIO NO CARTÓRIO 
DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS DO DOMICILIO DO(A) INTERDITADO(A) (ART.1184 DO CPC E ARTS 29 V, 
92 E 93 DA LRP) . ANOTE-SE A INTERDIÇÃO NO REGISTRO DE NASCIMENTO. (ART. 107 DA LRP), EM DOIS DIAS, 
SERVINDO ESTA DE MANDADO. PRESTE-SE COMPROMISSO EM LIVRO PRÓPRIO NA FORMA DO ARTIGO 1187 DO 
CPC. OFICIE-SE O CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DO DOMICÍLIO DO(A) INTERDITADO(A) PARA INSCRIÇÃO DA 
SENTENÇA DE INTERDIÇÃO, AVERBANDO-SE A SENTENÇA NO REGISTRO CIVIL DO(A) INTERDITADO(A). FALECENDO 
O(A) INTERDITADO(A), O(A) CURADOR(A) DEVERÁ COMPARECER EM CARTÓRIO, INFORMANDO O ÓBITO NO PRAZO 
DE CINCO DIAS, SOB AS PENAS DA LEI. OS PODERES DA CURATELA NÃO AUTORIZAM A ALIENAÇÃO DOS BENS DO(A) 
INTERDITADO(A). PUBLIQUE-SE NA IMPRENSA OFICIAL POR TRÊS VEZES, CONSTANDO DO EDITAL O(S) NOME(S) 
DO(A) INTERDITADO(A) E DO(A) CURADOR(A), A CAUSA DA INTERDIÇÃO E OS LIMITES DA CURATELA (ART.1.184 CPC). 
P.R.I. PORTO NACIONAL/TO, 18 DE JUNHO DE 2013. (A) HÉLVIA TÚLIA SANDES PEDREIRA - JUIZA DE DIREITO". E para 
que ninguém  possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado e afixado na forma da lei. Comarca de 
Cidade de Porto Nacional, Cartório de Família, Sucessões, Infância e Juventude. Eu, Scheila Coeli Costa Colino. - Servidora à 
Disposição, digitei.HÉLVIA TÚLIA SANDES PEDREIRA  Juíza de Direito 
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PUBLICAÇÕES PARTICULARES 
ARAGUAÇU 

1ª Escrivania Cível  
  

USUCAPIÃO Nº 0000725-63.2021.8.27.2705/TO 
AUTOR: ANA MARIA SABINO TAVARES 
RÉU: CONSTANTINO TAVARES FIGUEREDO 
EDITAL Nº 3595512 
EDITAL DE INTIMAÇÃO 
Processo eletrônico(site www.tjto.jus.br, link: e-proc, consulta processual: 0000725-63.2021.8.27.2705 chave do 
processo 114308079121 
Ação: Usucapião Extraordinário 
Requerente: Ana Maria Sabino Tavares Lima 
Requerido: Espólio de Constantino Tavares de Figueiredo  
Prazo: 20 dias  
Finalidade: INTIMAÇÃO de eventuais terceiros interessados na presente ação, estando ele em lugar incerto e não sabido, Para 
no prazo de 30 (trinta) dias, dando ciência a eventuais interessados, que se encontra em lugar incerto e não sabido, para 
querendo, intervir no feito, no prazo de quinze dias, sob pena de presumirem-se verdadeiros os fatos alegados na exordial (CPC 
- art. 257, III, 259, I e 344), cujas despesas deverão ser custeadas pela parte autora. 
OS FATOS:  Há 27 (vinte e sete anos) anos, aproximadamente, isto é, desde meados do ano de 1994, o Requerente têm a 
posse, mansa, pacífica e ininterrupta, de imóvel urbano, situado à Avenida Araguaia, esquina com Rua Aldenor Lyra Gomes, 
quadra 06-B, lote nº 12, com extensão global de R$ 858,50 m² (oitocentos e cinquenta e oito metros quadrados e cinquenta 
centímetros),  registrado no Cartório de Registro de Imóveis da cidade e comarca de Araguaçu-Tocantins - matrícula sob o nº 
4.012, gerada em 24 de março do ano de 2003 – M4012, ficha 01, livro 2 de Registro Geral, conforme planta e memorial 
descritivo anexos.  O referido imóvel está registrado junto ao Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Araguaçu – 
Estado do Tocantins.  A requerente adquiriu matrimônio, na data de 16 de abril do ano de 1993, com o senhor JOSÉ 
ARITANA TAVARES, sobrinho do Sr. COSTANTINO TAVARES FIGUEIREDO. Cumpre dizer, que a Requerente, juntamente 
com seu falecido esposo, o Sr. JOSÉ ARITANA TAVARES, receberam o referido imóvel a título de doação/“presente” pela união 
já que o falecido esposo da requerente (José Aritana – faleceu em 2007) era sobrinho, próximo e muito quisto/querido pelo Sr. 
Constatino. A referida doação se deu de forma verbal, se comprometendo o falecido, em “escriturar” a requerente e seu falecido 
esposo, quando recebesse o título em seu nome – já que, sequer o falecido possuía o título de propriedade do referido bem – 
quando efetuou a doação – que ainda se encontrava em nome de Tertuliano Corado Lustosa. Ocorre que neste ano, a 
Requerente e viu na necessidade de regularizar a escritura do imóvel, para evitar quaisquer problemas futuramente em 
relação ao título da propriedade, já que se tem conhecimento da ação de Inventario que tramita perante o Juízo de 
Ourilândia no Norte – autos PJE 0000162-30.2007.8.14.0116, onde consta o imóvel, objeto do litigio nas declarações 
daqueles autos. 
Araguaçu-TO, 13 de setembro de 2021. 
Documento eletrônico assinado por JOSSANNER NERY NOGUEIRA LUNA, 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 3595512v2 e do código CRC a5ee62bc.Informações adicionais da assinatura: Signatário (a): JOSSANNER NERY 
NOGUEIRA LUNA 
Data e Hora: 14/9/2021, às 11:5:7 
 

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 
PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL Nº 0025007-35.2017.8.27.2729/TO 
AUTOR: BANCO BRADESCO S.A. 
RÉU: SUELI SANTOS DE SOUZA AGUIAR 
EDITAL Nº 3446643 
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 SUELI 
SANTOS DE SOUZA AGUIAR, para o disposto no campo finalidade: 
AUTOS N°: 0025007-35.2017.8.27.2729 
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AÇÃO: Procedimento Comum Cível 
VALOR DA CAUSA: 156.385,31 
REQUERENTE: BANCO BRADESCO S.A. 
REQUERIDO: SUELI SANTOS DE SOUZA AGUIAR 
FINALIDADE: CITAR a requerida SUELI SANTOS DE SOUZA AGUIAR 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 Infojud e Renajud, restou infrutífera.  Assim, DEFIRO o pedido de citação editalícia formulado no evento 97 em face de 
SUELI SANTOS DE SOUZA AGUIAR, 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.  
Documento eletrônico assinado por SILVANA MARIA PARFIENIUK, Juíza de Direito, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 
11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Instrução Normativa nº 5, de 24 de outubro de 2011. A conferência da autenticidade do 
documento está disponível no endereço eletrônico http://www.tjto.jus.br, mediante o preenchimento do código 
verificador 3446643v3 e do código CRC a44cc1a3. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): SILVANA MARIA PARFIENIUK 
Data e Hora: 20/8/2021, às 15:47:31  
  
0025007-35.2017.8.27.2729                                                              3446643 .V3 
 

SEÇÃO ADMINISTRATIVA 

PRESIDÊNCIA 
Decretos 

Decreto Judiciário Nº 496, de 14 de outubro de 2021 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e de acordo 
com o art. 12, § 1º, inciso VI, do Regimento Interno desta Corte, bem como o contido no processo SEI nº 21.0.000022856-4, 
resolve exonerar, a pedido e a partir de 1º de outubro de 2021, Vania Marcia Rocha Pinheiro Lima do cargo de provimento em 
comissão de Assessora Jurídica de 1ª Instância, com lotação na 1ª Vara Cível da Comarca de Guaraí. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 
Presidente 

 
Decreto Judiciário Nº 497, de 14 de outubro de 2021 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e de acordo 
com o art. 12, § 1º, inciso VI, do Regimento Interno desta Corte, bem como o contido no processo SEI nº 21.0.000022856-4, 
resolve nomear, a pedido e a partir da data de publicação deste ato, Anna Myrian Dias Paixão para o cargo de provimento em 
comissão de Assessora Jurídica de 1ª Instância, com lotação na 1ª Vara Cível da Comarca de Guaraí. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 
Presidente 

 
Decreto Judiciário Nº 498, de 14 de outubro de 2021 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e de acordo 
com o art. 12, § 1º, inciso VI, do Regimento Interno desta Corte, bem como o contido no processo SEI nº 21.0.000022796-7, 
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resolve exonerar, a pedido e a partir de 8 de outubro de 2021, Tiago Elias Teixeira de Almeida do cargo de provimento em 
comissão de Secretário do Juízo, com lotação na Comarca de Araguaçu. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 
Presidente 

 
Decreto Judiciário Nº 499, de 14 de outubro de 2021 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e de acordo 
com o art. 12, § 1º, inciso VI, do Regimento Interno desta Corte, bem como o contido no processo SEI nº 21.0.000022796-7, 
resolve nomear, a pedido e a partir da data de publicação deste ato, Thyerri Henrique Fernandes Alves para o cargo de 
provimento em comissão de Secretário do Juízo, com lotação na Comarca de Araguaçu. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 
Presidente 

 

DIRETORIA GERAL 
Portarias 

Portaria Nº 2412/2021 - PRESIDÊNCIA/DIGER/DIADM/DCC, de 06 de outubro 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 287/2021, referente ao Processo Administrativo 21.0.000020825-3, celebrado por este 
Tribunal de Justiça e a empresa Pottencial Veículos Especiais e Equipamentos de Segurança - EIRELI, que tem por objeto a 
aquisição de veículos zero quilômetro, para atender as demandas do Poder Judiciário do Estado do Tocantins. 
RESOLVE: 
Art. 1º. Designar o servidor Jhonne Araújo  de Miranda, matrícula 204861, como gestor do contrato nº 287/2021, 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 contratual, acompanhar e fiscalizar até a sua completa execução. 
Parágrafo único – Verificada a ocorrência de falta ou defeito na execução do contrato, o gestor notificará a contratada para 
regularização do apontamento, caso em que, não sendo atendido ou justificado, no prazo estabelecido, deverá informar à 
autoridade competente sobre o ocorrido, para fins de aplicação de penalidades. 
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Jonas Demostene Ramos 
 Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1832/2021, de 13 de outubro 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 2021/99198 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à servidora CEDIDA Mara Roberta de Souza Madeiros, ASSESSOR DE CERIMONIAL, Matrícula 
255446, o valor de R$ 548,86, relativo ao pagamento de 2,5 (duas e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 281,36, descontado o 
valor de R$ 154,54, conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para 
Wanderlandia-TO, no período de 12/10/2021 a 14/10/2021, com a finalidade de organizar e recepcionar autoridades, auxiliar na 
logística e realizar a cobertura jornalística da inauguração Fórum da Comarca de Wanderlândia, conforme SEI 21.0.000024880-
8.  

Art. 2º Conceder ao servidor Abelson Oliveira Ribeiro Filho, CHEFE DE DIVISÃO, Matrícula 353453, o valor de R$ 
478,51, relativo ao pagamento de 2,5 (duas e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 253,22, descontado o valor de R$ 154,54, 
conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Wanderlandia-TO, no período de 
12/10/2021 a 14/10/2021, com a finalidade de organizar e recepcionar autoridades, auxiliar na logística e realizar a cobertura 
jornalística da inauguração Fórum da Comarca de Wanderlândia, conforme SEI 21.0.000024880-8.  

Art. 3º Conceder ao servidor Sebastião Ribamar da Luz Queiroz, MESTRE DE CERIMÔNIAS, Matrícula 352688, o 
valor de R$ 478,51, relativo ao pagamento de 2,5 (duas e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 253,22, descontado o valor de 
R$ 154,54, conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Wanderlandia-TO, no 
período de 12/10/2021 a 14/10/2021, com a finalidade de organizar e recepcionar autoridades, auxiliar na logística e realizar a 
cobertura jornalística da inauguração Fórum da Comarca de Wanderlândia, conforme SEI 21.0.000024880-8.  

Art. 4º Conceder à servidora Maria Madalena Nunes Pinheiro, CHEFE DE SERVIÇO, Matrícula 178238, o valor de R$ 
478,51, relativo ao pagamento de 2,5 (duas e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 253,22, descontado o valor de R$ 154,54, 
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conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Wanderlandia-TO, no período de 
12/10/2021 a 14/10/2021, com a finalidade de organizar e recepcionar autoridades, auxiliar na logística e realizar a cobertura 
jornalística da inauguração Fórum da Comarca de Wanderlândia, conforme SEI 21.0.000024880-8.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1833/2021, de 13 de outubro 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 2021/99294 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao servidor Francisco Augusto de Carvalho Junior, ASSISTENTE DE SUPORTE TÉCNICO, 
Matrícula 352773, o valor de R$ 731,73, relativo ao pagamento de 3,5 (três e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 253,22, 
descontado o valor de R$ 154,54, conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO 
para Parana-TO, no período de 13/10/2021 a 16/10/2021, com a finalidade de realizar adequações das instalações de 
cabeamento estruturado nas salas de depoimentos especiais, 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 DIÁRIAS Nº 1834/2021, de 13 de outubro 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 2021/99293 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao servidor Luciano dos Santos Ramiro, ASSISTENTE DE SUPORTE TÉCNICO, Matrícula 352178, 
o valor de R$ 1.006,36, relativo ao pagamento de 5,5 (cinco e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 253,22, descontado o valor 
de R$ 386,35, conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Parana-TO, no 
período de 18/10/2021 a 23/10/2021, com a finalidade de realizar a substituição dos computadores, 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 DIÁRIAS Nº 1835/2021, de 13 de outubro 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 2021/99296 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao servidor CEDIDO Wesley Cantuaria Teixeira, CHEFE DE SERVIÇO, Matrícula 352170, o valor de 
R$ 225,29, relativo ao pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 253,22, descontado o valor de R$ 154,54, 
conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Wanderlandia-TO, no período de 
13/10/2021 a 14/10/2021, com a finalidade de conduzir o Diretor Administrativo para participar da inauguração da reforma do 
Fórum de Wanderlândia/TO, conforme SEI n° 19.0.000039588-1.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
Portaria Nº 2379/2021 - PRESIDÊNCIA/DIGER/DIADM/DCC, de 04 de outubro 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 277/2021, referente ao Processo Administrativo 21.0.000022700-2, celebrado por este 
Tribunal de Justiça e a empresa Incorpast Indústria e Comércio de Pastas - Ltda, que tem por objeto a contratação de empresa 
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especializada para a aquisição de materiais promocionais necessários à divulgação de campanhas de caráter institucional do 
Poder Judiciário do Estado do Tocantins. 
RESOLVE: 
Art. 1º. Designar o servidor José Sebastião Pinheiro de Souza, matrícula nº 361213, como gestor do contrato nº 277/2021, e a 
servidora Mara Roberta de Souza Madeiros, matrícula nº 255446, como substituta, para, nos termos do “caput” do artigo 67 da 
Lei nº. 8.666/93, conhecerem as obrigações mútuas previstas no instrumento contratual, acompanhar e fiscalizar até a sua 
completa execução. 
Parágrafo único – Verificada a ocorrência de falta ou defeito na execução do contrato, o gestor notificará a contratada para 
regularização do apontamento, caso em que, não sendo atendido ou justificado, no prazo estabelecido, deverá informar à 
autoridade competente sobre o ocorrido, para fins de aplicação de penalidades. 
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
Portaria Nº 2437/2021 - PRESIDÊNCIA/DIGER/DIADM/DCC, de 08 de outubro 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 293/2021, referente ao Processo Administrativo nº 21.0.000015892-2, celebrado entre o 
Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins e a empresa Otonildo Pereira Lima da Silva, que tem por objeto a contratação de 
empresa para prestação de serviços de Buffet para organização e fornecimento de coquetel e lanche, para atender 
as necessidades do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins. 
RESOLVE: 
Art. 1º. Designar o servidor José Sebastião Pinheiro de Souza, matrícula nº 361213, como gestor do contrato nº 293/2021, e 
a servidora Mara Roberta de Souza Madeiros, matrícula nº 255446, como substituta, para, nos termos do “caput” do artigo 67 da 
Lei nº. 8.666/93, conhecerem as obrigações mútuas previstas no instrumento de contratual, acompanhar e fiscalizar até a sua 
completa execução. 
Parágrafo único – Verificada a ocorrência de falta ou defeito na execução do contrato, o gestor notificará a contratada para 
regularização do apontamento, caso em que, não sendo atendido ou justificado, no prazo estabelecido, deverá informar à 
autoridade competente sobre o ocorrido, para fins de aplicação 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 2467/2021 - PRESIDÊNCIA/DIGER, de 14 de outubro de 2021 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 59 da Resolução nº 
17/09/TJTO, c/c Decreto Judiciário nº 99/2013, publicado no DJ nº 3045, de 7 de Fevereiro de 2013, da Presidência do Tribunal 
de Justiça; 
CONSIDERANDO o contido nos Autos Administrativos SEI nº 21.0.000022861-0; 
CONSIDERANDO o disposto na Instrução Normativa Nº 7/2021- TJTO, que dispõe sobre a gestão patrimonial no âmbito do 
Poder Judiciário do Estado do Tocantins: 
RESOLVE: 
Art. 1º. Constituir Comissão para recebimento provisório e definitivo dos bens de que trata Ata de Registro de Preços 
nº 136/2021 e nota de empenho n° 2021NE03321, para atender a demanda do Poder Judiciário do Estado do Tocantins; 
Art. 2º. Designar os servidores abaixo relacionados para, sem prejuízo de suas atribuições, compor a Comissão 
supramencionada, sob a presidência do primeiro: 
I -  Joana Darc Batista Silva - matrícula nº 263644; 
II - Moredson Mendanha de Abreu Almas - matrícula nº 352416;  
III - Leomar José da Silva Barros - matrícula nº 253060. 
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
Portaria Nº 2468/2021 - PRESIDÊNCIA/DIGER, de 14 de outubro de 2021 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 59 da Resolução nº 
17/09/TJTO, c/c Decreto Judiciário nº 99/2013, publicado no DJ nº 3045, de 7 de Fevereiro de 2013, da Presidência do Tribunal 
de Justiça; 
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CONSIDERANDO o contido nos Autos Administrativos SEI nº 21.0.000022862-9; 
CONSIDERANDO o disposto na Instrução Normativa Nº 7/2021- TJTO, que dispõe sobre a gestão patrimonial no âmbito do 
Poder Judiciário do Estado do Tocantins: 
RESOLVE: 
Art. 1º. Constituir Comissão para recebimento provisório e definitivo dos bens de que trata Ata de Registro de Preços 
nº 137/2021 e nota de empenho n° 2021NE03321, para atender a demanda do Poder Judiciário do Estado do Tocantins; 
Art. 2º. Designar os servidores abaixo relacionados para, sem prejuízo de suas atribuições, compor a Comissão 
supramencionada, sob a presidência do primeiro: 
I -  Joana Darc Batista Silva - matrícula nº 263644; 
II - Moredson Mendanha de Abreu Almas - matrícula nº 352416; e 
III - Leomar José da Silva Barros - matrícula nº 253060. 
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
Portaria Nº 2470/2021 - PRESIDÊNCIA/DIGER/DIADM/DCC, de 14 de outubro 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 280/2021, referente ao Processo Administrativo 21.0.000022498-4, celebrado por este 
Tribunal de Justiça e a empresa Brásidas - EIRELI, que tem por objeto a aquisição de lavadores de alta pressão para suprir as 
necessidades do Poder Judiciário do Estado do Tocantins nos serviços de manutenção predial. 
RESOLVE: 
Art. 1º. Designar o servidor Mario Sergio Loureiro Soares, matrícula nº 352204, como gestor do contrato nº 280/2021 e 
a servidora, Aline Aragão Ishizawa matrícula nº 233558, como substituta, para, nos termos do “caput” do artigo 67 da Lei nº. 
8.666/93, conhecerem as obrigações mútuas previstas no instrumento contratual, acompanhar e fiscalizar até a sua completa 
execução, tornando sem efeito a Portaria nº 2385/2021, de 04 de outubro de 2021. 
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 2471/2021 - PRESIDÊNCIA/DIGER/DIADM/DCC, de 14 de outubro de 2021 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais, 
CONSIDERANDO o que determina o artigo 73 da Lei nº. 8.666, de 21 de junho de 1993; 
CONSIDERANDO o disposto na Instrução Normativa nº 7/2021, que dispõe acerca das normas de administração de bens 
permanentes móveis e imóveis do Poder Judiciário do Estado do Tocantins; 
RESOLVE: 
Art. 1º. Criar Comissão para recebimento provisório e definitivo dos bens de que trata o contrato nº 280/2021, referente ao 
Processo Administrativo 21.0.000022498-4, celebrado por este Tribunal de Justiça e a empresa Brásidas - EIRELI, que tem 
por objeto a aquisição de lavadores de alta pressão para suprir as necessidades do Poder Judiciário do Estado do Tocantins nos 
serviços de manutenção predial. 
Art. 2º. Designar os servidores abaixo relacionados para, sem prejuízo de suas atribuições, comporem a Comissão 
supramencionada, sob a presidência do primeiro: 

LOTAÇÃO MEMBROS MATRÍCULA 

DINFRA / SMP Mario Sergio Loureiro Soares 352204 

DINFRA / SMP Aline Aragão Ishizawa 233558 

DIADM / DPATR  Moredson Mendenha de Abreu Almas 352416 

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
Portaria Nº 2378/2021 - PRESIDÊNCIA/DIGER/DIADM/DCC, de 04 de outubro de 2021 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais, 
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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 276/2021, referente ao Processo Administrativo 21.0.000022949-8, celebrado por este 
Tribunal de Justiça e Audiovisão Eletroacústica - Ltda, que tem por objeto a aquisição de materiais de consumo e permanente 
(acessórios e equipamentos de sonorização), para suprir as necessidades do Poder Judiciário Tocantinense; 
RESOLVE:                                                       
Art. 1º. Designar o servidor Mario Sergio Loureiro Soares, matrícula nº 352204, como gestor do contrato nº 276/2021, e 
 a servidora, Aline Aragão Ishizawa matrícula nº 233558, como substituta, para, nos termos do “caput” do artigo 67 da Lei nº. 
8.666/93, conhecerem as obrigações mútuas previstas no instrumento contratual, acompanhar e fiscalizar até a sua completa 
execução. 
Parágrafo único – Verificada a ocorrência de falta ou defeito na execução do contrato, o gestor notificará a contratada para 
regularização do apontamento, caso em que, não sendo atendido ou justificado, no prazo estabelecido, deverá informar à 
autoridade competente sobre o ocorrido, para fins de aplicação das penalidades. 
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
Portaria Nº 2422/2021 - PRESIDÊNCIA/DIGER/DIADM/DCC, de 07 de outubro 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 292/2021, referente ao Processo Administrativo 21.0.000022674-0, celebrado por este Tribunal de 
Justiça e a empresa Lumen Comércio e Serviços de Motores Elétricos - EIRELI, que tem por objeto a aquisição de materiais de refrigeração 
para suprir as necessidades do Poder Judiciário do Estado do Tocantins nos serviços de manutenção predial. 
RESOLVE: 
Art. 1º. Designar o servidor Mario Sergio Loureiro Soares, matrícula nº 352204, como gestor do contrato nº 292/2021, e a servidora Aline 
Aragão Ishizawa matrícula nº 233558, como seu substituta, para, nos termos do “caput” do artigo 67 da Lei nº. 8.666/93, conhecerem as 
obrigações mútuas previstas no instrumento de contratual, acompanhar e fiscalizar até a sua completa execução. 
Parágrafo único – Verificada a ocorrência de falta ou defeito na execução do contrato, o gestor notificará a contratada para regularização do 
apontamento, caso em que, não sendo atendido ou justificado, no prazo estabelecido, deverá informar à autoridade competente sobre o 
ocorrido, para fins de aplicação das penalidades. 
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 

DIRETORIA ADMINISTRATIVA 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

Avisos 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 077/2021 

  
EXCLUSIVO PARA ME/EPP 

Processo nº 21.0.000018937-2- UASG 925814 
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 077/2021 
Tipo: Menor preço por item/grupo 
Modo de Disputa: Aberto e fechado 
Legislação: Lei n º 10.520/2002 - c/c 8.666/93 
Objeto: Registrar preços visando Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de confecção de mobiliários 
personalizados (planejados) para as salas de Estúdio, Biblioteca e Gabinete do Diretor da Escola Superior da Magistratura 
Tocantinense (Esmat) Disponibilidade do Edital: Dia 14 de outubro de 2021. (www.comprasnet.gov.br) 
Data da abertura da sessão: Dia 27 de outubro de 2021, às 13h30min (horário Brasília) 
Local:  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, 11 de outubro de 2021. 

  
Agno Paixão Saraiva 

Pregoeiro 
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DIVISÃO DE LICITAÇÃO, CONTRATOS E CONVÊNIOS 
Apostilas 

EXTRATO DO SEGUNDO TERMO DE APOSTILAMENTO 
PROCESSO 19.0.000035319-4 
CONTRATO Nº. 114/2021 
CONTRATANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CONTRATADA: Tridia Criação e Desenvolvimento de Software – Ltda 
OBJETO DO TERMO DE APOSTILAMENTO: 
O presente Instrumento tem por objeto a alteração do item 13.5, da Cláusula Décima Terceira do Contrato nº 114/2021, firmado 
com a empresa Tridia Criação e Desenvolvimento de Software - Ltda, em virtude da solicitação da Contratada, documento 
acostado no evento 3956634, quanto à alteração dos dados bancários, passando o referido item a vigorar com a seguinte 
redação: 
"CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO PAGAMENTO: 
[...] 
13.5. O pagamento será realizado, no prazo previsto no item anterior, por meio de ordem bancária em conta corrente da 
CONTRATADA: Banco Bradesco, Agência nº 484, Conta Corrente nº 726918 - 8, quando mantidas as mesmas condições iniciais 
de habilitação e caso não haja fato impeditivo para o qual não tenha concorrido. 
[...]". 
DATA DA ASSINATURA: 14 de outubro de 2021. 
 

Extratos de contratos 
EXTRATO DE CONTRATO 
PREGÃO ELETRÔNICO - SRP Nº 25/2021 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 108/2021 
PROCESSO 21.0.000022926-9 
CONTRATO Nº 270/2021 
CONTRATANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CONTRATADA: Claudinei Toniett - EPP. 
OBJETO: Aquisição de materiais de consumo e permanente (acessórios de sonorização), para suprir às necessidades do Poder 
Judiciário Tocantinense. 
VALOR: O valor ordinário do presente Instrumento é de R$ 3.476,00 (três mil quatrocentos e setenta e seis reais), 
compreendendo todas as despesas e custos diretos e indiretos necessários à perfeita execução deste Contrato. 
VIGÊNCIA: O presente Contrato terá inicio a partir da data de sua assinatura e terá vigência no seu respectivo crédito 
orçamentária conforme disposto no art. 57 da Lei n°. 8.666/93, ressalvado o período de garantia dos equipamentos e 
suprimentos audiovisuais. 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
UNIDADE GESTORA: 060100 - Funjuris 
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 06010.02.061.1145.3067 
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.30 
FONTE DE RECURSOS: 0240 
DATA DA ASSINATURA: 14 de outubro de 2021. 
 

Extratos de termos aditivos 
EXTRATO DE TERMO ADITIVO  
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 187/2020 
PROCESSO 20.0.000015263-4 
CONTRATANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CONTRATADA: L C O Pereira – EPP 
OBJETO DO TERMO ADITIVO: O presente Instrumento tem por objeto a prorrogação da vigência do Contrato nº. 187/2020, por 
mais 12 (doze) meses, ou seja, pelo período de 11/11/2021 a 10/11/2022, perfazendo o total de 24 (vinte e quatro) meses. 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
UNIDADE GESTORA: 060100 - Funjuris 
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 06010.02.131.1145.4185 
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.39 
FONTE DE RECURSO: 0240 
DATA DA ASSINATURA: 14 de outubro de 2021. 
 

Extratos das atas de registro de preços 
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 170/2021 
PROCESSO ADMINISTRATIVO 20.0.000006714-9 
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PREGÃO ELETRÔNICO – SRP Nº 46/2021 
ORGÃO GERENCIADOR: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
FORNECEDOR REGISTRADO: Repremig Representação e Comércio de Minas Gerais – Ltda 
OBJETO: Registro de preços visando à aquisição futura de aparelho televisor para atender as demandas do Poder Judiciário do 
Estado do Tocantins. 
VIGÊNCIA: A Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses, contados a partir da publicação do extrato no Diário 
da Justiça Eletrônico - DJE. 
DATA DA ASSINATURA: 14 de outubro de 2021. 
 

Extratos 
EXTRATO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO 
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 458/2021 
PROCESSO 21.0.000025272-4 
CREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CREDENCIADA: Daniela Paula Alencar 
OBJETO: Constitui objeto do presente Termo de Credenciamento a prestação de serviços na especialidade de psicologia, 
destinado a atender as demandas do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, no Núcleo Regional de Atendimento 
Multidisciplinar de Araguaína, Comarca de Araguaína e Cidade de Araguaína. 
VIGÊNCIA: O presente Termo de Credenciamento terá vigência de 60 (sessenta) meses, contados a partir da publicação 
resumida do extrato no Diário da Justiça Eletrônico - DJE. 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
UNIDADE GESTORA: 060100 - Funjuris 
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 06010.02.061.1145.3082 
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.36  
FONTE DE RECURSOS: 0240 
DATA DA ASSINATURA: 14 de outubro de 2021. 
 
EXTRATO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO 
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 446/2021 
PROCESSO 21.0.000024951-0 
CREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CREDENCIADA: Maria Ivânia dos Santos Pereira 
OBJETO: Constitui objeto do presente Termo de Credenciamento a prestação de serviços na especialidade de pedagogia, 
destinado a atender as demandas do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, no Núcleo Regional de Atendimento 
Multidisciplinar de Paraíso do Tocantins, Comarca de Miranorte e Cidade de Miranorte. 
VIGÊNCIA: O presente Termo de Credenciamento terá vigência de 60 (sessenta) meses, contados a partir da publicação 
resumida do extrato no Diário da Justiça Eletrônico - DJE. 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
UNIDADE GESTORA: 060100 - Funjuris 
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 06010.02.061.1145.3082 
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.36  
FONTE DE RECURSOS: 0240 
DATA DA ASSINATURA: 14 de outubro de 2021. 
 
EXTRATO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO 
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 442/2021 
PROCESSO 21.0.000024763-1 
CREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CREDENCIADA: Ana Paula de Souza Baganha 
OBJETO: Constitui objeto do presente Termo de Credenciamento a prestação de serviços na especialidade de serviço social, 
destinado a atender as demandas do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, no Núcleo Regional de Atendimento 
Multidisciplinar de Palmas, Comarca de Palmas e Cidade de Palmas. 
VIGÊNCIA: O presente Termo de Credenciamento terá vigência de 60 (sessenta) meses, contados a partir da publicação 
resumida do extrato no Diário da Justiça Eletrônico - DJE. 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
UNIDADE GESTORA: 060100 - Funjuris 
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 06010.02.061.1145.3082 
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.36  
FONTE DE RECURSOS: 0240 
DATA DA ASSINATURA: 14 de outubro de 2021. 
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EXTRATO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO 
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 461/2021 
PROCESSO 21.0.000025269-4 
CREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CREDENCIADA: Gabriela Elaine Ferreira da Costa Batista 
OBJETO: Constitui objeto do presente Termo de Credenciamento a prestação de serviços na especialidade de psicologia, 
destinado a atender as demandas do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, no Núcleo Regional de Atendimento 
Multidisciplinar de Palmas, Comarca de Palmas e Cidade de Palmas. 
VIGÊNCIA: O presente Termo de Credenciamento terá vigência de 60 (sessenta) meses, contados a partir da publicação 
resumida do extrato no Diário da Justiça Eletrônico - DJE. 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
UNIDADE GESTORA: 060100 - Funjuris 
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 06010.02.061.1145.3082 
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.36  
FONTE DE RECURSOS: 0240 
DATA DA ASSINATURA: 14 de outubro de 2021. 
 
EXTRATO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO 
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 452/2021 
PROCESSO 21.0.000025061-6 
CREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CREDENCIADO: Joselio Chagas Lima 
OBJETO: Constitui objeto do presente Termo de Credenciamento a prestação de serviços na especialidade de pedagogia, 
destinado a atender as demandas do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, no Núcleo Regional de Atendimento 
Multidisciplinar de Palmas, Comarca de Palmas e Cidade de Palmas. 
VIGÊNCIA: O presente Termo de Credenciamento terá vigência de 60 (sessenta) meses, contados a partir da publicação 
resumida do extrato no Diário da Justiça Eletrônico - DJE. 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
UNIDADE GESTORA: 060100 - Funjuris 
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 06010.02.061.1145.3082 
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.36  
FONTE DE RECURSOS: 0240 
DATA DA ASSINATURA: 14 de outubro de 2021. 
 
EXTRATO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO 
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 448/2021  
PROCESSO 21.0.000025051-9 
CREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CREDENCIADA: Leiliane de Azevedo Godoi 
OBJETO: Constitui objeto do presente Termo de Credenciamento a prestação de serviços na especialidade de pedagogia, 
destinado a atender as demandas do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, no Núcleo Regional de Atendimento 
Multidisciplinar de Colinas do Tocantins, Comarca de Colinas do Tocantins e Cidade de Colinas do Tocantins. 
VIGÊNCIA: O presente Termo de Credenciamento terá vigência de 60 (sessenta) meses, contados a partir da publicação 
resumida do extrato no Diário da Justiça Eletrônico - DJE. 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
UNIDADE GESTORA: 060100 - Funjuris 
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 06010.02.061.1145.3082 
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.36  
FONTE DE RECURSOS: 0240 
DATA DA ASSINATURA: 14 de outubro de 2021. 
 
EXTRATO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO 
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 465/2021 
PROCESSO 21.0.000025474-3 
CREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CREDENCIADA: Mirian Lopes dos Santos 
OBJETO: Constitui objeto do presente Termo de Credenciamento a prestação de serviços na especialidade de serviço social, 
destinado a prestação de serviços de caráter auxiliar e especializado de entrevistadora de crianças e adolescentes vítimas ou 
testemunhas de violência, por meio de depoimento especial, durante a fase probatória em processos judiciais, com a 
possibilidade de produção antecipada de prova no processo penal, antes do ajuizamento da ação, conforme inciso I do art. 156 
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do Código de Processo Penal, para atender as demanda do Poder Judiciário do Estado do Tocantins na Comarca de 
Palmeirópolis, 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 de Justiça 
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 05010.02.122.1145.2392 
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.36 
FONTE DE RECURSOS: 0100 
e/ou 
UNIDADE GESTORA: 060100 -  Funjuris 
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 0601.02.122.1145.4492  
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.36 
FONTE DE RECURSOS: 0240 
DATA DA ASSINATURA: 14 de outubro de 2021. 
 
EXTRATO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO 
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº  451/2021  
PROCESSO 21.0.000025055-1 
CREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CREDENCIADA: Zélia Plácido Hirano 
OBJETO: Constitui objeto do presente Termo de Credenciamento a prestação de serviços na especialidade de psicologia, 
destinado a atender as demandas do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, no Núcleo Regional de Atendimento 
Multidisciplinar de Palmas, Comarca de Palmas e Cidade de Palmas. 
VIGÊNCIA: O presente Termo de Credenciamento terá vigência de 60 (sessenta) meses, contados a partir da publicação 
resumida do extrato no Diário da Justiça Eletrônico - DJE. 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
UNIDADE GESTORA: 060100 - Funjuris 
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 06010.02.061.1145.3082 
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.36  
FONTE DE RECURSOS: 0240 
DATA DA ASSINATURA: 14 de outubro de 2021. 
 
EXTRATO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO 
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 460/2021 
PROCESSO 21.0.000025271-6 
CREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CREDENCIADA: Jane Aparecida Moura Nunes 
OBJETO: Constitui objeto do presente Termo de Credenciamento a prestação de serviços na especialidade de serviço social, 
destinado a atender as demandas do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, no Núcleo Regional de Atendimento 
Multidisciplinar de Tocantinópolis, Comarca de Tocantinópolis e Cidade de Tocantinópolis. 
VIGÊNCIA: O presente Termo de Credenciamento terá vigência de 60 (sessenta) meses, contados a partir da publicação 
resumida do extrato no Diário da Justiça Eletrônico - DJE. 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
UNIDADE GESTORA: 060100 - Funjuris 
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 06010.02.061.1145.3082 
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.36  
FONTE DE RECURSOS: 0240 
DATA DA ASSINATURA: 14 de outubro de 2021. 
 
EXTRATO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO 
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 440/2021  
PROCESSO 21.0.000024777-1 
CREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CREDENCIADA: Jesielle Rocha Paulino 
OBJETO: Constitui objeto do presente Termo de Credenciamento a prestação de serviços na especialidade de pedagogia, 
destinado a atender as demandas do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, no Núcleo Regional de Atendimento 
Multidisciplinar de Palmas, Comarca de Palmas e Cidade de Palmas. 
VIGÊNCIA: O presente Termo de Credenciamento terá vigência de 60 (sessenta) meses, contados a partir da publicação 
resumida do extrato no Diário da Justiça Eletrônico - DJE. 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
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UNIDADE GESTORA: 060100 - Funjuris 
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 06010.02.061.1145.3082 
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.36  
FONTE DE RECURSOS: 0240 
DATA DA ASSINATURA: 14 de outubro de 2021. 
 
EXTRATO DE TERMO DE DESCREDENCIAMENTO 
TERMO DE CREDENCIAMENTO 206/2020 
PROCESSO 20.0.000014334-1 
DESCREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
DESCREDENCIADA: Ozivânia Maria dos Santos 
OBJETO: Fica DESCREDENCIADA, a partir da assinatura deste Termo, OZIVÂNIA MARIA DOS SANTOS, da prestação de 
serviços de CONCILIADORA, destinados a atender as demandas do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, no Centro 
Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania - CEJUSC, Polo de Porto Nacional, com fulcro no subitem 8.1.3, da Cláusula 
Oitava do Termo de Credenciamento nº 206/2020. 
DATA DA ASSINATURA: 14 de outubro de 2021. 
 

Termos de doação 
EXTRATO DE TERMO DE DOAÇÃO 
TERMO DE DOAÇÃO Nº 27/2021 
PROCESSO: 21.0.000020511-4 
DOADOR: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins. 
DONATÁRIO: Instituto de Desenvolvimento Rural do Tocantins – Ruraltins 
OBJETO: Doação de bens em conformidade com a Instrução Normativa 7/2021, o artigo 17, inciso II, alínea "a'", da Lei nº 
8.666/93. 
DATA DA ASSINATURA: 14 de outubro de 2021. 
 
EXTRATO DE TERMO DE DOAÇÃO 
TERMO DE DOAÇÃO Nº 24/2021  
PROCESSO: 21.0.000019777-4 
DOADOR: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins. 
DONATÁRIO: Município de Pequizeiro/TO 
OBJETO: Doação de bens em conformidade com a Instrução Normativa 7/2021, o artigo 17, inciso II, alínea "a'", da Lei nº 
8.666/93. 
DATA DA ASSINATURA: 14 de outubro de 2021. 
 

DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS 
Portarias 

PORTARIA FÉRIAS Nº 1335/2021, de 13 de outubro de 2021 
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE MIRACEMA DO TOCANTINS, ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas 
atribuições legais e na forma da lei,  
Considerando o disposto no artigo n° 91 da Lei Complementar nº 10/1996 c/c o artigo n° 86, do Estatuto dos Servidores 
Públicos, Lei 1.818/2007; 
Considerando o disposto no artigo n° 42, inciso I, alínea "c" da Lei Complementar n° 10/1996 e conforme solicitação contida no 
sistema eGESP, 
RESOLVE: 
Art. 1º Suspender as férias da servidora EMMANUELLA LOPES XAVIER FERREIRA E SOUSA, matrícula nº 352183, relativas 
ao período aquisitivo 2020/2021, marcadas para o período de 11 a 30/10/2021, a partir de 11/10/2021 até 30/10/2021, 
assegurado o usufruto dos dias remanescentes para o período de 11 a 30/05/2022, em razão de interesse da administração.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Marcello Rodrigues De Ataides 
Diretor do Foro 

 
PORTARIA FÉRIAS Nº 1336/2021, de 13 de outubro de 2021 
A DIRETORA DO FORO DA COMARCA DE PALMAS, 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; 
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Considerando o disposto no artigo n° 42, inciso I, alínea "c" da Lei Complementar n° 10/1996 e conforme solicitação contida no 
sistema eGESP, 
RESOLVE: 
Art. 1º Suspender as férias da servidora MERIS INES DELEVATTI THOMAZ, matrícula nº 241756, relativas ao período aquisitivo 
2020/2021, marcadas para o período de 06 a 16/10/2021, a partir de 13/10/2021 até 16/10/2021, assegurado o usufruto dos dias 
remanescentes para o período de 12 a 15/09/2022, em razão de interesse da administração.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Flavia Afini Bovo 
Diretora do Foro 

 
PORTARIA FÉRIAS Nº 1337/2021, de 13 de outubro de 2021 
A DIRETORA DO FORO DA COMARCA DE PALMAS, ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e na forma 
da lei,  
Considerando o disposto no artigo n° 91 da Lei Complementar nº 10/1996 c/c o artigo n° 86, do Estatuto dos Servidores 
Públicos, Lei 1.818/2007; 
Considerando o disposto no artigo n° 42, inciso I, alínea "c" da Lei Complementar n° 10/1996 e conforme solicitação contida no 
sistema eGESP, 
RESOLVE: 
Art. 1º Suspender as férias da servidora KARLA EDLAMAR MEDEIROS FRANCESCHINI, matrícula nº 182644, relativas ao 
período aquisitivo 2019/2020, marcadas para o período de 13/10 a 06/11/2021, a partir de 13/10/2021 até 06/11/2021, 
assegurado o usufruto dos dias remanescentes para o período de 04 a 28/07/2022, em razão de interesse da administração.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Flavia Afini Bovo 
Diretora do Foro 

 
PORTARIA FÉRIAS Nº 1338/2021, de 13 de outubro de 2021 
A DIRETORA DO FORO DA COMARCA DE PALMAS, ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e na forma 
da lei,  
Considerando o disposto no artigo n° 91 da Lei Complementar nº 10/1996 c/c o artigo n° 86, do Estatuto dos Servidores 
Públicos, Lei 1.818/2007; 
Considerando o disposto no artigo n° 42, inciso I, alínea "c" da Lei Complementar n° 10/1996 e conforme solicitação contida no 
sistema eGESP, 
RESOLVE: 
Art. 1º Suspender as férias da servidora GRAZIELLA FRANCELINO BARBOSA, matrícula nº 152852, relativas ao período 
aquisitivo 2019/2020, marcadas para o período de 13 a 24/10/2021, a partir de 13/10/2021 até 24/10/2021, assegurado o 
usufruto dos dias remanescentes para o período de 18 a 29/07/2022, em razão de interesse da administração.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Flavia Afini Bovo 
Diretora do Foro 

 
PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 646/2021, de 13 de outubro de 2021 
A DIRETORA DO FORO DA COMARCA DE PALMAS, ESTADO DO TOCANTINS, no uso das atribuições que lhe conferem o 
art. 80 da Lei Complementar Estadual nº 10, de 11 de janeiro de 1996, bem como, o art. 10, da Portaria nº 2.093, de 1º de 
outubro de 2018 que dispõe sobre as regras e procedimentos para operacionalização do módulo de substituição de servidores no 
Sistema Integrado de Gestão de Pessoas (eGESP);  
CONSIDERANDO o afastamento de licença para tratamento da própria saúde, do servidor RENATO RODRIGUES DE SOUZA, 
matrícula nº 213958, ocupante do cargo de ESCRIVÃO JUDICIAL, da unidade de lotação COMARCA DE PALMAS - 1ª VARA 
CRIMINAL, no período de 01/09/2021 a 28/09/2021;  
CONSIDERANDO a solicitação de substituição constante no protocolo nº 2021/99378; 
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 
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Matrícula Nome Funcional Cargo Período 

354892 JOSEANE CHAVES DE CASTRO SCHWANCK CEDIDO AO TJTO CEDIDA AO TJTO 01/09/2021 à 26/09/2021 

248637 PAULA TERRA DA SILVA BARROS PALUDO ESTATUTÁRIO TÉCNICO JUDICIÁRIO 27/09/2021 à 28/09/2021 

Publique-se. Cumpra-se. 
FLAVIA AFINI BOVO 

DIRETORA DO FORO - 3ª ENTRÂNCIA  
 
PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 647/2021, de 13 de outubro de 2021 
A DIRETORA DO FORO DA COMARCA DE PARAÍSO DO TOCANTINS, 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 concessão de ausência por motivo de falecimento de familiar, da servidora NAYRA 
ADRIANNE AZEVEDO RESENDE, matrícula nº 82061, ocupante do cargo de ESCRIVÃO JUDICIAL, da unidade de lotação 
COMARCA DE PARAÍSO DO TOCANTINS - VARA CRIMINAL, no período de 16/08/2021 a 23/08/2021;  
CONSIDERANDO a solicitação de substituição constante no protocolo nº 2021/99444; 
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 

82257 ROSSANA QUEIROZ SANTOS ESTATUTÁRIO TÉCNICO JUDICIÁRIO 16/08/2021 à 23/08/2021 

Publique-se. Cumpra-se. 
RENATA DO NASCIMENTO E SILVA 

DIRETORA DO FORO - 3ª ENTRÂNCIA  
 
PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 648/2021, de 14 de outubro de 2021 
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE NATIVIDADE, 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 2021/99455 
RESOLVE: 
Art. 1º Designar a servidora ELIANE BARBOSA PINTO, matrícula nº 138744, CONTADOR-DISTRIBUIDOR, para, sem prejuízo 
de suas funções, substituir o cargo efetivo vago de OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR, da COMARCA DE NATIVIDADE no 
período de 01/09/2021 a 01/03/2022, 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.  

Publique-se. Cumpra-se. 
CIRO ROSA DE OLIVEIRA 

DIRETOR DO FORO - 2ª ENTRÂNCIA  
 
PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 649/2021, de 14 de outubro de 2021 
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE NATIVIDADE, ESTADO DO TOCANTINS, no uso das atribuições que lhe conferem 
o art. 80 da Lei Complementar Estadual nº 10, de 11 de janeiro de 1996, bem como, o art. 10, da Portaria nº 2.093, de 1º de 
outubro de 2018 que dispõe sobre as regras e procedimentos para operacionalização do módulo de substituição de servidores no 
Sistema Integrado de Gestão de Pessoas (eGESP);  
CONSIDERANDO o afastamento de licença para tratamento da própria saúde, da servidora ELEUZA SEBASTIANA COSTA 
LEITE, matrícula nº 144948, ocupante do cargo de OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR, da unidade de lotação COMARCA DE 
NATIVIDADE - CENTRAL DE MANDADOS, no período de 15/09/2021 a 29/10/2021;  
CONSIDERANDO a solicitação de substituição constante no protocolo nº 2021/99456; 
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.  
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Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.  
ANEXO 1 

Matrícula Nome Funcional Cargo Período 

352528 ROBERTA ELOI PEREIRA ESTATUTÁRIO ESCRIVÃO JUDICIAL 15/09/2021 à 03/10/2021 

Publique-se. Cumpra-se. 
CIRO ROSA DE OLIVEIRA 

DIRETOR DO FORO - 2ª ENTRÂNCIA  
 
PORTARIA FÉRIAS Nº 1339/2021, de 14 de outubro de 2021 
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE DIANÓPOLIS, ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e na 
forma da lei,  
Considerando o disposto no artigo n° 91 da Lei Complementar nº 10/1996 c/c o artigo n° 86, do Estatuto dos Servidores 
Públicos, Lei 1.818/2007; 
Considerando o disposto no artigo n° 42, inciso I, alínea "c" da Lei Complementar n° 10/1996 e conforme solicitação contida no 
sistema eGESP, 
RESOLVE: 
Art. 1º Suspender as férias da servidora GRACIANE SANTIN, matrícula nº 353091, relativas ao período aquisitivo 2019/2020, 
marcadas para o período de 13 a 27/10/2021, a partir de 13/10/2021 até 27/10/2021, assegurado o usufruto dos dias 
remanescentes para o período de 07 a 21/01/2022, em razão de interesse da administração.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

João Alberto Mendes Bezerra Junior 
Diretor do Foro 

 
PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 650/2021, de 14 de outubro de 2021 
A DIRETORA DO FORO DA COMARCA DE ARAGUATINS, ESTADO DO TOCANTINS, no uso das atribuições que lhe 
conferem o art. 80 da Lei Complementar Estadual nº 10, de 11 de janeiro de 1996, bem como, o art. 10, da Portaria nº 2.093, de 
1º de outubro de 2018 que dispõe sobre as regras e procedimentos para operacionalização do módulo de substituição de 
servidores no Sistema Integrado de Gestão de Pessoas (eGESP);  
CONSIDERANDO o afastamento de plantão, do servidor JUNIOR DE SOUSA GOMES, matrícula nº 175345, ocupante do cargo 
de OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR, da unidade de lotação COMARCA DE ARAGUATINS - CENTRAL DE MANDADOS, no 
período de 13/10/2021 a 15/10/2021;  
CONSIDERANDO a solicitação de substituição constante no protocolo nº 2021/99515; 
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 

84643 ALZENIRA QUEIROZ DOS SANTOS VERAS ESTATUTÁRIO TÉCNICO JUDICIÁRIO 13/10/2021 à 15/10/2021 

Publique-se. Cumpra-se. 
NELY ALVES DA CRUZ 

DIRETORA DO FORO - 3ª ENTRÂNCIA  
 
PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 651/2021, de 14 de outubro de 2021 
A DIRETORA DO FORO DA COMARCA DE ARAGUATINS, ESTADO DO TOCANTINS, no uso das atribuições que lhe 
conferem o art. 80 da Lei Complementar Estadual nº 10, de 11 de janeiro de 1996, bem como, o art. 10, da Portaria nº 2.093, de 
1º de outubro de 2018 que dispõe sobre as regras e procedimentos para operacionalização do módulo de substituição de 
servidores no Sistema Integrado de Gestão de Pessoas (eGESP);  
CONSIDERANDO o afastamento de plantão, do servidor JUNIOR DE SOUSA GOMES, matrícula nº 175345, ocupante do cargo 
de OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR, da unidade de lotação COMARCA DE ARAGUATINS - CENTRAL DE MANDADOS, no 
período de 18/10/2021 a 22/10/2021;  
CONSIDERANDO a solicitação de substituição constante no protocolo nº 2021/99516; 
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.  
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Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.  
ANEXO 1 

Matrícula Nome Funcional Cargo Período 

84643 ALZENIRA QUEIROZ DOS SANTOS VERAS ESTATUTÁRIO TÉCNICO JUDICIÁRIO 18/10/2021 à 22/10/2021 

Publique-se. Cumpra-se. 
NELY ALVES DA CRUZ 

DIRETORA DO FORO - 3ª ENTRÂNCIA  
 
PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 652/2021, de 14 de outubro de 2021 
A DIRETORA DO FORO DA COMARCA DE ARAGUATINS, ESTADO DO TOCANTINS, no uso das atribuições que lhe 
conferem o art. 80 da Lei Complementar Estadual nº 10, de 11 de janeiro de 1996, bem como, o art. 10, da Portaria nº 2.093, de 
1º de outubro de 2018 que dispõe sobre as regras e procedimentos para operacionalização do módulo de substituição de 
servidores no Sistema Integrado de Gestão de Pessoas (eGESP);  
CONSIDERANDO o afastamento de plantão, do servidor JUNIOR DE SOUSA GOMES, matrícula nº 175345, ocupante do cargo 
de OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR, da unidade de lotação COMARCA DE ARAGUATINS - CENTRAL DE MANDADOS, no 
período de 25/10/2021 a 27/10/2021;  
CONSIDERANDO a solicitação de substituição constante no protocolo nº 2021/99517; 
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 

84643 ALZENIRA QUEIROZ DOS SANTOS VERAS ESTATUTÁRIO TÉCNICO JUDICIÁRIO 25/10/2021 à 27/10/2021 

Publique-se. Cumpra-se. 
NELY ALVES DA CRUZ 

DIRETORA DO FORO - 3ª ENTRÂNCIA  
 
PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 653/2021, de 14 de outubro de 2021 
A DIRETORA DO FORO DA COMARCA DE ARAGUATINS, ESTADO DO TOCANTINS, no uso das atribuições que lhe 
conferem o art. 80 da Lei Complementar Estadual nº 10, de 11 de janeiro de 1996, bem como, o art. 10, da Portaria nº 2.093, de 
1º de outubro de 2018 que dispõe sobre as regras e procedimentos para operacionalização do módulo de substituição de 
servidores no Sistema Integrado de Gestão de Pessoas (eGESP);  
CONSIDERANDO o afastamento de plantão, do servidor JUNIOR DE SOUSA GOMES, matrícula nº 175345, ocupante do cargo 
de OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR, da unidade de lotação COMARCA DE ARAGUATINS - CENTRAL DE MANDADOS, no 
período de 03/11/2021 a 05/11/2021;  
CONSIDERANDO a solicitação de substituição constante no protocolo nº 2021/99518; 
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 

84643 ALZENIRA QUEIROZ DOS SANTOS VERAS ESTATUTÁRIO TÉCNICO JUDICIÁRIO 03/11/2021 à 05/11/2021 

Publique-se. Cumpra-se. 
NELY ALVES DA CRUZ 

DIRETORA DO FORO - 3ª ENTRÂNCIA  
 
PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 654/2021, de 14 de outubro de 2021 
A DIRETORA DO FORO DA COMARCA DE ARAGUATINS, 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);  
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CONSIDERANDO o afastamento de plantão, do servidor JUNIOR DE SOUSA GOMES, matrícula nº 175345, ocupante do cargo 
de OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR, da unidade de lotação COMARCA DE ARAGUATINS - CENTRAL DE MANDADOS, no 
período de 08/11/2021 a 12/11/2021;  
CONSIDERANDO a solicitação de substituição constante no protocolo nº 2021/99519; 
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 

84643 ALZENIRA QUEIROZ DOS SANTOS VERAS ESTATUTÁRIO TÉCNICO JUDICIÁRIO 08/11/2021 à 12/11/2021 

Publique-se. Cumpra-se. 
NELY ALVES DA CRUZ 

DIRETORA DO FORO - 3ª ENTRÂNCIA  
 

ESMAT 
Editais 

EDITAL nº 107, de 2021 – SEI Nº 21.0.000025428-0 
  
O diretor geral da Escola Superior da Magistratura Tocantinense (ESMAT), no uso de suas atribuições, dispõe sobre as normas 
gerais para ingresso e participação da Palestra TalkShow “Mulheres no judiciário: relações de gênero”, a se realizar no dia 
28 de outubro de 2021, mediante as condições determinadas neste Edital e nos demais dispositivos legais aplicados à espécie, 
conforme segue: 
  
1. DADOS GERAIS 
Nome: Palestra TalkShow “Mulheres no judiciário: relações de gênero.” 
Objetivo: Promover a sensibilização dos servidores quanto as relações de gênero no processo de trabalho do Poder Judiciário 
do Estado do Tocantins. 
Período de inscrições: As inscrições ocorrerão no período de 15 de outubro à 28 de outubro de 2021. 
Inscrições: As inscrições serão realizadas via web, por meio de link disponibilizado no Portal da Esmat – 
http://esmat.tjto.jus.br/portal/. Após o período de inscrição, a Secretaria Acadêmica enviará e-mail com a confirmação de 
matrícula. 
Público-Alvo: Servidores e servidoras, magistrados e magistradas e estagiários e estagiárias do Poder Judiciário Tocantinense. 
Carga horária: 2 horas-aula 
Modalidade: a Distancia. 
Local: Auditório do Tribunal Pleno com transmissão ao vivo pela Plataforma Virtual da Escola Superior da Magistratura 
Tocantinense (ESMAT) do YouTube. 
  
2. VAGAS:  
2.1 Quantidade de Vagas: 1.500 
2.2 Distribuição das Vagas: 

Públicos-Alvo Nº de Vagas 

Servidores e servidoras do Poder Judiciário 1200 

Magistrados e magistradas do Poder Judiciário 120 

Estagiários e estagiárias do Poder Judiciário Tocantinense. 280 

  
2.3 Caso o percentual de vagas previstas não seja preenchido na ordem preferencial, estas serão destinadas à classe 
subsequente até que sejam totalmente preenchidas. 
2.4 Os demais servidores interessados em participar do workshop, que não fizerem parte público definido no item 3.1 e tenham 
interesse em participar da atividade, deverão solicitar inscrição pelo e-mail do Núcleo de Capacitação e Aperfeiçoamento de 
Servidores da Esmat – nucas@tjto.jus.br. As solicitações serão atendidas conforme disponibilidade de vagas. 
  
3. PRÉ-REQUISITOS 
3.1 Serem servidores e servidoras, magistrados e magistradas e estagiários e estagiárias do Poder Judiciário Tocantinense. 
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4. FREQUÊNCIA E AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM 
4.1 Os servidores matriculados deverão participar da atividade no dia 28 de outubro de 2021, Plataforma Virtual da Escola 
Superior da Magistratura Tocantinense (ESMAT) com transmissão ao vivo pelo YouTube; 
4.2 O acesso dos alunos ocorrerá por meio da Secretaria Acadêmica Virtual da Esmat, onde será registrada a frequência 
automática, após o login do aluno e acesso ao link disponibilizado para participação; 
4.3 Somente os alunos matriculados terão acesso à plataforma de transmissão e interatividade durante o desenvolvimento da 
Palestra; 
4.4 Todo o acesso ocorrerá exclusivamente por meio da Secretaria Acadêmica (SAV) da Esmat, devendo o aluno permanecer 
logado durante a Palestra; 
4.5 Todos os alunos estarão sujeitos às regras estabelecidas na Portaria n° 1.965, de 12 de setembro de 2018, publicada no 
Diário da Justiça nº 4.348, em 13 de setembro de 2018, e também às regras previstas no Edital próprio do evento. 
  
5. CRONOGRAMA E PROGRAMAÇÃO 
  

Data Horário Conteúdo Programático 

28/10/2021 Das 16h às 17h40 

Palestra: TalkShow “Mulheres no judiciário: relações de gênero.” 
  
Palestrante: Vitor Hugo Alves Rocco (Vitor Hugo) 
  
Debatedoras: Érica Pollyana Oliveira Nunes e Ruth do Prado Cabral 
  
Interatividade e resposta às perguntas dos participantes. 

Carga Horária Total 2 horas-aula 

  

PALESTRANTE  

Nome Vitor Hugo Alves Rocco (Vitor Hugo) 

Síntese do 
Currículo 

Graduado em Marketing, pós-graduando em Neurociência e Gestão de Pessoas e Autor dos livros: 
Segredos Mágico – Um guia para ser mais produtivo, controlar as emoções e realizar sonhos Inteligência 
Emocional – Emoções: Você domina ou será dominado! certificações internacionais em desenvolvimento 
humano pelo IBC (Instituto brasileiro de Coaching), Hipnólogo pela Escola de Hipnose Practitioner em PNL 
(Programação Neurolinguística) pelo Instituto Tera. 

  

DEBATEDORA  

Nome Érica Pollyana Oliveira Nunes 

Síntese do 
Currículo 

Possui graduação em Serviço Social pela Universidade Estadual do Tocantins (2015). Metra em Serviço 
Social pela PUC- GO. Especialista em Saúde da Família e Comunidade FESP/ULBRA. Atualmente é 
docente no curso do serviço social da UNIVERSIDADE ESTADUAL DO TOCANTINS, tutora na residência 
multiprofissional em Palmas TO. Pesquisadora e extensionista nas áreas: Mundo do trabalho, saúde, 
feminismo/ gênero, formação profissional em Serviço Social. 

  

DEBATEDORA 

Nome Ruth do Prado Cabral 

Síntese do 
Currículo 

Psicóloga, Mestra em Direitos Humanos (UFG/2014). Doutora em Psicologia Clinica e Cultura (PUC-
GO/2021). Docente no curso de Graduação em Psicologia do CEULP/ ULBRA. Docente em cursos de pós-
graduação. Atua como Psicóloga Clínica Analítico Comportamental com ênfase em terapias contextuais. 
Formação em Terapia de Aceitação e Compromisso. Experiência na área de docência e Supervisão Clínica. 
As áreas de interesse em pesquisa referem-se a temáticas das áreas de Análise do Comportamento 
Aplicada e Questões Sociais, Gênero, Corporeidade, Feminismo e Saúde Mental. 

  
6.  DISPOSIÇÕES FINAIS 
6.1 A inscrição e matricula dos servidores e servidoras, magistrados e magistradas e estagiários e estagiárias implicará aceitação 
prévia das normas contidas no presente Edital; 
6.3 Os casos omissos e dúvidas de interpretação das normas reguladoras do Evento, porventura suscitados, deverão ser 
encaminhados à Coordenação do Congresso. 
  
Palmas-TO, 13  de outubro de 2021. 



ANO XXXIII-DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 5061 PALMAS-TO, QUINTA-FEIRA, 14 DE OUTUBRO DE 2021 48 

 

 
 

Desembargador MARCO VILLAS BOAS 
Diretor Geral da Esmat 

 
EDITAL nº 106, de 2021 – SEI Nº 21.0.000025478-6 

  
O diretor geral da Escola Superior da Magistratura Tocantinense (ESMAT), no uso de suas atribuições, dispõe sobre as normas 
gerais para ingresso e participação da Palestra “Superação: o que te impede de ser feliz?”, a se realizar no dia 28 de outubro 
de 2021, mediante as condições determinadas neste Edital e nos demais dispositivos legais aplicados à espécie, conforme 
segue: 
1. DADOS GERAIS 
Nome: Palestra “Superação: o que te impede de ser feliz?” 
Objetivo: Promover a sensibilização e interação entre os servidores e servidoras do Poder Judiciário do Tocantins, com o 
objetivo de prestigiar os serviços prestados, melhorar as relações interpessoais e consequentemente proporcionar mais 
qualidade de vida no trabalho 
Período de inscrições: As inscrições ocorrerão no período de 18 de outubro à 28 de outubro de 2021. 
Inscrições: As inscrições serão realizadas via web, por meio de link disponibilizado no Portal da Esmat – 
http://esmat.tjto.jus.br/portal/. Após o período de inscrição, a Secretaria Acadêmica enviará e-mail com a confirmação de 
matrícula. 
Público-Alvo: Servidores e servidoras, magistrados e magistradas e estagiários e estagiárias do Poder Judiciário Tocantinense. 
Carga horária: 1 horas-aula 
Modalidade: a Distancia. 
Local: Auditório do Tribunal Pleno com transmissão ao vivo pela Plataforma Virtual da Escola Superior da Magistratura 
Tocantinense (ESMAT) do YouTube. 
2. VAGAS:  
2.1 Quantidade de Vagas: 2.000 
2.2 Distribuição das Vagas: 

Públicos-Alvo Nº de Vagas 

Servidores e servidoras do Poder Judiciário 1.600 

Magistrados e magistradas do Poder Judiciário 120 

Estagiários e estagiárias do Poder Judiciário Tocantinense. 280 

2.3 Caso o percentual de vagas previstas não seja preenchido na ordem preferencial, estas serão destinadas à classe 
subsequente até que sejam totalmente preenchidas. 
2.4 Os demais servidores interessados em participar do workshop, que não fizerem parte público definido no item 3.1 e tenham 
interesse em participar da atividade, deverão solicitar inscrição pelo e-mail do Núcleo de Capacitação e Aperfeiçoamento de 
Servidores da Esmat – nucas@tjto.jus.br. As solicitações serão atendidas conforme disponibilidade de vagas. 
3. PRÉ-REQUISITOS 
3.1 Serem servidores e servidoras, magistrados e magistradas e estagiários e estagiárias do Poder Judiciário Tocantinense. 
4. FREQUÊNCIA E AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM 
4.1 Os servidores matriculados deverão participar da atividade no dia 28 de outubro de 2021, Plataforma Virtual da Escola 
Superior da Magistratura Tocantinense (ESMAT) com transmissão ao vivo pelo YouTube; 
4.2 O acesso dos alunos ocorrerá por meio da Secretaria Acadêmica Virtual da Esmat, onde será registrada a frequência 
automática, após o login do aluno e acesso ao link disponibilizado para participação; 
4.3 Somente os alunos matriculados terão acesso à plataforma de transmissão e interatividade durante o desenvolvimento da 
Palestra; 
4.4 Todo o acesso ocorrerá exclusivamente por meio da Secretaria Acadêmica (SAV) da Esmat, devendo o aluno permanecer 
logado durante a Palestra; 
4.5 Todos os alunos estarão sujeitos às regras estabelecidas na Portaria n° 1.965, de 12 de setembro de 2018, publicada no 
Diário da Justiça nº 4.348, em 13 de setembro de 2018, e também às regras previstas no Edital próprio do evento. 
5. CRONOGRAMA E PROGRAMAÇÃO 

Data Horário Conteúdo Programático 

28/10/2021 Das 14h às 15h 

Palestra: “Superação: o que te impede de ser feliz?” 
  
Palestrante: André Luis Ortiz Pratte 
  
Interatividade e resposta às perguntas dos participantes. 

Carga Horária Total 1 hora-aula 
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PALESTRANTE  

Nome André Luis Ortiz Pratte 

Síntese do 
Currículo 

De ex-vendedor de jornal em feira à PhD em Business Administration in Neuromarketing pela Florida 
Christian University/USA, André Ortiz é Palestrante Internacional, Empresário, Escritor, Consultor e 
Professor.de 
Gestão de Vendas e Marketing na FGV, na Universidade Positivo e na Florida Christian University. Possui 
mais de 20 anos de experiência como 
executivo na Ambev, Claro, Nextel e Hsbc. Já ministrou palestras no Canadá, Paraguai, China, Emirados 
Árabes e Estados Unidos. Autor de 30 Dvd´s, 5 metodologias de ensino e 6 livros. É o maior gerador de 
conteúdo gratuito para Empresários, Gestores de Vendas e Vendedores do Brasil, por meio do seu Canal no 
Youtube (www.tvdovendedor.com.br), o único canal do país que conta com mais de 2.000 vídeos de vendas 
motivacionais. Em 17 anos como palestrante, mais de 12.000.000 (doze milhões) de pessoas já o assistiram 
presencialmente e on-line, onde já foi contratado por 900 empresas e ministrou mais de 2.000 palestras. 
Metodologias In Company: Vendas (Prospecção, Abordagem, Negociação, Fechamento e Pós Vendas), 
Neurovendas, Motivação, Excelência no Atendimento ao Cliente, Liderança e Oratória. 

  
6.  DISPOSIÇÕES FINAIS 
6.1 A inscrição e matricula dos servidores e servidoras, magistrados e magistradas e estagiários e estagiárias implicará aceitação 
prévia das normas contidas no presente Edital; 
6.3 Os casos omissos e dúvidas de interpretação das normas reguladoras do Evento, porventura suscitados, deverão ser 
encaminhados à Coordenação do Congresso. 
  
Palmas-TO, 13 de outubro de 2021. 

  
  

Desembargador MARCO VILLAS BOAS 
Diretor Geral da Esmat 

 
EDITAL nº 104, de 2021 –SEI Nº 21.0.000009104-6 

  
O diretor geral da Escola Superior da Magistratura Tocantinense (ESMAT), no uso de suas atribuições, dispõe sobre as normas 
gerais para ingresso e participação no evento III SEMINÁRIO DA CIDADANIA DO TOCANTINS, a se realizar no dia 26 de 
outubro de 2021, mediante as condições determinadas neste Edital e nos demais dispositivos legais aplicados à espécie, 
conforme segue: 
  
1. DADOS GERAIS 
1.1 Nome: III SEMINÁRIO DA CIDADANIA DO TOCANTINS 
1.2 Objetivo: Refletir sobre os processos formativos e de construção/desenvolvimento da cidadania e da sociabilidade humanas, 
centradas nos Direitos Humanos Fundamentais, a partir das relações educativas e de uma ação profissional consciente, 
entendendo ser a educação um caminho adequado para que se construam alternativas e possibilidades de uma sociedade mais 
justa e humana. 
1.3 Período de Inscrições: As inscrições ocorrerão no período de 13 a 26 de outubro de 2021. 
1.4 Inscrições: As inscrições serão realizadas por meio do Sistema Acadêmico da Escola Superior da Magistratura 
Tocantinense (SAV/ESMAT), e o link será disponibilizado no Portal da Esmat. 
1.5 Públicos-Alvo:  
Magistrados, magistradas, servidores, servidoras do Poder Judiciário Tocantinense e comunidade em geral. 
1.6 Carga Horária: 8 horas-aula 
1.7 Modalidade: EaD 
1.8 Local: Plataforma Virtual da Escola Superior da Magistratura Tocantinense (ESMAT) 
2. VAGAS:  
2.1 Quantidade de Vagas: 1.000 
  
3. PRÉ-REQUISITOS 
3.1 Serem magistrados, magistradas, servidores e servidoras do Poder Judiciário Tocantinense; 
3.2 Serem da comunidade em geral; 
3.3 Para participar do Evento, faz-se necessário dispor de equipamento tecnológico (computador, tablet, smartphone) com 
acesso à internet, uma vez que será transmitido via web. 
  
4. FREQUÊNCIA E AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM 
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4.1 Os inscritos e as inscritas deverão participar das atividades programadas, conforme descrição no item 5 deste Edital 
específico; 
4.2 A frequência será computada no momento em que o(a) participante efetuar o seu login de acesso no Sistema Acadêmico 
Virtual (SAV), para assistir à transmissão do Evento, link este que será disponibilizado, no Portal Esmat, para acesso na data do 
Evento; 
4.3 Não haverá aferição de nota aos alunos e às alunas; 
4.4 Problemas de acesso à plataforma da Esmat devem ser remetidos à equipe da Secretaria Acadêmica da Escola pelo e-mail: 
saesmat@tjto.jus.br ou pelo telefone: (63) 3218-4256; 
4.5 Se houver alteração no cronograma de desenvolvimento, ou no período de realização do Evento, esta será comunicada por 
e-mail. Para tanto, os inscritos e as inscritas deverão atualizar seus e-mails e telefones de contato em seus perfis na Secretaria 
Acadêmica Virtual (SAV) e no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA). 
  
5. CRONOGRAMA E PROGRAMAÇÃO 

III SEMINÁRIO DA CIDADANIA DO TOCANTINS 

DIA 26 DE OUTUBRO DE 2021 

Programação Estrutura 

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

Das 8h30 às 9h 

Abertura 
  
Composição da Mesa  
Desembargador João Rigo Guimarães – Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
Desembargadora Etelvina Maria Sampaio – Corregedora Geral da Justiça do Estado do Tocantins 
Desembargador Marco Villas Boas – Diretor Geral da Escola Superior da Magistratura do Estado do 
Tocantins (ESMAT) 
Juíza Aline Marinho Bailão Iglesias – Coordenadora da Coordenadoria da Cidadania órgão da 
Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Tocantins 

Apresentação de Documentário (Conforme SEI nº 21.0.000009577-7) 

Das 9h às 10h 

Tema 1: Desafios que fortalecem 
  
Palestrantes:  
Juiz Adonias Barbosa da Silva 
Juíza Aline Marinho Bailão Iglesias 
Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
Coordenadora de Mesa:  
Desembargadora Etelvina Maria Sampaio Felipe 
Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins. 

Das 10h às 11h 

Tema 2: Avanços da educação online  
  
Palestrante:  
Katia Ethiénne Esteves dos Santos 
Professora de Pós-Graduação e coordenadora de EaD da PUCPR 
Coordenadora de Mesa:  
Desembargadora Jaqueline Adorno de La Cruz Barbosa 
Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins. 

Das 11h às 12h 

Tema 3: Proteção à mulher e reeducação do agressor 
  
Palestrante: 
Gabriela Prado Manssur 
Idealizadora do Projeto Justiceiras e coordenadora do GT de violência contra mulher da Virada 
Feminina. 
Coordenadora de Mesa:  
Desembargadora Ângela Maria Ribeiro Prudente 
Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 

Intervalo para Almoço 

Das 14h às 15h 
Tema 4: Perspectivas da educação em tempos de pandemia  
  
Palestrante:  
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Zita Ana Lago Rodrigues 
Professora e consultora do Sistema de Ensino Aprende Brasil da Editora Positivo 
Coordenador de Mesa:  
Desembargador Eurípedes do Carmo Lamounier 
Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 

Das 15h às 16h 

Tema 5: Justiça Restaurativa: alternativa ao penal ou alternativa penal ? 
  
Palestrante: Juiz Marcelo Salmaso 
Juiz de Direito do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo 
Coordenadora de Mesa:  
Juíza Julianne Freire Marques  
Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 

Das 16h às 17h 

Tema 6:  O impacto do voto consciente na sociedade  
  
Palestrante:  
Doutora Ângela Issa Haonat 
Professora da UFT e da Católica do Tocantins. Advogada e juíza do TRE TO 
Coordenador de Mesa:  
Desembargador Marco Villas Boas 
Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 

Das 17h às 18h 

Tema 7: Direito Sistêmico e as Constelações Familiares na Resolução de Conflitos 
  
Palestrante:  
Sami Storch 
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia 
  
Coordenador de Mesa:  
Juiz Gilson Coelho Valadares 
Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 

Carga Horária Total 8 horas-aula 

  

PALESTRANTES 

Nome Aline Marinho Bailão Iglesias 

Síntese do Currículo 

Doutoranda em Desenvolvimento Regional Universidade Federal do Tocantins (DINTER 
UFT/ESMAT). Mestra em Prestação Jurisdicional e Direitos Humanos, pela Universidade Federal do 
Tocantins/Escola Superior da Magistratura Tocantinense, 2013-2015. Pós-Graduada em Estado de 
Direito e Combate à Corrupção, pela Esmat, 2016-2017. Tutora do Curso de Direitos Humanos, pela 
Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados (ENFAM), 2018. Professora no 
Curso de Pós-Graduação Lato Sensu em Prática Judiciária, 2016-2018; 2018-2020. Possui 
certificação nos cursos de Formação de Formadores e de Tutoria da Escola Nacional de Formação e 
Aperfeiçoamento de Magistrados, 2017. Coordenadora de Cidadania da Corregedoria-Geral de 
Justiça do Tocantins. Desde 2008, atua como juíza de direito no Estado do Tocantins. 

  

Nome Adonias Barbosa da Silva 

Síntese do Currículo 

Graduado em Direito, pela Pontifícia Universidade Católica de Goiás, 1980. Atualmente é juiz de 
direito do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins. Tem experiência e é especialista na área de 
Direito, com ênfase em Direitos Especiais. 
 http://lattes.cnpq.br/3446541720666156 

  

Nome Zita Ana Lago Rodrigues 

Síntese do Currículo 

Licenciada em Filosofia. Pós-Graduada em Ciências da Educação, Metodologias em EaD e Ética e 
Filosofia Política, pela UFPR. Mestra em Educação – Ensino Superior, pela FURB. Doutora em 
Educação – PHD – WIU-USA- UFRJ. Docente universitária, palestrante e consultora para as áreas de 
Filosofia e Ética na Educação, Gestão Educacional e Escolar, LDB-EM 9394-96, BNCC-EB, avaliação 
educacional e institucional, tendências do pensamento pedagógico brasileiro, ensino médio, 
paradigmas educacionais e mudanças no contexto da educação, entre outros. Atualmente é 
palestrante e consultora do Sistema de Ensino Aprende Brasil da Editora Positivo, com mais de 2.000 
palestras, presenciais e online, proferidas em todo o território nacional. Professora visitante da ULHT 
– Lisboa, Portugal, e da UCSF – Santa Fé, Argentina. 16 livros editados e 11 cd-books com temas 
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educacionais e filosóficos, entre eles ‘Ética, Educação e Cidadania’. 
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/busca.do SENHA CL. CTBAPR7272  

  

Nome Maria Gabriela Prado Manssur 

Síntese do Currículo 

Tem mais de 20 anos de trabalhos dedicados à defesa dos direitos da mulher e é uma das vozes 
mais atuantes deste tema no Brasil. Idealizadora de vários projetos de políticas públicas de 
empoderamento feminino, igualdade, acesso à justiça, prevenção e combate a violência contra 
mulheres. Criadora do site e instagram: @justiçadesaia, idealizadora do Projeto Justiceiras, 
@justiceirasoficial, site: justiceiras.org.br. Tem artigos publicados em diversos veículos de mídia 
impressa e online. É Formada pela PUC/SP. Mestranda em Direito Político e Econômico, pelo 
Mackenzie. Especialista em Violência Doméstica, pela Universitá di Roma, na Itália. Promotora de 
Justiça, desde 2003. Atualmente é membro auxiliar na Ouvidoria das Mulheres, no Conselho Nacional 
do Ministério Público, Coordenadora Geral da Comissão de Mulheres (CONAMP), uma das 
integrantes do Grupo de Atuação Especial de Enfrentamento à Violência Doméstica do Ministério 
Público do Estado de São Paulo (GEVID), na Capital. 
Foi professora de Direito Digital no Insper, e no curso Damásio ministrou aulas da Lei Maria da Penha 
e o enfrentamento da violência contra meninas e mulheres. É integrante do Comitê Nacional 
Impulsionador ELES POR ELAS – HE FOR SHE – da ONU Mulheres. Coordenadora do GT de 
violência contra mulher da Virada Feminina. 

  

Nome Katia Ethiénne Esteves dos Santos 

Síntese do Currículo 

Pós-Doutoranda em Educação, pela PUCPR. Doutora em Educação – Tema Educação Híbrida, 
2018. Mestra em Educação – Tema Educação à Distância, 2012, pela Pontifícia Universidade 
Católica do Paraná. Graduada em Pedagogia, pela Universidade Santo André, 1988. Graduada em 
Licenciatura em Estudos Sociais, pela Universidade Santo André, 1993. Especialista em Tecnologias 
Educacionais, pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná. Atuou como coordenadora de ensino 
(EaD), na Universidade Positivo, e como coordenadora pedagógica na área de Desenvolvimento, 
EaD e Pesquisa – Positivo Informática Tecnologia Educacional. Educadora há mais de 30 anos. Tem 
experiência na área de Educação Básica, Educação Digital, atuando principalmente nos seguintes 
temas: Formação Continuada, Formação de Professores, Educação à Distância e Educação 
Tecnológica. Membro dos Grupos de Pesquisa – PEFOP – Paradigmas Educacionais e Formação de 
Professores, pela PUCPR, e Vozes, Empoderamento Inclusão e Direitos Humanos (CNPQ) e do 
grupo Inovação Acadêmica (CNPQ). Participante da comissão científica EDUCERE, 2015 e 2017. 
Orientadora dos(as) estudantes nos cursos de Pós-Graduação. Desenvolvedora de materiais de EaD 
para a Unesco. Atua como consultora educacional da KMK – Consultoria e Treinamento –, 
ministrando palestras, Workshop, delineando percursos didáticos de aprendizagem, entre outras 
atividades. Atua como professora convidada da PUCPR nos cursos de Pós-Graduação. Atua como 
Coordenadora de EAD PUCPR. 
Fonte: http://lattes.cnpq.br/7680630419858481 

  

Nome Marcelo Nalesso Salmaso 

Síntese do Currículo 

Juiz de Direito do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, com formação em Justiça 
Restaurativa, desenvolvendo projetos e ações neste campo, desde 2012. Membro do Grupo Gestor 
da Justiça Restaurativa do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Membro do Comitê Gestor da 
Justiça Restaurativa do Conselho Nacional de Justiça. Integrou o Grupo de Trabalho do Conselho 
Nacional de Justiça, constituído nos anos 2015 e 2016, para a elaboração da Resolução nº 225 do 
Conselho Nacional de Justiça, de 2016, e relator da proposta de normativa. Secretário para a Justiça 
Restaurativa da Associação de Magistrados Brasileiros (AMB), desde 2016. Coordenador da Justiça 
Restaurativa no Núcleo de Estudos da Associação Paulista de Magistrados (APAMAGIS), desde 
2015. Membro colaborador da Coordenadoria da Infância e da Juventude do Tribunal de Justiça do 
Estado de São Paulo. Coordenador do Núcleo da Justiça Restaurativa da Comarca de Tatuí-SP. 
Formador e tutor pela Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados (ENFAM). 
Convidado a proferir ciclo de palestras e realizar visitas de articulação no Programa de Justiça 
Restaurativa promovido pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) e pelo 
Peacemake Funding da Organização das Nações Unidas (ONU), em Guiné-Bissau, em outubro de 
2019. Apresentou o Programa de Justiça Restaurativa do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo 
no Simpósio Nacional de Justiça Restaurativa do Canadá, em novembro de 2019. Participou, como 
representante do Brasil, do “Seminario Internacional y Taller sobre Justicia Restaurativa”, promovidos 
pelo Ministerio de Justicia e Derechos Humanos de Chile e pelo Programa de la Unión Europea para 
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la Cohesión Social en América Latina (EUROsociAL), com o apoio da Unesco, em abril de 2018. 
Músico profissional (trombonista) de 1995 a 2002. 

  

Nome Angela Issa Haonat  

Síntese do Currículo 

Pós-Doutora em Los Retos Del Derecho Publico, pela Universidade de Santiago de Compostela, 
2019. Doutora em Direito do Estado, com ênfase em Direito Constitucional, pela Pontifícia 
Universidade Católica de São Paulo, 2011. Mestra em Direito, 2004, pela Universidade Metropolitana 
de Santos, com ênfase em Direitos Difusos. Especialista em Direito Ambiental (FSP/USP). 
Especialista em Direito Penal (EPM). Especialista em Direito dos Contratos (CEU). MBA Internacional 
em Gestão Ambiental (PROENCO). Professora da Graduação (Direito Ambiental e Direito 
Constitucional) e da Pós-Graduação Stricto Sensu do Programa de Mestrado em Prestação 
Jurisdicional e Direitos Humanos da Universidade Federal do Tocantins. Membro da Associação dos 
Professores de Direito Ambiental do Brasil (APRODAB). Membro do Instituto Brasileiro de Direito 
Constitucional (IBDC). Membro do Conselho Editorial da Escola Superior da Magistratura 
Tocantinense. Tem experiência na área de Direito, com ênfase em Direito Constitucional, Direito 
Ambiental, Direito do Consumidor e Direito Eleitoral. 
Fonte: ID Lattes: 9421403351506139 

  

Nome Sami Storch 

Síntese do Currículo 

Juiz de Direito do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia desde 2006. Doutorando em Direito pela 
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP). Possui graduação em Direito pela 
Universidade de São Paulo (1999) e mestrado em Administração Pública e Governo pela Fundação 
Getúlio Vargas - EAESP/FGV-SP (2004). Formado em Consultoria Sistêmica Empresarial, Coaching 
e Constelações Organizacionais - Abordagem Bert Hellinger (Coord.: Hoffmann & Partners / 
Alemanha - Brasil). Treinamento Avançado Intensivo em Constelações Familiares com Bert Hellinger 
pela Hellingerschulle - Alemanha ("Hellinger Sciencia - Moving with the Spirit-Mind"). Desde 2006, 
vem obtendo altos índices de conciliações e encontrando soluções bem sucedidas com a utilização 
dos princípios e técnicas das constelações sistêmicas para a resolução de conflitos na Justiça. 
Pioneiro em nível mundial na utilização da abordagem sistêmico-fenomenológica das constelações 
familiares para promover conciliações e a resolução de conflitos na Justiça. Autor do projeto 
"Constelações Familiares na Justiça", recebeu o Prêmio Destaque do Núcleo Integrado de 
Conciliação do Tribunal de Justiça da Bahia em 2013, pela iniciativa. Agraciado com a Menção 
Honrosa do Prêmio Conciliar é Legal (V Edição - 2015) - Categoria Juiz Individual, do Conselho 
Nacional de Justiça (CNJ). Autor do blog Direito Sistêmico (direito sistemico.wordpress.com), onde 
publica artigos e notícias sobre a visão sistêmica do direito e a contribuição da ciência das 
constelações sistêmicas segundo Bert Hellinger para a resolução de conflitos em diversas áreas. 
Ministra cursos, palestras e workshops sobre o Direito Sistêmico e a mediação, conciliação e 
resolução de conflitos com as constelações familiares sistêmicas. 
Fonte:  http://lattes.cnpq.br/7843653604835101 

      

6. DISPOSIÇÕES FINAIS 
6.1 A inscrição do(a) candidato(a) implicará aceitação prévia das normas contidas no presente Edital; 
6.2 Os casos omissos e dúvidas de interpretação das normas reguladoras do Evento, porventura suscitados, deverão ser 
encaminhados à Coordenação do Seminário.   
Palmas-TO, 13 outubro de 2021. 

  
Desembargador MARCO VILLAS BOAS 

Diretor Geral da Esmat 
 

EDITAL nº 108, de 2021 –SEI Nº 21.0.000021830-5 
  

O diretor geral da Escola Superior da Magistratura Tocantinense (ESMAT), no uso de suas atribuições, dispõe sobre as normas 
gerais para ingresso e participação no curso CURSO BÁSICO DE MEDIAÇÃO EXTRAJUDICIAL – PARTE TEÓRICA a se 
realizar no período 19 de outubro a 16 de dezembro de 2021, mediante as condições determinadas neste Edital e nos demais 
dispositivos legais aplicados à espécie, conforme segue: 
1. DADOS GERAIS 
1.1 Nome: Curso Básico de Mediação Extrajudicial – Parte Teórica 
  
1.2 Objetivo: Empregar adequadamente os métodos consensuais de tratamento de conflitos, em especial a mediação e a 
conciliação nos Cartórios Extrajudiciais, com vista à pacificação social e ao amplo acesso à justiça, objetivos principais da 
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Política Judiciária Nacional de Tratamento Adequado dos Conflitos de Interesses,  instituída pela Resolução nº 125 do Conselho 
Nacional de Justiça, de 29 de novembro de 2010. 
  
1.3 Período de Inscrições: As inscrições ocorrerão no período de 15 a 17 de outubro de 2021. 
  
1.4 Inscrições: 
1.4.1 Todas as inscrições para a participação no referido curso deverão ser por indicação da Associação dos Notários e 
Registradores do Tocantins (ANOREG/TO), de acordo com o público-alvo específico e o quantitativo de vaga; 
  
1.4.2 As indicações deverão ser encaminhadas para o e-mail: nufam@tjto.jus.br pela Anoreg/TO, em documento único, com as 
indicações: nome completo; CPF; e-mail e telefone, para que sejam realizadas as matrículas pela Secretaria Acadêmica Virtual; 
  
1.4.3 Ressalta-se que o(a) candidato(a) deverá acompanhar seu e-mail para tomar conhecimento da situação da matrícula, se foi 
homologada, ou não.  
  
1.5 Públicos-Alvos:  
  
Tabeliães(ãs) e registradores(as) titulares ou delegatários(as) dos serviços notariais e registrais no Tocantins 
  
1.6 Carga Horária: 40 horas-aula 
  
1.7 Modalidade: EaD 
  
1.8 Local: Plataforma Virtual da Escola Superior da Magistrtura Tocantinense (ESMAT) 
  
2. VAGAS:  
Quantidade de Vagas: 40 
3. PRÉ-REQUISITOS 
Serem tabeliães(ãs) e registradores(as) titulares ou delegatários(as) dos serviços notariais e registrais no Tocantins 
  
4. FREQUÊNCIA E AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM 
4.1 Frequência 
  
4.1.1 A frequência no curso será registrada com base no Relatório das Atividades, emitido pelo Ambiente Virtual de 
Aprendizagem (AVA) e Sistema Acadêmico Virtual (SAV), sendo computados os seguintes itens: webaulas, participação nos 
fóruns e realização da atividade avaliativa; 
  
4.1.2 Todas as atividades, como fóruns, slides, vídeos, documentários, leituras de cartilhas e artigos, ocorrerão por meio da 
Plataforma Moodle, no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA); 
  
4.1.3 Se houver alteração no cronograma de desenvolvimento ou no período de realização do curso, esta será comunicada por 
e-mail. Para tanto, os(as) alunos(as) deverão atualizar seus e-mails e telefones de contato em seus perfis na Secretaria 
Acadêmica Virtual (SAV) e Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA); 
  
4.2 Avaliação  
  
4.2.1 A avaliação será realizada de forma individual e coletiva. Quanto à avaliação individual, esta se dará por meio da resolução 
da atividade proposta pelos(as) professores(as) em cada módulo.  Já a avaliação coletiva será realizada pelos(as) 
professores(as), a partir da visualização das videoaulas e participação nos fóruns de discussão, em cada Módulo do curso, 
caracterizando-se, assim, a avaliação contínua deste; 
  
4.2.2 Após o término do curso, os(as) professores(as) ficarão responsáveis pela aferição de notas de seus alunos e suas alunas, 
e pelo fechamento do Diário Eletrônico – informações necessárias que servirão de respaldo para a certificação dos(as) 
concluintes; 
  
4.2.3 Somente receberão o certificado de conclusão os alunos e as alunas que obtiverem média igual ou superior a 7,0 e 
frequência igual ou superior a 75% de aproveitamento; 
  
4.2.4 A nota final do(a) aluno(a) será composta pela média das 4 notas obtidas nas avaliações modulares, seguindo a equação 
abaixo: 
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M1 (10,0) + M2 (10,0) + M3 (10,0) + M4 (10,0): 4  = 10,0 
  
4.2.5 Os alunos e as alunas estarão sujeitos(as) às regras estabelecidas na Portaria nº 1.965, de 12 de setembro de 2018, e 
também às regras previstas neste Edital. 
5. CRONOGRAMA E PROGRAMAÇÃO 

  

  AMBIENTAÇÃO 

  Data/Período De 19 a 20 de outubro de 2021 

  
Proposta para o 
Curso 

Período de ambientação no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), na Plataforma Moodle, 
para apresentação do curso, com tutoriais para que os(as) alunos(as) possam se apropriar das 
ferramentas disponibilizadas na modalidade de curso EaD. 

  Carga Horária 1 hora-aula 

  MÓDULO I 

  Tema Panorama Histórico dos Métodos Consensuais de Solução de Conflitos 

  Data/Período De 21 de outubro a 3 de novembro de 2021 

  Professora Umbelina Lopes 

  
Conteúdos 
Programáticos 

 Legislação brasileira; 
 Projetos de lei; 
 Lei dos Juizados Especiais; 
 Resolução nº 125 do Conselho Nacional de Justiça, de 2010; 
 Novo Código de Processo Civil – art. 165; 
 Lei de Mediação – art. 42; 
 A Política Judiciária Nacional de Tratamento; 
 Adequado de Conflitos; 
 Acesso à justiça; 
 Mudança de mentalidade, qualidade do serviço de conciliadores(as) e mediadores(as); 
 Estruturação do Conselho Nacional de Justiça, Núcleo Permanente de Métodos; 
 Consensuais de Solução de Conflitos e Cejusc; 
 A audiência de conciliação e mediação do novo Código de Processo Civil; 
 Capacitação e remuneração de conciliadores(as) e mediadores(as); 
 Cultura da Paz e Métodos de Solução de Conflitos; 
 Panorama nacional e internacional; 
 Conciliador(a) e mediador(a): auxiliares da justiça -  arts. 149  e 165 do Código de 

Processo Civil e art. 4º da Lei nº 13.140, de 2015. 

  

Metodologia do 
Módulo 

Carga Horária Síncrona – 4 horas-aula 
  
Webaula 1 no Google Meet 
Data: 21 de outubro de 2021 
Horário: Das 16h às 18h 
  
Webaula 2 no Google Meet 
Data: 27 de outubro de 2021 
Horário: Das 16h às 18h 

  

Carga Horária Assíncrona – 4 horas-aula 
Interatividade de alunos e de alunas no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA). 
  
Tempo destinado às atividades: a critério do aluno e da aluna, desde que cumpram a carga 
horária de interatividade no AVA de 4 horas de estudos. 
  

 Interatividade no Ambiente Virtual de Aprendizagem com o acompanhamento de alunos 
e de alunas com a facilitadora de aprendizagem; 

 Utilização de slides, vídeos, documentários, cartilhas, artigos para ilustrar a temática do 
módulo; 

 Fórum de Discussão Formativa. 

  
Atividade Avaliativa do Módulo – 1 hora-aula 
De 27 a 29 de outubro de 2021 
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 Fórum Tira-Dúvidas; 
 Proposta de Atividade Avaliativa individual, elaborada pela facilitadora de 

aprendizagem, com valor de 10,0 pontos, que deverá ser postada no Ambiente Virtual 
de Aprendizagem. 

Correção da atividade avaliativa pela facilitadora de aprendizagem 
De 30 de outubro a 3 de novembro de 2021 

 A facilitadora de aprendizagem irá corrigir a atividade e postar a nota no Ambiente 
Virtual. 

  Carga Horária Total 9 horas-aula 

  MÓDULO II 

  Tema Teoria da Comunicação 

  Data/Período De 4 a 17 de novembro de 2021 

  Professor Rodrigo Dias 

  
Conteúdos 
Programáticos 

 Autocomposição e Heterocomposição; 
 Teoria da Comunicação; 
 Negociação; 
 Prisma (ou espectro) de processos de resolução de disputas: negociação, 
 conciliação, mediação, arbitragem, processo judicial, processos híbridos; 
 Teoria da Comunicação/Teoria dos Jogos; 
 Axiomas da comunicação; 
 Comunicação verbal e não verbal; 
 Escuta ativa. Comunicação nas pautas de interação e no estudo do inter-

relacionamento humano: aspectos sociológicos e aspectos psicológicos; 
 Premissas conceituais da autocomposição; 
 Moderna Teoria do Conflito: 
 Conceito e estrutura; 
 Aspectos objetivos e subjetivos; 
 Negociação: 
 Conceito: Integração e distribuição do valor das negociações; 
 Técnicas básicas de negociação (a barganha de posições; a separação de pessoas de 

problemas; concentração em interesses; desenvolvimento de opções de ganho mútuo; 
critérios objetivos; melhor alternativa para acordos negociados); 

 Técnicas intermediárias de negociação (estratégias de estabelecimento de rapport; 
transformação de adversários em parceiros; comunicação efetiva). 

  

Metodologia do 
Módulo 

Carga Horária Síncrona – 4 horas-aula 
Webaula 3 no Google Meet 
Data: 4 de novembro de 2021 
Horário: Das 16h às 18h 
Webaula 4 no Google Meet 
Data: 11 de novembro de 2021 
Horário: Das 16h às 18h 

  

Carga Horária Assíncrona – 4 horas-aula 
Interatividade de alunos e de alunas no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA). 
Tempo destinado às atividades: a critério do aluno e da aluna, desde que cumpram a carga 
horária de interatividade no AVA de 4 horas de estudos. 

 Interatividade no Ambiente Virtual de Aprendizagem com o acompanhamento de alunos 
e de alunas com o facilitador de aprendizagem; 

 Utilização de slides, vídeos, documentários, cartilhas, artigos para ilustrar a temática do 
módulo; 

 Fórum de Discussão Formativa. 

  
Atividade Avaliativa do Módulo – 1 hora-aula 
De 11 a 13 de novembro de 2021 
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 Fórum Tira-Dúvidas; 
 Proposta de Atividade Avaliativa individual, elaborada pelo facilitador de aprendizagem, 

com valor de 10,0 pontos, que deverá ser postada no Ambiente Virtual de 
Aprendizagem. 

Correção da atividade avaliativa pelo facilitador de aprendizagem 
De 14 a 17 de novembro de 2021 

 O facilitador de aprendizagem irá corrigir a atividade e postar a nota no Ambiente 
Virtual. 

  Carga Horária Total 9 horas-aula 

  MÓDULO III 

  Tema Conciliação e Mediação 

  Data/Período De 18 de novembro a 1º de dezembro de 2021 

  Professora Neilan Angela Celestino Argento 

  
Conteúdos 
Programáticos 

1. Conceito Mediação  
1. Mediação judicial e extrajudicial, prévia e incidental ante o procedimento; 

1.  
4. Etapas – Planejamento, Pré-Mediação e Mediação propriamente dita (acolhida, 

declaração do(a) mediador(a), reunião inicial das partes, identificação e 
esclarecimentos dos interesses ocultos,sentimentos e necessidades, resumo , 
agenda, produção de opção, (negociação) termo do acordo); 

5. Técnicas ou ferramentas (comediação, recontextualização, resumo, validação 
de sentimentos, identificação das propostas  implícitas, formas de perguntas, 
escuta ativa, produção de opção, acondicionamento das questões e interesses 
subjacentes das partes, teste de realidade ou reflexão). 

2. Conceito Conciliação;  
1. Conciliação judicial e extrajudicial ante o procedimento; 
2. Etapas: planejamento da sessão, apresentação ou abertura, esclarecimentos 

ou investigação das propostas das partes, criação de opções, escolha da 
opção, lavratura do acordo; 

3. Técnicas (recontextualização, identificação das propostas implícitas, afago, 
escuta ativa, espelhamento, produção de opção, acondicionamento das 
questões e interesses das partes, teste de  realidade); 

4. Formalização do acordo;  
1. Dados essenciais do termo de conciliação (qualificação das partes, 

número de identificação, natureza do conflito...); 
2. Redação do acordo: requisitos mínimos e exequibilidade; 

5. Encaminhamentos e estatística. 

3. O papel do(a) mediador(a)/conciliador(a) e sua relação com os(as)  envolvidos(as) 
 (ou agentes) na conciliação e na  mediação:  

1. O envolvimento do(a) operador(as) mediador(as)/conciliador(as) com outras 
áreas do conhecimento; 

3.2 Contornando as dificuldades durante a realização do procedimento de situações de 
desequilíbrio e descontrole emocional                   dos(as) envolvidos(as); 
 3.3 Os(As) operadores(as) do direito ( magistrado(a), promotor(a), advogado(a),  defensor(a) 
público(a) etc.) e a conciliação/mediação; 
3.4 Técnicas para estimular advogados(as) a atuarem de forma   cooperativa e eficiente na 
conciliação/mediação; 
4. Ética de conciliadores(as) e mediadores(as): 
4.1 O(A) terceiro(a) facilitador(a): funções, postura, atribuições, limites de atuação. 

  
Metodologia do 
Módulo 

Carga Horária Síncrona – 6 horas-aula 
Webaula 5 no Google Meet 
Data: 18 de novembro de 2021 
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Horário: Das 15h às 18h 
Webaula 6 no Google Meet 
Data: 25 de novembro de 2021 
Horário: Das 15h às 18h 

  

Carga Horária Assíncrona – 2 horas-aula 
Interatividade de alunos e de alunas no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA). 
Tempo destinado às atividades: a critério do aluno e da aluna, desde que cumpram a carga 
horária de interatividade no AVA de 2 horas de estudos. 

 Interatividade no Ambiente Virtual de Aprendizagem com o acompanhamento de alunos 
e de alunas com a facilitadora de aprendizagem; 

 Utilização de slides, vídeos, documentários, cartilhas, artigos para ilustrar a temática do 
módulo; 

 Fórum de Discussão Formativa. 

  

Atividade Avaliativa do Módulo – 1 hora-aula 
De 25 a 27 de novembro de 2021 

 Fórum Tira-Dúvidas; 
 Proposta de Atividade Avaliativa individual, elaborada pela facilitadora de 

aprendizagem, com valor de 10,0 pontos, que deverá ser postada no Ambiente Virtual 
de Aprendizagem. 

Correção da atividade avaliativa pela facilitadora de aprendizagem 
De 28 de novembro a 1º de dezembro de 2021 

 A facilitadora de aprendizagem irá corrigir a atividade e postar a nota no Ambiente 
Virtual. 

  Carga Horária Total 9 horas-aula 

  MÓDULO IV 

  Tema 
O Papel do(a) Conciliador(a)/Mediador(a) e a Ética de Conciliadores(as) e Mediadores(as) 
nos cartórios extrajudiciais 

  Data/Período De 2 a 15 de dezembro de 2021 

  Professora Celma Laurinda Freitas Costa 

  
Conteúdos 
Programáticos 

1. PLANO NORMATIVO  
1. Constituição Federal (art. 236), Lei de Registros Públicos (Lei nº 6.015, de 

1973), Lei de Cartório (Lei nº 8.935, de 1994), Lei de Protesto (Lei nº 9.492, de 
1997), Lei de Medição (Lei nº 13.140, de 2015) e Código de Processo Civil (Lei 
nº 13.105, de 2015), Provimento CNJ nº 67, de 2018, Provimento nº 72 do 
Conselho Nacional de Justiça, de 2018 (Resolução nº 125, Provimento nº 74, 
de 2018, Provimento do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins sobre os 
Procedimentos de Conciliação e de Mediação em elaboração e edição; 

2. Conceitos básicos para a conciliação e mediação nas serventias extrajudiciais; 
3. Princípio da livre escolha das partes interessadas pelos(as) conciliadores(as) e 

mediadores(as) extrajudiciais; 
4. Princípio da Publicidade da Atividade Delegatária e Princípio da 

Confidencialidade e do Sigilo nos Procedimentos da Conciliação e da Mediação 
Extrajudiciais; 

5. Função dos(as) delegatários(as) e seus prepostos nos Procedimentos da 
Conciliação e da Mediação Extrajudiciais – atuação em coexistência de papéis, 
ou não?; 

6. Atribuições dos(as) conciliadores(as) e mediadores(as) extrajudiciais: Cadastro 
de Colaboradores dos Cartórios e  Cadastro para a Lista Pública do Tribunal de 
Justiça do Estado do Tocantins; 

7. Órgãos e instituições vinculadas às Serventias Extrajudiciais (Conselho 
Nacional de Justiça, Corregedoria Geral de Justiça do Estado de Tocantins, juiz 
corregedor permanente das Serventias Extrajudiciais, Nupemec, Cejusc, 
Entidades capacitadoras de conciliadores(as) e mediadores(as). 
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2. PLANO PROCEDIMENTAL  
1. Formalidade Procedimental Reduzida 
2. Sujeitos: as partes interessadas e a facultatividade da presença do(a) 

advogado(a) ou defensor(a) público(a). Juiz(a) para homologar acordo, 
promotor(a) de justiça, procurador(a)  público(a); 

3. Objeto (a questão conflitiva?); 
4. Requerimento: Protocolo, Exame Formal, Ciência do(a) requerente e 

Notificação da parte requerida; 
5. Sessões (audiências): Sessões Ordinárias e Sessões Extraordinárias, duração 

e prazos; 
6. Emolumentos; 
7. Livros dos Procedimentos da Conciliação e da Mediação Extrajudiciais; 
8. Arquivamento: pasta de documentos físicos ou armazenamento de arquivos 

eletrônicos (LGPD); 
9. Fluxograma do Plano de Trabalho dos Procedimentos da Conciliação e da 

Mediação Extrajudiciais; 
10.  Estatística: resultado dos Procedimentos da Conciliação e Mediação 

Extrajudiciais. 
3. PLANO DA PRÁTICA NOS PROCEDIMENTOS DA CONCILIÇÃO E DA MEDIAÇÃO 

EXTRAJUDICIAIS  
1. Aplicação de técnicas negociais e limites de atuação dos(as) conciliadores(as) 

e mediadores(as) extrajudiciais nas sessões de conciliação e de mediações 
extrajudiciais; 

2. Atuação das partes envolvidas nos Procedimentos de Conciliação e de 
Mediação Extrajudiciais; 

3. Ética de conciliadores(as) e mediadores(as) nos Cartórios Extrajudiciais: 
Código de Ética de conciliadores(as) e mediadores(as) Judiciais – Resolução nº 
125, de 2010 – como Código de Condutas, Princípios e Garantias, 
Responsabilidades e Sanções. 

  

Metodologia do Módulo 

Carga Horária Síncrona – 4 horas-aula 
Webaula 7 no Google Meet 
Data: 2 de dezembro de 2021 
Horário: Das 16h às 18h 
Webaula 8 no Google Meet 
Data: 9 de dezembro de 2021 
Horário: Das 16h às 18h 

  

Carga Horária Assíncrona – 4 horas-aula 
Interatividade de alunos e de alunas no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA). 
Tempo destinado às atividades: a critério do aluno e da aluna, desde que cumpram a carga horária de 
interatividade no AVA de 4 horas de estudos. 

 Interatividade no Ambiente Virtual de Aprendizagem com o acompanhamento de alunos e de 
alunas com a facilitadora de aprendizagem; 

 Utilização de slides, vídeos, documentários, cartilhas, artigos para ilustrar a temática do módulo; 
 Fórum de Discussão Formativa. 

  

Atividade Avaliativa do Módulo – 1 hora-aula 
De 9 a 11 de dezembro de 2021 

 Fórum Tira-Dúvidas; 
 Proposta de Atividade Avaliativa individual, elaborada pela facilitadora de aprendizagem, com 

valor de 10,0 pontos, que deverá ser postada no Ambiente Virtual de Aprendizagem. 

Correção da atividade avaliativa pela facilitadora de aprendizagem 
De 12 a 15 de dezembro de 2021 

 A facilitadora de aprendizagem irá corrigir a atividade e postar a nota no Ambiente Virtual. 

  Carga Horária Total 9 horas-aula 

  AVALIAÇÃO DE REAÇÃO E FECHAMENTO DO CURSO 

  Data/Período 16 de dezembro de 2021 
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Atribuição dos(as) 
facilitadores(as) de 
aprendizagem 

Correção da atividade avaliativa pelos(as) facilitadores(as) de aprendizagem. 
Fechamento do Diário Eletrônico pelos(as) facilitadores(as) de aprendizagem. 

  
Atribuição dos(as) 
discentes 

Avaliação de reação pelos alunos e pelas alunas da estrutura curricular, de professores, 
professoras, facilitadores(as) de aprendizagem, da metodologia aplicada. 

  Carga Horária 1 hora-aula 

  CARGA HORÁRIA TOTAL DO CURSO 

  

Modalidade de Ensino à 
Distância 

Ambientação 1 hora-aula 

40 horas-aula 

  Webaulas síncronas 18 horas-aula 

  Interatividade assíncrona no AVA 18 horas-aula 

  Avaliação de Reação/Fechamento do curso 1 hora-aula 

  9.1.1   

  Nome Umbelina Lopes Pereira Rodrigues   

  Síntese do Currículo 

Graduada em Direito, pela Faculdade de Direito de Anápolis, 1996. Pós-Graduada em 
Direito Público: Constitucional e Administrativo, pela Faculdade de Direito do Vale do Rio 
Doce, Governador Valadares. Mestranda da VII Turma em Prestação Jurisdicional e 
Direitos Humanos, realizado pela Universidade Federal do Tocantins em parceria com a 
Escola Superior da Magistratura Tocantinense. Exerce o cargo de juíza de direito do 
Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, desde 11.4.2002, sendo titular da Vara de 
Recuperação Judicial de Empresas, Falências, Precatórias e Juizado da Fazenda 
Pública. Coordenadora do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania 
(CEJUSC), da Comarca de Araguaína. Juíza Coordenadora do Núcleo Permanente de 
Métodos Consensuais de Solução de Conflitos (NUPEMEC), do Tribunal de Justiça do 
Estado do Tocantins, de 2015 a 2019. Formadora de formadores, com enfoque em 
mediação e métodos ativos de aprendizagem, pela Escola Nacional de Magistrados 
(ENFAM). Palestrante, conferencista e painelista sobre temas relacionados aos direitos 
humanos, acesso à justiça, efetividade da justiça e mecanismos alternativos de solução 
de conflitos, especialmente mediação e conciliação. Participa organizando eventos, 
como congressos, seminários, workshop e cursos na área da conciliação, mediação, 
justiça restaurativa, direito sistêmico (constelação familiar), enegrama. Tem experiência 
como docente em Magistério Superior. Participou de projeto de extensão com o tema: 
Conciliação e o Centro de Solução de Conflitos e Cidadania, na Faculdade Católica Dom 
Orione de Araguaína. 
Fonte:  http://lattes.cnpq.br/0993499026592605 

  

9.1.2   

Nome Rodrigo Rodrigues Dias   

Síntese do 
Currículo 

Doutorando em Direito, pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos (UNISINOS). Mestre em Ciências 
Sociais, pela Universidade Estadual do Oeste do Paraná (UNIOESTE). Graduado em Direito, pela 
Universidade de São Paulo (USP). Juiz de direito titular da Vara da Infância e da Juventude e Anexos 
da Comarca de Toledo/PR. Coordenador do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania 
(CEJUSC) da mesma Comarca. Juiz coordenador da Sétima Coordenadoria da Infância e da 
Juventude. Membro do Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos 
(NUPEMEC). Instrutor de Mediação e de Conciliação Judicial, pelo Conselho Nacional de Justiça. 
Instrutor de Práticas Restaurativas, Círculos de Construção de Paz, pela Escola de Servidores do 
Tribunal de Justiça do Estado do Paraná (ESEJE). Formador de formadores, pela Escola Nacional de 
Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados (ENFAM). Professor universitário em nível de 
Graduação e Pós-Graduação, no Centro Universitário Fundação Assis Gurgacz (FAG) e Escola da 
Magistratura do Paraná. 
Fonte: http://lattes.cnpq.br/8561193699432787 
OBS.: Possui curso de Formadores de Formadores – FOFO/ENFAM. 

  

9.1.3   

Nome Neilan Angela Celestino Argento   

Síntese do 
Currículo 

Bacharela em Direito, pela Faculdade Estácio de Teresina. 
Especialista em Gestão de Conflitos, promovido pela Escola Legislativa Prof. Wilson Brandão – 
Faculdade Adelmar Rosado (FAR). Especialista em Docência Superior (em andamento), também 
promovido pela Faculdade Adelmar Rosado (FAR). Instrutora Judicial de Cursos de Capacitação em 
Mediação Judicial, promovidos pelo Conselho Nacional de Justiça. Instrutora de Cursos de 
Capacitação em Mediação Extrajudicial, promovidos pela Escola Superior de advocacia do Estado do 
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Piauí (ESA-PI). Instrutora de cursos de aperfeiçoamento em mediação judicial dos conflitos Familiar e 
Fundiários, promovidos pelo Nupemec-PI em parceria com a EJUD-PI. Professora de Pós-Graduação 
em Mediação de Conflitos nas Instituições de Ensino Superior, Estácio-Teresina, Facid-Teresina 
(FAR). Mediadora de Conflitos Extrajudicial e Judicial. Palestrante em temas ligados às MASCs e à 
Comunicação Não violenta. Administradora da Empresa PASS Consultoria Empresarial Ltda.-ME. 
Atuação Voluntária: CMC-Centro de Mediação e Cidadania Estácio Ceut, CEJUSC/Pi-Centro 
Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania, NUSCC-Pi- Núcleo de Solução Consensual de 
Conflito e Cidadania. Ministrante de aulas teóricas e práticas dos temas Mediação, Gestão 
Administrativa, Gestão de Pessoal. Formação (em desenvolvimento) em Neurolínguistica, pelo INEX- 
DL – Desenvolvimento em Liderança. Gestora do CEMAC-CRECI-PI, Centro de Mediação arbitragem 
e conciliação do Conselho de Corretores de Imóveis do Piaui. Vice-Presidente da Associação de 
multiprofissionais do Mercado Imobiliário do Estado do Piauí(AMMI). Corretora de Imóveis em 
Formação. Avaliadora de imóveis e perita imobiliário, formada pelo CRECI-PI e IA Treinamentos. 
Livros publicados/organizados ou edições 1. Argento, n. A. C.; Edição em 2018. 2. Argento, n. A. C.; 
Edição em 2019. 

9.1.4    

Nome Celma Laurinda Freitas Costa   

Síntese do 
Currículo 

Graduada em Direito, pelo Centro de Ensino Superior de Jataí, Goiás (CESUT). Doutora em 
Educação, pela Pontifícia Universidade Católica de Goiás (PUC Goiás). Doutora em Ciências da 
Religião, pela PUC Goiás. Doutora em Direito, pelo programa Dinter com Estácio de Sá e Centro 
Universitário de Goiás (Uni-Anhanguera). Doutora em Direito, pela Universidad del Museo Argentino 
(UMSA), Argentina. Mestra em Educação, pela PUC Goiás. Mestra em Direito no ramo de Soluções 
Alternativas de Controvérsias Empresariais, pela Escola Paulista de Direito (EPD). Mestra em 
Antropologia Cultural no ramo de Ciências Sociais e Jurídica, pelo Instituto Iberoamerica da 
Universidade de Salamanca (USAL), Espanha. Especialista em Gestão e Direito Educacional, pelo 
ILAPE. Especialista em Negociação, Mediação, Conciliação e Arbitragem, pelo Centro Universitário 
de Goiás (Uni-Anhanguera). Especialista em Direito Notarial e Registral, pela Uniderp. Ex-Professora 
substituta da Universidade Federal de Goiás (UFG). Militou como advogada na área empresarial, 
trabalhista e cível em Goiânia, Goiás, 1992-2012. Instrutora com formação em instrutoria, pelo CNJ 
para capacitação de conciliadores(as) e mediadores(as). Mediadora e conciliadora judicial, capacitada 
pelo TJ/GO, tendo atuado como mediadora, conciliadora e instrutora voluntária no TJ/GO. Foi diretora 
acadêmica e coordenadora do curso de Direito da Faculdade de Inhumas (FacMais). Oficiala de 
Registro Civil, Comarca de Santa Vitória-Tribunal, Minais Gerais, 2013-2015. Atualmente é professora 
universitária na FacMais. Pesquisadora na área da Mediação e Conciliação sobre o "Projeto Mediar é 
Divino!", iniciado pelo TJ/GO, e sobre a Conciliação e Mediação em serventias extrajudiciais. 
Articulista. Notária (tabeliã) na Comarca de Garanhuns, Pernambuco, desde 2018. 

  

                      

  

7.  DISPOSIÇÕES FINAIS 
6.1 A inscrição do candidato implicará aceitação prévia das normas contidas no presente Edital; 
6.2 Os casos omissos e dúvidas de interpretação das normas reguladoras do curso, porventura suscitados, deverão ser 
encaminhados à Coordenação.   
Palmas-TO, 13 de outubro de 2021. 

  
Desembargador MARCO VILLAS BOAS 

Diretor Geral da Esmat 
 

Portarias 
PORTARIA No 027, de 2021 – SEI  nº  21.0.000021830-5. 

  
O Excelentíssimo Senhor Desembargador MARCO VILLAS BOAS, diretor geral da Escola Superior da Magistratura 
Tocantinense (ESMAT), no uso das atribuições que a Resolução no 076, de 2014, lhe confere e, 
  
CONSIDERANDO a efetivação dos objetivos da Política Judiciária Nacional de Tratamento Adequado dos Conflitos de 
Interesses, instituídos pela Resolução nº 125 do Conselho Nacional de Justiça, de 29 de novembro de 201, em especial a 
mediação e a conciliação nos Cartórios Extrajudiciais, com vista à pacificação social e ao amplo acesso à justiça, 
R E S O L V E 
Art. 1º Designar o juiz MÁRCIO SOARES DA CUNHA, sem prejuízo de suas funções, como coordenador do Curso Básico de 
Mediação Extrajudicial – Parte Teórica –, a ser promovido pela Escola Superior da Magistratura Tocantinense (ESMAT). 
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
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Publique-se. Cumpra-se. 
Palmas-TO, 13 de outubro de 2021. 
  

Desembargador MARCO VILLAS BOAS 
Diretor Geral da Esmat 

 
PORTARIA Nº 026, de 2021 – SEI nº 21.0.000009104-6 

  
O Excelentíssimo Senhor Desembargador MARCO VILLAS BOAS, diretor geral da Escola Superior da Magistratura 
Tocantinense (ESMAT), no uso das atribuições que a Resolução no 076, de 2014, lhe confere e, 
  
CONSIDERANDO a importância de refletir sobre os processos formativos e de construção/desenvolvimento da cidadania e da 
sociabilidade humanas, centradas nos Direitos Humanos Fundamentais, a partir das relações educativas e de uma ação 
profissional consciente, entendendo ser a educação um caminho adequado para que se construam alternativas e possibilidades 
de uma sociedade mais justa e humana 
R E S O L V E 
  
Art. 1º Designar a juíza Aline Marinho Bailão Iglesias, sem prejuízo de suas funções, como coordenadora do III SEMINÁRIO 
DA CIDADANIA DO TOCANTINS, a ser promovido pela Escola Superior da Magistratura Tocantinense (ESMAT). 
Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
  
Publique-se. Cumpra-se. 
  
Palmas-TO, 13 de outubro de 2021. 
  

Desembargador MARCO VILLAS BOAS 
Diretor Geral da Esmat 

  
 

PRECATÓRIOS 
SECRETÁRIA: AMANDA SANTA CRUZ MELO 

Intimações aos advogados 
REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR Nº 0011085-68.2014.8.27.0000 
ORIGEM: COMARCA DE PALMAS-TO 
REFERENTE: AUTOS Nº 2011.0010.0910-5/0 
REQUISITANTE: JUÍZO DA 3ª VARA DA FAZENDA E REGISTROS PÚBLICOS DA COMARCA DE PALMAS/TO. 
REQUERENTE: MÁRCIA AYRES DA SILVA, ALESSANDRA ANDRADE FRANÇA E SIMONE ANDRADE FRANÇA 
ADVOGADAS: MÁRCIA AYRES DA SILVA, ALESSANDRA ANDRADE FRANÇA E SIMONE ANDRADE FRANÇA 
ENTIDADE DEVEDORA: ESTADO DO TOCANTINS 
  
Por ordem do Excelentíssimo Senhor JOAO RIGO GUIMARÃES - Presidente deste Tribunal de Justiça, ficam as partes 
interessadas nos autos epigrafados, INTIMADAS da seguinte DECISÃO :“Trata-se de REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR, em 
favor de Márcia Ayres da Silva, Alessandra Andrade França e Simone Andrade França, em que figura como entidade devedora 
o Estado do Tocantins, expedido conforme termos do Ofício Requisitório nº 145/2014 da lavra do Juiz de Direito Frederico Paiva 
Bandeira de Souza. Através do despacho exarado no evento nº 25, foi determinado à expedição dos respectivos Alvarás para 
levantamento do valor individual de R$ 647,15 (seiscentos e quarenta e sete reais e quinze centavos) para cada credora, 
totalizando R$ 1.941,46 (um mil novecentos e quarenta e um reais e quarenta e seis centavos) e rendimentos proporcionais. A 
Secretaria de Precatórios certificou no evento nº 48 “que até a presente data (17/06/15) não houve a retirada dos Alvarás 
Judiciais nº 004/2015 e 006/2015, tendo sido determinado à intimação pessoal das requerentes para proceder ao respectivo 
levantamento, conforme despacho do evento nº 50”. Expedidos os mandados de intimação nº 004/2015 (evento nº 59) e 
005/2015 (eventos nº 62), os mesmos restaram prejudicados, conforme certidão constante nos respectivos eventos. A decisão 
do evento nº 70 considerou que o presente feito não poderia ficar inerte de forma indefinida, apenas no aguardo de providência 
cabível à parte credora, razão pela qual determinou à Secretaria de Precatórios que promovesse a transferência do valor total 
depositado para a quitação dos alvarás judiciais nº 004/2015 e 006/2015, e rendimentos, para uma conta judicial vinculada ao 
juízo de origem, para fins de adimplemento deste requisitório. Também ficou consignado que, após a comunicação ao juízo da 
execução, fossem arquivados os autos. A Secretaria de Precatórios apresenta a resposta da instituição bancária, evento nº 81, 
na qual informa que ainda pende de levantamento o valor destinado à beneficiária Alessandra Andrade França. A Secretaria 
certifica no evento nº 85 que “o presente RPV é originário autos físicos n º 2011.0010.0910-5/0 (Ação de Execução de 
Honorários Advocatícios), e pelo fato de não existir o processo eletrônico correspondente não foi possível gerar guia de deposito 
judicial”. Decisão do evento 86 determinou à Secretaria de Precatórios que diligenciasse junto a Diretoria Financeira no sentido 
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de promover a respectiva transferência para conta do Tesouro Estadual, conforme LC 151/2015 e, após, o arquivamento 
definitivo dos presentes autos. A Diretoria Financeira informa que “o levantamento ou transferência de seus valores seguem os 
trâmites normais, por meio da emissão de alvará eletrônico ou não sendo o feito virtual, pela exceção, com a emissão da ordem 
de forma física para a conta única do Estado.” Antes, porém, a advogada Márcia Ayres da Silva argumenta “que a partir do dia 
05 de abril de 2004, data do substabelecimento, as advogadas outorgadas na procuração não praticaram nenhum ato” e requer 
a expedição de alvará em seu nome. Pois bem. Conforme se percebe do relatado, as beneficiárias dos Alvarás Judiciais nº 
004/2015 e 006/2015 não foram encontradas, muito embora haja registro de diversas tentativas de intimação pessoal ou por 
edital. O pedido de levantamento por parte da advogada Márcia Ayres da Silva esbarra na impossibilidade, vez que os créditos 
foram requisitados na origem em nome de beneficiárias diversas. Sendo assim, a medida cabível a espécie é, de fato, a definida 
na decisão do evento nº 86 da lavra do então Presidente Desembargador Helvécio Maia. Por todo exposto, DETERMINO à 
Secretaria de Precatórios que publique pela última vez o Edital de Intimação para o respectivo levantamento no prazo de 10 
(dez) dias. Após a publicação e não havendo nenhuma manifestação, cumpra a decisão do evento nº 86, promovendo o 
arquivamento definitivo dos presentes autos e a transferência do crédito para conta do Tesouro Estadual, por meio de alvará 
eletrônico (conforme manifestação da DIFN – Evento 92), nos termos da LC 151/2015. Intimem-se. Cumpra-se”. Desembargador 
JOÃO RIGO GUIMARÃES - PRESIDENTE 
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TRIBUNAL PLENO 
Des. JOÃO RIGO GUIMARÃES (Presidente) 
Des. MARCO ANTHONY STEVESON VILLAS BOAS 
Desª. JACQUELINE ADORNO DE LA CRUZ BARBOSA  
Desª. ÂNGELA MARIA RIBEIRO PRUDENTE  
Juiz JOCY G. DE ALMEIDA EM SUBST. DES. RONALDO 
EURÍPEDES  
Des. EURÍPEDES LAMOUNIER 
Des. HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO  
Desª. MAYSA VENDRAMINI ROSAL 
Desª. ETELVINA MARIA SAMPAIO FELIPE 
Des. PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO 
Des. ADOLFO AMARO MENDES  

 

Juíz JOSÉ RIBAMAR MENDES JÚNIOR - JUIZ CONVOCADO 
 

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

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

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

1ª TURMA JULGADORA 
Desª. JACQUELINE ADORNO (Relatora) 
Des. HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO (Vogal) 
Desª. MAYSA VENDRAMINI ROSAL (Vogal) 
 

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

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

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

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

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

1ª TURMA JULGADORA 
Des. MARCO VILLAS BOAS (Relator) 
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