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SEÇÃO JUDICIAL 

1º GRAU DE JURISDIÇÃO 

ARAGUAINA 
1ª vara cível 

Intimações às partes 
PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL Nº 0003999-03.2019.8.27.2706/TO – CHAVE: 842865985919  
AUTOR: MAGNO CARMO RIBEIRO 
RÉU: WAGNER LIMA SANTANA (CPF 731.036.321-34)- REVEL 
INTIMAÇÃO: FICA O REQUERIDO REVEL INTIMADO DO INTEIRO TEOR DO EVENTO 104, A FIM DE ADOTAR AS 
PROVIDÊNCIAS CABÍVEIS, NOS TERMOS DO ART. 346 DO CP. 
EVENTO 104: INTIMAR a parte do agendamento da audiência de instrução no SIVAT - Sistema de Videoconferência e 
Audiências do Tocantins, para o dia 23/02/21, às 17h00min, bem como do link da audiência, tudo nos termos da decisão do 
evento 88: 
Título: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL Nº 0003999-03.2019.8.27.2706/TO - MAGNO CARMO RIBEIRO X WAGNER LIMA 
SANTANA 
Tempo: 23/02/2022 17:00 ~ 23/02/2022 18:30 (UTC-03:00) 
ID: 47809 
Senha:   811503 
Descrição: INSTRUÇÃO 
Entrar na videoconferência: 
1)  diretamente pelo link: https://vc.tjto.jus.br/meeting/join/#/login?t=OFo+M1BWdZJy+cm3lm7Jiw== 
OU 
2) Acesse e entre com a ID da coferência e senha para entrar na reunião: https://vc.tjto.jus.br/meeting/join/#/login 
Araguaína/TO, data e horário na assinatura digital. 
 
Autos n. Nº 0028117-43.2019.8.27.2706/TO / Chave: 208173021819 – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL 
AUTOR: SIDNEI DA SILVA RIBEIRO 
RÉU: LUIZ ANGELO FEITOSA – CPF 457.652.431-34 
INTIMAÇÃO: FICA O REQUERIDO REVEL INTIMADO DO EVENTO 113, BEM COMO DAS INFORMAÇÕES ACERCA DA 
AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DESIGNADA, A FIM DE ADOTAR AS PROVIDÊNCIAS CABÍVEIS, NOS TERMOS DO ART. 346 
DO CPC. 
EVENTO 113: INTIMAR a parte do agendamento da audiência de instrução no SIVAT - Sistema de Videoconferência e 
Audiências do Tocantins, para o dia 28/03/2022, às 15h00min, nos termos e advertências da decisão do evento 73, bem como 
do link da audiência: 
Título: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL Nº 0028117-43.2019.8.27.2706/TO - SIDNEI DA SILVA RIBEIRO X LUIZ ANGELO 
FEITOSA 
Tempo: 28/03/2022 15:00 ~ 28/03/2022 16:30 (UTC-03:00) 
ID: 37585 
Senha:   494725 
Descrição: INSTRUÇÃO 
Entrar na videoconferência: 
1) Diretamente pelo link: https://vc.tjto.jus.br/meeting/join/#/login?t=/kRM/+7DU338fdGcyzey0w== 
OU 
2) Acesse e entre com a ID da coferência e senha para entrar na reunião: https://vc.tjto.jus.br/meeting/join/#/login 
Araguaína/TO, data e horário na assinatura digital. 
Dayane B. Borges de Sousa  
 

Editais 
USUCAPIÃO Nº 0018200-05.2016.8.27.2706/TO 
AUTOR: LEOMIZA BEZERRA ANDRADE 
AUTOR: FELIX DIAS DE OLIVEIRA 
RÉU: JORDITA MARIA DE OLIVEIRA 
EDITAL Nº 4408649 
PRAZO DO EDITAL: 20 (VINTE) DIAS - JUSTIÇA GRATUITA 
OBJETO: INTIMAÇÃO 
CHAVE: 934357952416 
A Excelentíssima Senhora ADALGIZA VIANA DE SANTANA, Juíza de Direito titular da 1ª Vara Cível desta Comarca de 
Araguaína, Estado do Tocantins, na forma da lei, etc... 
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FAZ  SABER aos que o presente edital de citação virem, ou dele tiverem conhecimento, que por este Juízo e Escrivania da 
Primeira Vara Cível da Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, se processam os autos do processo acima 
identificado, sendo o presente para INTIMAR o(a) requerido(a) JORDITA MARIA DE OLIVEIRA, RG n. 1.362.498 - GO, incrita 
no CPF n. 292.011.441-7, ATUALMENTE EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO, para comparecer à audiência de instrução 
designada para o dia 28/03/2022 14:00:00, a ser realizada através de videoconferencia, bem como para prestar depoimento 
pessoal, ficando a mesma advertida da pena de confesso, caso não compareça ou, comparecendo, se recuse a depor, o juiz 
aplicar-lhe-á a pena (art. 385, § 1º. CPC). A audiência será realizada no SIVAT - Sistema de Videoconferência e Audiências do 
Tocantins, cujo link de acesso segue abaixo: Título: USUCAPIÃO Nº 0018200-05.2016.8.27.2706/TO - LEOMIZA BEZERRA 
ANDRADE E OUTRO X JORDITA MARIA; Tempo: 28/03/2022 14:00 ~ 28/03/2022 16:00 (UTC-03:00); ID: 73265; Senha:   
895988; Descrição: INSTRUÇÃO. Entrar na videoconferência: 1) Diretamente 
pelo link: https://vc.tjto.jus.br/meeting/join/#/login?t=hzYLKrE0aOHZ35MXBMyZ9Q==; OU 2) Acesse e entre com a ID da 
coferência e senha para entrar na reunião: https://vc.tjto.jus.br/meeting/join/#/login. OBSERVAÇÃO: para maiores 
esclarecimentos sobre como ter acesso à audiência a parte poderá ligar no telefone/whatsapp do cartório (63) 3501-
1573. E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na forma do artigo 257, II, do 
Código de Processo Civil e afixado no placar do Fórum local. 
ANEXOS: o número do processo e chave acima identificados são as informações necessárias para acesso ao inteiro teor do 
processo no sítio do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins (www.tjto.jus.br => Processo Judicial Eletrônico – E-PROC => e-
Proc 1º Grau => consulta pública => rito ordinário => consulta processual), sendo considerado vista pessoal do interessado para 
todos os efeitos legais. Tudo conforme instrução normativa n. 001/16 - TJTO e art. 9º, § 1º, da Lei nº 11.419/06. 
ENDEREÇO DA COMARCA: Avenida Filadélfia, nº 3650, Setor das Autarquias Estaduais, Araguaína/TO, CEP: 77.813-905, 
telefone (63) 3501-1500. 
 DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos 12/01/2022. Eu, DAYANE BATISTA 
BORGES DE SOUSA, Servidor do Judiciário, que digitei o presente, que vai conferido e subscrito pela magistrada abaixo 
identificada. 
 

1ª vara da família e sucessões 

Editais de publicações de sentenças de interdição 
EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO 
O Doutor FABIANO RIBEIRO, MM. Juiz de Direito, titular da 1ª Vara de Família e Sucessões da 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 nº.00211455720198272706 O Doutor FABIANO 
RIBEIRO, MM. Juiz de Direito, titular da 1ª Vara de Família e Sucessões da 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 nº.0021145572019827270, requerida por ANAZELIA FERREIRA DOS 
PRAZERES, brasileira, viúva, do lar, portadora do Registro Geral nº. 789.973, SSP/TO, inscrita no Cadastro de Pessoas Físicas 
sob nº. 015.734.441-03, sem endereço eletrônico, residente e domiciliada na Rua Tocantins, s/n, Povoado Cocalim, Santa Fé do 
Araguaia, CEP 77.848-000, telefone (63) 99286- 6224  move em face de ANA CLEIA DOS PRAZERES DE SOUSA, brasileira, 
solteira, beneficiária, portadora do Registro Geral nº. 867.714, SSP/TO, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas sob nº. 
015.734.411-80, sem endereço eletrônico, residente e domiciliada na Rua Tocantins, s/n, Povoado Cocalim, Santa Fé do 
Araguaia, CEP 77.848-000. Pelo MM. Juiz, no evento 76 foi prolatada a sentença, cuja parte dispositiva segue transcrita: 
“...POSTO ISTO, com fundamento no artigo 755, I e II, do CPC, nomeio CURADOR(A) em favor da  parte Requerida ANA CLEIA 
DOS PRAZERES DE SOUSA, na pessoa de ANAZELIA FERREIRA DOS PRAZERES, para a prática de atos de natureza 
negocial e patrimonial, não podendo, todavia, o(a) Curador(a) praticar atos de disposição de direito em nome da Curatelada, tais 
como alienação de bens, oneração de bens e pactuação de empréstimos bancários, sem prévia autorização judicial. A presente 
curatela não abrange os atos existenciais mencionados no art.6.º, da Lei n.º 13.146/2015, ficando o(a) Curador(a) autorizado(a) a 
representar a parte Curatelada perante órgãos públicos, para tratar de interesses da mesma, bem como perante Institutos de 
Previdência, podendo levantar pagamentos de benefícios previdenciários, efetuar recadastramentos, inclusive criação, 
atualização, liberação e renovação de senhas. Em consequência, procedo à extinção do processo, com resolução de mérito, nos 
termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Custas e honorários sobrestados na forma do art. 98, § 3º, do CPC. 
Fica dispensada a especialização de hipoteca legal. Fica o(a) Curador(a) ciente de que deverá aplicar em benefício da parte 
Curatelada, os valores decorrentes de benefícios previdenciários e/ou quaisquer rendas obtidas pela mesma, de tudo prestando 
contas, na forma do artigo 1.774 do Código Civil. Expeça-se Termo de Compromisso de Curatela. A presente sentença deverá 
ser inscrita no registro de pessoas naturais e imediatamente publicada na rede mundial de computadores, no sítio do tribunal a 
que estiver vinculado o juízo e na plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça, onde permanecerá por 6 (seis) meses, 
na imprensa local, 1 (uma) vez, e no órgão oficial, por 3 (três) vezes, com intervalo de 10 (dez) dias, constando do edital os 
nomes do(a) Curatelado(a) e do(a) Curador(a), a causa e os limites da curatela, e os atos que o(a) Curatelado(a) poderá praticar 
autonomamente. P. R. Intimem-se eletronicamente as Partes e o Ministério Público. As comunicações de atos deste 
processo, incluindo as citações e/ou intimações, serão feitas pelo e-Proc (Patrono), por meio eletrônico (e-mail, ferramentas de 
mensagem instantânea como WhatsApp, Telegram, Signal, Facebook, Instagram, mensagem de texto, etc.), pelo Correio (com 
aviso de recebimento), e por Oficial de Justiça quando frustradas as formas anteriores. Tudo conforme disposições constantes 
na Lei n. 11.419/2006 (art.9°), na Instrução Normativa n. 5/2011 do TJTO (art. 22), no Código de Processo Civil (arts. 238, 
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243, 246, 247, 248, 249, 270, 274, 275) e também na Portaria-Conjunta nº 11/2021 do TJTO e CGJUSTO (art.12). Transitada 
em julgado esta, dê-se as devidas baixas.Publique-se Registre-se.Intimem-se.". E, para que não aleguem ignorância, mandou 
expedir o presente, que será  publicado na forma da lei. OBSERVAÇÃO: O processo tramita por meio eletrônico e, através do 
número 0021145-57.2019.8.27.2706 e chave 429085899719 do processo acima informados, é permitido o acesso integral dos 
autos junto ao site do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins. Link de acesso ao processo 
eletrônico:https://consultaeproc.tjto.jus.br/eprocV2_prod_1grau/externo_controlador.php?acao=processo_consulta_publica DADO 
E PASSADO nesta Cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins aos vinte e cinco dias do mês de novembro do ano  
de dois mil e vinte e um (25/11/2021). Eu, Lucas Alberto Alves de Sousa, MAT 362352,  que o digitei e conferi. 
 
EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO. 
O Doutor FABIANO RIBEIRO, MM. Juiz de Direito, titular da 1ª Vara de Família e Sucessões da 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 nº.00064899520198272706. DONATILO DOS SANTOS 
DUARTE, brasileiro, convivente em união estável, microempreendedor, sem endereço eletrônico, residente e domiciliado na 
Travessa 7, Quadra 01, Lote 20, Jardim Santa Helena, Araguaína/TO, CEP 77813-130, telefone (63) 99282-1531 (91)999375- 
3954  move em face de RODRIGO DE SOUSA DUARTEO referido termo trata-se do COMPROMISSO DE CURADOR do(a) 
Curatelando(a) RODRIGO DE SOUSA DUARTE, brasileiro, solteiro, sem endereço eletrônico, residente e domiciliado na 
Travessa 7, Quadra 01, Lote 20, Jardim Santa Helena, Araguaína/TO, CEP 77813-130 nascido em 15/12/1998, Cuja Certidão de 
Nascimento lavrada sob o nº 82.169, às Fls. 218, Livro A-079, Junto ao Cartório de Registro Civil e Pessoas Naturais de 
Araguaina-TO. Pelo MM. Juiz, no evento 77 foi prolatada a sentença, cuja parte dispositiva segue transcrita: “POSTO ISTO, com 
fundamento no artigo 755, I e II, do CPC, nomeio CURADOR(A) em favor da  parte Requerida RODRIGO DE SOUSA DUARTE, 
na pessoa de DONATILO DOS SANTOS DUARTE, para a prática de atos de natureza negocial e patrimonial, não podendo, 
todavia, o(a) Curador(a) praticar atos de disposição de direito em nome da Curatelada, tais como alienação de bens, oneração 
de bens e pactuação de empréstimos bancários, sem prévia autorização judicial. A presente curatela não abrange os atos 
existenciais mencionados no art.6.º, da Lei n.º 13.146\2015, ficando o(a) Curador(a) autorizado(a) a representar a parte 
Curatelada perante órgãos públicos, para tratar de interesses da mesma, bem como perante Institutos de Previdência, podendo 
levantar pagamentos de benefícios previdenciários, efetuar recadastramentos, inclusive criação, atualização, liberação e 
renovação de senhas.Em consequência, procedo à extinção do processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, 
inciso I, do Código de Processo Civil.Custas e honorários sobrestados na forma do art. 98, § 3º, do CPC.Fica dispensada a 
especialização de hipoteca legal. Fica o(a) Curador(a) ciente de que deverá aplicar em benefício da parte Curatelada, os valores 
decorrentes de benefícios previdenciários e/ou quaisquer rendas obtidas pela mesma, de tudo prestando contas, na forma do 
artigo 1.774 do Código Civil.Expeça-se Termo de Compromisso de Curatela.A presente sentença deverá ser inscrita no 
registro de pessoas naturais e imediatamente publicada na rede mundial de computadores, no sítio do tribunal a que estiver 
vinculado o juízo e na plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça, onde permanecerá por 6 (seis) meses, na 
imprensa local, 1 (uma) vez, e no órgão oficial, por 3 (três) vezes, com intervalo de 10 (dez) dias, constando do edital os nomes 
do(a) Curatelado(a) e do(a) Curador(a), a causa e os limites da curatela, e os atos que o(a) Curatelado(a) poderá praticar 
autonomamente. P. R. Intimem-se eletronicamente as Partes e o Ministério Público. As comunicações de atos deste 
processo, incluindo as citações e/ou intimações, serão feitas pelo e-Proc (Patrono), por meio eletrônico (e-mail, ferramentas de 
mensagem instantânea como WhatsApp, Telegram, Signal, Facebook, Instagram, mensagem de texto, etc.), pelo Correio (com 
aviso de recebimento), e por Oficial de Justiça quando frustradas as formas anteriores. Tudo conforme disposições constantes 
na Lei n. 11.419/2006 (art.9°), na Instrução Normativa n. 5/2011 do TJTO (art. 22), no Código de Processo Civil (arts. 238, 
243, 246, 247, 248, 249, 270, 274, 275) e também na Portaria-Conjunta nº 11/2021 do TJTO e CGJUSTO (art.12). Transitada 
em julgado esta, dê-se as devidas baixas.Publique-se Registre-se.Intimem-se.". E, para que não aleguem ignorância, mandou 
expedir o presente, que será  publicado na forma da lei. OBSERVAÇÃO: O processo tramita por meio eletrônico e, através do 
número 0006489-95.2019.8.27.2706 do processo acima informados, é permitido o acesso integral dos autos junto ao site do 
Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins. Link de acesso ao processo 
eletrônico:https://consultaeproc.tjto.jus.br/eprocV2_prod_1grau/externo_controlador.php?acao=processo_consulta_publica DADO 
E PASSADO nesta Cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins aos vinte e seis dias do mês de novembro de dois mil 
e vinte um (26/11/2021). Eu, Lucas Alberto Alves de Sousa, que o digitei e conferi. 
 

Central de execuções fiscais 

Editais de citações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO Nº 4419865 
A Magistrada, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que através deste 
CITA o(s) executado(s): MAQ-FER MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA - CNPJ n°: 01287342000105 E MARCOS TONI 
ALMEIDA PIRES - CPF nº 27909000197 por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que apresente sua 
contestação da inicial, no prazo de 15 (quinze) dias.Tudo em conformidade com o despacho a seguir transcrito: "(Ademais, 
conforme certidão acostada ao evento 20, após tentativa de citação nos endereços contidos na execução fiscal originária, 
apenas foi possível a citação de HERMIVAM MARTINS PESSEGO.Pois bem.Considerando o esgotamento dos endereços 
disponíveis, determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública que proceda com a CITAÇÃO de 
MAQ-FER MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA e MARCOS TONI ALMEIDA PIRES, por meio de edital, para, caso queiram, 
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apresentar sua contestação à inicial, no prazo de 15 (quinze) dias.Sem prejuízo do determinado acima, DETERMINO ao 
Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública que: a) promova a vinculação na capa dos autos da empresa 
MAQ-FER MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA e seus sócios, HERMIVAM MARTINS PESSEGO e MARCOS TONI ALMEIDA 
PIRES, com o fito de figurar no polo passivo da presente demanda; b) certifique se houve ou não decurso de prazo para o Sr. 
HERMIVAM MARTINS PESSEGO, apresentar sua contestação, nos termos do artigo 679 do Código de Processo Civil. Intime-
se. Cumpra-se.)" E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente edital que será publicado uma (01) 
vez no Diário Oficial da Justiça e afixado no placar do Fórum local. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, 
Estado do Tocantins, aos 13 dias do mês de janeiro de 2022. Eu, MARCELLEN CRISTHINA PEREIRA DE SA, Auxiliar Judiciário, 
que o digitei. 
 

Editais de citações com prazo de 30 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO (COM O PRAZO DE 30 DIAS) Nº 4419115 
A Magistrada, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que através deste 
CITA o(s) executado(s): L. STIVAL ROTOLI-ME e LIANA STIVAL ROTOLI - CPF/CNPJ n°: 12067173000106 e 51576422100, 
por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO 
FISCAL N.º 0010031-63.2015.8.27.2706, que lhe move o ESTADO DO TOCANTINS, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) 
dias, para pagar a importância de R$ 1.978,07 (um mil, novecentos e setenta e oito reais e sete centavos), acrescida de juros, 
atualização monetária e demais cominações legais, ou no mesmo prazo garantir(em) a Execução: efetuando depósito em 
dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo 
fiança bancária, nomeando bens à penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos 
termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador 
especial atuante perante esta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública de Araguaína , em caso de revelia. Tudo em 
conformidade com o despacho a seguir transcrito: "Ademais, considerando que houveram tentativas de citação pessoal e por AR 
(eventos 9, 21, 25 e 51), as quais restaram infrutíferas, defiro o pedido de citação por edital formulado pelo exequente.Do 
exposto, determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde para que:a) Proceda com a expedição de edital 
de citação em nome dos executados, com prazo de 30 (trinta) dias;b) Decorrido o prazo de citação, intime-se o exequente para 
manifestação.Intime-se o exequente do presente despacho.)" 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 13 dias do mês de janeiro de 2022. Eu, 
MARCELLEN CRISTHINA PEREIRA DE SA, Auxiliar Judiciário, que o digitei. 
 

Às partes e aos advogados 
EXECUÇÃO FISCAL Nº 0009125-97.2020.8.27.2706/TO 
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
RÉU: DEUZANETE DE SOUZA OLIVEIRA 
Ante o exposto, com base no art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil, julgo EXTINTO o feito com resolução de mérito, em 
face de pagamento. Sem condenação em honorários advocatícios, em virtude do pagamento informado no evento 33. Sob a 
égide do Princípio da Causalidade, condeno a parte executada ao pagamento das custas processuais, caso hajam. 
 

ARAGUATINS 
1ª escrivania cível 

Editais de intimações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15(QUINZE) DIAS 
O Doutor José Carlos Tajra Reis Júnior, Meritíssimo Juiz de Direito- titular da Vara Cível da Comarca de Araguatins, Estado do 
Tocantins, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a todos quanto o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, que por este 
Juízo e Escrivania do 1º Cível, se processa os autos da ação EXECUÇÃO, Processo nº 0002669-07.2015.827.2707, que tem 
como Exequente: BANCO DO BRASIL S/A e Executados: SILVA & BANDEIRA LTDA ME, pessoa jurídica de direito privado 
inscrita no CNPJ/MF sob nº 11.087.882/0001-90, LEANDRO DA SILVA RIBEIRO, brasileiro, casado, empresário, portador da 
cédula de identidade RG nº 200.001.052.591-3 SSP/CE, inscrita no CPF/MF sob nº 012.394.193-84 e LUAANA JOHNSON 
BANDEIRA GOMES RIBEIRO, brasileira, casada, pecuarista, portadora da cédula de identidade RG nº 805.708 SSP/TO, inscrita 
no CPF/MF sob nº 007.285.411-14. E é o presente para INTIMAÇÃO dos executados LUAANA JOHNSON BANDEIRA GOMES 
RIBEIRO, brasileira, casada, pecuarista, portadora da cédula de identidade RG nº 805.708 SSP/TO, inscrita no CPF/MF sob nº 
007.285.411-14, do valor bloqueado via BACENJUD, R$ (trezentos e quarenta e dois reais e dezessete centavos) e SILVA & 
BANDEIRA LTDA ME , do valor bloqueado via BACENJUD - R$ 13,56 (treze reais e cinquenta e seis centavos), para querendo 
impugnarem, no prazo de 05(cinco) dias, nos termos do Art. 854, § 3º do NCPC. Tudo nos termos do r. despacho a seguir 
transcrito:  Intimem-se os executados para, em 5 dias se manifestarem acerca da penhora efetivada via SISBAJUD. Sobrevindo 
manifestação, façam-me os autos conclusos. Cumpra-se. Juiz JOSÉ CARLOS TAJRA REIS JÚNIOR Titular da Vara Cível da 
Comarca de Araguatins. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguatins, Estado do Tocantins, 13 de janeiro de 
2022. Eu, (Ruth de S. A. da Silva), Técnica Judiciária, que digitei. 
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COLINAS 
1ª vara criminal 

Editais de intimações de sentença com prazo de 30 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO PRAZO: 30 (TRINTA) DIAS 
AUTOS Nº 0002756-03.2019.8.27.2713 AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO RÉU: MARCOS VINICIUS DA SILVA ALVES CARRIJO 
ADVOGADO: LEONARDO INÁCIO (OAB TO009449) ADVOGADO: FLÁVIO CORREIA FERREIRA (OAB TO005516) RÉU: 
BENEDITO DA SILVA RIBEIRO ADVOGADO: KÁTIA DANIELA NÉIA (DPE) JOSÉ CARLOS FERREIRA MACHADO, Juiz de 
Direito respondendo pela 1ª Vara Criminal desta Cidade e Comarca, Estado do Tocantins. FAZ SABER a todos os que o 
presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, que por meio deste edital INTIMA o acusado MARCOS VINÍCIUS DA SILVA 
ALVES CARRIJO, vulgo “CALCINHA”, brasileiro, solteiro, mecânico, nascido em 01/02/1999 em Colinas do Tocantins/TO, filho 
de Evanilson da Silva Sousa, CPF 026.611.071-18, nos autos de ação penal nº 0002756-03.2019.8.27.2713, por estar (em) em 
lugar incerto ou não sabido, conforme certificou o senhor Oficial de Justiça incumbido da diligência, para o fim exclusivo de tomar 
conhecimento do DESPACHO/DECISÃO prolatada no evento retro 135. Para conhecimento de todos é passado o Presente 
Edital, ficando a 2ª via afixada no “Placar” do Fórum desta Comarca, Estado do Tocantins e a 3ª via publicada no Diário da 
Justiça. DADO E PASSADO, nesta cidade e Comarca de Colinas do Tocantins, Estado do Tocantins, aos 13 de janeiro de 2022. 
Eu, (Luana Marques de Oliveira), Estagiária, lavrei e subscrevi. 
 

Vara de família, sucessões, infância e juventude 

Editais de citações com prazo de 30 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO com prazo de 60 (sessenta) dias. 
 AUTOS N. 0007068-22.2019.8.27.2713. O Excelentíssimo Senhor, Doutor JACOBINE LEONARDO Meritíssimo Juiz de Direito 
da Vara de Família, Sucessões, Infância e Juventude desta Comarca de Colinas do Tocantins - TO, na forma da lei, etc.FAZ 
SABER a todos quantos o presente Edital virem ou conhecimento tiverem que por esta Escrivania Judicial da Vara de  Família, 
Sucessões, Infância e Juventude, se processam os autos da AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO, registrada sob o n. 0007068-
22.2019.8.27.2713, movida por LUZIA LEONARDO DOS SANTOS ALMEIDA através deste CITA-SE, WILSON DE SOUZA 
ALMEIDA, brasileiro, casado, nascido em 22/05/1962, filho de João Vieira de Almeida e Maria Socorro Souza Almeida, residente 
e domiciliado em lugar incerto e não sabido, de todos os termos da presente ação, para no prazo de sessenta (60) dias, findos 
os quais ter-se-á o prazo de quinze dias (15) para contestar a presente ação, sob pena de revelia, tudo nos termos do r. 
Despacho evento 27. Colinas do Tocantins - TO, 12 de janeiro de 2022. Jacobine Leonardo juiz de Direito. 
 

CRISTALÂNDIA 
1ª escrivania cível 

Editais de intimações com prazo de 20 dias 
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 5000556-73.2012.8.27.2715/TO 
AUTOR: DISTRIBUIDORA DE FERROS E ACO B E R LTDA 
RÉU: CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS RIO JAKUIPE LTDA 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 20(VINTE) DIAS 
FINALIDADE: CITAR o requerido CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS RIO JAKUIPE LTDA ME, pessoa jurídica de direito 
privado, de nome fantasia CONSTRUTORA JAKUIPE, inscrita no CNPJ n°.11.484.365/0001-55, localizada em lugar incerto e 
não sabido, de todo o conteúdo da Petição Inicial e demais documentos que a instruem, para efetuar o pagamento voluntário do 
débito, nos termos do artigo 257 do CPC/2015, com prazo de 20 dias, conforme determinado no Despacho do evento 171. Caso 
ocorra revelia lhe será nomeado curador especial. E para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar 
ignorância, mandou expedir o presente Edital que será publicado no Diário da Justiça e afixado no Placard do Fórum local, tudo 
na forma e sob as penas da Lei. Dado e passado nesta cidade e Comarca de Cristalândia - TO, aos 12 (doze) dias do mês de 
janeiro do ano de dois mil e vinte e dois (2022). Eu, Raimundo Alves Miranda, Servidor de secretaria que o digitei e subsc. Ass. 
Wellington Magalhães – Juiz de Direito desta Comarca. CERTIDÃO: Certifico e dou fé que, afixei uma das vias do presente Edital 
no placar do Fórum local, na data de _________. Eu, _______________Servidor de Secretaria. 
 

FORMOSO DO ARAGUAIA 
1ª escrivania cível 

Editais de intimações com prazo de 20 dias 
Edital de Intimação com prazo de 20 dias 
AUTOS Nº: 0000882-91.2021.8.27.2719 
Chave de segurança n.251649986821 
Ação: Declaratória 
FINALIDADE: INTIMAR o (s) sucessor (es) da  de cujus ANDRAINA PIRES GAMA, atualmente em lugar incerto e não sabido 
pelo autor, nos termos da presente ação para querendo no prazo de 20 (vinte) dias intervir no feito contados da publicação no 
DJ/TO sob pena de extinção. E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, expediu-se o 
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presente Edital, cuja 1º via será publicada em local de ampla circulação e 2ª afixada no Placard do Fórum local. Dado e Passado, 
nesta cidade e Comarca de Formoso do Araguaia, 13 de janeiro de 2022. Eu Douglas Silva Barbosa, Chefe de Secretaria, que 
digitei e subscrevi. LUCIANO ROSTIROLLA JUIZ DE DIREITO. 
 

Editais de citações com prazo de 20 dias 
Edital de Citação com prazo de 20 dias 
AUTOS Nº: 00015749520188272719 
Ação: Usucapião 
FINALIDADE: CITA o(s) requerido (s) ANTONIO NOGUEIRA e sua esposa, atualmente em lugar incerto e não sabido pelo 
autor, pelo presente edital CITA o requerido,  nos termos da presente ação para querendo no prazo de 20 (trinta) dias 
contestar o pedido inicial, contados da publicação no DJ/TO sob pena de serem considerados verdadeiros os fatos  alegados, 
bem como, em caso de revelia, será nomeado curador especial. E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa 
alegar ignorância, expediu-se o presente Edital, cuja 1º via será publicada em local de ampla circulação e 2ª afixada no Placard 
do Fórum local. Dado e Passado, nesta cidade e Comarca de Formoso do Araguaia, 13 de janeiro de 2022. Eu Douglas Silva 
Barbosa, Chefe de Secretaria, que digitei e subscrevi. LUCIANO ROSTIROLLA, JUIZ DE DIREITO. 
 

GURUPI 
1ª vara criminal 

Editais de intimações de sentença com prazo de 60 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA COM PRAZO DE 60 DIAS 
A Drª. Mirian Alves Dourado, MMª Juíza de Direito Titular da 1a Vara Criminal, Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins, na 
forma da lei etc. FAZ SABER a todos os que o presente edital virem, ou dele tiverem conhecimento, que neste Juízo corre seus 
trâmites legais a Ação Penal nº 0011672-96.2019.8.27.2722 que a Justiça Pública desta Comarca, como autora, move contra 
o(a) acusado(a) MARCIA DIAS FEITOSA, brasileira, nascida aos 17 de junho de 1.991, natural de Gurupi-TO, filha de Joana 
Dias Feitosa, portadora do CPF n.° 057.601.401-08, residente na Rua 18, Qd. 30, Lt. 01, esquina com Rua 20, Vila Nova, Gurupi-
TO, atualmente em lugar incerto e não sabido, como incurso no art. 155, §1° e art. 155, caput, c.c. art. 61, inciso II,, alíneas “e” e 
“h”, na forma do art. 71 todos do Código Penal. E para que chegue ao conhecimento do acusado, expediu-se o presente Edital, 
que será afixado no placar do Foro local e publicado uma vez no Diário da Justiça, ficando, assim, intimado do inteiro teor da 
sentença absolvitória inserida no evento nº 50, cujo dispositivo segue transcrito: "julgo IMPROCEDENTE a presente ação penal, 
por reconhecer a insignificância, excluindo a tipicidade penal, e o faço para ABSOLVER a acusada MÁRCIA DIAS FEITOSA das 
imputações feitas na exordial, com fundamento no art. 386, III, do Código de Processo Penal.". Dado e passado nesta cidade e 
Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins, aos 12/01/2022. Eu, Livia Kálita Barbosa Amorim, Estagiária, lavrei o presente. 
 

2ª vara cível 

Editais de intimações com prazo de 20 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 20 DIAS 
O Doutor NILSON AFONSO DA SILVA, meritíssimo Juiz de direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Gurupi, no exercício de suas 
atribuições legais etc. Faz saber a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo e 
Escrivania do 2º Cível, processam-se os autos n.º  0009580-82.2018.8.27.2722, de Ação de Cumprimento de sentença 
requerida por QUININO DA SILVA JORGE em face de BOM SUCESSO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, e por 
este meio meio INTIMA o(a) executado(a) Bom Sucesso Empreendimentos Imobiliários Ltda, pessoa jurídica de direito 
privado, inscrita no CNPJ sob nº 01.711.449/0001-20, atualmente em lugar incerto ou não sabido, para, no prazo de 15 
(quinze) dias, efetuar o pagamento no valor de R$ 863,85 (oitocentos e sessenta e três reais e oitenta e cinco centavos), 
sob pena de multa de 10%, nos termos do art. 523 do CPC e constrição judicial de bens. Efetuado o pagamento neste período, 
afasta a incidência da multa e honorários advocatícios de 10% (dez por cento) para esta fase. Ao final deste prazo, inicia-se o 
prazo de quinze dias para impugnar (art. 525 do CPC). OBSERVAÇÃO: Fica a parte ciente que o acesso ao processo será 
através da Chave n.º 907053983518, no site www.tjto.jus.br, no link E-PROC. E para que ninguém alegue ignorância, 
mandou que fosse expedido o presente edital e publicado na forma da lei. Dado e passado nesta cidade e Comarca de Gurupi, 
Estado do Tocantins, aos 13 dias do mês de janeiro de 2022. Eu ____, Nilton de Sousa Figueira, Técnico Judiciário de 1ª 
Instância, digitei e subscrevo. 
 

Editais de citações com prazo de 20 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 20 DIAS 
O Doutor NILSON AFONSO DA SILVA, meritíssimo Juiz de direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Gurupi, no exercício de suas 
atribuições legais etc. Faz saber a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo e 
Escrivania do 2º Cível, processam-se os autos n.º  0003418-66.2021.8.27.2722, de Ação de Usucapião requerida por 
EDOVALDO DIAS QUIXABEIRA e EDINÉZIA AVELINA DA CRUZ em face de BOM SUCESSO EMPREENDIMENTOS 
IMOBILIÁRIOS LTDA, e por este meio CITA EVENTUAIS INTERESSADOS, assim como os ausentes, incertos e 
desconhecidos, dos termos da ação de usucapião supra, sobre o imóvel urbano situado à Rua Rui Barbosa, Chácara Nova 
Esperança, em área medindo 1,0475 (ha), Cidade Industrial, CEP 77.425-030, Gurupi – TO, para, querendo, contestarem 
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no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de confissão e revelia. ADVERTÊNCIA: Não sendo contestada a ação presumir-se-ão 
como verdadeiros os fatos narrados pela autora na inicial, nos termos dos artigos 334 e 344 do NCPC. OBSERVAÇÃO: Fica a 
parte ciente que o acesso ao processo será através da Chave n.º 303543522321, no site www.tjto.jus.br, no link E-
PROC. E para que ninguém alegue ignorância, mandou que fosse expedido o presente edital e publicado na forma da lei. Dado e 
passado nesta cidade e Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins, aos 13 dias de janeiro de 2022. Eu __, Nilton de Sousa 
Figueira, Técnico Judiciário de 1ª Instância, digitei e subscrevo. 
 

Diretoria do foro 

Portarias 
Portaria Nº 23/2022 - PRESIDÊNCIA/DF GURUPI, de 11 de janeiro de 2022 
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 a Portaria Nº 3022/2021 - PRESIDÊNCIA/DF GURUPI, de 15 de dezembro de 2021, que dispõe sobre o 
plantão do recesso forense compreendido entre às 18h do dia 17 de dezembro de 2021 às 17:59 do dia 07 de janeiro de 
2022, das Comarcas descritas no Grupo 3 da Resolução nº 46/2017. 
CONSIDERANDO o disposto no artigo 42, inciso I, alíneas “a” e “c”, da Lei Complementar nº 10/1996. 
RESOLVE: 
Art. 1º - Designar a servidora FÁBIA SOARES SIRIANO, matrícula n° 231760, Técnica Judiciária de 1ª Instância, Comarca  de 
Gurupi para, sem prejuízo de suas funções normais, responder pelo cargo de Escrivão Plantonista, no período compreendido 
entre às 18h do dia 17 de dezembro de 2021 às 17:59 do dia 07 de janeiro de 2022, em substituição à servidora ELAINE 
ANDRADE PATRÍCIO DA SILVA, matrícula nº 197233, Escrivã Judicial. 
Art. 2º - Designar a servidora GARDÊNIA COELHO DE OLIVEIRA, matrícula nº 197429, Técnica Judiciária de 1ª Instância, 
Comarca de Gurupi para, sem prejuízo de suas funções normais, responder pelo cargo de Escrivã Plantonista, no período 
compreendido entre às 18h do dia 17 de dezembro de 2021 às 17:59 do dia 07 de janeiro de 2022, em substituição à 
servidora LARA SANTOS CASTRO, matrícula nº 182742, Escrivã Judicial. 
Art. 3º - Designar o servidor FERNANDO MAIA FONSECA?, matrícula n° 257146, Técnico Judiciário de 1ª Instância, Comarca 
de Gurupi para, sem prejuízo de suas funções normais, responder pelo cargo de Escrivão Plantonista, no período compreendido 
entre às 18h do dia 17 de dezembro de 2021 às 17:59 do dia 07 de janeiro de 2022, em substituição à servidora CLÁUDIA 
ROMÃO NICÉZIO, matrícula nº 100584, Escrivã Judicial. 
Art. 4º - Designar a servidora SINARA CRISTINA DA SILVA PEREIRA, matrícula nº 243652, Técnica Judiciária de 1ª Instância, 
Comarca de Gurupi para, sem prejuízo de suas funções normais, responder pelo cargo de Escrivã Plantonista, no período 
compreendido entre às 18h do dia 17 de dezembro de 2021 às 17:59 do dia 07 de janeiro de 2022, em substituição à 
servidora ÂNGELA MARIA FORNARI, matrícula nº 208163, Escrivã Judicial. 
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 

 
Portaria Nº 34/2022 - PRESIDÊNCIA/DF GURUPI, de 13 de janeiro de 2022 
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 a Recomendação CNJ nº 44, de 10 de março de 2020; 
CONSIDERANDO  o contido no Ofício Circular n° 147 / 2021 - PRESIDÊNCIA/ASPRE - evento 3705193, processo SEI 
nº 21.0.000011627-8; 
CONSIDERANDO a Lei nº. 2.190, de 30 de dezembro de 2014, que Institui o feriado municipal - o Dia consagrado a Santo 
António, Padroeiro da Cidade de Gurupi - TO; 
CONSIDERANDO a Lei  nº 2.189 de 30 de dezembro de 2.014,  que Institui o feriado municipal - o "Dia do Evangélico" no 
âmbito do Município de Gurupi - TO; 
CONSIDERANDO a Lei  nº 711 de 04 de setembro de 1987, que Considera Feriado Municipal o dia "14 de Novembro", 
consagrado ao Aniversario da Cidade de Gurupi - TO; 
CONSIDERANDO a necessidade de se instituir o calendário de feriados municipais na sede da Comarca de Gurupi - TO; 
CONSIDERANDO o disposto no artigo 42, inciso I, alíneas “c”, da Lei Complementar nº 10/1996. 
RESOLVE: 
Art. 1º - Instituir o calendário de feriados no âmbito da Comarca de Gurupi - TO, para o exercício de 2022: 
§1º   - 13 de junho – Feriado Municipal, em homenagem a Santo Antônio, Padroeiro da Cidade de Gurupi - TO; 
§2º  - 24 de setembro  – Feriado Municipal - Dia do Evangélico no âmbito do Município de Gurupi - TO; 
§3º  - 14 de novembro – Feriado Municipal,  Consagrado ao Aniversario da Cidade de Gurupi - TO; 
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Comunique-se a Douta Presidência e Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Tocantins. 
Publique-se no Diário da Justiça - TO. Encaminhe-se, via SEI, a presente portaria à Diretoria de Tecnologia da Informação para 
publicação no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Tocantins, no link "Feriados Locais". Junte-se uma cópia desta portaria no 
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SEI 21.0.000011627-8. Faça-se juntar neste SEI, cópia das legislações municipais de regulamentação dos feriados (acima 
mencionadas). 
Cumpra-se. 

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

 

NATIVIDADE 
1ª escrivania cível 

Editais de citações com prazo de 30 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO DE TERCEIROS INTERESSADOS  
O Doutor WILLIAM TRIGILIO DA SILVA  – Juíz de Direito desta Comarca de Natividade, Estado do Tocantins, na forma da lei 
etc. FAZ SABER, a quem possa interessar que tramita neste Juízo a Ação de Inventário dos bens deixados pelo “De cujus” 
DAMIÃO DE JESUS SALES, nos autos nº 0001088-86.2018.8.27.2727, tendo como requerente/inventariante Sr. PEDRO DE 
JESUS SALES DA COSTA  e por este Edital Cita terceiros incertos ou desconhecidos, das primeiras declarações, a fim de que 
participem do processo, caso queiram (§ 1º, art. 626, c/c o art. 259, III, NCPC). Para que não possa alegar ignorância, expediu-se 
o presente edital com prazo de 30 (trinta) dias, que será afixado no placard do Fórum local e publicado na forma da lei. 
 Natividade, Estado do Tocantins, aos oito dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e um (08.12.2021). Eu,________, 
Lenis de Souza Castro – Técnico Judiciário, digitei, conferi, subscrevo. Documento eletrônico assinado por WILLIAM TRIGILIO 
DA SILVA, 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 4299865v2 e do código CRC 4b51667f. 
 

PALMAS 
Diretoria do foro 

Portarias 
Portaria Nº 8/2022 - PRESIDÊNCIA/DF PALMAS, de 10 de janeiro de 2022 
Estabelece medidas e procedimentos para retomada dos serviços presenciais no âmbito do Fórum da Comarca de 
Palmas - TO e dá outras providências. 
FLAVIA AFINI BOVO, Diretora do Foro da Comarca de Palmas - TO, no uso de suas atribuições legais, 
CONSIDERANDO o disposto na Resolução nº 322, de 1º de junho de 2020, do CNJ, que estabelece medidas para a retomada 
dos serviços presenciais, observadas as ações necessárias para prevenção de contágio pelo novo coronavírus (COVID-19); 
CONSIDERANDO a natureza essencial da atividade jurisdicional e a necessidade de se assegurar condições mínimas para sua 
continuidade, compatibilizando-a com a preservação da saúde de magistrados, servidores, agentes públicos, advogados e 
usuários em geral; 
CONSIDERANDO o teor da Portaria Conjunta n.º 23, de 01 de julho de 2020, do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins que 
estabelece as diretrizes para o retorno gradual das unidades do Poder Judiciário ao trabalho presencial; 
CONSIDERANDO o teor da Portaria Conjunta n.º 01/2022, de 06 de janeiro de 2022, do Tribunal de Justiça do Estado do 
Tocantins; 
CONSIDERANDO que o prédio do Fórum de Palmas se encontra situado na mesma cidade do prédio do Tribunal de 
Justiça, qual seja, a cidade de Palmas - TO; estando, portanto, em Município que ostenta a mesma situação 
epidemiológica; 
RESOLVE: 
Art. 1º Estabelecer, no âmbito do Fórum da Comarca de Palmas - TO, as medidas e procedimentos para a continuidade dos 
serviços na forma presencial pelos usuários internos e os critérios para o acesso gradual pelos usuários externos, observadas as 
peculiaridades de cada unidade judicial e administrativa, em decorrência da pandemia do novo coronavírus (COVID-19). 
Art. 2º Para os fins desta Portaria consideram-se: 
I - usuários internos: magistrados, servidores, estagiários, terceirizados, credenciados e colaboradores do Poder Judiciário 
Estadual; 
II - usuários externos: advogados, membros do Ministério Público e da Defensoria Pública federal e estadual, procuradores da 
União e autarquias do Estado e dos Municípios e cidadãos em geral; 
III - grupo de risco: gestantes, lactantes, pessoas com mais de 60 (sessenta) anos, pessoas com doenças crônicas, 
imunossupressoras, respiratórias e outras com morbidades preexistentes que possam conduzir a um agravamento do estado 
geral de saúde a partir do contágio, com especial atenção para diabetes, tuberculose, doenças renais, HIV e infecções. 
Art. 3º A reabertura gradual e sistematizada do Fórum da Comarca de Palmas - TO e o restabelecimento das atividades 
presenciais se iniciarão a partir de  10 de janeiro de 2022, no período das 12 às 18 horas. 
Art. 4º As atividades presenciais no Fórum da Comarca de Palmas – TO, obedecerão às diretrizes estipuladas na presente 
portaria, sendo retomadas presencialmente no percentual de 50% dos usuários internos, vedado o estabelecimento de rodízio. 
§ 1º O quantitativo remanescente dos usuários internos deverá permanecer em regime de teletrabalho. 
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§ 2º Os servidores submetidos ao regime de teletrabalho cumprirão o mesmo expediente definido no art. 3º, caput, desta 
Portaria. 
§ 3º A partir do dia 10 de janeiro de 2022 será admitida a presença física dos usuários externos (membros do Ministério Público, 
advogados, Defensores Públicos, partes, testemunhas e autoridades policiais), com exceção dos cidadãos em geral, desde que 
justificada a necessidade e quando não for possível a prática do ato processual por meio virtual, no período das 12 às 18 horas, 
obedecidos os protocolos de segurança sanitária e conforme Art. 5º, § 1º  da Portaria Conjunta nº 01/2022 TJTO. 
Art. 5º Fica autorizado o trabalho remoto para servidores, estagiários e colaboradores do grupo de risco, desde que façam essa 
opção, após manifestação do Espaço Saúde do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, até que haja situação de controle da 
COVID-19, de forma a possibilitar o retorno seguro ao trabalho presencial, mesmo com a retomada total das atividades 
presenciais. 
Art. 6º Compete: 
I – à Diretoria do Foro elaborar a escala de retorno gradual com a indicação do nome dos servidores e terceirizados que deverão 
retornar à atividade presencial no que tange às unidades administrativas sob sua responsabilidade; 
II - ao magistrado gestor de cada unidade, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, contados da publicação desta Portaria 
elaborar e encaminhar à Diretoria do Foro escala de retorno gradual, indicando o nome do magistrado e dos servidores, bem 
como estagiários que irão trabalhar presencialmente, considerando o quantitativo, bem como as especificações 
estabelecidas no Anexo I da presente Portaria. 
III – aos setores sob a competência do Tribunal de Justiça sediados neste Fórum de Palmas e à OAB, no mesmo prazo 
estabelecido no inciso II, elaborar e encaminhar à Diretoria do Foro escala de retorno gradual, indicando o nome dos servidores e 
funcionários que irão trabalhar presencialmente no que tange ao GGEM,  Junta Médica e Sala da OAB, considerando o 
quantitativo, bem como as especificações estabelecidas no Anexo I da presente Portaria. 
§ 1º Havendo mais de um magistrado vinculado à vara judicial, apenas um deles poderá ocupar as dependências do gabinete, 
não podendo haver o compartilhamento do ambiente, o que deve ser acordado entre os colegas atendendo – se ao quantitativo 
estipulado no Anexo I da presente Portaria.   
§ 2º Deverão ser excluídos da escala de retorno dos usuários internos os servidores e estagiários que integram o grupo de risco 
e que detenham a guarda de criança em idade escolar, de até 12 (doze) anos de idade, desde que devidamente justificado, que 
optem pelo trabalho remoto, atentando para o contido no §2º do Art. 1º da Portaria Conjunta n.º 01/2022 TJTO. 
§ 3º Os estagiários voluntários deverão preferencialmente permanecer em regime de teletrabalho. 
§ 4º Em nenhuma hipótese será admitida a indicação exclusiva de estagiário remunerado ou voluntário para fins de permanência 
na responsabilidade de condução de unidade administrativa ou judiciária, salvo em casos excepcionais que deverão ser 
submetidos à Diretoria do Foro. 
§ 5º Os magistrados e responsáveis pelas unidades deverão privilegiar o trabalho presencial a servidores ou estagiários 
remunerados que, porventura, não disponham de equipamento de informática pessoal. 
Art. 7º Poderá ocorrer a revisão do plano de retorno gradual, com relação à presença dos usuários internos nas dependências 
das unidades judiciárias e administrativas correspondentes, caso em que, para tanto, serão observados os indicadores oficiais 
das Secretarias Municipal e Estadual de Saúde concernentes ao controle epidemiológico, encaminhando - se, em seguida, o 
plano para validação do Presidente do Tribunal de Justiça. 
Art. 8º A partir do dia 10 de janeiro de 2022, somente estarão disponíveis duas entradas de acesso ao prédio do Fórum da 
Comarca de Palmas – TO, quais sejam, a entrada principal e a entrada da garagem privativa de magistrados; ficando, assim, 
proibido qualquer acesso pela entrada privativa de servidores, a qual se encontrará fechada. A entrada às dependências do 
Fórum da Comarca de Palmas somente será permitida no período compreendido entre 12 e 18 horas, horário este estipulado 
como sendo de expediente. 
§ 1º Tanto na entrada principal quanto na entrada da garagem privativa de magistrados deverá ser alocado pessoal responsável 
pela aferição de temperatura obrigatória, conforme determinado na Portaria – Conjunta n.º 23 TJTO. 
Art. 9º Para adentrar ao prédio do Fórum da Comarca de Palmas - TO, os usuários internos e externos serão, obrigatoriamente, 
submetidos aos protocolos sanitários previstos no Anexo I da Portaria – Conjunta n.º 23 de 2020 TJTO, com o objetivo de 
resguardar a saúde e prevenir contra o novo coronavírus (COVID-19). 
§ 1º É obrigatória aos usuários internos e externos a submissão a teste de temperatura corporal como condição de ingresso e 
permanência no prédio do Fórum da Comarca de Palmas - TO, vedado o ingresso de pessoas sem máscaras faciais, que 
apresentem alteração de temperatura corporal (temperatura igual ou superior a 37,8ºC), que se recusem à aferição de 
temperatura corporal ou que apresentem sintomas visíveis de doença respiratória, nos termos do art. 5º, III, da Resolução CNJ nº 
322, de 2020. 
§ 2º Durante a permanência nas dependências do prédio da Comarca de Palmas - TO os usuários internos e externos deverão 
manter o distanciamento mínimo necessário entre as pessoas, assim como deverão utilizar máscaras, observando-se também as 
demais normas de higienização, de acordo com as regras estabelecidas pela Organização Mundial de Saúde (OMS), Ministério 
da Saúde e o previsto no Anexo I da Portaria - Conjunta n.º 23 de 2020 TJTO. 
§ 3º Os elevadores de uso do público em geral continuarão em funcionamento; sendo, todavia, permitida a utilização dos 
mesmos por apenas 01 (uma) pessoa individualmente; não sendo permitido o compartilhamento de tal espaço, a não ser que se 
tratem de pessoas do mesmo grupo familiar. 
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§ 4º Os elevadores privativos de magistrados continuarão em funcionamento; sendo, todavia, permitida a utilização dos mesmos 
por apenas 01 (uma) pessoa individualmente; não sendo permitido o compartilhamento de tal espaço, a não ser que se tratem de 
pessoas do mesmo grupo familiar. 
§ 5º Os usuários internos deverão utilizar apenas suas respectivas estações de trabalho, as quais já se encontram previamente 
definidas; sendo que, caso na unidade não haja definição prévia nesse sentido, deverá ser adotada tal providência pelo 
magistrado ou responsável pela gestão da unidade. 
§ 6º No que tange especificamente às estações de trabalho situadas na Sala dos Oficiais de Justiça, às quais são em número 
inferior ao quantitativo de servidores daquele setor, considerando a especificidade da função, uma vez que tais servidores 
realizam suas funções fora das dependências do Fórum, ali comparecendo apenas para emissão de certidões e juntadas no 
Sistema E-proc, fica determinado que os Oficiais de Justiça ao encerrarem suas atividades nas dependências da sala questão 
devem sinalizar a estação de trabalho que acabaram de utilizar a fim de que outros servidores que, em seguida, venham a 
adentrar ao ambiente, não se acomodem em estações já previamente utilizadas, sem que estas venham a ser anteriormente 
higienizadas. 
§ 7º Fica suspenso o serviço de café volante pelos corredores, devendo, caso assim se mostre viável, as unidades judiciárias 
serem atendidas com 1 (uma) garrafa térmica a qual se destinará ao atendimento do gabinete e do cartório judicial. 
§ 8º Os magistrados e responsáveis pelas unidades judiciais e administrativas deverão, sempre que possível, na execução do 
presente plano de reabertura gradual, privilegiar a utilização das salas e ambientes que disponham de janelas, buscando a 
utilização de ventilação natural. 
§ 9º Considerando que várias salas e ambientes do Fórum da Comarca de Palmas - TO não possuem janelas, bem como 
considerando a temperatura elevada que é uma constante nas cidades do estado do Tocantins e, em especial na cidade de 
Palmas - TO, fica permitido o uso do sistema de ar condicionado; devendo, todavia, os usuários internos diligenciarem no sentido 
de, sempre que possível, procurar manter as janelas e portas existentes abertas, tudo com o objetivo de propiciar maior 
circulação de ar. 
Art. 10  No âmbito de suas jurisdições, os magistrados possuem autonomia para: 
I - em casos excepcionais, autorizar o comparecimento das partes ao fórum a fim de evitar a frustração de ato designado para 
realização por videoconferência, resguardadas as medidas sanitárias pertinentes e vedada a concentração de audiências no 
mesmo local, nos termos do artigo 5º, parágrafos 3º e 5º, da Portaria Conjunta 11/2021 TJTO e 
II - mediante justificativa, embasada documentalmente na situação epidemiológica da localidade e com estrita observância ao 
Plano de Biossegurança, designar Sessões do Júri. 
Parágrafo único. Todas as providências adotadas em âmbito local deverão ser comunicadas à Presidência do Tribunal de Justiça 
e à Corregedoria-Geral da Justiça, bem como à Diretoria do Foro, neste último caso com a finalidade de comunicação à 
Assessoria Militar para liberação de entrada junto à Portaria. 
Art. 11. No que tange às audiências remotas deve ser observado o regramento disposto na Portaria Conjunta n.º 11/2021 TJTO. 
Art. 12 Nos casos em que cabível a citação e a intimação pelo correio, por oficial de justiça ou pelo escrivão ou chefe de 
secretaria, fica autorizada a prática de atos de comunicação processual mediante o emprego de ferramentas de mensagem 
instantânea como WhatsApp, Telegram, Signal, Facebook, Instagram,correio eletrônico (e-mail), mensagem de texto, telefone e 
outros que se valham dos sistemas de comunicação telefônica, informática ou telemática, tudo com certidão nos autos, instruída 
com print de telas de aplicativo de mensagens. 
§ 1º Fica a critério do magistrado responsável pela respectiva unidade, no que tange à prática de atos de comunicação 
processual mediante o emprego de meios remotos (WhatsApp, Telegram, Signal, Facebook, Instagram, correio eletrônico (e-
mail), mensagem de texto, telefone e outros), a opção pelo cumprimento das comunicações processuais de forma digital  pelo 
chefe de secretaria e seus subordinados ou por oficial de justiça, mediante a expedição, neste último caso, do respectivo 
mandado, o qual será encaminhado aos Oficiais de Justiça para distribuição. 
§ 2º Cumprido o ato, o servidor responsável lavrará certidão diretamente no eProc, podendo juntar,quando for o caso, arquivos 
digitais pertinentes à diligência. 
§ 3º Considerar-se-á realizada a intimação, dentre outros critérios, quando o aplicativo demonstrar que a mensagem foi 
devidamente entregue, sem necessidade de comprovação da leitura. 
§ 4º A certidão, dentre outros elementos, deverá conter informação objetiva sobre a identificação do destinatário e que assegure 
que tenha tomado conhecimento do seu conteúdo sobre o teor da comunicação realizada para a transmissão do mandado 
judicial. 
§ 5º Em se tratando de mandados referentes a audiências no modo virtual, o Oficial de Justiça deverá esclarecer a pessoa a ser 
intimada ou citada acerca da necessidade de acesso ao sistema, repassando à mesma o competente link constante do 
mandado. 
§ 6º Se não houver a entrega da mensagem no prazo de 03 (três) dias, o servidor providenciará a comunicação processual por 
outro meio idôneo, o que deverá ser consignado na certidão respectiva. 
§ 7º A contagem dos prazos obedecerá ao estabelecido na legislação de regência. 
Art. 13 Deve ser mantida a regular distribuição  e cumprimento de mandados; sendo que o cumprimento dos mandados pelos 
Oficiais de Justiça/avaliadores, deve se dar preferencialmente  nos termos da Portaria Conjunta 11/2021 TJTO. 
Art. 14 Durante as diligências digitais, ou eventualmente, quando necessárias, externas, deve o oficial de justiça/avaliador, além 
do cumprimento do determinado no mandado, solicitar dados de contato do(s)envolvido(s) (CPF/CNPJ, e-mail, telefones, 
whatsapp e outros meios digitais) para facilitar futuras intimações e outros atos, tais como envio de links para audiências virtuais. 



ANO XXXIV-DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 5107 PALMAS-TO, QUINTA-FEIRA, 13 DE JANEIRO DE 2022 12 

 

 
 

Art. 15 Na fase de execução/cumprimento de sentença, devem os oficiais de justiça/avaliadores,havendo determinação genérica 
no mandado de busca de bens penhoráveis sem especificação, realizar pesquisas patrimoniais pelos convênios judiciais, tais 
como Sisbajud (incluindo o sistema de reiteração automática de ordens de bloqueio), Renajud, Infojud, Infoseg, entre outros  
Art. 16 Além dos protocolos previstos no Anexo I da Portaria – Conjunta n.º 23 de 2020 TJTO, os oficiais de justiça efetivos e ad 
hoc, agentes da infância e juventude e demais servidores que executarem atividades externas deverão utilizar os equipamentos 
de proteção individual já fornecidos pelo Tribunal de Justiça, os quais se encontram disponíveis na Diretoria do Foro, sob pena 
de infração disciplinar, em caso de descumprimento. 
Art. 17. Fica sugerida aos magistrados a adoção das seguintes medidas: 
I - realização das audiências de forma presencial apenas nos casos urgentes em que não for possível a realização das mesmas 
na via virtual; 
II - controle rigoroso do número de pessoas nas dependências da sua respectiva unidade jurisdicional e/ou administrativa; 
III - designação das audiências urgentes, caso necessário,  em intervalos que evitem a aglomeração de pessoas nas recepções 
das salas de audiência ou corredores dos fóruns; 
Art. 18. Permanecem suspensos os leilões judiciais presenciais, podendo ser realizados por meio eletrônico ou virtual. 
Art. 19. Ficam suspensos, durante a vigência desta portaria, os atos processuais que importem em comparecimento pessoal 
pelos reeducandos e processados perante o juízo criminal competente ou perante a CEPEMA que estiverem em cumprimento de 
pena em regime aberto, semiaberto, liberdade condicional ou de medida despenalizadora como suspensão condicional do 
processo, pena ou transação penal. 
 Art. 20. Ficam adotados os protocolos de prevenção à COVID-19 (PPC), previstos no Anexo I da Portaria Conjunta n.º 23 de 
2020 TJTO. 
§ 1º Os protocolos mencionados neste artigo deverão ser cumpridos, obrigatoriamente, pelos usuários internos e externos, 
durante o acesso e permanência no prédio do Fórum da Comarca de Palmas - TO. 
Art. 21. O atendimento aos usuários externos nos gabinetes, secretarias e unidades administrativas da Comarca de Palmas - TO 
deve ocorrer, preferencialmente por canais alternativos ao presencial tais como Balcão Virtual, telefone, whatsapp, skype, e-
mail ou recurso tecnológico de videoconferência. 
Art. 22. O atendimento psicossocial na Comarca poderá ser realizado por meio de recurso tecnológico de videoconferência 
previamente agendado ou poderá ser realizado na forma presencial desde que previamente autorizado pela Diretoria do Foro. 
Art.23. Ficam mantidas as disposições dos atos até então editados e que não contrariem o disposto nesta Portaria. 
Art. 24. Aplicam-se, subsidiariamente, a esta Portaria, as disposições previstas nas Resoluções nº 313, de 19 de março de 2020, 
nº 314, de 20 de abril de 2020 e nº 318, de 7 de maio de 2020, do Conselho Nacional de Justiça ou outra que vier a alterá-las 
bem como o disposto na Portaria – Conjunta n.º 23/2020 TJTO, Portaria  - Conjunta n.º 13 e 19/2021 e 01/2022 TJTO. 
Art. 25. Eventual abrandamento ou agravamento da pandemia da COVID-19 no Município e especificamente nas dependências 
do Fórum de Palmas, em função de evidências epidemiológicas, poderá ensejar revisão do limite máximo de ocupação dos 
usuários internos e externos no prédio deste Fórum da Comarca de Palmas – TO ou o fechamento da unidade, medidas que 
serão adotadas a critério da Presidência do Tribunal de Justiça e da Corregedoria Geral da Justiça, por meio de ato específico, 
que disciplinará o regime de atendimento diferenciado de urgência para a localidade, tudo conforme estipulado na Portaria – 
Conjunta n.º 23 TJTO. 
Art. 26. Compete a cada gestor das respectivas unidades de lotação do servidor o controle da produtividade do pessoal em 
teletrabalho. 
Art. 27. O Anexo I da presente Portaria fixa o quantitativo de pessoal bem como especifica as unidades do Fórum da Comarca 
de Palmas que serão reabertas e as que deverão permanecer fechadas na fase estabelecida no art. 4º da presente Portaria. 
Art. 28. O Anexo II da presente Portaria deve se consubstanciar em transcrição de cópia integral da Portaria – Conjunta n.º 23 e 
seus anexos para fins de divulgação e conhecimento. 
Art. 29. Casos omissos serão dirimidos pela Diretoria do Foro da Comarca de Palmas - TO. 
Art. 30. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando – se as disposições em contrário. 
Publique-se.  
Cumpra-se. 
        Juíza FLÁVIA AFINI BOVO 
        Diretora do Foro 
  
ANEXO I 
  

SETOR SITUAÇÃO 
OCUPAÇÃO 
MÁXIMA 

DETALHAMENTO DA OCUPAÇÃO 

Conselho da Comunidade Aberto 1 Não se aplica 

Escritórios Modelo Fechado 0 Não se aplica 

Lanchonete Aberto 1 Não se aplica 

Banco Aberto 1 Não se aplica 

Sala do Ministério Público Aberto 1 Não se aplica 
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Sala da OAB Aberto 1 Não se aplica 

Terceirizados Aberto 33 Não se aplica 

Informática Aberto 2 Não se aplica 

Segurança Aberto 
Informação 
Sigilosa 

Informação Sigilosa 

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

CEJUSC Aberto 3 
Deve ser mantido o distanciamento de no mínimo 1,5 
metros entre as estações de trabalho 

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

Protocolo, Distribuição e Central de 
Atendimento 

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

Sala dos Oficiais de Justiça Aberto 8 
Deve ser mantido o distanciamento de no mínimo 1,5 
metros entre as estações de trabalho 

Equipe Multidisciplinar da Vara de 
Violência Doméstica 

Aberto 1 Não se aplica 

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

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

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

Juizado da Infância e Juventude Aberto 3 
1 magistrado no gabinete e 2 servidores na escrivania, 
devendo ser mantido o distanciamento de no mínimo 1,5 
metros entre as estações de trabalho 

Vara de Combate à Violência 
Doméstica contra a Mulher 

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

1º Juizado Aberto 3 
1 magistrado no gabinete e 2 servidores na escrivania, 
devendo ser mantido o distanciamento de no mínimo 1,5 
metros entre as estações de trabalho 

2º Juizado Aberto 3 
1 magistrado no gabinete e 2 servidores na escrivania, 
devendo ser mantido o distanciamento de no mínimo 1,5 
metros entre as estações de trabalho 

3º Juizado Aberto 3 
1 magistrado no gabinete e 2 servidores na escrivania, 
devendo ser mantido o distanciamento de no mínimo 1,5 
metros entre as estações de trabalho 

4º Juizado Aberto 3 
1 magistrado no gabinete e 2 servidores na escrivania, 
devendo ser mantido o distanciamento de no mínimo 1,5 
metros entre as estações de trabalho 

5º Juizado Aberto 3 
1 magistrado no gabinete e 2 servidores na escrivania, 
devendo ser mantido o distanciamento de no mínimo 1,5 
metros entre as estações de trabalho 

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

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

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

4ª Vara Criminal Aberto 3 
1 magistrado no gabinete e 2 servidores na escrivania, 
devendo ser mantido o distanciamento de no mínimo 1,5 
metros entre as estações de trabalho 

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

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

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

4ª Vara Cível Aberto 3 
1 magistrado no gabinete e 2 servidores na escrivania, 
devendo ser mantido o distanciamento de no mínimo 1,5 
metros entre as estações de trabalho 

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

6ª Vara Cível Aberto 3 
1 magistrado no gabinete e 2 servidores na escrivania, 
devendo ser mantido o distanciamento de no mínimo 1,5 
metros entre as estações de trabalho 

Secretaria Unificada das Varas 
Cíveis  

Aberto  15 
1 coordenadora e 14 servidores, devendo ser mantido o 
distanciamento de no mínimo 1,5 metros entre as 
estações de trabalho 

1ª Vara das Fazendas e Registros 
Públicos 

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

2ª Vara das Fazendas e Registros 
Públicos 

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

Vara de Precatórias Cíveis e 
Criminais, Falências e Concordatas 

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

Vara de Saúde e Execuções 
Fiscais 

Aberto 16 
1 magistrado no gabinete e 15 servidores na escrivania, 
devendo ser mantido o distanciamento de no mínimo 1,5 
metros entre as estações de trabalho 

Auditoria Militar Aberto 3 
1 magistrado no gabinete e 2 servidores na escrivania, 
devendo ser mantido o distanciamento de no mínimo 1,5 
metros entre as estações de trabalho 

GGEM Aberto 3 
Deve ser mantido o distanciamento de no mínimo 1,5 
metros entre as estações de trabalho 

SECRIM Aberto 3 
Deve ser mantido o distanciamento de no mínimo 1,5 
metros entre as estações de trabalho 

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

Pai Presente Aberto 2 
Deve ser mantido o distanciamento de no mínimo 1,5 
metros entre as estações de trabalho 

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

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

Junta Médica Aberto 3 
Deve ser mantido o distanciamento de no mínimo 1,5 
metros entre as estações de trabalho 
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ANEXO II 
Portaria Conjunta Nº 23/2020 - PRESIDÊNCIA/ASPRE, de 30 de junho de 2020 
  
Estabelece medidas e procedimentos para retomada dos serviços presenciais no âmbito do Poder Judiciário do Estado 
do Tocantins e dá outras providências. 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS e o CORREGEDOR-GERAL DA JUSTIÇA DO 
ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e regimentais, 
CONSIDERANDO o disposto na Resolução nº 322, de 1º de junho de 2020, do CNJ, que estabelece medidas para a retomada 
dos serviços presenciais, observadas as ações necessárias para prevenção de contágio pelo novo coronavírus (COVID-19); 
CONSIDERANDO o teor da decisão proferida pelo Conselho Nacional de Justiça nos autos nº 0003753-91.2020.2.00.0000, que 
determina a suspensão da audiência por meio de videoconferência quando houver manifestação contrária de qualquer das 
partes ou de ambas, independentemente de juízo de valor quanto à fundamentação apresentada; 
CONSIDERANDO a natureza essencial da atividade jurisdicional e a necessidade de se assegurar condições mínimas para sua 
continuidade, compatibilizando-a com a preservação da saúde de magistrados, servidores, agentes públicos, advogados e 
usuários em geral; 
CONSIDERANDO o contido nos processos SEI nº 15.0.000014368-2, 20.0.000009869-9, 20.0.000005813-1 e 20.0.000010989-
5, 
RESOLVEM: 
Art. 1º Estabelecer, no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, as medidas e procedimentos para a retomada dos 
serviços na forma presencial pelos usuários internos e os critérios para o acesso gradual pelos usuários externos, observadas as 
peculiaridades de cada unidade judicial e administrativa, em decorrência da pandemia do novo coronavírus (COVID-19). 
Art. 2º Para os fins desta Portaria considera-se: 
I - usuários internos: magistrados, servidores, estagiários, terceirizados, credenciados e colaboradores do Poder Judiciário 
Estadual; 
II - usuários externos: advogados, membros do Ministério Público e da Defensoria Pública federal e estadual, procuradores da 
União e autarquias do Estado e dos Municípios e cidadãos em geral; 
III - grupo de risco: gestantes, lactantes, pessoas com mais de 60 (sessenta) anos, pessoas com doenças crônicas, 
imunossupressoras, respiratórias e outras com morbidades preexistentes que possam conduzir a um agravamento do estado 
geral de saúde a partir do contágio, com especial atenção para diabetes, tuberculose, doenças renais, HIV e infecções. 
Art. 3º A reabertura gradual e sistematizada das unidades do Poder Judiciário do Estado do Tocantins e o restabelecimento das 
atividades presenciais iniciarão a partir de 13 de julho de 2020, no período das 12 às 18 horas. 
Parágrafo único. A decisão de retomada das atividades presenciais deverá ser amparada pelas orientações técnicas prestadas 
pelo Centro de Saúde do Tribunal de Justiça, por órgãos públicos, em especial o Ministério da Saúde, a Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária e as Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde, bem como do Ministério Público, da Ordem dos 
Advogados do Brasil e da Defensoria Pública. 
Art. 4º As atividades presenciais nas unidades do Poder Judiciário, obedecerão às seguintes diretrizes, sendo retomada 
presencialmente nos percentuais e prazos que seguem: 
I - 25% (vinte e cinco por cento) a partir do dia 13 de julho 2020; 
II - 50% (cinquenta por cento) a partir do dia 1º de agosto 2020; 
III - 75% (setenta e cinco por cento) a partir do dia 15 de agosto 2020; 
IV - 100% (cem por cento) a partir do dia 1º de setembro de 2020. 
§ 1º O quantitativo remanescente dos usuários internos tratados nos incisos I, II e III deverá permanecer em regime de 
teletrabalho. 
§ 2º Os servidores submetidos ao regime de teletrabalho cumprirão o mesmo expediente definido no art. 3º, caput, desta 
Portaria. 
§ 3º A partir do dia 13 de julho de 2020 será admitida a presença física dos usuários externos (membros do Ministério Público, 
advogados, Defensores Públicos, partes, testemunhas e autoridades policiais), com exceção dos cidadãos em geral, desde que 
justificada a necessidade e quando não for possível a prática do ato processual por meio virtual, no período das 14 às 18 horas, 
obedecidos os protocolos de segurança sanitária. 
§ 4º A partir do dia 1º de setembro de 2020, será permitida o retorno da presença física dos cidadãos em geral nas unidades do 
Poder Judiciário, desde que, efetivamente, possua a necessidade de atendimento presencial, obedecidos todos os protocolos de 
segurança sanitária. 
Art. 5º Fica autorizado o trabalho remoto para magistrados, servidores, estagiários e colaboradores do grupo de risco, até que 
haja situação de controle da COVID-19, de forma a possibilitar o retorno seguro ao trabalho presencial, mesmo com a retomada 
total das atividades presenciais. 
Art. 6º Compete ao Diretor-Geral do Tribunal de Justiça e ao Juiz Diretor do Foro, no prazo de 5 (cinco) dias, contados da 
publicação desta Portaria: 
I - elaborar plano de retorno gradual, com norte nos dados epidemiológicos oficiais das Secretarias Estadual e Municipal de 
Saúde, bem como as regras de distanciamento social, higiene e demais recomendações das autoridades sanitárias, dispondo 
sobre: 
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a) as especificidades das unidades judiciárias e administrativas: existência ou não de serviços terceirizados complementares 
como agências bancárias, lanchonetes, restaurantes e outras dependências, mediante especificação das regras; 
b) a escala de retorno dos usuários internos no primeiro e segundo graus de jurisdição, com exceção das pessoas que integram 
o grupo de risco e as mães com crianças em idade escolar, de até 12 (doze) anos de idade; 
c) a utilização de sistema de rodízio entre servidores, para alternância entre trabalho remoto e virtual, caso necessário; 
II – facultativamente, o estabelecimento de protocolos sanitários, além daqueles previstos no Anexo I desta Portaria. 
§ 1º O plano de retorno gradual previsto nos incisos I e II deste artigo poderá ser elaborado em conjunto com os magistrados da 
respectiva Comarca e, no caso do Tribunal de Justiça, pela Diretoria-Geral, em conjunto com o Centro de Saúde. 
§ 2º Fica o Diretor do Foro autorizado a adotar medidas mais restritivas, a partir dos parâmetros de casos confirmados na 
localidade, conforme dados fornecidos pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e/ou órgãos oficiais de saúde, 
comunicando as providencias adotadas à Corregedoria-Geral da Justiça e à Presidência do Tribunal. 
Art. 7º Após a data de retorno dos usuários internos, definida no § 2º do art. 4º, faculta-se aos Diretores de Foro e do Diretor-
Geral a revisão do plano de retorno gradual, com relação à presença dos usuários internos nas dependências das unidades 
judiciárias e administrativas correspondentes, devendo, para tanto, observar os indicadores oficiais das Secretarias Municipal e 
Estadual de Saúde concernente ao controle epidemiológico na região em que se encontra, encaminhando-o, em seguida, para 
validação do Presidente do Tribunal de Justiça. 
Art. 8º Para adentrar aos prédios do Poder Judiciário Estadual, os usuários internos e externos serão, obrigatoriamente, 
submetidos aos protocolos sanitários previstos no Anexo I desta Portaria, com o objetivo de resguardar a saúde e prevenir contra 
o novo coronavírus (COVID-19). 
§ 1º É obrigatória aos usuários internos e externos a submissão a teste de temperatura corporal como condição de ingresso e 
permanência nos prédios do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, vedado o ingresso de pessoas sem máscaras faciais, que 
apresentem alteração de temperatura corporal (temperatura igual ou superior a 37,8ºC), que se recusem à aferição de 
temperatura corporal ou que apresentem sintomas visíveis de doença respiratória, nos termos do art. 5º, III, da Resolução CNJ nº 
322, de 2020. 
§ 2º Durante a permanência nas dependências dos prédios do Poder Judiciário os usuários internos e externos deverão manter o 
distanciamento mínimo necessário entre as pessoas, assim como deverão utilizar máscaras, observando-se também as demais 
normas de higienização, de acordo com as regras estabelecidas pela Organização Mundial de Saúde (OMS), Ministério da 
Saúde e o previsto no Anexo I desta Portaria. 
Art. 9º Até 31 de agosto de 2020, as audiências, sessões de julgamento do Tribunal do Júri, dos órgãos julgadores do Tribunal de 
Justiça e das Turmas Recursais serão realizados por meio de recurso tecnológico de videoconferência ou plenário virtual, de 
acordo com as normas previstas na Portaria-Conjunta nº 9, de 7 de abril de 2020, e Resolução TJTO nº 7, de 18 de março de 
2020. 
§ 1º O advogado ou defensor público poderá participar do ato diretamente do estabelecimento prisional em que seu cliente ou 
assistido se encontrar recolhido, em sala específica para tal fim. 
§ 2º As partes, seus representantes processuais e/ou testemunhas que não possuírem meios de acesso ao sistema de 
videoconferência poderão ser inquiridas no espaço físico do Fórum. 
§ 3º Fica vedada a realização de depoimento especial por meio de videoconferência. 
§ 4º Deve ser garantida a presença dos pais do adolescente ao ato processual. 
Art. 10. Somente em caso de impossibilidade de realização por meio dos recursos tecnológicos disponíveis e desde que 
devidamente fundamentados pelo magistrado, poderão ser realizados na forma presencial os seguintes atos processuais: 
I - audiências e sessões plenárias do júri que envolva réu preso; 
II - audiências de custódia, se não houver restrição informada pelos órgãos de segurança pública (parágrafo único do art. 4º da 
Resolução CNJ nº 322, de 2020); 
III - audiências relativas a processos que envolvam adolescentes internados em conflito com a lei; 
IV – crianças e adolescentes em situação de acolhimento institucional e familiar; 
V - outras situações criminais ou não criminais, reconhecidas pelo magistrado, para fins de evitar perecimento de direito. 
§ 1º Para a realização dos atos processuais na forma presencial mencionados neste artigo, deverão ser observadas as medidas 
previstas na Recomendação nº 62, de 17 de março de 2020, e Recomendação nº  68, de 17 de junho de 2020, ambas do 
Conselho Nacional de Justiça. 
§ 2º Na hipótese de sessões plenárias do júri que envolvam réus presos, o magistrado deverá garantir seja mantido o 
distanciamento entre os jurados, vedando a participação do público externo em geral, autorizando a presença das partes e um 
número limitado de familiares. 
Art. 11. As citações e intimações serão realizadas, preferencialmente, por correio ou meio eletrônico (CPC, art. 246, I e V e 
Portaria-Conjunta nº 9, de 7 de abril de 2020), assim como os atos de penhora deverão ser realizados exclusivamente por meio 
eletrônico (CPC, art. 837) ou termo nos autos (CPC, art. 845, §1º). 
§ 1º Considerar-se-á realizada a intimação por whatsapp ou outro aplicativo similar, no momento em que o ícone do aplicativo 
demonstrar que a mensagem foi devidamente entregue, sem a necessidade de comprovação da leitura. 
§ 2º A partir do dia 13 de julho de 2020 retorna a regular expedição e cumprimento de mandados em processos judiciais em 
todas as comarcas do Estado, nas Turmas Recursais e no Tribunal de Justiça, por servidores que não estejam no grupo de risco. 
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§ 3º Além dos protocolos previstos no Anexo I desta Portaria, os oficiais de justiça, agentes da infância e juventude e demais 
servidores que executarem atividades externas deverão utilizar os equipamentos de proteção individual fornecidos pelo Tribunal 
de Justiça, sob pena de infração disciplinar, em caso de descumprimento. 
Art. 12. Fica recomendada aos magistrados a adoção das seguintes medidas: 
I - reagendamento das audiências não consideradas urgentes; 
II - controle do número de pessoas nas dependências da sua respectiva unidade jurisdicional e/ou administrativa; 
III - designação das audiências urgentes em intervalos que evitem a aglomeração de pessoas nas recepções das salas de 
audiência ou corredores dos fóruns; 
IV – assegurar, durante o depoimento, a presença de servidor para certificar que o ato processual está sendo realizado sem 
coação ou leitura de documentos. 
Art. 13. Permanecem suspensos os leilões judiciais presenciais, podendo ser realizados por meio eletrônico ou virtual. 
Art. 14. Ficam suspensos até 31 de agosto de 2020 os atos processuais que importem em comparecimento pessoal pelos 
reeducandos e processados perante o juízo criminal competente ou perante a CEPEMA que estiverem em cumprimento de pena 
em regime aberto, semiaberto, liberdade condicional ou de medida despenalizadora como suspensão condicional do processo, 
pena ou transação penal. 
Art. 15. Ficam aprovados os seguintes protocolos de prevenção à COVID-19 (PPC), previstos no Anexo I desta Portaria: 
I - Protocolo de Atendimento ao Cliente Interno; 
II - Protocolo de Atendimento ao Cliente Externo; 
III - Protocolo de Segurança do Trabalho; 
§ 1º Os protocolos mencionados neste artigo deverão ser cumpridos, obrigatoriamente, pelos usuários internos e externos, 
durante o acesso e permanência nos prédios do Poder Judiciário do Estado Tocantins. 
§ 2º Os profissionais médicos, enfermeiros e odontólogos deverão elaborar escalas de trabalho de acordo com a legislação 
específica de cada profissão, que deverá ser cumprida durante o horário de expediente forense. 
Art. 16. O atendimento aos usuários externos nos gabinetes, secretarias e unidades administrativas das Comarcas ou do 
Tribunal deve ocorrer, preferencialmente, por canais alternativos ao presencial tais como telefone, whatsapp, skype, e-mail ou 
recurso tecnológico de videoconferência. 
Art. 17. O atendimento psicossocial nas Comarcas e no Tribunal poderá ser realizado por meio de recurso tecnológico de 
videoconferência previamente agendado ou poderá ser realizado na forma presencial com autorização do Diretor do Foro ou do 
Diretor-Geral do Tribunal, observado, nesta situação, o disposto no art. 12 desta Portaria. 
Art. 18. Compete ao juízo da infância e juventude regulamentar os serviços e atividades externas dos agentes da infância e 
juventude, seja na modalidade por videoconferência ou presencial, de acordo com a realidade local. 
Art. 19. Os eventos, viagens, atividades e cursos presenciais, inclusive da Escola Superior da Magistratura Tocantinense 
permanecem suspensos até o dia 31 de agosto de 2020, salvo situações excepcionais autorizadas pelo Presidente do Tribunal 
de Justiça. 
Parágrafo único. Não serão concedidas autorizações e/ou diárias para viagens, exceto em casos excepcionais autorizados pelo 
Presidente do Tribunal de Justiça 
Art. 20. Ficam mantidas as disposições dos atos até então editados e que não contrariem o disposto nesta Portaria-Conjunta. 
Art. 21. Aplicam-se, subsidiariamente, a esta Portaria-Conjunta, as disposições previstas nas Resoluções nº 313, de 19 de março 
de 2020, nº 314, de 20 de abril de 2020 e nº 318, de 7 de maio de 2020, do Conselho Nacional de Justiça ou outra que vier a 
alterá-las. 
Art. 22. Eventual abrandamento ou agravamento da pandemia da COVID-19, em função de evidências epidemiológicas, poderá 
ensejar revisão do limite máximo de ocupação dos usuários internos e externos nos prédios do Poder Judiciário do Estado do 
Tocantins ou o fechamento de unidades específicas, medidas que serão adotadas a critério da Presidência do Tribunal de 
Justiça e da Corregedoria Geral da Justiça, por meio de ato específico, que disciplinará o regime de atendimento diferenciado de 
urgência para a localidade. 
Parágrafo único. O Comitê de Saúde se reunirá para monitorar a situação e subsidiar as decisões da alta administração do 
Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins. 
Art. 23. Compete a cada gestor das respectivas unidades de lotação do servidor o controle da produtividade do pessoal em 
teletrabalho. 
Art. 24. Casos omissos serão dirimidos pela Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins e pela Corregedoria 
Geral da Justiça do Estado do Tocantins. 
Art. 25. Esta Portaria-Conjunta entra em vigor na data de sua publicação. 
  
ANEXO I 
(Portaria-Conjunta nº 23, de 30 de junho de 2020) 
  
PROTOCOLOS DE PREVENÇÃO AO COVID-19 NO ÂMBITO DO PODER JUDICIÁRIO DO TOCANTINS 
  
Objetivo Geral 
- Apoiar o Poder Judiciário do Tocantins nos planos de Contingenciamento à Pandemia de Covid-19. 
Objetivos específicos 



ANO XXXIV-DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 5107 PALMAS-TO, QUINTA-FEIRA, 13 DE JANEIRO DE 2022 18 

 

 
 

- Consolidar material público de referência, de órgãos competentes nacionais e internacionais, sobre a COVID-19 e estratégiasde 
mitigação de riscos. 
- Orientar os gestores na gestão de riscos associados à transmissão pela COVID -19. 
- Orientar sobre identificação, notificação e encaminhamento oportuno de casos suspeitos de Infecção Humana em parceria com 
os sistemas público e privado de saúde; 
- Orientar sobre medidas de proteção no ambiente de trabalho e atuação em diferentes categorias de risco. 
- Orientar sobre medidas de proteção junto aos magistrados e servidores terceirizados e prestadores de serviços. 
PROTOCOLOS DE PREVENÇÃO AO COVID-19 
A redação partiu da necessidade de instituir protocolos para a retomada segura, baseando-se em pesquisas e nas 
recomendações existentes nos protocolos da Anvisa e Ministério da Saúde. 
1. PROTOCOLO DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO INTERNO 
Este eixo estabelece o protocolo com as medidas de prevenção para atendimento interno no âmbito do Poder Judiciário, com o 
objetivo de zelar pela segurança de magistrados, servidores e colaboradores. 
MEDIDAS ESTABELECIDAS 
- As metas e atividades a serem desempenhadas, neste período, serão acordadas entre o servidor e o gestor da unidade, com 
auxílio da chefia imediata, se for o caso, com estabelecimento de metas estruturadas e reuniões periódicas. O servidor em 
trabalho remoto deverá se apresentar a cada 15 dias na unidade de origem (ou por meio de videconferência), para restruturação 
do plano de trabalho e avaliação pela chefia imediata. 
- Caberá aos gestores de cada unidade, em comum acordo com os servidores, definir os integrantes de sua equipe que atuarão 
de modo presencial ou remoto. 
- Os gestores deverão estabelecer revezamento de servidores, colaboradores e estagiários, para as atividades que não possam 
ser prestadas à distância sem prejuízo de sua continuidade, a fim de se reduzir o número de pessoas no mesmo ambiente, 
permitindo assim um maior distanciamento entre as estações de trabalho, quando possível. 
- O trabalho remoto restringe-se às atribuições que possam ser realizadas nesta modalidade, designadas por ordens de serviço 
ou em plano de trabalho definido e monitorado pelo gestor da unidade. 
- Os servidores e colaboradores que executam atividades incompatíveis com o trabalho remoto poderão ser avaliados pelo chefe 
imediato, levando-se em consideração as peculiaridades de cada caso. 
- A entrada de magistrados, servidores e colaboradores às unidades judiciais e administrativas do Poder Judiciário Tocantinense 
será condicionada ao uso de máscaras, à higienização precoce das mãos com álcool em gel 70% e à aferição de temperatura 
corporal, bem como a identificação através do uso de crachá. 
2. PROTOCOLO DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO EXTERNO 
Este eixo estabelece as medidas de prevenção para o atendimento ao público externo, visando assegurar a satisfação dos 
jurisdicionado e a confiabilidade da sociedade em relação ao Poder Judiciário do Tocantins. 
MEDIDAS ESTABELECIDAS 
- Obrigatoriedade do uso de máscaras, para entrar e permanecer nas dependências do Poder Judiciário do Tocantins; 
- Os acessos às unidades judiciárias e administrativas estará condicionado ao cumprimento das medidas de segurança 
estabelecidas no eixo de segurança do trabalho; 
- Observar as regras de controle de acesso, estabelecidas no âmbito do Poder Judiciário do Tocantins, descrito no Eixo 
Segurança do Trabalho, 
- Redução do volume de pessoas que circulam diariamente nas unidades com o oferecimento de serviços por meio virtual; 
- Para o controle de reeducandos/processados, possibilitar que os referidos usuários externos tenham o referido controle, sem a 
necessidade de mensalmente se fazerem presentes no interior das secretarias criminais ou de execução de pena. 
3. PROTOCOLO DE SEGURANÇA DO TRABALHO 
Estabelece o controle de acesso às unidades administrativas e judiciárias, que devendo seguir as orientações estabelecidas no 
presente protocolo. 
MEDIDAS A SEREM ADOTADAS 
Realizar controle de acesso ao público interno e externo por meio das seguintes medidas: 
- Impedir o acesso pessoas sem máscara; 
- Aferir a temperatura corporal de todos que adentrarem os prédios do Poder Judiciário do Tocantins. 
Obs: Sendo constatada temperatura acima de 37,8 °C, no caso do público externo, o mesmo deverá ser orientado de acordo 
com o protocolo de saúde estabelecido, devendo assim, ser proibida sua entrada nas dependências de qualquer prédio do Poder 
Judiciário Tocantinense. 
No caso de servidor com temperatura acima de 37,8 °C, o mesmo deverá ser encaminhado para o centro de saúde do Poder 
Judiciário para orientações e triagem, para fins de controle. Não sendo possível esse atendimento, a equipe de recepção deverá  
orientá-lo de acordo com os protocolos estabelecidos. 
- Identificar e notificar casos suspeitos de COVID-19; 
- Manter a higidez das instalações por meio do acesso controlado de acordo com os protocolos prescritos; 
- Subsidiar informações, para serem utilizadas nas decisões da alta administração; 
- Orientar as equipes de recepção, policiais e segurança para atendimento de acordo com os protocolos estabelecidos; 
- Distribuir EPI´s para a equipe das recepções e aqueles que atuam nas portarias. 
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4. COMUNICAÇÃO 
Desenvolver e implementar uma comunicação clara e objetiva com os magistrados, servidores, estagiários e terceirizados, antes 
da retomada das atividades, com divulgação de materiais educativos e de conscientização. 
MEDIDAS ESTABELECIDAS 
- Comunicação interna dos protocolos de limpeza do ambiente de trabalho; 
- Caberá ao Centro de Comunicação Social do TJTO promover a ampla divulgação das orientações contidas nos protocolos 
estabelecidos, estimulando o uso de canais virtuais de atendimento aos públicos internos e externos; 
- Realizar campanhas de conscientização dos protocolos de saúde e biossegurança, como higiene das mãos, uso correto das 
máscaras e como deverão ser higienizadas as estações de trabalho, por meio de folders eletrônico ou similar; 
- As divulgações deverão estar sempre em contínua atualização e em pontos estratégicos, possibilitando o acesso a todos os 
meios possíveis de comunicação; 
- Comunicação enfática das instruções: 
RESPONSABILIDADE DE MAGISTRADOS, SERVIDORES, 
ESTAGIÁRIOS E TERCEIRIZADOS 
- Os magistrados e os gestores das unidades deverão adotar medidas de prevenção à não propagação do novo Coronavírus, 
dando preferência às reuniões por videoconferência, admitindo-se as presenciais somente nos casos extremamente necessários 
e que sejam plenamente asseguradas as medidas de cautela definidas. 
- Manter-se sempre informado sobre os protocolos e diretrizes estabelecidas; 
- Em caso de sintomas sugestivos para COVID-19, tais como: tosse seca, dor de garganta, febre, dificuldade respiratória, 
diarréia, dor de cabeça, dor no corpo ou conviva com alguém que testou positivo, deverão informar imediatamente à chefia 
imediata, para que sejam tomadas as devidas providências. 
- Obedecer aos critérios de distanciamento social estabelecidos; 
- Aplicar as instruções quanto ao uso pessoal de máscaras e de objetos de uso pessoal. 
DISTANCIAMENTO SOCIAL NO TRABALHO - RESPONSABILIDADES TJTO 
Os servidores deverão ser detentores do cuidado consigo próprio e com o outro, devendo assim, no que for possível, auxiliar o 
Tribunal de Justiça na observância das seguintes responsabilidades: 
- Garantir o distanciamento de pelo menos 1,5 metros entre as estações de trabalho; 
- Informar através de mídia visual o número máximo de pessoas nas salas, para que seja efetivo o distanciamento, em especial 
as salas de reuniões; 
- Controle de acesso ao público externo, permitindo somente aqueles essenciais ao andamento das atividades; 
- Revisar layouts e ambientes de trabalho, ajustando-os para atender às necessidades sociais de distanciamento – por exemplo, 
através do uso de barreiras físicas quando possível; 
- Modificar os espaços de café/cantina/refeitório para evitar aglomerações, informar a capacidade máxima de pessoas nesses 
ambientes; 
- Aderir a escalas de trabalho, quando não for possível o trabalho remoto; 
- Restringir acesso aos espaços de convivência, se houver; 
- Evitar o uso de elevadores; se utilizado, permitir apenas 1 pessoa por vez; 
- Regime de trabalho remoto para os grupos de Risco (Idosos, gestantes, cardiopatas, imunodreprimidos e portadores de 
doenças que sejam consideradas de risco para infecção pelo COVID-19); 
- É de responsabilidade dos magistrados, servidores, terceirizados e estagiários o uso de máscaras, obedecendo a manutenção 
e higienização das mesmas a cada uso ou descarte, se for o caso; 
- Obedecer ao distanciamento preconizado entre as pessoas; 
- Respeitar o layout dos ambientes de trabalho e evitar aglomerações; 
- Cumprir com os sinais indicativos de distanciamento social; 
- Disponibilizar dispenser de álcool (líquido ou gel a 70%) nos ambientes de trabalho. 
Na Recepção: 
- Disponibilizar álcool 70% gel e orientar os visitantes para a sua utilização; 
- Realizar a desinfecção da porta, cadeira, sofá e bebedouro, friccionando com pano seco e limpo embebido com álcool 70% por 
três vezes, no início e no final do expediente; 
- Intensificar a limpeza do piso com água e sabão, solução de hipoclorito ou produto próprio para limpeza com ação desinfetante, 
germicida ou sanitizante, duas vezes ao dia. 
Nos bebedouros de água: 
- Realizar desinfecção do equipamento com álcool 70% com frequência, em horários pré-estabelecidos; 
- Disponibilizar copos descartáveis junto ao bebedouro para o visitante/público externo; 
- Os colaboradores devem usar copos/garrafas de uso pessoal e individual, os quais devem ser higienizados com água e 
detergente, no mínimo uma vez por dia. 
Nas salas de reunião e de uso coletivo: 
- Disponibilizar álcool 70% gel na entrada destes setores e orientar para a sua utilização; 
- Realizar a desinfecção das mesas e cadeiras, friccionando com pano seco e limpo embebido com álcool 70% ao final do 
período de uso e/ou a cada troca de evento; 
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- Intensificar a limpeza do piso com água e sabão, solução de hipoclorito ou produto próprio para limpeza com ação desinfetante, 
germicida ou sanitizante. 
O vírus pode sobreviver e permanecer capaz de contágio por períodos diferentes em superfícies diferentes. O novo coronavírus 
sobreviveu por 72 horas (3 dias) no aço inoxidável e no plástico; no papelão, a sobrevida foi de 24 horas (1 dia); e no cobre, por 
4 horas. A estabilidade e a viabilidade para contágio do novo coronavírus foram objeto do estudo publicado no New England 
Journal of Medicine (NEJM) por pesquisadores de universidades e institutos de pesquisa norte-americanos e do Centro de 
Controle e Prevenção de Doenças (CDC) dos Estados Unidos. 
Para evitar a proliferação do vírus dentro das dependências do Tribunal de Justiça, anexos e Comarcas é importante que o 
trabalhador ao realizar a limpeza, esteja devidamente paramentado com os EPI’s adequados, tais como: luva de borracha, 
avental, calça comprida, sapato fechado. 
É importante reforçar a limpeza nos locais que ficam mais expostos ao toque das mãos, como maçanetas de portas, braços de 
cadeiras, telefones, bancadas, interruptor, bebedouros, impressoras. Aumentar as estações de lavagem das mãos e 
disponibilização do álcool em gel. Se possível manter os ambientes ventilados com portas e janelas abertas. 
Montar um plano de limpeza, com escalas e cronograma definidos, para garantir a assepsia dos locais e que as regras com 
relação aos horários e procedimentos sejam cumpridas. Os sanitários coletivos utilizado para o público externo, deverão ter 
controle rigoroso de higienização, aumentando assim a frequência de limpeza. 
ATENDIMENTO DO SERVIÇO DE SAÚDE TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS 
Antes de chegar ao consultório: 
- O agendamento da consulta deverá ser feito de forma a minimizar o número de pessoas ao mesmo tempo na sala de espera. 
- Sugere-se realizar triagem de pacientes com sintomas respiratórios no agendamento. 
- “O senhor(a) ou seu acompanhante apresentam ou apresentaram nas últimas 72 horas tosse, dor de garganta, coriza, nariz 
entupido, diarréia febre ou ainda não está sentindo cheiro ou gosto das coisas?” 
Em caso afirmativo, sugerir a realização de pré-consulta por telefone com os médicos do Espaço Saúde para avaliar a 
necessidade do paciente ir ao consultório ou encaminhamento para atendimento no hospital. 
Em caso negativo, sugere-se o seguinte roteiro de orientações: 
- “Para proteger o senhor e os demais pacientes, solicitamos que todos os pacientes e acompanhantes venham de máscara para 
a consulta e que higienizem as mãos com o álcool gel, disponível na recepção assim que chegarem ao consultório”; 
- “Caso o senhor(a) comece a apresentar algum sintoma de resfriado até amanhã, solicitamos que entre em contato conosco 
antes de vir ao consultório para que possamos orientá-lo da maneira correta”; 
- “Para evitar aglomerações: chegue no horário agendado, evitando atrasar ou mesmo chegar com muita antecedência em sua 
consulta. Se possível, venha sem acompanhante. Estamos nos organizando para ter o mínimo de pessoas na sala de espera ao 
mesmo tempo”. 
Cabe ressaltar que pacientes com história de diagnóstico confirmado de COVID-19 há mais de 30 dias (considerar a data 
do primeiro PCR para SARS-COV-2 positivo ou tomografia de tórax com sugestão diagnóstica) e assintomáticos há mais 
de 7 dias, poderão ser atendidos seguindo-se o fluxo habitual. 
Adequações na estrutura da recepção do Espaço Saúde: 
- Os recepcionistas deverão utilizar máscara e no balcão será disponibilizado álcool para higienização das mãos; 
- As cadeiras deverão ser organizadas de forma a manter distância de 2 metros entre as pessoas. 
Durante a consulta: 
- Todos os profissionais deverão estar de máscara, cobrindo boca e nariz durante todo o tempo. Devem ser orientados a evitar 
tocar o rosto e retirar a máscara apenas quando necessário. Para a retirada deve-se higienizar as mãos antes e após e utilizar o 
elástico, sem tocar a parte da frente da máscara. 
- Higienizar a bancada da recepção e as cadeiras com álcool 70% de limpeza após cada uso por paciente diferente. Realizar o 
atendimento com as janelas abertas, se possível. O ar-condicionado pode ou não ficar ligado. 
- O médico e o paciente deverão usar máscara durante a anamnese. 
- Sugerimos uso de óculos de proteção ou face shield adicionalmente à máscara cirúrgica no exame físico de todos os pacientes 
- Vale lembrar que a principal via de transmissão é o contato com mucosas. Deve-se ter atenção à higienização do estetoscópio 
antes de levar as ogivas aos ouvidos. 
- Deve-se higienizar as mãos antes e após o exame físico e estar atento para não tocar a face com as mãos contaminadas 
enquanto examina o paciente. 
- Após cada consulta, deverão ser higienizadas com álcool 70% ou outro desinfetante todas as superfícies tocadas pelo paciente 
ou acompanhante: mesa de anamnese, cadeira, maca, balança, esfigmomanômetro, termômetro, etc. 
RECOMENDAÇÕES PARA ATENDIMENTOS ODONTOLÓGICOS 
Diante das recentes informações epidemiológicas e publicações referentes ao COVID- 19 sabe-se que os profissionais de saúde 
bucal (cirurgiões-dentistas, auxiliares e técnicos de saúde bucal) e a prática odontológica implica em contato direto e próximo do 
cirurgião dentista e o paciente. 
Dessa forma, considerando os riscos de infecção e transmissão do COVID 19 pela exposição à saliva, sangue e outros fluidos 
corporais, através do manejo com instrumentais cortantes e equipamentos rotatórios que produzem aerossóis, foram 
enumeradas algumas medidas preventivas durante os atendimentos. 
MEDIDAS DE CONTROLE DO AMBIENTE ASSISTENCIAL 
- Recomenda-se a pré-checagem para o COVID-19, verificando e registrando sinais e sintomas. 
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- Higienizar adequadamente as mãos, respeitando os cinco momentos de higienização. 
- Recomenda-se a realização de treinamentos sobre higienização das mãos para todos os profissionais. 
- Utilizar Equipamentos de Proteção Individual (EPI) para evitar contato direto com fluidos corporais: profissionais da equipe 
deverão usar Avental/Jaleco, gorro, óculos de proteção facial, máscara e luvas. É importante lembrar que óculos de grau não são 
considerados equipamentos de proteção individual, pois não possuem as proteções laterais. 
- Recomenda-se que a equipe esteja adequadamente paramentada ao receber o paciente no consultório odontológico. 
- Em casos onde o paciente está em áreas de isolamento temporário, o profissional deverá usar máscara cirúrgica, gorro, luvas e 
óculos de proteção. 
- Em procedimentos onde serão gerados aerossóis, a máscara de escolha, que oferece maior proteção, deverá ser a N95 ou 
aPFF2. 
- Retirar os Equipamentos de Proteção Individual antes de sair da sala. 
- Para evitar a contaminação, a equipe deve ser treinada quanto aos devidos cuidados na retirada dos equipamentos de proteção 
individual. As máscaras devem ser retiradas por suas tiras ou elásticos e não devem ser tocadas durante o procedimento ou 
colocadas/transportadas no pescoço e bolsos. 
- É fundamental retirar todos os adereços, como anéis, pulseiras, cordões, brincos e relógios para atender pacientes. 
- Atentar-se para a higienização de aparelhos celulares. 
Os Equipamentos de Proteção Individual, assim como todo o resíduo gerado no tratamento de pacientes, deverão ser 
descartados em “lixo infectante”.Descartar adequadamente os resíduos, segundo o regulamento técnico para gerenciamento de 
resíduos de serviços de saúde da Anvisa. 
É fundamental que as lixeiras sejam de metal com tampa e pedal, devidamente identificadas como “lixo comum? e “lixo 
infectante?. Atenção aos materiais perfuro-cortantes que devem ser descartados no compartimento adequado. Realizar 
desinfecção rigorosa do ambiente (maçanetas, cadeiras, mesas, bancadas, computadores e periféricos) com álcool a 70%. 
- Evitar pacientes em sala de espera e aglomerações dentro da unidade. No consultório odontológico, recomenda-se evitar a 
entrada de acompanhantes, salvo em condições especiais. 
- Nas situações de apoio às equipes de recepção, durante o acolhimento ao usuário, deve ser observada a distância de, no 
mínimo, 1 (um) metro entre profissional-usuário. 
  
ANEXO II 
  
(Portaria-Conjunta nº 23, de 30 de junho de 2020) 
  
Levantamento do cenário de casos de COVID-19 entre servidores e magistrados 
  
O seguinte formulário estatístico de casos de COVID-19 tem por finalidade, realizar um levantamento do cenário epidemiológico 
dos Magistrados e Servidores do Poder Judiciário Tocantinense. 
O que fornecerá subsídios para inovação das ações de cuidados com a saúde, diante da realidade atual. Tornando-se 
Imprescindível a sua participação. 
* Obrigatório 
1. Comarca/unidade 
______________________________________________ 
2. Idade 
______________________________________________ 
3. Você foi diagnosticado com COVID-19?* 
(    ) Sim 
(    ) Não 
4. Qual foi o período do diagnóstico para o COVID-19? 
(    ) de 1º a 30 de abril de 2020 
(    ) de 1º a 31 de maio de 2020 
(    ) de 1º a 30 de junho de 2020 
(    ) nenhuma das alternativas 
5. Você teve contato com alguém que testou positivo COVID-19? * 
(    ) Sim 
(    ) Não 
6. Se sua resposta acima foi sim, você ficou em isolamento? 
(    ) Sim 
(    ) Não 
7. Você tem cumprido as medidas de isolamento social? Entenda isolamento SOCIAL, a obediência e mudança de 
comportamento habitual em função do afastamento social, com atitudes como: não abraçar, não pegar na mão, não receber 
pessoas em casa, não se expor a locais com outras pessoas a não ser aquelas que moram com você. * 
(    ) Sim 
(    ) Não 
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8. Situação de saúde * 
(    ) Diabetes 
(    ) Hipertensão 
(    ) Doenças Imunossupressoras (Lúpus, Artrite reumatóide, HIV/ AIDS e outras) 
(    ) Gestante 
(    ) Doenças respiratórias graves (ASMA, DPOC) 
(    ) Doença Renal Crônica Dialítica 
(    ) Câncer em tratamento com Quimioterapia, Radioterapia ou em uso de 
(    ) Imunossupressores 
(    ) Nenhuma das alternativas 
9. Caso seja do seu interesse e queira algum tipo de orientação, nos colocamos a disposição, para ajudá-lo. Para isso, 
necessitaremos do seu nome e telefone. * 
Publique-se. Cumpra-se. 
 
Portaria Nº 19/2022 - PRESIDÊNCIA/DF PALMAS, de 11 de janeiro de 2022 
Estabelece medidas e procedimentos para retomada dos serviços presenciais no âmbito do Fórum da Comarca de 
Palmas - TO e dá outras providências. 
FLAVIA AFINI BOVO, Diretora do Foro da Comarca de Palmas - TO, no uso de suas atribuições legais, 
CONSIDERANDO o disposto na Resolução nº 322, de 1º de junho de 2020, do CNJ, que estabelece medidas para a retomada 
dos serviços presenciais, observadas as ações necessárias para prevenção de contágio pelo novo coronavírus (COVID-19); 
CONSIDERANDO a natureza essencial da atividade jurisdicional e a necessidade de se assegurar condições mínimas para sua 
continuidade, compatibilizando-a com a preservação da saúde de magistrados, servidores, agentes públicos, advogados e 
usuários em geral; 
CONSIDERANDO o teor da Portaria Conjunta n.º 23, de 01 de julho de 2020, do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins que 
estabelece as diretrizes para o retorno gradual das unidades do Poder Judiciário ao trabalho presencial; 
CONSIDERANDO o teor da Portaria Conjunta n.º 01/2022, de 06 de janeiro de 2022, do Tribunal de Justiça do Estado do 
Tocantins; 
CONSIDERANDO que o prédio do Fórum de Palmas se encontra situado na mesma cidade do prédio do Tribunal de 
Justiça, qual seja, a cidade de Palmas - TO; estando, portanto, em Município que ostenta a mesma situação 
epidemiológica; 
CONSIDERANDO que por um equívoco, deixamos de incluir no anexo da Portaria nº 8/2022, o NATJUS, setor recém instalado 
nesta Comarca de Palmas; 
RESOLVE: 
Art. 1º - Reeditar o Anexo I da Portaria nº 08/2022 - DF PALMAS, passando a constar o quantitativo de servidores autorizados a 
trabalharem presencialmente, junto ao NATJUS. 
ANEXO I 

SETOR SITUAÇÃO 
OCUPAÇÃO 
MÁXIMA 

DETALHAMENTO DA OCUPAÇÃO 

Conselho da Comunidade Aberto 1 Não se aplica 

NATJUS Aberto 7 
Deve ser mantido o distanciamento de no mínimo 1,5 metros 
entre as estações de trabalho 

Escritórios Modelo Fechado 0 Não se aplica 

Lanchonete Aberto 1 Não se aplica 

Banco Aberto 1 Não se aplica 

Sala do Ministério Público Aberto 1 Não se aplica 

Sala da OAB Aberto 1 Não se aplica 

Terceirizados Aberto 33 Não se aplica 

Informática Aberto 2 Não se aplica 

Segurança Aberto 
Informação 
Sigilosa 

Informação Sigilosa 

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

CEJUSC Aberto 3 
Deve ser mantido o distanciamento de no mínimo 1,5 metros 
entre as estações de trabalho 

Central de Correspondências Aberto 2 
Deve ser mantido o distanciamento de no mínimo 1,5 metros 
entre as estações de trabalho 
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Protocolo, Distribuição e Central 
de Atendimento 

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

Sala dos Oficiais de Justiça Aberto 8 
Deve ser mantido o distanciamento de no mínimo 1,5 metros 
entre as estações de trabalho 

Equipe Multidisciplinar da Vara de 
Violência Doméstica 

Aberto 1 Não se aplica 

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

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

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

Juizado da Infância e Juventude Aberto 3 
1 magistrado no gabinete e 2 servidores na escrivania, devendo 
ser mantido o distanciamento de no mínimo 1,5 metros entre as 
estações de trabalho 

Vara de Combate à Violência 
Doméstica contra a Mulher 

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

1º Juizado Aberto 3 
1 magistrado no gabinete e 2 servidores na escrivania, devendo 
ser mantido o distanciamento de no mínimo 1,5 metros entre as 
estações de trabalho 

2º Juizado Aberto 3 
1 magistrado no gabinete e 2 servidores na escrivania, devendo 
ser mantido o distanciamento de no mínimo 1,5 metros entre as 
estações de trabalho 

3º Juizado Aberto 3 
1 magistrado no gabinete e 2 servidores na escrivania, devendo 
ser mantido o distanciamento de no mínimo 1,5 metros entre as 
estações de trabalho 

4º Juizado Aberto 3 
1 magistrado no gabinete e 2 servidores na escrivania, devendo 
ser mantido o distanciamento de no mínimo 1,5 metros entre as 
estações de trabalho 

5º Juizado Aberto 3 
1 magistrado no gabinete e 2 servidores na escrivania, devendo 
ser mantido o distanciamento de no mínimo 1,5 metros entre as 
estações de trabalho 

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

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

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

4ª Vara Criminal Aberto 3 
1 magistrado no gabinete e 2 servidores na escrivania, devendo 
ser mantido o distanciamento de no mínimo 1,5 metros entre as 
estações de trabalho 

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

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

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

4ª Vara Cível Aberto 3 
1 magistrado no gabinete e 2 servidores na escrivania, devendo 
ser mantido o distanciamento de no mínimo 1,5 metros entre as 
estações de trabalho 

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

6ª Vara Cível Aberto 3 
1 magistrado no gabinete e 2 servidores na escrivania, devendo 
ser mantido o distanciamento de no mínimo 1,5 metros entre as 
estações de trabalho 

Secretaria Unificada das Varas 
Cíveis  

Aberto  15 
1 coordenadora e 14 servidores, devendo ser mantido o 
distanciamento de no mínimo 1,5 metros entre as estações de 
trabalho 

1ª Vara das Fazendas e Registros 
Públicos 

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

2ª Vara das Fazendas e Registros 
Públicos 

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

Vara de Precatórias Cíveis e 
Criminais, Falências e 
Concordatas 

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

Vara de Saúde e Execuções 
Fiscais 

Aberto 16 
1 magistrado no gabinete e 15 servidores na escrivania, 
devendo ser mantido o distanciamento de no mínimo 1,5 
metros entre as estações de trabalho 

Auditoria Militar Aberto 3 
1 magistrado no gabinete e 2 servidores na escrivania, devendo 
ser mantido o distanciamento de no mínimo 1,5 metros entre as 
estações de trabalho 

GGEM Aberto 3 
Deve ser mantido o distanciamento de no mínimo 1,5 metros 
entre as estações de trabalho 

SECRIM Aberto 3 
Deve ser mantido o distanciamento de no mínimo 1,5 metros 
entre as estações de trabalho 

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

Pai Presente Aberto 2 
Deve ser mantido o distanciamento de no mínimo 1,5 metros 
entre as estações de trabalho 

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

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

Junta Médica Aberto 3 
Deve ser mantido o distanciamento de no mínimo 1,5 metros 
entre as estações de trabalho 

  
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando – se as disposições em contrário. 
Publique-se. Cumpra-se. 
Flávia Afini Bovo 
Diretora do Foro 
 

Juizado especial cível e criminal - taquaralto 

Editais de Intimações de sentença com prazo de 10 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA COM PRAZO DE 10 DIAS 
O(A) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Doutor(a) Rubem Ribeiro de Carvalho, MM. Juiz de Direito deste 4º Juizado Especial Cível 
Comarca de Palmas/TO, FAZ SABER a todos que o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento que tramita por este 
Juízo a AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICAS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, sob n.º 0028092-
242020.8.27.2729, em que figura, como autor(a), o MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA REIS e, como réu GEAP AUTOGESTAO 
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EM SAUDE, Fundação com personalidade jurídica de direito privado, com sede situada à SHC AOS 02/08, Lote 05, Torre B, 
Terraço Shoping, Brasília/DF, Cep. 70660-900, inscrita no CNPJ sob o n.º 03.658.432/0001-82, e, diante da impossibilidade de 
intimá-lo(a) pessoalmente, porquanto não cadastrado no sistema eproc do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, promove 
a sua INTIMAÇÃO da sentença prolatada nos presentes autos, por meio dos seus advogados constituídos: Gabriel Albanese 
Diniz de Araujo, inscrito na OAB/DF sob o n. 20.334, e Eduardo da Silva Cavalcante, inscrito na OAB/DF sob o n. 24.923, 
consoante transcrição a seguir: "SENTENÇA: "Relatório dispensado, conforme permissivo constante do art. 38, “caput”, da Lei nº 
9.099/95. Inexiste questão prévia a ser sopesada, razão pela qual adentro ao mérito. Em suma, aduz a autora que a ré autorizou 
a realização de duas cirurgias, sendo elas a de diástase dos retos abdominais e dermolipectomia para correção do abdômen, 
contudo, teria efetuado o pagamento parcial dos procedimentos. A análise do acervo fáticoprobatório acena à improcedência do 
pedido inaugural. Com a oferta da contestação, restou comprovado nos autos que, em verdade, os procedimento cirúrgicos 
autorizados pela ré foram devidamente pagos, conforme confessa a autora em sede de réplica. Os pagamentos particulares 
realizados pela requerente dizem respeito a cirurgia de lipoaspiração, realizada em conjunto com os procedimentos acima, sendo 
que esta não se submete à cobertura do plano contratado pela autora por se tratar de cirurgia estética. Em que pese a autora 
suscitar que, inevitavelmente, a lipoaspiração deveria ter sido realizada, não há indicação médica neste sentido, prova disto é 
que não houve sequer requerimento administrativo para análise da ré acerca do procedimento. Dessa forma, ao realizar 
procedimento não previsto na cobertura da ré, a requerente assumiu o dever de pagar pelo serviço, não podendo, 
posteriormente, exigir da requerida obrigação que não lhe pertencia. A parte autora veicula ainda pedido atinente à indenização 
por dano moral, porém, a ausência de ato ilícito aponta para a não ocorrência de dano extrapatrimonial imputável à ré, à míngua 
de elementos que sugiram afronta à dignidade da parte autora. Por todo o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pleito inicial, 
declarando extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem 
custas processuais ou verbas honorárias (artigo 55 da Lei 9.099/95). Operado o trânsito em julgado, arquivem-se. Intimem-se. 
Palmas, data certificada pelo sistema (14/12/2021). Rubem Ribeiro de Carvalho, Juiz de Direito". Da sentença, caso queira, 
poderá interpor recurso, no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do artigo 42 da Lei n.º 9.099/1995. Para conhecimento de todos e 
do referido réu, expediu-se o presente edital, que será afixado no local de costume e publicado no Diário de Justiça Eletrônico do 
Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins. Obs. Este Edital substitui o publicado no Diário da Justiça n.º 5105, de 11/01/2022, 
fls.15, em razão de não constar o número dos autos e o nome da ação. Palmas/TO, 12 de Janeiro de 2022. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA COM PRAZO DE 10 DIAS 
O(A) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Doutor(a) Rubem Ribeiro de Carvalho, MM. Juiz de Direito deste 4º Juizado Especial Cível da 
Comarca de Palmas/TO, FAZ SABER a todos que o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento que tramita por este 
Juízo a AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER, sob nº 0047315-94.2019.8.27.2729, em 
que figura, como autor(a), TAMYRES JARDER SOUSA DE CARVALHO e, como réu MAIS FORMATURA - CG NEVES STUDIO 
FOTOGRAFICO LTDA, pessoa jurídica inscrita no CNPJ nº 13.051.052/0001-39, com sede a Av. Rômulo Maiorana, n°: 520, 
CEP 66.8093-05, Marco, Belém/PA e, diante da impossibilidade de intimálo(a) pessoalmente, porquanto o seu Advogado não ser 
inscrito no sistema eproc, do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, promove a sua INTIMAÇÃO da sentença prolatada nos 
presentes autos, por meio do Doutor LARS DANIEL SILVA ANDERSEN TRINDADE, OAB/PA: 19.501, com endereço profissional 
situado à Av. Gov. José Malcher, nº: 168, Sala 505, Nazaré – Belém – PA 66040-281. consoante transcrição a seguir: 
"SENTENÇA: “Relatório dispensado, conforme permissivo constante do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. Inexiste questão prévia a 
ser sopesada, razão pela qual adentro ao mérito. Em apertada síntese, cinge-se a demanda acerca de falha na prestação de 
serviço de contrato de fotos e vídeos de formatura em ensino superior. A análise do acervo probatório, por sua vez, acena à 
procedência parcial. Revela os autos a ausência de provas acerca da legitimidade da transação, sendo que incumbe à parte ré 
demonstrar eventual culpa de terceiro, do consumidor ou fato extintivo, impeditivo ou modificativo do direito do demandante (art. 
373, inc. II, do CPC), o que não ocorreu. Com efeito, a parte ré detém (ou deveria deter) todos os documentos que 
comprovassem que houve a devida prestação do serviço nos moldes contratados (evento n. 1, CONTR4), contudo não trouxe 
aos autos qualquer elemento apto a comprovar o correto cumprimento do acordado. Por sua vez, a parte autora se desincumbiu 
do ônus probatório do fato constitutivo de seu direito ao trazer aos autos como informante o Sr. Clésio, tendo sido este formando 
da mesma turma que a autora e corroborando com a versão autoral. No mais, atribuir à parte autora a produção da referida prova 
seria obrigá-la a produzir prova negativa, com o que não se coaduna ao sistema legal vigente. Não obstante, o risco do 
empreendimento impõe à requerida suportar o encargo de fortuitos internos, sendo irrelevante a existência ou não de culpa por 
força da responsabilidade civil objetiva. Resta, portanto, saber se há dano a ser compensado. O dever de indenizar, sob o crivo 
da responsabilidade objetiva, requer a presença dos seguintes requisitos: conduta (ação ou omissão), dano e nexo de 
causalidade. Em que pese a excepcionalidade da reparação por danos extrapatrimoniais decorrentes de vício do serviço, 
entendo que restou demonstrado que a omissão praticada pela requerida em não promover a devida solução para o caso, como 
prevê a Lei, causou constrangimentos à parte autora que superam o mero dissabor. Por certo, no presente caso, o contrato fora 
firmado para cobertura de evento importante na vida da autora, sendo que a ré, em claro descumprimento ao acordado, além de 
ter efetivado uma má prestação do serviço, não disponibilizou as fotos para que pudessem ser escolhidas pela autora. Dadas as 
circunstâncias concluo que houve ofensa a bem moral da parte autora, uma vez que a recalcitrância e inércia do fornecedor a 
expôs a situação desgastante, geradora de abalo emocional, insegurança e apreensão que suplantam o mero aborrecimento e 
inadimplemento contratual. É recomendável, na fixação da compensação, que o arbitramento seja feito com moderação, 
proporcionalmente ao nível social e econômico das partes, à lesividade da conduta e aos seus efeitos, orientando-se o 
magistrado pelos critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Assim, o valor pleiteado mostra-se exorbitante às circunstâncias. 
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Por todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido autoral para determinar que a ré disponibilize o acervo de 
fotos referente ao contrato discutido nos autos no prazo de 5 dias, sob pena de multa diária de 200,00, com limitação inicial a 30 
dias e condenar a parte ré ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de compensação por dano moral, a ser monetariamente 
corrigido do presente arbitramento e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação. Por fim, declaro extinto o 
processo com resolução de mérito, nos moldes alinhavados pelo artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas 
processuais e honorários advocatícios (artigo 55 da Lei n.º 9.099/95). Requerendo a parte interessada o cumprimento de 
sentença mediante observação dos requisitos do art. 524 do CPC, com a discriminação do valor principal e honorários 
advocatícios, intime-se a parte adversa para que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue o pagamento da condenação, sob pena da 
multa prevista no art. 523 do CPC (Enunciado n.º 15 das Turmas Recursais do Tocantins), bem como quite as custas judiciais 
caso tenha sido condenado em sede recursal (e não recolhido anteriormente). Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o 
pagamento voluntário, iniciar-se-á o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova 
intimação, apresente, nos próprios autos, embargos à execução (art. 52, inc. IX, da Lei 9099/95).Não efetuado o pagamento, se 
a parte autora for assistida por advogado particular deverá ser intimada para apresentar novo memorial de cálculo com a 
inclusão da multa de 10%, a teor do mencionado art. 524 do CPC, não incidindo os honorários advocatícios previstos no art. 523, 
§1º, do CPC, por haver isenção de tal verba em 1º grau de jurisdição, consoante art. 55 da Lei 9.099/95. Não havendo referida 
assistência ou sendo prestada pela Defensoria Pública, encaminhe-se à contadoria para atualização do débito, também com a 
inclusão da multa. Em seguida, conclusos para tentativa de bloqueio eletrônico. Ocorrendo o depósito judicial da quantia, 
exclusivamente na Caixa Econômica Federal, expeça(m)-se o(s) alvará(s) judicial(is) eletrônico(s) do(s) valor(es) principal e 
honorários advocatícios sucumbenciais e/ou contratuais, se houver. Para tanto, a parte interessada deverá indicar nos autos os 
dados bancários para transferência, observando-se a Portaria TJTO nº 642, de 3 de abril de 2018. Com o pagamento integral, 
sejam conclusos para extinção. Certificado o trânsito em julgado e não existindo manifestação da parte interessada, arquivem-se 
os autos. Intimem-se. Cumpra-se. Palmas, data certificada pelo sistema (14/12/2021). Rubem Ribeiro de Carvalho, Juiz de 
Direito. Da sentença, caso queira, poderá interpor recurso, no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do artigo 42 da Lei n.º 
9.099/1995. Para conhecimento de todos e do referido réu, expediu-se o presente edital, que será afixado no local de costume e 
publicado no Diário de Justiça Eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins. Obs. Este Edital substitui o publicado no 
Diário da Justiça n.º 5105, de 11/01/2022, fls.15/16, em razão de não constar o número dos autos e o nome da ação. Palmas/TO, 
12 de Janeiro de 2022. 
 

Vara de cartas precatórias, falências e concordatas 

Editais 
EDITAL COM RELAÇÃO DE CREDORES 
EDITAL COM RELAÇÃO DE CREDORES (art. 7º, §2º Lei 11.101/2005) EDILENE TEIXEIRA DE ARAUJO SILVA & CIA LTDA 
Processo judicial n.º 0045794-17.2019.827.2729 O Administrador Judicial, HUGO BARBOSA MOURA, advogado inscrito na 
OAB-TO 3083, nomeado pelo Dr. Luiz Astolfo de Deus Amorim, Juiz da Vara de Precatórias Cíveis, Falências e Concordatas de 
Palmas-TO, na forma da Lei, nos autos do Processo judicial n.º 0045794- 17.2019.827.2729, FAZ SABER aos que do presente 
Edital com Relação de Credores virem ou dele tiverem conhecimento que, com base nos documentos apresentados no processo 
pela empresa e apresentados pelos credores, informa que qualquer credor, devedor ou seus sócios e o Ministério Público 
poderão obter esclarecimentos, no prazo de 10 (dez) dias, a contar da publicação deste edital, no escritório do Administrador 
Judicial situado à 104 Norte, Rua NE-09, Lote 22, Salas 4 e 5, Edifício Sil Center, Palmas-TO, telefone de contato do 
Administrador: (63)99215-8235 ou alohugo@gmail.com, nos horários das 14h às 17h30min em até 10 dias após a publicação do 
presente Edital. A impugnação contra a relação de credores, apontando a ausência de qualquer crédito ou manifestando-se 
contra a legitimidade, importância ou classificação de crédito relacionado. Os valores dos créditos atribuídos a cada credor 
seguem na relação abaixo: I – Créditos Tributários: 1 - UNIÃO FEDERAL, pessoa jurídica de Direito Público interno, inscrita no 
CNPJ sob o nº 00.394.460/0216-53, pela Procuradoria da Fazenda Nacional, com sede na Quadra 202 Norte, Av. LO 4, Lotes 
5/6, 3º andar, Plano Diretor Norte - Palmas - TO, CEP: 77006-218. Origem: CDA’s n.º 12.091.666-5, 12.125.821-1, 13.080.011-2, 
13.798.112-0,14.859.598-7, 43.887.081-6, 12.091.667-3, 12.125.822-0, 13.080.012-0, 13.789.113-9, 14.859.599-5, 43.887.082-4, 
12.091.668-1, 12.501.329-9, 13.441.218-4, 14.859.596-0, 46.045.874-4, 12.091.669-0, 12.501.330-2, 13.441.219-2, 14.859.597-
9, 41.647.921-9, 46.045.875-2. Valor: R$ 106.751,77 (cento e seis mil setecentos e cinquenta e um reais e setenta e sete 
centavos), atualizado até a data de 24 de fevereiro de 2021. 2 - MUNICÍPIO DE PALMAS, pessoa jurídica de Direito Público 
interno, inscrita no CNPJ sob o nº 24.851.511/0001-85, com sede na Av. Juscelino Kubitscheck, Lote 28 - A – 8º Andar - 104 
Norte, Palmas - TO, CEP 77006-014. Origem: Execução Fiscal (Processo: º 5020368-59.2012.827.2729 e 0036916-
40.2018.827.2729, em curso na Vara de Execuções Fiscais e Saúde de Palmas/TO). Valor: R$ 560.423,64 (quinhentos e 
sessenta mil, quatrocentos e vinte e três reais e sessenta e quatro centavos), atualizado até a data de 27 de abril de 2021. II - 
Créditos Quirografários: 1- ELIDA MARIA DE SOUZA COSTA, brasileira, casada, administradora, inscrita no CPF nº 
759.116.126-15 e carteira de identidade RG nº 3.550.074 PCEMG/II/MG, residente e domiciliada na Qd. 106 Sul, Al. 03, Lt. 27, 
Apt. 902, Residencial Dubai, CEP 77.020-074, Palmas – TO. Origem: Sentença com resolução de mérito (Processo nº 0014934-
38.2016.827.2729). Valor: R$ 536.808,39 (quinhentos e trinta e seis mil, e oitocentos e oito reais e trinta e nove centavos), 
atualizado até a data de 31 de outubro de 2019. III - Créditos Subquirografários: 1- UNIÃO FEDERAL, pessoa jurídica de Direito 
Público interno, inscrita no CNPJ sob o nº 00.394.460/0216-53, pela Procuradoria da Fazenda Nacional, com sede na Quadra 
202 Norte, Av. LO 4, Lotes 5/6, 3º andar, Plano Diretor Norte - Palmas - TO, CEP: 77006-218. Origem: Multa relativa às CDA’s 
n.º 12.091.666-5, 12.125.821-1, 13.080.011-2, 13.798.112-0,14.859.598-7, 43.887.081-6, 12.091.667-3, 12.125.822-0, 
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13.080.012-0, 13.789.113-9, 14.859.599-5, 43.887.082-4, 12.091.668-1, 12.501.329-9, 13.441.218-4, 14.859.596-0, 46.045.874-
4, 12.091.669-0, 12.501.330-2, 13.441.219-2, 14.859.597-9, 41.647.921-9, 46.045.875-2. Valor: R$ 11.913,45 (onze mil, 
novecentos e treze reais e quarenta e cinco centavos), atualizado até a data de 24 de fevereiro de 2021. TOTAL GERAL: R$ 
1.215.897,25 (um milhão e duzentos e quinze mil e oitocentos e noventa e sete reais e vinte e cinco centavos). Palmas-TO, 04 
de outubro de 2021. HUGO MOURA - Administrador Judicial 
 

Vara de execuções fiscais e ações de saúde 
Editais de intimações com prazo de 30 dias 

EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do sócio executado : ELLEN KAREN CATALINE BIANCA CORDEIRO, CPF/CNPJ: 
83960490682, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE 
EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc – 00204930520188272729, que lhe move A FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL, 
bem como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S) 
20180001010, inscrita em: 06/03/2017, referente ao IPTU; 20180001011, inscrita em: 06/03/2017, referente ao COSIP; cujo 
valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era R$ 2.563,33 (Dois Mil e Quinhentos e Sessenta e Três Reais e 
Trinta e Três Centavos),que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir (em) a Execução: 
efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização 
monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e 
aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será 
NOMEADO curador especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, para que chegue ao 
conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei. Eu 
_____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 13 de janeiro de 2022. 
(AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 

Editais de citações com prazo de 30 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do sócio SEBASTIÃO BARROS MASCARENHAS. CNPJ/CPF: 161.244.991-34,  por 
estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – 
Autos Eletrônicos - e-Proc - nº  00074691220158272729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, bem como, para, 
no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S). 20140030229, inscrita em 
13/06/2014, referente a MULTA-POST; 20140030231, inscrita em 05/02/2014, referente a TLF cujo valor até a data do 
ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 2.459,83 (Dois Mil e Quatrocentos e Cinquenta e Nove Reais e Oitenta e 
Três Centavos), que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir(em) a Execução: efetuando 
depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; 
oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo 
exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO 
curador especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de 
todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei. Eu _____, Wagner 
Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 12 de janeiro de 2022. (AS) Wagner 
Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do EXECUTADO: NOGUEIRA SA COMERCIO E INDUSTRIA, CPF/CNPJ: 
01.533.991/0001-30, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO 
DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc – 00415050720208272729, que lhe move A FAZENDA PUBLICA 
MUNICIPAL, bem como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S). 
20200000754, inscrita em: 04/01/2019, referente ao IPTU REV; 20200000755, inscrita em: 04/01/2019, referente ao IPTU 
REV; 20200000756, inscrita em: 04/01/2019, referente ao IPTU-REV; 20200000757, inscrita em: 24/01/2020, referente ao 
IPTU; 20200000758, inscrita em: 24/01/2020, referente ao IPTU; 20200000759, inscrita em: 24/01/2020, referente ao IPTU; 
cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 94.217,32 (Noventa e Quatro Mil e Duzentos e 
Dezessete Reais e Trinta e Dois Centavos), que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir (em) a 
Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a 
atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por 
terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte 
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executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, para 
que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na 
forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 13 de 
janeiro de 2022. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO  do executado ATACADAO ALIANCA EIRELI, CPF/CNPJ: 24.232.389/0001-69, por estar 
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – 
Autos Eletrônico - e-Proc – 00295909220198272729 que lhe move A FAZENDA PUBLICA ESTADUAL, bem como, para, no 
prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S). C-1576/2019, inscritas em: 
10/04/2019, referentes ao MULTAFORMAL; cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era R$ 
61.788,55(sessenta e um mil setecentos e oitenta e oito reais e cinquenta e cinco centavos), que deverá ser acrescido dos 
juros, multa de mora e encargos, ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em 
estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a 
penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do 
Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a Central de 
Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, 
mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e 
assino por determinação judicial. Palmas – TO, 13 de janeiro de 2022. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do sócio-coobrigado: ELISANGELA CONCEICAO NEVES, CPF/CNPJ: 705.279.621-04 e 
SINVALDO CONCEIÇÃO NEVES, CPF/CNPJ: 696.185.261-00, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que 
tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc – 
00221160720188272729, que lhe move A FAZENDA PUBLICA ESTADUAL, bem como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, 
pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S). 20180002087, inscrita em 22/07/2016, referente ao 
TLS; 20180002088, inscrita em: 22/07/2016,referente ao TLF; cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo 
era de R$ 5.694,08 (Cinco Mil e Seiscentos e Noventa e Quatro Reais e Oito Centavos), que deverá ser acrescido dos juros, 
multa de mora e encargos, ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em 
estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a 
penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do 
Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a Central de 
Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, 
mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e 
assino por determinação judicial. Palmas – TO, 13 de janeiro de 2022. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO  do executado SEICOMPRAR INFORMÁTICA LTDA-ME, CPF/CNPJ: 09.376.228/0001-
55,por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO 
FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc – 00298773120148272729 que lhe move A FAZENDA PUBLICA ESTADUAL, bem como, 
para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S). J-800/2014, inscritas 
em: 25/08/2014, referentes ao DEBITOSPROCON;J-812/2014, inscrita em: 25/08/2014, referente ao DEBITOSPROCON; 
cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era R$ 20.406,94(vinte mil quatrocentos e seis reais e noventa 
e quatro centavos), que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir (em) a Execução: efetuando 
depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; 
oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo 
exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO 
curador especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de 
todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei. Eu _____, Wagner 
Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 13 de janeiro de 2022. (AS) Wagner 
Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
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forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do sócio-coobrigado: ELIENE FERNANDES CARVALHO RIBEIRO, CPF/CNPJ: 
928.419.611-68 e RAIMUNDO RIBEIRO DE CARVALHO, CPF/CNPJ: 708.202.523-87, por estar atualmente em lugar incerto e 
não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc – 
00370246920188272729, que lhe move A FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL, bem como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, 
pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S). 20180007210, inscrita em 25/04/2018, referente ao 
TLF; 20180007211, inscrita em: 25/04/2018,referente ao TLS; cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo 
era de R$ 3.338,49 (Três Mil e Trezentos e Trinta e Oito Reais e Quarenta e Nove Centavos), que deverá ser acrescido dos 
juros, multa de mora e encargos, ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em 
estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a 
penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do 
Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a Central de 
Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, 
mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e 
assino por determinação judicial. Palmas – TO, 13 de janeiro de 2022. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do sócio coobrigado: KELY TAQUES DUARTE, CPF/CNPJ: 799.101.491-68 e ROSA 
MARIA DE LIMA FREITAS, CPF/CNPJ: 810.738.521-72, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome 
conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc – 00301917420148272729, que lhe 
move A FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL, bem como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) 
Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S). 20140011605, inscrita em 03/01/2011, referente ao TXL-FUNC; 20140011606, inscrita 
em: 03/01/2011,referente ao TXL-SANIT; cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 785,65 
(Setecentos e Oitenta e Cinco Reais e Sessenta e Cinco Centavos), que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e 
encargos, ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de 
crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à 
penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, 
fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em 
caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente 
que será publicado na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. 
Palmas – TO, 13 de janeiro de 2022. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do sócio coobrigado: GONÇALO DE JESUS FILHO FERREIRA DE SOUSA, CPF/CNPJ: 
117.878.212-34 e MARIA ZELENE SOARES DE SOUSA, CPF/CNPJ: 146.104.502-91, por estar atualmente em lugar incerto e 
não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc – 
00175098220178272729, que lhe move A FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL, bem como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, 
pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S). 20170013449, inscrita em 05/02/2014, referente ao 
TLF; 20170013450, inscrita em 05/02/2014,referente ao TLS; 20170013451, inscrita em 25/03/2015, referente ao TLS; 
20170013452, inscrita em 25/03/2015, referente ao TLF;  cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era de 
R$ 2.668,18 (Dois Mil e Seiscentos e Sessenta e Oito Reais e Dezoito Centavos), que deverá ser acrescido dos juros, multa 
de mora e encargos, ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento 
oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou 
indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de 
Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a Central de Execuções 
Fiscais, em caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir 
o presente que será publicado na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por 
determinação judicial. Palmas – TO, 13 de janeiro de 2022. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: COMERCIAL BRASMOV LTDA - ME, CPF/CNPJ: 05808598000163, por 
estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – 
Autos Eletrônico - e-Proc – 00298703920148272729, que lhe move A FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL, bem como, para, no 
prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S) J-804/2014, inscrita em: 
25/08/2014, referente ao PROCON; cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era R$ 3.517,42(tres mil 
quinhentos e dezessete reais e quarenta e dois centavos),que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, 
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garantir (em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que 
assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens 
oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a 
parte executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, 
para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado 
na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 13 de 
janeiro de 2022. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do sócio coobrigado: ADERVAL DE SOUZA, CPF/CNPJ: 499.767.535-00 e RUTH SILVA 
SALES BAGANO, CPF/CNPJ: 025.678.615-13, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome 
conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc – 00170239720178272729, que lhe 
move A FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL, bem como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) 
Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S). 20170012987, inscrita em 05/02/2014, referente ao TLF; 20170012988, inscrita em 
05/02/2014,referente ao TLS;  cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 875,99 (Oitocentos e 
Setenta e Cinco Reais e Noventa e Nove Centavos), que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, 
garantir (em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que 
assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens 
oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a 
parte executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, 
para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado 
na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 13 de 
janeiro de 2022. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do sócio coobrigado: JAIME GONCALVES DA COSTA, CPF/CNPJ: 049.837.088-71, por 
estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – 
Autos Eletrônico - e-Proc – 00162167720178272729, que lhe move A FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL, bem como, para, no 
prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S). 20170014407,inscrita em 
06/03/2017, referente ao TLF; 20170014408, inscrita em 06/03/2017,referente ao TLS; 20170014409, inscrita em 05/02/2014, 
referente ao IPTU; 20170014410, inscrita em 06/03/2017, referente ao IPTU; 20170014411, inscrita em 06/03/2017, 
referente ao COSIP; cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 3.569,74 (Três Mil e Quinhentos 
e Sessenta e Nove Reais e Setenta e Quatro Centavos), que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, 
garantir (em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que 
assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens 
oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a 
parte executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, 
para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado 
na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 13 de 
janeiro de 2022. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do sócio coobrigado: ALEXANDRE ARAÚJO MELO, CPF/CNPJ: 025.210.483-80, por 
estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – 
Autos Eletrônico - e-Proc – 00160349120178272729, que lhe move A FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL, bem como, para, no 
prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S). 20170014319,inscrita em 
05/02/2014, referente ao TLF; 20170014322, inscrita em 22/07/2016,referente ao TLF; 20170014323, inscrita em 06/03/2017, 
referente ao TLF; 20170014324, inscrita em 06/03/2017, referente ao IPTU; 20170014325, inscrita em 06/03/2017, referente 
ao IPTU; 20170014326,inscrita em 06/03/2017, referente ao IPTU; 20170014334, inscrita em 24/02/2017, referente ao MUL-
OBR; cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 11.001,32 (Onze Mil e Um Reais e Trinta e 
Dois Centavos), que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir (em) a Execução: efetuando 
depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; 
oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo 
exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO 
curador especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de 
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todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei. Eu _____, Wagner 
Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 13 de janeiro de 2022. (AS) Wagner 
Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO  do executado J A COMERCIAL DE MOTOS LTDA, CPF/CNPJ: 05.573.067/0001-39,por 
estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – 
Autos Eletrônico - e-Proc – 00160321920208272729 que lhe move A FAZENDA PUBLICA ESTADUAL, bem como, para, no 
prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S). J-3363/2016, inscritas em: 
19/12/2016, referentes ao DEBITOSPROCON; cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era R$ 10.000,24 
(dez mil reais e vinte e quatro centavos), que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir (em) a 
Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a 
atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por 
terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte 
executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, para 
que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na 
forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 13 de 
janeiro de 2022. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO  do sócio coobrigado: LUCAS DIAS SOUZA, CPF/CNPJ: 019.995.552-28 e ROGÉRIO 
ROSA MESSIAS, CPF/CNPJ: 872.685.741-34, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento 
da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc – 00145423520158272729 que lhe move A 
FAZENDA PUBLICA ESTADUAL, bem como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) 
de Dívida Ativa nº(S). C-643/2015, inscritas em: 29/04/2015, referentes ao MULTAFORMAL; cujo valor até a data do 
ajuizamento do referido feito executivo era R$ 5.423,33(cinco mil quatrocentos e vinte e três reais e trinta e três centavos), 
que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à 
ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança 
bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos 
termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador 
especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de todos e 
ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira 
Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 13 de janeiro de 2022. (AS) Wagner Ferreira 
Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do sócio executado: FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA, CPF/CNPJ: 10.975.190/0001-16, 
por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO 
FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc – 00118552220148272729, que lhe move A FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL, bem como, 
para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S) 20140002011, inscrita 
em: 05/02/2014, referente ao TXL-FUNC; 20140002012, inscrita em: 08/01/2013, referente ao TXL-SANIT; cujo valor até a 
data do ajuizamento do referido feito executivo era R$ 1.631,56 (Um Mil e Seiscentos e Trinta e Um Reais e Cinquenta e Seis 
Centavos),que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito em 
dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo 
fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos 
termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador 
especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de todos e 
ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira 
Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 13 de janeiro de 2022. (AS) Wagner Ferreira 
Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do EXECUTADO: ROGERIO MORENO DA SILVA 00504806262, CPF/CNPJ: 
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18.073.092/0001-03, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO 
DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc – 00143299220168272729, que lhe move A FAZENDA PUBLICA 
MUNICIPAL, bem como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S). 
20160000911, inscrita em: 12/08/2015, referente ao MULTA-POST; cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito 
executivo era de R$ 944,01 (Novecentos e Quarenta e Quatro Reais e Um Centavo), que deverá ser acrescido dos juros, 
multa de mora e encargos, ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em 
estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a 
penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do 
Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a Central de 
Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, 
mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e 
assino por determinação judicial. Palmas – TO, 13 de janeiro de 2022. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 

PARAÍSO 
1ª vara criminal 

Editais de intimações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO  
Prazo: 15 (quinze) dias  
Autos de Ação Penal: 00033525920218272731         Chave: 406574248421  
Acusado: JARDEL DA SILVA DIAS  
RENATA DO NASCIMENTO E SILVA Juíza de Direito Titular da Única Vara Criminal desta Comarca de Paraíso do 
Tocantins/TO, na forma da lei etc...FAZ SABER a todos os que o presente Edital com o prazo de 15 (quinze) dias virem, ou dele 
tiverem conhecimento, que neste Juízo corre em seus trâmites legais, um processo crime em que o Ministério Público do Estado 
do Tocantins, como autor, move contra o sentenciado JARDEL DA SILVA DIAS JARDEL DA SILVA DIAS, brasileira, solteira, 
nascida em 10/02/1982 em Paraíso/TO, portadora do CPF n.º 009.884.881-08, filha de Cecília da Silva Dias, com endereço na 
Rua Araguaia, n.º 1397, Centro, Paraíso/TO, CEP: 77.600.000, o qual se encontra em lugar incerto e não sabido, conforme 
certificou o Senhor Oficial de Justiça incumbido da diligência, FICA INTIMADO A OFERECER CONTRA-RAZOES, no prazo 
legal de 8 (oito) dias. Para conhecimento de todos é passado o presente edital, cuja 2ª via fica afixada no local de costume. 
DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Paraíso do Tocantins/TO, aos 12/01/2022. Eu (LUCAS MARQUES SILVA 
MOREIRA-Estagiário Judicial) que digitei e subscrevi.  
 

Editais de citações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO 
Prazo: 15(quinze) dias 
Autos de Ação Penal nº 00012843920218272731   Chave n. 786358204421 
Denunciado: JOEDSON BRITO SOUSA 
RENATA DO NASCIMENTO E SILVA, Juíza de Direito Titular da Única Vara Criminal desta Comarca de Paraíso do 
Tocantins/TO, na forma da lei etc. FAZ SABER a todos os que o presente edital com o prazo de 15 (quinze) dias virem ou dele 
tiverem conhecimento, que neste Juízo corre em seus trâmites legais, um processo de ação penal em desfavor do 
acusado JOEDSON BRITO SOUSA, vulgo “CORRÓ”,  brasileiro, solteiro, nascido em 24/03/2002, natural de Paraíso do 
Tocantins/TO, filho de Maria do Espírito Santo Brito Reis, inscrito no CPF 045.092.591-90, residente na Av. Jundiaí, n. 1080, 
Setor Jardim Paulista, em Paraíso do Tocantins/TO, atualmente em lugar incerto e não sabido, como incurso nas sanções do art. 
155, §§ 1º e 4º, incisos I e II, e art. 155, §§ 1º e 4º, inciso II, na forma do art. 71, todos do Código Penal. E, o qual se 
encontra em lugar incerto e não sabido, conforme certificou o Senhor Oficial de Justiça incumbido da diligência, fica CITADO, o 
acusado em epigrafe, do inteiro teor da DENÚNCIA, bem como, INTIMADO para apresentar defesa escrita e querendo rol de 
testemunhas, no prazo de 10 (dez) dias, cuja peça deverá ser oferecida por advogado, sendo certo que fluído o prazo sem a 
apresentação da dita defesa, ser-lhe-á nomeado membro da Defensoria Pública para tal finalidade. Para conhecimento de todos 
é passado o presente edital, cuja 2º via fica afixada no local de costume. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de 
Paraíso do Tocantins/TO, Estado do Tocantins, aos 12/01/2022. Eu (LUCAS MARQUES SILVA MOREIRA - Estagiário), que 
digitei e subscrevi. 
 

PONTE ALTA 
1ª escrivania criminal 

Portarias 
PORTARIA DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE Nº. 01/2021 - Crime 
O Excelentíssimo Senhor Jorge Amancio de Oliveira, Juiz de Direito desta Comarca de Ponte Alta do Tocantins/TO, no uso de 
suas atribuições legais. 
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CONSIDERANDO a dúvida sobre a sanidade mental do acusado, uma vez que o Ministério Público visando a instauração de 
Insanidade Mental, e CONSIDERANDO a necessidade do denunciado EDSON RIBEIRO PARENTE ser submetido a exame 
médico-pericial, a fim de atestar incapacidade do acusado: 
R E S O L V E: 
DETERMINAR, com base no artigo 149 e seguintes do Código de Processo Penal: 
- A instauração do incidente de insanidade mental, com relação ao acusado EDSON RIBEIRO PARENTE, brasileiro, Oficial de 
Justiça, residente na Avenida Carlos Braga, 1461, Setor Aeroporto, Porto Nacional/TO, com o fim de ser submetido a exame ou 
perícia médico-legal para apurar o seu estado de saúde mental. 
- Nomear como curadora do (a) acusado (a) a (a) Nobre Defensor Público que atua nesta Vara; 
- Autuar o Incidente com a presente portaria em apartado; 
- Intimar o Ministério Público e, sucessivamente, após transcorrido o prazo, a Defesa do acusado, para, querendo, formularem 
quesitos para a perícia, no prazo de 05(cinco) dias; 
- Oficiar ao Centro de Perícias  para nomeação de perito-médico e marcação de data para a realização do exame pericial, o qual 
não deverá durar mais que 45 (quarenta e cinco) dias, salvo se o(s) perito(s) demonstrar(em) necessidade premente de maior 
prazo, nos termos do art. 150, §1º do CPP, encaminhando cópia das peças processuais e dos quesitos apresentados pelas 
partes. 
Publique-se. Registre-se. 
Ponte Alta do Tocantins/TO, 13 de janeiro de 2022. 
 

PUBLICAÇÕES PARTICULARES 
PORTO NACIONAL 

1ª Vara Cível  
  

Praça do centro olímpico, 00 - Bairro: setor Aeroporto - CEP: 77500-000 - Fone: (63)3363-1144 - https://www.tjto.jus.br/ - Email: 
civel1portonacional@tjto.jus.br 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 0002105-64.2017.8.27.2737/TO 
AUTOR: ANA CAROLINA BUTARELLO MUCARI 
RÉU: EDIVAN DARONCH 

EDITAL Nº 4247849 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS. 
O Doutor CIRO ROSA DE OLIVEIRA, MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível desta cidade e Comarca de Porto Nacional, Estado do 
Tocantins, na forma da lei, etc... FAZ SABER a todos que o presente Edital virem, ou dele conhecimento tiverem, que por este 
Juízo e respectiva Escrivania, processam os autos de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 0002105-64.2017.8.27.2737/TO – 
Chave - 932638226517 - AUTOR: ANA CAROLINA BUTARELLO MUCARI - RÉU: EDIVAN DARONCH., Por este 
meio CITAR/INTIMAR o Requerente – EDIVAN DARONCH, brasileiro, casado, agricultor, inscrito no CPF sob o n°: 014.742.530-
16 e RG sob o n°: 1060481163 SSP/MT.,  atualmente em lugar incerto e não sabido, para tomar ciência da presente ação 
acima citada e do Despacho/Decisão evento 132  transcrito:  “DESPACHO/DECISÃO – Trata-se de pedido de  CUMPRIMENTO 
DE SENTENÇA em que se busca a satisfação da obrigação de pagar quantia certa indicada nos autos. Destarte, preenchidos, a 
priori, os requisitos do art. 524 do CPC, proceda-se à evolução da classe processual, acaso ainda não tenha sido providenciada, 
e, na seqüência, adote as seguintes providências: 1. INTIME-SE o(a) executado(a) na forma do artigo 513, §2°, do CPC, 
conforme a especificidade do caso concreto, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague voluntariamente o valor indicado no 
demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, acrescido de custas, se houver (artigo 523, caput do Código de Processo 
Civil), sob pena de ser acrescido ao montante executado multa de 10% (dez por cento) e, também, de honorários advocatícios de 
10% (dez por cento), (artigo 523, § 1°, do Código de Processo Civil), com a consequente expedição de mandado de penhora e 
avaliação (art. 523, §3º, do CPC). 2. Fica a parte executada advertida de que transcorrido o prazo previsto no artigo 523 do 
Código de Processo Civil sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que, independentemente de 
penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua IMPUGNAÇÃO (artigo 525, caput do Código de Processo Civil). 
3. Desde já, não havendo o pagamento  voluntário e não encontrados os bens passíveis de penhora, proceda-se à PENHORA 
ELETRÔNICA de ativos financeiros existentes em nome do executado via sistema SISBAJUD, nos termos do art. 835, I, do CPC, 
do valor principal acrescido à condenação multa de 10% (dez por cento) e honorários sucumbenciais da fase executiva no 
importe também de 10% (dez por cento); 4. Em caso negativo da penhora on line, proceda-se à consulta da existência de 
veículos em nome do executado via sistema RENAJUD. Acaso frutífera a diligência, faça-se a constrição de tantos bens quanto 
bastem para a satisfação do crédito. EXPEÇA-SE mandado de penhora e avaliação do bem no endereço indicado no sistema; 5. 
AGUARDEM-SE os resultados das pesquisas dos sistemas (SISBAJUD e RENAJUD) e, na sequência, JUNTEM-OS aos autos;  
6. Efetuada a penhora, desde já, DETERMINO A INTIMAÇÃO da parte executada, por meio do seu advogado, para 
conhecimento, bem como requerer o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, nos moldes dos §§2º e 3º do artigo 854 
do CPC; 7. Decorrido o prazo sem manifestação, PROCEDA-SE à transferência dos valores constritos para conta judicial e, na 
seqüência, façam-me conclusos; 8. Na hipótese de não serem encontrados bens ou não existirem saldos suficientes para o 
efetivo pagamento do débito, INTIME-SE a parte exeqüente para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 15 (quinze) dias e, 
caso queira, apresentar novos bens à penhora observando atentamente o artigo 835 do Novo Código de Processo Civil; 9. 
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Indicados novos bens à penhora, façam-me os autos conclusos para deliberações; 10. Por fim, transcorrido o prazo para 
pagamento voluntário previsto no artigo 523 do Código de Processo Civil, mediante o recolhimento das respectivas taxas, a parte 
exeqüente poderá requerer diretamente à serventia a expedição de certidão, nos termos do artigo 517 do Código de Processo 
Civil, PC, que servirá também aos fins previstos no artigo 782, parágrafo 3º do mesmo diploma legal. Cumpra-se. Porto Nacional 
-TO, 08 de julho de 2021. CIRO ROSA DE OLIVEIRA - JUIZ DE DIREITO. Documento eletrônico assinado por CIRO ROSA DE 
OLIVEIRA, Juiz de Direito, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Instrução Normativa nº 
5, de 24 de outubro de 2011. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico 
http://www.tjto.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 3131444v2 e do código CRC 7af00d07”. Tudo conforme 
eventos 132; 144 e 146 _ Despacho/Decisão; Petição e Despacho/Decisão.  Informo a Vossa Senhoria, que acima está o 
número e chave de segurança do processo, QUE DEVE SER ACESSADO no site do Tribunal de Justiça deste Estado, no link e-
Proc / 1° grau / consulta pública / rito ordinário. para que não aleguem ignorância, mandou expedir o presente edital, que 
será publicado na forma da lei. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Porto Nacional, Estado do Tocantins.02de 
dezembro de 2021 (02/12/2021). Eu, Elvanir Matos Gomes, Técnica Judiciária, digitei. CERTIDÃO: Certifico e dou fé haver 
afixado uma cópia do presente edital no átrio do fórum. Eu____________ – Porteira dos Auditórios. Em    ____/____/2021. 
 Documento eletrônico assinado por CIRO ROSA DE OLIVEIRA, Juiz de Direito, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, 
de 19 de dezembro de 2006 e Instrução Normativa nº 5, de 24 de outubro de 2011. A conferência da autenticidade do 
documento está disponível no endereço eletrônico http://www.tjto.jus.br, mediante o preenchimento do código 
verificador 4247849v2 e do código CRC 77b75882. 
 

SEÇÃO ADMINISTRATIVA 

PRESIDÊNCIA 
Portarias 

 
PORTARIA FÉRIAS Nº 75/2022, de 12 de janeiro de 2022 

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

RESOLVE: 
Art. 1º Suspender as férias do magistrado Vandre Marques e Silva, matrícula nº 352453, relativas ao exercício de 2022, 

marcadas para o período de 24/01 a 22/02/2022, para serem usufruídas em época oportuna, em razão de interesse da 
administração.  

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

Desembargador JOAO RIGO GUIMARAES 
Presidente 

 

PORTARIA FÉRIAS Nº 76/2022, de 12 de janeiro de 2022 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais, 

especialmente o disposto no art. 12, § 1º, inciso III, do Regimento Interno desta Corte, e considerando solicitação contida no 
sistema eGESP,  

RESOLVE: 
Art. 1º Suspender as férias da magistrada Renata Teresa da Silva Macor, matrícula nº 167539, relativas ao exercício de 

2021, marcadas para o período de 10/01 a 05/02/2022, a partir de 10/01/2022 até 05/02/2022, para serem usufruídas em época 
oportuna, em razão de interesse da administração.  

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

Desembargador JOAO RIGO GUIMARAES 
Presidente 

 

Portaria Nº 37, de 13 de janeiro de 2022 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e regimentais, 
CONSIDERANDO o disposto no art. 12, § 1º, VI, do Regimento Interno desta Corte, bem como o contido no processo SEI nº 
20.0.000027085-8, 
RESOLVE: 
Art. 1º Colocar a servidora Ranyere D’Christie Jacevicius, Técnica Judiciária, à disposição da Comarca de Tocantinópolis, a partir 
de 1º de janeiro de 2022. 
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 
            Presidente 
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Portaria Nº 38, de 13 de janeiro de 2022 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e regimentais, 
CONSIDERANDO o disposto na Resolução TJTO nº 2, de 22 de fevereiro de 2013, c/c a Instrução Normativa nº 7, de 09 de 
março de 2020, bem como o contido no processo SEI nº  21.0.000015461-7; 
RESOLVE: 
Art. 1º Prorrogar, ad referendum do Tribunal Pleno, até 11 de abril de 2022, os efeitos da Portaria n. 1653/2021 - 
PRESIDÊNCIA/ASPRE, de 07 de julho de 2021, que autorizou a atuação do Núcleo de Apoio às Comarcas para, em regime de 
mutirão, auxiliar o 2º Juizado Especial da Comarca de Palmas, na realização de julgamentos, decisões e despachos, bem como 
na realização de atos cartorários. 
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 11 de janeiro de 2022. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 
            Presidente 

 
Portaria Nº 40, de 13 de janeiro de 2022 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e regimentais, 
CONSIDERANDO o disposto no art. 12, § 1º, inciso V, do Regimento Interno desta Corte, e o contido no processo SEI nº 
21.0.000002514-0, 
RESOLVE: 
Art. 1º Revogar a Portaria nº 399, de 19 de fevereiro de 2021, que convocou a servidora Lilian Rodrigues Carvalho da Silva, 
Técnica Judiciária, para prestar serviços no Núcleo de Gestão Socioambiental deste Tribunal de Justiça. 
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 
            Presidente 

 

DIRETORIA GERAL 
Editais 

Edital Nº 1 / 2022 - PRESIDÊNCIA/DIGER/SPADG 
PROCESSO ADMINISTRATIVO - SEI Nº 21.0.000003128-0 
ASSUNTO: Apresentar defesa, no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos. 
Interessada: Empresa APROMÉDICA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES - EIRELI -
CNPJ/MF: 34.558.660/0001-04. 
O Diretor Geral do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, FAZ SABER a todos que o presente edital de notificação, visa 
dar conhecimento que tramita no Tribunal de Justiça o processo administrativo SEI nº 21.0.000003128-0, e, que, como não foi 
possível intimar pessoalmente a interessada, ficando desde já notificada, através deste edital, a Empresa APROMÉDICA 
COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES - EIRELI -CNPJ/MF: 34.558.660/0001-04 constando 
como endereço na Quadra 103 Sul, Rua SO 01, Lote 43, Conj. 02, Plano Diretor Sul, Palmas - TO, CEP 77015-014, do 
inteiro teor do  Despacho Nº 76184/2021 – ASJUADMDG: “Cuidam os presentes autos sobre a Ata de Registro de Preços de nº 
3/2021,  que rege a relação entre este Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins e a empresa: Apromédica Comércio de 
Medicamentos e Produtos Hospitalares - EIRELI  -  CNPJ/MF: 34.558.660/0001-04. Na Decisão acostada ao evento 
nº 3939350 foi autorizada os itens solicitados no pelo setor demandante no evento 3923506. De acordo com a Informação 
constante do evento nº 4022973, extrai-se que houve emissão da NOTA DE EMPENHO - NE - 3512, evento nº 3946207,  tendo 
sido encaminhada pelo setor de CCOMPRAS, com data de recebimento pelo fornecedor, no dia 21 de outubro de 2021, de 
acordo consta no evento nº  3948831. A setorial complementou, informando que: - O número fornecido no processo pela 
empresa, ( 63 - 3026-3496),  não obtivemos sucesso em nenhuma tentativa de ligação; - Nos dias 11, 12 e 17, do mês de 
novembro do corrente ano, a servidora Irene Lopes De Oliveira Guedes, matricula 15766, em tentativa de busca in  loco à 
empresa, não houve sucesso,  uma vez que a mesma encontrava - se fechada. No despacho 76051/2021 (evento nº  
nº 4030088) a Diretoria Administrativa remeteu os autos à Diretoria Geral com sugestão de expedição de notificação ao 
fornecedor, para fins cumprimento do prazo estabelecido na Cláusula Décima da ARP nº 3/2021, sob pena de aplicação das 
sanções previstas. Assim, notifique-se a empresa Apromédica Comércio de Medicamentos e Produtos Hospitalares - 
EIRELI  -  CNPJ/MF: 34.558.660/0001-04 para que providencie a entrega dos itens constantes da Nota de Empenho - NE - 3512, 
evento nº 3942430 e/ou, querendo, apresente defesa, no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, a contar do recebimento 
da notificação, sob pena de aplicação das penalidades pertinentes. Encaminhem-se os autos à SPADG para a notificação 
devida, com cópia dos documentos contidos nos eventos acima, bem assim acesso dos presentes autos e daqueles a estes 
relacionados, caso assim o requeira a empresa aludida. Decorrido o prazo ora apontado, com ou sem defesa, tornem-me os 
autos para prosseguimento. Assinado eletronicamente por Antonio José Ferreira de Rezende, Diretor Geral em Substituição, em 
22/11/2021. Fica notificada, ainda, do Despacho Nº 84756/2021: "Tendo em vista a devolução da notificação, via correios 
(evento nº 4080738) e a não confirmação do e- mail, conforme se observa da certidão acostada ao evento 
nº  4080957, encaminhem-se os autos à SPADG para notificação da empresa Apromédica Comércio de Medicamentos e 
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Produtos Hospitalares - EIRELI, por edital, no Diário da Justiça, para dar ciência do Despacho  Nº  76184/2021  - 
PRESIDÊNCIA/DIGER/ASJUADMDG (evento 4031139). Decorrido o prazo legal, com ou sem defesa, volvam-se os autos para 
análise da ASJUADMDG". Assinado eletronicamente por Antonio José Ferreira de Rezende, Diretor Geral em Substituição, em 
29/12/2021. Documento elaborado por mim, Juscilene Guedes da Silva, Secretária de Processos Administrativos da Diretoria-
Geral- SPADG, matrícula 41472. 

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
Edital Nº 5 / 2022 - PRESIDÊNCIA/DIGER/SPADG 
PROCESSO ADMINISTRATIVO - SEI Nº 21.0.000011520-4 
ASSUNTO: Decisão ASJUADMDG Nº 5491/2021 
Interessada: SPACE INFORMÁTICA E MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO - EIRELI - CNPJ/MF: 14.190.355/0001-03 
O Diretor Geral do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, FAZ SABER a todos que o presente edital de notificação, visa 
dar conhecimento que tramita no Tribunal de Justiça o processo administrativo SEI nº 21.0.000011520-4, e, que, como não foi 
possível intimar pessoalmente a interessada, ficando desde já notificada, através deste edital, a Empresa SPACE 
INFORMÁTICA E MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO - EIRELI - CNPJ/MF: 14.190.355/0001-03 constando como endereço na Rua 
Flausino Jacinto Campos, 21, sala 101, Niterói, CEP 29.490-000 - Atílio Vivacqua/ES, do inteiro teor da Decisão ASJUADMDG 
Nº 5491/2021: “Cuidam os presentes autos da Ata de Registro de Preços 34/2021, firmada com a empresa  SPACE 
INFORMÁTICA E MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO - EIRELI  visando à aquisição futura de bens permanentes (eletrônicos), para 
atender às necessidades do Poder Judiciário do Estado do Tocantins. Acolhendo, por seus próprios fundamentos, o Parecer 
1941/2021 da Assessoria Jurídico-Administrativa desta Diretoria Geral (evento 4094554), e, com amparo no artigo 7º da Lei 
10.520/2002,Cláusula Décima Sétima, subitem 17.1 da Ata de Registro de Preços 34/2021, bem assim, na Cláusula Sexta, 
subitens 6.1, 6.1.1, alínea "a" e 6.5 da aludida ARP, no exercício das atribuições a mim conferidas pelo inciso XII do art. 1º do 
Decreto Judiciário 99/2013, APLICO à empresa SPACE INFORMÁTICA E MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO - EIRELI, por 
descumprimento total das obrigações assumidas, a seguinte sanção: - Impedimento de licitar e contratar com a 
Administração Pública do Estado do Tocantins pelo prazo de 2 (dois) anos. Outrossim, como corolário da sanção 
acima, DETERMINO o Cancelamento do Registro da empresa SPACE INFORMÁTICA E MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO - 
EIRELI na Ata em referência. Encaminhem-se os autos à SPADG para publicação e ciência desta decisão à empresa 
fornecedora. Após decurso do prazo para recurso, encaminhem-se os autos à COLIC para as demais medidas 
cabíveis. Concomitante, à DPATR/DIADM para ciência e, não havendo outras medidas a serem adotadas, fechamento/conclusão 
do feito no sistema SEI”. Documento assinado eletronicamente por Antonio José Ferreira de Rezende, Diretor Geral em 
Substituição, em 28/12/2021”. Documento elaborado por mim, Juscilene Guedes da Silva, Secretária de 
Processos Administrativos da Diretoria-Geral - SPADG, matrícula 41472. 

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 

DIRETORIA ADMINISTRATIVA 
DIVISÃO DE LICITAÇÃO, CONTRATOS E CONVÊNIOS 

Extratos de contratos 
EXTRATO DE CONTRATO 
DISPENSA DE LICITAÇÃO 
PROCESSO 21.0.000027027-7 
CONTRATO Nº 385/2021 
CONTRATANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CONTRATADA: Fundação Getúlio Vargas – FGV 
OBJETO: Contratação de serviços técnicos especializado de organização, planejamento e realização de concurso público para o 
preenchimento de vagas existentes e as que vierem a vagar durante a vigência do certame, bem como a formação de cadastro 
de reservas, nos cargos do quadro de pessoal do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins. 
VALOR: Valor estimado global dos serviços a serem prestados em R$ 865.000,00 (oitocentos e sessenta e cinco mil reais. 
VIGÊNCIA: O prazo da vigência deste Contrato é de 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir da data de sua assinatura, 
podendo ser prorrogado, uma única vez, por igual período, mediante Termo Aditivo, sob as condições do art. 57 da Lei nº 
8.666/93. 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
UNIDADE GESTORA: 060100- Funjuris 
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 06010.02.061.1145.3069 
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.40 
FONTE DE RECURSOS: 0240 
DATA DA ASSINATURA: 17 de dezembro de 2021. 
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Extratos 
EXTRATO DE TERMO DE DESCREDENCIAMENTO 
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 109/2019 
PROCESSO 19.0.000019243-3 
DESCREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
DESCREDENCIADA: Sila Sousa dos Reis Santos 
OBJETO: Fica descredenciada, a partir da assinatura deste Termo, a assistente social Sila Sousa dos Reis Santos, do Núcleo 
Regional de Atendimento Multidisciplinar de Tocantinópolis, Comarca de Araguatins e Cidade de Araguatins, com fulcro no Item 
6.1, incisos I e IV, do Edital de Credenciamento 001/2016, republicado por meio do Edital nº 41/2017, no Diário da Justiça nº 
3988, de 03 de março de 2017 e, Edital nº 150/2019, Diário da Justiça nº 4505, de 27 de maio de 2019, bem como na Cláusula 
Nona, alíneas "b", "d" e "f" do Termo de Credenciamento nº 109/2019 e, Decisão nº 7/2022, evento 4101869, com aplicação da 
Sanção Administrativa de Suspensão temporária do direito de participar de licitação e impedimento de contratar com o Poder 
Judiciário do Estado do Tocantins, pelo prazo de até 2 (dois) anos, conforme alínea "e" da Cláusula Oitava do Termo epigrafado 
e Item 15.1, alínea "c", do Edital de Credenciamento 001/2016. 
DATA DA ASSINATURA: 13 de janeiro de 2022.   
 
EXTRATO DE CONVÊNIO 
CONVÊNIO Nº 2/2022 
PROCESSO 21.0.000029887-2 
CESSIONÁRIO: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CEDENTE: Fundacão Unirg 
OBJETO: O presente Convênio tem por objeto regulamentar a cessão de servidores públicos do CEDENTE ao CESSIONÁRIO, 
para exercer atividades no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Tocantins. 
VIGÊNCIA: O prazo de vigência do presente Convênio será de 60 (sessenta) meses, contados da data de sua publicação no 
Diário da Justiça Eletrônico - DJE, em conformidade com o inciso II, do artigo 57, da Lei 8.666/1993. 
DATA DA ASSINATURA: 13 de janeiro de 2022. 
 

DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS 
Portarias 

PORTARIA FÉRIAS Nº 77/2022, de 12 de janeiro de 2022 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e na forma 
da lei,  
CONSIDERANDO o disposto no artigo n° 91 da Lei Complementar nº 10/1996 c/c o artigo n° 86, do Estatuto dos Servidores 
Públicos, Lei 1.818/2007; 
CONSIDERANDO o disposto o artigo nº 59, inciso XXVI da Resolução 17/2009; 
CONSIDERANDO o disposto no Decreto Judiciário nº 99/2013, publicado no DJ nº 3045, de 07 de fevereiro de 2013 e conforme 
solicitação contida no sistema eGESP, 
RESOLVE: 
Art. 1º Suspender as férias do servidor WYLKER SOUSA CRUZ, matrícula nº 352857, relativas ao período aquisitivo 2018/2019, 
marcadas para o período de 07/01 a 04/02/2022, a partir de 12/01/2022 até 04/02/2022, assegurado o usufruto dos dias 
remanescentes para o período de 01 a 24/11/2022, em razão de interesse da administração.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 
 

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA FÉRIAS Nº 78/2022, de 12 de janeiro de 2022 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e na forma 
da lei,  
CONSIDERANDO o disposto no artigo n° 91 da Lei Complementar nº 10/1996 c/c o artigo n° 86, do Estatuto dos Servidores 
Públicos, Lei 1.818/2007; 
CONSIDERANDO o disposto o artigo nº 59, inciso XXVI da Resolução 17/2009; 
CONSIDERANDO o disposto no Decreto Judiciário nº 99/2013, publicado no DJ nº 3045, de 07 de fevereiro de 2013 e conforme 
solicitação contida no sistema eGESP, 
RESOLVE: 
Art. 1º Suspender as férias da servidora SEYJANE SOUSA CRUZ, matrícula nº 230469, relativas ao período aquisitivo 
2020/2021, marcadas para o período de 12/01 a 10/02/2022, a partir de 12/01/2022 até 10/02/2022, assegurado o usufruto dos 
dias remanescentes para o período de 04/07 a 02/08/2022, em razão de interesse da administração.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
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Publique-se. Cumpra-se. 
Jonas Demostene Ramos 

Diretor Geral 
 
PORTARIA FÉRIAS Nº 79/2022, de 12 de janeiro de 2022 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e na forma 
da lei,  
CONSIDERANDO o disposto no artigo n° 91 da Lei Complementar nº 10/1996 c/c o artigo n° 86, do Estatuto dos Servidores 
Públicos, Lei 1.818/2007; 
CONSIDERANDO o disposto o artigo nº 59, inciso XXVI da Resolução 17/2009; 
CONSIDERANDO o disposto no Decreto Judiciário nº 99/2013, publicado no DJ nº 3045, de 07 de fevereiro de 2013 e conforme 
solicitação contida no sistema eGESP, 
RESOLVE: 
Art. 1º Suspender as férias da servidora ADRYANNE ROSA SANTOS DA COSTA PIRES, matrícula nº 158246, relativas ao 
período aquisitivo 2019/2020, marcadas para o período de 07 a 17/01/2022, a partir de 07/01/2022 até 17/01/2022, assegurado 
o usufruto dos dias remanescentes para o período de 18 a 28/05/2022, em razão de interesse da administração.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 28/2022, de 13 de janeiro de 2022 
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE MIRACEMA 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 usufruto da justiça eleitoral, da servidora ROSI SOUZA GUIMARÃES DA GUARDA 
VILANOVA, matrícula nº 95440, ocupante do cargo de ESCRIVÃO JUDICIAL, da unidade de lotação COMARCA DE 
MIRACEMA DO TOCANTINS - 1ª VARA CÍVEL, no período de 09/12/2021 a 10/12/2021;  
CONSIDERANDO a solicitação de substituição constante no protocolo nº 2022/104983; 
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 

141467 MARIA SEBASTIANA GALVAO DA SILVA ESTATUTÁRIO TÉCNICO JUDICIÁRIO 09/12/2021 à 10/12/2021 

Publique-se. Cumpra-se. 
MARCELLO RODRIGUES DE ATAIDES 
DIRETOR DO FORO - 3ª ENTRÂNCIA  

 
PORTARIA FÉRIAS Nº 80/2022, de 13 de janeiro de 2022 
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE ARAGUAÍNA, 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 REJANE MARTINS PEDROSA PINTO, matrícula nº 352681, relativas ao período 
aquisitivo 2017/2018, marcadas para o período de 10 a 19/01/2022, a partir de 13/01/2022 até 19/01/2022, assegurado o 
usufruto dos dias remanescentes para o período de 31/08 a 06/09/2022, em razão de interesse da administração.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 
 

Fabiano Ribeiro 
Diretor do Foro 
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PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 29/2022, de 13 de janeiro de 2022 
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE DIANÓPOLIS, ESTADO DO TOCANTINS, no uso das atribuições que lhe conferem 
o art. 80 da Lei Complementar Estadual nº 10, de 11 de janeiro de 1996, bem como, o art. 10, da Portaria nº 2.093, de 1º de 
outubro de 2018 que dispõe sobre as regras e procedimentos para operacionalização do módulo de substituição de servidores no 
Sistema Integrado de Gestão de Pessoas (eGESP);  
CONSIDERANDO o afastamento de férias, da servidora ZILMARIA AIRES DOS SANTOS OLIVEIRA, matrícula nº 96045, 
ocupante do cargo de OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR, da unidade de lotação COMARCA DE DIANÓPOLIS - CENTRAL DE 
MANDADOS, no período de 10/01/2022 a 08/02/2022;  
CONSIDERANDO a solicitação de substituição constante no protocolo nº 2022/104994; 
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 

94835 NEUMA NUBIA MENDES ROCHA ESTATUTÁRIO TÉCNICO JUDICIÁRIO 10/01/2022 à 08/02/2022 

Publique-se. Cumpra-se. 
JOÃO ALBERTO MENDES BEZERRA JUNIOR 

DIRETOR DO FORO - 3ª ENTRÂNCIA  
 
PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 30/2022, de 13 de janeiro de 2022 
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE PIUM, ESTADO DO TOCANTINS, no uso das atribuições que lhe conferem o art. 80 
da Lei Complementar Estadual nº 10, de 11 de janeiro de 1996, bem como, o art. 10, da Portaria nº 2.093, de 1º de outubro de 
2018 que dispõe sobre as regras e procedimentos para operacionalização do módulo de substituição de servidores no Sistema 
Integrado de Gestão de Pessoas (eGESP);  
CONSIDERANDO o afastamento de férias, da servidora JANETE DE ALMEIDA GOMES, matrícula nº 49448, ocupante do cargo 
de OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR, da unidade de lotação COMARCA DE PIUM - CENTRAL DE MANDADOS, no período 
de 07/01/2022 a 26/01/2022;  
CONSIDERANDO a solicitação de substituição constante no protocolo nº 2022/104995; 
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 

92351 LUZIENE MONTEIRO VALADARES AZEVEDO ESTATUTÁRIO TÉCNICO JUDICIÁRIO 07/01/2022 à 26/01/2022 

Publique-se. Cumpra-se. 
JORGE AMANCIO DE OLIVEIRA 

DIRETOR DO FORO - 1ª ENTRÂNCIA  
 
PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 31/2022, de 13 de janeiro de 2022 
A DIRETORA DO FORO DA COMARCA DE GURUPI, 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, da servidora FABIA SOARES SIRIANO, matrícula nº 231760, ocupante do cargo 
de CHEFE DE SECRETARIA, da unidade de lotação COMARCA DE GURUPI - 1ª VARA CÍVEL, no período de 11/01/2022 a 
21/01/2022;  
CONSIDERANDO a solicitação de substituição constante no protocolo nº 2022/104951; 
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.  
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ANEXO 1 

Matrícula Nome Funcional Cargo Período 

358393 RAFAEL VARGAS DO PRADO CEDIDO AO TJTO CEDIDO AO TJTO 11/01/2022 à 21/01/2022 

Publique-se. Cumpra-se. 
EDILENE PEREIRA DE AMORIM ALFAIX NATÁRIO 

DIRETORA DO FORO - 3ª ENTRÂNCIA  
 
PORTARIA FÉRIAS Nº 81/2022, de 13 de janeiro de 2022 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e na forma 
da lei,  
CONSIDERANDO o disposto no artigo n° 91 da Lei Complementar nº 10/1996 c/c o artigo n° 86, do Estatuto dos Servidores 
Públicos, Lei 1.818/2007; 
CONSIDERANDO o disposto o artigo nº 59, inciso XXVI da Resolução 17/2009; 
CONSIDERANDO o disposto no Decreto Judiciário nº 99/2013, publicado no DJ nº 3045, de 07 de fevereiro de 2013 e conforme 
solicitação contida no sistema eGESP, 
RESOLVE: 
Art. 1º Suspender as férias da servidora ELISIÁRIA DA CONCEIÇÃO ANDRADE DA SILVA, matrícula nº 353576, relativas ao 
período aquisitivo 2020/2021, marcadas para o período de 10/01 a 08/02/2022, a partir de 13/01/2022 até 08/02/2022, 
assegurado o usufruto dos dias remanescentes para o período de 09/01 a 04/02/2023, em razão de interesse da administração.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA FÉRIAS Nº 82/2022, de 13 de janeiro de 2022 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e na forma 
da lei,  
CONSIDERANDO o disposto no artigo n° 91 da Lei Complementar nº 10/1996 c/c o artigo n° 86, do Estatuto dos Servidores 
Públicos, Lei 1.818/2007; 
CONSIDERANDO o disposto o artigo nº 59, inciso XXVI da Resolução 17/2009; 
CONSIDERANDO o disposto no Decreto Judiciário nº 99/2013, publicado no DJ nº 3045, de 07 de fevereiro de 2013 e conforme 
solicitação contida no sistema eGESP, 
RESOLVE: 
Art. 1º Suspender as férias da servidora IRLA HONORATO OLIVEIRA, matrícula nº 263252, relativas ao período aquisitivo 
2020/2021, marcadas para o período de 10/01 a 04/02/2022, a partir de 13/01/2022 até 04/02/2022, assegurado o usufruto dos 
dias remanescentes para o período de 14/11 a 06/12/2022, em razão de interesse da administração.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA FÉRIAS Nº 83/2022, de 13 de janeiro de 2022 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e na forma 
da lei,  
CONSIDERANDO o disposto no artigo n° 91 da Lei Complementar nº 10/1996 c/c o artigo n° 86, do Estatuto dos Servidores 
Públicos, Lei 1.818/2007; 
CONSIDERANDO o disposto o artigo nº 59, inciso XXVI da Resolução 17/2009; 
CONSIDERANDO o disposto no Decreto Judiciário nº 99/2013, publicado no DJ nº 3045, de 07 de fevereiro de 2013 e conforme 
solicitação contida no sistema eGESP, 
RESOLVE: 
Art. 1º Suspender as férias da servidora DEBORA REGINA HONORIO GALAN, matrícula nº 237154, relativas ao período 
aquisitivo 2019/2020, marcadas para o período de 10/01 a 08/02/2022, a partir de 13/01/2022 até 08/02/2022, assegurado o 
usufruto dos dias remanescentes para o período de 09/01 a 04/02/2023, em razão de interesse da administração.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 
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