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SEÇÃO JUDICIAL
2ª CÂMARA CÍVEL

SECRETÁRIO: CARLOS GALVÃO CASTRO NETO

Intimações de acórdãos

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0013304-58.2021.8.27.2700/TO
PROCESSO ORIGINÁRIO: Nº 0000742-30.2021.8.27.2728/TO
RELATOR: JUIZ JOCY GOMES DE ALMEIDA
AGRAVANTE: ROBERTO AMADO SANTOS
ADVOGADO: ANTONIO RIBEIRO COSTA NETO (OAB MG158411)
AGRAVADO: WELINTON FERNANDES DE OLIVEIRA
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO
AGRAVADO: VALMIR FERRAZ DE ALMEIDA
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO
INTERESSADO: JUIZ DE DIREITO - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO TOCANTINS - NOVO ACORDO
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE USUCAPIÃO. RECURSO INTERPOSTO PELO AUTOR. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA.
HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. DENEGAÇÃO DO BENEFÍCIO. RECOLHIMENTO DO PREPARO
RECURSAL. PRECLUSÃO LÓGICA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Ressalto que, em
recurso dessa espécie, cabe ao juízo ad quem apreciar, tão somente, o teor da decisão interlocutória impugnada. As demais
questões, inclusive o meritum causae, deverão ser analisadas e decididas no processo principal, sendo vedada a sua apreciação
em sede de agravo de instrumento. Nesta ocasião, cabe à instância superior apenas dizer se estão presentes ou não os
requisitos que autorizam o deferimento da medida requerida na origem. 2. A concessão da justiça gratuita está condicionada à
comprovação real da hipossuficiência econômica da parte postulante, que deve trazer aos autos elementos que demonstrem sua
insuficiência financeira (Art. 5º, LXXIV da Constituição Federal). 3. Não há nos autos qualquer elemento que comprove a
insuficiência de recursos do Agravante a ponto de não conseguir arcar com as despesas processuais, não sendo a mera
alegação instrumento hábil a justificar a concessão da benesse. Precedentes TJTO. 4. O recolhimento das custas processuais
constitui ato incompatível com a concessão da assistência judiciária gratuita. Precedentes. 5. Com base no princípio da boa-fé
objetiva, consagrou-se a proibição, no ordenamento jurídico, do venire contra factum proprium, não se admitindo que as partes
assumam comportamentos contraditórios no decorrer da instrução processual. Assim sendo, não pode a parte autora, após
efetuar o recolhimento do preparo, alegar que o pedido de gratuidade judiciária não foi apreciado. 6. Agravo conhecido e
improvido. Decisão mantida.
ACÓRDÃO: A a Egrégia 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por unanimidade, CONHECER
do agravo de instrumento, pois presentes os seus pressupostos para, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, para manter
incólume a decisão objurgada, nos termos do voto do(a) Relator(a). Palmas, 26 de janeiro de 2022.

1º GRAU DE JURISDIÇÃO
ALVORADA
1ª escrivania cível
Editais de citações com prazo de 20 dias

EDITAL DE CITAÇÃO Nº 3062210 - Prazo: 20 (vinte) dias
O Doutor FABIANO GONÇALVES MARQUES, MM. Juiz de Direito da Comarca de Alvorada, Estado do Tocantins, na forma da
Lei, etc...
CITA a executada SILKIA PAMELLA DE SOUZA TAVEIRA, brasileira, casada, administradora, CI/Rg nº 695534-2ªSSP/TO e
CPF nº 986.703.951-34, atualmente com endereço incerto e não sabido de que tramita perante esta Serventia Cível o processo
n. 0000418-21.2021.8.27.2702, Ação: Execução de Titulo Extrajudicial que lhe move JORGE BARROS FILHO, para que no
prazo de 03 (três) dias úteis, efetue o pagamento da dívida (CPC, art. 829, caput), no valor de R$ 16.522,35; em 03/2021.
Ficando ainda INTIMADO quanto ao prazo de 15 (quinze) dias úteis para oferecimento de EMBARGOS, contados na forma do
art. 231 do NCPC, conforme o caso (NCPC, art. 915), e CIENTE de que: a) em caso de integral pagamento no prazo de 03 (três)
dias úteis, a verba honorária será reduzida pela metade (NCPC, art. 827, § 1º); b) no prazo para embargos, poderá requerer o
pagamento de 70% (setenta por cento) do débito em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros até
1% (um por cento), se reconhecer a dívida do exequente e comprovar o depósito de 30% (trinta por cento) do valor em
execução, mais custas e honorários de advogado (NCPC, art. 916), sob pena de penhora de bens tantos quanto bastem para
garantir a execução. Para hipótese de pagamento no prazo de 03 (três) dias úteis, sem oposição de embargos, ARBITRO os
honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, REDUZINDO-OS pela metade (NCPC, art.
827, §1º). E, para que não alegue ignorância, manda expedir o presente edital que será publicado na forma da Lei. Nos termos
dos despachos proferidos nos eventos 12 e 27. Transcurso o prazo e não ofertada a resposta, será intimada a Defensoria
Pública com atribuição nomeando-o como curador especial dos devedores bem como para que apresente embargos à execução.
Dado e passado nesta cidade e Comarca de Alvorada, Estado do Tocantins, aos 29/06/2021. Eu, Técnica Judiciária, digitei e
conferi. FABIANO GONÇALVES MARQUES, Juiz de Direito.
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ARAGUAÇU
Diretoria do foro
Portarias

Portaria Nº 220/2022 - PRESIDÊNCIA/DF ARAGUAÇU, de 04 de fevereiro de 2022
Dispõe sobre a Divisão de Tarefas nas Serventias, Cível e Criminal da Comarca de Araguaçu/TO.
A Dra. KEYLA SUELY SILVA DA SILVA, Juíza de Direito Titular da Comarca de Araguaçu/TO, no uso de suas atribuições, etc...
CONSIDERANDO a necessidade de estabelecer uma divisão de tarefas de forma racional e igualitária, de modo que todos
servidores possam e devam ser responsáveis pelo cumprimento de processos na mesma proporção e em todas as suas fases;
CONSIDERANDO que, pelo relatório estatístico desta data, na Serventia Cível tramitam 2.294 (dois mil duzentos e noventa e
quatro) processos, com atuação de 04 (cinco) Escreventes e 01 (uma) Escrivã.
CONSIDERANDO a sugestão de rotina de trabalho e divisão de tarefas constante do Capítulo 8 da Consolidação das Normas
Gerais da Corregedoria Geral de Justiça do Tocantins, instituída pelo Provimento nº 02/2011;
RESOLVE:
Art. 1º - Implantar a divisão de trabalhos no cartório cível desta comarca de acordo com o digito final dos processos, sendo que
cada servidor ficará responsável pelo cumprimento de todas as atividades processuais nos feitos com os dígitos finais a ele
designados, devendo trabalhar com todos os tipos de matérias, sendo que nos processos correspondentes aos seus dígitos.
Art. 2º - Todos os dígitos finais dos processos possuem a mesma quantidade de feitos, uma vez que são distribuídos de forma
igualitária.
Art. 3º - O digito final é o numero anterior ao dígito verificador.
Parágrafo único - No processo eletrônico que tenha o seguinte número: 5000537.53.2015.827.2717, o digito final é o ‘’7’’.
Art. 4º - A divisão acima referida será feita da seguinte forma:
NO CARTÓRIO CÍVEL:
1) Escrivã judicial: ALCIVANI PEREIRA JORGE NERY
- Cumprimento de todos os atos dos processos eletrônicos com dígitos finais 0 e 1.
- Atendimento ao público referente aos processos eletrônicos com dígitos finais 0 e 1.
- Confeccionar mapas estatísticos do cível, se exigidos.
- Responder a ofícios diversos não referentes a processos específicos
- Fazer a alimentação de todos os sistemas utilizados no cartório cível, incluindo-se o SEI, salvo a alimentação do sistema Banco
Nacional de Mandado de Prisão (BNMP), que fará apenas dos processos com dígitos finais 0 e 1.
- Recebimento de autos físicos com dígitos finais 0 e 1 devolvidos pelo TRF 1ª Região, com a realização de sua digitalização,
bem como a prática dos atos processuais relativos aos respectivos feitos eletrônicos.
- Demais determinações deste juízo e outras próprias do cargo.
2) Servidora Cedida: DORGIVANIA OLIVEIRA DA SILVA
- Cumprimento de todos os atos dos processos eletrônicos com dígitos finais 2 e 3.
- Atendimento ao público referente aos processos eletrônicos com dígitos finais 2 e 3.
- Recebimento de autos físicos com dígitos finais 2 e 3 devolvidos pelo TRF 1ª Região, com a realização de sua digitalização,
bem como a prática dos atos processuais relativos aos respectivos feitos eletrônicos.
- Alimentação do sistema Banco Nacional de Mandado de Prisão (BNMP) com dígitos finais 2 e 3.
- Demais determinações deste juízo.
3) Servidora Cedida: ALBA CRISTINA BULHER
- Cumprimento de todos os atos dos processos eletrônicos com dígitos finais 4 e 5.
- Atendimento ao público referente aos processos eletrônicos com dígitos finais 4 e 5.
- Recebimento de autos físicos com dígitos finais 4 e 5 devolvidos pelo TRF 1ª Região, com a realização de sua digitalização,
bem como a prática dos atos processuais relativos aos respectivos feitos eletrônicos.
- Alimentação do sistema Banco Nacional de Mandado de Prisão (BNMP) com dígitos finais 4 e 5.
- Demais determinações deste juízo.
4 ) Técnica Judiciária: LUCIMAR RODRIGUES DOS SANTOS
- Cumprimento de todos os atos dos processos eletrônicos com dígitos finais 6 e 7.
- Atendimento ao público referente aos processos eletrônicos com dígitos finais 6 e 7.
- Recebimento de autos físicos com dígitos finais 6 e 7 devolvidos pelo TRF 1ª Região, com a realização de sua digitalização,
bem como a prática dos atos processuais relativos aos respectivos feitos eletrônicos.
- Alimentação do sistema Banco Nacional de Mandado de Prisão (BNMP) com dígitos finais 6 e 7.
- Demais determinações deste juízo.
5) Técnico Judicial: SIDNEY MATOS CAMARGO
- Cumprimento de todos os atos dos processos eletrônicos com dígitos finais 8 e 9.
- Atendimento ao público referente aos processos eletrônicos com dígitos finais 8 e 9.
- Recebimento de autos físicos com dígitos finais 8 e 9 devolvidos pelo TRF 1ª Região, com a realização de sua digitalização,
bem como a prática dos atos processuais relativos aos respectivos feitos eletrônicos.
- Alimentação do sistema Banco Nacional de Mandado de Prisão (BNMP) com dígitos finais 8 e 9.
- Demais determinações deste juízo.
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Art. 5º Nas férias ou afastamento dos servidores do cartório cível, todos os atos dos processos do servidor de férias ou afastado
serão realizados pelo seu substituto automático, da seguinte forma:
I – Nas férias ou afastamento da servidora ALCIVANI PEREIRA JORGE NERY, todos os processos a ele atribuídos passarão
para DORGIVANIA OLIVEIRA DA SILVA (1ª substituta automática) e, na ausência desta, para SIDNEY MATOS CAMARGO
(2º substituto automático).
II - Nas férias ou afastamento da servidora DORGIVANIA OLIVEIRA DA SILVA, os processos a ela atribuídos passarão para a
servidora ALBA CRISTINA BULHER (1ª substituta automática) e, na ausência desta, para LUCIMAR RODRIGUES DOS
SANTOS (2ª substituta automática).
III – Nas férias ou afastamento da servidora LUCIMAR RODRIGUES DOS SANTOS, os processos a ele atribuídos passarão
para o servidor SIDNEY MATOS CAMARGO (1º substituto automático) e, na ausência deste, para ALCIVANI PEREIRA
JORGE NERY (2ª substituta automática).
IV – Nas férias ou afastamento da servidora ALBA CRISTINA BULHER, os processos a ela atribuídos passarão para a
servidora ALCIVANI PEREIRA JORGE NERY (1ª substituta automática) e, na ausência desta, para DORGIVANIA OLIVEIRA
DA SILVA (2ª substituta automática).
V – Nas férias ou afastamento do servidor SIDNEY MATOS CAMARGO, os processos a ele atribuídos passarão para a
servidora LUCIMAR RODRIGUES DOS SANTOS (1ª substituta automática) e, na ausência desta, para ALBA CRISTINA
BULHER (2ª substituta automática).
Art. 6 – Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se. Afixe-se uma cópia da presente portaria no mural deste fórum e entregue uma cópia para
cada servidor.
Dê-se conhecimento à presidência do Tribunal de Justiça do Tocantins e à Corregedoria Geral de justiça deste Estado.
Araguaçu – TO, 04 de fevereiro de 2022.
KEYLA SUELY SILVA DA SILVA
Juíza de Direito Titular e Diretora do Foro

ARAGUAINA
1ª vara criminal
Editais

Edital de Intimação com prazo de 5 dias
Francisco Vieira Filho, Juiz de direito titular da1ª vara criminal desta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, na
forma da Lei Ante o exposto, com fundamento no artigo 22 da Lei n° 11.340/2006, DEFIRO as medidas protetivas de urgência
postuladas pela requerente e, por conseguinte, DETERMINO ao requerido:a) No curso deste procedimento ou até ulterior
determinação judicial, o requerido deve manter uma distância mínima de 200 (duzentos) metros do imóvel onde reside a
requerente;b) Está também proibido de se aproximar da vítima, seus familiares e testemunhas, devendo manter destes uma
distância mínima de 200 (duzentos) metros, ainda que seja em lugar público;c) Está proibido ainda de manter contato com a
ofendida e testemunhas por qualquer meio de comunicação;d) Está proibido de frequentar determinados lugares, normalmente
procurados pela ofendida, como o local de trabalho dela, igreja, feira, casa de amigos, clubes, eventuais supermercados
próximos à residência da vítima, a fim de preservar a integridade física e psicológica da ofendida;Fica o requerido advertido de
que o descumprimento das medidas acima impostas poderá implicar, em último caso, na decretação de sua prisão
preventiva, nos termos do art. 282, § 4º, do Código Instrumental Penal. O Senhor oficial de justiça deverá indagar a vítima,
no ato de sua intimação, se tem condições de constituir advogado.Esta decisão SERVE DE MANDADO de intimação do
requerido e de notificação da requerente.Cientifique-se o Ministério Público.Intimem-se.Após, proceda-se à baixa dos
autos.Araguaína, 20 de março de 2020.FRANCISCO VIEIRA FILHOJuiz de Direito.

1ª vara da família e sucessões
Editais de citações com prazo de 30 dias

EDITAL DE CITAÇÃO DE TERCEIROS INTERESSADO - PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS
O Doutor FABIANO RIBEIRO, Juiz de Direito da 1ª Vara de Família e Sucessões desta cidade e Comarca de Araguaína, Estado
do Tocantins, na forma da lei, etc...
DETERMINA a CITAÇÃO de terceiros interessados para tomarem conhecimento dos termos da Ação de Alvará Judicial - Lei
6858/80 - Nº 0000187-45.2022.8.27.2706- (Chave nº 916132609322) - proposta por NICOLLAS GABRIEL SORIANO DOS
SANTOS, para liberação de valores em nome do Extinto JORGE SORIANO DA SILVA, falecido em 30/11/2021, em vida era
portador da Cédula de Identidade RG nº 1.432.537 SSP/TO., e inscrito no CPF/MF sob o nº 062.257.661-54, filho de Juracy
Soriano da Silva e Maria das Dores Conceição da Silva, do prazo de contestação que é de 15(quinze) dias. Para ter acesso a
todo o teor do processo, basta acessar o sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins em www.tjto.jus.br e
seguir os passos: Processo Judicial Eletrônico - e-Proc; e-Proc 1º grau; Consulta Pública; Rito Ordinário; digitar o número do
processo e a chave, indicados acima. E para que chegue ao conhecimento de todos expediu-se o presente Edital que será
publicado na forma da lei e afixado cópia no placar do fórum local. Eu, Celina Martins de Almeida, Técnica Judiciária/Mat.
238445, que digitei e subscrevi. Araguaína-TO., aos três dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e dois (03/02/2022).
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2ª vara criminal execuções penais
Editais de citações com prazo de 15 dias

EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE QUINZE (15) DIAS
O Doutor Antonio Dantas Oliveira Junior, MM. Juiz de Direito titular da 2a Vara Criminal desta cidade e Comarca de Araguaina,
Estado do Tocantins, na forma da lei, etc.FAZ SABER a todos quantos o presente edital de intimação virem ou conhecimento
dele tiverem, que por este Juízo e respectiva Criminal, se processam os autos de Ação Penal , processo n°
00168394520198272706, tendo como autor Ministério Publico Estadual e , PEDRO PAULO ALVES DA SILVA, brasileiro,
solteiro, autônomo, natural de Araguaína/TO, nascido em 29/06/1997, filho de Luiz da Silva e Alessandra Alves do Nascimento,
portador do RG nº 1.321.724-SSP/TO, inscrito no CPF nº 065.067.241-02, filho de Valdir dos Santos Silva e de Magna Carlos da
Silva sendo o presente para CITA-LO E RESPONDER A ACUSAÇÃO , por escrito no prazo de 15 (quinze) dias, na resposta o
acusado podera argüir preliminares e alegar tudo o que interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar
as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo suas intimações, quando necessário. Não
apresentada a resposta no prazo legal, ou se o acusado citado não constituir defensor, será nomeado defensor para oferece-la,
concedendo-lhe vista dos autos pela prazo legal, a fim de ser qualificado e interrogado e, se ver processar nos autos da ação
penal em epigrafe que, contra si move a Justiça Publica, por incurso nas sanções do artigo 157, caput, do Código Penal, por
duas vezes, em concurso formal de crimes, na forma do art. 70 do Código Penal. ate o final julgamento, sob pena de revelia,
entregando, embora não seja pedida, contrafé do presente edital.E para que a noticia chegue ao conhecimento de todos,
expediu-se o presente edital, que será publicado, na imprensa por meio digital, e no átrio do fórum deste Juízo para que produza
seus jurídicos e legais efeitos. Araguaina-TO, 04 de novembro de 2019. Rogério da Silva Lima – Técnico Judiciário. Dr Antonio
Dantas Oliveira Junior - Juiz de Direito.
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE QUINZE (15) DIAS
O Doutor Antonio Dantas Oliveira Junior, MM. Juiz de Direito titular da 2a Vara Criminal desta cidade e Comarca de Araguaina,
Estado do Tocantins, na forma da lei, etc.FAZ SABER a todos quantos o presente edital de intimação virem ou conhecimento
dele tiverem, que por este Juízo e respectiva Criminal, se processam os autos de Ação Penal , processo n°
00273948720208272706, tendo como autor Ministério Publico Estadual e , RONALDO DA SILVA, brasileiro, solteiro, embalador,
nascido aos 10/02/1998, natural de Araguaína/TO, portador do R.G. n.º 1379412 SSP/TO e CPF 076.467.241-06, filho de Valdir
dos Santos Silva e de Magna Carlos da Silva, filho de Valdir dos Santos Silva e de Magna Carlos da Silva sendo o presente para
CITA-LO E RESPONDER A ACUSAÇÃO , por escrito no prazo de 15 (quinze) dias, na resposta o acusado podera argüir
preliminares e alegar tudo o que interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e
arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo suas intimações, quando necessário. Não apresentada a resposta no prazo
legal, ou se o acusado citado não constituir defensor, será nomeado defensor para oferece-la, concedendo-lhe vista dos autos
pela prazo legal, a fim de ser qualificado e interrogado e, se ver processar nos autos da ação penal em epigrafe que, contra si
move a Justiça Publica, por incurso nas sanções do artigo 157, caput, do Código Penal, por duas vezes, em concurso formal de
crimes, na forma do art. 157, § 2º, inciso II (concurso de agentes) e § 2º-A, inciso I (emprego de arma de fogo), do Código Penal.
ate o final julgamento, sob pena de revelia, entregando, embora não seja pedida, contrafé do presente edital.E para que a noticia
chegue ao conhecimento de todos, expediu-se o presente edital, que será publicado, na imprensa por meio digital, e no átrio do
fórum deste Juízo para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Araguaina-TO, 04 de novembro de 2019. Rogério da Silva
Lima – Técnico Judiciário. Dr Antonio Dantas Oliveira Junior - Juiz de Direito.

Editais de intimações de sentença com prazo de 15 dias

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA COM PRAZO DE QUINZE (15)DIAS
O Doutor Antonio Dantas Oliveira Junior, MM. Juiz de Direito titular da 2a Vara Criminal desta cidade e Comarca de Araguaina,
Estado do Tocantins, na forma da lei, etc.FAZ SABER a todos quantos o presente edital de intimação virem ou conhecimento
dele tiverem, que por este Juízo e respectiva Criminal, se processam os autos de Ação Penal, processo n°
00158397820178272706, tendo como autor Ministério Publico Estadual MARCOS PAULO DA ROCHA, brasileiro, solteiro, em
profissão definida, natural de Andradina/SP, nascido aos 09/09/1957, filho de Pedro Celestino Neto e de Tereza Corneglian
Celestino, CPF 004.615.278-47,sendo o presente para INTIMA-LO SOBRE A SENTENÇA, por escrito no prazo de 15 (quinze)
dias, na resposta o acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo o que interesse à sua defesa, oferecer documentos e
justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo suas intimações, quando
necessário. Não apresentada a resposta no prazo legal, ou se o acusado citado não constituir defensor, será nomeado defensor
para oferece-la, concedendo-lhe vista dos autos pela prazo legal, a fim de ser qualificado e interrogado e, se ver processar nos
autos da ação penal em epigrafe que, contra si move a Justiça Publica, por incurso no Art. 394, IV, do CPP.ate o final
julgamento, sob pena de revelia, entregando, embora não seja pedida, contrafé do presente edital.E para que a noticia chegue
ao conhecimento de todos, expediu-se o presente edital, que será publicado, na imprensa por meio digital, e no átrio do fórum
deste Juízo para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Araguaina-TO, 03 de fevereiro de 2022. Rogério da Silva Lima –
Técnico Judiciário. Dr Antonio Dantas Oliveira Junior - Juiz de Direito
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Central de execuções fiscais
Editais

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE LEILÃO E PRAÇA Nº 4583566
Por determinação da Dra. MILENE DE CARVALHO HENRIQUE, Juíza Titular da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde
Pública da Comarca de Araguaína/TO, faz saber a todos os interessados, que serão levados a LEILÃO os bens penhorados, na
seguinte forma:
1º LEILÃO: dia 21 de FEVEREIRO de 2022, com início às 14h00min e término às 16h00min, por preço igual ou superior ao da
avaliação.
2º LEILÃO: dia 09 de MARÇO de 2022, com início às 14h00min e término às 16h00min, pelo maior lance oferecido, exceto o
preço vil (abaixo de 50% do valor da avaliação, art. 891 CPC).
Obs.: O leilão será realizado exclusivamente na modalidade eletrônica (online), por meio do
sítio: www.leiloesbrasilto.com.br.
01 - EXECUÇÃO FISCAL nº: 5007701-76.2013.8.27.2706.
EXEQUENTE: ESTADO DO TOCANTINS.
EXECUTADO: RUBENS GONÇALVES AGUIAR (VIAÇÃO LONTRA)
ADVOGADO(S) DO(S) EXECUTADO(S): Dra. SANDRA REGINA FERREIRA AGUIAR, OAB/TO nº 752.
BEM: VEÍCULO MICROÔNIBUS, MARCA/MODELO IVECO 5912 NEOBUS TBOY, ANO/MODELO 2002/2003, PLACA MWK4040, CHASSI 93ZC5980138309625.
PROPRIETÁRIO: RUBENS GONÇALVES AGUIAR - VIAÇÃO LONTRA.
AVALIAÇÃO: R$10.000,00 (dez mil reais) avaliado em 01 de novembro de 2019.
DEPOSITÁRIO: RUBENS GONÇALVES AGUIAR.
ÔNUS: RENAJUD e eventuais ônus constantes no DETRAN/TO.
VALOR DA DÍVIDA: R$ 21.190,88 (vinte e um mil cento e noventa reais e oitenta e oito centavos) em 07 de novembro de 2016.
*Valor a ser atualizado.
LOCALIZAÇÃO DO BEM: RUA FELIX MACIEL DE SOUSA, S/N, SETOR DE TELECOMUNICAÇÕES, CEP: 77.818.345,
ARAGUAÍNA/TO.
02 - EXECUÇÃO FISCAL nº: 5010346-11.2012.8.27.2706.
EXEQUENTE: ESTADO DO TOCANTINS.
EXECUTADOS: WESLONIO L BEZERRA E WESLONIO LOPES BEZERRA.
BEM: MOTOCICLETA MARCA/MODELO HONDA CG150 TITAN MIX EX, PLACA MWX-6291, RENAVAM 191829153, COR
PRETA, ANO FABRICAÇÃO/MODELO 2009/2010, POTÊNCIA: 14, COMBUSTÍVEL: ÁLCOOL/GASOLINA.
PROPRIETÁRIO: WESLONIO LOPES BEZERRA.
AVALIAÇÃO: R$5.000,00 (cinco mil reais) avaliado em 24 de julho de 2019.
DEPOSITÁRIO: WESLONIO LOPES BEZERRA
ÔNUS: RENAJUD e eventuais ônus constantes no DETRAN/TO.
VALOR DA DÍVIDA: R$2.933,06 (dois mil novecentos e trinta e três reais e seis centavos) em 24 de abril de 2018. *Valor a ser
atualizado.
LOCALIZAÇÃO DO BEM: PERIMETRAL, 183, Q42, LT 183, BAIRRO SANTA LUZIA, CEP: 77.800-000, ARAGUAÍNA/TO.
LEILOEIRO PÚBLICO OFICIAL: ANTONIO CARLOS VOLPI SANTANA, JUCETINS matrícula nº 012.
COMISSÃO DO LEILOEIRO: (a) 5% (cinco por cento) sobre o valor da arrematação a ser pago pelo arrematante; (b) 2,5% (dois
e meio por cento) caso haja adjudicação antes da hasta pública, adimplemento ou parcelamento do débito após a publicação do
edital, sobre o valor devido à parte exequente, a ser paga por quem lhe der causa.
QUANTO À FORMA DE PAGAMENTO
À VISTA: a arrematação far-se-á com depósito à vista da caução e o restante em 15 (quinze) dias corridos, mediante caução
idônea, conforme art. 895 do CPC. O depósito será depositado na conta judicial, junto à Caixa Econômica Federal, vinculada a
este juízo, sendo que somente após o pagamento integral do valor, será expedida a respectiva carta de arrematação.
PARCELAMENTO: a. Em até 30 (trinta) vezes, observada a parcela mínima de R$1.000,00 (um mil reais), reduzindo-se o prazo
quanto necessário para a observância deste piso; b. O arrematante deverá depositar, no ato da arrematação, o montante de pelo
menos 25% (vinte e cinco) por cento do valor do lance à vista; c. As prestações serão depositadas em Juízo em conta vinculada
à respectiva execução, tendo vista a possibilidade de concurso de credores; d. A parte exequente será o credor do arrematante,
o que deverá constar da carta de arrematação, constituindo-se em garantia do débito hipoteca ou alienação fiduciária do bem
arrematado; e. As prestações de pagamento a que se obrigará o arrematante serão mensais, iguais e sucessivas, vencendo-se a
segunda parcela no dia 10 (dez) do mês seguinte ao da emissão da carta de arrematação; f. As prestações serão reajustadas
mensalmente pelo índice da taxa SELIC; g. Se o valor da arrematação superar o valor do débito executado, os pagamentos
feitos pelo arrematante pertencerão ao exequente até o limite de seu crédito, e os subsequentes, ao executado, nos termos do
artigo 895, § 9° do CPC; h. O não pagamento de qualquer das prestações, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre a soma
da parcela inadimplida com as parcelas vincendas, nos termos do artigo 895, § 4° do CPC; i. O inadimplemento autoriza a
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exequente a pedir a resolução da arrematação ou promover, em face do arrematante, a execução do valor devido, devendo
ambos os pedidos ser formulados nos autos da execução em que se deu a arrematação, conforme prevê o artigo 895, §5° do
CPC; j. A proposta de pagamento do lance à vista sempre prevalecerá sobre as propostas de pagamento parcelado; k. Em caso
de mais de uma proposta de pagamento parcelado, este Juízo decidirá, observando a proposta mais vantajosa, e em iguais
condições, decidirá pela formulada em primeiro lugar; l. O débito da parte executada será quitado na proporção do valor de
arrematação.
A expedição da carta de arrematação ficará condicionada à comprovação do pagamento do Imposto de Transmissão de Bens
Imóveis — ITBI pelo arrematante (artigo 901, §2º, do CPC) — e custas processuais (Item 2.7.8.4 da portaria nº 94, de 21 de
janeiro de 2015 e item 63, Tabela X, Lei nº 1.286/2001, TJ-TO), no importe de 1,0% sobre o valor do bem arrematado, remido,
arrendado ou adjudicado, sendo o mínimo de R$ 24,00 (vinte e quatro reais) e máximo de R$240,00 (duzentos e quarenta reais)
a ser recolhida aos cofres do FUNJURIS, por meio de DAJ. As despesas de arrematação, comissão de leiloeiro e demais
despesas ficarão por conta do arrematante, inclusive as custas da expedição da carta de arrematação (tabela de custas da
Corregedoria do TJ/TO).
LEILÃO EXCLUSIVAMENTE NA MODALIDADE ELETRÔNICA (ONLINE): Quem pretender arrematar o dito(s) bem(ns), deverá
ofertar lances pela Internet, através do site www.leiloesbrasilto.com.br., a partir do primeiro dia útil subsequente à publicação
deste edital, encerrando-se na mesma data designada para a realização do leilão, devendo, para tanto, os interessados,
efetuarem cadastramento prévio, no prazo máximo de até 24 horas de antecedência do leilão, confirmarem os lances ofertados e
recolherem a quantia respectiva na data designada para a realização do leilão, para fins de lavratura do termo próprio, ficando
ciente de que os arrematantes deverão garantir seu ato com sinal de 25% (vinte e cinco por cento) do respectivo valor ofertado
pelo bem, depositando-o em 24 horas. ADVERTÊNCIAS: Na primeira data indicada, o bem poderá ser arrematado pelo maior
lance, igual ou superior à avaliação. Não havendo licitantes ou ofertas nessas condições na primeira data, na segunda data o
bem poderá ser arrematado pelo maior lance, exceto o lance vil, ou seja, abaixo de 50% (cinquenta por cento) do valor da
avaliação (CPC, art. 891). Na eventualidade de ser frustrada, no próprio leilão, a arrematação do bem, por não atendimento pelo
arrematante de requisitos necessários, será facultado ao licitante que ofertou o segundo melhor lance, se houver e caso este
tenha interesse, a confirmação da arrematação pelo último lance que ofertou.
FICAM CIENTES OS INTERESSADOS:
1 - Em caso de desistência após a arrematação, caberá ao arrematante, multa de 20% (vinte por cento) calculada sobre o valor
do lance, em favor do Exequente;
2 - Se o arrematante ou o seu fiador não efetuar o pagamento no prazo estabelecido, ser-lhe imposta, em favor do exequente, a
perda da caução, voltando os bens a nova praça ou leilão, dos quais não serão admitidos uma nova participação do arrematante
e do fiador remissos, nos termos do art. 897 do CPC;
3 - Os bens serão vendidos no estado de conservação em que se encontrarem, não cabendo à Justiça Estadual e/ou Leiloeiro,
quaisquer responsabilidades quanto ao conserto e reparos ou mesmo providências referentes à retirada, embalagem, impostos,
encargos sociais e transportes daqueles arrematados. Será ainda atribuição dos licitantes/arrematantes a verificação do estado
de conservação, situação de posse e especificações dos bens oferecidos no leilão. Qualquer dúvida ou divergência na
identificação/descrição dos bens deverá ser dirimida no ato de leilão;
4 - Eventuais dívidas a título de impostos, taxas, multas etc. vencidas até a data da arrematação, não são de responsabilidade do
arrematante e sim do anterior proprietário, sendo que tais dívidas sub-rogam-se no preço da arrematação, (parágrafo único do
art. 130 do CTN). Caso o valor da arrematação seja inferior ao valor dos débitos incidentes sobre o bem, caberá ao exequente a
possibilidade de promover a execução de seu crédito em face do objetivo devedor, valendo-se dos privilégios e das prerrogativas
de que possui;
5 - Havendo leilão positivo, a carta de arrematação somente será expedida em favor do arrematante, depois de transcorrido o
prazo recursal e a quitação integral do valor do bem arrematado. Caso haja alegação por parte do executado das hipóteses
previstas no artigo 903, § 1°, do CPC, poderá o arrematante desistir da arrematação, sendo-lhe imediatamente devolvido o
depósito que tiver feito. Não sendo o caso de desistência, a carta de arrematação será expedida somente após o julgamento do
recurso interposto;
6 - Para os bens imóveis a expedição da carta de arrematação ficará condicionada à comprovação do pagamento do Imposto de
Transmissão de Bens Imóveis - ITBI;
7 - O não pagamento de qualquer das prestações, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre a soma da parcela inadimplida
com as parcelas vincendas (art. 895, §4°, CPC). O inadimplemento autoriza a exequente a pedir a resolução da arrematação ou
promover, em face do arrematante, a execução do valor devido, devendo ambos os pedidos ser formulados nos autos da
execução em que se deu a arrematação (art. 895, §5°);
8 - A parte exequente poderá, antes da realização do leilão, optar pela adjudicação do bem (por preço não inferior ao da
avaliação - Art. 904, CPC) ou proceder a alienação por iniciativa particular.
E para que chegue ao conhecimento de todos e no futuro ninguém possa alegar ignorância, expediu-se o presente edital que
será publicado e afixado na forma da Lei. DADO E PASSADO nesta Cidade de Araguaína, Estado do Tocantins.

Editais de citações com prazo de 30 dias

EDITAL de Citação com prazo de 30 (trinta) dias Nº 4576636
O Magistrado, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que através deste
CITA o(s) executado(s): RAIMUNDA PEREIRA DA SILVA, Pessoa Física subscrita sob o CPF n°: 094.162.501-04, por estar
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atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º
0031743-70.2019.8.27.2706, que lhe move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para
pagar a importância de R$ 3.710,16 (três mil, setecentos e dez reais e dezesseis centavos), representada pela CDA n°
20190027603, datada de 07/10/2019, acrescida de juros, atualização monetária e demais cominações legais, ou no mesmo
prazo garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local,
que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens à penhora, ou indicando à penhora bens
oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a
parte executada que será NOMEADO curador especial atuante perante esta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde
Pública de Araguaína , em caso de revelia. Tudo em conformidade com o despacho proferido no evento n° 5 a seguir
transcrito: "4.2.1- Realizada as buscas e não sendo localizado endereço diverso da inicial e encerrado todos os meios de
localização dos endereços do(s) executado(s), defiro desde logo, caso haja pedido, a expedição do Edital de Citação, com prazo
de 30 (trinta) dias, observando-se as disposições do art. 8º, IV, da Lei de Execuções Fiscais;" E para que ninguém possa alegar
ignorância, mandou expedir o presente edital que será publicado uma (01) vez no Diário Oficial da Justiça e afixado no placar do
Fórum local. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos 03 dias do mês de fevereiro
de 2022. Eu, MARCO AURELIO BISPO E SILVA , Auxiliar Judiciário, que o digitei.
EDITAL de Citação com prazo de 30 (trinta) dias Nº 4586305
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): JOSE GLORIA PEREIRA LOPES, Pessoa Física subscrita sob o - CPF n°: 221.294.303-25, por estar
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º
0009564-11.2020.8.27.2706, que lhe move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para
pagar a importância de R$ 3.805,18 (três mil, oitocentos e cinco reais e dezoito centavos), representada pela CDA n°
20190037180, datada de 23/12/2019, acrescida de juros, atualização monetária e demais cominações legais, ou no mesmo
prazo garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local,
que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens à penhora, ou indicando à penhora bens
oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a
parte executada que será NOMEADO curador especial atuante perante esta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde
Pública de Araguaína , em caso de revelia. Tudo em conformidade com o despacho a seguir transcrito: "4.2.1- Realizada as
buscas e não sendo localizado endereço diverso da inicial e encerrado todos os meios de localização dos endereços do(s)
executado(s), defiro desde logo, caso haja pedido, a expedição do Edital de Citação, com prazo de 30 (trinta) dias, observandose as disposições do art. 8º, IV, da Lei de Execuções Fiscais;" E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o
presente edital que será publicado uma (01) vez no Diário Oficial da Justiça e afixado no placar do Fórum local. DADO E
PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos 04 dias do mês de fevereiro de 2022. Eu, MARCO
AURELIO BISPO E SILVA, Auxiliar Judiciário, que o digitei.
EDITAL de Citação com prazo de 30 (trinta) dias Nº 4586712
O Magistrado, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que através deste
CITA o(s) executado(s): PARAISO IND COM DE ALIMENTOS E ABATE DE AVES LTDA e JOSE DOS SANTOS CARNEIRO CPF/CNPJ n°: 03.673.994/0002-86, , 094.725.841-87, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome
conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0020600-50.2020.8.27.2706, que lhe move o ESTADO DO
TOCANTINS, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a importância de R$ 266.265,26 (duzentos e sessenta e
seis mil, duzentos e sessenta e cinco reais e vinte e seis centavos), representada pela CDA n° C-695/2020, datada de
23/06/2020, acrescida de juros, atualização monetária e demais cominações legais, ou no mesmo prazo garantir(em) a
Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a
atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens à penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por
terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte
executada que será NOMEADO curador especial atuante perante esta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública de
Araguaína , em caso de revelia. Tudo em conformidade com o despacho a seguir transcrito: "4.2.1- Realizada as buscas e não
sendo localizado endereço diverso da inicial e encerrado todos os meios de localização dos endereços do(s)
executado(s), defiro desde logo, caso haja pedido, a expedição do Edital de Citação, com prazo de 30 (trinta) dias, observandose as disposições do art. 8º, IV, da Lei de Execuções Fiscais" E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o
presente edital que será publicado uma (01) vez no Diário Oficial da Justiça e afixado no placar do Fórum local. DADO E
PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos 04 dias do mês de fevereiro de 2022. Eu, MARCO
AURELIO BISPO E SILVA, Auxiliar Judiciário, que o digitei.

Editais de intimações de sentença com prazo de 15 dias

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA (COM PRAZO DE 15 DIAS) Nº 4587463
A Magistrada, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que por esta Vara
de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública de Araguaína-TO, processam os autos de Execução Fiscal nº 001485905.2015.8.27.2706, proposta pelo MUNICIPIO DE ARAGUAINA em face de BARCELOS & BARCELOS LTDA e MARCIO
GONÇALVES BARCELOS, CNPJ/CPF nº 38.132.494/0001-30 e 642.289.751-00, sendo o mesmo para INTIMAR as partes
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executadas que atualmente encontra-se em lugar incerto e não sabido, para tomar ciência do inteiro teor da sentença proferida
no evento n.º 100 dos autos em epígrafe, a seguir transcrito: "Ante ao exposto, com base no artigo 487, inciso I, c/c artigo 924,
inciso II, ambos do Código de Processo Civil, julgo EXTINTO o feito com resolução de mérito, em face ao pagamento. Sob a
égide do Princípio da Causalidade, condeno a parte executada ao pagamento das despesas processuais, caso hajam. Os
honorários sucumbenciais foram devidamente quitados (evento 98).". 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 04 dias do mês de fevereiro de 2022. Eu,
IZAMARA SANTOS MIRANDA, Auxiliar Judiciário, que o digitei.

Às partes e aos advogados

ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S)
AUTOS Nº 0026557-66.2019.8.27.2706/TO
CHAVE: 410153179019
Classe Judicial: EXECUÇÃO FISCAL
Exequente: MUNICIPIO DE ARAGUAINA
Advogado/Procurador(a): GUSTAVO FIDALGO E VICENTE TO002020
Executado: JULIO CESAR DE ARAUJO
SENTENÇA: “(...) Destarte, tendo em vista o pagamento, outra conclusão não resta senão a extinção do presente feito.
DISPOSITIVO. 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 37. Sob a égide do Princípio da Causalidade, condeno o executado ao pagamento das custas processuais, caso
hajam. Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública que: 1 - Intimem-se as partes da
presente sentença; 2 -Expeça-se alvará para liberação do valor excedente, em favor da parte executada, devendo o Cartório
proceder com as diligências necessárias para devolução do montante; 3 - Promova-se a retirada de eventuais gravames
existentes sobre bens de titularidade da parte executada; 4 - Cumprida as determinações acima, PROMOVA-SE a baixa
definitiva, e REMETA-SE o processo à COJUN – Contadoria Judicial Unificada para a cobrança das custas processuais nos
termos do Provimento n. 09/2019/CGJUS/TO, Intime-se. Cumpra-se. Araguaina-TO, 01 de fevereiro de 2022. Alvaro Nascimento
Cunha – Juiz de Direito
ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S)
AUTOS Nº 0026569-80.2019.8.27.2706/TO
CHAVE: 447805631719
Classe Judicial: EXECUÇÃO FISCAL
Exequente: MUNICIPIO DE ARAGUAINA
Advogado/Procurador(a): GUSTAVO FIDALGO E VICENTE TO002020
Executado: KIVIA DA SILVA GOMES
SENTENÇA: “(...) Destarte, tendo em vista o pagamento, outra conclusão não resta senão a extinção do presente feito.
DISPOSITIVO. 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 31. Sob a égide do Princípio da Causalidade, condeno a executada ao pagamento das custas processuais, caso
hajam. Tendo em vista que o valor constrito não foi utilizado para adimplir o débito, à medida que se impõe é o seu desbloqueio.
Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública que: 1 - Cientifique-se o exequente em virtude
da renúncia ao prazo recursal; 2 - Intime-se a executada da presente sentença; 3 - Expeça-se alvará para liberação do valor
bloqueado, mais acréscimos legais, em favor da parte executada, devendo o Cartório proceder com as diligências necessárias
para devolução do montante; 4 - Promova a retirada de eventuais gravames existentes sobre bens de titularidade da executada;
5 - Cumprida as determinações acima, PROMOVA-SE a baixa definitiva, e REMETA-SE o processo à COJUN – Contadoria
Judicial Unificada para a cobrança das custas processuais nos termos do Provimento n. 09/2019/CGJUS/TO, Intime-se.
Cumpra-se. Araguaina-TO, 02 de fevereiro de 2022. Alvaro Nascimento Cunha – Juiz de Direito.
ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S)
AUTOS Nº 0026194-11.2021.8.27.2706/TO
CHAVE: 995606133721
Classe Judicial: PROCEDIMENTO COMUM CIVIL
Autor: ROSALVES LUCENA TEIXEIRA
Advogado/Procurador(a): CLEITON MARTINS DA SILVA DP8864845
Réu: ESTADO DO TOCANTINS
Advogado/Procurador(a): DEYSE LEMES DOS SANTOS PG117268651
DISPOSITIVO “(...) In casu, tratando-se de direito personalíssimo (DIREITO À SAÚDE), porque exclusivo da parte, não se transmitindo aos
seus herdeiros, a morte do interessado associado ao fato de que o direito litigioso é intransmissível, leva a automática extinção do processo,
nos termos do art. 485, IX do CPC. Ante o exposto, extingo o processo, sem exame do mérito, com fulcro no art. 485, IX do CPC. Sem
condenação em custas e honorários. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Transitada em julgado, arquive-se.
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ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S)
AUTOS Nº 0008394-67.2021.8.27.2706 /TO
CHAVE: 543537972921
Classe Judicial: AÇÃO CIVIL PÚBLICA
Autor: ILDENÊ SOUSA MORAIS
Advogado/Procurador(a): VALÉRIA BUSO RODRIGUES MP18097
Réu: ESTADO DO TOCANTINS
Advogado/Procurador(a): ELFAS CAVALCANTE LUSTOSA ARAGÃO ELVAS 8786640
Réu: MUNICÍPIO DE ARAGUAÍNA
Advogado/Procurador(a): GUSTAVO FIDALGO E VICENTE PGM31051
DISPOSITIVO “(...) É o relato necessário. DECIDO. Como é cediço, extingue-se o processo sem julgamento do mérito no caso
de indeferimento da petição inicial, abandono do processo, falta dos pressupostos processuais, existência de perempção,
litispendência e coisa julgada, ausência de interesse ou legitimidade, desistência, entre outros, conforme dispõe o CPC/2015, art.
485. No caso dos autos, o douto órgão autor pugnou pela extinção do feito em virtude da superveniente falta de interesse na
providência jurisdicional solicitada, posto que após o ajuizamento da ação a interessada informou que não há mais interesse na
continuidade da presente demanda. Ante o exposto, extingo o presente feito, sem resolução do mérito, nos termos do artigo
485, inciso VI, do Código de Processo Civil. Sem custas processuais e honorários advocatícios. P. R. I. Decorrido o prazo
recursal, arquivem-se os autos.

Diretoria do foro
Portarias

Portaria Nº 209/2022 - PRESIDÊNCIA/DF ARAGUAÍNA, de 03 de fevereiro de 2022
Estabelece os magistrados e os servidores do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, responsáveis pelo plantão judicial, no
âmbito das Comarcas do Grupo 2 do Plantão Regional - Araguaína, Filadélfia, Goiatins e Wanderlândia, no período de
04/2/2022 à 11/2/2022
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE ARAGUAÍNA, ESTADO DO TOCANTINS, Excelentíssimo Senhor FABIANO
RIBEIRO, juiz de direito, no uso de suas atribuições legais,
Considerando as Resoluções nº 71, de 31 de março de 2009, e nº 152, de 6 de julho de 2012, ambas do Conselho Nacional de
Justiça, que dispõe sobre o regime de Plantão Judiciário em 1º e 2º graus de jurisdição;
Considerando a Resolução nº 46, de 07 de dezembro de 2017, com a redação dada pela Resolução nº 2, de 21/03/2019, da
Presidência do Tribunal de Justiça do Tocantins, que disciplina o Plantão Judiciário de 1º e 2º graus no âmbito do Poder
Judiciário Tocantinense, e que revogou a Resolução nº 12, de 21/08/2012;
Considerando a necessidade de ampla divulgação aos jurisdicionados sobre quem atuará nos períodos de plantão,
notadamente, em face do disposto na Resolução nº 46, de 07 de dezembro de 2017;
Considerando que compete ao diretor do Foro da Comarca de Araguaína, comarca de entrância mais elevada, nos termos do
artigo 12, § 1º, inciso III, alínea “a”, da Resolução nº 46, de 07 de dezembro de 2017, disciplinar acerca do Plantão Judiciário
anual das Comarcas de Araguaína, de Filadélfia, de Goiatins e de Wanderlândia;
Considerando o disposto no artigo 42, inciso I, alíneas “a” e “c”, da Lei Complementar nº 10/1996.
R E S O L V E:
DO PLANTÃO JUDICIÁRIO
Art. 1º. Destacar e informar aos jurisdicionados e operadores do sistema de justiça que o plantão judiciário nas Comarcas do
Grupo 2 (Araguaína, Filadélfia, Goiatins e Wanderlândia) destina-se ao recebimento, processamento e apreciação das seguintes
medidas:
I – habeas-corpus e mandados de segurança;
II – comunicações de prisão em flagrante e a apreciação dos pedidos de concessão de liberdade provisória;
III – em caso de justificada urgência, de representação da autoridade policial ou do Ministério Público visando à decretação de
prisão preventiva ou temporária;
IV - busca e apreensão de pessoas, bens ou valores, desde que objetivamente comprovada a urgência;
V – medida cautelar, cível ou criminal, que não possam ser realizadas no horário normal de expediente;
VI – medidas urgentes, cíveis ou criminais, da competência dos Juizados Especiais, limitadas as hipóteses acima enumeradas;
VII – medidas de urgência do Estatuto da Criança e do Adolescente;
VIII – outras medidas de extrema urgência, se o Juiz entender que seja imprescindível e inadiável a apreciação durante o
plantão.
Parágrafo único. O plantão judiciário não se destina à reiteração, reconsideração ou reexame de pedidos já apreciados
por órgão judicial, tampouco serão analisados pedidos de levantamento de importância em dinheiro ou valores, de solicitação de
prorrogação de autorização judicial para escuta telefônica, e, de liberação de bens apreendidos.
Art. 2º. Nos sábados, domingos, feriados, e nos dias e horários em que não houver expediente forense, haverá plantão
permanente, observando-se o Decreto Judiciário nº 109 - PRESIDÊNCIA/ASPRE, da seguinte forma:
I – plantão diurno, excepcionalmente, das 12h00 às 18h00, nos dias em que não haja expediente e, nos dias úteis, nos horários
em que, dentro deste intervalo, não houver expediente normal, em regime de sobreaviso, para atendimento, apreciação e
cumprimento de medidas de urgência;
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II – plantão noturno, excepcionalmente, das 18h01 às 11h59 do dia seguinte, em regime de sobreaviso, para apreciação e
cumprimento de medidas de urgência em que haja comprovada necessidade de que sejam apreciadas e cumpridas neste
horário (art. 4º da Resolução nº 71/2009, do CNJ).
Art. 3º. O plantão noturno destina-se a casos excepcionais, sendo exclusivo para a apreciação de pedidos em que se demonstre,
de forma inequívoca, a necessidade da medida de urgência ser apreciada e cumprida nesse horário (art. 2º, II) e somente
configura-se:
I – quando demonstrado que a medida não poderia ter sido requerida ou cumprida durante o expediente normal ou plantão
diurno;
II – quando a não apreciação ou não cumprimento da medida durante o plantão noturno implicar em perecimento do direito, risco
de grave prejuízo ou probabilidade de dano irreparável ou de difícil reparação;
III – quando a medida, acaso deferida, possa ser imediatamente cumprida.
Parágrafo único. Ausente qualquer das condições acima enunciadas, a medida não será apreciada durante o plantão noturno,
podendo o pedido ser repetido no horário de expediente ou no plantão diurno.
DOS PLANTONISTAS
Art. 4°. Fica designado o Dr. Rodrigo da Silva Perez Araújo, juiz de direito, respondendo pela Vara Única da Comarca de
Goiatins/TO, responsável pelo plantão semanal das Comarcas descritas no Grupo 2, da Resolução nº 46, de 07 de dezembro de
2017, pelo período compreendido entre às 18h01 do dia 04/2/2022 às 11h59 do dia 11/2/2022.
§ 1º. Fica designada a servidora Elisânia Maurício de Andrade, Chefe de Secretaria, lotado(a) na Vara Única da Comarca de
Goiatins/TO, para responder pelo respectivo plantão, por meio do telefone (63) 99954-6778.
§ 2º. Fica designado o Oficial de Justiça Avaliador Manoel Gomes da Silva Filho, telefone (63)99236-0099, para responder
pelo respectivo plantão, atuando nas Comarcas de Araguaína e Wanderlândia.
§ 3º. Fica designado o Oficial de Justiça Avaliador Antônio Luiz Pereira Silveira, telefone (63)99996-6605, para responder pelo
respectivo plantão, atuando nas Comarcas de Filadélfia e Goiatins.
Art. 5°. A secretária do Foro da Comarca de Araguaína/TO, fica responsável pela habilitação dos servidores e juízes
plantonistas, pelo período semanal, nos termos desta Portaria.
Art. 6°. Caberá ao interessado contatar o servidor plantonista para comunicar o protocolo de petições, assim como adotar
providências subsequentes, necessárias ao cumprimento de qualquer decisão exarada.
Art. 7°. Ficam os secretários das Comarcas de Filadélfia, Goiatins e Wanderlândia responsáveis pela publicação da presente
portaria no átrio de suas respectivas Comarcas.
Publique-se no átrio do Fórum local. Encaminhe-se, via SEI, a presente portaria aos juízes Diretores do Foros das Comarcas de
Filadélfia, Goiatins e Wanderlândia, bem como ao egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, objetivando publicação no
Diário da Justiça.
Cumpra-se.
DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos trêz dias do mês de fevereiro do ano
de dois mil e vinte e dois (03/2/2022).
FABIANO RIBEIRO
Juiz de direito - Diretor do Foro

Vara especializada no combate à violência contra a mulher
Editais de intimações com prazo de 20 dias

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO: 20 DIAS
Classe da ação: INQUÉRITO POLICIAL
Nº dos Autos: 0003653-91.2015.8.27.2706
Acusado: EDSON ARAUJO FELIX
Vítima: MARIA DE FATIMA DA SILVA RIBEIR
Cirlene Maria de Assis Santos Oliveira, Juíza de Direito titular pela Vara Especializada no Combate a Violência Doméstica e
Familiar contra a Mulher desta Cidade e Comarca de Araguaína Estado do Tocantins. FAZ SABER a todos os que o presente
edital virem, ou dele tiverem conhecimento, que por meio deste edital fica INTIMADA: MARIA DE FATIMA DA SILVA, brasileira,
solteira, estudante, portadora do RG/CI n° 691.845.180-49 e do CPF/MF nº 047.165.781-60, atualmente em local incerto ou não
sabido, da decisão/sentença proferida nos autos em epígrafe, cujo dispositivo segue transcrito: "... Ante o exposto, com base
no artigo 107, inciso IV, do Código Penal, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE de EDSON ARAUJO FELIX, já qualificado
nos autos, pelos crimes dos artigos 129, § 9º e 147 do Código Penal...'. Para conhecimento de todos é passado o Presente
Edital, cuja 2ª via fica afixada no “Placar” do Fórum da Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins e a 3ª via publicada no
Diário da Justiça. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína Estado do Tocantins, 21 de outubro de 2021.

ARAGUATINS
1ª escrivania criminal
Editais de intimações com prazo de 20 dias

EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE QUINZE (15) DIAS Ação Penal nº 5002064-44.2013.827.2707 Denunciado:
CLEONIS ALVES DA SILVA A Doutora Nely Alves da Cruz, MM. Juíza de Direito Criminal desta Comarca de Araguatins, Estado
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do Tocantins, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a todos os que o presente Edital com prazo de quinze (15) dias virem, ou dele
tiver conhecimento, que neste Juízo corre seus trâmites legais, os autos de Ação Penal nº 5002064-44.2013.827.2707, chave do
processo nº 429246046613, que a Justiça Pública move contra o denunciado: CLEONIS ALVES DA SILVA, brasileiro, nascido
aos 14/12/1987, natural de João Lisboa, filho de Maria de Jesus Alves da Silva, residia no Povoado Transaraguaia, Zona Rural,
atualmente em local incerto e não sabido, a comparecer perante este Juízo na sala das audiências do Fórum local, no dia
23/02/2022, às 16h00mn, a fim de ser inquirido na audiência de Instrução e Julgamento, oportunidade em que será submetido
ao interrogatório, QUE SERÁ REALIZADA POR MEIO DE VÍDEOCONFERÊNCIA, designada nos autos supra, que a justiça
pública move em desfavor do réu supramencionado. Observação: as audiências serão realizadas por videoconferência pelo
sistema YEALINK, salvo pela comprovação de prejuízo pela parte interessada, o que deverá ser informado nos autos, após sua
intimação, caso queira a testemunha poderá entrar em contato com os servidores (Telefone e Wattsapp: (63) 9-9991-5983 Emanuella Lopes da Silva, (63) 9-9938-4362 -Alzenira Queiroz dos Santos), responsável em criar e organizar a sala de
audiências virtuais, que lhes instruirá, em caso de dúvidas acerca do videoconferência. As partes deverão, no ato de intimação,
fornecer o número de telefone, WhatsApp, ou outro aplicativo similares as quais serão realizadas as comunicações processuais,
que porventura surgirem, se não houverem nenhum meio de comunicação, compareça no Fórum local dia e hora designada da
audiência, sito na Avenida Araguaia, Lote 02, Quadra 89-B, esquina coma a Rua A-02, centro. Se houver mudança do número
de telefone, a parte deverá informar de imediato a serventia judicial, sob pena de ser considerado notificado para os efeitos dos
atos de comunicação. Para conhecimento de todos será publicado o presente edital no Diário da Justiça e no Placar do Fórum,
local de costume. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguatins, Estado do Tocantins, aos três dias do mês de
fevereiro do ano de dois mil e vinte e dois (03/02/2022). Eu, (Gilvânia Maria Ferreira Rozal), Técnica Judiciária, lavrei o presente.
Dra. Nely Alves da Cruz, Juíza de Direito.

ARRAIAS
1ª escrivania cível
Editais de citações com prazo de 30 dias

EDITAL DE CITAÇÃO
PRAZO DE 30 DIAS
Classe Judicial: Ação de Alimentos
Autos n°: 0003367-78.2018.8.27.2716
Polo Ativo: Alyne Beatriz Ferreira Souza, rep. por Marinalva Ferreira França
Polo Passivo: Fabrício Souza Pereira
O Dr. Eduardo Barbosa Fernandes, MM. Juiz de Direito da Vara Cível, FAZ SABER, a todos quantos o presente EDITAL DE
CITAÇÃO E INTIMAÇÃO virem, ou dele conhecimento tiverem, que se processa na Vara Cível desta Comarca de Arraias,
Estado do Tocantins, a Ação de Alimentos, Autos n° 0003367-78.2018.8.27.2716, movida por Alyne Beatriz Ferreira Souza,
representado por Marinalva Ferreira França em desfavor de Fabrício Souza Pereira. Nestes autos, o MM. Juiz de Direito, através
do despacho, evento 110, MANDOU CITAR E INTIMAR o requerido FABRÍCIO SOUZA PEREIRA, brasileiro, inscrito no CPF
sob o n° 009.190.591-55, que se encontra em local incerto e não sabido, a fim de que tome ciência do teor da decisão, evento 5,
que fixou alimentos provisórios na quantia equivalente 25% (vinte e cinco por cento) do salário mínimo em cada época do
pagamento, que deverá ser pago pessoalmente a representante legal da parte requerente, mediante recibo ou por depósito em
conta corrente ou poupança, até o dia dez de cada mês, e de todos os atos e termos da presente ação, para querendo, contestála, no prazo de 15 (quinze) dias, ficando advertido que não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros
os fatos alegados pela autora, conforme dispõe o artigo 344 do CPC. E, para que ninguém possa alegar ignorância, mandou
expedir o presente EDITAL que será publicado no Diário da Justiça e afixado no placard do Fórum desta Comarca, em lugar
público de costume, na forma legal. Dado e passado nesta cidade e Comarca, no Cartório Cível, na data certificada pelo sistema.
Eu, Ádlla Silva Oliveira, Técnica Judiciária de 1ª Instância, digitei.

Diretoria do foro
Portarias

Portaria Nº 214/2022 - PRESIDÊNCIA/DF ARRAIAS, de 03 de fevereiro de 2022
Estabelece a escala do Plantão Judiciário a ser observada pelas COMARCAS DE DIANÓPOLIS, ARRAIAS, TAGUATINGA,
PARANÃ, ALMAS E AURORA DO TOCANTINS no período compreendido entre os dias 04 de a 11 FEVEREIRO de 2022.
MÁRCIO RICARDO FERREIRA MACHADO, Juiz de Direito e Diretor do Foro desta Comarca de Arraias Estado do Tocantins, no
uso de suas atribuições, legais etc.
CONSIDERANDO o disposto na Resolução n° 46/2017, que disciplina o Plantão Judiciário de 1° e 2° graus no âmbito do Poder
Judiciário do Estado do Tocantins
CONSIDERANDO a necessidade de ampla divulgação às partes sobre quem, efetivamente, atuará nos períodos de plantão.
CONSIDERANDO a Portaria Nº 3038/2021 - PRESIDÊNCIA/DF ARRAIAS, de 16 de dezembro de 2021 (evento 4087769).
CONSIDERANDO a Informação Nº 2145 / 2022 - PRESIDÊNCIA/DF DIANÓPOLIS.
CONSIDERANDO que a Diretoria do Foro da Comarca de Arraias, nos termos do art.12, alínea “b” da Resolução n° 46/2017,
compete elaboração anual da escala de plantão dos magistrados e servidores pertencentes ao Grupo 4, formado pelas
Comarcas de DIANÓPOLIS, ARRAIAS, TAGUATINGA, PARANÃ, ALMAS E AURORA DO TOCANTINS.
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RESOLVE
Art. 1o – DESIGNAR a escala de Plantão Forense para o período de 04/02/2022 a 11/02/2022.
Art. 2°- Fica estabelecida a escala de plantão conforme anexo único desta Portaria.
Art. 3° - Nos sábados, domingos e feriados, e nos dias e horários em que não houver expediente, haverá plantão permanente, da
seguinte forma:
§ 1º - Plantão diurno, das 12h00min às 17h59min, nos dias em que não haja expediente e, nos dias úteis, nos horários em que,
dentro deste intervalo, não houver expediente normal, em regime de sobreaviso, para atendimento, apreciação e cumprimento de
medidas de urgência.
§ 2º - Plantão noturno, das 18h00min às 11h59min do dia seguinte, em regime de sobreaviso, para apreciação e cumprimento de
medidas de urgência em que haja comprovada necessidade de que sejam apreciadas e cumpridas neste horário (art. 4º da
Resolução nº 71/2009 – CNJ).
Art. 4° – Caso o magistrado não puder comparecer ao plantão, será substituído pelo seguinte, na ordem de designação
constante na Portaria Nº 3038/2021 - PRESIDÊNCIA/DF ARRAIAS, competindo-lhe as providências necessárias para a
comunicação tempestiva do substituto, a fim de que se dê a indispensável publicidade.
Art. 5° A habilitação do magistrado e servidores como plantonistas no SISTEMA E-PROC será feita pela Secretária do Fórum da
Comarca de Arraias, observando as informações dos Anexos I, II e III da Portaria Portaria Nº 3038/2021 - PRESIDÊNCIA/DF
ARRAIAS, de 16 de dezembro de 2021.
Encaminhem-se cópia da presente portaria aos Diretores dos Fóruns das Comarcas de Almas, Aurora do Tocantins, Dianópolis,
Paranã e Taguatinga.
Publique-se. Cumpra-se.
Márcio Ricardo Ferreira Machado
Diretor do Foro
Portaria Nº 214/2022 - PRESIDÊNCIA/DF ARRAIAS, de 03 de fevereiro de 2022
COMARCA DE DIANÓPOLIS, ARRAIAS, TAGUATINGA, PARANÃ, ALMAS E AURORA DO TOCANTINS
18H DO DIA 04/02/2022 ÀS 11H 59MIN DO DIA 11/02/2022
JUIZ - COMARCA DE DIANÓPOLIS
SERVIDORES/TELEFONE
TÉCNICA JUDICIÁRIA: CLARICIA TOLINTINO AGUIAR- MAT - 352134
DR. BALDUR ROCHA GIOVANNINI
TELEFONE: (63) 99294 8190.
COMARCAS
OFICIAL DE JUSTIÇA.
RENIVAL SILVA – MAT. 141761
ARRAIAS, PARANÃ E AURORA
TELEFONE: (62) 9 9918-4062
JURCELES MELO RODRIGUES – MAT.93740.
DIANÓPOLIS, TAGUATINGA E ALMAS
TELEFONE: (63) 99236-3484.

COLINAS
1ª vara criminal
Editais de citações com prazo de 15 dias

EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO: 15 (QUINZE) DIAS
Ação Penal - Procedimento Ordinário Nº 0002547-63.2021.8.27.2713TO AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO RÉU: LIDIA CRISTINA
DÁVILA DE SOUSA SANTOS EDITAL Nº 4572237 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 CITA o acusado LÍDIA CRISTINA DÁVILA SOUSA SANTOS, brasileira,
solteira, desempregada, natural de Açailândia – MA, nascida em 22/01/1993, filha de Francisca de Souza Lima, portadora do
CPF nº 064.609.401-77, nos autos de ação penal nº 0002547-63.2021.8.27.2713, por estar (em) em lugar incerto ou não sabido,
conforme certificou o senhor Oficial de Justiça incumbido da diligência, para o fim exclusivo de oferecer defesa preliminar no
prazo de 10 dias. Na hipótese do parágrafo anterior, expirado o prazo do edital e o prazo para oferecimento da defesa inicial e,
não comparecendo o (a) acusado (a), nem constituindo defensor, no dia seguinte à expiração do prazo, certifique-se e venham
os autos conclusos para deliberação, nos termos do que dispõe o artigo 366 do Código de Processo Penal. Para conhecimento
de todos é passado o Presente Edital, ficando a 2ª via afixada no “Placar” do Fórum desta Comarca, Estado do Tocantins e a 3ª
via publicada no Diário da Justiça DADO E PASSADO, nesta cidade e Comarca de Colinas do Tocantins, Estado do Tocantins,
aos 03 de fevereiro de 2022. Eu, (Luana Marques de Oliveira), Estagiária, lavrei e subscrevi.

CRISTALÂNDIA
1ª escrivania criminal
Editais de Intimações de sentença com prazo de 10 dias

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA COM RPAZO DE 10 DIAS
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O Doutor Wellington Magalhães, MM. Juiz de Direito desta cidade e Comarca de Cristalândia, Estado do Tocantins, na forma da
lei, etc. FAZ SABER a todos quantos o presente edital de intimação virem ou conhecimento dele tiverem, que neste juízo corre
seus trâmites legais, os autos de Ação Penal, processo nº 00009465520178272715, que a justiça pública move contra o (a)
acusado (a) RAIMUNDO MEDEIROS DE MORAIS, natural de Porangatu/GO, nascido aos 21/04/1963, filho de Mirani Dias de
Morais, RG nº 384.532 SSP/TO, CPF nº 259.425.731-15, atualmente em local incerto e não sabido, atualmente em local
incerto e não sabido, incurso no artigo 121, § 3º, do Código Penal, conforme consta dos autos, fica intimado (a) pelo presente
sobre a sentença de EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE. Para conhecimento de todos é Publicado o presente edital, cuja 2ª via fica
afixada no local de costume. Dado e Passado nesta Cidade e Comarca de Cristalândia, Estado do Tocantins, aos 4 de fevereiro
de 2022. Eu ___ Ester Alves Oliveira, Téc. Judicial da Vara Criminal, lavrei o presente.

DIANÓPOLIS
1ª vara criminal
Editais de citação

EDITAL DE CITAÇÃO
O Dr. BALDUR ROCHA GIOVANINNI, MM. Juiz de Direito Titular da Escrivania Criminal da Comarca de Dianópolis, Estado do
Tocantins, na forma da lei, etc...FAZ SABER a todos que o presente edital com o prazo de QUINZE (15) dias virem ou dele
tiverem conhecimento, que neste Juízo corre em seus trâmites legais, um PROCESSO CRIME nº 00002628820218272716, que
o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, como Autor, move contra o Denunciado TAIZE SILVA SOUZA, brasileira, solteira,
nascida aos 07/11/2001, filhade Zuleide Gabriel da Silva, inscrita sob o CPF 071.327.571-56, como incurso nas sanções do
Artigo 129, § 2º, IV, do CPB . E como esteja em lugar incerto ou não sabido, conforme certificou o Senhor Oficial de Justiça
incumbido da diligência, fica citado e intimado para responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias , por meio
de advogado regularmente constituído ou da Defensoria Pública, nos termos do Art. 406 do CPP, com as advertências abaixo:1.
O(s) réu(s) poderá(ão)) arguir preliminares e alegar tudo que interesse a sua defesa, oferecer documentos e justificações,
especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, até o máximo de 08 (oito), qualificando-as e requerendo sua intimação,
quando necessário; 2. Seja o(s) réu(s) esclarecido(s) que a não apresentação da resposta no prazo acima assinalado, implicará
à nomeação da Defensoria Pública para a prática do ato.FICANDO desde logo citado para todos os demais termos e ato do
processo, sendo-lhe de direito fazer-se acompanhar de advogado, e se ver processar, promover sua defesa e ser notificadodos
ulteriores termos do processo, a que deverá comparecer, sob pena de revelia.Para conhecimento de todos é passado o presente
edital, cuja 2ª via fica afixada na local de costume.DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Dianópolis - TO, 03 de
fevereiro de 2022 . Eu, Clarícia Tolintino Aguiar, Servidor da Secretaria, digitei e conferi.

GUARAÍ
1ª vara criminal
Editais de citações com prazo de 15 dias

EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15(QUINZE) DIAS

O Excelentíssimo Senhor Doutor Fábio Costa Gonzaga, Juiz de Direito Titular da Vara Criminal da Comarca de Guaraí, Estado
do Tocantins, na forma da lei, etc.FAZ SABER, a todos os que o presente Edital com prazo de 15 (quinze) dias virem ou dele
tiverem conhecimento, que neste Juízo corre em seus trâmites legais, um processo crime que a Justiça Pública desta Comarca,
como Autora, move contra o (a) Acusado (a) abaixo qualificado, estando atualmente em local incerto e não sabido, E, como este
se encontra em lugar incerto e não sabido, fica CITADO PELO PRESENTE, nos termos da r. Denúncia nela constante, para que,
no prazo de 10 (dez) dias, ofereça por escrito resposta à acusação materializada na inicial, conforme disposto no art. 396-A, do
Código de Processo Penal. AÇÃO PENAL N.° 0000073-61.2022.8.27.2721. Incidência Penal: Artigo 136 do Código Penal.
Autor da denúncia: O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS. Denunciado: ELIZETE ALVES DE SOUSA,
brasileira, solteira, nascida aos 17/04/1999, natural de /MA, filha de Sueli Alves de Sousa, portador do RG. – SSP/TO e CPF.
074.494.741-31, residente na Marginal Guarazinho, nº. 2119, Guaraí/TO, atualmente encontra-se em local incerto e não
sabid. Dado e passado nesta cidade e Comarca de Guaraí, Estado do Tocantins, aos 03/02/2022. Eu, Paula Marcia Dourado
Carvalho Sobrinho, digitei e subscrevi, certificando a assinatura abaixo do Magistrado Fabio Costa Gonzaga, que mandou
expedir o presente.
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15(QUINZE) DIAS
O Excelentíssimo Senhor Doutor Fábio Costa Gonzaga, Juiz de Direito Titular da Vara Criminal da Comarca de Guaraí, Estado
do Tocantins, na forma da lei, etc.FAZ SABER, a todos os que o presente Edital com prazo de 15 (quinze) dias virem ou dele
tiverem conhecimento, que neste Juízo corre em seus trâmites legais, um processo crime que a Justiça Pública desta Comarca,
como Autora, move contra o (a) Acusado (a) abaixo qualificado, estando atualmente em local incerto e não sabido, E, como este
se encontra em lugar incerto e não sabido, fica CITADO PELO PRESENTE, nos termos da r. Denúncia nela constante, para que,
no prazo de 10 (dez) dias, ofereça por escrito resposta à acusação materializada na inicial, conforme disposto no art. 396-A, do
Código de Processo Penal. AÇÃO PENAL N.° 0000093-52.2022.8.27.2721. Incidência Penal: Artigo 180 “caput” do Código
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Penal. Autor da denúncia: O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS. Denunciado: LAZARO RODRIGUES
SANTANA, vulgo “Belô” brasileiro, união estável, motorista, nascido aos 05/11/1997, natural de Balsas/MA, filho de Eliezer
Rodrigues Santana e Maria da Paz Rodrigues, , portador do RG. 217.281 – SSP/TO e CPF. 932.680.092-04, residente na Av.
Tocantins, nº. 1802, em frente a FUDEC em Presidente KennedyTO (Residencial), estando atualmente em local incerto e não
sabido. Dado e passado nesta cidade e Comarca de Guaraí, Estado do Tocantins, aos 03/02/2022. Eu, Paula Marcia Dourado
Carvalho Sobrinho, digitei e subscrevi, certificando a assinatura abaixo do Magistrado Fabio Costa Gonzaga, que mandou
expedir o presente.

GURUPI
1ª vara cível
Editais de citações com prazo de 20 dias

EDITAL Nº 4533302
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 20 DIAS
CITANDO: URBANIZADORA E ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS BOA VISTA LTDA
OBJETIVO: Citação dos requeridos do inteiro teor do autos nº 00104043620218272722, Ação de Cobrança que lhe move EZIO
PAULO DA CRUZ, inscrito no CPF/CNPJ sob o nº 89473914172, do inteiro teor da petição inicial, cuja cópia segue anexa, bem
como para, no prazo de 15 (quinze) dias, pagarem o débito ou oferecer embargos, sob pena de constituir-se de pleno direito o
título de execução judicial, convertendo o mandado inicial em mandado executivo, ficando isentos de custas e honorários
advocatícios em caso de cumprimento. OBJETO: 2298. VALOR DA CAUSA de R$ 5.000,00. E, para que ninguém possa alegar
ignorância, o MM. Juiz de Direito mandou expedir este edital que será publicado na forma da lei. Gurupi-TO, 28 de Janeiro de
2022. Eu, Lívia Póvoa Mendes, Servidora de Secretaria, o digitei e assino. Adriano Morelli. Juiz de Direito.

Editais de intimações de sentença com prazo de 30 dias

EDITAL Nº 4533534
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE EVENTUAIS TERCEIOS INTERESSADOS, COM PRAZO DE 30 DIAS
CITANDO: TERCEIROS INTERESSADOS.
OBJETIVO: Intimação de eventuais terceiros interessados do inteiro teor do autos nº 00104043620218272722, chave n.º
459990435521, Ação de Usucapião que move EZIO PAULO DA CRUZ, em face de URBANIZADORA E ADMINISTRADORA DE
IMÓVEIS BOA VISTA LTDA. Atribuíram à causa o valor de R$ 5.000,00. E, em cumprimento ao art. 259, I do CPC, expediu-se o
presente para que EVENTUAIS TERCEIROS INTERESSADOS TOMEM CIÊNCIA da propositura da ação e, querendo, ofereçam
contestação, no prazo de 15 dias. E, para que chegue ao conhecimento de todos e no futuro não possam alegar ignorância,
expediu-se o presente edital que será publicado na forma da lei. Dado e passado nesta cidade e Comarca de Gurupi-TO, 28 de
Janeiro de 2022. Lívia Póvoa Mendes, Servidora de Secretaria, o digitei e assino. Adriano Morelli. Juiz de Direito.

Diretoria do foro
Portarias

Portaria Nº 218/2022 - PRESIDÊNCIA/DF GURUPI, de 04 de fevereiro de 2022
Dispõe sobre medidas temporárias e emergenciais de suspensão de atividades na serventia extrajudicial do 1º
Tabelionato de Notas da Comarca de Gurupi - TO e adota outras providências.
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 as declarações da Organização Mundial de Saúde (OMS), em 30/01/2020, de que os casos de infecção
humana pelo novo Coronavírus são uma emergência de saúde pública de interesse internacional;
CONSIDERANDO a declaração do Ministério de Estado da Saúde, por meio da Portaria nº 188/GM/MS, de 4 de fevereiro de
2020, de que a infecção humana pelo novo Coronavírus é Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN);
CONSIDERANDO a Recomendação nº 45, de 17 de março de 2020, do Corregedor Nacional de Justiça, que dispõe sobre
medidas preventivas para a redução dos riscos de contaminação com o novo coronavírus, causador da COVID-19, no âmbito
das serventias extrajudiciais e da execução dos serviços notariais e de registro;
CONSIDERANDO o Provimento nº 91, de 22 de março de 2020, do Corregedor Nacional de Justiça, que dispõe sobre a
suspensão ou redução do atendimento presencial ao público, bem como a suspensão do funcionamento das serventias
extrajudiciais a cargo dos notários, registradores e responsáveis interinos pelo expediente, como medidas preventivas para a
redução dos riscos de contaminação com o novo coronavírus, causador da COVID-19, e regula a suspensão de prazos para a
lavratura de atos notariais e de registro;
CONSIDERANDO a Portaria-Conjunta nº 001, de 13 de março de 2020, do Presidente do Tribunal de Justiça (TJTO) e do
Corregedor-Geral de Justiça (CGJUS/TO), que recomenda a adoção de medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo
novo coronavírus (COVID-19) e dá outras providências;
CONSIDERANDO o Provimento nº 004/2020/CGJUS/TO, do Corregedor-Geral de Justiça (CGJUS/TO), que dispõe sobre o
atendimento ao público e a prática de atos notariais e de registros públicos durante o período de distanciamento social
decorrente da crise pandêmica causada pelo novo coronavírus (Covid 19), e dá outras providências;
CONSIDERANDO a comunicação constante do processo SEI nº 22.0.000003674-2.
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RESOLVE:
Art. 1º. DISPOR sobre as medidas temporárias, no âmbito da serventia extrajudicial do 1º Tabelionado de Notas da Comarca de
Gurupi/TO, de prevenção ao contágio pelo novo Coronavírus e continuidade de serviços essenciais.
Art. 2º. Atender a solicitação de suspensão dos trabalhos da Serventia do 1º Tabelionato de Notas de Gurupi/TO, pelo
prazo de 06 (seis) dias, sendo, de 04 a 09 de fevereiro de 2022, ficando automaticamente suspenso, por igual período, os
prazos legais dos atos submetidos ao notário, devendo ser consignado, nos respectivos livros e assentamentos, o motivo de
força maior da suspensão, evitando assim prejuízos a terceiros ou perecimentos de direitos.
Art. 3º. Os pedidos URGENTES, devem ser realizados na forma remota utilizando as centrais de serviços eletrônicos
compartilhados, ou na forma presencial, observando as recomendações e normas editadas pelas autoridades competentes,
inclusive, locais. Ressalvando os casos que não possam ser realizados em outra serventia.
Art. 4º. DETERMINAR que o Tabelião divulgue, na fachada da respectiva serventia extrajudicial a presente Portaria, bem como
contatos telefônicos para atendimento ao público.
Art. 5º. Cientifique-se, via SEI, à Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins e à Corregedoria-Geral da Justiça
do Estado do Tocantins.
Art. 6º. Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Dra. EDILENE PEREIRA DE AMORIM ALFAIX NATÁRIO
Juíza de Direito e Diretora do Foro

MIRACEMA
Vara de família, sucessões, infância e juventude
Editais de intimações com prazo de 20 dias

EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE VINTE (20) DIAS
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA

O Doutor MARCO ANTONIO DA SILVA CASTRO MM. Juiz de Direito auxiliar da Vara de Família, Sucessões, Infância e
Juventude da Comarca de Miracema do Tocantins, Estado do Tocantins, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a todos os quanto o
presente edital de intimação, verem ou dele conhecimento tiverem que por este Juízo e Cartório se processaram os autos de
Ação de Cumprimento de Sentença de Obrigação de Prestar Alimentos Nº 0000223-35.2019.8.27.2725/TO, requerente FELIPE
DE SOUSA SILVA, BEATRIZ APARECIDA DE SOUSA representados por sua genitora DEUZINALVA LUZ DE SOUSA,
requerido CLEITON FERREIRA DA SILVA, sendo o presente para INTIMAR o requerido CLEITON FERREIRA DA SILVA,
brasileiro, estando em lugar incerto e não sabido, para que NO PRAZO DE 03 (TRÊS) DIAS, EFETUAR O PAGAMENTO DAS
PARECELAS ANTERIORES AO INÍCIO DA EXECUÇÃO E DAS QUE SE VENCEREM NO SEU CURSO, PROVAR QUE O FEZ
OU JUSTIFICAR A IMPOSSIBILIDADE DE FAZÊ-LO CONFORME ARTIGO 911 DO CPC, OU EM CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA ART 528, § 3° DO CPC, SOB PENA DE SER-LHE DECRETRADA A PRISÃO CIVIL.Tudo conforme despacho ev.
86. Miracema - TO, data certificada pelo sistema. DR. MARCO ANTONIO DA SILVA CASTRO Juiza de Direito." DADO E
PASSADO, nesta cidade e comarca de Miracema do Tocantins, 17 de janeiro de 2022.

Editais de publicações de interdição

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA
1° EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO (Art.755 § 3º do NCPC)
O Doutor MARCO ANTÔNIO SILVA CASTRO Juiz de Direito em auxílio na nos processos de competência de Família,
Sucessão, Infância e Juventude na Vara Cível da Comarca de Miracema do Tocantins, cf. Portaria nº 1407, de 08 de junho de
2021, da Presidência do e. TJTO. Estado do Tocantins, na forma da lei, etc. FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem
e dele conhecimento tiverem, que na ação de Interdição n.º 00007204620158272739, chave 654128419415 tendo como
requerente MAGNO PEREIRA DE ALMEIDA e Interditando(a) NADIA PEREIRA DE ALMEIDA e que a sentença de ev. 126, pelo
MM. Juiz de Direito foi decretada a INTERDIÇÃO de NÁDIA PEREIRA DE ALMEIDA, brasileira, solteira, nascida em 13/01/1980,
portadora do RG nº 670.262 SSP-TO, residente e domiciliada na Rua Anita Pires s/n, Centro, na Cidade de Lajeado –
TO, conforme teor da parte conclusiva da sentença a seguir transcrita: "...O pedido de interdição é procedente. A perícia médica
(evento 114) concluiu que a interditanda possui retardo mental de grau leve, enfermidade permanente, não sendo capaz de gerir
por si os atos da vida civil. Portanto, há a necessidade de ser acompanhada por seus familiares. Entretanto, diante do disposto
na Lei n. 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência), reputo ser a interdição parcial a medida adequada ao caso em tela,
inclusive nos termos do art. 4º, inciso III, do Código Civil, impondo-se a nomeação de Curadora para proteger sua pessoa e reger
os seus bens, em consonância com o disposto no art. 1767, I, do mesmo diploma legal. E o requerente apresenta-se como a
pessoa mais indicada a exercer tal função, posto que, há relevante período, vem dispensando os devidos cuidados à irmã. Ante
o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido para decretar a interdição de NÁDIA PEREIRA DE ALMEIDA, brasileira, solteira,
nascida em 13/01/1980, portadora do RG nº 670.262 SSP-TO, residente e domiciliada na Rua Anita Pires s/n, Centro, na Cidade
de Lajeado – TO, na forma do artigo 4º, inciso III, do Código Civil, incapaz de exercer pessoalmente os atos da vida civil relativos
aos direitos de natureza patrimonial e negocial. Com fundamento no artigo 1.775, § 3º, do Código Civil, nomeio MAGNO
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PEREIRA DE ALMEIDA, brasileiro, solteiro, funcionário público, portador do RG nº 129.204 2ª Via – SSP/TO, inscrito no CPF sob
o nº 814.510.831-49, residente e domiciliado na Rua Anita Pires s/n, Centro, na Cidade de Lajeado – TO, para exercer a função
de Curador. Esta sentença produz efeitos desde logo (art. 1012, § 1º, inciso VI, do CPC). Expeça-se o necessário. Sem custas
por ser o requerente beneficiário da justiça gratuita. Transitada, lavre-se o competente compromisso, intimando-se o curador ora
nomeado em caráter definitivo a firmá-lo devidamente. Publique-se. Intimem-se. Ciência ao Ministério Público, após o trânsito em
julgado, arquivem-se. Miracema – TO, em 08 de julho de 2021. Eu, CATIA CILENE MENDONÇA DE BRITO Escrivã/Técnica
Judiciária, o digitei. DADO E PASSADO nesta cidade de Miracema doTocantins/TO, aos 25/01/2022.

MIRANORTE
1ª escrivania criminal
Editais de citações com prazo de 15 dias

EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 DIAS
AUTOS DE AÇÃO PENAL Nº 0002062-58.2020.8.27.2726
ACUSADO: SANDRO JUNIO VIDAL PAIS
FINALIDADE: CITAR o réu: SANDRO JUNIO VIDAL PAIS, brasileiro, união estável, costureiro, nascido aos 05 de julho de 1990
em Goiânia-GO, filho de Raimundo Nonato Lima Pais e Ilda Vidal Pais,, nascida aos 20/02/1983,atualmente em lugar incerto e
não sabido. Como incurso (s) nas sanções do (s) artigo 155, §1º e §4º, incisos I e IV, do Código Penal e artigo 244-B da Lei nº
8.069/90, . Fica (m) citado (s) dos termos da denúncia, para que no prazo de 10 dias, produza sua defesa preliminar, caso
queira, arrole testemunhas, cientificando-o que em caso de inércia ou decurso do prazo sem manifestação ser-lhe-á nomeado
defensor público para o fazer também no prazo de 10 dias, tudo em conformidade com a Lei 11689/08, referente a Ação Penal
acima referida, movida pela Justiça Pública em seu desfavor. Para conhecimento de todos é passado o presente edital. Dado e
passado nesta cidade e Comarca de Miranorte, Estado do Tocantins, aos três dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e
vinte e dois. Eu, Escrivã Criminal, lavrei o presente. RICARDO GAGLIARDI, Juiz de Direito.
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 DIAS
AUTOS DE AÇÃO PENAL Nº: 0002659-95.2018.8.27.2726
REU: WANDERSON XAVIER DE MOURA
FINALIDADE: CITAR o réu: WANDERSON XAVIER DE MOURA, brasileiro, qualificado nos autos, atualmente em lugar incerto e
não sabido. Como incurso (s) nas sanções do (s) artigo 155 caput do CP.Fica (m) citado (s) dos termos da denúncia, para que no
prazo de 10 dias, produza sua defesa preliminar, caso queira, arrole testemunhas, cientificando-o que em caso de inércia ou
decurso do prazo sem manifestação ser-lhe-á nomeado defensor público para o fazer também no prazo de 10 dias, tudo em
conformidade com a Lei 11.719/08, referente a Ação Penal acima referida, movida pela Justiça Pública em seu desfavor. Para
conhecimento de todos é passado o presente edital. Dado e passado nesta cidade e Comarca de Miranorte, Estado do
Tocantins, aos 04 dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e dois. Eu, Escrivã Criminal, lavrei o presente. RCIARDO
GAGLIARDI, Juiz de Direito.
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 DIAS
AUTOS DE AÇÃO PENAL Nº: 0002525-63.2021.8.27.2726
REU: LUCIVALDO DE SOUSA SILVA
FINALIDADE: CITAR o réu: LUCIVALDO DE SOUSA SILVA, brasileiro, qualificado nos autos, atualmente em lugar incerto e não
sabido. Como incurso (s) nas sanções do (s) artigo 129 §9º do CP.Fica (m) citado (s) dos termos da denúncia, para que no prazo
de 10 dias, produza sua defesa preliminar, caso queira, arrole testemunhas, cientificando-o que em caso de inércia ou decurso
do prazo sem manifestação ser-lhe-á nomeado defensor público para o fazer também no prazo de 10 dias, tudo em
conformidade com a Lei 11.719/08, referente a Ação Penal acima referida, movida pela Justiça Pública em seu desfavor. Para
conhecimento de todos é passado o presente edital. Dado e passado nesta cidade e Comarca de Miranorte, Estado do
Tocantins, aos 04 dias do mês de Fevereiro do ano de dois mil e vinte e dois. Eu, Escrivã Criminal, lavrei o presente. RICARDO
GAGLIARDI, Juiz de Direito.
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 DIAS
AUTOS DE AÇÃO PENAL Nº: 0002146-25.2021.8.27.2726
REU: ELIZEU CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA
FINALIDADE: CITAR o réu: ELIZEU CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA, brasileiro, qualificado nos autos, atualmente em lugar incerto e
não sabido. Como incurso (s) nas sanções do (s) artigo 121, caput, CP.Fica (m) citado (s) dos termos da denúncia, para que no
prazo de 10 dias, produza sua defesa preliminar, caso queira, arrole testemunhas, cientificando-o que em caso de inércia ou
decurso do prazo sem manifestação ser-lhe-á nomeado defensor público para o fazer também no prazo de 10 dias, tudo em
conformidade com a Lei 11.689/08, referente a Ação Penal acima referida, movida pela Justiça Pública em seu desfavor. Para
conhecimento de todos é passado o presente edital. Dado e passado nesta cidade e Comarca de Miranorte, Estado do
Tocantins, aos 04 dias do mês de Fevereiro do ano de dois mil e vinte e dois. Eu, Escrivã Criminal, lavrei o presente. RICARDO
GAGLIARDI, Juiz de Direito.
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PALMAS
Secretaria Judicial Unificada das Varas Cíveis
Editais de intimações com prazo de 30 dias

EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS
O Excelentíssimo Senhor Doutor RODRIGO DA SILVA PEREZ ARAUJO, Juiz de Direito Auxiliar da 1ª Vara Cível de Palmas,
no uso de suas atribuições legais na forma da Lei, etc.
FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, que pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Palmas,
tramita o processo de nº. 0041973-10.2016.8.27.2729, Classe: Cumprimento de sentença, proposta por BANCO DO BRASIL SA,
em desfavor de RENATO CESAR AULER DO AMARAL SANTOS e COMERCIAL ENTRE RIOS LTDA-ME, e que por este meio,
procede a INTIMAÇÃO da parte Executada, RENATO CESAR AULER DO AMARAL SANTOS, CPF: 030.280.841-80 e
COMERCIAL ENTRE RIOS LTDA-ME, CNPJ: 03.447.896/0001-40, atualmente em endereço incerto e não sabido, para tomar
conhecimento da presente ação, bem como, para que no prazo de 15 (quinze) dias úteis, pagar o valor da dívida em R$
711.394,08 (setecentos e onze mil trezentos e noventa e quatro reais e oito centavos) conforme cálculos atualizados juntados
pela parte exequente que cumpriu o disposto no artigo 509, caput, NCPC, sob pena de aplicação de multa de 10% (dez por
cento) sobre o valor do débito, nos termos do artigo 523, § 1º, NCPC, sem prejuízo de penhora e avaliação de tantos bens
quantos bastarem para satisfazer a dívida e demais encargos, conforme determinado no Despacho do evento
143.OBSERVAÇÕES: O presente edital foi expedido para que chegue ao conhecimento de todos, e que ninguém possa
alegar ignorância, sendo que uma via será afixada no átrio do Fórum desta Comarca, bem como, será publicado no
Diário da Justiça, na forma da lei. Tudo em conformidade com a petição inicial e decisão disponibilizadas via sistema eProc. Para ter acesso ao inteiro teor do processo, basta acessar a Consulta Pública no site do Tribunal de Justiça do Estado do
Tocantins, através do link: eproc - Consulta Pública :: (tjto.jus.br). Importante ressaltar, que o acesso à consulta pública do Poder
Judiciário do Tocantins, a partir de agora será realizado mediante autenticação na plataforma via Gov.Br do Governo Federal,
uma forma tranquila e transparente de login, buscando com isso tornar o acesso mais rápido e prático. Após fazer o login, será
redirecionado para a página de consulta pública, bastando inserir o número e a chave do processo 256137261516 para acesso
integral. Eu, Graziella Francelino Barbosa, Servidor de Secretaria da Secretaria Judicial Unificada das Varas Cíveis de
Palmas, que digitei, conferi e atesto ser autêntica a assinatura da MMª. Juíza de Direito abaixo lançada. Palmas/TO, data
registrada pelo sistema. ass Silvana Maria Parfieniuk-Juiza de Direito.

1ª vara da família e sucessões
Editais de citações com prazo de 20 dias

Autos: 0035997-51.2018.8.27.2729
Ação: ALIMENTOS
Requerente: REBECA NOGUEIRA RODRIGUES e FABIANA PEREIRA NOGUEIRA
Advogado: DRA. FILOMENA AIRES GOMES NETA
Requerido: ALCIDES FILHO RODRIGUE
De ordem da O Excelentíssimo Doutor LUCIANO ROSTIROLLA, MM. Juiz de Direito da Primeira Vara de Família e Sucessões
da Comarca de Palmas, Estado do Tocantins, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a todos que por este Juízo e respectivo Cartório,
se processam os autos da Ação de Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 , registrada sob n.º 0035997-51.2018.8.27.2729,
interposta por REBECA NOGUEIRA RODRIGUES e FABIANA PEREIRA NOGUEIRA em desfavor de ALCIDES FILHO
RODRIGUES, que fica CITADO por este edital para tomar conhecimento da existência da ação judicial acima descrita, bem
como para, em 15 (quinze) dias, oferecer contestação, sob pena de revelia, em razão de a Parte Promovente ter afirmado não
saber o lugar onde a Parte Promovida se encontra. E para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar
ignorância, o MM. Juiz mandou expedir o presente Edital que deverá ser publicado uma vez no Diário da Justiça Eletrônico do
Tribunal de Justiça deste Estado, e afixado uma via no placar do Fórum local. Palmas/TO, 11/10/2021, Iolete Bezerra Salestécnica judiciária, digitei.

Diretoria do foro
Portarias

Portaria Nº 156/2022 - PRESIDÊNCIA/DF PALMAS, de 28 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;
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CONSIDERANDO o teor da Portaria Conjunta n.º 02/2022, de 28 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 a continuidade das atividades presenciais
se darão no período de 01 a 28 de fevereiro 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 realizadas presencialmente no percentual de 50% dos usuários internos, vedado o estabelecimento de rodízio.
§ 1º O quantitativo remanescente dos usuários internos deverá permanecer em regime de teletrabalho.
§ 2º Os servidores submetidos ao regime de teletrabalho cumprirão o mesmo expediente definido no art. 3º, caput, desta
Portaria.
§ 3º Fica vedado o atendimento presencial ao público externo, salvo decisão justificada do magistrado, devendo as partes serem
atendidas pelo Balcão Virtual ou Gabinete Virtual.
§ 4 º Fica autorizado o atendimento presencial, nas escrivanias, dos membros do Ministério Público, Defensoria Pública,
Procuradorias e Advocacia, que poderão, caso queiram, optar pelo uso do Balcão Virtual.
§ 5 º O atendimento em gabinete dos magistrados ocorrerá por meio do Gabinete Virtual. Excepcionalmente, caso as pessoas
descritas no parágrafo anterior não consigam atendimento no prazo e forma previstos na Portaria Conjunta 15, de 19 de maio de
2021, terão o direito de serem atendidos presencialmente, conforme o § 2º do art. 5º da Portaria Conjunta n.º 02/2022 TJTO.
§ 6º Continuará sendo 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 Portaria Conjunta nº 02/2022 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 02/2022 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.
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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 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.
§ 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 - manter a realização das sessões dos Júris já designadas para o período, respeitadas as demais determinações da Portaria
Conjunta nº 35/2020 - CGJUS, de 22 de setembro de 2020 (Plano de Biossegurança), conforme Portaria Conjunta nº 03/2022.
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
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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 (email), 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.
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 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.22. Ficam mantidas as disposições dos atos até então editados e que não contrariem o disposto nesta Portaria.
Art. 23. 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. 24. 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 do gestor da unidade judicial ou administrativa, 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 02/2022 TJTO, art.
1º, § 1º.
Art. 25. Compete a cada gestor das respectivas unidades de lotação do servidor o controle da produtividade do pessoal em
teletrabalho.
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Art. 26. Considerando o disposto no § 5º do art. 1º da Portaria Conjunta 02/2022 TJTO que estabelece que a Diretoria do Foro
deverá apresentar, obrigatoriamente, à Presidência, o comprovante de vacinação dos servidores e magistrados de suas
comarcas respectivas, e ainda, relação contendo o nome e o motivo dos servidores e magistrados que não se vacinaram, para
fins de monitoramento e controle de contágio da COVID-19, providência que deverá ser realizada por meio da abertura de um
processo SEI restrito, endereçado à Presidência/ASPRE, tendo como data limite o dia 11 de fevereiro de 2022 determino a
abertura de processo SEI restrito destinado a tal finalidade bem como a expedição de ofício fixando o prazo do dia 07/01/2022
para que os gestores das unidades judiciais e administrativas encaminhem à Diretoria do Foro as informações e documentos
determinados no § 5º do art. 1º da Portaria Conjunta 02/2022 TJTO para fins de compilação dos mesmos pela Diretoria do Foro e
encaminhamento à Presidência do Tribunal.
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
SITUAÇÃO

OCUPAÇÃO
MÁXIMA

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

Fechado

0

Não se aplica

Lanchonete

Aberto

1

Não se aplica

Banco
Sala do Ministério Público

Aberto
Aberto

1
1

Não se aplica
Não se aplica

Sala da OAB
Terceirizados

Aberto
Aberto

1
33

Não se aplica
Não se aplica

Informática

Aberto

Não se aplica

Segurança

Aberto

2
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

Protocolo, Distribuição e Central de
Atendimento

Aberto

2

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

SETOR

Escritórios Modelo

DETALHAMENTO DA OCUPAÇÃO

Informação Sigilosa

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

4º Juizado

Aberto

3

5º Juizado

Aberto

3

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 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

6ª Vara Cível

Aberto

3

Aberto

15

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

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
Cíveis

Unificada

das

Varas

1ª Vara das Fazendas e Registros
Públicos
2ª Vara das Fazendas e Registros
Públicos

Aberto

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
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

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

SECRIM

Aberto

3

Diretoria do Foro

Aberto

3

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

Deve ser mantido o distanciamento de no mínimo 1,5 metros entre as
estações de trabalho
Deve ser mantido o distanciamento de no mínimo 1,5 metros entre as
estações de trabalho
1 magistrado no gabinete, 1 servidor na chefia de gabinete, 1 servidor
na secretaria

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:
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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:
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 DiretorGeral 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.
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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.
§ 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.
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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
- 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;
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- 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.
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;
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- 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;
- 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.
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- 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.
- 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
______________________________________________
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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
8. Situação de saúde *
( ) Diabetes
( ) Hipertensão
( ) Doenças Imunossupressoras (Lúpus, Artrite reumatóide, HIV/ AIDS e outras)
( ) Gestante
( ) Doenças respiratórias graves (ASMA, DPOC)
( ) Doença Renal Crônica Dialítica
( ) Câncer em tratamento com Quimioterapia, Radioterapia ou em uso de
( ) Imunossupressores
( ) Nenhuma das alternativas
9. Caso seja do seu interesse e queira algum tipo de orientação, nos colocamos a disposição, para ajudá-lo. Para isso,
necessitaremos do seu nome e telefone. *
Publique-se. Cumpra-se.
Documento assinado eletronicamente por Desembargador Helvécio de Brito Maia Neto, Presidente, em 30/06/2020, às 18:54,
conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
Documento assinado eletronicamente por Desembargador João Rigo Guimarães, Corregedor-Geral da Justiça, em 30/06/2020,
às 20:10, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
Publique-se. Cumpra-se.
FLÁVIA AFINI BOVO
DIRETORA DO FORO

PORTO NACIONAL
2ª vara cível
Editais de citação

EDITAL DE CITAÇÃO
Prazo: 30 (trinta) dias
Processo n.º 0011792-94.2019.8.27.2737
Ação: Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com Cobrança
Requerente: LOJA MAÇONICA LUZ E IGUALDADE TOCANTINENSE
Requerido: MARIA EDNEI SILVA XAVIER
O Doutor ELIAS RODRIGUES DOS SANTOS, juiz de direito desta 2ª Vara Cível da Comarca de Porto Nacional, Estado do
Tocantins, na forma da lei, etc. FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, por este
meio CITA a requerida MARIA EDNEI SILVA XAVIER, CPF: 64078280153, atualmente em lugar incerto e não sabido, para
tomar conhecimento dos termos da presente ação, advertindo-o do prazo de 15(quinze) dias (art. 335, CPC) para apresentar
defesa, sob pena de serem aceitos como verdadeiros os fatos alegados pelo autor na inicial e da confissão ficta, nos termos do
artigo 344 do CPC , tudo em conformidade com o despacho proferido pelo MM Juiz de Direito desta 2ª Vara Cível nos autos
supramencionados. OBS: Os autos poderão ser acessados por meio dos números do processo, bem como da chave de acesso
adrede identificados, no sitio: eproc.tjto.jus.br. SEDE DO JUÍZO: Edifício do Fórum - Anel Viário, próximo ao Centro Olímpico,
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Porto Nacional-TO. Fone: (63) 3363-1144. Para que chegue ao conhecimento de todos e no futuro não possam alegar
ignorância, mandou expedir este que será publicado e afixado naforma da Lei. Porto Nacional-TO, 01/02/2022. Eu, Diana
Mascarenhas Santos, técnica judiciário conferi e subscrevo. CERTIDÃO: Certifico e dou fé haver afixado uma cópia do presente
edital no átrio do fórum. Data supra.

2ª vara criminal
Editais de citações com prazo de 15 dias

EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 DIAS
AUTOS Nº 00068051520198272737
Ação: AÇÃO PENAL
Autor: Ministério Público do Estado do Tocantins
Acusados: DIOGO MOURA PESSOAS
A Dra.Umbelina Lopes Pereira Rodrigues , MM Juiza de Direito da 2ª Vara Criminal e Execuções Penais, Comarca de Porto
Nacional, 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 em seus trâmites legais os Autos de Ação Pena 00068051520198272737, que a Justiça
Pública desta Comarca, como autora, move contra o(a)(s) acusado(a) DIOGO MOURA PESSOAS, brasileiro, solteiro,
entregador, natural de Porto Nacional/TO, nascido aos 02/01/1995, inscrito no CPF nº 052.992.271-16, filho de Joversino
Cabral Pessoa e Maria Divina Moura Pessoa, residente na Quadra 1503 Sul, Alameda 07, Ql. 28, Lt. 29, Plano Diretor Sul,
Palmas/TO,que fica(m) CITADO(S) para, no prazo de 15 (quinze) dias, responder(em) à acusação, por escrito, consistente de
defesa prévia e exceções, podendo argüir preliminares e invocar todas as razões de defesa, oferecer documentos e justificações,
especificar as provas que pretende produzir e arrolar testemunhas, nos termos da denúncia extraída dos autos de Ação
00068051520198272737,que a Justiça Pública, como autora, move contra o(s) mesmo(s), e na qual se acha(m)
denunciado(s) como incurso(s) no artigos 329 e 129 § 12, na forma do artigo 69, todos do Código Penal.Devendo
constituir advogado para promover sua defesa, não apresentando, será nomeado Defensor Público. E, como não foi
encontrado(s) para ser (em) citado(s) pessoalmente, fica(m) citado(s) pelo presente, a fim de ser (em) interrogado(s) e se ver
(em) processar, promover (em) sua(s) defesa(s) e ser (em) notificado(s) dos ulteriores termos do processo, a que deverá(ão)
comparecer, sob pena de revelia. Para conhecimento de todos é passado o presente Edital. DADO E PASSADO nesta cidade e
Comarca de Porto Nacional, Estado do Tocantins, ao 04 de fevereiro de 2022. Eu Lucas Lopes Coelho Vianna,Estagiário, lavrei e
subscrevi.Umbelina Lopes Pereira Rodrigues– Juiza de Direito.
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 DIAS
AUTOS Nº 00061025520178272737
Ação: AÇÃO PENAL
Autor: Ministério Público do Estado do Tocantins
Acusados: ÁTILA AFONSO DE MIRANDA
A Dra.Umbelina Lopes Pereira Rodrigues , MM Juiza de Direito da 2ª Vara Criminal e Execuções Penais, Comarca de Porto
Nacional, 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 em seus trâmites legais os Autos de Ação Pena 00061025520178272737, que a Justiça
Pública desta Comarca, como autora, move contra o(a)(s) acusado(a) ÁTILA AFONSO DE MIRANDA, brasileiro, casado,
estudante, natural de Goiânia/GO, nascido aos 15/04/1971, portador do DI nº 2.998.625 SPTC/GO e inscrito no CPF nº
547.050.371-20, filho de Anicésio Afonso de Miranda e Ivani Araújo de Miranda, residente na rua 12, quadra 13, lote 02,
setor Nova Capital, em Porto Nacional/TO,que fica(m) CITADO(S) para, no prazo de 15 (quinze) dias, responder(em) à
acusação, por escrito, consistente de defesa prévia e exceções, podendo argüir preliminares e invocar todas as razões de
defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas que pretende produzir e arrolar testemunhas, nos termos da
denúncia extraída dos autos de Ação 00061025520178272737,que a Justiça Pública, como autora, move contra o(s)
mesmo(s), e na qual se acha(m) denunciado(s) como incurso(s) nos artigos 171, “caput”, c/c art. 29 do Código
Penal.Devendo constituir advogado para promover sua defesa, não apresentando, será nomeado Defensor Público. E, como
não foi encontrado(s) para ser (em) citado(s) pessoalmente, fica(m) citado(s) pelo presente, a fim de ser (em) interrogado(s) e se
ver (em) processar, promover (em) sua(s) defesa(s) e ser (em) notificado(s) dos ulteriores termos do processo, a que deverá(ão)
comparecer, sob pena de revelia. Para conhecimento de todos é passado o presente Edital. DADO E PASSADO nesta cidade e
Comarca de Porto Nacional, Estado do Tocantins, ao 04 de fevereiro de 2022. Eu Lucas Lopes Coelho Vianna,Estagiário, lavrei e
subscrevi.Umbelina Lopes Pereira Rodrigues– Juiza de Direito.
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 DIAS
AUTOS Nº 00061025520178272737
Ação: AÇÃO PENAL
Autor: Ministério Público do Estado do Tocantins
Acusados: FERNANDO HENRIQUE DA ROCHA
A Dra.Umbelina Lopes Pereira Rodrigues , MM Juiza de Direito da 2ª Vara Criminal e Execuções Penais, Comarca de Porto
Nacional, 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 em seus trâmites legais os Autos de Ação Pena 00061025520178272737, que a Justiça
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Pública desta Comarca, como autora, move contra o(a)(s) acusado(a) FERNANDO HENRIQUE DA ROCHA, brasileiro,
solteiro, estudante, natural de Osasco/SP, nascido aos 13/09/1988, portador do DI nº 46.607.722-1 SSP/SP e inscrito no
CPF nº 006.665.682-60, filho de José Cícero da Rocha e Teresinha de Jesus de Lima Silva da Rocha, residente na
Avenida Rio Branco, nº 1352, centro, em Porto Nacional/TO,que fica(m) CITADO(S) para, no prazo de 15 (quinze) dias,
responder(em) à acusação, por escrito, consistente de defesa prévia e exceções, podendo argüir preliminares e invocar todas as
razões de defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas que pretende produzir e arrolar testemunhas, nos
termos da denúncia extraída dos autos de Ação 00061025520178272737,que a Justiça Pública, como autora, move contra
o(s) mesmo(s), e na qual se acha(m) denunciado(s) como incurso(s) nos artigos 171, “caput”, c/c art. 29 do Código
Penal.Devendo constituir advogado para promover sua defesa, não apresentando, será nomeado Defensor Público. E, como
não foi encontrado(s) para ser (em) citado(s) pessoalmente, fica(m) citado(s) pelo presente, a fim de ser (em) interrogado(s) e se
ver (em) processar, promover (em) sua(s) defesa(s) e ser (em) notificado(s) dos ulteriores termos do processo, a que deverá(ão)
comparecer, sob pena de revelia. Para conhecimento de todos é passado o presente Edital. DADO E PASSADO nesta cidade e
Comarca de Porto Nacional, Estado do Tocantins, ao 04 de fevereiro de 2022. Eu Lucas Lopes Coelho Vianna,Estagiário, lavrei e
subscrevi.Umbelina Lopes Pereira Rodrigues– Juiza de Direito.
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 DIAS
AUTOS Nº 00029708220208272737
Ação: AÇÃO PENAL
Autor: Ministério Público do Estado do Tocantins
Acusados: MARIA GABRIELA BORGES DE CASTRO
A Dra.Umbelina Lopes Pereira Rodrigues , MM Juiza de Direito da 2ª Vara Criminal e Execuções Penais, Comarca de Porto
Nacional, 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 em seus trâmites legais os Autos de Ação Pena 00029708220208272737, que a Justiça
Pública desta Comarca, como autora, move contra o(a)(s) acusado(a) MARIA GABRIELA BORGES DE CASTRO, brasileira,
nascida em 28/04/1999, natural de Porto Nacional/TO, filha de Cristovam de Castro e Valdirene Borges da Silva, inscrita
no CPF sob o n° 055.556.381-24, residente e domiciliada na Rua Imperatriz, n° 359, setor Jardim Querido, Porto
Nacional/TO,que fica(m) CITADO(S) para, no prazo de 15 (quinze) dias, responder(em) à acusação, por escrito, consistente de
defesa prévia e exceções, podendo argüir preliminares e invocar todas as razões de defesa, oferecer documentos e justificações,
especificar as provas que pretende produzir e arrolar testemunhas, nos termos da denúncia extraída dos autos de Ação
00029708220208272737,que a Justiça Pública, como autora, move contra o(s) mesmo(s), e na qual se acha(m)
denunciado(s) como incurso(s) no artigo 129 caput do Código Penal.Devendo constituir advogado para promover sua
defesa, não apresentando, será nomeado Defensor Público. E, como não foi encontrado(s) para ser (em) citado(s)
pessoalmente, fica(m) citado(s) pelo presente, a fim de ser (em) interrogado(s) e se ver (em) processar, promover (em) sua(s)
defesa(s) e ser (em) notificado(s) dos ulteriores termos do processo, a que deverá(ão) comparecer, sob pena de revelia. Para
conhecimento de todos é passado o presente Edital. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Porto Nacional, Estado do
Tocantins, ao 04 de fevereiro de 2022. Eu Lucas Lopes Coelho Vianna,Estagiário, lavrei e subscrevi.Umbelina Lopes Pereira
Rodrigues– Juiza de Direito.

TAGUATINGA
1ª escrivania cível
Editais de intimações com prazo de 15 dias

EDITAL DE INTIMAÇÃO PRAZO: 15 (QUINZE) DIAS
Processo nº 0000246-39.2019.8.27.2738 – Procedimento Comum
FINALIDADE: intimar o advogado OMAR HUSSEIN M. NETTO OAB/DF Nº34.798 – OAB/SP 306.521 para promover o cadastro
no sistema eproc.

Editais de intimações com prazo de 30 dias

EDITAL DE INTIMAÇÃO PRAZO: 30 (TRINTA) DIAS
Processo nº 5000734-50.2012.8.27.2738 – Execução Fiscal
Requerente: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL
Requerido: MARCIA DE FREITAS GOMES BARBOSA
FINALIDADE: INTIMAR a EXECUTADA MARCIA DE FREITAS GOMES BARBOSA,( e seu cônjuge se casada for), para ciência
da reavaliação do imóvel penhorado realizada no evento 152 dos presentes autos e para querendo, manifestarem no prazo de 15
dias.DESPACHO Acolho a sugestão do leiloeiro do ev. 146 para o fim de determinar a realização de nova avaliação do bem
imóvel penhorado nos autos, haja vista que a última avaliação fora feita há mais de quatro anos. Realizada a avaliação, intimemse as partes e interessados. Não havendo impugnações, intime-se o perito para dar prosseguimento ao leilão. Atente-se a
Escrivania de que deverá promover a intimação das partes c interessados com a antecedência mínima de 05 dias da data do
leilão. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Taguatinga/TO, data certificada pelo sistema. JEAN FERNANDES BARBOSA DE
CASTRO Juiz de Direito. "Não havendo interesse, intime-se por edital. Após, conclusos. Intime-se. Taguatinga, 09 de abril de
2019. GERSON FERNANDES AZEVEDO, Juiz de Direito.
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SEÇÃO ADMINISTRATIVA
CONSELHO DA MAGISTRATURA
SECRETÁRIA: RITA DE CÁCIA ABREU DE AGUIAR

Pautas

PRIMEIRA SESSÃO VIRTUAL DO CONSELHO DA MAGISTRATURA
Serão julgados na 1ª Sessão Virtual, pelo Conselho da Magistratura do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, em
Palmas - TO, cuja votação iniciará às 9 horas do dia 10 de fevereiro de 2022, quinta-feira e encerrar-se-á dia 14 fevereiro de
2022, às 18 horas, os processos abaixo relacionados:
PROCESSOS A SEREM JULGADOS:
01 - SEI Nº 21.0.000028825-7
REQUERENTES: RODRIGO DA SILVA PEREZ ARAÚJO, JORGE AMÂNCIO DE OLIVEIRA, FREDERICO PAIVA BANDEIRA
DE SOUZA, KEYLA SUELY SILVA DA SILVA, VALDEMIR BRAGA DE AQUINO MENDONÇA.
REFERENTE: EDITAL Nº 409 / 2021 - PROMOÇÃO pelo critério de Antiguidade para a Vara Cível da Comarca de 3ª Entrância
de Dianópolis - TO
ASSUNTO: AVALIAÇÃO PRELIMINAR DE ADMISSIBILIDADE
RELATOR: Desembargador JOÃO RIGO – Presidente do Conselho da Magistratura
02 - SEI Nº 21.0.000028828-1
REQUERENTES: BALDUR ROCHA GIOVANNINI, MIRIAN ALVES DOURADO, ALAN IDE RIBEIRO DA SILVA, NILSON
AFONSO DA SILVA
REFERENTE: EDITAL Nº 410 / 2021 - REMOÇÃO pelo critério de Antiguidade para o Juizado Especial Cível e Criminal da
Comarca de 3ª Entrância de Gurupi - TO
ASSUNTO: AVALIAÇÃO PRELIMINAR DE ADMISSIBILIDADE
RELATOR: Desembargador JOÃO RIGO – Presidente do Conselho da Magistratura
03 - SEI Nº 21.0.000028832-0
REQUERENTES: BALDUR ROCHA GIOVANNINI, JORGE AMÂNCIO DE OLIVEIRA, CARLOS ROBERTO DE SOUSA DUTRA
e KEYLA SUELY SILVA DA SILVA.
REFERENTE: EDITAL Nº 411 / 2021 - REMOÇÃO ou PROMOÇÃO pelo critério de Merecimento - para a 1ª Vara Criminal da
Comarca de 3ª Entrância de Colinas - TO
ASSUNTO: AVALIAÇÃO PRELIMINAR DE ADMISSIBILIDADE.
RELATOR: Desembargador JOÃO RIGO – Presidente do Conselho da Magistratura
04- SEI Nº 21.0.000028846-0
REQUERENTE: RODRIGO DA SILVA PEREZ ARAÚJO.
REFERENTE: EDITAL Nº 414 / 2021 - PROMOÇÃO pelo critério de Antiguidade para a Comarca de 2ª Entrância de
Palmeirópolis - TO
ASSUNTO: AVALIAÇÃO PRELIMINAR DE ADMISSIBILIDADE
RELATOR: Desembargador JOÃO RIGO – Presidente do Conselho da Magistratura
05- SEI Nº 21.0.000028858-3
REQUERENTES: JORGE AMÂNCIO DE OLIVEIRA e RODRIGO DA SILVA PEREZ ARAÚJO.
REFERENTE: EDITAL Nº 416 / 2021 - REMOÇÃO pelo critério de Antiguidade para a Comarca de 1ª Entrância de Ponte Alta TO.
ASSUNTO: AVALIAÇÃO PRELIMINAR DE ADMISSIBILIDADE
RELATOR: Desembargador JOÃO RIGO – Presidente do Conselho da Magistratura

PRESIDÊNCIA
Editais

Edital Nº 34, de 3 de fevereiro de 2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO - SEI Nº 21.0.000016865-0
ASSUNTO: Rescisão de contrato
Interessada: Empresa INK INFORMÁTICA REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS - LTDA - CNPJ/MF:
14.030.718/0001-353
O Presidente 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 21.0.000016865-0?, e, que, fica cientificada a
interessada, através deste edital, a Empresa INK INFORMÁTICA REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS -
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LTDA e A/C. Representante Legal, - CNPJ/MF: 14.030.718/0001-353 constando como endereço na Quadra 104 Sul, Rua SE
09, Conj. 03, Lote 09, n° 08, Palmas/TO, do inteiro teor da Decisão Nº 286/2022? – ASJUADMDG: “Trata-se de adesão a Ata
de Registro de Preços nº 53/2021, evento 3792575, visando à aquisição futura de equipamentos tecnológicos para
modernização da estrutura tecnológica da Escola Superior da Magistratura Tocantinense - ESMAT e Centro de Comunicação
Social - CECOM, mediante contratação com a empresa INK Informática Reparação e Manutenção de Impressoras - Ltda,
inscrita sob o CNPJ/MF: 14.030.718/0001-35, situada à Quadra 104 Sul, Rua SE 09, Conj. 03, Lote 09, n° 08, Palmas/TO. O
trâmite da referida licitação ocorreu nos autos nº 21.0.000000994-3, relacionado a este Processo, onde 8 (oito)
empresas sagram-se vencedoras e tiveram seus preços registrados. Considerando o Parecer 120 da Assessoria JurídicoAdministrativa desta Diretoria Geral (evento 4138567), com amparo no artigo 7º da Lei 10.520/2002, CLÁUSULA DÉCIMA
SEGUNDA e subitem 13.2.1 do CONTRATO 189 DCC (evento 3814516), ACOLHO a sugestão do Diretor Geral
(evento 4138590) para APLICAR sanção à empresa INK Informática Reparação e Manutenção de Impressoras - Ltda,
inscrita sob o CNPJ/MF: 14.030.718/0001-35, por descumprimento total das obrigações assumidas, nos seguintes termos: Impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública do Estado do Tocantins pelo prazo de 2 (dois) anos. Em
consequência, DETERMINO a: - Rescisão do CONTRATO 189 DCC (evento 3814516). Outrossim, encaminhem-se os autos
à DIFIN para o cancelamento das NOTAS DE EMPENHO, juntadas aos autos. À SPADG para dar ciência à empresa Contratada,
via Edital. Concomitante, à DIADM, DCC, COLIC, DPART, CCOMPRAS, DEESMAT e STESMAT para ciência,
acompanhamento e demais providências.”. Documento assinado eletronicamente por Desembargador João Rigo
Guimarães, Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, em 01/02/2022. Documento elaborado por mim, Juscilene
Guedes da Silva, Secretária de Processos Administrativos da Diretoria-Geral- SPADG, matrícula 41472.

Portarias

Portaria Nº 200, de 02 de fevereiro de 2022
Institui a Comissão Auxiliar de Governança de Tecnologia da Informação e Comunicação (CAGTIC).
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e regimentais,
CONSIDERANDO a competência da Presidência, estabelecida no art. 12, §4º do Regimento Interno do Tribunal de Justiça;
CONSIDERANDO a necessidade de instituir um corpo especializado para promover a análise de ações voltadas ao
gerenciamento dos sistemas eletrônicos de competência da Diretoria de Tecnologia da Informação, excetuando competências
que são próprias da Comissão Auxiliar do e-proc;
CONSIDERANDO a necessidade de integração e segurança nas ações promovidas no âmbito da Diretoria de Tecnologia da
Informação, especialmente àquelas advindas das numerosas demandas decorrentes por desenvolvimento e customização de
sistemas eletrônicos, excetuado o sistema e-proc;
CONSIDERANDO o contido nos autos nº 21.0.000003355-0,
RESOLVE:
Art. 1º Instituir no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Tocantins a Comissão Auxiliar de Governança de Tecnologia da
Informação e Comunicação (CAGTIC).
§1º As atribuições da CAGTIC são consultiva e de assessoramento das políticas de gestão e priorização de demandas de TIC,
excetuando as competências que são próprias da Comissão Auxiliar do e-Proc/TJTO, constituída pela Portaria/TJTO nº.
456/2019.
§2º A CAGTIC tem caráter permanente e é vinculada ao Comitê de Governança de Tecnologia da Informação e Comunicação
(CGTIC).
Art. 2º Os membros do CAGTIC são designados pelo Presidente do Tribunal de Justiça e contará com a seguinte composição:
I – Desembargador Desembargador PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO, Presidente;
II – Juiz Auxiliar da Presidência, MANUEL DE FARIAS REIS NETO, membro;
III – Juiz Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça, RONICLAY ALVES DE MORAIS, membro;
IV – Coordenador do CGTIC e Juiz de Direito, RODRIGO DA SILVA PEREZ ARAÚJO, membro;
V –Diretor de Tecnologia da Informação, ERNANDES RODRIGUES DA SILVA, membro;
VI – Analista Judiciário, ALICE CARLA DE SOUSA SETUBAL, membro;
VII - Assistente de Suporte Técnico, LEDA DE OLIVEIRA BATISTA AIRES, membro e secretária do CAGTIC.
Art 3º São atribuições da Presidência da CAGTIC:
I – encaminhar as sugestões da CAGTIC ao Comitê de Governança de Tecnologia da Informação e Comunicação (CGTIC) para
deliberação;
II – efetuar a divisão de trabalho entre os membros da Comissão, podendo escolher relator para apreciar a matéria, o qual
deverá apresentar parecer conclusivo em reunião subsequente;
III – conduzir os trabalhos administrativos da CAGTIC e convocar seus membros para reuniões;
IV – praticar todos os atos necessários à boa consecução das atividades da Comissão.
Art 4º A plenária será composta por todos os integrantes da CAGTIC e se reunirá ordinariamente, no mínimo, a cada três meses,
podendo haver convocação de reunião extraordinária pela Presidência da Comissão, quando:
I – houver algum caso grave que necessite de análise urgente;
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II – a pedido de algum dos membros, com justificativa;
III – situações avaliadas pela Presidência.
§1º O quórum para instalação de reuniões para apreciação de casos submetidos à Comissão será de 50%.
§2º A plenária decidirá as questões de competência da CAGTIC por consenso ou, não sendo possível, por maioria dos
presentes, prevalecendo a posição votada pela Presidência da Comissão como critério de desempate.
§3º A Comissão reunirá de forma presencial ou por qualquer meio de comunicação ou videoconferência oficial, com pauta
previamente comunicada.
§4º As deliberações resultantes das reuniões serão objeto de registro em ata de reunião que deverá ser subscrita por todos os
membros.
Art. 5º Compete ao secretário da CAGTIC organizar a agenda, a pauta, redigir as atas das reuniões e elaborar o calendário
anual de reuniões.
Art. 6º Caberá à Diretoria de Tecnologia da Informação receber, ordenar e catalogar os pedidos de priorização, evolução,
desenvolvimento e customização dos sistemas eletrônicos, encaminhando-os, por ordem cronológica e com numeração própria,
à CAGTIC para análise.
Parágrafo único. A Diretoria de Tecnologia da Informação deverá manter registros das deliberações da Comissão e dos
resultados advindos para fins de registro e futuras consultas.
Art. 7º A CAGTIC poderá requisitar parecer ou estudo da matéria a servidor ou unidade competente.
Art. 8º Fica criada uma unidade no Sistema SEI, com a denominação CAGTIC, de acesso exclusivo aos membros da Comissão.
Art. 9º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES
Presidente
Portaria Nº 213, de 03 de fevereiro 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. 3º, V, do Regimento Interno do Fórum Nacional de Precatório;
CONSIDERANDO a necessidade de promover alterações na composição do Comitê Estadual de Precatórios, conforme contido
nos autos SEI nº 20.0.000008667-4,
RESOLVE
Art. 1º O art. 1º da Portaria nº 425, de 26 de fevereiro de 2019, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 1º Instituir, no âmbito do Estado do Tocantins, o Comitê Estadual de Precatórios, com a seguinte composição:
I - pelo Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins:
a) Manoel de Faria Reis Neto;
b) José Ribamar Mendes Júnior;
c) Gilson Coelho Valadares, suplente; e
d) Flávia Afini Bovo, suplente.
II - pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região:
a) Eduardo de Melo Gama; e
b) José Márcio da Silveira e Silva, suplente.
III - pelo Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região:
a) Edisio Bianchi Loureiro; e
b) Daniel Izidoro Calabro Queiroga, suplente.
IV - pela Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Tocantins:
a) Evandro de Araújo Melo Júnior (NR); e
b) Rodrigo Otávio Coêlho Soares, suplente.
V - pelo Ministério Público do Estado do Tocantins:
a) Marcos Luciano Bignotti; e
b) Carlos Gagossian Júnior suplente.
VI - Pelo Ministério Público Federal:
a) George Neves Lodder, suplente; e
b) João Gustavo de Almeida Seixas.
VII - pelo Ministério Público do Trabalho:
a) Paulo Cezar Antun de Carvalho.
VIII - pela Procuradoria Federal no Estado do Tocantins
a) Tiago Maurelli Jubran de Lima; e
IX - pela Procuradoria-Geral do Estado do Tocantins:
a) Josué Pereira de Amorim; e
b) Fabiana da Silva Barreira, suplente.
X - pela Associação Tocantinense de Municípios:
a) Solano Donato Carnot Damacena (NR)
b) Aline Ranielle de S. Lima (suplente)."
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Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogada a Portaria nº 1112/2021, de 05 de maio de 2021.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES
Presidente
PORTARIA FÉRIAS Nº 286/2022, de 04 de fevereiro 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 Wellington Magalhães, matrícula nº 352084, relativas ao exercício de 2021,
marcadas para o período de 01 a 30/06/2022, 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

DIRETORIA GERAL
Portarias

PORTARIA DIÁRIAS Nº 8/2022, de 04 de fevereiro de 2022
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com
o disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2021/104489 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Lais Rodrigues da Silva, Matrícula 990638, o valor de R$ 126,61, relativo ao
pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 253,22, por seu deslocamento de Palmas-TO para Porto Nacional-TO,
no período de 15/12/2021 a 15/12/2021, com a finalidade de realizar avaliação pedagógica, determinada no processo 001155237.2021.8.27.2737.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 9/2022, de 04 de fevereiro de 2022
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com
o disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2021/104507 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Neusilene Arruda Campos, Matrícula 990430, o valor de R$ 126,61, relativo
ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 253,22, por seu deslocamento de Araguaina-TO para Nova OlindaTO, no período de 27/12/2021 a 27/12/2021, com a finalidade de realizar estudo social, determinado no processo 000847113.2020.8.27.2706/TO.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 10/2022, de 04 de fevereiro de 2022
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com o
disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2021/104563 no sistema eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Meire Vania Ferreira Araujo Guimarães, Matrícula 990009, o valor de R$ 126,61,
relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 253,22, por seu deslocamento de Porto Nacional-TO para Monte do
Carmo-TO, no período de 03/01/2022 a 03/01/2022, com a finalidade de realizar estudo social, determinado no processo 000132403.2021.8.27.2737.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.

Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
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PORTARIA DIÁRIAS Nº 11/2022, de 04 de fevereiro de 2022
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com
o disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2021/104493 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder ao colaborador eventual João Henrique Oliveira Barros, Matrícula 363853, o valor de R$ 126,61,
relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 253,22, por seu deslocamento de Araguaina-TO para
Muricilandia-TO, no período de 27/12/2021 a 27/12/2021, com a finalidade de realizar avaliação psicológica, determinada no
processo 0011067-33.2021.8.27.2706.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 12/2022, de 04 de fevereiro de 2022
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com
o disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2021/104448 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Márcia Rafaela dos Santos Rocha , Matrícula 991909, o valor de R$ 126,61,
relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 253,22, por seu deslocamento de Araguatins-TO para Buriti
do Tocantins-TO, no período de 28/12/2021 a 28/12/2021, com a finalidade de realizar avaliação psicológica, determinada no
processo 0001476-44.2021.8.27.2707.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 13/2022, de 04 de fevereiro de 2022
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com
o disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2021/104447 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Celma Pereira Alves, Matrícula 363852, o valor de R$ 126,61, relativo ao
pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 253,22, por seu deslocamento de Paraiso do Tocantins-TO para
Abreulandia-TO, no período de 12/11/2021 a 12/11/2021, com a finalidade de realizar estudo social, determinado no processo
0002655-38.2021.8.27.2731.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 14/2022, de 04 de fevereiro de 2022
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com
o disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2021/104446 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Kallynka de Souza Nazareno, Matrícula 990159, o valor de R$ 126,61,
relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 253,22, por seu deslocamento de Porto Nacional-TO para
Distrito do Município de Origem-TO, no período de 28/12/2021 a 28/12/2021, com a finalidade de realizar avaliação psicológica,
determinada no processo 0003137-10.2020.8.27.2702.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 15/2022, de 04 de fevereiro de 2022
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com
o disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2021/104491 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
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Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Ana Maria Freitas Dias Lima, Matrícula 360431, o valor de R$ 126,61,
relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 253,22, por seu deslocamento de Augustinopolis-TO para
Carrasco Bonito-TO, no período de 20/12/2021 a 20/12/2021, com a finalidade de realizar avaliação pedagógica, determinada no
processo 0001182-80.2021.8.27.2710.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 16/2022, de 04 de fevereiro de 2022
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com
o disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2021/104352 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Luiza Adriana Silva Mello, Matrícula 990021, o valor de R$ 126,61, relativo
ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 253,22, por seu deslocamento de Conceicao do Tocantins-TO para
Arraias-TO, no período de 27/12/2021 a 27/12/2021, com a finalidade de realizar avaliação psicológica, determinada no processo
0000161-72.2021.8.27.2709.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 17/2022, de 04 de fevereiro de 2022
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com
o disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2021/104354 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Joana D`arc Queiroz Miranda, Matrícula 357604, o valor de R$ 126,61,
relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 253,22, por seu deslocamento de Porto Nacional-TO para
Distrito do Município de Origem-TO, no período de 14/12/2021 a 14/12/2021, com a finalidade de realizar avaliação psicológica,
determinada no processo 0011552-37.2021.8.27.2737.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 18/2022, de 04 de fevereiro de 2022
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com
o disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2021/104506 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Gidelvane da Silva Lopes, Matrícula 357578, o valor de R$ 126,61, relativo ao
pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 253,22, por seu deslocamento de Araguaina-TO para Zona Rural-TO, no período de
22/12/2021 a 22/12/2021, com a finalidade de realizar estudo pedagógico, determinado no processo 0011067-33.2021.8.27.2706.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.

Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral

PORTARIA DIÁRIAS Nº 19/2022, de 04 de fevereiro de 2022
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com o
disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2021/104351 no sistema eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Thaísa Cristhine Filgueira e Silva, Matrícula 357476, o valor de R$ 126,61, relativo ao
pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 253,22, por seu deslocamento de Augustinopolis-TO para Carrasco Bonito-TO, no
período de 15/12/2021 a 15/12/2021, com a finalidade de realizar avaliação psicológica, determinada no processo 000676784.2019.8.27.2710.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.

Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
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Portaria Nº 153/2022 - PRESIDÊNCIA/DIGER/DIADM/DCC, de 28 de janeiro de 2022
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais,
CONSIDERANDO o disposto no art. 67, §§ 1º e 2º da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993;
CONSIDERANDO a necessidade de acompanhar e monitorar a execução de contratos celebrados entre o Tribunal de Justiça Tocantinense
e fornecedores de bens e/ou serviços;
CONSIDERANDO, ainda, o contrato nº 6/2022, referente ao Processo Administrativo 21.0.000030597-6, celebrado por este Tribunal de
Justiça e a empresa TP Produções Importação e Exportação - Ltda, que tem por objeto a contratação de empresa especializada para
prestação de serviços de fornecimento e instalação de Painéis de Led e acessórios no auditório da sede do Poder Judiciário do Estado do
Tocantins.
RESOLVE:
Art. 1º. Designar o servidor Luciano Moura, matrícula 352750, como gestor do contrato nº 6/2022, e o servidor Ruto Cesar Moreira Costa,
matrícula 199325, como seu substituto, para, nos termos do “caput” do artigo 67 da Lei nº. 8.666/93, conhecerem as obrigações mútuas
previstas no instrumento contratual, acompanhar e fiscalizar até a sua completa execução.
Parágrafo único – Verificada a ocorrência de falta ou defeito na execução do contrato, o gestor notificará a contratada para regularização do
apontamento, caso em que, não sendo atendido ou justificado, no prazo estabelecido, deverá informar à autoridade competente sobre o
ocorrido, para fins de aplicação das penalidades.
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.
Publique-se. Cumpra-se.

Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral

Portaria Nº 154/2022 - PRESIDÊNCIA/DIGER/DIADM/DCC, de 28 de janeiro de 2022
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais,
CONSIDERANDO o disposto no art. 67, §§ 1º e 2º da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993;
CONSIDERANDO a necessidade de acompanhar e monitorar a execução de contratos celebrados entre o Tribunal de Justiça
Tocantinense e fornecedores de bens e/ou serviços;
CONSIDERANDO, ainda, o contrato nº 6/2022, referente ao Processo Administrativo 21.0.000030597-6, celebrado por este
Tribunal de Justiça e a empresa TP Produções Importação e Exportação - Ltda, que tem por objeto a contratação de empresa
especializada para prestação de serviços de fornecimento e instalação de Painéis de Led e acessórios no auditório da sede
do Poder Judiciário do Estado do Tocantins.
RESOLVE:
Art. 1º. Designar o servidor Edward Afonso Kneipp, matrícula 352793, como gestor do contrato nº 6/2022, e o servidor Juarez Lopes
Marinho, matrícula 353163, como seu substituto, para, nos termos do “caput” do artigo 67 da Lei nº. 8.666/93, conhecerem as obrigações
mútuas previstas no instrumento contratual, acompanhar e fiscalizar até a sua completa execução.
Parágrafo único – Verificada a ocorrência de falta ou defeito na execução do contrato, o fiscal comunicará ao gestor que notificará a
contratada para regularização do apontamento, caso em que, não sendo atendido ou justificado, no prazo estabelecido, deverá informar à
autoridade competente sobre o ocorrido, para fins de aplicação das penalidades.
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.
Publique-se. Cumpra-se.

Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral

Portaria Nº 182/2022 - PRESIDÊNCIA/DIGER/DIADM/DCC, de 31 de janeiro de 2022
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais,
CONSIDERANDO o que determina o artigo 73 da Lei nº. 8.666, de 21 de junho de 1993;
CONSIDERANDO o disposto na Instrução Normativa nº 7/2021, que dispõe acerca das normas de administração de bens
permanentes móveis e imóveis do Poder Judiciário do Estado do Tocantins;
RESOLVE:
Art. 1º. Criar Comissão para recebimento provisório e definitivo dos bens de que trata o contrato nº 6/2022, referente ao Processo
Administrativo 21.0.000030597-6, celebrado por este Tribunal de Justiça e a empresa TP Produções Importação e Exportação - Ltda, que
tem por objeto a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de fornecimento e instalação de Painéis de Led e
acessórios no auditório da sede do Poder Judiciário do Estado do Tocantins.
Art. 2º. Designar os servidores abaixo relacionados para, sem prejuízo de suas atribuições, comporem a Comissão supramencionada, sob a
presidência do primeiro:

LOTAÇÃO
MEMBROS
DINFR / DIVENG
Luciano Moura
DINFR / DIVENG
Edward Afonso Kneipp
DIADM / DPATR
Joana Darc Batista Silva
Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral

MATRÍCULA
352750
352793
263644
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DIRETORIA ADMINISTRATIVA
CENTRAL DE COMPRAS
Extratos

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO
PROCESSO: 21.0.000020403-7
PREGÃO ELETRÔNICO – SRP nº. 28/2021
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº. 89/2021
NOTA DE EMPENHO: 2022NE00045
CONTRATANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins.
CONTRATADA: GP Trade Company Eletrônicos Importação e Exportação – Ltda.
CNPJ: 18.476.349/0001-60
OBJETO: Empenho destinado à aquisição de Bateria para Nobreak (300 unidades) para atender as demandas do Poder
Judiciário do Estado do Tocantins.
VALOR TOTAL: R$ 16.740,00 (Dezesseis mil e setecentos e quarenta reais).
Unidade Gestora: 050100 - TRIBUNAL.
Classificação Orçamentária: 0501.02.126.1145.2249
Natureza de Despesa: 33.90.30 - Subitem: 17
Fonte de Recursos: 0500
ATA DA EMISSÃO: 2 de fevereiro de 2022.
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO
PROCESSO: 21.0.000027081-1
PREGÃO ELETRÔNICO – SRP nº. 61/2021
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº. 183/2021
NOTA DE EMPENHO: 2022NE00049
CONTRATANTE: Fundo Especial de Modernização e Aprimoramento do Poder Judiciário.
CONTRATADA: Fix Hospitalar Ltda ME.
CNPJ: 11.369.348/0001-77
OBJETO: Empenho destinado à aquisição de insumos para saúde (Cloreto Bolsa de Sódio 0,9%: Solução isotônica 500 ml –
Marca Fresenius – 50 bolsas), para atender as demandas do Poder Judiciário do Estado do Tocantins.
VALOR TOTAL: R$ 245,00 (Duzentos e quarenta e cinco reais).
Unidade Gestora: 060100-FUNJURIS.
Classificação Orçamentária: 0601.02.122.1145.4288
Natureza de Despesa: 33.90.30 – Subitem: 09
Fonte de Recursos: 0760
DATA DA EMISSÃO: 31 de janeiro de 2022.
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO
PROCESSO: 21.0.000023951-5
PREGÃO ELETRÔNICO – SRP nº. 67/2021
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº. 150/2021
NOTA DE EMPENHO: 2022NE00050
CONTRATANTE: Fundo Especial de Modernização e Aprimoramento do Poder Judiciário.
CONTRATADA: O & M Multivisão Comercial - EIRELI.
CNPJ: 10.638.290/0001-57
OBJETO: Empenho destinado à aquisição de equipamentos ergonômicos (Suporte Base Apoio para monitor – 900 unidades),
para atender as necessidades do Poder Judiciário do Estado do Tocantins.
VALOR TOTAL: R$ 60.048,00 (Sessenta mil e quarenta e oito reais).
Unidade Gestora: 060100-FUNJURIS.
Classificação Orçamentária: 0601.02.122.1145.4288
Natureza de Despesa: 33.90.30 – Subitem: 42
Fonte de Recursos: 0760
DATA DA EMISSÃO: 31 de janeiro de 2022.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Atas

ATA DA 3ª SESSÃO DA CONCORRÊNCIA Nº 006/2021
PROCESSO Nº 21.0.000006551-7
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Aos 04 dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e dois (04/02/2022), às 14:00 horas, em sessão pública, na sala da
Comissão de Licitações do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, situada na Quadra 103 Norte, Rua NO 11, Lote 02, 3º
andar, Plano Diretor Norte, Palmas/TO, reuniu-se os membros da CPL, designados pela Portaria nº 595/2021, de 11 de março
de 2021, publicada no Diário da Justiça sob o nº 4920 de 11 de março de 2021, referente à sessão de abertura do envelope n.º
02 – Proposta de Preços, em cumprimento à Decisão n.º 275, acostada ao evento 4137063, na qual o Presidente do Tribunal de
Justiça do Estado do Tocantins NEGOU PROVIMENTO ao recurso interposto pela empresa Construplac Com. Mat.
Construção Ltda Eireli, CNPJ n.º 08.639.717/0001-90, como também DEU PROVIMENTO ao recurso interposto pela empresa
Construtora São Miguel Ltda, CNPJ 07.617.512/0001-40 (evento 4033302), oportunidade em declarou HABILITADAS para as
próximas fase do certame licitatório as empresas CONSTRUPLAC COM. MAT. CONSTRUÇÃO LTDA EIRELI, CNPJ
08.639.717/0001-90, MENEZES IND. E COM. LTDA – ME, CNPJ 01.610.901/0001-68 e CONSTRUTORA SÃO MIGUEL
LTDA, CNPJ 07.617.512/0001-40, e ao final determinou que a Comissão Permanente de Licitação desse o regular
prosseguimento da Concorrência nº 006/2021 – Contratação de empresa especializada em engenharia para execução de
serviços de Reforma do Fórum da Comarca de Filadélfia-TO, regime de empreitada por preço unitário. Registro que a
convocação para a presente sessão foi costada ao evento 4145202, sendo divulgada no site desta Corte de Justiça
conforme evento 4145219. Declarada aberta a sessão pelo Presidente da Comissão de Licitação às 14:15h, registro que
nenhum representante legal compareceu a presente sessão. Aberta a sessão, passou-se então à abertura do envelope nº 02 –
Proposta Comercial, as quais apresentaram os seguintes valores por ordem de classificação:
Classificação
Licitante
CNPJ
Valor Global
1º Lugar

MENEZES IND. E COM. LTDA – ME

01.610.901/0001-68

R$ 1.641.299,86

2º Lugar

CONSTRUTORA SÃO MIGUEL LTDA

07.617.512/0001-40

R$ 1.649.362,29

3º Lugar

CONSTRUPLAC COM. MAT. CONSTRUÇÃO
LTDA EIRELI

08.639.717/0001-90

R$ 1.865.702,92

Após, as propostas foram rubricadas pelos membros da CPL. Em seguida, a sessão foi suspensa para análise das planilhas de
preços (envelope nº 02), oportunidade em que o Presidente da CPL remarcou nova sessão para o dia 10/02/2022, às 14:00
horas (horário local), no mesmo local, ficando todos desde já notificados para comparecem. Reafirmamos que todas as
comunicações aos licitantes referentes esta licitação será processada através dos e-mails constantes na Ata da 1ª sessão, os
quais foram fornecidos e conferidos pelos representantes das empresas. Informo também que todas as Atas serão publicadas no
Diário da Justiça e disponibilizadas no sítio deste Tribunal de Justiça. Registra-se que o membro titular Ênio Carvalho de Souza
está afastado de suas funções presenciais devido a sintomas gripais sugestivos de Covid-19 e que o primeiro suplentes está em
trabalho remoto conforme Portaria Conjunta TJTO n.º 01/2022 de 06/01/2022, motivo pelo qual foi convocado para a presente
sessão o 2º membro suplente Paulo Vitor Gutierrez de Oliveira. Nada mais requerido nem a tratar, a sessão foi encerrada às
14h20min e lavrada a presente ata, que lida e aprovada, vai assinada pelos membros da Comissão Permanente de Licitação.
Moacir Campos de Araújo
Presidente da CPL
Pauline Sabará Souza
Secretária da CPL
Paulo Vitor Gutierrez de Oliveira
Membro da CPL - suplente
Empresas:
CONSTRUPLAC COM. MAT. CONSTRUÇÃO LTDA EIRELI
Paulo Edgar Tavares
(ausente)
CONSTRUTORA SÃO MIGUEL LTDA EPP
Ithalo Diniz da Mota
(ausente)
MENEZES IND. E COM. LTDA – ME
(ausente)

DIVISÃO DE LICITAÇÃO, CONTRATOS E CONVÊNIOS
Apostilas

EXTRATO DO TERCEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO
PROCESSO 19.0.000019544-0
CONVÊNIO Nº 3/2019
CONVENENTES: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins (TJTO), com a interveniência da Escola Superior da Magistratura
Tocantinense (ESMAT), e Fundação Universidade Federal do Tocantins (UFT), com o apoio de sua interveniente administrativa e
financeira, a Fundação de Apoio Científico e Tecnológico do Tocantins (FAPTO).
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OBJETO DO TERMO DE APOSTILAMENTO:
Retificação da ementa do Segundo Termo de Apostilamento, evento 3786638, bem como o valor referente à Natureza de
Despesa - Código 33.50.39 do item 11 do Plano de Trabalho, evento 3885799, com fulcro no § 8º do artigo 65 da Lei nº 8.666/93.
DATA DA ASSINATURA: 4 de fevereiro de 2022.
EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 508/2021
PROCESSO 21.0.000026851-5
CREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins
CREDENCIADA: Poliana de Oliveira Ferreira Rosa
OBJETO DO TERMO DE APOSTILAMENTO:
Fica alterado, com fulcro no § 8º do artigo 65 da Lei nº 8.666/93, o Termo de Credenciamento nº 508/2021, firmado entre o
Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins e Poliana de Oliveira Ferreira Rosa, em virtude da solicitação da Credenciada evento
4140223, e Solicitação GGEM evento 4140255, quanto à mudança do Núcleo Regional de Atendimento Multidisciplinar para
prestação de serviços na especialidade de serviço social:
De: Núcleo Regional de Atendimento Multidisciplinar de Palmas, Comarca de Palmas e Cidade de Palmas?;
Para: Núcleo Regional de Atendimento Multidisciplinar de Gurupi, Comarca de Araguaçu e Cidade de Araguaçu?.
O presente Termo de Apostilamento vincula-se, em sua integralidade, ao Termo de Credenciamento nº 508/2021, aos Autos
Administrativos 21.0.000026851-5, bem como às disposições da Lei nº. 8.666/93 e suas alterações posteriores e ao Edital de
Credenciamento nº 5/2021, publicado no Diário da Justiça Eletrônico - DJE nº 4970 de 28 de maio de 2021.
DATA DA ASSINATURA: 4 de fevereiro de 2022.
EXTRATO DO QUARTO TERMO DE APOSTILAMENTO
PROCESSO 20.0.000022676-0
TERMO DE PERMISSÃO DE USO Nº 6/2020
PERMITENTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins
PERMISSIONÁRIA: Jaquileia Barbosa de Araújo
OBJETO DO TERMO DE APOSTILAMENTO: O presente Instrumento tem por objeto a autorização pelo PERMITENTE do
fechamento provisório da lanchonete instalada no imóvel que abriga a ESMAT, pela PERMISSIONÁRIA, até que seja possível o
retorno integral das atividades presenciais no âmbito do Poder Judiciário Tocantinense, conforme Decisão nº 232/2022
ASJUADMDG (evento 4131842).
DATA DA ASSINATURA: 4 de fevereiro de 2022.
EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO
CONTRATO Nº. 228/2021
PROCESSO 21.0.000001911-6
CONTRATANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins
CONTRATADA: Org Segurança Eletrônica - Ltda
OBJETO DO TERMO DE APOSTILAMENTO: Alteração do item 12.1, da Cláusula Décima Segunda do Contrato nº 228/2021,
firmado entre o Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins e a empresa ORG Segurança Eletrônica - Ltda, conforme Informação
nº 2244/2022 - DIVPODG, evento 4146324 e Informação nº 2864/2022 - SEOFIN, evento 4146328 e Detalhamento Dotação
Reserva nº 64, evento 4146304, passando o referido item a vigorar com a seguinte redação:
"CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
12.1. As despesas com a execução do objeto deste Contrato correrão à conta da Dotação Orçamentária abaixo consignada:
UNIDADE GESTORA: 050100 - Tribunal de Justiça
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 05010.02.061.1145.2213
NATUREZA DA DESPESA: 33.90.39
FONTE DO RECURSO: 1500
[...]".
DATA DA ASSINATURA: 4 de fevereiro de 2022.

DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS
Portarias

PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 130/2022, de 03 de fevereiro de 2022
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE WANDERLÂNDIA, ESTADO DO TOCANTINS, no uso das atribuições que lhe
conferem o art. 80 da Lei Complementar Estadual nº 10, de 11 de janeiro de 1996, bem como, o art. 10, da Portaria nº 2.093, de
1º de outubro de 2018 que dispõe sobre as regras e procedimentos para operacionalização do módulo de substituição de
servidores no Sistema Integrado de Gestão de Pessoas (eGESP);
CONSIDERANDO a solicitação de substituição constante no protocolo nº 2022/106212
RESOLVE:
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Art. 1º Designar a servidora ANA MARTINS DA ROCHA SILVA, matrícula nº 353023, CEDIDA AO TJTO, para, sem prejuízo de
suas funções, substituir o cargo efetivo vago de ESCRIVÃO JUDICIAL, da COMARCA DE WANDERLÂNDIA no período de
10/01/2022 a 31/12/2022, com o consequente pagamento, após a certificação referente ao período da efetiva substituição.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
JOSE CARLOS FERREIRA MACHADO
DIRETOR DO FORO - 1ª ENTRÂNCIA
PORTARIA FÉRIAS Nº 281/2022, de 03 de fevereiro 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 REGIS OROFINO DA SILVA ZAGO DE OLIVEIRA, matrícula nº 353392, relativas ao
período aquisitivo 2019/2020, marcadas para o período de 03/02 a 04/03/2022, a partir de 03/02/2022 até 04/03/2022,
assegurado o usufruto dos dias remanescentes para o período de 01 a 30/08/2022, em razão de interesse da administração.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA FÉRIAS Nº 282/2022, de 04 de fevereiro de 2022
A DIRETORA DO FORO DA COMARCA DE PALMAS, ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e na forma
da lei,
Considerando o disposto no artigo n° 91 da Lei Complementar nº 10/1996 c/c o artigo n° 86, do Estatuto dos Servidores
Públicos, Lei 1.818/2007;
Considerando o disposto no artigo n° 42, inciso I, alínea "c" da Lei Complementar n° 10/1996 e conforme solicitação contida no
sistema eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Suspender as férias da servidora MAURIANE VIEIRA MARQUES TOME, matrícula nº 353875, relativas ao período
aquisitivo 2021/2022, marcadas para o período de 02/02 a 03/03/2022, a partir de 02/02/2022 até 03/03/2022, assegurado o
usufruto dos dias remanescentes para o período de 15/08 a 13/09/2023, em razão de interesse da administração.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Flavia Afini Bovo
Diretora do Foro
PORTARIA FÉRIAS Nº 283/2022, de 04 de fevereiro de 2022
A DIRETORA DO FORO DA COMARCA DE FIGUEIRÓPOLIS, 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 MAYANA ARAUJO CUNHA, matrícula nº 353445, relativas ao período aquisitivo
2020/2021, marcadas para o período de 03/02 a 04/03/2022, a partir de 03/02/2022 até 04/03/2022, assegurado o usufruto dos
dias remanescentes para o período de 03/11 a 02/12/2022, em razão de interesse da administração.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Keyla Suely Silva Da Silva Souza
Diretora do Foro
PORTARIA FÉRIAS Nº 284/2022, de 04 de fevereiro de 2022
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE ARRAIAS, ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e na forma
da lei,
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Considerando o disposto no artigo n° 91 da Lei Complementar nº 10/1996 c/c o artigo n° 86, do Estatuto dos Servidores
Públicos, Lei 1.818/2007;
Considerando o disposto no artigo n° 42, inciso I, alínea "c" da Lei Complementar n° 10/1996 e conforme solicitação contida no
sistema eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Suspender as férias do servidor RENIVAL SILVA, matrícula nº 141761, relativas ao período aquisitivo 2019/2020,
marcadas para o período de 04/02 a 05/03/2022, a partir de 04/02/2022 até 05/03/2022, assegurado o usufruto dos dias
remanescentes para o período de 01 a 30/10/2022, em razão de interesse da administração.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Marcio Ricardo Ferreira Machado
Diretor do Foro
PORTARIA FÉRIAS Nº 285/2022, de 04 de fevereiro 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 HALEKS MARQUES SILVA, matrícula nº 360449, relativas ao período aquisitivo
2021/2022, marcadas para o período de 04/02 a 05/03/2022, a partir de 04/02/2022 até 05/03/2022, assegurado o usufruto dos
dias remanescentes para o período de 01 a 30/03/2023, 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 287/2022, de 04 de fevereiro de 2022
A DIRETORA DO FORO DA COMARCA DE GURUPI, 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 LIVIA NOGUEIRA RAMOS, matrícula nº 231662, relativas ao período aquisitivo
2019/2020, marcadas para o período de 04/02 a 05/03/2022, a partir de 04/02/2022 até 05/03/2022, assegurado o usufruto dos
dias remanescentes para o período de 08/03 a 06/04/2024, em razão de interesse da administração.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Edilene Pereira De Amorim Alfaix Natário
Diretora do Foro
PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 131/2022, de 04 de fevereiro de 2022
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE PORTO NACIONAL, 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 FLAVIA MOREIRA DOS REIS COSTA, matrícula nº 71460, ocupante
do cargo de ESCRIVÃO JUDICIAL, da unidade de lotação COMARCA DE PORTO NACIONAL - 1ª VARA CÍVEL, no período de
20/01/2022 a 21/01/2022;
CONSIDERANDO a solicitação de substituição constante no protocolo nº 2022/106211;
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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Funcional

Matrícula

Nome

147057

DENIS MARIA SOARES COSTA ROCHA

Cargo

ESTATUTÁRIO TÉCNICO JUDICIÁRIO
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Período
20/01/2022 à 21/01/2022

Publique-se. Cumpra-se.
ELIAS RODRIGUES DOS SANTOS
DIRETOR DO FORO - 3ª ENTRÂNCIA
PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 132/2022, de 04 de fevereiro de 2022
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE PORTO NACIONAL, ESTADO DO TOCANTINS, no uso das atribuições que lhe conferem o art.
80 da Lei Complementar Estadual nº 10, de 11 de janeiro de 1996, bem como, o art. 10, da Portaria nº 2.093, de 1º de outubro de 2018 que
dispõe sobre as regras e procedimentos para operacionalização do módulo de substituição de servidores no Sistema Integrado de Gestão de
Pessoas (eGESP);
CONSIDERANDO o afastamento de licença para tratamento da própria saúde, da servidora FLAVIA MOREIRA DOS REIS COSTA,
matrícula nº 71460, ocupante do cargo de ESCRIVÃO JUDICIAL, da unidade de lotação COMARCA DE PORTO NACIONAL - 1ª VARA
CÍVEL, no período de 06/01/2022 a 19/01/2022;
CONSIDERANDO a solicitação de substituição constante no protocolo nº 2022/106210;
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
Funcional

Matrícula

Nome

147057

DENIS MARIA SOARES COSTA ROCHA

Publique-se. Cumpra-se.

Cargo

ESTATUTÁRIO TÉCNICO JUDICIÁRIO

Período
06/01/2022 à 19/01/2022

ELIAS RODRIGUES DOS SANTOS
DIRETOR DO FORO - 3ª ENTRÂNCIA

PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 133/2022, de 04 de fevereiro de 2022
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE PORTO NACIONAL, 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 FLAVIA MOREIRA DOS REIS COSTA, matrícula nº 71460, ocupante do cargo de
ESCRIVÃO JUDICIAL, da unidade de lotação COMARCA DE PORTO NACIONAL - 1ª VARA CÍVEL, no período de 13/12/2021 a
17/12/2021;
CONSIDERANDO a solicitação de substituição constante no protocolo nº 2022/106209;
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
Funcional

Matrícula

Nome

239540

WBIRATAN PEREIRA RIBEIRO

Publique-se. Cumpra-se.

ESTATUTÁRIO

Cargo

Período

TÉCNICO JUDICIÁRIO

13/12/2021 à 17/12/2021

ELIAS RODRIGUES DOS SANTOS
DIRETOR DO FORO - 3ª ENTRÂNCIA

PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 134/2022, de 04 de fevereiro de 2022
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE PORTO NACIONAL, 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 FLAVIA MOREIRA DOS REIS COSTA, matrícula nº 71460, ocupante
do cargo de ESCRIVÃO JUDICIAL, da unidade de lotação COMARCA DE PORTO NACIONAL - 1ª VARA CÍVEL, no período de
06/12/2021 a 10/12/2021;
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CONSIDERANDO a solicitação de substituição constante no protocolo nº 2022/106208;
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
239540

WBIRATAN PEREIRA RIBEIRO

ESTATUTÁRIO

TÉCNICO JUDICIÁRIO

06/12/2021 à 10/12/2021

Publique-se. Cumpra-se.
ELIAS RODRIGUES DOS SANTOS
DIRETOR DO FORO - 3ª ENTRÂNCIA
PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 135/2022, de 04 de fevereiro de 2022
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE PORTO NACIONAL, 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 FLAVIA MOREIRA DOS REIS COSTA, matrícula nº 71460, ocupante do cargo de
ESCRIVÃO JUDICIAL, da unidade de lotação COMARCA DE PORTO NACIONAL - 1ª VARA CÍVEL, no período de 24/01/2022 a
28/01/2022;
CONSIDERANDO a solicitação de substituição constante no protocolo nº 2022/106207;
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.

Matrícula

Nome

ANEXO 1
Funcional

358084

ANA ISABEL ARAUJO DOS SANTOS

CEDIDO AO TJTO

CEDIDA AO TJTO

24/01/2022 à 24/01/2022

239540

WBIRATAN PEREIRA RIBEIRO

ESTATUTÁRIO

TÉCNICO JUDICIÁRIO

25/01/2022 à 28/01/2022

Cargo

Período

Publique-se. Cumpra-se.
ELIAS RODRIGUES DOS SANTOS
DIRETOR DO FORO - 3ª ENTRÂNCIA
PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 136/2022, de 04 de fevereiro de 2022
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE PORTO NACIONAL, 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 FLAVIA MOREIRA DOS REIS COSTA, matrícula nº 71460, ocupante do cargo de
ESCRIVÃO JUDICIAL, da unidade de lotação COMARCA DE PORTO NACIONAL - 1ª VARA CÍVEL, no período de 31/01/2022 a
31/01/2022;
CONSIDERANDO a solicitação de substituição constante no protocolo nº 2022/106205;
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
Funcional

Matrícula

Nome

239540

WBIRATAN PEREIRA RIBEIRO

ESTATUTÁRIO

Cargo

Período

TÉCNICO JUDICIÁRIO

31/01/2022 à 31/01/2022

Publique-se. Cumpra-se.
ELIAS RODRIGUES DOS SANTOS
DIRETOR DO FORO - 3ª ENTRÂNCIA
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PRESIDENTE
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Des. PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO
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Sessões: quartas-feiras (14h00)
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Des. HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO (Vogal)
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Des. PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO (Vogal)
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COMISSÃO DE DISTRIBUIÇÃO E COORDENAÇÃO
Des. JOÃO RIGO GUIMARÃES

Des. PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO
Desª. ETELVINA MARIA SAMPAIO FELIPE
Desª. ÂNGELA MARIA R .PRUDENTE (Suplente)

COMISSÃO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO
Des. HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO

Des. EURÍPEDES LAMOUNIER

1ª CÂMARA CRIMINAL

Des. PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO
Des. ADOLFO AMARO MENDES (Suplente)

WANDELBERTE RODRIGUES OLIVEIRA (Secretário)
Sessões: Terças-feiras (14h00)

COMISSÃO DE JURISPRUDÊNCIA E DOCUMENTAÇÃO
Desª. ÂNGELA MARIA RIBEIRO PRUDENTE
Des. EURÍPEDES LAMOUNIER

Des. ADOLFO AMARO MENDES (Presidente)

1ª TURMA JULGADORA
Des. MARCO VILLAS BOAS (Relator)
Desª. ÂNGELA MARIA R .PRUDENTE (Vogal)
Juiz JOCY G. DE ALMEIDA EM SUBST. Des. RONALDO
EURÍPEDES (Vogal)
2ª TURMA JULGADORA
Desª. ÂNGELA MARIA R. PRUDENTE (Relatora)
Juiz JOCY G. DE ALMEIDA EM SUBST. Des. RONALDO
EURÍPEDES (Vogal)
Des. EURÍPEDES LAMOUNIER (Vogal)

3ª TURMA JULGADORA

Juiz JOCY G. DE ALMEIDA EM SUBST. Des. RONALDO
EURÍPEDES (Relator)
Des. EURÍPEDES LAMOUNIER (Vogal)
Des. ADOLFO AMARO MENDES (Vogal)

4ª TURMA JULGADORA
Des EURÍPEDES LAMOUNIER (Relator)
Des. ADOLFO AMARO MENDES (Vogal)

Des. MARCO VILLAS BOAS (Vogal)
5ª TURMA JULGADORA
Des. ADOLFO AMARO MENDES (Relator)
Des. MARCO VILLAS BOAS (Vogal)
Desª. ÂNGELA MARIA R .PRUDENTE(Vogal)

2ª CÂMARA CRIMINAL
Desª. MAYSA VENDRAMINI ROSAL (Presidente)
SECRETÁRIA: MARIA SUELI DE S. AMARAL CURY (Secretária)
Sessões: Terças - feiras, às 14h00.
1ª TURMA JULGADORA

Desª. JACQUELINE ADORNO (Relatora)
Des. HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO (Revisor)
Desª. MAYSA VENDRAMINI ROSAL (Vogal)

2ª TURMA JULGADORA

Des. HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO (Relator)
Desª. MAYSA VENDRAMINI ROSAL (Revisora)
Des. PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO (Vogal)

Des. PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO
Des. ADOLFO AMARO MENDES (Suplente)

COMISSÃO DE REGIMENTO E ORGANIZAÇÃO
JUDICIÁRIA
Des. MARCO VILLAS BOAS
Desª. JACQUELINE ADORNO

Desª. ÂNGELA MARIA RIBEIRO PRUDENTE
Des. PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO (Suplente)
COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E
PLANEJAMENTO
Des. JOÃO RIGO GUIMARÃES
Des. PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO

Desª. ETELVINA MARIA SAMPAIO FELIPE

Desª. ÂNGELA MARIA RIBEIRO PRUDENTE (Suplente)
OUVIDORIA

Des. HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO

ESMAT
DIRETOR GERAL DA ESMAT
DESEMBARGADOR MARCO VILLAS BOAS
1ª DIRETORA ADJUNTA: Desª. ETELVINA MARIA
SAMPAIO FELIPE
2º DIRETOR ADJUNTO: Juiz JOSÉ RIBAMAR M. Jr JUIZ CONVOCADO
3º DIRETOR ADJUNTO: Juiz WELLINGTON

MAGALHÃES
DIRETORA EXECUTIVA

ANA BEATRIZ DE O. PRETTO
COORDENAÇÃO DO CENTRO JUDICIÁRIO DE
SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA DE 2º GRAU
Des. HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO
DIRETORIAS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA

DIRETOR GERAL
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3ª TURMA JULGADORA
RONILSON PEREIRA DA SILVA
Desª. MAYSA VENDRAMINI ROSAL (Relatora)
DIRETOR FINANCEIRO
Des.
PEDRO
NELSON
DE
MIRANDA
COUTINHO
(Revisor)
4ª TURMA JULGADORA
Juíz JOSÉ RIBAMAR MENDES JR - JUIZ CONVOCADO (Vogal) GIZELSON MONTEIRO DE MOURA
Des. PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO (Relator)
DIRETOR DO CENTRO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
Juíz JOSÉ RIBAMAR MENDES JR - JUIZ CONVOCADO (Vogal)
4ª TURMA JULGADORA
JOSÉ SEBASTIÃO PINHEIRO DE SOUZA
Desª. JACQUELINE ADORNO (Vogal)
Des. PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO (Relator)
DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Juíz JOSÉ RIBAMAR MENDES JR -JUIZ CONVOCADO (Revisor) ERNANDES RODRIGUES DA SILVA
5ª TURMA JULGADORA
Juíz JOSÉ RIBAMAR MENDES JR - JUIZ CONVOCADO (Relator) Desª. JACQUELINE ADORNO (Vogal)
DIRETOR JUDICIÁRIO
Desª. JACQUELINE ADORNO (Vogal)
WALLSON BRITO DA SILVA
5ª TURMA JULGADORA
Des. HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO (Vogal)
Juíz JOSÉ RIBAMAR MENDES JR - JUIZ CONVOCADO (Relator) DIRETOR DE GESTÃO DE PESSOAS
ANTÔNIO JOSÉ FERREIRA DE REZENDE
2ª CÂMARA CÍVEL
Desª. JACQUELINE ADORNO (Revisora)
DIRETOR DE INFRA-ESTRUTURA E OBRAS
Des. EURÍPEDES LAMOUNIER (Presidente)
Des. HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO (Vogal)
ROGÉRIO JOSÉ CANALLI
CARLOS GALVÃO CASTRO NETO (Secretário)
CONSELHO DA MAGISTRATURA
DIRETOR DA CONTROLADORIA INTERNA
Sessões: quartas-feiras, às 14h00.
Des. JOÃO RIGO GUIMARÃES
SIDNEY ARAUJO SOUSA
3ª TURMA JULGADORA
Desª. MAYSA VENDRAMINI ROSAL (Relatora)
Des. PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO (Vogal)
Juíz JOSÉ RIBAMAR MENDES JR - JUIZ CONVOCADO (Vogal)

1ª TURMA JULGADORA
Des. MARCO VILLAS BOAS (Relator)
Desª. ÂNGELA MARIA R .PRUDENTE (Vogal)
Juiz JOCY G. DE ALMEIDA EM SUBST. Des. RONALDO
EURÍPEDES (Vogal)
2ª TURMA JULGADORA
Desª. ÂNGELA MARIA R. PRUDENTE (Relatora)
Juiz JOCY G. DE ALMEIDA EM SUBST. Des. RONALDO
EURÍPEDES (Vogal)
Des. EURÍPEDES LAMOUNIER (Vogal)
3ª TURMA JULGADORA
Juiz JOCY G. DE ALMEIDA EM SUBST. Des. RONALDO
EURÍPEDES (Relator)
Des. EURÍPEDES LAMOUNIER (Vogal)
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Secretária: RITA DE CÁCIA ABREU DE AGUIAR
Sessões: 1ª e 3ª quintas-feiras do mês, 09h00.
COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO
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Sessão de distribuição: Diariamente às 16h00 em sessões
públicas.
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