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SEÇÃO JUDICIAL 

1ª CÂMARA CRIMINAL 
SECRETÁRIO: WANDELBERTE RODRIGUES OLIVEIRA 

Pautas 
PAUTA DE SESSÃO JUDICIAL VIRTUAL Nº 3/2022 
3ª SESSÃO ORDINÁRIA JUDICIAL VIRTUAL 2022 

  
Serão julgados pela 1ª Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, em Palmas, em 
conformidade com o Regimento Interno e  Resoluções n° 7-PRESIDÊNCIA/ASPRE (DJ 4699, pág. 54, de 18/3/2020) e n° 13-
PRESIDÊNCIA/ASPRE (DJ 4756, pág. 54/55, de 22/6/2020), em sua 3ª Sessão Ordinária de Julgamento Virtual da 1ª 
Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins convocada no Diário da Justiça com data de início no dia 
22/2/2022, às 00h e término no dia 2/3/2022, às 23h59 ou nas sessões posteriores, os feitos abaixo relacionados. Será 
admitida a sustentação oral quando requerida até 24 horas antes do início da sessão. As sustentações orais serão realizadas 
por videoconferência no dia 22/2/2022 a partir das 14h e término no mesmo dia. 
Cabe ao representante judicial com capacidade postulatória informar o número do telefone, com WhatsApp e conta de correio 
eletrônico, para que seja enviado o link de acesso à sessão, em até 24 (vinte e quatro) horas antes da sessão. Se optar pela 
gravação da sustentação oral em mídia digital, deverá enviá-la à secretaria da câmara, aos Advogados ex-adversos e ao 
membro do Ministério Público, quando oficiar no feito, até 24 horas antes da abertura da sessão de julgamento, por meio de 
correio eletrônico. 
O representante processual, com capacidade postulatória para a realização da sustentação oral, deverá providenciar os meios 
necessários, nesses compreendendo o hardware (computador ou aparelho celular e periféricos de áudio e vídeo), o software, 
bem como acesso à rede de internet com velocidade suficiente para participar da sessão em tempo real e realizarem as suas 
sustentações orais. 
Aberta a sessão virtual, o advogado deve aguardar que o processo a ser julgado seja anunciado e apregoado para que possa 
entrar no ambiente virtual de videoconferência. 
Após o presidente anunciar e apregoar os autos, o advogado terá o prazo de 2 (dois) minutos para acessar o ambiente virtual de 
videoconferência. 
Em caso de o representante judicial da parte requerer a sustentação oral e deixar de comparecer virtualmente sem justificativa 
plausível ou de remeter a respectiva mídia, o processo será julgado na sessão virtual, sem sustentação oral. 
Somente será permitida a permanência no ambiente virtual do advogado que for realizar a sustentação oral do processo 
apregoado. Nesse sentido, será retirado do ambiente virtual, pelo Secretário da Câmara, qualquer usuário que não esteja 
vinculado ao julgamento do processo apregoado. 
Os processos retirados de julgamento com vista, retornaram para julgamento na próxima sessão de julgamento. 
O acompanhamento da sessão virtual se dará através do sítio eletrônico do site do Tribunal de Justiça do Tocantins (www.tjto.jus.br), bem 
como no canal do Tribunal de Justiça do Tocantins no YouTube (https://www.youtube.com/channel/UCwYSFLBgmduVJ9wAwK9xuBg). 
  

FEITO(S) DO DIA 
  
1-EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA Apelação Criminal N° 0002727-03.2021.8.27.2706. 
RELATOR:                         DESEMBARGADOR MARCO VILLAS BOAS. 
EMBARGANTE:                 MINISTÉRIO PÚBLICO. 
EMBARGADO:                   J. A. F.  
DEFENSORA PÚBLICA:  VALDEON BATITA PITALUGA. 
REFERNTE:                        ACÓRDÃO DE EVENTO 23. 
COLEGIADO:                      1ª TURMA JULGADORA 

  
2-Recurso em Sentido Estrito N° 0000084-56.2022.8.27.2700. 
RELATOR:                           DESEMBARGADOR MARCO VILLAS BOAS. 
RECORRENTE:                  MINISTÉRIO PÚBLICO. 
RECORRIDO:                      GEOVANE RIBEIRO MUDESTO. 
ADVOGADO:                       DILCIANE ALVES ABREU DIAS. 
JUIZ SENTENCIANTE:     JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE PARAÍSO DO TOCANTINS. 
COLEGIADO:                      1ª TURMA JULGADORA 

  
3-RECURSO EM SENTIDO ESTRITO N° 0015202-09.2021.8.27.2700. 
RELATOR:                         DESEMBARGADOR MARCO VILLAS BOAS. 
RECORRENTE:                  ANTONIO JORGE DA SILVA.  
DEFENSORA PÚBLICA:  ESTELLAMARIS POSTAL. 
RECORRIDO:                      MINISTÉRIO PÚBLICO. 

JUIZ SENTENCIANTE:     JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE PARAÍSO DO TOCANTINS. 
COLEGIADO:                      1ª TURMA JULGADORA 
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 4-DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO N° 0015251-50.2021.8.27.2700. 
RELATOR:                        DESEMBARGADOR MARCO VILLAS BOAS. 
REQUERENTE:                  P. P. D. S..  
DEFENSOR PÚBLICO:    JOSÉ ALVES MACIEL. 
REQUERIDO:                      JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE PARAÍSO DO TOCANTINS. 
INTERESSADO:                 MINISTÉRIO PÚBLICO. 
COLEGIADO:                      1ª CÂMARA JULGADORA 
  
5-embargos de declaração na Apelação Criminal N° 0024145-25.2021.8.27.2729. 
RELATOR:                           DESEMBARGADOR MARCO VILLAS BOAS. 
EMBARGANTE:                 DAYVISSON ASSIS MARQUES MIRANDA.  
ADVOGADO:                       EDER MENDONÇA DE ABREU. 
EMBARGADO:                    MINISTÉRIO PÚBLICO. 
REFERENTE:                     ACÓRDÃO DE EVENTO 32. 
COLEGIADO:                      1ª TURMA JULGADORA 
  
6-Apelação Criminal N° 0001230-77.2015.8.27.2733. 
RELATOR:                         DESEMBARGADOR MARCO VILLAS BOAS. 
APELANTE:                         MINISTÉRIO PÚBLICO.  
APELADOS:                        MARCOS VINICIUS FERREIRA DA SILVA. 
DEFENSORA PÚBLICA:  ESTELLAMARIS POSTAL. 
JUIZ SENTENCIANTE:     JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE PEDRO AFONSO. 
COLEGIADO:                      1ª TURMA JULGADORA 
  
7-Apelação Criminal N° 0003283-43.2019.8.27.2716. 
RELATOR:                           DESEMBARGADOR MARCO VILLAS BOAS. 
APELANTE:                         MINISTÉRIO PÚBLICO. 
APELADO:                           G P. D. S. 
ADVOGADO:                       JURIMAR JOSE TRINDADE JUNIOR 
JUIZ SENTENCIANTE:     JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE DIANÓPOLIS. 
COLEGIADO:                      1ª TURMA JULGADORA. 
  
8-Apelação Criminal N° 0001205-76.2019.8.27.2716. 
RELATOR:                           DESEMBARGADOR MARCO VILLAS BOAS. 
APELANTE:                         MARCUS VINICIUS PEREIRA DA SILVA DE OLIVEIRA. 
ADVOGADOS:                    JURIMAR JOSE TRINDADE JUNIOR E TENNER AIRES RODRIGUES 
APELADO:                           MINISTÉRIO PÚBLICO. 
JUIZ SENTENCIANTE:     JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE DIANÓPOLIS. 
COLEGIADO:                      1ª TURMA JULGADORA. 
  
9-Apelação Criminal N° 0002492-34.2020.8.27.2718. 
RELATOR:                         DESEMBARGADOR MARCO VILLAS BOAS. 
APELANTES:                      JOANA DE VALDA SILVA ARRUDA E NELITO ARAUJO SANTOS.  
DEFENSORA PÚBLICA:  ESTELLAMARIS POSTAL. 
APELADO:                          MINISTÉRIO PÚBLICO. 
JUIZ SENTENCIANTE:     JUIZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE FILADÉLFIA. 
COLEGIADO:                      1ª TURMA JULGADORA 
  
10-Apelação Criminal N° 0035813-03.2019.8.27.0000. 
RELATORA:                         DESEMBARGADORA ANGELA MARIA RIBEIRO PRUDENTE 
APELANTE:                        MINISTÉRIO PÚBLICO. 
APELADO:                           LUIZ ALBERTO REIS. 
ADVOGADOS:                    JEANE JAQUES LOPES DE CARVALHO TOLEDO E CIRLENE AGUIAR DE JESUS MACIEL. 
JUIZ SENTENCIANTE:     JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DEGURUPI. 
COLEGIADO:                      2ª TURMA JULGADORA 
  
11-Apelação Criminal N° 0002359-19.2020.8.27.2709. 
RELATORA:                        DESEMBARGADORA ÂNGELA PRUDENTE 
APELANTE:                        MINISTÉRIO PÚBLICO.  
APELANTE:                        TIAGO FERREIRA NUNES. 
DEFENSORIA PÚBLICA: ESTELAMARIS POSTAL.  
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APELADOS:                        OS MESMOS. 
JUIZ SENTENCIANTE:     JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE ARRAIAS. 
COLEGIADO:                     2ª TURMA JULGADORA 
   
12-Apelação Criminal N° 0001045-26.2021.8.27.2734. 
RELATORA:                         DESEMBARGADORA ANGELA MARIA RIBEIRO PRUDENTE 
APELANTES:                      GEAN SOUZA MONTEIRO E MATHEUS PEREIRA MACIEL.  
DEFENSORA PÚBLICA:  ESTELLAMARIS POSTAL. 
APELADO:                           MINISTÉRIO PÚBLICO. 
JUIZ SENTENCIANTE:     JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE PEIXE. 
COLEGIADO:                      2ª TURMA JULGADORA 
  
13-Apelação Criminal N° 0019779-46.2020.8.27.2706. 
RELATORA:                        DESEMBARGADORA ÂNGELA PRUDENTE 
APELANTE:                        GERSON AGUIAR AMORIM.  
DEFENSORIA PÚBLICA: ESTELAMARIS POSTAL.  
APELADOS:                        MINISTÉRIO PÚBLICO. 
JUIZ SENTENCIANTE:     JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DE ARAGUAÍNA. 
COLEGIADO:                     2ª TURMA JULGADORA 
  
14-Apelação Criminal N° 0006964-32.2021.8.27.2722. 
RELATORA:                        DESEMBARGADORA ANGELA MARIA RIBEIRO PRUDENTE 
APELANTE:                        A. C. B. R.  
DEFENSORA PÚBLICA:  ESTELLAMARIS POSTAL. 
APELADO:                           MINISTÉRIO PÚBLICO. 
JUIZ SENTENCIANTE:     JUIZ DE DIREITO DA VARA ESPECIALIZADA NO COMBATE À VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER E 
CRIMES DOLOSOS CONTRA A VIDA DE GURUPI. 
COLEGIADO:                      2ª TURMA JULGADORA 
  
15-Apelação Criminal N° 0000533-84.2017.8.27.2701. 
RELATORA:                        DESEMBARGADORA ANGELA MARIA RIBEIRO PRUDENTE 
APELANTES:                      OLÍMPIO GAMA RIBEIRO JÚNIOR E WESLEY AGUIAR DE SOUSA.  
DEFENSORA PÚBLICA:  ESTELLAMARIS POSTAL. 
APELADO:                           MINISTÉRIO PÚBLICO. 
JUIZ SENTENCIANTE:     JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE DIANÓPOLIS. 
COLEGIADO:                      2ª TURMA JULGADORA 
  
16-RECURSO EM SENTIDO ESTRITO N° 0014870-42.2021.8.27.2700. 
RELATOR:                           JUIZ JOCY GOMES DE ALMEIDA. 
RECORRENTE:                  MINISTÉRIO PÚBLICO.  
RECORRIDO:                      ANTÔNIO CASTRO E SILVA. 
DEFENSORA PÚBLICA:  ESTELAMARIS POSTAL. 
JUIZ SENTENCIANTE:     JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE COLMÉIA. 
COLEGIADO:                      3ª TURMA JULGADORA 
  
17-RECURSO EM SENTIDO ESTRITO N° 0015010-76.2021.8.27.2700. 
RELATOR:                           JUIZ JOCY GOMES DE ALMEIDA. 
RECORRENTE:                  MINISTÉRIO PÚBLICO.  
RECORRIDO:                      DEULYSON CAETANO OLIVEIRA. 
DEFENSORA PÚBLICA:  ESTELAMARIS POSTAL. 
JUIZ SENTENCIANTE:     JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE PARAÍSO DO TOCANTINS. 
COLEGIADO:                      3ª TURMA JULGADORA 
  
18-AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS N° 0016025-80.2021.8.27.2700. 
RELATOR:                           JUIZ JOCY GOMES DE ALMEIDA 
AGRAVANTE:                     GERCILENE TELES DA COSTA. 
ADVOGADO:                       DANILO BERNARDO COELHO R. GARCIA. 
AGRAVADO:                       JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE CRISTALÂNDIA. 
INTERESSADO:                 MINISTÉRIO PÚBLICO. 
COLEGIADO:                      1ª CÂMARA CRIMINAL 
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19-Apelação Criminal N° 0000412-62.2019.8.27.2741. 
RELATOR:                           JUIZ JOCY GOMES DE ALMEIDA. 
APELANTE:                        F. S. D. B..  
DEFENSORA PÚBLICA:  ESTELAMARIS POSTAL. 
APELADO:                           MINISTÉRIO PÚBLICO. 
JUIZ SENTENCIANTE:     JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE WANDERLÂNDIA. 
COLEGIADO:                      3ª TURMA JULGADORA 
  
20-Apelação Criminal N° 0003142-65.2017.8.27.2725. 
RELATOR:                           JUIZ JOCY GOMES DE ALMEIDA 
APELANTE:                        JOÃO PEDRO MORAES DANTAS. 
ADVOGADO:                       JACKSON MACEDO DE BRITO. 
APELADO:                           MINISTÉRIO PÚBLICO. 
JUIZ SENTENCIANTE:     JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS. 
COLEGIADO:                      3ª TURMA JULGADORA 
  
21-Apelação Criminal N° 0009246-43.2021.8.27.2722. 
RELATOR:                           JUIZ JOCY GOMES DE ALMEIDA. 
APELANTE:                        O. D. P. L.  
DEFENSORA PÚBLICA:  ESTELAMARIS POSTAL. 
APELADO:                           MINISTÉRIO PÚBLICO. 
JUIZ SENTENCIANTE:     JUIZO DA ESPECIALIZADA NO COMBATE À VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER E CRIMES 
DOLOSOS CONTRA A VIDA DE GURUPI. 
COLEGIADO:                      3ª TURMA JULGADORA 
  
22-Apelação Criminal N° 0000032-67.2021.8.27.2709. 
RELATOR:                           JUIZ JOCY GOMES DE ALMEIDA 
APELANTE:                        D. A. C. 
DEFENSORA PÚBLICA:  ESTELAMARIS POSTAL. 
APELADO:                           MINISTÉRIO PÚBLICO. 
JUIZ SENTENCIANTE:     JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE ARRAIAS. 
COLEGIADO:                      3ª TURMA JULGADORA 
  
23-Apelação Criminal N° 0036837-27.2019.8.27.2729. 
RELATOR:                           JUIZ JOCY GOMES DE ALMEIDA. 
APELANTE:                        OZIVAN DIAS DOS SANTOS.  
DEFENSORA PÚBLICA:  ESTELAMARIS POSTAL. 
APELADO:                           MINISTÉRIO PÚBLICO. 
JUIZ SENTENCIANTE:     JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DE PALMAS. 
COLEGIADO:                      3ª TURMA JULGADORA 
  
24-Apelação Criminal N° 0034971-47.2020.8.27.2729. 
RELATOR:                           JUIZ JOCY GOMES DE ALMEIDA 
APELANTE:                        RAI FERREIRA DOS SANTOS. 
DEFENSORA PÚBLICA:  ESTELAMARIS POSTAL. 
APELADO:                           MINISTÉRIO PÚBLICO. 
JUIZ SENTENCIANTE:     JUIZ DE DIREITO DA 4ª VARA CRIMINAL DE PALMAS. 
COLEGIADO:                      3ª TURMA JULGADORA 
  
25-Apelação Criminal N° 0037935-81.2018.8.27.2729. 
RELATOR:                           JUIZ JOCY GOMES DE ALMEIDA 
APELANTE:                        E. M. D. S. 
DEFENSORA PÚBLICA:  ESTELLAMARIS POSTAL. 
APELADO:                           MINISTÉRIO PÚBLICO. 
JUIZ SENTENCIANTE:     JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE PALMAS. 
COLEGIADO:                      3ª TURMA JULGADORA 
  
26-Apelação Criminal N° 0020700-10.2017.8.27.2706. 
RELATOR:                           JUIZ JOCY GOMES DE ALMEIDA 
APELANTE:                        REINALDO LUIZ VALADÃO. 
ADVOGADO:                       RAFAEL MARTINS COSTA. 
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APELADO:                           MINISTÉRIO PÚBLICO. 
JUIZ SENTENCIANTE:     JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DE ARAGUAÍNA. 
COLEGIADO:                      3ª TURMA JULGADORA 
  
27-Apelação Criminal N° 0000485-14.2016.8.27.2717. 
RELATOR:                           DESEMBARGADOR EURÍPEDES LAMOUNIER 
APELANTE:                        LUCAS VINICIUS SANTANA GUEDES DA SILVA.  
ADVOGADO:                       GERVANIO BARROS GOMES. 
APELADO:                           MINISTÉRIO PÚBLICO. 
JUIZ SENTENCIANTE:     JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE FIGUEIRÓPOLIS. 
COLEGIADO:                      4ª TURMA JULGADORA 
  
28-RECURSO EM SENTIDO ESTRITO N° 0013981-88.2021.8.27.2700. 
RELATOR:                           DESEMBARGADOR EURÍPEDES LAMOUNIER. 
RECORRENTE:                  ANDERSON COSTA DE OLIVEIRA.  
DEFENSORA PÚBLICA:  ESTELAMARIS POSTAL. 
RECORRIDO:                      MINISTÉRIO PÚBLICO. 
JUIZ SENTENCIANTE:     JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE ITAGUATINS. 
COLEGIADO:                      4ª TURMA JULGADORA 
  
29-RECURSO EM SENTIDO ESTRITO N° 0014301-41.2021.8.27.2700. 
RELATOR:                           DESEMBARGADOR EURÍPEDES LAMOUNIER. 
RECORRENTE:                  P. C. S..  
DEFENSORA PÚBLICA:  ESTELAMARIS POSTAL. 
RECORRIDO:                      MINISTÉRIO PÚBLICO. 
JUIZ SENTENCIANTE:     JUIZ DE DIREITO DA VARA ESPECIALIZADA NO COMBATE À VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER E 
CRIMES DOLOSOS CONTRA A VIDA DE GURUPI. 
COLEGIADO:                      4ª TURMA JULGADORA 
  
30-Apelação Criminal N° 0005337-97.2020.8.27.2731. 
RELATOR:                           DESEMBARGADOR EURÍPEDES LAMOUNIER. 
APELANTES:                      FABIO DIAS CARDOSO, FÁBIO JÚNIOR PEREIRA DA SILVA, GABRIEL GONÇALVES NARDES, 
JOÃO PAULO ALVES DA SILVA E OZIAS GONÇALVEZ VIEIRA. 
DEFENSORA PÚBLICA:  ESTELAMARIS POSTAL. 
APELADO:                           MINISTÉRIO PÚBLICPO. 
JUIZ SENTENCIANTE:     JUIZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE PARAÍSO. 
COLEGIADO:                      4ª TURMA JULGADORA 
  
31-Apelação Criminal N° 0044671-47.2020.8.27.2729. 
RELATOR:                           DESEMBARGADOR EURÍPEDES LAMOUNIER. 
APELANTE:                         A. L. D. S..  
DEFENSORA PÚBLICA:  ESTELAMARIS POSTAL. 
APELADO:                           MINISTÉRIO PÚBLICO. 
JUIZ SENTENCIANTE:     JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DE PALMAS. 
COLEGIADO:                      4ª TURMA JULGADORA 
  
32-Apelação Criminal N° 0042764-37.2020.8.27.2729. 
RELATOR:                           DESEMBARGADOR EURÍPEDES LAMOUNIER 
APELANTE:                        MINISTÉRIO PÚBLICO.  
APELADA:                           SARA FONSECA DE LIMA. 
ADVOGADOS:                    CILMARA SANTANA PIMENTEL  E GIANLUCA DEL DUQUE DE PAULA E SILVA   
APELADA:                           KANNANDA ARAÚJO DA SILVA. 
ADVOGADO:                       RAFAEL MARTINS COSTA. 
JUIZ SENTENCIANTE:     JUIZ DE DIREITO DA 4ª VARA CRIMINAL DE PALMAS. 
COLEGIADO:                      4ª TURMA JULGADORA 
  
33-Apelação Criminal N° 0027035-68.2020.8.27.2729. 
RELATOR:                           DESEMBARGADOR EURÍPEDES LAMOUNIER 
APELANTE:                        CARLOS EDUARDO BARBOSA ROCHA.  
DEFENSORA PÚBLICA:  ESTELLAMARIS POSTAL. 
APELADO:                           MINISTÉRIO PÚBLICO. 
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JUIZ SENTENCIANTE:     JUIZ DE DIREITO DA 4ª VARA CRIMINAL DE PALMAS. 
COLEGIADO:                      4ª TURMA JULGADORA 
  
34-Apelação Criminal N° 0020635-04.2021.8.27.2729. 
RELATOR:                           DESEMBARGADOR EURÍPEDES LAMOUNIER 
APELANTE:                         RICARDO FÉLIX EVANGELISTA. 
ADVOGADO:                       DONIZETE MARIA CARVALHO COUTINHO RORIZ. 
APELADO:                           MINISTÉRIO PÚBLICO. 
JUIZ SENTENCIANTE:     JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DE PALMAS. 
COLEGIADO:                      4ª TURMA JULGADORA 
  
35-Apelação Criminal N° 0026609-56.2020.8.27.2729. 
RELATOR:                           DESEMBARGADOR EURÍPEDES LAMOUNIER 
APELANTE:                        AGNALDO PEREIRA DE OLIVEIRA.  
ADVOGADO:                       RENATO MONTEIRO MARTINS. 
APELANTE:                         IRINEU RODRIGUES DE ALMEIDA. 
DEFENSORIA PÚBLICA: ESTELAMARIS POSTAL. 
APELADO:                           MINISTÉRIO PÚBLICO. 
JUIZ SENTENCIANTE:     JUIZ DE DIREITO DA 4ª VARA CRIMINAL DE PALMAS. 
COLEGIADO:                     4ª TURMA JULGADORA 
  
36-Apelação Criminal N° 0005988-37.2017.8.27.2731. 
RELATOR:                           DESEMBARGADOR EURÍPEDES LAMOUNIER 
APELANTE:                        WALEXON FERREIRA DE SOUZA.  
DEFENSORIA PÚBLICA: ESTELAMARIS POSTAL. 
APELADO:                           MINISTÉRIO PÚBLICO. 
JUIZ SENTENCIANTE:     JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE PARAISO DO TOCANTINS. 
COLEGIADO:                     4ª TURMA JULGADORA 
  
37-Apelação Criminal N° 0001527-22.2016.8.27.2710. 
RELATOR:                           DESEMBARGADOR EURÍPEDES LAMOUNIER. 
APELANTE:                        ILDEBRANIS ROCHA MACEDO. 
DEFENSORA PÚBLICA:  ESTELLAMARIS POSTAL 
APELADO:                           MINISTÉRIO PÚBLICO. 
JUIZ SENTENCIANTE:     JUÍZO DA 2ª ESCRIVANIA DE AUGUSTINÓPOLIS. 
COLEGIADO:                      4ª TURMA JULGADORA 
  
38-Apelação Criminal N° 0008984-78.2020.8.27.2706. 
RELATOR:                           DESEMBARGADOR EURÍPEDES LAMOUNIER 
APELANTE:                        C. F. B.  
ADVOGADO:                       SUELLEN DA SILVA BATTAGLIA. 
APELADO:                           MINISTÉRIO PÚBLICO. 
VÍTIMA:                                 S. R. D. B. 
DEFENSORA PÚBLICA:  ESTELLAMARIS POSTAL 
JUIZ SENTENCIANTE:     JUIZ DE DIREITO DA ESPECIALIZADA NO COMBATE À VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER DE 
ARAGUAÍNA. 
COLEGIADO:                      4ª TURMA JULGADORA 
  
39-Apelação Criminal N° 0000263-91.2021.8.27.2710. 
RELATOR:                           DESEMBARGADOR EURÍPEDES LAMOUNIER 
APELANTES:                      ANA CAROLINA SILVA MONTEIRO E KAIRO PEREIRA DE ASSIS.  
DEFENSORA PÚBLICA:  ESTELLAMARIS POSTAL. 
APELADO:                           MINISTÉRIO PÚBLICO. 
JUIZ SENTENCIANTE:     JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DE AUGUSTINÓPOLIS. 
COLEGIADO:                      4ª TURMA JULGADORA 
  
40-RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 0015562-41.2021.8.27.2700. 
RELATOR:                           DESEMBARGADOR ADOLFO AMARO MENDES 
RECORRENTE:                  ISRAEL TEIXEIRA DE JESUS.  
ADVOGADO:                       JOÃO NETO ALVES DE ARAÚJO.  
RECORRIDO:                      MINISTÉRIO PÚBLICO. 
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JUIZ SENTENCIANTE:     JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE FILADÉLFIA. 
COLEGIADO:                      5ª TURMA JULGADORA 
  
41-Apelação Criminal Nº 5004022-39.2011.8.27.2706. 
RELATOR:                           DESEMBARGADOR ADOLFO AMARO MENDES 
APELANTE:                        JOUVANE PEREIRA DA SILVA OU GEOVANE PEREIRA DA SILVA.  
DEFENSORA PÚBLICA:  ESTELAMARIS POSTAL.  
APELADO:                           MINISTÉRIO PÚBLICO. 
JUIZ SENTENCIANTE:     JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DE ARAGUAÍNA. 
COLEGIADO:                      5ª TURMA JULGADORA 
  
42-Apelação Criminal Nº 0033272-55.2019.8.27.2729. 
RELATOR:                           DESEMBARGADOR ADOLFO AMARO MENDES 
APELANTE:                        MINISTÉRIO PÚBLICO.  
APELADO:                           WEMERSON OLIVEIRA ARAUJO. 
ADVOGADO:                       FERNANDO GOMES ARAUJO PEREIRA. 
JUIZ SENTENCIANTE:     JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DE PALMAS. 
COLEGIADO:                      5ª TURMA JULGADORA 
  
43-Apelação Criminal N° 0013101-78.2021.8.27.2706. 
RELATOR:                          DESEMBARGADOR ADOLFO AMARO MENDES. 
APELANTE:                        EDVALDO REIS DOS SANTOS. 
DEFENSORA PÚBLICA:  ESTELLAMARIS POSTAL. 
APELADO:                           MINISTÉRIO PÚBLICO. 
JUIZ SENTENCIANTE:    JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE ARAGUAÍNA. 
COLEGIADO:                      5ª TURMA JULGADORA 
  
44-Apelação Criminal N° 0033686-82.2021.8.27.2729. 
RELATOR:                           DESEMBARGADOR ADOLFO AMARO MENDES. 
APELANTE:                        S. D. S. M.. 
ADVOGADO:                       ROBSON ADRIANO ARAGAO MACEDO, CARLOS ANTÔNIO DO NASCIMENTO E JÉSSICA 
GOMES MARTINS CARDOSO . 
APELADO:                        MINISTÉRIO PÚBLICO.                        
JUIZ SENTENCIANTE:     JUÍZO DA VARA DE COMBATE A VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER DE PALMAS. 
COLEGIADO:                      5ª TURMA JULGADORA 
  
45-Apelação Criminal N° 0027994-39.2020.8.27.2729. 
RELATOR:                           DESEMBARGADOR ADOLFO AMARO MENDES 
APELANTE:                        SHELICA RODRIGUES ARAUJO E FERNANDO TOLENTINO DE MOURA 
DEFENSORA PÚBLICA:  ESTELLAMARIS POSTAL. 
APELADO:                           MINISTÉRIO PÚBLICO. 
JUIZ SENTENCIANTE:     JUIZ DE DIREITO DA 4ª VARA CRIMINAL DE PALMAS. 
COLEGIADO:                      5ª TURMA JULGADORA 
   

WANDELBERTE RODRIGUES DE OLIVEIRA 
Secretário da 1ª Câmara Criminal 

 

Comunicados 
CONVOCAÇÃO PARA A 3ª SESSÃO ORDINÁRIA  

DE JULGAMENTO VIRTUAL 2022 
  
  
Em conformidade com as Resoluções n° 7-PRESIDÊNCIA/ASPRE (DJ 4699, pág. 54, de 18/3/2020) e n° 13- 
PRESIDÊNCIA/ASPRE (DJ 4756, pág. 54/55, de 22/6/2020), bem como Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, 
CONVOCO a 3ª Sessão Ordinária de Julgamento Virtual da 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do 
Tocantins para iniciar-se no dia 22/2/2022 às 00h e com término no dia 2/3/2022, às 23h59 cuja pauta será publicada no 
Diário da Justiça no prazo de até 5 (cinco) dias úteis antes da data da sessão virtual de julgamento. Será admitida a sustentação 
oral quando requerida até 24 horas antes do início da sessão. As sustentações orais serão realizadas por videoconferência 
no dia 22/2/2022 a partir das 14h e término no mesmo dia. Cabe ao representante judicial com capacidade postulatória 
informar o número do telefone, com WhatsApp e conta de correio eletrônico, para que seja enviado o link de acesso à sessão, 
em até 24 (vinte e quatro) horas antes da sessão. Se optar pela gravação da sustentação oral em mídia digital, deverá enviá-la à 
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secretaria da câmara, aos Advogados ex-adversos e ao membro do Ministério Público, quando oficiar no feito, até 24 horas antes 
da abertura da sessão de julgamento, por meio de correio eletrônico. O representante processual, com capacidade postulatória 
para a realização da sustentação oral, deverá providenciar os meios necessários, nesses compreendendo o hardware 
(computador ou aparelho celular e periféricos de áudio e vídeo), o software, bem como acesso à rede de internet com velocidade 
suficiente para participar da sessão em tempo real e realizarem as suas sustentações orais. Aberta a sessão virtual, o advogado 
deve aguardar que o processo a ser julgado seja anunciado e apregoado para que possa entrar no ambiente virtual de 
videoconferência. Após o presidente anunciar e apregoar os autos, o advogado terá o prazo de 2 (dois) minutos para acessar o 
ambiente virtual de videoconferência. Em caso de o representante judicial da parte requerer a sustentação oral e deixar de 
comparecer virtualmente sem justificativa plausível ou de remeter a respectiva mídia, o processo será julgado na sessão virtual, 
sem sustentação oral. 
Publique-se. 
Registre-se. 
Palmas/TO, 7 de fevereiro de 2022. 
  
  

Desembargador ADOLFO AMARO MENDES 
Presidente da 1ª Câmara Criminal 

 

1º GRAU DE JURISDIÇÃO 
ALVORADA 

1ª escrivania cível 

Às partes e aos advogados 
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL Nº 0001016-77.2018.8.27.2702/TO 
AUTOR: BANCO DO BRASIL SA 
RÉU: MERCEDES DE CASTRO RISPOLI ALVES 
RÉU: JOSÉ HUMBERTO RISPOLI ALVES 
RÉU: JULIANO DE CASTRO RISPOLI ALVES 
INTIMAÇÃO dos executados JOSE HUMBERTO RISPOLI ALVES, portador da Carteira de Identidade n° MG 644.161, expedida 
pelo (a) PC/MG, inscrito no CPF sob o nº 075.998.036-53 e MERCEDES DE CASTRO RISPOLI ALVES, portadora da Carteira 
de Identidade nº M 644-168. “SENTENÇA (...).“ O processo tramitava regularmente quando as partes se compuseram, 
requerendo sua homologação. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Observa-se do acordo apresentado, que este 
preserva os direitos e interesses das partes, não havendo indícios de que tenha sido celebrado com infringência a qualquer 
dispositivo legal, de modo que não há óbice à sua homologação. Desta forma, hei por bem HOMOLOGAR por sentença o 
acordo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos. De consequência, extingo o presente processo, com julgamento de mérito, 
conforme artigo 487, inciso III, alínea "b", determinando que, observadas as cautelas de praxe , sejam os autos arquivados. 
Cumpra-se nos termos requeridos no acordo. As partes ficam dispensadas do pagamento das custas processuais 
remanescentes, se houver, nos termos do artigo 90, §3º, do CPC. P.R.I. Fabiano Gonçalves Marques, Juiz de Direito”. 
 
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL Nº 0000787-88.2016.8.27.2702/TO 
AUTOR: BANCO DO BRASIL SA 
RÉU: OSWALDO FERNANDES DOS SANTOS 
RÉU: EUVANY FLAVIA BARBOSA CAMILO FERNANDES 
RÉU: OSWALDO FERNANDES SANTOS E CIA LTDA 
INTIMAÇÃO dos executados OSWALDO FERNANDES DOS SANTOS E CIA LTDA – ME., inscrito(a) no CNPJ sob nº 
09.414.374/0001-28, OSWALDO FERNANDES DOS SANTOS, portador da carteira de identidade RG n. 3468457 SSP/GO, 
inscrito no CPF/MF sob o n. 640.533.501-15, e EUVANY FLAVIA BARBOSA CAMILO FERNANDES, portador da carteira de 
identidade RG. n. 5089613 SSP/GO, inscrito no CPF/MF sob o n. 017.290.621-05. “SENTENÇA (...).“DEFERIU-SE o pedido e 
determinou a suspensão da execução pelo prazo de 1 (um) ano, período em que restaria também suspensa à prescrição, nos 
termos do artigo 921, inciso III, do CPC. Todavia, transcorrido o prazo, a parte exequente, devidamente intimada, não 
apresentou bens penhoráveis, mais tão somente refez os mesmos pedidos já deferidos anteriormente e que não lograram êxito 
na localização de bens. Caso deferido o pedido se retornará um círculo vicioso, repetido reiteradamente ano após ano. Isso por 
que mesmo que não se obteve êxito no bloqueio de valor, a parte autora não trouxe ao processo nenhuma justificativa de que 
tenha havido qualquer alteração econômica no patrimônio do devedor. É esse o entendimento do Superior Tribunal de Justiça 
quanto a novo pedido de penhora on-line, estando vedada a repetição de atos já praticados, salvo se houver indício de 
recebimento de valor penhorável. Portanto, obstado o pedido à falta de novas perspectivas penhoráveis, indefiro o pedido de 
nova pesquisa SISBAJUD. No mais, prescreve o artigo 921, § 2º, do CPC, que decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que 
seja localizado o executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos. Assim, 
determino a remessa do presente processo ao arquivo, com baixa na distribuição, excluindo-se do Relatório Estatístico das 
Atividades Forenses, até a ocorrência de situação que justifique o desarquivamento ou nova provocação dos interessados, 
informando bens passíveis de penhora. Intime-se. Fabiano Gonçalves Marques, Juiz de Direito”. 
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ARAGUAINA 
1ª vara criminal 

Editais de citações com prazo de 15 dias 
Edital de Citação e Intimação com prazo de 15 dias 
FRANCISCO VIEIRA FILHO, Juiz de direito titular da 1ª Vara Criminal 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 CITAR 
os (a) acusados (a): WILSON DA SILVA, brasileiro, filho de Manoel Francisco da Silva Filho e de Maria Antônia da Silva, nascido 
dia 01/07/1976, residente na Rua da Amoreira, Q-10, Lt. 14, Setor Araguaína Sul, em Araguaína/TO, atualmente em local incerto 
ou não sabido, denunciado nos autos da Ação Penal n° 0027382-73.2020.8.27.2706, nas penas do art. 121, §2º, inciso II 
(motivo fútil), do Código Penal, na forma do artigo 14, inciso II, do CP e como está em lugar incerto ou não sabido, fica 
citado pelo presente para o fim exclusivo de o acusado oferecer  defesa preliminar. O prazo para a defesa começará a fluir do 
comparecimento pessoal do acusado ou do defensor constituído. Para o conhecimento de todos é passado o presente edital, 
Conforme Portaria Conjunta nº 11/2021-PRESIDÊNCIA/ASPRE, 09 de abril de 2021. Art. 18. Para as partes que não tenham 
procurador constituído nos autos ou que não tenham sido localizadas, encontrando-se em local incerto e não sabido, deverá ser 
efetuada citação ou, quando necessário, disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico, sendo dispensada a fixação do edital 
físico no átrio do fórum durante regime extraordinário de teletrabalho compulsório integral. Comarca de Araguaína, Estado do 
Tocantins, 10 de fevereiro de 2022. Ulyanna Luiza Moreira - Técnica Judiciária. 
 

Central de execuções fiscais 
Às partes e aos advogados 

ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S) 
AUTOS Nº 5000111-68.2001.8.27.2706/TO 
CHAVE:  237356445913 
Classe Judicial: EXECUÇÃO FISCAL 
Exequente: ESTADO DO TOCANTINS 
Advogado/Procurador(a): SÉRGIO RODRIGO DO VALE PG6720412 
Executado: SHARLY WANDERSON CARNEIRO BENEVIDES 
Executado: LUZIA ALVES DE MACEDO SILVA 
Executado: GUIOMAR CARVALHO SILVA GOMES 
Executado: SILVA BENEVIDES & GOMES LTDA 
SENTENÇA: “(...) Destarte, o marco inicial se deu em 17/03/2015, portanto, o prazo prescricional ocorreu em 17/03/2021, uma 
vez que é contado o prazo de suspensão de 01 (um) ano mais o prazo prescricional de 05 (cinco) anos. DISPOSITIVO. Destarte, 
com respaldo no citado Recurso Especial Repetitivo nº 1.340.553, ESTATUO, de ofício, a prescrição intercorrente ao 
caso sub judice, e consequentemente, EXTINGO o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código 
de Processo Civil e artigo 174 do Código Tributário Nacional. Sem condenação em honorários advocatícios. Pautado no 
entendimento do Recurso Especial de n° 1769201, julgado pelo Superior Tribunal de Justiça, bem como corroborando com o 
princípio da causalidade, deixo de condenar a Fazenda Pública Estadual ao pagamento das custas processuais, tendo em 
vista que o executado deu causa ao ajuizamento da ação, sendo contraproducente que o exequente além de perder o seu direito 
em ver satisfeito o crédito exequendo, ainda assuma a obrigação quanto as custas judiciais. Determino ao Cartório da Vara de 
Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública que: 1 - Intimem as partes da presente sentença; 2 - Promova a retirada dos 
gravames existentes sobre bens de titularidade da partes executadas (evento 30); 3 - Caso seja interposto recurso de apelação: 
I) intime-se o apelado para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; II) apresentado recurso adesivo, intime-se a parte contrária 
para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; III) após, remetam-se os autos ao TJTO, independentemente de juízo de 
admissibilidade (CPC, art. 1.010, § 3º), a ser realizado pelo relator do recurso (CPC, art. 932, III), Intime-se. Cumpra-se. 
Araguaina-TO, 16 de dezembro de 2021. Milene de Carvalho Henrique – Juiza de Direito. 
 

Vara especializada no combate à violência contra a mulher 

Editais de intimações com prazo de 20 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO: 20 DIAS 
Classe da ação:  Ação Penal - Procedimento Sumário 
Nº dos Autos: 00201605420208272706 
Acusado: MACIEL SOARES BEZERRA 
 Vítima: JULIE ARAÚJO RODRIGUES2 e LAISA DE OLIVEIRA COSTA 
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: Laisa de Oliveira Costa, brasileira, solteira, 
nascida aos 23/06/2003, natural de Tucurui-PA, CPF nº 071.403.571-88, filha de Vicente de Paulo Rodrigues Costa e Neusa 
Araujo de Oliveira atualmente em local incerto ou não sabido,  da decisão/sentença proferida nos autos em epígrafe, cujo 
dispositivo segue transcrito: "... Ante o exposto, com fulcro no art. 386, VI, do Pergaminho Processual Penal, julgo 
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IMPROCEDENTE a pretensão punitiva do Estado, por estar caracterizada a legítima defesa. Assim, ABSOLVO o denunciado 
MACIEL SOARES BESERRA, já qualificado, da imputação das infrações penais descritas na exordial acusatória...". 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, 03 de fevereiro de 2022. Eu,  Albertino Coelho Neto, lavrei e subscrevi. 
 
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. Eu,  Albertino Coelho Neto, estagiario, lavrei e subscrevi. 
 

ARAGUATINS 
1ª escrivania cível 

Editais de citações com prazo de 30 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO E PAGAMENTO COM PRAZO DE 30 DIAS 
O Doutor José Carlos Tajra Reis Júnior, Meritíssimo Juiz de Direito- titular da Vara Cível da Comarca de Araguatins, Estado do 
Tocantins, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a todos quanto o presente Edital virem ou dele conhecimentos tiverem, que por este 
Juízo e Escrivania do 1º Cível, se processa os autos da ação da Ação MONITÓRIA, Processo nº 00027589320168272707, chave 
de acesso: 899711111816, que tem como Requerente: OLIVEIRA E QUEIROZ LTDA - ME, CNPJ: 14061989000158 e 
Requerido: MARCELO LOPES FONSECA,  brasileiro, inscrito no CPF nº 706.142.871-62. E é o presente para a CITAÇÃO do 
requerido supra atualmente em lugar incerto e não sabido, do inteiro teor da presente ação, bem assim, para no prazo de 15 
(quinze) dias pague o valor de R$ 2.247,27 (dois mil duzentos e quarenta e sete e vinte e sete reais), nos termos da ação 
monitória, conforme despacho do evento 12. Tudo nos termos do despacho, gerado no evento 90 a seguir transcrito: Tendo em 
vista que as tentativas de citação do requerido tornaram-se infrutíferas e, com base no art. 256 do NCPC, defiro a citação por 
edital, com prazo de 30 (trinta) dias. Em caso de não comparecimento da parte, NOMEIO como curador especial para defender 
os interesses do requerido citado por edital, a Defensoria Pública de Araguatins, nos termos do art. 72, II do NCPC. Intime-se o 
curador da presente nomeação, CONCEDENDO-LHE vistas ao processo pelo prazo de 30 (trinta) dias, prazo já deferido em 
dobro (artigo 186, CPC). Cumpra-se. Araguatins, data e hora no evento do sistema e-Proc. Juiz JOSÉ CARLOS TAJRA REIS 
JÚNIOR Titular da Vara Cível da Comarca de Araguatins.  DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguatins, Estado 
do Tocantins, aos 10 dias do mês de fevereiro de 2022.  Eu Ruth de S. A. da Silva, Técnica Judiciária, que digitei. 
 

AUGUSTINÓPOLIS 
2ªvara  cível de família e sucessões 

Editais de citação 
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 
EDITAL DE CITAÇÃO  E INTIMAÇÃO COM O PRAZO DE 10 DIAS 
O Doutor JEFFERSON DAVID ASEVEDO RAMOS, Juiz de Direito, desta Comarca de Augustinópolis, Estado do Tocantins, na 
forma da lei etc. FAZ SABER a todos que o presente  EDITAL virem, ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo se 
processam os autos supra qualificado, sendo o presente para CITAR o requerido OSVALDO GOMES DA SILVA, 
brasileiro,  estando atualmente em lugar incerto e não sabido, para responder aos termos da presentes ação, contestando-a, 
querendo, através de Advogado, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar a partir da data da audiência de Mediação/Conciliação, 
sob pena de confissão e revelia e INTIMAR para comparecer, à AUDIÊNCIA DE MEDIAÇÃO DESIGNADA PARA O DIA  
03/05/2022 às  16:20 horas - no CEJUSC - Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC), de Augustinópolis-
TO,  nos links de acesso ao Sistema de Videoconferências e Audiências do Tocantins - SIVAT dados disponiblizados no 
processo. Para quaisquer dúvidas e esclarecimentos, entrar em contato: Telefone e WhatsApp:(63) 9.9912-2783  
(Valmicélia). . TELEFONE DA DEFENSORIA: AGENDAMENTO: 63- 99947-2796. O não comparecimento injustificado do 
autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com 
multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União ou do 
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Estado. Art. 334, § 8º, do CPC. Para ter acesso ao inteiro teor do processo basta acessar o sítio do Tribunal de Justiça 
do  EstadoTocantins e seguir o seguinte passo: www.tjto.jus.br / processo judicial eletrônico-eproc / e-proc 1º grau / 
consulta pública / consulta processo / número e chave do processo (abaixo informados). NÚMERO DO 
PROCESSO: 0000044-44.2022.8.27.2710. E para que ninguém  alegue ignorância, mandou  expedir o presente Edital que será 
publicado no Diário da Justiça do Estado e afixado no átrio do Fórum local. Dado e passado nesta cidade e Comarca de 
Augustinópolis-TO, aos 09 de fevereiro de 2022. Eu, Pociane Batista dos Santos, Servidora de Secretaria, que 
digitei. JEFFERSON DAVID ASEVEDO RAMOS, Juiz de Direito. 
 

COLINAS 
1ª vara criminal 

Editais de intimações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
0000512-96.2022.827.2713– AÇÃO PENAL O DOUTOR JOSÉ CARLOS FERRERIA MACHADO, MERITÍSSIMO JUIZ 
SUBSTITUTO RESPONDENDO PELA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE COLINAS DO TOCANTINS, ESTADO DO 
TOCANTINS, NA FORMA DA LEI, ETC. FAZ SABER a todos quanto o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, que 
por meio deste edital de Intimação fica o acusado, MARCOS ANTONIO DOS SANTOS SILVEIRA, brasileiro, solteiro, polidor de 
veículos, nascido aos 07.091999, filho de Geraldo Lira Silveira e Sanderly Rodrigues dos Santos, o qual se encontra atualmente 
em local incerto ou não sabido, intimado para, tomar conhecimento da r. decisão prolatada no evento 08, segue cópia da parte 
dispositiva: DISPOSITIVO - 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) Afastamento do lar, domicílio ou local 
de convivência com a vítima; b) No curso deste procedimento ou até ulterior determinação judicial, o requerido deve manter uma 
distância mínima de 200 (duzentos) metros do imóvel onde reside a requerente, ainda que esta não esteja no local; c) Está 
também proibido de se aproximar da vítima, devendo manter desta uma distância mínima de 200 (duzentos) metros, ainda que 
seja em lugar público; d) Está proibido ainda de manter contato com a ofendida e testemunhas por qualquer meio de 
comunicação, mesmo que o contato se dê por intermédio de terceiros, a pedido do requerido; e) Está proibido de freqüentar 
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. Ressalto que as presentes medidas possuem caráter precário, devendo as partes ingressarem com ação própria no 
juízo de família competente, para resolverem de forma definitiva as questões atinentes aos alimentos e patrimônio adquirido pelo 
casal. Fica o requerido advertido de que o descumprimento das medidas acima impostas poderá implicar, em último caso, na 
decretação de sua prisão preventiva, nos termos do art. 282, § 4º, do Código Instrumental Penal; bem como na configuração do 
crime previsto no artigo 24-A da Lei 11.340/2006. O Senhor oficial de justiça deverá indagar a vítima, no ato de sua intimação, se 
tem condições de constituir advogado. PRAZO DE VIGÊNCIA: Estas medidas permanecerão em vigor até o trânsito em julgado 
de eventual sentença condenatória que venha a ser proferida em face do requerido, ou mesmo de sentença absolutória ou de 
qualquer outra causa de extinção do processo principal vinculado, momentos em que elas serão automaticamente cessadas, 
salvo se, previamente, a vítima demonstrar que a situação de risco ainda persiste, devendo procurar a Defensoria Pública para 
tanto, caso não possua condições financeiras de contratar advogado. Outrossim, não sendo instaurado nenhum procedimento 
criminal correlato a estas medidas, seja por falta de representação ou de ajuizamento de ação penal privada, o prazo de duração 
será de seis meses. Esta decisão SERVE DE MANDADO de intimação do requerido e de notificação da requerente, os quais 
serão cumpridos no prazo máximo de 48 horas, a contar da respectiva distribuição ao oficial de justiça (art. 1º da Resolução 
346/2020 do Conselho Nacional de Justiça). Colinas do Tocantins/TO, 05 de fevereiro de 2022. José Carlos Ferreira Machado – 
Juiz de Direito. Para conhecimento de todos é passado o Presente Edital, ficando a 2ª via afixada no “Placar” do Fórum da 
Comarca de Colinas do Tocantins, Estado do Tocantins e a 3ª via publicada no Diário da Justiça. DADO E PASSADO nesta 
cidade e Comarca do Tocantins, Estado do Tocantins, aos 10 de fevereiro de 2022. Eu, ____ (Keliane Almeida), Técnico 
Judiciário, Mat. 249830, da Vara Criminal, lavrei e subscrevi. JOSÉ CARLOS FERREIRA MACHADO - Juiz Substituto 
Respondendo pela Vara Criminal. 
 

DIANÓPOLIS 
Diretoria do foro 

Portaria Nº 247/2022 - PRESIDÊNCIA/DF DIANÓPOLIS, de 08 de fevereiro de 2022 O Dr. JOÃO ALBERTO MENDES 
BEZERRA JÚNIOR, MM. Juiz de Direito, Diretor do Foro desta Comarca de Dianópolis -TO, usando das atribuições que lhe 
competem etc.CONSIDERANDO a desinstalação da Comarca de Almas e sua anexação à Comarca de Dianópolis, de acordo 
com o processo SEI nº 21.0.000006855-9;CONSIDERANDO a Representação da Senhora ANA PAULA DE ARAÚJO 
KOERNER, em face do Senhor E. F. C., titular do Cartório do Registro de Imóveis, Pessoa Jurídica, Títulos, Documentos, 
Protestos e Tabelionato de Notas do Município de Porto Alegre do Tocantins -TO, para apuração de suposta infração disciplinar 
do delegatário;CONSIDERANDO, ainda, que, consoante a Organização Judiciária do Estado do Tocantins, a competência para 
fiscalizar os serviços judiciários, notariais e de registro dos distritos judiciários integrantes da Comarca é atribuição do Juiz de 
Direito Diretor do Foro, à luz do art. 42, inciso I, u da Lei Complementar Estadual nº 10/96;CONSIDERANDO, finalmente, a 
solicitação inserta no evento 4145763, por meio da qual se requer a prorrogação de prazo da Comissão, por mais trinta dias, 
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nos termos do art. 166, § 3º da Lei 1.818/07, adrede deferida.RESOLVE:PRORROGAR os prazos da Comissão de Sindicância 
Investigativa, nos termos do art. 166, § 3º da Lei 1.818/07, por mais trinta dias, a partir do 8 de fevereiro de 2022, para conclusão 
dos trabalhos.Publique-se. Cumpra-se. 

João Alberto Mendes Bezerra Júnio 
Juiz de Direito Diretor do foro 

 
 

Vara cível 

Editais de citações com prazo de 20 dias 
O Doutor João Alberto Mendes Bezerra Júnior, Juiz de Direito da Vara Cível e Família da Comarca de Dianópolis-TO, na forma 
da Lei, etc..FAZ SABER, a todos que o presente Edital de Citação virem ou dele tiverem conhecimento, expedido nos autos 
nº 5000156-04.2012.8.27.2701 de Inventário, tendo como Requerente(s) ELCIDINA RODRIGUES DA SILVA e 
Requerido(s) PROCESSO SEM PARTE REU. Pelo presente edital, que será afixado na sede deste Juízo, no lugar público de 
costume e por cópia publicada no Diário da Justiça, CITA, os interessados ausentes e desconhecidos, para querendo 
no prazo de 20 (vinte) dias, contestarem a presente ação, sob pena de revelia. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de 
Dianópolis-TO, aos 10 dias do mês de fevereiro do ano de 2022. Eu, Teolliana Cardoso Gomes, Servidora de Secretaria, 
digitei. João Alberto Mendes Bezerra Júnior, Juiz de Direito. 
 

GOIATINS 
1ª escrivania cível 

Editais 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS 
O Exmº Sr. Dr. RODRIGO DA SILVA PEREZ ARAÚJO – Juiz de Direito substituto automático desta Comarca de Goiatins – 
Estado do Tocantins, na forma da lei, etc. FAZ SABER a todos quanto o presente edital virem ou dele conhecimentos tiverem, 
que por este Juízo e Escrivania Cível, se processam aos termos da Ação de Usucapião registrada sob o n. 0000871-
98.2017.8.27.2720, na qual figura como requerente LENIEL GOMES ARAUJO, JOVINO ALVES BEZERRA, ADELIA BEZERRA 
DE SOUSA E JUVENILSON ALVES DA SILVA e Requerido DOMINGOS LOPES DA SILVA, e por meio deste, CITAR o(s) 
demandado(s), a pessoa em nome de quem esteja registrado o imóvel e os confinantes, bem como seus respectivos cônjuges, 
possam oferecer contestação, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias úteis (art. 335), podendo arguir toda a matéria de defesa, 
expondo as razões de fato e de direito com que impugna o pedido do autor e especificando as provas que pretende produzir (art. 
336), manifestando-se precisamente sobre as alegações de fato constantes da petição inicial, sendo considerado revel e 
presumidas como verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor (arts. 341 e 344), podendo ainda arguir nos mesmos 
autos incompetência absoluta ou relativa, incorreção do valor da causa e indevida concessão do benefício da gratuidade 
processual (art. 337), inclusive independentemente de oferecer contestação, propor reconvenção nos mesmos autos para 
manifestar pretensão própria, conexa com a ação principal ou com o fundamento da defesa (art. 343). Dado e passado nesta 
cidade e Comarca de Goiatins TO, aos 04 (quatro) dias do mês de fevereiro (02) do ano de dois mil e vinte e dois (2022). 
Certifico e dou fé que, afixei uma via do presente Edital no placar do Fórum local, às 14:04:12, na data de 05/02/2022. 
Eu, Orcean Oliveira Costa e Silva, Técnico Judiciário, Mat. n 358142 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS 
 Exmº Sr. Dr. RODRIGO DA SILVA PEREZ ARAÚJO – Juiz de Direito substituto automático desta Comarca de Goiatins – Estado 
do Tocantins, na forma da lei, etc. FAZ SABER a todos quanto o presente edital virem ou dele conhecimentos tiverem, que por 
este Juízo e Escrivania Cível, se processam aos termos da Ação CIVIL registrada sob o n. 00010393720168272720, na qual 
figura como requerente RAIMUNDO JOSÉ MARINHO NETO e Requeridos VALDENIR MACHADO DE SOUZA, brasileiro, 
portador do CPF nº 342.472.621-49, vem por meio deste, CITAR o demandado para no prazo deste, devedor para que no prazo 
de 15 (quinze) dias úteis pague o débito, acrescido das custas processuais, taxa judiciária e honorários advocatícios da fase 
anterior de conhecimento, sob pena de multa processual de 10%, além de mais 10% à título honorários advocatícios 
sucumbenciais desta fase de cumprimento de sentença, sendo considerado revel será nomeado curador especial para 
apresentação de defesa. Dado e passado nesta cidade e Comarca de Goiatins TO, ao 01 (primeiro) dias do mês de fevereiro 
(02) do ano de dois mil e vinte e dois (2022). Certifico e dou fé que, afixei uma via do presente Edital no placar do Fórum local, às 
14:04:12, na data de 02/02/2022. Eu, Orcean Oliveira Costa e Silva, Técnico Judiciário, Mat. n 358142. 
 

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, 
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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.° 0003062-74.2021.8.27.2721. Incidência Penal: artigo 129, § 1º Inc. I do Código 
Penal. Autor da denúncia: O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS. Denunciado: RUBENS FRANQUES DA 
SILVA, brasileiro, casado, soldador, nascido aos 17/06/1992, natural de Araguaína/TO, filho de Dolores Franques da Silva, 
portador do RG. 975967- SSP/TO, e CPF. 059.216.091-29, estando atualmente em local incerto e não sabido. Dado e passado 
nesta cidade e Comarca de Guaraí, Estado do Tocantins, aos 08/02/2022. Elaborado por RENATA TAVERNARD VAZ CAIXETA, 
estagiária, matrícula 360052, e corrigido por mim, BÁRBARA PEREIRA XAVIER, Diretora de Secretaria, matrícula 357073, 
certificando a autenticidade da assinatura do Meritíssimo Juiz abaixo que mandou expedir o presente. FÁBIO COSTA 
GONZAGA, Juiz de Direito. 
 

GURUPI 
2ª vara criminal 

Editais de citações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
FINALIDADE: 
CITAÇÃO do Réu ADRIANO BEZERRA DA SILVA, brasileiro, solteiro, pintor, natural de Gurupi-TO, nascido em 23.01.2002, filho 
de Georgina Moreira Rabelo, portador do CPF 082.219.091-57, atualmente em lugar incerto e não sabido, para responder a 
acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 
ADVERTÊNCIA: 
O não comparecimento voluntário implicará na nomeação de Defensor Público para patrocinar a defesa técnica. 
IMPUTAÇÃO: 
 artigo 14 da Lei 10.826/03 
Gurupi/TO, aos 07/02/2022. Eu, Hermes Gomes Ferreira, Auxiliar Administrativo, lavrei o presente e o inseri. 
 

Central de execução fiscal 
Editais de citações com prazo de 30 dias 

EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 DIAS  
Na forma da Lei. Determino à CITAÇÃO do executado: ANTONIO JOVENCIO LOPES - CPF/CNPJ: 243.439.601-10, por estar 
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – 
Autos Eletrônico - e-Proc - nº 0011765-98.2015.827.2722, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, bem como, para, 
no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa No (S). 3435, cujo valor até a data 
do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 223,19 (DUZENTOS E VINTE E TRES REAIS E DEZENOVE CENTAVOS ) 
que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à 
ordem deste Juízo em estabelecimento oficial de crédito que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, 
nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. E, para que chegue 
ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mando expedir o presente que será publicado na forma da lei. 
Cite-se. Cumpra-se. Gurupi/TO 09 fevereiro de 2022. Doutor Nassib Cleto Mamud, MM. Juiz de Direito da Vara dos Feitos, 
Fazenda e Registros Públicos desta cidade e Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 DIAS  
Na forma da Lei. Determino à CITAÇÃO do executado: FRANCISCO ASEILDO DE OLIVEIRA - CPF/CNPJ: 02462803874, por 
estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – 
Autos Eletrônico - e-Proc - nº 0011847-66.2014.827.2722, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, bem como, para, 
no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa No (S). 66893, cujo valor até a data 
do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 111,12 (cento e onze reais e doze centavos) que deverá ser acrescido dos 
juros, multa de mora e encargos ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo em 
estabelecimento oficial de crédito que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, 
ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. E, para que chegue ao conhecimento de todos e 
ninguém possa alegar ignorância, mando expedir o presente que será publicado na forma da lei. Cite-se. Cumpra-se. Gurupi/TO 
09 fevereiro de 2022. Doutor Nassib Cleto Mamud, MM. Juiz de Direito da Vara dos Feitos, Fazenda e Registros Públicos desta 
cidade e Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 DIAS  
Na forma da Lei. Determino à CITAÇÃO do executado: CHAMEGÁS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE GÁS LTDA- 
CPF/CNPJ: 03819430000128, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da 
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 0012178-48.2014.827.2722, que lhe move A FAZENDA 
PÚBLICA MUNICIPAL, bem como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida 
Ativa No (S). 10722, cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 686,88 (seiscentos e oitenta e 
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seis reais e oitenta e oito centavos) que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos ou, garantir (em) a 
Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo em estabelecimento oficial de crédito que assegure a atualização 
monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e 
aceitos pelo exequente. E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mando expedir o 
presente que será publicado na forma da lei. Cite-se. Cumpra-se. Gurupi/TO 09 fevereiro de 2022. Doutor Nassib Cleto Mamud, 
MM. Juiz de Direito da Vara dos Feitos, Fazenda e Registros Públicos desta cidade e Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 DIAS  
Na forma da Lei. Determino à CITAÇÃO do executado: ASSOCIAÇÃO MEDICA DO TOCANTINS - REGIONAL DE GURUPI 
LTDA - CPF/CNPJ: 00278812000101, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da 
existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 0012614-70.2015.827.2722, que lhe move A 
FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, bem como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida indicada na(s) Certidão(ões) 
de Dívida Ativa No (S). 104051, cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 480,20 
(QUATROCENTOS E OITENTA REAIS E VINTE CENTAVOS) que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos 
ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo em estabelecimento oficial de crédito que 
assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens 
oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar 
ignorância, mando expedir o presente que será publicado na forma da lei. Cite-se. Cumpra-se. Gurupi/TO 09 fevereiro de 2022. 
Doutor Nassib Cleto Mamud, MM. Juiz de Direito da Vara dos Feitos, Fazenda e Registros Públicos desta cidade e Comarca de 
Gurupi, Estado do Tocantins. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 DIAS  
Na forma da Lei. Determino à CITAÇÃO do executado: ADIVANO LEMES GOMES- CPF/CNPJ: 07.115.954/0001-99, por estar 
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – 
Autos Eletrônico - e-Proc - nº 0012856-29.2015.827.2722, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, bem como, para, 
no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa No (S). 255, cujo valor até a data do 
ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 345,39 (TREZENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E TRINTA E NOVE 
CENTAVOS) que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito 
em dinheiro à ordem deste Juízo em estabelecimento oficial de crédito que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança 
bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. E, para 
que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mando expedir o presente que será publicado na 
forma da lei. Cite-se. Cumpra-se. Gurupi/TO 09 fevereiro de 2022. Doutor Nassib Cleto Mamud, MM. Juiz de Direito da Vara dos 
Feitos, Fazenda e Registros Públicos desta cidade e Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins. 
 

Vara especializada no combate à violência contra a mulher 
Editais de citações com prazo de 15 dias 

EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Ação Penal nº 0007719.56.2021.827.2722 
Denunciado: Wilha Batista de Oliveira 
O Doutor Jossanner Nery Nogueira Luna Juiz de Direito do Juízo da Especializada no Combate a Violência contra a Mulher e 
Crimes Dolosos Contra a Vida de Gurupi, Estado do Tocantins, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a todos os que o presente 
edital com prazo de quinze (15) dias virem, ou dele tiver conhecimento, que neste Juízo corre em seus trâmites legais, os autos 
de Ação Penal supra, que a Justiça Pública move em desfavor de WILHA BATISTA DE OLIVEIRA, brasileiro, natural de Formoso 
do Araguaia, filho de Paulo Roberto Rodrigues de  Oliveira e de Luzanira Batista de Oliveira, nascido aos 0007714.02.1992, CPF 
041.898.271-69,, atualmente em local incerto e não sabido, como incurso nas penas artigos artigos 129 §9 c.c artigo 61, “h”, 
ambos do Código Penal, requerendo seja recebida e autuada esta para a instauração do devido processo penal constitucional, 
com observância do procedimento definido na Lei n. 11.340/06 (Lei Maria da Penha),fica citado pelo presente, para apresentar 
RESPOSTA À ACUSAÇÃO, no prazo de 10 (dez) dias, através de advogado, oportunidade em que poderá oferecer documentos, 
justificações, especificar as provas que pretende produzir e arrolar, até 8 (oito) testemunhas, tudo nos termos do artigo 396-A, 
CPP, sob pena de revelia e conseqüente suspensão nos termos do art. 366 do CPP; para conhecimento de todos será publicado 
o presente edital no Diário da Justiça. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins, quinta-feira, 
10 de fevereiro de 2022. Eu, Diane Perinazzo, Chefe de Secretaria, que digitei e lavrei o presente. Jossanner Nery Nogueira 
Luna Juiz de Direito. 
 

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  0001724-21.2019.8.27.2726 
ACUSADO: WALYSON NASCIMENTO MARTINS 
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FINALIDADE: CITAR o réu: WALYSON NASCIMENTO MARTINS, brasileiro, solteiro, lavrador, filho de Damiana do Nascimento 
Martins e Geraldo Martins da Cunha, nascido aos 19/12/1995,atualmente em lugar incerto e não sabido. Como incurso (s) nas 
sanções do (s) artigo 155,caput, do Código Penal . 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 nove  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: 0002149-77.2021.8.27.2726 
REU: ROMARIO SOARES FEITOSA 
FINALIDADE: CITAR o réu: ROMARIO SOARES FEITOSA, brasileiro, qualificado nos autos, atualmente em lugar incerto e não 
sabido. Como incurso (s) nas sanções do (s) artigo 121, caput, c/c art. 14, II do Código Penal. 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 10  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. 
 

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 5ª 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 5ª Vara Cível de Palmas, tramita o processo de nº. 5001901-71.2008.8.27.2729, Classe: 
Cumprimento de sentença, proposta por NELSON AMORIM SOARES, em desfavor de CHAGAS E REIS LTDA, e que por este 
meio, procede a INTIMAÇÃO da parte Executada , na pessoal de seu representante legal, 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 
descrito na petição inicial - R$ 37.972,64  (trinta e sete mil, novecentos e setenta e dois reais e sessenta e quatro 
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 85. 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 e-Proc. 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 909449134014 para acesso integral. Eu, Amanda Coelho Soares, Servidora 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. Documento eletrônico assinado por SILVANA MARIA 
PARFIENIUK, Juíza Coordenadora 
 

1ª vara criminal 

Editais de citações com prazo de 15 dias 
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 
EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
AUTOS Nº 0006060-25.2020.8.27.2729 
AÇÃO PENAL - Procedimento Ordinário 
Acusado(s): KLEBER FERNANDES CORREA e FRANCISCO ALVES DO NASCIMENTO 
FINALIDADE: O juiz de Direito CLEDSON JOSÉ DIAS NUNES , 1ª Vara Criminal de Palmas, no uso das suas atribuições legais, 
etc. FAZ SABER a todos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, por esse meio, CITA e INTIMA, COM O 
PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, o(a) acusado(a) FRANCISCO ALVES DO NASCIMENTO (alcunha Naldinho, brasileiro, solteiro, 
nascido em 12/10/1991, natural de Santa Inês – MA, filho de Rosélia Alves do Nascimento e de Conrado do Nascimento, 
atualmente em local incerto e não sabido), nos autos da AÇÃO PENAL nº 00060602520208272729, pelos motivos a seguir 
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expostos: "DENÚNCIA: "EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE 
PALMAS/TO O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS, por seu órgão de execução, no exercício da competência 
estabelecida no artigo 129, I, da Constituição Federal, com lastro nos autos de Inquérito Policial nº. 0055719- 37.2019.827.2729, 
vem, perante Vossa Excelência oferecer DENÚNCIA em desfavor de: KLEBER FERNANDES CORREA, alcunha Perninha, 
brasileiro, vendedor, união estável, nascido aos 29/10/1970, natural de Esperantinópolis – MA, filho de Maria Fernandes Correa e 
José Correa Lima, inscrito no CPF sob o nº 873.080.991-20, residente e domiciliado na T-22, NS 12, Lote 16, Conj. 38, Taquari 
T-22, nesta Capital; e FRANCISCO ALVES DO NASCIMENTO, alcunha Naldinho, brasileiro, solteiro, nascido em 12/10/1991, 
natural de Santa Inês – MA, filho de Rosélia Alves do Nascimento e de Conrado do Nascimento, domiciliado na Quadra 607 
norte, Al. 07, QI 09, Lt. 13, nesta Capital, pela prática da conduta delituosa a seguir imputada e descrita: Consta dos autos de 
inquérito policial que, no dia 23 de outubro de 2019, por volta de 15h34min, na 606 Norte, Rua 12, Qi 14, Lote 06, ARNE 74, Nº 
06, nesta Capital, os denunciados KLEBER FERNANDES CORREA e FRANCISCO ALVES DO NASCIMENTO, subtraíram para 
si, mediante destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa, 01 Televisão 48”, marca Samsung e 01 Televisão 50”, 
marca LG, ambas avaliadas em R$ 2.000,00 (dois mil reais), de propriedade da vítima Vilson Pereira dos Santos. Segundo 
restou apurado, na data dos fatos, os denunciados Kleber e Francisco, ingressaram na residência da vítima, que se encontrava 
vazia no dado momento, e do local subtraíram 02 (dosi) aparelhos Smart TV’s. Apurous-se que, para ingressarem ao local, os 
denunciados retiraram o portão residencial do trilho e arrombaram uma das janelas do imóvel. Após subtraírem todos os bens, os 
autores deixaram o local em um veículo VW Gol, de cor branca, 04 portas, que era conduzido pelo denunciado Kleber. Ao serem 
analisadas as filmagens de segurança da residência, para a investigação a autoria do delito, foi visualizada a pessoa do autor 
Kleber. Desta feita, o denunciado foi localizado, e ao ser interrogado, o mesmo confessou a autoria, declarando que ele e seu 
comparsa Francisco dividiram os objetos furtados, ficando cada um com um televisor, vez que o denunciado Kleber vendeu o 
televisor que lhe pertencia, pelo valor de R$ 800,00 (oitocentos reais), para um indivíduo chamado Edinaldo, tendo este indivíduo 
ido para a cidade de Goiânia e levado o referido televisor, não tendo conhecimento de para quem seu comparsa vendeu o outro 
televisor. Assim agindo, os denunciados Kleber Fernandes Correa e Francisco Alves do Nascimento incidiram na conduta 
descrita no art. 155, § 4º, I, do CPB motivo pelo qual o MINISTÉRIO PÚBLICO oferece a presente DENÚNCIA, requerendo que, 
recebida, sejam os denunciados citados para apresentarem resposta à acusação, designada audiência de instrução e 
julgamento, com a oitiva das testemunhas adiante arroladas, interrogatório e demais providências, seguindo-se o feito até final 
sentença. Requer ainda, a fixação de indenização mínima por danos materiais ou morais causados a vítima, na forma do art. 
387, inc. IV, do Código de Processo Penal. Palmas/TO, data certificada pelo sistema. Delveaux Prudente Júnior Promotor de 
Justiça. Rol de testemunhas/informantes: 01) Vilson Pereira dos Santos (vítima), residente e domiciliado na Rua 12, Ql 14, 606 
Norte, Nº 06, Guaraí-TO, fone (63) 98499-2113 ; 02) Deise Celky, podendo ser loclaizada na 1ª DP Balmas." DESPACHO: 
"AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO Nº 0006060-25.2020.8.27.2729/TO AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO RÉU: 
KLEBER FERNANDES CORREA RÉU: FRANCISCO ALVES DO NASCIMENTO DESPACHO/DECISÃO Consoante dispõe o art. 
361 do CPP, "Se o réu não for encontrado, será citado por edital, com o prazo de 15 (quinze) dias." No caso em tela, o réu 
FRANCISCO ALVES DO NASCIMENTO não foi encontrado para citação e o Ministério Público informou que restaram 
esgotadadas as possibilidades de encontrar seu endereço atual. Portanto, expeça-se edital de citação, na forma do art. 361 do 
CPP. Transcorrido o prazo de 15 dias do edital, se o réu não comparecer nem constituir advogado, faça-se conclusão para os 
fins do art. 366, do CPP. Ao final, conclusos. Data certifica no sistema e-proc. Documento eletrônico assinado por CLEDSON 
JOSE DIAS NUNES, Juiz de Direito, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Instrução 
Normativa nº 5, de 24 de outubro de 2011. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico 
http://www.tjto.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 4336722v2 e do código CRC 5b45efbc. Informações 
adicionais da assinatura: Signatário (a): CLEDSON JOSE DIAS NUNES Data e Hora: 14/12/2021, às 10:7:15". INFORMAÇÕES 
E ADVERTÊNCIAS: 1. O endereço da Defensoria Pública é Quadra 502 Sul, Av. Teotônio Segurado, Paço Municipal, ao lado do 
Fórum, Palmas/TO, CEP: 77021-654, telefone: (63) 3218-6752; 2. Na resposta, o acusado poderá 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 sua intimação, quando necessário (art. 396-A do Código de Processo Penal); 3. Não apresentada a 
resposta no prazo legal, ou se o acusado, citado, não constituir defensor, o juiz nomeará defensor para oferecê-la (§ 2º do 
mesmo artigo); 4. O processo seguirá sem a presença do acusado que, citado ou intimado pessoalmente para qualquer ato, 
deixar de comparecer sem motivo justificado, ou, no caso de mudança de residência. Para o conhecimento de todos é passado o 
presente edital, cuja 2ª via fica afixada no local de costume, bem como será publicado no Diário da Justiça. DADO E PASSADO, 
nesta cidade e Comarca de Palmas/TO, 10/02/2022. Eu, GRACIELE PACINI RODRIGUES, digitei e subscrevo. 
 

2ª vara criminal 

Editais de intimações de sentença com prazo de 60 dias 
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA COM PRAZO DE 60 (SESSENTA) DIAS 
AUTOS Nº 0032366-31.2020.8.27.2729 
Juizo da 2ª Vara Criminal de Palmas 
AÇÃO PENAL - Procedimento Ordinário 
Acusado (a): WESLEY SILVA QUINTANILHA  
FINALIDADE: O Juiz de direito da 2ª Vara Criminal de Palmas, Dr. Luiz Zilmar dos Santos Pires, no uso das suas atribuições 
legais, etc FAZ SABER a todos que o presente edital virem ou conhecimento tiverem, que, por esse meio, INTIMA o(a) 
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acusado(a) WESLEY SILVA QUINTANILHA,Brasileiro, divorciado, motorista de aplicativo, natural de Inhumas/GO, nascido em 
08/09/1976, inscrito no CPF sob o nº 508.475.462-68, RG nº 6860034 SSP/GO, filho de Maria Lucinda Silva Quintanilha e 
Benedito Elcione Quintanilha., residente e domiciliado na Residente e domiciliado na Rua U-43, Lote 07, Qd.14, Setor Vila 
União ou Rua 69A, Setor Norte Ferroviário, nº 320, ambos em Goiânia/GO, atualmente em local incerto e não sabido, com prazo 
de 60 (sessenta) dias, a fim de cientificar-lhe da SENTENÇA proferida nos autos da AÇÃO PENAL n.º 0032366-
31.2020.8.27.2729, cujo resumo/teor segue transcrito: "1. RELATÓRIO - Trata-se de ação penal promovida pelo Ministério 
Público do Estado do Tocantins em desfavor de Guilherme Barbosa da Silva, Renato Pinto da Trindade e Wesley Silva 
Quintanilha, pela prática das condutas descritas nos artigos 148, caput, e § 1º, IV, e 129, caput, ambos do Código Penal, e no 
artigo 15 da Lei n. 10.826/2013, pelos fatos assim narrados na peça exordial, os quais transcrevo, in verbis: [...] Noticiam os 
autos do Inquérito Policial que, no dia 09 de janeiro de 2020, sem horário específico, na cidade de Almas-TO e em Palmas-TO, 
os denunciados Guilherme Barbosa da Silva, Renato Pinto da Trindade e Wesley Silva Quintanilha, privou as vítimas Maria Zélia 
Bispo Furtado, Alessandro Bispo Furtado, Marcelo Bispo Rodrigues, Geová Novais de Brito, Edimunda Bispo Furtado e Carlos 
Eduardo Bispo Furtado de sua liberdade, mediante sequestro e cárcere privado, e ainda ofendeu a integridade corporal e a 
saúde das vítimas Alessandro Bispo Furtado e Carlos Eduardo Bispo Furtado , bem como efetuaram disparo de arma de fogo em 
lugar habitado. Segundo consta dos autos investigatórios, na data de 09/01/2020, os denunciados Guilherme Barbosa da Silva, 
Renato Pinto da Trindade e Wesley Silva Quintanilha vieram do Estado de Goiás com destino a Palmas – TO, com o escopo de 
recuperar drogas furtadas deles, avaliadas em R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), pelos adolescentes Carlos Eduardo e Alessandro 
Bispo. No trajeto até esta cidade, os denunciados passaram pela cidade de Almas – TO, onde sequestraram e mantiveram em 
cárcere privado a vítima Edmunda Bispo, trazendo-a a cidade de Palmas-TO para que ela informasse a localização de seu filho 
Alessandro Bispo, que se encontrava residindo nesta urbe. Ato contínuo, ao chegarem na cidade de Palmas, os denunciados 
foram até um imóvel localizado no Setor de Chácaras no Santa Fé, onde renderam as vítimas Geová Novais, Maria Zélia e 
Marcelo Bispo, mantendo-os também em cárcere privado e os obrigou a informar a localização dos adolescentes Alessandro e 
Carlos Eduardo. Os adolescentes Alessandro e Carlos Eduardo foram localizados numa chácara na Região Norte desta Capital. 
Neste instante, mantendo todas as vítimas em seu poder e ameaçando-as de morte com o emprego de armas de fogo, além de 
agredi-las com tapas e pauladas, os denunciados exigiram que aquelas informassem onde estava a droga, no que foram 
atendidos pouco tempo depois. Extrai-se do feito que, enquanto os denunciados torturavam as vítimas, aproveitando-se de um 
momento de distração dos denunciados, o adolescente Alessandro Bispo empreendeu fuga, correndo em direção ao matagal, 
ocasião em que os denunciados efetuaram disparos de arma de fogo, contra o mesmo, porém não conseguindo alvejá-lo. A 
droga foi localizada pelos denunciados, que então libertaram as vítimas e evadiram, tomando rumo ignorado. Os fatos foram 
levados ao conhecimento da autoridade policial competente, que concluiu as investigações. Não foi possível realizar a oitiva e 
nem realização de exames pelo Instituto Médico Legal da vítima Alessandro Bispo Furtado (nascido aos 06.07.2003, com 16 
anos de idade), em razão de sua genitora, Edmunda Bispo Furtado, ter negado o comparecimento do adolescente perante a 
Delegacia de Polícia por temer pela vida do mesmo, haja vista ter recebido ameaças por telefone (evento 45). Perante a 
Autoridade Policial as vítimas Geová Novais de Brito, Maria Zélia Bispo Furtado, Carlos Eduardo e Marcelo Bispo Rodrigues, 
reconheceram o denunciado Guilherme Barbosa da Silva como sendo o autor dos crimes. Foram juntados aos autos Laudo de 
Exame de Corpo de Delito nº 02.0233.01.2020, da vítima Carlos Eduardo Bispo Furtado, que concluiu que o mesmo sofreu 
lesões corporais (evento 21, Lau1). No evento 115, consta os prontuários médicos dos atendimentos das vítimas Alessandro 
Bispo Furtado e Carlos Eduardo Bispo Furtado no Hospital Geral de Palmas em razão dos mesmos encontrarem-se com lesões 
corporais. [...]. A denúncia foi recebida em 26 de agosto de 2020 (evento 4). Houve citação de Guilherme via carta precatória 
(evento 19, EXTR1). A defesa de Guilherme requereu a cisão processual, pois foi o único citado e estava preso (evento 21), o 
que foi acolhido pelo juízo (evento 25). O processo foi desmembrado, formando os autos n. 00357518420208272729. Renato foi 
citado via carta precatória, conforme processo n. 5471919-16.2020.8.09.0051 - TJ/GO e apresentou resposta à acusação (evento 
52). Foi determinada a inclusão de Renato nos autos cindidos (00357518420208272729), sendo processado 
com Guilherme (evento 63). Estes autos passaram a correr apenas contra Wesley. Wesley apresentou resposta à acusação, 
arguindo a nulidade da ausência de representação das vítimas quanto ao crime de lesão corporal (evento 89). Wesley foi citado 
por edital (evento 94). Tal pedido de nulidade foi acolhido pelo juízo em sede sumária (evento 119), mantendo o curso processual 
em relação aos crimes do artigo 148, caput, e § 1º, IV, do CP, e do artigo 15 da Lei n. 10.826/2013. Também foi determinada a 
utilização de prova emprestada, produzida nos autos n. 00357518420208272729, encerrando a fase de instrução. A primeira 
audiência ocorreu em 27/11/2020, quando foram ouvidas os seguintes informantes (evento 123, VIDEO1 - evento 99, 
TERMOAUD1, 00357518420208272729): 1. Alessandro Bispo Furtado, vítima. Estava em Palmas, na chácara da sua tia Maria 
Zélia, no dia dos fatos. Não sabe onde sua mãe estava, pois não tiveram contato. Não conhece os réus. Estava com seu primo 
Carlos Eduardo e com a sua tia na chácara. Deixou Carlos sozinho e foi para o centro, não sabendo o que aconteceu. Soube que 
a sua mãe foi sequestrada e mantida em cárcere privado. Seu primo informou que uns caras de Goiânia queriam eles por causa 
de umas malas de roupa. Não foi por mala de drogas. Não soube se eles estiveram em Almas, pois tomou conhecimento quando 
eles estavam chegando em Palmas. Não sabe o que eles queriam da sua mãe. Acha que eles não tinham desavenças. Não foi 
vítima do cárcere, acha que apenas seu primo foi. Não empreendeu fuga e não dispararam uma arma contra ele. Como seu 
primo avisou que os autores estavam lá, desistiu de ir até a chácara. Viu um carro preto parado com alguém dentro. Carlos 
contou que apanhou, mas não sabe o motivo. Morava com Carlos antes dos fatos ocorrerem. Não reconheceu os réus. Eram 
malas de roupas de marca que os autores tinham e foram pegas pela vítima e Carlos, em Palmas, na Aureny II, em uma 
loja. Escutou dois tiros, mas não sabe se foram desferidos na sua direção. Estava correndo no momento. Só Carlos estava no 
local e os caras do carro, mas não sabe se era mais de uma pessoa. Acha que seu primo ficou machucado. 2. Edmunda Bispo 
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Furtado, vítima. Estava no serviço quando os fatos ocorreram, em Almas. Trabalhou normalmente e as 14h foi embora para sua 
casa. Não foi surpreendida por um veículo branco, quatro portas. Seu filho tinha sumido em julho e teve notícias dele em janeiro, 
em Palmas. Algum dia de janeiro foi chamada em Palmas. Foi colocada para assinar uns papéis na Delegacia, relacionados ao 
seu filho Alessandro. Depois soube que ele estava no HGP. Não leu nenhum papel, pois não sabe ler. Negou ter sido pega no 
serviço e levada à Palmas. Sua irmã Maria Zélia mora em Palmas. Geová e Jerusa são cunhados da sua irmã. Carlos é seu 
sobrinho. Nunca viu os réus. 3. Geová Novais de Brito, vítima. Estava na casa da irmã da sua esposa [Geruza], chamada 
Kédima, com outros familiares. Ao sair na porta, veio uma pessoa armada e colocou-a no seu peito. Achou que fosse um assalto, 
mas ele mandou entrar na casa de volta. Depois veio outro autor. Geruza tomou a frente e perguntou o que estava acontecendo. 
O primeiro rapaz explicou que estava atrás de Carlinhos e um tal de Xande, que estariam na sua chácara. Anteriormente, a mãe 
de Carlinhos [Maria Zélia] pediu para levá-los para a chácara, porque estavam desempregados e vinham de Goiânia. Carlinhos e 
Xande teriam um negócio dos autores e eles foram buscar. Os autores pediram para serem levados até eles e informaram que 
sabiam onde estava toda a sua família. Maria Zélia foi levada ao setor Santa Fé para procurar o que eles queriam, mas não 
encontraram e a deixaram lá. Depois, foi levado com a sua esposa até a chácara. Tinham dois veículos. Não sabe se tinham 
localizado as drogas que Carlinhos e Xande roubaram em Goiânia. Os autores falaram das drogas no trajeto. Acredita que foi 
após as 22h. Na camionete estavam a vítima conduzindo, um autor do lado direito e a sua esposa no banco traseiro. Outro 
veículo vinha atrás com duas pessoas. Acredita que era um Ônix branco atrás. Ao chegarem na chácara, um dos autores insistiu 
para que entrassem, mas só mostrou o local. Um ficou no veículo Ônix e dois entraram a pé na chácara. Não conhecia Xande. 
Permaneceu na camionete com a sua esposa. Ouviu de quatro a cinco disparos. Os autores subiram com Carlinhos, que estava 
bem machucado porque apanhou. Queriam que Carlinhos fossem levados dentro da camionete, mas se negou. Foi seguido 
pelos autores até sair do local. Os autores falaram que iriam na Maria Zélia para encontrar o que estavam procurando. Nunca 
tocou no assunto com Carlinhos. Acredita que toda a duração foi de quatro a cinco horas. Um autor mostrou a arma de fogo 
quando chegou na casa e dentro do veículo continuou armado. Marcelo Bispo é irmão de Carlinhos e também foi vítima do 
cárcere, pois ficou dentro do Ônix branco. Os autores não ficaram dentro da casa quando levaram Maria Zélia ao setor Santa Fé, 
mas avisaram que sua família estava na mira e não poderia fazer contato com ninguém. Teve contato com três 
autores. Reconheceu Guilherme [alto, magro] na Delegacia, que foi quem o abordou com a arma no peito. Acredita que o que 
está do lado esquerdo o abordou [posicionamento na audiência]. Acredita que o segundo era chamado de "japinha" e estava com 
quem o abordou. Foram agredidos psicologicamente. Maria Zélia conta que foi agredida, mas não viu. Reconheceu o réu que 
vestia roupa amarelo claro, que estava à esquerda. Reconheceu os dois réus como sendo os autores. Não possui arma de fogo. 
Acha que lhe foi apontado um revólver .38. Não lembra se estava usando relógio no dia. Não apanhou. "Ele chegou a dizer que, 
se não cooperasse levando ao local, algo aconteceria com a minha família". Não falou que mataria alguém. Um dos autores 
disse que estava sob a mão deles, porque sabiam onde sua família estava. Falou que várias pessoas estavam na quadra 
vigiando eles quando os autores foram ao setor Santa Fé. Na Delegacia, reconheceu quem apontou a arma, o "japinha" e um 
careca. Passou as características quando foi intimado para ir à Delegacia. Tem vizinhos na sua chácara, que é tipo um 
condomínio de lazer, não de habitação. O morador fica distante. A segunda audiência ocorreu em 24/2/2021, quando foram 
ouvidas as seguintes informantes (evento 123, TERMOAUD2): 1. Maria Zélia Bispo Furtado, vítima. É mãe de Carlos Eduardo. 
Estava com Marcelo, seu filho, na casa quando os rapazes de Goiânia chegaram, conversaram e perguntaram por Carlos e 
Xande [Alessandro, filho de Edmunda]. Eles perguntaram sobre as drogas e falaram que se elas aparecessem, não fariam nada. 
Eles saíram para encontrar Carlos e Xande. Encontraram Carlos e deixaram ele na sua casa. Pegaram as drogas. Um deles 
estava armado, os outros dois não. A arma estava na cintura. Carlos apanhou deles. Só machucaram a orelha de Alessandro. 
Carlos não mexia com drogas, só era usuário, mas acompanhou Alessandro. Não registrou boletim de ocorrência. Não sabe o 
que os autores pegaram, mas acredita que era maconha, porque os autores falaram. Não apanhou do Guilherme, ele só disse 
que tinham ido lá buscar as drogas. Não reconheceu os réu, pois quase não olhou no rosto deles. 2. Marcelo Bispo Rodrigues, 
vítima. Estava na casa com a sua mãe quando os autores chegaram. Tinha acabado de chegar do serviço e ouviu baterem no 
portão. Viu sua tia e três caras, sendo que dois estavam armados. Um mostrou a arma. Pediram para abrir o portão e 
perguntaram onde o seu irmão [Carlos] e seu primo [Alessandro] estavam. Sua tia mora em Almas. Eles foram para uma chácara 
atrás de Carlos e Alessandro. Não ouviu falarem em drogas. Deram umas pancadinhas na sua mãe, uns tapas, para que ela 
indicasse onde eles estavam. Não foi ameaçado antes da audiência. Eles deram dinheiro para sua tia voltar para Almas. Depois 
viu um tablete de maconha que eles colocaram na bolsa e foram embora. O tablete estava enterrado na chácara onde Carlos e 
Alessandro estavam morando. Não é usuário de drogas. Não sabe se o seu irmão usa drogas. Não reconheceu os réus. Foi na 
chácara do Geová há um tempo, mas não sabe a distância que ela fica da cidade. Não lembra do rosto dos réus, mas pode ser 
que tenha sido eles. 3. Carlos Eduardo Bispo Furtado, vítima. Alessandro começou a mexer com drogas e o colocou numa 
enroscada. Estava em casa, que fica numa chácara, em Palmas, quando os autores chegaram. Não viu arma. Acha que 
Alessandro apontou onde a droga estava enterrada. Não apanhou. Não ouviu tiro. Não foi ameaçado e não tem medo dos réus. 
Nunca mais se envolveu com drogas. Viu Guilherme uma vez quando ele foi na casa, mas não conhece. Ele nunca lhe bateu. 
Trouxeram duas sacolas de roupa, que estava com Alessandro. Não trouxeram nenhuma droga. Nunca viu Renato. Os réus 
foram interrogados e relataram o seguinte: 1. Guilherme Barbosa da Silva. Tem passagem por tráfico e porte, além de roubo e 
receptação quando era menor. Era usuário de drogas. Desconhece a acusação e não tem nada a declarar. Invocou seu direito 
de permanecer em silêncio. 2. Renato Pinto da Trindade. Seu defensor afirmou que ele se reservaria no direito de permanecer 
em silêncio. Foram apresentadas alegações finais na forma de memoriais escritos por parte da defesa (evento 
130). Preliminarmente, sustentou falta de provas, a nulidade processual por ausência de representação das vítimas em relação 
ao crime de lesão corporal, a inépcia da denúncia em relação ao crime de disparo de arma de fogo, a ausência de materialidade 
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do crime de disparo de arma de fogo, a atipicidade do crime de disparo de arma de fogo em local desabitado, a nulidade do 
reconhecimento fotográfico de pessoa e o cerceamento de defesa. No mérito, sustentou a tese de atipicidade do disparo de arma 
de fogo ou por ausência de perigo de dano. Requereu a improcedência da denúncia por insuficiência probatória. O Ministério 
Público, por sua vez, através de alegações finais por memoriais escritos, requereu a procedência da denúncia (evento 132). É, 
em síntese, o relatório. 2. FUNDAMENTAÇÃO - 2.1 Preliminares - 2.1.a Nulidade por ausência de representação em relação ao 
crime de lesão corporal. Tal preliminar já foi enfrentada e acolhida no evento 119, mantendo o curso processual em relação 
aos crimes do artigo 148, caput, e § 1º, IV, do CP, e do artigo 15 da Lei n. 10.826/2013. 2.1.b Rejeição da denúncia por inépcia 
em relação ao crime de disparo de arma de fogo. Conforme dispõe o artigo 41 do Código de Processo Penal, a denúncia deve 
conter a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos 
quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol de testemunhas. A defesa 
de Wesley argumentou nos memoriais que, como não houve individualização da conduta no crime de disparo de arma de fogo, a 
denúncia deveria ser rejeitada, o que não merece acolhimento. Entendo que a denúncia contém os requisitos do artigo 41 do 
CPP e que foi clara em dispor que "...Alessandro Bispo empreendeu fuga, correndo em direção ao matagal, ocasião em que os 
denunciados efetuaram disparos de arma de fogo, contra o mesmo, porém não conseguindo alvejá-lo". Nos crimes de autoria 
coletiva, o Superior Tribunal de Justiça dispensa a individualização da conduta na denúncia se foi demonstrado o vínculo entre 
os acusados e a unidade de propósitos, cabendo à instrução processual a elucidação da participação de cada agente (RHC 
94349/PI, Rel. Min. Humberto Martins, publicado em 6/2/2018). No caso em apreço, entendo que o Ministério Público logrou êxito 
em demonstrar o liame subjetivo entre os réus. Ademais, era difícil saber quem desferiu os disparos, pois o encontro entre os 
réus e as vítimas na chácara foi tumultuado e não há indicação clara de quem foi o autor dos disparos, restando à fase instrutória 
o dever de delimitar a conduta de cada agente. 2.1.c Declaração de nulidade do reconhecimento fotográfico dos acusados no 
inquérito. A defesa do réu Wesley pugnou pela declaração de nulidade do reconhecimento fotográfico, o que será acolhido. Antes 
de outubro de 2020, o Superior Tribunal de Justiça entendia que o artigo 226 do Código de Processo Penal era mera 
recomendação, podendo o reconhecimento seguir diretrizes diversas e ser utilizado para embasar eventual condenação. Ocorre 
que, em 27/10/2020, no julgamento do HC n. 598.886/SC, de relatoria do Ministro Rogério Schietti, houve uma mudança no 
posicionamento do tribunal, fixando o seguinte: 1) O reconhecimento de pessoas deve observar o procedimento previsto no art. 
226 do Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se encontra na condição de 
suspeito da prática de um crime; 2) À vista dos efeitos e dos riscos de um reconhecimento falho, a inobservância do 
procedimento descrito na referida norma processual torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de 
lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado o reconhecimento em juízo. Conforme os áudios juntados no inquérito 
policial (eventos 3, 4, 5, 6, 73 e 132 do IP), não houve cumprimento dos requisitos do artigo 226 do CPP, pois, 
principalmente, não houve descrição das características pessoais pelos depoentes. Dito isto, reconheço a nulidade do 
procedimento de reconhecimento fotográfico realizado no curso do inquérito policial, por ausência dos requisitos do artigo 226 do 
CPP e pela mudança no posicionamento do STJ no julgamento do HC n. 598.886/SC. 2.1.d Improcedência da denúncia em 
relação ao crime de disparo de arma de fogo por ausência de prova da materialidade, além da ausência do perigo de dano à 
incolumidade pública. Avaliar a procedência ou não da denúncia incorre em análise do mérito, o que será feito a seguir. 2.2 
Mérito - Finda a instrução processual, concluo que não há provas suficientes  para consubstanciar o pleito acusatório. Em 
relação ao crime de cárcere privado qualificado por ter sido cometido contra menores de 18 (dezoito) anos, entendo que a autoria 
delitiva não restou devidamente comprovada. O artigo 155 do CPP dispõe o seguinte: Art. 155. O juiz formará sua convicção pela 
livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos 
elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas. O legislador 
preocupou-se em diferenciar prova de elemento informativo, sendo que aquela é produzida tão somente na fase processual, 
salvo exceções legais, e os elementos informativos provenientes do inquérito policial não são considerados provas. Na avaliação 
dos elementos informativos produzidos na fase inquisitiva, somados às provas provenientes do curso processual, vislumbro que 
a vinculação do réu está pautada unicamente no reconhecimento fotográfico (inquérito) e pessoal (audiência de instrução). As 
fotos trazidas pelo Ministério Público em suas alegações finais não são suficientes para vincular o réu, pois não possuem data 
nem especificação de quem produziu as lesões em Alessandro. Ademais, ele mesmo afirmou em juízo que não foi vítima de 
cárcere. Ocorre que, conforme mencionado no item "2.1.c", houve mudança no posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, 
autorizando a fundamentação de eventual condenação tão somente no reconhecimento do réu quando houver cumprimento total 
do procedimento probatório do artigo 226 do CPP: [...] 12. Conclusões:  1) O reconhecimento de pessoas deve observar o 
procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se 
encontra na condição de suspeito da prática de um crime; 2) À vista dos efeitos e dos riscos de um reconhecimento falho, a 
inobservância do procedimento descrito na referida norma processual torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não 
poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado o reconhecimento em juízo; 3) Pode o magistrado realizar, 
em juízo, o ato de reconhecimento formal, desde que observado o devido procedimento probatório, bem como pode ele se 
convencer da autoria delitiva a partir do exame de outras provas que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de 
reconhecimento; 4) O reconhecimento do suspeito por simples exibição de fotografia(s) ao reconhecedor, a par de dever seguir o 
mesmo procedimento do reconhecimento pessoal, há de ser visto como etapa antecedente a eventual reconhecimento pessoal 
e, portanto, não pode servir como prova em ação penal, ainda que confirmado em juízo. (HC n. 598.886/SC, 6ª Turma, Rel. Min. 
Rogério Schietti, julgado em 27/10/2020). Pontuo que as imagens juntadas ao evento 133 do inquérito não são originais, são 
uma gravação da tela, e não indicam precisamente a data, a hora e o local de onde foram retiradas. No tocante ao crime 
de disparo de arma de fogo, concluo que deve ocorrer absolvição do réu também por insuficiência probatória de autoria. O artigo 
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15 da Lei n. 10.826/03 dispõe: "Art. 15. Disparar arma de fogo ou acionar munição em lugar habitado ou em suas adjacências, 
em via pública ou em direção a ela, desde que essa conduta não tenha como finalidade a prática de outro crime". Apesar do 
depoimento contraditório das vítimas e testemunhas, a vítima Geová (evento 99) afirmou que a chácara para onde levou os 
autores é de lazer e há vizinhos ao redor, existindo um morador no local, demonstrando se tratar de fato típico e ilícito, pois a 
conduta colocou em risco a incolumidade pública. A ausência de laudo no local do crime ou de perícia na arma utilizada não 
macula a materialidade, pois as testemunhas afirmaram em juízo que houve disparos de arma de fogo, substituindo a análise 
direta. Entretanto, tendo em vista que nem as testemunhas souberam precisar quem desferiu os disparos e em virtude da 
contradição nos depoimentos, entendo que a dúvida deve pender ao réu. Por este motivo, ausentes outros elementos probatórios 
que garantam sem sombra de dúvidas a autoria delitiva, entendo que deve prevalecer o princípio in dubio pro reo para absolver 
o réu das imputações. Este é o posicionamento do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins: APELAÇÃO CRIMINAL. 
RECURSO DA ACUSAÇÃO. ART. 157, 155, § 1º E § 4º, I E IV, DO CÓDIGO PENAL. ART. 244-B DO ECA. ABSOLVIÇÃO POR 
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. PEDIDO DE CONDENAÇÃO. AUSÊNCIA 
DE PROVAS SEGURAS. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.1.  Apenas 
indícios, ainda que veementes, não bastam para sustentar uma condenação, uma vez que a probabilidade não se traduz em 
certeza, e não logrando êxito a acusação em produzir provas seguras de que o acusado tenha praticado os fatos narrados na 
exordial acusatória, o denunciado deve ser beneficiado pelo princípio do in dubio pro reo. 2.  A absolvição em casos como o 
presente não corresponde a uma declaração de inocência pura e simplesmente, e sim, que não existem provas suficientes para 
a sua condenação. 3. Recurso conhecido e não provido.(TJ/TO, AP 0001873-35.2019.8.27.2720, Rel. Des. Jocy Gomes, Gab. do 
Des. Ronaldo Euripedes, julgado em 13/04/2021). APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 155, § 4°, I, II E IV, E ART. 155, § 4º, I E IV, 
NA FORMA DO ARTIGO 69 TODOS DO CÓDIGO PENAL. ACERVO PROBATÓRIO. NÃO SE DEMONSTRA ROBUSTO E 
SUFICIENTE PARA A REFORMA DA SENTENÇA. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. IN DUBIO PRO REO. RECURSO NÃO PROVIDO 
1- Não é vedado ao Magistrado levar em consideração provas produzidas na fase de inquérito policial, desde que estas venham 
a ser confirmadas em juízo, a teor do que dispõe o art. 155 do Código de Processo Penal. 2 - Sendo as provas produzidas em 
sede judicial demasiadamente frágeis para confirmar a autoria do primeiro fato descrito na denúncia, é de rigor a manutenção da 
absolvição dos apelados. 3 - Em relação ao segundo fato criminoso, fundamentando o Juiz sentenciante a absolvição do apelado 
Leonardo Maciel Franco, na ausência de provas a demonstrar a autoria a ele imputada, havendo apenas meras ilações, pois a 
suposta delação em sede policial não encontrou respaldo nos demais elementos probatórios colhidos em juízo, também não 
merece reforma a sentença neste ponto. 4- Remanescendo dúvida, é imperiosa a aplicação do princípio in dubio pro reo, com a 
consequente absolvição. 5 - Recurso conhecido e não provido. (TJ/TO, Ap n. 00224694320188279100, 1ª Turma da 2ª Câmara 
Criminal, Rel. Des. Célia Regina, julgado em 8/11/2018). 3. DISPOSITIVO - Ante o exposto, julgo improcedente a denúncia 
para absolver Wesley Silva Quintanilha, com base no artigo 386, V e VII, do Código de Processo Penal. Eventuais bens 
apreendidos deverão ser restituídos, conforme Provimento n. 11/2019/CGJUS/TO. Proceda às baixas necessárias nos 
sistemas. Intimo as partes para ciência. Expeça-se o necessário e oficie o Instituto de Identificação. Transitada em julgado a 
sentença, promovam-se os ofícios e anotações de praxe na forma prevista no Provimento n. 11/2019/CGJUS/TO. Salvo 
recursos, arquive-se. Palmas/TO, 23.08.2021. LUIZ ZILMAR DOS SANTOS PIRES, Juiz de Direito." Palmas, 07.02.2022. Eu, 
Jocyleia Santos Falcão, que digitei e subscrevo. 
 
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA COM PRAZO DE 60 (SESSENTA) DIAS 
AUTOS Nº 00285062720178272729 
Juizo da 2ª Vara Criminal de Palmas 
AÇÃO PENAL - Procedimento Ordinário 
Acusada: DANIEL PEREIRA DOS SANTOS 
FINALIDADE: O Juiz de direito, LUIZ ZILMAR DOS SANTOS PIRES, do Juizo da 2ª Vara Criminal de Palmas , no uso das suas 
atribuições legais, etc. FAZ SABER a todos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, por esse meio, 
INTIMA o acusado(a) DANIEL PEREIRA DOS SANTOS, brasileiro, união estável, sucateiro, portador do RG n° 841.713 – 
SSP/TO, inscrito no CPF sob o n° 013.864.941-35, nascido aos 25/12/1983, natural de Guaraí-TO, filho de Alcino Pereira da 
Silva e Raimunda Pereira dos Santos, residente e domiciliado na Rua MS-03, Quadra 49-A, Lote 14, Setor Morada do Sol, 
Palmas - TO?, atualmente em local incerto e não sabido, com prazo de 60 (sessenta) dias, a fim de cientificar-lhe da SENTENÇA 
proferida nos autos da AÇÃO PENAL n.º 0028506-27.2017.8.27.2729, cujo resumo/teor segue transcrito: "1. RELATÓRIO Trata-
se de ação penal promovida pelo Ministério Público do Estado do Tocantins em desfavor de Daniel Pereira dos Santos, pela 
prática da conduta descrita no artigo 155, caput (por três vezes), na forma do artigo 71, todos do Código Penal, pelos fatos assim 
narrados na peça exordial, os quais transcrevo, in verbis: [...] Consta dos autos do Inquérito Policial que entre os dias 22/04/2014 
e 26/05/2014, em especial, na data de 05/08/2014, o Sr. Emivaldo Miguel de Andrade registrou o Boletim de Ocorrência nº 24965 
E /2014, na 5ª Delegacia de Polícia Civil desta Capital, comunicando que desde o mês de abril de 2014, foram subtraídos 
diversos materiais do seu estabelecimento comercial denominado Cerâmica São Judas Tadeu, localizado na Quadra 40, Rua 
Jacarandá, Lote 01, Setor Morada do Sol, nesta Capital, em oportunidades diferentes. Extrai-se da peça investigatória que a 
vítima registrou vários Boletins de ocorrência (B.O. nº 10952 E / 2014; 15321 E / 2014; 24965 E / 2014) noticiando a ocorrência 
de diversos furtos em seu estabelecimento, desde a data em que foi desativado. Em 05/08/2014 a vítima tomou conhecimento de 
que uma bandeja (estufa de cerâmica), que tinha sido subtraída recentemente da sua propriedade, estava em um ferro velho 
situado no Setor Bela Vista, às margens da TO-050, de propriedade de Luís Mário Alves. Indagado acerca da origem do objeto, a 
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pessoa de Luís informou que adquiriu do sucateiro Daniel Pereira dos Santos, ora denunciado, no dia anterior, e informou a 
localização da residência do mesmo. Assim, a vítima registrou o último boletim de ocorrência acostado aos autos, e os Policiais 
Civis saíram em diligência para localizar o meliante. Ao chegarem ao local, encontraram o denunciado em posse de vários 
materiais subtraídos do estabelecimento. Diante do caso em tela, os Policiais deram voz de prisão ao denunciado que confessou 
a prática delitiva e o encaminharam para a Delegacia de Polícia para as providências cabíveis, sendo realizada a apreensão dos 
objetos constantes no Auto de Exibição e Apreensão, avaliados no valor de R$ 16.112,60 (dezesseis mil cento e doze reais e 
sessenta centavos), conforme Laudo Pericial de Avaliação Direta em Objetos nº 4.453/2014, acostado ao (evento 1 – INQ1 – fls. 
22/26). Destaca-se que em relação a conduta de Luís Mário Alves, não houve a caracterização da elementar do crime de 
receptação, tendo em vista que o mesmo não sabia que se tratava de produto de crime, e ao tomar conhecimento de tal situação 
entrou imediatamente em contato com a vítima para informar o ocorrido, o que demonstra evidente boa-fé. [...] A denúncia foi 
recebida em 22 de novembro de 2017 (evento 4). Houve citação pessoal do acusado (evento 19). Foi apresentada resposta à 
acusação (evento 23). Por não incorrer em nenhuma hipótese prevista no artigo 397 do Código de Processo Penal, foi 
determinado inclusão em pauta para audiência de instrução e julgamento. A audiência ocorreu em 21/10/2021. Foi decretada a 
revelia do réu. Foram ouvidas as seguintes testemunhas, cujo resumo do depoimento as acompanha: 1. Emivaldo Miguel de 
Andrade, vítima. Proprietário da Cerâmica São Judas Tadeu. A empresa estava fechada e ele roubava cerâmica. Uma vez 
chegaram lá e localizaram ele. Recuperaram a madeira. Pegaram ele na empresa, que estava fechada. Encontraram uma estufa 
de cerâmica no ferro velho do Luis. Foi ameaçado pelo Luis. Luis comprou a estufa. Ocorreu em 2014, quando fechou a 
cerâmica. O material foi encontrado na casa do Daniel, recebeu tudo de volta. Não viu o rosto dele. 2. Carlos Alberto Mendes da 
Rocha. Conhece Mimi, empresário dono da Cerâmica, bem como Luis, dono da sucata. O rapaz que estava mexendo nas coisas 
do Mimi chegou no depósito de Luis com umas coisas. Mimi viu o rapaz lá. Luis conhece Mimi, não sabia que era material 
roubado. Mimi seguiu o autor e encontrou-o roubando na Cerâmica. Não viu ele pegando material, só chegando no depósito com 
motor elétrico de 10CV, 20 CV. Ele desmontava, tirava os fios e vendia. Mimi descobriu a casa dele e chamou a polícia. Mimi 
vendeu a sucata. Estava penhorado para um banco, estava abandonado. Muita gente mexeu lá. 3. Paulo Francisco Neto, agente 
de polícia. A vítima já tinha registrado BO várias vezes por sumiço de objetos da Cerâmica. Parece que tinham furtado umas 
talhas, algo do tipo, e que estariam no ferro velho. O pessoal ligou ao rapaz para comparecer lá. Pegaram ele e os objetos e 
encaminharam à DP. Os objetos estavam no ferro velho, ele tinha vendido lá. Não foi requerida nenhuma diligência. Em suas 
alegações finais orais, o Ministério Público pugnou pela absolvição por insuficiência probatória. A defesa, por sua vez, em sede 
de alegações finais orais, requereu a absolvição. É, em síntese, o relatório. 2. FUNDAMENTAÇÃO Presentes os pressupostos 
processuais e as condições da ação, tanto que sequer foram arguidas questões preliminares ou prejudiciais, passo ao exame do 
mérito da demanda. Finda a instrução processual, concluo que o posicionamento das partes deve prevalecer para absolver o réu 
por insuficiência probatória. A denúncia foi oferecida em virtude de furtos praticados em face da Cerâmica São Judas Tadeu. O 
réu foi envolvido na investigação por, possivelmente, ter vendido os materiais furtados a um ferro velho, de propriedade de Luis. 
A fase instrutória não foi suficiente para comprovar as elementares do crime de furto, deixando dúvidas sobre a forma que os 
bens foram parar com o acusado. A testemunha Carlos Alberto Mendes da Rocha relatou que só viu o réu chegando com o 
material: [...] Não viu ele pegando material, só chegando no depósito com motor elétrico de 10CV, 20 CV. [...]. A testemunha 
Paulo Francisco Neto afirmou que "[...] Os objetos estavam no ferro velho, ele tinha vendido lá.". Assim, considerando que, nos 
termos do artigo 155, caput, do Código de Processo Penal, o magistrado formará sua convicção pela livre apreciação da prova 
produzida sob contraditório judicial, não podendo fundamentar a decisão somente com base nos elementos informativos colhidos 
no iqnuérito, concluo que não há provas suficientes para a condenação, motivo pelo qual prevalecerá o princípio in dubio pro reo 
para absolver o acusado. 3. DISPOSITIVO Ante o exposto, julgo improcedente a denúncia para absolver Daniel Pereira dos 
Santos, com fulcro no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal. Sem custas. Não há bens a serem destinados. Intimo as 
partes para ciência. Promovam as baixas e atualizações de praxe, oficiando o Instituto de Identificação. Salvo recursos e após 
cumprimento das diligências cartorárias, arquive-se. Palmas/TO, 3/11/2021. LUIZ ZILMAR DOS SANTOS PIRES - Juiz de 
Direito." Palmas, aos 09/02/2022. Eu, HEITTOR VIEIRA NASCIMENTO, digitei e subscrevo. 
 

3ª vara criminal 
Editais de citações com prazo de 15 dias 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 
EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
AUTOS Nº 0025728-45.2021.8.27.2729 
AÇÃO PENAL - Procedimento Ordinário 
Acusado(a): RICARDO RIBEIRO DE AZEVEDO e CLAUDEAN TORRES DE ALENCAR 
 
FINALIDADE: O juiz de Direito RAFAEL GONCALVES DE PAULA , 3ª Vara Criminal de Palmas, no uso das suas atribuições 
legais, etc. FAZ SABER a todos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, por esse meio, CITA e INTIMA, 
COM O PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, o(a) acusado(a) RICARDO RIBEIRO DE AZEVEDO, brasileiro, solteiro, nascido em 
03/09/1994, natural de Gurupi/TO, filho de Josilene Ribeiro Azevedo, CPF nº 050.060.911-00, atualmente residente em local 
incerto e não sabido (morador de rua), atualmente em local incerto e não sabido, nos autos da AÇÃO PENAL nº 
00257284520218272729, pelos motivos a seguir expostos: "DENÚNCIA: "Consta dos autos de inquérito policial que no mês de 
janeiro, durante o repouso noturno, no Centro Integrado de Comando e Controle da Prefeitura, nesta Capital, o denunciado 
Ricardo Ribeiro de Azevedo, agindo voluntariamente e com total consciência da ilicitude de seu ato, subtraiu para si, mediante 
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rompimento de obstáculo, uma cafeteira britânia e um aparelho televisor, marca LG, 55 polegadas, modelo 55VL5F-A, cor preta, 
bem como o denunciado Claudean Torres de Alencar, adquiriu e recebeu coisa produto de furto, conforme Laudo de Exame 
Pericial de Avaliação Econômica Indireta em Objeto nº 0257/2021, evento 58. No dia 10/01/2021, o denunciado Ricardo Ribeiro 
de Azevedo foi até o local dos fatos, e, aproveitou-se da ausência de vigilância em razão do repouso noturno, furtou uma 
cafeteira. No dia seguinte, 11/01/2021, o acusado novamente foi ao local, arrombou a janela e subtraiu um aparelho televisor, 
também aproveitando-se da falta de vigilância em razão do repouso noturno. Posteriormente Ricardo vendeu os objetos a 
Claudean, que os recebeu. De fato, os objetos foram achados na casa dele. Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO 
ESTADO DO TOCANTINS, por seu órgão de execução, denuncia CLAUDEAN TORRES DE ALENCAR, já devidamente 
qualificado, como incurso nas penas do crime tipificado no artigo 180, § 6º, do Código Penal e RICARDO RIBEIRO DE 
AZEVEDO como incurso nas penas dos crimes tipificados no artigo 155, § 1º, e § 4º, I, do Código Penal, por duas vezes. Requer, 
seja a presente autuada e recebida, determinando-se a citação dos denunciados para oferecerem defesa escrita no prazo de 10 
(dez) dias, em seguida proceda-se à designação de dia e hora para audiência de instrução, interrogatórios e julgamento, 
ouvindo-se nesta, as testemunhas abaixo arroladas, prosseguindo o feito até final decisão condenatória, nos termos do artigo 
394 e seguintes do Código de Processo Penal, inclusive em reparação mínima. ADITAMENTO DA DENÚNCIA: "MM Juiz, O 
denunciado Ricardo Ribeiro de Azevedo afirmou em seu interrogatório que vendeu os objetos de crime ao denunciado Claudean 
Torres de Alencar no valor de R$ 20,00 (vinte reais), tendo sido os objetos encontrados na sua posse, em sua residência. Infere-
se que os produtos de furto estavam sem as etiquetas de patrimônio do Centro Integrado de Comando e Controle da Prefeitura. 
Consta no Laudo Pericial de Avaliação Econômica Indireta de Objetos nº 0257/2021 que os itens possui o valor total de R$ 
6.579,90 (seis mil quinhentos e setenta e nove reais e noventa centavos. Assim, Claudean sabia da origem ilícita dos objetos." 
DESPACHO: ...2. Esgotaram-se as tentativas de localização do acusado RICARDO RIBEIRO DE AZEVEDO, por isso determino 
que seja citado por meio de edital com prazo de quinze (15) dias.” INFORMAÇÕES E ADVERTÊNCIAS: 1. O endereço da 
Defensoria Pública é Quadra 502 Sul, Av. Teotônio Segurado, Paço Municipal, ao lado do Fórum, Palmas/TO, CEP: 77021-654, 
telefone: (63) 3218-6752; 2. Na resposta, o acusado poderá 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 sua 
intimação, quando necessário (art. 396-A do Código de Processo Penal); 3. Não apresentada a resposta no prazo legal, ou se o 
acusado, citado, não constituir defensor, o juiz nomeará defensor para oferecê-la (§ 2º do mesmo artigo); 4. O processo seguirá 
sem a presença do acusado que, citado ou intimado pessoalmente para qualquer ato, deixar de comparecer sem motivo 
justificado, ou, no caso de mudança de residência. Para o conhecimento de todos é passado o presente edital, cuja 2ª via fica 
afixada no local de costume, bem como será publicado no Diário da Justiça. DADO E PASSADO, nesta cidade e Comarca de 
Palmas/TO, 10/02/2022. Eu, HERICÉLIA DA SILVA AGUIAR BORGES, digitei e subscrevo. 
 

4ª vara criminal execuções penais 

Editais de intimações de sentença com prazo de 90 dias 
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA COM PRAZO DE 90 (NOVENTA) DIAS 
AUTOS Nº 00280272920208272729 
Juízo da 4ª Vara Criminal de Palmas 
AÇÃO PENAL - Procedimento Ordinário 
Acusado: MAXSUEL DOS SANTOS XAVIER 
FINALIDADE: O juiz de Direito ALLAN MARTINS FERREIRA, do Juízo da 4ª Vara Criminal de Palmas , no uso das suas 
atribuições legais, etc. FAZ SABER a todos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, por esse meio, 
INTIMA o acusado(a) MAXSUEL DOS SANTOS XAVIER (Brasileiro, solteiro, nascido em 25/09/1997, profissão não informada, 
naturalde Brejinho de Nazaré/TO, inscrito no CPF nº 039.558.671-29, filho de Josirene Dias Ribeirodos Santos e Antônio 
Cardoso Xavier Filho), atualmente em local incerto e não sabido, com prazo de 90 (noventa) dias, a fim de cientificar-lhe 
da SENTENÇA proferida nos autos da AÇÃO PENAL n.º 0028027-29.2020.8.27.2729, cujo resumo/teor segue transcrito: 
"PROCEDIMENTO ESPECIAL DA LEI ANTITÓXICOS Nº 0028027-29.2020.8.27.2729/TO AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO RÉU: 
MAXSUEL DOS SANTOS XAVIER SENTENÇA 1 – RELATÓRIO Trata-se de Ação Penal Pública na qual o Ministério Público 
denuncia MAXSUEL DOS SANTOS XAVIER como incurso no art. 33, caput da Lei n. 11.343/06, com arrimo nos fatos que 
seguem: “Constam dos autos de Inquérito Policial que, no dia 20/06/2020, por volta da 01h00 da manhã, a Equipe composta 
pelos Guardas Metropolitanos Cícero Robson, Emanuel Portinari e Darci Anastácio, em um patrulhamento no Setor Santa Fé IV, 
avistaram o acusado em atitude suspeita, em frente ao Lt 05, Qd. 03, Rua Babaçu, momento em que o acusado em alerta correu 
para dentro da casa que estava em frente, a equipe da Guarda Metropolitana conseguiu o alcançar dentro da casa, onde foi fei ta 
a abordagem pessoal do acusado, encontrando em seu poder 03 porções de substância análoga a maconha, e 17 porções de 
substâncias sólida amarelada, ainda, foi aprendido dinheiro, balança de precisão, papelão escrito PCC, além de outros 
apetrechos indicativos de tráfico de drogas. Segundo apurado, na data, horário e local indicados, os Castrenses estavam em 
patrulhamento, avistaram Maxsuel dos Santos em atitudes suspeitas os levando à abordagem pessoal que resultou na 
apreensão das drogas, segundo Laudo Pericial Nº 3091/2020 LQF Nº 674/2020 juntado ao (evento 32 – LAUDO / 2), a 
substância amarela com massa bruta de 3,6 g (três gramas e seis decigramas) teve constatação sendo um composto derivado 
da COCAÍNA e ainda foi certificado que a Substância Vegetal era MACONHA, no quantitativo de 3,3 g (três gramas e três 
decigramas). Os Guardas Metropolitanas ao verificarem as drogas e as notas fracionadas - R$ 170,00 (cento e setenta Reais), 
em dinheiro, trocado da seguinte forma: 01 nota de R$ 50,00 (cinquenta Reais), 03 notas de R$ 20,00 (vinte Reais) e 6 notas de 



ANO XXXIV-DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 5127 PALMAS-TO, QUINTA-FEIRA, 10 DE FEVEREIRO DE 2022 24 

 

 
 

R$ 10,00 (dez Reais), como consta no AUTO DE EXIBIÇÃO E APREENSÃO BO Nº 36645/2020, foi constatado que existia a 
possibilidade de se tratar de tráfico, e pediram para revistar a casa, sendo autorizado pelo acusado. No interior da casa foi 
localizado uma caixa pequena, de cor branca, na qual se encontravam uma balança de precisão digital, de cor cinza, anotações 
de venda de tráfico, com nome de faccionados, além de embalagens plásticas que possibilitavam a divisão de substâncias em 
pequenas porções, na caixa com o nome PCC. Extrai-se dos autos que conduzido o denunciado à Delegacia e interrogado pela 
Autoridade Policial, o flagrado negou a traficância e afirmou, em seu interrogatório constante nos Autos de Prisão em Flagrante 
Nº 8277/2020, “Que nesta madrugada, por volta das 01:00h estava em frente ao lote 05, quadra 03, Rua Babaçu, no Setor Santa 
Fé IV, quando, ao perceber a chegada da viatura, correu e entrou em sua casa. Que logo após adentrar a residência, foi 
alcançado pelos guardas e, em seu poder, estavam 03 porções de maconha, 17 porções de crack. Que afirma que estava com 
essas substâncias para uso próprio. Que comprou essas substâncias em uma praça de um traficante conhecido por 
¿Branquinho¿, pelo valor de R$ 200,00 (duzentos reais), na data de ontem 19/06/2020. Que confirma que estava com R$ 170,00 
(cento e setenta Reais), em dinheiro, trocado da seguinte forma: 01 nota de R$ 50,00 (cinquenta Reais), 03 notas de R$ 20,00 
(vinte Reais) e 6 notas de R$ 10,00 (dez Reais). Que esse dinheiro adquiriu trabalhando roçando pasto. Que autorizou a entrada 
dos guardas na residência, e eles localizaram: uma caixa pequena, de cor branca, de sua propriedade, na qual se encontravam 
uma balança de precisão digital, de cor cinza, anotações e embalagens plásticas que possibilitam divisão de substâncias em 
pequenas porções, mas nega que eram para tráfico. Que está arrependido de ter comprado as substâncias para o consumo 
próprio e reafirma que não traficava.” (...)” Notificado, o acusado apresentou defesa prévia (evento 14). A denúncia fora recebida 
no dia 29/10/2020, nos moldes da decisão elencada no evento 18, momento em que fora determinada a inclusão do feito em 
pauta para audiência de instrução e julgamento. Em audiência de instrução e julgamento foram ouvidas as testemunhas 
arroladas pelo Ministério Público e Defesa. O réu não foi mais encontrado, tendo sido declarado revel (ev.61). Em suas 
alegações finais o Ministério Público requereu a condenação do acusado nos termos da denúncia. Por seu turno, a Defesa 
requer: a) preliminarmente, que sejam declaradas nulas as provas, com base na exorbitância dos poderes utilizados pelos 
guardas metropolitanos, considerando-se que a atividade investigativa é exclusiva da polícia judiciária; b) a absolvição com base 
na insuficiência de provas e, alternativamente, o reconhecimento do tráfico privilegiado, e a fixação da pena no mínimo legal. É o 
relatório. Fundamento e decido. 2 – FUNDAMENTAÇÃO. (...) 3 - DOS BENS APREENDIDOS Foram apreendidos outros objetos 
além da droga. Desta forma, determino a incineração da substância entorpecente apreendida, e destruição da balança de 
precisão, caso ainda não tenha ocorrido; Quanto ao dinheiro apreendido, no valor de R$ 50,00 (cinquenta) reais, determino 
declaro seu perdimento em favor do FUNAD, pois proveniente da atividade criminosa do tráfico ilegal de drogas. DISPOSITIVO 
Ante o exposto JULGO PROCEDENTE a pretensão estatal constante da denúncia do evento 01, pelo que CONDENO MAXSUEL 
DOS SANTOS XAVIER nas penas do artigo 33, § 4º da Lei nº 11.343/06. 5 - DOSIMETRIA DAS PENAS PASSO À DOSAGEM 
DA PENA, EM CONFORMIDADE COM OS ARTIGOS 68 E 59 DO CÓDIGO PENAL, BEM COMO, DO ARTIGO 42, DA LEI Nº 
11.343/2006. (...) Torno a pena definitiva em 02 anos de reclusão e mais 200 dias multa. Pena de Multa Verificando as 
circunstâncias do artigo 59 do Código Penal já analisados acima, bem como a situação financeira da acusada, fixo a pena de 
multa em 200 dias multa. Atribuo o valor mínimo possível ao dia multa, ou seja, um trigésimo do salário mínimo em vigor na 
época do fato (art. 49, § 1ª do CP), a ser atualizada quando da execução. Assim, torno-a definitiva a pena em 02 anos de 
reclusão e mais 200 dias multa. O réu não registra condenação penal transitada em julgado pela prática de crime doloso, 
justificando-se a fixação do regime ABERTO. Verifico que na situação em debate se revela cabível a aplicação da substituição da 
pena privativa em liberdade por restritiva de direitos, pois o condenado preenche os requisitos alinhados no art. 44 do Código 
Penal, revelando ser a substituição insuficiente à reprovação do crime. Substituo a pena privativa de liberdade por 02 (duas) 
restritivas de direitos: a) prestação de serviços gratuitos à comunidade; b) comparecimento mensal à CEPEMA. Inviável a 
aplicação da suspensão condicional. 6. DISPOSIÇÕES FINAIS PARA O SENTENCIADO: Autorizo o recurso em liberdade, pois 
não verifico a presença dos requisitos legais que autorizam a prisão preventiva. Isento o acusado ao pagamento das custas do 
processo, tendo em vista ser beneficiado da assistência judiciária gratuita. Em relação aos bens apreendidos, cumprir 
determinação exarada em tópico próprio. Com o trânsito em julgado para ambas as partes, façam-se as comunicações de praxe, 
inclusive à Justiça Eleitoral (artigo 15, III, CRFB/88), bem como formem-se autos de execução penal. Preencha os sistemas 
determinados pelo CNJ e CGJ. Intimem-se e cumpra-se. Palmas-TO, data registrada eletronicamente ALLAN MARTINS 
FERREIRA. Juiz de Direito." Palmas, aos 10/02/2022. Eu, GRACIELE PACINI RODRIGUES, digitei e subscrevo. 
 

Diretoria do foro 

Editais 
EDITAL DE CORREIÇÃO GERAL ORDINÁRIA 
 A Doutora FLÁVIA AFINI BOVO, Juíza de Direito - Diretora do Foro desta Comarca de Palmas, Estado do Tocantins, no uso de 
suas atribuições legais etc... 
 FAZ SABER a quem possa interessar, que designou os dias 14 a 31 de março de 2022, para realização da CORREIÇÃO 
GERAL ORDINÁRIA, a ser realizada em todas as Serventias Judiciais e Extrajudiciais desta Comarca e nos serviços da Polícia 
Judiciária. 
 Na oportunidade convida, para participar dos trabalhos, representante do Ministério Público, Defensoria Pública, Ordem dos 
Advogados do Brasil, autoridades, serventuários, servidores, funcionalismo e a população em geral para participarem da 
solenidade de instalação da Correição designada para o dia 14 de março, às 14h, via remota, na plataforma virtual Yealink 
Meeting; bem como para apresentarem suas reclamações a respeito das irregularidades ou as sugestões sobre o funcionamento 
de quaisquer serventias, Delegacias de Polícia, estabelecimentos prisionais ou acerca do procedimento ou atividade de 
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serventuários e funcionários deste Foro, as quais deverão ser oferecidas por escrito, encaminhando para o email: 
dfpalmas@tjto.jus.br, à Ouvidora da Correição, Sra. SUELEN LOBO CASTRO, logo após a instalação dos trabalhos. 
Publique-se. Cumpra-se 
Flávia Afino Bovo 
Diretora do Foro 
 

Portarias 
Portaria Nº 266/2022 - PRESIDÊNCIA/DF PALMAS, de 10 de fevereiro de 2022 
A Excelentíssima Senhora FLÁVIA AFINI BOVO, Juíza de Direito Diretora do Foro, nesta Comarca de Palmas, Estado do 
Tocantins, no uso de suas atribuições e na forma da lei etc... 
 CONSIDERANDO as disposições contidas no artigo 107 da Lei Complementar Estadual nº 10/1996 c/c Art. 11, Seção 2, da 
Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (Provimento nº 11/2019-CGJUS) e Recomendação nº 
01/2022; 
 RESOLVE: 
 Art. 1º Expedir Edital de Correição, convidando as partes, advogados, membros do Ministério Público e Defensoria Pública, 
autoridades municipais, servidores judiciais, funcionalismo público e a população em geral, para comparecerem à solenidade de 
instalação da Correição Geral Ordinária designada para 14 de março, às 14h, via remota, na plataforma virtual Yealink 
Meeting, e durante os trabalhos, apresentem suas queixas, reclamações e sugestões, para o aprimoramento da prestação 
jurisdicional; 
 Publique-se. Registre-se. Cumpra-se. 
 Dado e passado nesta cidade e Comarca de Palmas-TO, GABINETE DO JUIZ DIRETOR DO FORO, aos dez (10) dias do mês 
de fevereiro (02) do ano de dois mil e vinte dois (2022). 
Flávia Afini Bovo 
Diretora do Foro 
 
Portaria Nº 267/2022 - PRESIDÊNCIA/DF PALMAS, de 10 de fevereiro de 2022 
A Excelentíssima Senhora FLÁVIA AFINI BOVO, Juíza de Direito Diretora do Foro, nesta Comarca de Palmas, Estado do 
Tocantins, no uso de suas atribuições e na forma da lei etc... 
 CONSIDERANDO o disposto da Seção 2, Roteiro de Correição, do Provimento nº 11/2019, da Corregedoria Geral de Justiça do 
Estado do Tocantins e Recomendação nº 1/2022; 
 CONSIDERANDO a necessidade de servidor com experiência para auxiliar os serviços correicionais, juntamente com o Juiz 
Diretor do Foro; 
 RESOLVE: 
 CONVOCAR o servidor RONEY DE LIMA BENICCHIO, técnico judiciário desta Comarca, para responder como secretário da 
Juíza Diretora do Foro durante o Período de Correição Geral Ordinária nesta Comarca de Palmas, que se realizará de 14 a 31 de 
março, a partir de 14 de março até a entrega do relatório final da Correição. 
 DETERMINAR que como secretária substituta, responda a senhora Rosângela Lemos de Almeida, secretária da Diretoria do 
Foro. 
 DETERMINAR que a Senhora Suelen Lobo Castro, assessora jurídica de 1ª Instância, lotada na Assessoria Jurídica da Diretoria 
do Foro, fique responsável por ouvir e registrar reclamações, queixas e outros que porventura, judicantes, jurisdicionados e 
população em geral queiram realizar, podendo ser de forma eletrônica. Na sua ausência, responderá como ouvidora Judicial, a 
servidora, Tárcia de Souza Castro Maia. 
 Publique-se. Registre-se. Cumpra-se. 
 Dado e passado nesta cidade e Comarca de Palmas-TO, GABINETE DO JUIZ DIRETOR DO FORO, aos dez (10) dias do mês 
de fevereiro (02) de dois mil e vinte dois (2022). 
Flávia Afini Bovo 
Diretora do Foro 
 
Portaria Nº 268/2022 - PRESIDÊNCIA/DF PALMAS, de 10 de fevereiro de 2022 
A Excelentíssima Senhora FLÁVIA AFINI BOVO, Juíza de Direito Diretora do Foro, nesta Comarca de Palmas, Estado do 
Tocantins, no uso de suas atribuições e na forma da lei etc... 
 CONSIDERANDO o disposto da Seção 2, Roteiro de Correição, Provimento nº 11/2019, da lavra do Desembargador Helvécio 
de Brito Maia Neto; 
 CONSIDERANDO as disposições contidas nos Arts. 11, I, – Seção 3, da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-
Geral da Justiça (Provimento nº 11/2019-CGJUS); 
 CONSIDERANDO que os trabalhos correcionais ocorrerão nas varas e serventias judiciais e extrajudiciais, no período de 14 a 
31 de março de 2022; 
 RESOLVE: 
 Art. 1º designar o período de 14 a 31 de março de 2022 para a realização da Correição Geral Ordinária nesta Comarca; 
 Parágrafo único: Deverão ser processados normalmente os processos que tenham como partes, réus presos, bem como as 
medidas consideradas urgentes. 
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  Art. 2º designar a abertura oficial dos trabalhos para o dia 14 de março, às 14h, via remota, na plataforma virtual Yealink 
Meeting. 
 Art. 3º Ficará a critério do magistrado a realização ou redesignação de audiências previamente agendadas para o referido 
período, devendo este comunicar a Diretoria do Foro. 
 Publique-se. Registre-se. Cumpra-se. 
 Dado e passado nesta cidade e Comarca de Palmas-TO, GABINETE DO JUIZ DIRETOR DO FORO, aos dez (10) dias do mês 
de fevereiro (02) do ano de dois mil e vinte dois (2022). 
Flávia Afini Bovo 
Diretora do Foro 
 
 Portaria Nº 264/2022 - PRESIDÊNCIA/DF PALMAS, de 10 de fevereiro de 2022 
A Excelentíssima Senhora FLÁVIA AFINI BOVO, Juíza de Direito Diretora do Foro desta Comarca de Palmas, Estado do 
Tocantins, no uso de suas atribuições e na forma da lei etc... 
 CONSIDERANDO o afastamento em razão de tratamento da própria saúde do Escrivão da 1ª Vara Criminal, Renato Rodrigues 
de Souza; 
 CONSIDERANDO a necessidade de servidor para responder pela serventia judicial da 1ª Vara Criminal; 
 RESOLVE: 
 DESIGNAR o servidor GUSTAVO HENRIQUE RODRIGUES DE CARVALHO E SILVA, matricula 363621, para substituir 
automaticamente o escrivão judicial durante seus afastamentos para usufruto de férias, folga de plantão e outros, com efeitos à 
1º de janeiro de 2022. 
 Publique-se. Registre-se. Cumpra-se. 
Flávia Afini Bovo 
Diretora do Foro 
 

Vara de execuções fiscais e ações de saúde 

Editais de intimações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da 
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 50169351320138272729, que lhe move 
A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL , fica o executado: ANA CLAUDIA COSTA SILVA, CNPJ/CPF nº 12608069000181, e o 
sócio coobrigado: ANA CLAUDIA COSTA SILVA, CNPJ/CPF nº 78104254120: INTIMADO para, caso queira, no prazo de 5 
(cinco) dias, nos termos do Art. 854, § 3º, I e II, do CPC, comprovar nos autos que as quantias tornadas indisponíveis são 
impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade excessiva, conforme extrato em anexo. Transcorrido o prazo supracitado sem 
que haja qualquer manifestação da parte Executada, dar-se-á início ao prazo de 30 (trinta) dias para a interposição dos 
respectivos embargos. Eu_____ Wagner Ferreira Marinho, Escrivão Judicial, o digitei e assino por determinação judicial. Palmas 
– TO, 10 de fevereiro de 2022. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da 
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 50179727520138272729, que lhe move 
A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, fica o executado:  DIGIOPEN COMPUTADORES LTDA - CNPJ/CPF nº 71423792000236: 
INTIMADO para, opor o prazo de 30 (trinta) dias para a interposição dos  embargos. Eu_____ Wagner Ferreira Marinho, 
Escrivão Judicial, o digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 10 de fevereiro de 2022. (AS) Wagner Ferreira 
Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da 
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 00070569120188272729, que lhe move 
A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL , fica o executado: EDUCON-SOCIEDADE DE EDUCACAO CONTINUADA LTDA, 
CNPJ/CPF nº 03929214000135: INTIMADO para, caso queira, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do Art. 854, § 3º, I e II, do 
CPC, comprovar nos autos que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade 
excessiva, conforme extrato em anexo. Transcorrido o prazo supracitado sem que haja qualquer manifestação da parte 
Executada, dar-se-á início ao prazo de 30 (trinta) dias para a interposição dos respectivos embargos. Eu_____ Wagner Ferreira 
Marinho, Escrivão Judicial, o digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 10 de fevereiro de 2022. (AS) Wagner 
Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
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EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da 
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 00068109520188272729, que lhe move 
A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL , fica o executado: LUIZ ANTONIO DA ROCHA, CNPJ/CPF nº 04276469104: INTIMADO 
para, caso queira, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do Art. 854, § 3º, I e II, do CPC, comprovar nos autos que as quant ias 
tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade excessiva, conforme extrato em anexo. 
Transcorrido o prazo supracitado sem que haja qualquer manifestação da parte Executada, dar-se-á início ao prazo de 30 (trinta) 
dias para a interposição dos respectivos embargos. Eu_____ Wagner Ferreira Marinho, Escrivão Judicial, o digitei e assino por 
determinação judicial. Palmas – TO, 10 de fevereiro de 2022. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da 
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 00023824120168272729, que lhe move 
A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL , fica o sócio coobrigado: PALOMA DE SOUSA BARBOSA, CNPJ/CPF nº 31578021863: 
INTIMADO para, caso queira, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do Art. 854, § 3º, I e II, do CPC, comprovar nos autos que 
as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade excessiva, conforme extrato em 
anexo. Transcorrido o prazo supracitado sem que haja qualquer manifestação da parte Executada, dar-se-á início ao prazo de 30 
(trinta) dias para a interposição dos respectivos embargos. Eu_____ Wagner Ferreira Marinho, Escrivão Judicial, o digitei e 
assino por determinação judicial. Palmas – TO, 10 de fevereiro de 2022. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da 
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 00052575220148272729, que lhe move 
A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executado:  BIRIMBELLO RESTAURANTE LTDA- CNPJ/CPF nº 11139788000138, 
e o sócio coobrigado: DAVID EDUARDO DE OLIVEIRA, - CNPJ/CPF nº 01328908100: INTIMADOS para, opor o prazo de 30 
(trinta) dias para a interposição dos  embargos. Eu_____ Wagner Ferreira Marinho, Escrivão Judicial, o digitei e assino por 
determinação judicial. Palmas – TO, 10 de fevereiro de 2022. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da 
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 00052575220148272729, que lhe move 
A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL , fica o sócio coobrigado: MARTINHO DE ABREU PINHEIRO, CNPJ/CPF nº 46689702120: 
INTIMADO para, caso queira, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do Art. 854, § 3º, I e II, do CPC, comprovar nos autos que 
as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade excessiva, conforme extrato em 
anexo. Transcorrido o prazo supracitado sem que haja qualquer manifestação da parte Executada, dar-se-á início ao prazo de 30 
(trinta) dias para a interposição dos respectivos embargos. Eu_____ Wagner Ferreira Marinho, Escrivão Judicial, o digitei e 
assino por determinação judicial. Palmas – TO, 10 de fevereiro de 2022. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 

PARAÍSO 
1ª vara criminal 

Editais de citações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO 
Prazo: 15(quinze) dias 
Autos de Ação Penal nº 00055758220218272731   Chave n. 818265067621 
Denunciado: DIONCLEITON PEREIRA NOLETO 
RENATA DO NASCIMENTO E SILVA, Juíza de Direito Titular da Única Vara Criminal desta Comarca de Paraíso do 
Tocantins/TO, na forma da lei etc. FAZ SABER a todos os que o presente edital com o prazo de 15 (quinze) dias virem ou dele 
tiverem conhecimento, que neste Juízo corre em seus trâmites legais, um processo de ação penal em desfavor do 
acusado DIONCLEITON PEREIRA NOLETO, brasileiro, divorciado, auxiliar de serviços gerais, natural de Campos Lindos/TO 
nascido aos 17/01/1989, filho de Deuzino Noleto Ferreira e de Izabel Pereira de Souza, inscrito no CPF sob o n. 048.227.701-76, 
portador do RG n. 1.003.575, SSP/TO, atualmente em lugar incerto e não sabido, como incurso nas sanções do artigo 121, § 2º, 
incisos, II (motivo fútil) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), na forma do artigo 14, inciso II, ambos do Código 
Penal, sob as diretrizes da Lei n. 8.072/90. E, o qual se encontra em lugar incerto e não sabido, conforme certificou o Senhor 
Oficial de Justiça incumbido da diligência, fica CITADO, o acusado em epigrafe, do inteiro teor da DENÚNCIA, bem 
como, INTIMADO para apresentar defesa escrita e querendo rol de testemunhas, no prazo de10 (dez) dias, cuja peça deverá ser 
oferecida por advogado, sendo certo que fluído o prazo sem a apresentação da dita defesa, ser-lhe-á nomeado membro da 
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Defensoria Pública para tal finalidade. Para conhecimento de todos é passado o presente edital, cuja 2º via fica afixada no local 
de costume. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Paraíso do Tocantins/TO, Estado do Tocantins, aos 04/02/2022. Eu 
(DANIEL CARDOSO SOUSA-Estagiário de Direito), que digitei e subscrevi. 
 

2ª vara cível, família e sucessões 

Editais de citações com prazo de 20 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS- A Excelentíssima Senhora HELVIA TULIA SANDES 
PEDREIRA, Juíza de Direito, respondendo pela Vara de Família e Sucessões e Infância e Juventude desta Comarca de Paraíso 
do Tocantins - TO, no uso de suas atribuições legais, etc.FAZ SABER a todos quantos o presente Edital virem ou dele 
conhecimento tiverem, que por este Juízo e Escrivania da Vara de Família, Sucessões, Infância e Juventude desta Comarca de 
Paraíso do Tocantins/TO, processam os autos de DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA, registrada sob o nº 00030953920188272731, 
na qual figura como autor(a)(es) LARISSA SANTOS SOARES e requerido(a)(s) VANDERLAN RODRIGUES SOARES e que 
pelo presente fica CITADO/INTIMADO o(a)(s) requerido(a)(s) VANDERLAM RODRIGUES SOARES, brasileiro, solteiro, 
portador do RG nº 4.635.373 SPTC/GO e devidamente inscrito no CPF nº 413.871.471-53, filho de Urias Rodrigues Soares e Elci 
Rodrigues Soares, registrado no Cartório Civil de Pessoas Naturais de Goiânia-GO, atualmente em lugar incerto e não sabido, 
tendo como último domicílio a cidade de Trindade-GO; para tomar(em) conhecimento da presente ação, e, querendo, 
oferecer(em) contestação no prazo de 15 (quinze) dias.Para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar 
ignorância mandou o MM. Juiz que publicasse o presente no placar do Fórum Local e no Diário da Justiça. Dado e passado 
nesta cidade e Comarca de Paraíso do Tocantins. Eu, Keyla Rocha Nogueira Rodrigues, Técnica Judiciária, digitei. 
  

PONTE ALTA 
1ª escrivania criminal 

Editais de intimações com prazo de 30 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS. 
O Excelentíssimo Senhor Doutor JORGE AMANCIO DE OLIVEIRA, MM. Juiz de Direito desta comarca de Ponte Alta do 
Tocantins/TO., no uso de suas atribuições legais na forma da Lei, etc. FAZ SABER a todos quanto o presente edital virem ou 
dele conhecimento tiverem, que através deste INTIMA: JUSCIMAR MACEDO DAMASCENO, brasileiro, solteiro, nascido aos 
26.03.1978 em Petrolina/PE, filho de Joana Macedo Damasceno e João Raimundo Damasceno, por estar atualmente em lugar 
incerto e não sabido, para que no prazo de (30) trinta dias regule sua representação, tendo em vista a informação da renuncia do 
mandado por seu patrono, caso não constitua novo advogado, no prazo acima será intimado o representante da Defensoria 
Pública para representá-lo. 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  decisão disponibilizada via sistema e-Proc. 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. Eu, Gabriella Monteiro Valadares 
Azevedo, Servidora de Secretaria, que digitei, conferi e atesto ser autêntica a assinatura do MM. Juíz de Direito abaixo 
lançada. Ponte Alta do Tocantins/TO, 7 de fevereiro de 2022. ass Jorge Amancio de Oliveira-Juiz de Direito. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO 30 (TRINTA) DIAS 
O Dr. JORGE AMANCIO DE OLIVEIRA, MM. Juiz de Direito desta comarca de Ponte Alta do Tocantins/TO, na forma daLei, etc. 
FAZ SABER a todos quanto o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo e Escrivania Criminal, 
processam-se os Autos de Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha) Criminal n.º 00021948520208272736 em 
desfavor de LUIZ CARLOS SANTOS DE SOUZA, brasileiro, autônomo, divorciado, CPF n° filho de Maria Eunice dos Santos de 
Souza e José Lima de Sousa, para INTIMAR o Agressor LUIZ CARLOS SANTOS DE SOUZA, do INTEIRO TEOR DA 
DECISÃO preferida nos autos em epígrafe, cuja parte dispositiva passo a transcrever Diante do exposto, FIXO as seguintes 
medidas protetivas de urgência em favor da vítima informada nos autos em epígrafe, DETERMINANDO que ?LUIZ CARLOS 
SANTOS DE SOUZA:a) SEJA AFASTADO do lar, domicílio ou local de convivência com a ofendida, informado no evento 1, 
devendo o oficial de justiça acompanhar o indiciado no recolhimento de seus pertences, utilizando-se, inclusive, de força policial, 
se necessário; b) FIQUE PROIBIDO de freqüentar a residência da vítima; c) FIQUE PROIBIDO de se aproximar da vítima, seus 
familiares e testemunhas, devendo manter distância mínima destes de 200 (duzentos) metros, ainda que seja em lugar 
público; d) FIQUE PROIBIDO de manter contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de 
comunicação; ) FIQUE PROIBIDO e de frequentar determinados lugares, como o local de trabalho da vítima e/ou lugares por ela 
usualmente frequentados, a fim de preservar a sua integridade física e psicológica. FICA O REQUERIDO ADVERTIDO de que o 
descumprimento da decisão poderá ensejar a decretação de sua prisão preventiva, sem prejuízo de outras medidas legais 
(artigo 282, § 4º c/c art. 312, parágrafo único e art. 313, inciso III, do CPP e art. 20 da Lei Maria da Penha). Por sua 
vez, ADVIRTA-SE que a vítima deverá comunicar à Delegacia de Polícia o eventual descumprimento das medidas protetivas 
pelo suposto agressor. INTIMEM-SE a vítima e o agressor, ora requerido, o qual deverá cumprir imediatamente a presente 
decisão. CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, para conhecimento e oportunidade de contestação via petição, no prazo de 
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quinze dias (CPC, art. 335), consignando que a ausência de interposição de recurso quanto à tutela de urgência ora concedida, 
implicará em estabilidade da decisão nos termos do artigo 304 da Lei 13.105/15.  INTIME-SE a parte autora para conhecimento, 
consignando que poderá procurar a Defensoria Pública para acionamentos judiciais no seu interesse (e também o 
esclarecimento de que poderá comunicar imediatamente eventual descumprimento no que lhe aproveitar, notadamente para fins 
de decretação da prisão preventiva e deverá indicar eventual alteração de endereço para comunicações nos termos do art. 274 
do CPC, até mesmo da parte requerida e, se for o caso, o desinteresse na manutenção das medidas proibitivas aplicadas). Não 
há como decretar a restrição ou suspensão do pátrio poder e os alimentos provisionais, pois a autora não trouxe aos autos 
documentos comprobatórios da existência de filhos do casal. De todo modo, havendo interesse no que couber, remanesce a 
possibilidade de acionamento neste Juízo, através da(s) ação(ões) específica(s) perante a Escrivania competente. Transitada 
em julgado esta decisão sem interposição de recurso, venham os autos conclusos para o localizador CLS SENTENÇA 
EXTINÇÃO. Fica o(a) Sr. Oficial de Justiça autorizado a requisitar o auxílio de força policial, se necessário, servindo esta decisão 
como oficio requisitório. Sirva-se desta decisão como mandado. DÊ-SE CIÊNCIA ao Ministério Público. INTIMEM-SE. CUMPRA-
SE." 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  decisão disponibilizada via sistema e-Proc. 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. Eu, Gabriella Monteiro Valadares Azevedo, 
Servidora de Secretaria, que digitei, conferi e atesto ser autêntica a assinatura do MM. Juíz de Direito abaixo lançada. Ponte Alta 
do Tocantins/TO, 7 de fevereiro de 2022. ass Jorge Amancio de Oliveira-Juiz de Direito. 
 

Editais de intimações de sentença com prazo de 30 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO 30 (TRINTA) DIAS 
O Dr. JORGE AMANCIO DE OLIVEIRA, MM. Juiz de Direito desta comarca de Ponte Alta do Tocantins/TO, na forma daLei, etc. 
FAZ SABER a todos quanto o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo e Escrivania Criminal, 
processam-se os Autos de Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha) Criminal n.º 00010528020198272736 em 
desfavor de LEONARDO PEREIRA AZEVEDO, para INTIMAR a Vítima  MARIA ANTÔNIA DA SILVA SANTOS, brasileira, 
solteira, auxiliar de limpeza,  CPF n° 024.256.661-84, RG n° 353.101 SSP/TO, do INTEIRO TEOR DA SENTENÇA preferida nos 
autos em epígrafe, cuja parte dispositiva passo a transcrever " Diante do exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO com base 
no art. 304, § 1º, do CPC, sem prejuízo da estabilidade da decisão concessiva das medidas protetivas nestes autos. Frente o 
caráter peculiar das medidas protetivas e na ausência de resistência, sem custas e honorários. INTIMEM-SE. Após, ARQUIVEM-
SE os autos, ressalvada a possibilidade de desarquivamento a pedido das partes, nos termos do art. 304, §4º do 
CPC."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  decisão disponibilizada via sistema e-Proc. 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. Eu, Gabriella Monteiro Valadares Azevedo, 
Servidora de Secretaria, que digitei, conferi e atesto ser autêntica a assinatura do MM. Juíz de Direito abaixo lançada. Ponte Alta 
do Tocantins/TO., 7 de fevereiro de 2022. ass Jorge Amancio de Oliveira-Juiz de Direito. 
 

PORTO NACIONAL 
1ª vara cível 

Editais de citação 
EDITAL Nº 4596346 - EDITAL DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS. 
O Doutor CIRO ROSA DE OLIVEIRA, MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível desta cidade e Comarca de Porto Nacional, Estado do 
Tocantins, na forma da lei, etc... FAZ SABER a todos que o presente Edital virem, ou dele conhecimento tiverem, que por este 
Juízo e respectiva Escrivania, processam os autos de  PROCESSO Nº: 50008312420108272737 – chave: 945459244415  - 
EXECUÇÃO FISCAL:  EXECUÇÃO FISCAL - EXEQUENTE:          IBAMA – INSTITUTO BRASILEIRO DE MEIO AMBIENTE E 
RECURSOS RENOVAVEIS - EXECUTADO: FRIGOTINS DERIVADOS DE CARNES LTDA. Por este meio  CITAR/INTIMAR o 
Executado: CITAÇÃO do sócio/representante legal da empresa executada – FRIGOTINS DERIVADOS DE CARNE LTDA, CNPJ 
Nº 05.405.835/0001-45 -  EDIMAR STIVAL, CPF: 219.022.161-72,para pagarem em 05(cinco) dias, o débito integral ou garantir 
o juízo da execução, observando, neste último caso, as disposições do artigo 9º da Lei nº 6830/80, ou, ainda, comprovar que 
obteve parcelamento perante a Fazenda Pública credora, ficando, desde já, arbitrados os honorários advocatícios em 10%(dez 
por cento) sobre o valor da causa para as hipóteses de pronto pagamento ou não oferecimento de embargos. 2. Optando o(s) 
executado(s) pela nomeação de bens à penhora, INTIME-SE a Fazenda Pública exeqüente para se manifestar sobre a 
nomeação, no prazo de 30(trinta) dias; 3. Havendo concordância com a nomeação de bens feita pelo(s) executado(s), REDUZA-
SE A TERMO A PENHORA, procedendo-se a averbação perante o registro competente e INTIME(M)-SE o(s) executado(s) para 
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OPOR EMBARGOS em até 30(trinta) dias; 4. Não sendo localizado o endereço e/ou o(s) executado(s), proceda-se o Oficial de 
Justiça ad hoc nos autos tal diligência. ADVERTÊNCIA: O executado poderá, querendo, oferecer embargos no prazo de 30 
(trinta) dias, contados do depósito do valor devido ou da intimação da penhora. ANEXO:   Inicial – EVENTO 1, Despacho – 
EVENTO 104 e evento 126 – Despacho/Decisão. Informo a Vossa Senhoria, que acima está o número e chave de segurança do 
processo, QUE DEVE SER ACESSADO no site do Tribunal de Justiça deste Estado, no link e-Proc / 1° grau / consulta pública 
/ rito ordinário. para que não aleguem ignorância, mandou expedir o presente edital, que será publicado na forma da lei. DADO 
E PASSADO nesta cidade e Comarca de Porto Nacional, Estado do Tocantins.07 de fevereiro de 2022 (07/02/2022). Eu, Elvanir 
Matos Gomes, Técnica Judiciária, digitei. CERTIDÃO: Certifico e dou fé haver afixado uma cópia do presente edital no átrio do 
fórum. Eu____________ – Porteira dos Auditórios. Em    ____/____/2022. Documento eletrônico assinado por CIRO ROSA DE 
OLIVEIRA, Juiz de Direito, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Instrução Normativa nº 
5, de 24 de outubro de 2011. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico 
http://www.tjto.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 4596346v2 e do código CRC 505293d1. 
 

Central de execuções ficais 

Editais de citações com prazo de 30 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE: 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o DR. VALDEMIR BRAGA DE AQUINO MENDONÇA, MM Juiz de Direito da Central de Execuções Fiscais da 
Comarca de Porto Nacional-TO, na forma da Lei... Determina a CITAÇÃO de SEBASTIAO RIBEIRO DA SILVA, CNPJ/CPF nº 
88402207120, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da Ação de 
Execução Fiscal nº 0005853-70.2018.8.27.2737 - Chave: 803153437318, que lhe move o MUNICIPIO DE PORTO NACIONAL-
TO, bem como, fica(m) também INTIMADO(S) para que tome ciência da penhora realizada via Sistema BACENJUD, recaída 
sobre valores em conta de sua titularidade, cuja importância é de R$ 532,36 (quinhentos e trinta e dois reais e trinta e seis 
centavos), para, caso queira, no prazo de 30 (trinta) dias para,  opor embargos  conforme estabelece o art. 16, III, da Lei 
6.830/80. E para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que 
será publicado na forma da lei (Art. 8º, IV da Lei 6.830/80). Eu _____, INGRID TAVARES PIRES, que digitei. Porto Nacional/TO. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE: 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o DR. VALDEMIR BRAGA DE AQUINO MENDONÇA, MM Juiz de Direito da Central de Execuções Fiscais da 
Comarca de Porto Nacional-TO, na forma da Lei... Determina a CITAÇÃO de ANTONIA DE FATIMA DOS REIS, CNPJ/CPF nº 
34759131191, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da Ação de 
Execução Fiscal nº 0008094-46.2020.8.27.2737 - Chave: 981776115320, que lhe move o MUNICIPIO DE PORTO NACIONAL-
TO, bem como, fica(m) também INTIMADO(S) para que tome ciência da penhora realizada via Sistema BACENJUD, recaída 
sobre valores em conta de sua titularidade, cuja importância é de R$ 814,08 (oitocentos e quatorze reais e oito centavos), 
para, caso queira, no prazo de 30 (trinta) dias para,  opor embargos  conforme estabelece o art. 16, III, da Lei 6.830/80. E para 
que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na 
forma da lei (Art. 8º, IV da Lei 6.830/80). Eu _____, INGRID TAVARES PIRES, que digitei. Porto Nacional/TO. 
 

Diretoria do foro 
Portarias 

Portaria Nº 136/2022 - PRESIDÊNCIA/DF P NACIONAL, de 26 de janeiro de 2022 
O Juiz de Direito Diretor do Foro da Comarca de Porto Nacional, Dr. ELIAS RODRIGUES DOS SANTOS, no uso de suas 
atribuições legais. 
CONSIDERANDO as disposições da Recomendação CNJ nº 44 de 10 de março de 2020 que dispõe sobre a edição, atualização 
e divulgação do calendário de feriados locais no âmbito da jurisdição dos Tribunais; 
CONSIDERANDO o que dispõe o art. 133, parágrafo único da Lei Orgânica nº 10/1996; 
CONSIDERANDO o Calendário Oficial do Município de Porto Nacional (4149091), contido no SEI 22.0.000003720-0. 
RESOLVE: 
Art. 1º - DELIBERAR que não haverá expediente forense no âmbito da Comarca de Porto Nacional TO, nos dias a seguir 
relacionados, bem como autorizar a suspensão de expedientes nas serventias extrajudiciais desta cidade na referidas datas, a 
critério dos respectivos cartorários, em razão de serem feriados municipais: 
I - 13 de julho de 2022 - Lei n. 1029/1985 - Aniversário de Porto Nacional - TO; 
II - 24 de Setembro de 2022 - Lei n. 802/1978 - Padroeira do Município de Porto Nacional; 
III - 20 de novembro de 2022 - Lei n. 1963/2008 - Dia da Consciência Negra. 
Art. 2º - Esta portaria entre em vigor imediatamente 
Art. 3º - Encaminhe-se cópia à Presidência do Egrégio Tribunal de Justiça para os devidos fins. 
Publique-se. Cumpra-se. 

ELIAS RODRIGUES DOS SANTOS 
Juiz de Direito Diretor do Foro 
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PUBLICAÇÕES PARTICULARES 
  

GURUPI 
1ª Vara Cível 

       
 EDITAL Nº 4510491 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 20 DIAS 
CITANDO: ROBERTO CÂMARA DOS SANTOS e FRANCISCA FREIRE DE ARAÚJO 
OBJETIVO: Citação dos requeridos do inteiro teor do autos nº 00118276520208272722, Ação de Cobrança que lhe move 
UNIMED GURUPI COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO (HOSPITAL UNIMED), inscrito no CPF/CNPJ sob o nº 
01476619000210, 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: 
2311. VALOR DA CAUSA de R$ 2.431,17. 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, 26 de Janeiro de 2022. Eu, Lívia Póvoa Mendes, Servidora de 
Secretaria, o digitei e assino. Adriano Morelli. Juiz de Direito. 
  

GUARAÍ 
  

Vara de Família, Sucessões, Infância, Juventude e Cível 
  

INVENTÁRIO Nº 0000706-09.2021.8.27.2721/TO 
  

AUTOR: BENTO LOPES DOS SANTOS 
AUTOR: ANTONIO LOPES DOS SANTOS 
AUTOR: MARIA DAS MERCÊR LOPES DOS SANTOS 
AUTOR: JOAQUIM LOPES DOS SANTOS 

     AUTOR: SEBASTIÃO LOPES DOS SANTOS 
AUTOR: PAULO LOPES DOS SANTOS 
AUTOR: LUCAS LOPES DOS SANTOS 
AUTOR: KELLY ALINE LOPES SANTOS TORRES 
AUTOR: JOANA LOPES DOS SANTOS 
AUTOR: CONCEIÇÃO LOPES DOS SANTOS 
AUTOR: TEREZINHA LOPES DOS SANTOS 

     AUTOR: JOSEFA LOPES DOS SANTOS FERREIRA 
     AUTOR: JOAO LOPES DOS SANTOS 

AUTOR: ECIVALDO LOPES DOS SANTOS 
     AUTOR: WILMA LOPES DOS SANTOS 

AUTOR: WESLEY LOPES DOS SANTOS 
AUTOR: JOSE LOPES DOS SANTOS 
AUTOR: LUIZ LOPES DOS SANTOS (INVENTARIANTE) 
 

 RÉU: ERCILIA LOPES DOS SANTOS (ESPÓLIO) 
  
EDITAL Nº 3386559 
O Doutor Marcelo Eliseu Rostirolla, Juiz de Direito titular desta Vara de Família, Sucessões, Infância, Juventude e Cível da 
Comarca de Guaraí, Estado do Tocantins, na forma da lei, etc. FAZ SABER a todos quantos o presente Edital virem ou dele 
conhecimento tiverem, que por este Juízo e Escrivania de Família e Anexos processam os termos da Ação de Inventário n. 
0000706-09.2021.827.2721, movido pelo INVENTARIANTE  LUIZ LOPES DOS SANTOS em face do espólio de ERCILIA LOPES 
DOS SANTOS, que era brasileira, viúva, CPF n. 577.744.201-34, RG n. 1.596.733 SSP/TO, falecida aos 23 de fevereiro de 2021; 
e, por meio deste ficam CITADOS os interessados, para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestarem-se sobre as primeiras 
declarações constantes do evento 26, do processo supramencionado. Ressaltando que consta das primeiras declarações como 
herdeiros: JOÃO LOPES DOS SANTOS, 
Poder Judiciário JUSTIÇA ESTADUAL Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 2ª Vara Cível, Família e Sucessões Inf. e 
Juvent. de Guaraí 
:: 3386559 - eproc - :: https://eproc1.tjto.jus.br/eprocV2_prod_1grau/controlador.php?acao=... 
1 of 3 10/02/2022 15:12 
0000706-09.2021.8.27.2721 3386559.V9 
brasileiro, solteiro, mecânico, inscrito no RG 2278867 SSP/GO e CPF 491.237.931-04, residente e domiciliado na Rua Suécia, 
s/n, Setor Aeroporto II, CEP 74947-620, Aparecida de Goiânia/GO; BENTO LOPES DOS SANTOS, brasileiro, solteiro, autónomo, 
inscrito no RG 1733505 SSP/GO e CPF 643.296.581-00, residente e domiciliado na Avenida Fued José Sebba, 1245, Jardim 
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Goiás, Goiânia/GO, CEP 74805-100; JOSEFA LOPES DOS SANTOS FERREIRA, brasileira, casada, professora, inscrita no RG 
1166706 SSP/GO e CPF 227.570.661-53, residente e domiciliada na Rua 18, C, Setor Garavelo, Q 108, L. 21, Aparecida de 
Goiânia/GO, CEP 74930-350; TEREZINHA LOPES DOS SANTOS, brasileira, solteira, do lar, inscrita no RG 137.646 SSP/TO e 
CPF 796.498.581-72, residente e domiciliada na Avenida B3, no 3636, Setor Piaçava, Guaraí/TO, CEP 77700-000; CONCEIÇÃO 
LOPES DOS SANTOS, brasileira, casada, do lar, inscrita no RG 2008408 SSP/GO e CPF 565.391.851-20, residente e 
domiciliada na Rua JK, Q. 7, L. 14, s/n, casa C-3, Setor Andreia, CEP 74354-517, Goiânia/GO; JOANA LOPES DOS SANTOS, 
brasileira,casada, do lar, inscrita no RG 1710052 SSP/TO e CPF 008.049.511-79, residente e domiciliada na Rua Ademar 
Vicente Ferreira, 2883, Jardim Filadélfia, CEP 77813230, Araguaína/TO; KELLY ALINE LOPES DOS SANTOS TORRES, 
brasileira, casada, estudante, inscrita no RG 923.580 SSP/TO, residente e domiciliada Rua Ruidelmar Limeira Borges, 2808, 
Setor Novo Horizonte, CEP 77760-000, Colinas do Tocantins/TO; LUCAS LOPES DOS SANTOS, brasileiro, solteiro, lavrador, 
inscrito no RG 1.207.246 SSP/TO e CPF 450.323.431-53, residente e domiciliado na propriedade rural denominado Fazenda 
Bom Princípio, CEP 77720-000, Itacaja/TO; PAULO LOPES DOS SANTOS, brasileiro, solteiro, mecânico, inscrito no RG 
1982862 SSP/GO e CPF 633.360.061-04, residente e domiciliado na Rua 12, nr. 4, Parque Las Vegas l, qd 69, It 04, CEP 75240-
000, Bela Vista de Goiás/GO; SEBASTIÃO LOPES DOS SANTOS, brasileiro, casado, profissão não informada, inscrito no RG 
9461269 SSP/PA e CPF 632.857.462-20, residente e domiciliado na Rua Um, nr. 19, Setor Marajoara II Morro dos Macacos, 
CEP 68555-001 , Xinguara/PA; Luiz Lopes dos Santos, podendo ser encontrado na Avenida Castelo Branco, 270, Centro, CEP 
77720-000, Itacaja/TO; José Lopes dos Santos, podendo ser encontrado na Avenida Castelo Branco, 168, Centro, 77720-000, 
Itacaja/TO; Antônio Lopes dos Santos, podendo ser encontrado na Rua H-41, Qd. 128, Lt. 26, Conjunto Estrela do Sul, CEP 
74935-410, Aparecida de Goiânia/GO; Joaquim Lopes dos Santos, podendo ser encontrado na Rua 2. s/n, Setor Aeroporto, CEP 
77720-000, Itacaja/TO; MARIA DAS MERCÊR LOPES DOS SANTOS, brasileira, viúva, do lar, inscrita no RG 699.053 SSP/TO e 
CPF 012.515.911-08, residente e domiciliada na Rua SI, s/n, Setor Flamboyant, Itacajá/TO, CEP 77720-000; Eva Lopes dos 
Santos, pré-morta à falecida, que será representada por seus filhos, Wilma Lopes do Santos, 
Poder Judiciário JUSTIÇA ESTADUAL Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 2ª Vara Cível, Família e Sucessões Inf. e 
Juvent. de Guaraí 
:: 3386559 - eproc - :: https://eproc1.tjto.jus.br/eprocV2_prod_1grau/controlador.php?acao=... 
2 of 3 10/02/2022 15:12 
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brasileira, divorciada, cabelereira, inscrita no CPF n° 717.748.401-97 e RG n° 3.647.635, residente no Apartamento de 
Goiânia/GO, na avenida Atlanti, Quadra 123, Lote 21, Jardim Buriti, Cep 7494-4090; Ecivaldo Lopes do Santos, brasileiro, 
divorciado, empresário, inscrito no CPF n° 898.133.161-87 e RG n° 4.202.406, residente em Goiânia/GO, Rua T 64, n° 455, 
Apartamento 603, Residência Penjylvania, Cep 7482.3350;Wesley Lopes dos Santos, brasileiro, casado, motorista, inscrito no 
CPF 812.610.711-15, RG n° 3.51545 EDGPC/GO, residente na Rua 33, nr. 54, Setor Oeste, CEP 78645-000, Vila Rica/MT. E 
para que ninguém alegue ignorância, mandou o MM. Juiz de Direito, Marcelo Eliseu Rostirolla, que fosse expedido o presente 
Edital que será devidamente publicado no Diário da Justiça e afixado no Placard do Fórum local, na forma e sob as penas da 
Lei.  DADO E PASSADO nesta cidade e comarca de Guaraí, Estado do Tocantins, 17/08/2021. Eu, Laryssa de Melo Ribeiro, 
estagiária, digitei. Eu, Bethania Tavares de Andrade, Diretora de Secretaria, conferi o presente. Marcelo Eliseu Rostirolla Juiz de 
Direito 
C E R T I D Ã O Certificoque afixei cópia deste no Placard do Fórum. Guaraí, ____/___/2021. _____________Técnico Judiciário 
Documento eletrônico assinado por MARCELO ELISEU ROSTIROLLA, Juiz de Direito, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 
11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Instrução Normativa nº 5, de 24 de outubro de 2011. A conferência da autenticidade do 
documento está disponível no endereço eletrônico http://www.tjto.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 
3386559v9 e do código CRC c931f2e0. Informações adicionais da assinatura: Signatário (a): MARCELO ELISEU ROSTIROLLA 
Data e Hora: 18/8/2021, às 18:15:59 
 

ARAGUAÍNA 
1ª Vara Cível 

  
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL Nº 0007557-22.2015.8.27.2706/TO 
AUTOR: BANCO DO BRASIL SA 
RÉU: HONAIDE DE BUENO DE LIMA PEREIRA 
EDITAL Nº 4163246 
PRAZO DO EDITAL: 20 (VINTE) DIAS 
OBJETO: INTIMAÇÃO 
CHAVE: 116941675115 
A Excelentíssima Senhora ADALGIZA VIANA DE SANTANA, Juíza de Direito titular da 1ª Vara Cível desta Comarca de 
Araguaína, Estado do Tocantins, na forma da lei, etc... 
FAZ  SABER aos que o presente edital de citação virem, ou dele tiverem conhecimento, que por este Juízo e Escrivania da 
Primeira Vara Cível da Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, se processam os autos do processo acima 
identificado, sendo o presente para (1) INTIMAR o requerido HONAIDE DE BUENO DE LIMA PEREIRA, CPF/CNPJ 
73610330163, ATUALMENTE EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO, da penhora de imóvel do evento 191, cientificando-o de 
que poderá: a) alegar incorreção da penhora ou da avaliação mediante impugnação apresentada por simples petição nos autos, 
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no prazo de 15 (quinze) dias (art. 917, §1°, CPC), caso queira; e b) requerer a substituição da penhora, no prazo de 10 (dez) 
dias, sob pena de preclusão (art. 847, caput, CPC). E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente 
que será publicado na forma do artigo 257, II, do Código de Processo Civil e afixado no placar do Fórum local. 
ANEXOS: o número do processo e chave acima identificados são as informações necessárias para acesso ao inteiro teor do 
processo no sítio do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins (www.tjto.jus.br => Processo Judicial Eletrônico – E-PROC => e-
Proc 1º Grau => consulta pública => rito ordinário => consulta processual), sendo considerado vista pessoal do interessado para 
todos os efeitos legais. Tudo conforme instrução normativa n. 001/16 - TJTO e art. 9º, § 1º, da Lei nº 11.419/06. 
ENDEREÇO DA COMARCA: Avenida Filadélfia, nº 3650, Setor das Autarquias Estaduais, Araguaína/TO, CEP: 77.813-905, 
telefone (63) 3501-1500. 
 DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos 22/11/2021. Eu, JOÃO ANTONIO 
RODRIGUES DE CARVALHO, Servidor do Judiciário, que digitei o presente, que vai conferido e subscrito pela 
magistrada abaixo identificada. 
Documento eletrônico assinado por ADALGIZA VIANA DE SANTANA, Juíza de Direito, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 
11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Instrução Normativa nº 5, de 24 de outubro de 2011. A conferência da autenticidade do 
documento está disponível no endereço eletrônico http://www.tjto.jus.br, mediante o preenchimento do código 
verificador 4163246v2 e do código CRC bd85f216. 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): ADALGIZA VIANA DE SANTANA 
Data e Hora: 23/11/2021, às 13:9:29   0007557-22.2015.8.27.2706 
  

SEÇÃO ADMINISTRATIVA 

PRESIDÊNCIA 
Decretos 

Decreto Judiciário Nº 20, de 10 de fevereiro de 2022 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e regimentais, 
CONSIDERANDO o contido no despacho 106, de 1º de fevereiro de 2022, bem como o despacho nº 4984/2021/GABPRES, de 
26 de novembro de 2021, do Presidente do Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Tocantins, exarado nos Processos 
Administrativos IGEPREV nº 2019.03.01024R3, 2016/24830/001989 e Processo SEI nº 20.0.000018675-0, 
RESOLVE: 
Art. 1º Retificar o Decreto Judiciário nº 442, de 25 de agosto de 2015, publicado no Diário da Justiça nº 3646, de 25 de agosto de 
2015, que concedeu o benefício de Aposentadoria por Invalidez ao segurado Francisco Paiva Melo, calculado de forma 
proporcional, no cargo de Técnico Judiciário de 1ª Instância, para o fim de considerá-lo aposentado na Classe C, Padrão 13, do 
quadro de servidores efetivos do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, 
Art. 2º Este Decreto Judiciário entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 
            Presidente 

 
Decreto Judiciário Nº 21, de 10 de fevereiro de 2022 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e de acordo 
com o art. 12, § 1º, inciso VI, do Regimento Interno desta Corte, bem como o contido no processo SEI nº 22.0.000004222-0, 
resolve nomear, a pedido e a partir da data de publicação deste ato, Ildeu Batista Silva para o cargo de provimento em comissão 
de Chefe de Serviço. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 
            Presidente 

 

Decisões 

PROCESSO 21.0.000003081-0 

INTERESSADO DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS 

ASSUNTO Reforma e Ampliação do Fórum da Comarca de Pedro Afonso/TO 

Decisão Nº 565, de 9 de fevereiro de 2022 
Cuidam os presentes autos de procedimento licitatório para contratação de empresa especializada em engenharia 
para execução de serviços de Reforma e Ampliação do Fórum da Comarca de Pedro Afonso/TO. 
Considerando a supremacia da Administração Pública na condução e no encerramento dos procedimentos licitatórios, 
a manifestação da DIVENG - setorial técnica competente - sob o evento 4132089, a anuência da COLIC (evento 4154144), como 
também, os fundamentos expendidos no Parecer da Assessoria Jurídico-Administrativa da DIGER (evento 4156099), acolho as 
sugestões propostas pelo Senhor Diretor-Geral (evento 4156616), ao tempo em que: 
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1. CONHEÇO e, no mérito, DOU PROVIMENTO ao recurso interposto pela empresa CONSTRUTORA SÃO MIGUEL LTDA 
(evento 4027857); e, por conseguinte, 
2. ANULO PARCIALMENTE a Concorrência 7/2021, a partir da publicação do Edital, nos termos do que dispõe o art. 49 da Lei 
8.666/1993, bem como as Súmulas 346 e 473 do Supremo Tribunal Federal. 
Encaminhem-se os autos à: 
i) ASPRE para a publicação desta Decisão; e 
ii) COLIC e DIVENG para ciência, ajustes necessários e demais providências pertinentes ao regular prosseguimento do certame. 
Cumpra-se. 

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 
            Presidente 

  
 

Editais 
Edital Nº 61, de 10 de fevereiro de 2022 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e em 
cumprimento ao artigo 2º, inciso II, da Resolução nº 388, de 13 de abril de 2021, do Conselho Nacional de Justiça,  
considerando a necessidade de atualização nominal dos componentes dos NatJus do Estado do Tocantins, quais sejam: NatJus 
Estadual, NatJus Municipal de Palmas e NatJus Municipal de Araguaína; e o que consta dos autos SEI nº 18.0.000002927-7, 
torna público os nomes dos membros dos NatJus: 
NATJUS ESTADUAL: 
ELIZANGELA BRAGA ANDRADE - Coordenadora Técnica de Medicamentos 
SINARA MAYENA BARROS CABRAL SILINGOWSCHI - Coordenadora Técnica de Procedimentos 
BALDUÍNO FROTA ANDRADE – Médico 
JANE AUGUSTO GUIMARÃES GONÇALVES – Médica 
MARCO TÚLIO CHATER VIEGAS – Médico 
ARISTIANE DIAS DOS SANTOS – Farmacêutica          
KÁRITA DE ALMEIDA EVANGELISTA – Farmacêutica                   
MARIÁ DA CONCEIÇÃO LOPES DE PINA – Farmacêutica     
RENATA JUNQUEIRA VARONI – Farmacêutica 
ACÁCIO OLIVEIRA DOS SANTOS – Enfermeiro          
ANA CAROLINA RODRIGUES DE SOUZA JAVAÉ – Enfermeira         
JESSICA AVILAYNE BARBOSA DA SILVA – Enfermeira       
MÁRCIA LETÍCIA PEREIRA MOURA – Enfermeira      
LAÍS PEREIRA DE JESUS - Assistente Especializado II         
RAQUEL MARQUES SOARES – Assistente Especializado III    
CARLOS ALEXANDRE CUNHA – Gestor em Saúde    
DEUSIELY RIBEIRO DE SOUSA LEMOS – Auxiliar em Serviços de Saúde I 
LÍVIA VIEIRA FERREIRA – Assistente Especializado II 
NATJUS MUNICIPAL DE PALMAS 
VIDAL GONZALEZ MATEOS JÚNIOR - Coordenador/Farmacêutico 
MARCOS VINÍCIUS ABRANTES BORGES – Farmacêutico 
JAIRO DOS REIS LIMA – Técnico em Saúde 
MARINALVA ALENCAR SILVA – Auxiliar de Serviço em Saúde 
NATJUS MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA 
EDUARDO CUNHA DA SILVA - Coordenador/Enfermeiro 
APARECIDA ANDRADE RIBEIRO – Assessora Técnica V 
CRISTIANE ALVES GUIMARÃES DA ROCHA - Assistente Social 
REJANE AMORIM DA CRUZ REIS – Assistente Administrativo 
WALTER ATTA RODRIGUES BITTENCOURT JUNIOR – Farmacêutico 
 

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 
            Presidente 

 

Portarias 
Portaria Nº 272, de 10 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 nos arts. 19, 20 e 21 da Lei nº 2.409, de 16 de novembro de 2010, que dispõe sobre o Plano de 
Cargos, Carreiras e Remuneração dos Servidores do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, bem como o contido no processo 
SEI nº 22.0.000003308-5, 
RESOLVE:  
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Art. 1º Conceder progressão funcional aos servidores do Quadro Permanente de Pessoal do Poder Judiciário do Estado do 
Tocantins que, nas datas assinaladas, tenham cumprido todos os requisitos legais para o desenvolvimento funcional, na forma 
do anexo único desta Portaria. 
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
ANEXO ÚNICO 

(Portaria nº 272, de 10 de fevereiro de 2022) 

Mat. Nome Cargo 
De Para Data de 

Progressão Classe Padrão Classe Padrão 

91452 
Antônio José Ferreira de 
Rezende 

Analista Judiciário  C 14  C 15 31/01/2022 

144752 Antônio Luiz Pereira Silveira 
Oficial de Justiça 
Avaliador 

C 13 C 14 25/01/2022 

148446 Edmilson de Souza Gomes 
Oficial de Justiça 
Avaliador 

 C 14  C 15 18/01/2022 

126558 Luciram de Lima Analista Judiciária  C 14  C 15 31/01/2022 

352846 Márcia Hasimoto Analista Judiciária B 8 B 9 16/01/2022 

Publique-se. Cumpra-se. 
Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 

            Presidente 
 

DIRETORIA GERAL 
Portarias 

Portaria Nº 215/2022 - PRESIDÊNCIA/DIGER/DIADM/DCC, de 03 de fevereiro 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 11/2022, referente ao Processo Administrativo 22.0.000000798-0, celebrado por este 
Tribunal de Justiça e a empresa G A Serviços de Apoio Administrativos - EIRELI, que tem por objeto a contratação de pessoa 
jurídica especializada na prestação dos serviços de natureza continuada para condução de veículos oficiais (na função de 
motorista), para transportes de autoridades, servidores, equipamentos, móveis, materiais e serviços gerais do Poder Judiciário, 
bem como atender demandas de deslocamento em todas as Comarcas e distritos judiciários do Estado do Tocantins e eventuais 
viagens para outros Estados, mediante alocação de postos de serviço. 
RESOLVE: 
Art. 1º. Designar o servidor Jhonne Araujo Miranda, matrícula nº 204861, como gestor do contrato nº 11/2022, e o servidor 
Acácio Lopes Lima, matrícula nº 185243, como substituto, para, nos termos do “caput” do artigo 67 da Lei nº. 8.666/93, 
conhecerem as obrigações mútuas previstas no instrumento contratual, acompanhar e fiscalizar até a sua completa execução. 
Parágrafo único – Verificada a ocorrência de falta ou defeito na execução do contrato, o gestor notificará a contratada para 
regularização do apontamento, caso em que, não sendo atendido ou justificado, no prazo estabelecido, deverá informar à 
autoridade competente sobre o ocorrido, para fins de aplicação 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 193/2022 - PRESIDÊNCIA/DIGER/DIADM/DCC, de 01 de fevereiro 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 10/2022, referente ao Processo Administrativo 21.0.000005538-4, celebrado por este 
Tribunal e a empresa BF Construtora e Incorporadora - Ltda?, que tem por objeto a contratação de empresa especializada em 
engenharia para execução de serviços de Reforma do Fórum da Comarca de Araguatins. 
RESOLVE: 
Art. 1º. Designar o servidor Sebastião de Oliveira Camilo, matrícula 360511, como gestor do contrato nº 10/2022, e o servidor 
Dorvely Sobrinho Costa, matrícula 353219, como substituto, para, nos termos do “caput” do artigo 67 da Lei nº. 8.666/93, 
conhecerem as obrigações mútuas previstas no instrumento contratual, acompanhar e fiscalizar até a sua completa execução. 
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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 194/2022 - PRESIDÊNCIA/DIGER/DIADM/DCC, de 01 de fevereiro 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 10/2022, referente ao Processo Administrativo 21.0.000005538-4, celebrado por este 
Tribunal e a empresa BF Construtora e Incorporadora - Ltda?, que tem por objeto a contratação de empresa especializada em 
engenharia para execução de serviços de Reforma do Fórum da Comarca de Araguatins. 
RESOLVE: 
Art. 1º. Designar o servidor Zailon Labre Batista Miranda, matrícula nº 358520, como fiscal do contrato nº. 10/2022, e 
a servidora Juliana ROSA Barcelos Costa, matrícula nº 353552, como substituta, para, nos termos do “caput” do artigo 67 da Lei 
nº. 8.666/93, conhecerem as obrigações mútuas previstas no instrumento contratual, acompanhar e fiscalizar o contrato até a sua 
completa execução. 
Parágrafo único – Verificada a ocorrência de falta ou defeito na execução do contrato, o fiscal comunicará ao gestor, que 
notificará a contratada quanto à regularização do apontamento, caso em que, não sendo atendido, 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 DIÁRIAS Nº 41/2022, de 10 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 2022/106463 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao servidor Gizelson Monteiro de Moura, DIRETOR FINANCEIRO, Matrícula 156546, o valor de R$ 
305,44, relativo ao pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 306,65, descontado o valor de R$ 154,54, 
conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Araguaina-TO, no período de 
10/02/2022 a 11/02/2022, com a finalidade de despachar com o Desembargador João Rigo Guimarães, conforme SEI nº 
22.0.000002436-1.  

Art. 2º Conceder ao servidor Antonio Jose Ferreira de Rezende, DIRETOR DE GESTÃO DE PESSOAS, Matrícula 
91452, o valor de R$ 305,44, relativo ao pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 306,65, descontado o 
valor de R$ 154,54, conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Araguaina-
TO, no período de 10/02/2022 a 11/02/2022, com a finalidade de despachar com o Desembargador João Rigo Guimarães, 
conforme SEI nº 22.0.000002436-1.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 42/2022, de 10 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 2022/106430 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao Desembargador Joao Rigo Guimaraes, DES - DESEMBARGADOR, Matrícula 17368, o valor de 
R$ 1.301,46, relativo ao pagamento de 2,5 (duas e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 613,31, descontado o valor de R$ 
231,81, conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Campos Lindos-TO, no 
período de 18/01/2022 a 20/01/2022, com a finalidade de participar da cerimônia de entrega de títulos de regularização fundiária, 
conforme o disposto no SEI 21.0.000011444-5.  

Art. 2º Conceder à servidora Kenia Cristina de Oliveira, CHEFE DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA, Matrícula 167343, 
o valor de R$ 994,81, relativo ao pagamento de 2,5 (duas e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 490,65, descontado o valor de 
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R$ 231,81, conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Campos Lindos-TO, 
no período de 18/01/2022 a 20/01/2022, com a finalidade de participar da cerimônia de entrega de títulos de regularização 
fundiária, conforme o disposto no SEI 21.0.000011444-5.  

Art. 3º Conceder ao Magistrado Ocelio Nobre da Silva, JUZ3 - JUIZ DE DIREITO DE 3ª ENTRÂNCIA, Matrícula 
106174, o valor de R$ 994,81, relativo ao pagamento de 2,5 (duas e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 490,65, descontado o 
valor de R$ 231,81, conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Campos 
Lindos-TO, no período de 18/01/2022 a 20/01/2022, com a finalidade de participar da cerimônia de entrega de títulos de 
regularização fundiária, conforme o disposto no SEI 21.0.000011444-5.  

Art. 4º Conceder ao servidor Simão Barros da Silva, ASSISTENTE DE GABINETE DE DESEMBARGADOR, Matrícula 
353403, o valor de R$ 994,81, relativo ao pagamento de 2,5 (duas e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 490,65, descontado o 
valor de R$ 231,81, conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Campos 
Lindos-TO, no período de 18/01/2022 a 20/01/2022, com a finalidade de participar da cerimônia de entrega de títulos de 
regularização fundiária, conforme o disposto no SEI 21.0.000011444-5.  

Art. 5º Conceder à servidora CEDIDA Fernanda de Sousa Nogueira, Matrícula 355019, o valor de R$ 994,81, relativo 
ao pagamento de 2,5 (duas e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 490,65, descontado o valor de R$ 231,81, conforme 
determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Campos Lindos-TO, no período de 
18/01/2022 a 20/01/2022, com a finalidade de participar da cerimônia de entrega de títulos de regularização fundiária, conforme o 
disposto no SEI 21.0.000011444-5.  

Art. 6º Conceder ao servidor CEDIDO Samir Ryam Gabriel Dias Leão, Matrícula 361852, o valor de R$ 994,81, relativo 
ao pagamento de 2,5 (duas e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 490,65, descontado o valor de R$ 231,81, conforme 
determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Campos Lindos-TO, no período de 
18/01/2022 a 20/01/2022, com a finalidade de participar da cerimônia de entrega de títulos de regularização fundiária, conforme o 
disposto no SEI 21.0.000011444-5.  

Art. 7º Conceder ao servidor CEDIDO Elias dos Santos de Oliveira, Matrícula 361674, o valor de R$ 994,81, relativo 
ao pagamento de 2,5 (duas e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 490,65, descontado o valor de R$ 231,81, conforme 
determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Campos Lindos-TO, no período de 
18/01/2022 a 20/01/2022, com a finalidade de participar da cerimônia de entrega de títulos de regularização fundiária, conforme o 
disposto no SEI 21.0.000011444-5.  

Art. 8º Conceder ao servidor CEDIDO Cesar Nobre da Silva, Matrícula 353594, o valor de R$ 994,81, relativo ao 
pagamento de 2,5 (duas e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 490,65, descontado o valor de R$ 231,81, conforme determina o 
art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Campos Lindos-TO, no período de 18/01/2022 a 
20/01/2022, com a finalidade de participar da cerimônia de entrega de títulos de regularização fundiária, conforme o disposto no 
SEI 21.0.000011444-5.  

Art. 9º Conceder ao servidor CEDIDO Kelson Silva de Castro, Matrícula 362474, o valor de R$ 994,81, relativo ao 
pagamento de 2,5 (duas e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 490,65, descontado o valor de R$ 231,81, conforme determina o 
art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Campos Lindos-TO, no período de 18/01/2022 a 
20/01/2022, com a finalidade de participar da cerimônia de entrega de títulos de regularização fundiária, conforme o disposto no 
SEI 21.0.000011444-5.  

Art. 10º Conceder ao servidor CEDIDO Oswaldo Marques Pimentel Filho, Matrícula 357415, o valor de R$ 994,81, 
relativo ao pagamento de 2,5 (duas e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 490,65, descontado o valor de R$ 231,81, conforme 
determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Campos Lindos-TO, no período de 
18/01/2022 a 20/01/2022, com a finalidade de participar da cerimônia de entrega de títulos de regularização fundiária, conforme o 
disposto no SEI 21.0.000011444-5.  

Art. 11º Conceder ao servidor CEDIDO Dionisio Pereira de Arruda, Matrícula 361453, o valor de R$ 994,81, relativo ao 
pagamento de 2,5 (duas e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 490,65, descontado o valor de R$ 231,81, conforme determina o 
art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Campos Lindos-TO, no período de 18/01/2022 a 
20/01/2022, com a finalidade de participar da cerimônia de entrega de títulos de regularização fundiária, conforme o disposto no 
SEI 21.0.000011444-5.  

Art. 12º Conceder ao servidor CEDIDO João Lucas Fontoura de Oliveira , Matrícula 362357, o valor de R$ 994,81, 
relativo ao pagamento de 2,5 (duas e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 490,65, descontado o valor de R$ 231,81, conforme 
determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Campos Lindos-TO, no período de 
18/01/2022 a 20/01/2022, com a finalidade de participar da cerimônia de entrega de títulos de regularização fundiária, conforme o 
disposto no SEI 21.0.000011444-5.  

Art. 13º 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 43/2022, de 10 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 2022/106367 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao servidor Carlos Cavalcante de Abreu, SECRETÁRIO TJ, Matrícula 353575, o valor de R$ 841,47, 
relativo ao pagamento de 3,5 (três e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 306,65, descontado o valor de R$ 231,81, conforme 
determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Tocantinopolis-TO, no período de 
09/02/2022 a 12/02/2022, com a finalidade de realizar os serviços de instalação e manutenção de equipamentos de áudio e 
vídeo nas referidas comarcas, conforme SEI 22.0.000000047-0.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 44/2022, de 10 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 2022/106466 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à servidora CEDIDA Juliana Rosa Barcelos Costa, Matrícula 353552, o valor de R$ 305,44, relativo 
ao pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 306,65, descontado o valor de R$ 154,54, conforme 
determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Araguacu-TO, no período de 26/01/2022 a 
27/01/2022, com a finalidade de fazer relatórios das demanda das correições nas comarcas de destino, conforme Sei n°s. 
22.0.000000092-6/22.0.000000091-8/22.0.000000090-0.  

Art. 2º Conceder ao servidor Zailon Labre Batista Miranda, CHEFE DE DIVISÃO, Matrícula 358520, o valor de R$ 
305,44, relativo ao pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 306,65, descontado o valor de R$ 154,54, 
conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Araguacu-TO, no período de 
26/01/2022 a 27/01/2022, com a finalidade de fazer relatórios das demanda das correições nas comarcas de destino, conforme 
Sei n°s. 22.0.000000092-6/22.0.000000091-8/22.0.000000090-0.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 45/2022, de 10 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 2022/106347 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao servidor CEDIDO Oderval Rodrigues Neto, Matrícula 353235, o valor de R$ 2.831,05, relativo ao 
pagamento de 11,5 (onze e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 306,65, descontado o valor de R$ 695,43, conforme determina 
o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Tocantinopolis-TO, no período de 23/01/2022 a 
03/02/2022, com a finalidade de conduzir servidor para realizar substituição de nobreaks, conforme SEI 22.0.000000187-6.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 46/2022, de 10 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 2022/106455 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à servidora Heloiza Simonni Rosa Tavares Vieira, ARQUITETO, Matrícula 353366, o valor de R$ 
305,44, relativo ao pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 306,65, descontado o valor de R$ 154,54, 
conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Araguacema-TO, no período de 
08/02/2022 a 09/02/2022, com a finalidade de realizar o recebimento definitivo do fórum da comarca de destino, conforme o Sei 
nº. 21.0.000001303-7.  

Art. 2º Conceder à servidora CEDIDA Juliana Rosa Barcelos Costa, Matrícula 353552, o valor de R$ 305,44, relativo 
ao pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 306,65, descontado o valor de R$ 154,54, conforme 
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determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Araguacema-TO, no período de 
08/02/2022 a 09/02/2022, com a finalidade de realizar o recebimento definitivo do fórum da comarca de destino, conforme o Sei 
nº. 21.0.000001303-7.  

Art. 3º Conceder ao servidor Edward Afonso Kneipp, SECRETÁRIO DO JUÍZO, Matrícula 352793, o valor de R$ 
305,44, relativo ao pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 306,65, descontado o valor de R$ 154,54, 
conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Araguacema-TO, no período de 
08/02/2022 a 09/02/2022, com a finalidade de realizar o recebimento definitivo do fórum da comarca de destino, conforme o Sei 
nº. 21.0.000001303-7.  

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 47/2022, de 10 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 2022/106457 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao servidor Edward Afonso Kneipp, SECRETÁRIO DO JUÍZO, Matrícula 352793, o valor de R$ 
534,82, relativo ao pagamento de 2,5 (duas e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 306,65, descontado o valor de R$ 231,81, 
conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Tocantinopolis-TO, no período 
de 02/02/2022 a 04/02/2022, com a finalidade de fazer visita técnica no terreno onde será construído o novo fórum da comarca 
de destino, conforme Sei nº. 22.0.000001626-1.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 48/2022, de 10 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 2022/106464 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao servidor Zailon Labre Batista Miranda, CHEFE DE DIVISÃO, Matrícula 358520, o valor de R$ 
76,06, relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 306,66, descontado o valor de R$ 77,27, conforme 
determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Guarai-TO, no período de 04/02/2022 a 
04/02/2022, com a finalidade de vistoriar a sala de videoconferência na unidade prisional de Guaraí, conforme Sei nº. 
20.0.000024067-3.  

Art. 2º Conceder ao servidor Lindomar Jose da Cunha, CHEFE DE SERVIÇO, Matrícula 352230, o valor de R$ 76,06, 
relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 306,66, descontado o valor de R$ 77,27, conforme determina 
o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Guarai-TO, no período de 04/02/2022 a 04/02/2022, 
com a finalidade de vistoriar a sala de videoconferência na unidade prisional de Guaraí, conforme Sei nº. 20.0.000024067-3.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
Portaria Nº 229/2022 - PRESIDÊNCIA/DIGER/DIADM/DCC, de 04 de fevereiro 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 13/2022, referente ao Processo Administrativo 22.0.000002529-5, celebrado por este 
Tribunal de Justiça e a empresa Brasitur Eventos e Turismo - Ltda, que tem por objeto a contratação de empresa especializada 
para a aquisição de materiais promocionais necessários à divulgação de campanhas de caráter institucional do Poder Judiciário 
do Estado do Tocantins. 
RESOLVE: 
Art. 1º. Designar o servidor José Sebastião Pinheiro de Souza, matrícula nº 361213, como gestor do contrato nº 13/2022, e a 
servidora Mara Roberta de Souza Madeiros, matrícula nº 255446, como substituta, para, nos termos do “caput” do artigo 67 da 
Lei nº. 8.666/93, conhecerem as obrigações mútuas previstas no instrumento contratual, acompanhar e fiscalizar até a sua 
completa execução. 
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Parágrafo único – Verificada a ocorrência de falta ou defeito na execução do contrato, o gestor notificará a contratada para 
regularização do apontamento, caso em que, não sendo atendido ou justificado, no prazo estabelecido, deverá informar à 
autoridade competente sobre o ocorrido, para fins de aplicação de penalidades. 
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 49/2022, de 10 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 2022/106366 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao servidor Lindomar Jose da Cunha, CHEFE DE SERVIÇO, Matrícula 352230, o valor de R$ 764,20, 
relativo ao pagamento de 3,5 (três e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 306,65, descontado o valor de R$ 309,08, conforme 
determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Aurora do Tocantins-TO, no período de 
08/02/2022 a 11/02/2022, com a finalidade de realizar serviços de manutenção predial corretiva na referida comarca, conforme 
SEI 22.0.000000019-5.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 50/2022, de 10 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 2022/106363 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao servidor CEDIDO Julio Cesar Lima de Alencar, Matrícula 168634, o valor de R$ 993,58, relativo 
ao pagamento de 4,5 (quatro e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 306,65, descontado o valor de R$ 386,35, conforme 
determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Gurupi-TO, no período de 24/01/2022 a 
28/01/2022, com a finalidade de realizar serviços de manutenção predial corretiva na referida comarca, conforme SEI 
22.0.000000045-4.  

Art. 2º Conceder ao servidor Lindomar Jose da Cunha, CHEFE DE SERVIÇO, Matrícula 352230, o valor de R$ 993,58, 
relativo ao pagamento de 4,5 (quatro e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 306,65, descontado o valor de R$ 386,35, conforme 
determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Gurupi-TO, no período de 24/01/2022 a 
28/01/2022, com a finalidade de realizar serviços de manutenção predial corretiva na referida comarca, conforme SEI 
22.0.000000045-4.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 51/2022, de 10 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 2022/106362 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao servidor CEDIDO Julio Cesar Lima de Alencar, Matrícula 168634, o valor de R$ 612,09, relativo ao 
pagamento de 2,5 (duas e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 306,65, descontado o valor de R$ 154,54, conforme determina o art. 20 da 
Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Arraias-TO, no período de 18/01/2022 a 20/01/2022, com a finalidade de 
realizar os serviços de manutenção predial corretiva na referida comarca, conforme SEI 22.0.000000010-1.  

Art. 2º Conceder ao servidor Lindomar Jose da Cunha, CHEFE DE SERVIÇO, Matrícula 352230, o valor de R$ 612,09, relativo ao 
pagamento de 2,5 (duas e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 306,65, descontado o valor de R$ 154,54, conforme determina o art. 20 da 
Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Arraias-TO, no período de 18/01/2022 a 20/01/2022, com a finalidade de 
realizar os serviços de manutenção predial corretiva na referida comarca, conforme SEI 22.0.000000010-1.  

Art. 3º 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 52/2022, de 10 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 2022/106365 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao servidor CEDIDO Julio Cesar Lima de Alencar, Matrícula 168634, o valor de R$ 993,58, relativo 
ao pagamento de 4,5 (quatro e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 306,65, descontado o valor de R$ 386,35, conforme 
determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Araguatins-TO, no período de 07/02/2022 
a 11/02/2022, com a finalidade de realizar serviços e manutenção predial preventiva nas referidas comarcas, conforme SEI 
22.0.000000011-0.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 53/2022, de 10 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 2022/106364 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao servidor CEDIDO Julio Cesar Lima de Alencar, Matrícula 168634, o valor de R$ 993,58, relativo 
ao pagamento de 4,5 (quatro e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 306,65, descontado o valor de R$ 386,35, conforme 
determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Xambioa-TO, no período de 31/01/2022 a 
04/02/2022, com a finalidade de realizar serviços de manutenção predial preventiva nas referidas comarcas, conforme SEI 
22.0.000000067-5.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 54/2022, de 10 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 2022/106361 no sistema eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao servidor CEDIDO Julio Cesar Lima de Alencar, Matrícula 168634, o valor de R$ 534,82, relativo ao 
pagamento de 2,5 (duas e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 306,65, descontado o valor de R$ 231,81, conforme determina o art. 20 da 
Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Arapoema-TO, no período de 12/01/2022 a 14/01/2022, com a finalidade de 
conduzir o veículo da equipe de manutenção a Comarca de Arapoema, conforme SEI 22.0.000000015-2.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 55/2022, de 10 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 2022/106270 no sistema eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao servidor CEDIDO Júlio Cesar Vieira dos Anjos, Matrícula 357716, o valor de R$ 305,44, relativo ao 
pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 306,65, descontado o valor de R$ 154,54, conforme determina o art. 20 da 
Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Colinas do Tocantins-TO, no período de 13/01/2022 a 14/01/2022, com a 
finalidade de escolta militar da Corregedora-Geral da Justiça, Desembargadora Etelvina Maria Sampaio Felipe, conforme SEI nº 
22.0.000001211-8.  

Art. 2º Conceder ao servidor CEDIDO Mauricio Duillo Martins Sardote, Matrícula 353658, o valor de R$ 305,44, relativo ao 
pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 306,65, descontado o valor de R$ 154,54, conforme determina o art. 20 da 
Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Colinas do Tocantins-TO, no período de 13/01/2022 a 14/01/2022, com a 
finalidade de escolta militar da Corregedora-Geral da Justiça, Desembargadora Etelvina Maria Sampaio Felipe, conforme SEI nº 
22.0.000001211-8.  

Art. 3º 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 56/2022, de 10 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 2022/106370 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à servidora Sandra Carvalho, SECRETÁRIO TJ, Matrícula 354432, o valor de R$ 1.300,23, relativo ao 
pagamento de 5,5 (cinco e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 306,65, descontado o valor de R$ 386,35, conforme determina o 
art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Xambioa-TO, no período de 13/02/2022 a 18/02/2022, 
com a finalidade de realizar as Avaliações fisioterapêuticas e posturais dos participantes do Projeto Mat Pilates Online nas 
comarcas de Xambioá , Augustinópolis Itaguatins , Araguatins e Ananas, conforme SEI 20.0.000024303-6.  

Art. 2º Conceder à servidora CEDIDA Hájussa Fernandes Garcia, Matrícula 358317, o valor de R$ 1.300,23, relativo ao 
pagamento de 5,5 (cinco e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 306,65, descontado o valor de R$ 386,35, conforme determina o 
art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Xambioa-TO, no período de 13/02/2022 a 18/02/2022, 
com a finalidade de realizar as Avaliações fisioterapêuticas e posturais dos participantes do Projeto Mat Pilates Online nas 
comarcas de Xambioá , Augustinópolis Itaguatins , Araguatins e Ananas, conforme SEI 20.0.000024303-6.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 57/2022, de 10 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 2022/106372 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à servidora CEDIDA Hozana Lemos Ribeiro Cota Couto, Matrícula 353367, o valor de R$ 993,58, 
relativo ao pagamento de 4,5 (quatro e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 306,65, descontado o valor de R$ 386,35, conforme 
determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Itacaja-TO, no período de 14/02/2022 a 
18/02/2022, com a finalidade de realizar as avaliações fisioterapêuticas e posturais dos participantes do Projeto Mat Pilates 
Online nas comarcas de Wanderlandia, Tocantinópolis,Filadelfia,Goiatinse Itacajá, conforme SEI 20.0.000024303-6.  

Art. 2º Conceder ao servidor CEDIDO Nadja Laise Lima Lopes, Matrícula 362193, o valor de R$ 993,58, relativo ao 
pagamento de 4,5 (quatro e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 306,65, descontado o valor de R$ 386,35, conforme determina 
o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Itacaja-TO, no período de 14/02/2022 a 18/02/2022, 
com a finalidade de realizar as avaliações fisioterapêuticas e posturais dos participantes do Projeto Mat Pilates Online nas 
comarcas de Wanderlandia, Tocantinópolis,Filadelfia,Goiatinse Itacajá, conforme SEI 20.0.000024303-6.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 58/2022, de 10 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 2022/106283 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao servidor Gizelson Monteiro de Moura, DIRETOR FINANCEIRO, Matrícula 156546, o valor de R$ 
382,71, relativo ao pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 306,65, descontado o valor de R$ 77,27, 
conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Araguaina-TO, no período de 
30/01/2022 a 31/01/2022, com a finalidade de participar de reunião com o Desembargador João Rigo Guimarães para assinatura 
das relações bancárias dentre elas a folha de pagamento, conforme SEI 22.0.000002436-1.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 59/2022, de 10 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 2022/106253 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 
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Art. 1º Conceder ao servidor Gizelson Monteiro de Moura, DIRETOR FINANCEIRO, Matrícula 156546, o valor de R$ 
459,98, relativo ao pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 306,65, por seu deslocamento de Palmas-TO 
para Araguaina-TO, no período de 03/01/2022 a 04/01/2022, com a finalidade de participar de reunião com o Desembargador 
João Rigo Guimarães, conforme SEI 21.0.000009136-4.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
Portaria Nº 233/2022 - PRESIDÊNCIA/DIGER/DIADM/DCC, de 07 de fevereiro 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 15/2022, referente ao Processo Administrativo 22.0.000001651-2, celebrado por este 
Tribunal de Justiça e a empresa KG Ferraz EIRELI - ME, que tem por objeto a contratação de empresa especializada 
para prestação dos serviços de reabastecimento de gás refino de petróleo, tipo: gás liquefeito de petróleo - glp, uso: doméstico, 
em botijão de 13 kg, para atender as demandas do Poder Judiciário do Estado do Tocantins. 
RESOLVE: 
Art. 1º. Designar a servidora Jucilene Ribeiro Ferreira, matrícula 178532, como gestora do contrato nº 15/2022, e o servidor 
Tácio Rafael Soares de Carvalho, matrícula 353325, como substituto, para, nos termos do “caput” do artigo 67 da Lei nº. 
8.666/93, conhecerem as obrigações mútuas previstas no instrumento contratual, acompanhar e fiscalizar até a sua completa 
execução. 
Parágrafo único – Verificada a ocorrência de falta ou defeito na execução do contrato, a gestora notificará a contratada para 
regularização do apontamento, caso em que, não sendo atendido ou justificado, no prazo estabelecido, deverá informar à 
autoridade competente sobre o ocorrido, para fins de aplicação das penalidades. 
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 

DIRETORIA ADMINISTRATIVA 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

Atas 
  

ATA DA 4ª SESSÃO DA CONCORRÊNCIA Nº 006/2021 
PROCESSO Nº 21.0.000006551-7 

  
Aos 10 dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e dois (10/02/2022), 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 continuidade do julgamento 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, conforme consignado na ata 
da 3ª sessão realizada no dia 04/02/2022, acostada ao evento 4149762. Registro que nenhum licitante compareceu a presente. 
Declarada aberta a sessão às 14:15 horas, o Presidente da CPL informou que as propostas de preços foram submetidas a 
análise da equipe de apoio técnica a qual informou que todas as propostas atenderam ao instrumento convocatório, restando 
portanto classificadas para o presente certame. Desta forma, a classificação final das propostas, por ordem crescente, assim se 
mostrou: 

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 

  
Registra-se que o prazo para interposição de recurso têm seu termo inicial no dia 11/02/2022, e o termo final no dia 17/02/2022; 
em havendo recurso, dar-se o inicio ao prazo para Contrarrazões no dia 18/02/2022, independente de notificação, finalizando no 
dia 24/02/2022. Registra-se a ausência do Presidente da CPL em razão de viagem, bem como da Secretária devido a sintomas 
gripais sugestivos de Covid-19, e que o primeiro suplente está em trabalho remoto conforme Portaria Conjunta TJTO n.º 01/2022 
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de 06/01/2022, motivo pelo qual foram convocados para a presente sessão o segundo e terceiro suplentes, Paulo Vitor Gutierrez 
de Oliveira e Cláudio Barbosa da Silva. 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. 

  
Ênio Carvalho de Souza 

Presidente da CPL Substituto 
Paulo Vitor Gutierrez de Oliveira 

Secretário da CPL Substituto 
Cláudio Barbosa da Silva 
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) 

 

DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS 
Portarias 

PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 146/2022, de 09 de fevereiro de 2022 
A DIRETORA DO FORO DA COMARCA DE PARAÍSO DO TOCANTINS, ESTADO DO TOCANTINS, no uso das atribuições 
que lhe conferem o art. 80 da Lei Complementar Estadual nº 10, de 11 de janeiro de 1996, bem como, o art. 10, da Portaria nº 
2.093, de 1º de outubro de 2018 que dispõe sobre as regras e procedimentos para operacionalização do módulo de substituição 
de servidores no Sistema Integrado de Gestão de Pessoas (eGESP);  
CONSIDERANDO o afastamento de licença para tratamento da própria saúde, da servidora ELIZABETE FERREIRA SILVA, 
matrícula nº 234555, ocupante do cargo de ESCRIVÃO JUDICIAL, da unidade de lotação COMARCA DE PARAÍSO DO 
TOCANTINS - VARA DE FAMILIA, SUCESSÕES E INFÂNCIA E JUVENTUDE, no período de 25/01/2022 a 02/02/2022;  
CONSIDERANDO a solicitação de substituição constante no protocolo nº 2022/106344; 
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 

215658 MAIRA ADRIENE AZEVEDO RESENDE ROCHA ESTATUTÁRIO TÉCNICO JUDICIÁRIO 25/01/2022 à 02/02/2022 

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

DIRETORA DO FORO - 3ª ENTRÂNCIA  
 
PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 147/2022, de 10 de fevereiro de 2022 
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE ARAGUAÍNA, ESTADO DO TOCANTINS, no uso das atribuições que lhe conferem 
o art. 80 da Lei Complementar Estadual nº 10, de 11 de janeiro de 1996, bem como, o art. 10, da Portaria nº 2.093, de 1º de 
outubro de 2018 que dispõe sobre as regras e procedimentos para operacionalização do módulo de substituição de servidores no 
Sistema Integrado de Gestão de Pessoas (eGESP);  
Art. 1º Tornar sem efeito a PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 630/2021, publicada no Diário da Justiça nº 5054, de 
01/10/2021,  
RESOLVE: 
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.  

Publique-se. Cumpra-se. 
FABIANO RIBEIRO 

DIRETOR DO FORO - 3ª ENTRÂNCIA  
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PORTARIA FÉRIAS Nº 312/2022, de 10 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 DIANE GORETTI PERINAZZO, matrícula nº 352497, relativas ao período aquisitivo 
2020/2021, marcadas para o período de 10/02 a 11/03/2022, a partir de 10/02/2022 até 11/03/2022, assegurado o usufruto dos 
dias remanescentes para o período de 26/09 a 25/10/2022, 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 FÉRIAS Nº 313/2022, de 10 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,  
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 2020/2021, 
marcadas para o período de 10/02 a 11/03/2022, a partir de 10/02/2022 até 11/03/2022, assegurado o usufruto dos dias 
remanescentes para o período de 01 a 30/09/2022, 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 314/2022, de 10 de fevereiro de 2022 
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE PIUM, 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 GIOVANNA JORGE HUPPES LIMA, matrícula nº 354423, relativas ao período aquisitivo 
2020/2021, marcadas para o período de 07/02 a 08/03/2022, a partir de 07/02/2022 até 08/03/2022, assegurado o usufruto dos 
dias remanescentes para o período de 07/02 a 08/03/2023, em razão de interesse da administração.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Jorge Amancio De Oliveira 
Diretor do Foro Substituto 

 
PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 148/2022, de 10 de fevereiro de 2022 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso das atribuições que lhe conferem as 
disposições constantes do art. 59, XXVII, da Resolução nº 17/2009, 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 diárias, do servidor ANTONIO JOSE FERREIRA DE REZENDE, matrícula nº 91452, 
ocupante do cargo de DIRETOR DE GESTÃO DE PESSOAS, da unidade de lotação DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS, 
no período de 10/02/2022 a 11/02/2022;  
CONSIDERANDO a solicitação de substituição constante no protocolo nº 2022/106507; 
RESOLVE: 
Art. 1º Designar o(os) servidor(es) listado(s) no Anexo I desta Portaria, para, sem prejuízo de suas funções, substituir o(a) 
servidor(a) afastado(a), com o consequente pagamento, após a certificação referente ao período da efetiva substituição.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.  
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ANEXO 1 

Matrícula Nome Funcional Cargo Período 

260849 ALINE GONÇALVES FRANÇA TONELINE ESTATUTÁRIO TÉCNICO JUDICIÁRIO 10/02/2022 à 11/02/2022 

Publique-se. Cumpra-se. 
JONAS DEMOSTENE RAMOS 

Diretor Geral 
 

ESMAT 
Editais 

EDITAL nº 021, de 2022 –SEI Nº 22.0.000004130-4 
  
  

O diretor geral da Escola Superior da Magistratura Tocantinense (ESMAT), no uso de suas atribuições, dispõe sobre as normas 
gerais para ingresso e participação no curso FORTALECIMENTO DAS AUDIÊNCIAS DE CUSTÓDIA DO ESTADO DO 
TOCANTINS a se realizar no período de 10 de março a 8 de abril de 2022, mediante as condições determinadas neste Edital e 
nos demais dispositivos legais aplicados à espécie, conforme segue: 
  
1. DADOS GERAIS 
Nome: Curso Fortalecimento das Audiências de Custódia do estado do Tocantins. 
Objetivo: Aprimorar o instituto das audiências de custódia no estado do Tocantins, de modo que se consolide como instrumento 
de controle da legalidade de todo ato de detenção e, por conseguinte, também de regulação da porta de entrada do sistema 
prisional. 
Período de inscrições: As inscrições ocorrerão no período de 22 de fevereiro a 4 de março de 2022. 
Inscrições: Serão realizadas, via web, no endereço eletrônico www.tjto.jus.br/esmat. 
Público-Alvo: 

Público-Alvo Nº de Vagas 

Magistrados e magistradas do Poder Judiciário Tocantinense  24 

Servidores e servidoras do Poder Judiciário Tocantinense   16 

Total de Vagas 40 

  
Carga horária: 30 horas 
Modalidade: EaD 
Local: Plataforma Virtual da Escola Superior da Magistrtura Tocantinense (ESMAT) 
  
Valor do curso, custeado pela Esmat, por aluno: O valor do curso será calculado após a conclusão das atividades, 
considerando-se os critérios de horas-aula, passagens, hospedagem e alimentação dos instrutores. 
  
2. VAGAS 
  
2.1 Quantidade de Vagas: 40 
2.2 Distribuição das Vagas: 

Unidade/Público Nº de Vagas 

Magistrados do Poder Judiciário Tocantinense  26 

Servidores do Poder Judiciário Tocantinense  14 

  
2.3 Caso o percentual de vagas previstas não seja preenchido na ordem preferencial, estas serão destinadas à classe 
subsequente até que sejam totalmente preenchidas. 
2.4 No caso de seleção dos alunos, esta será realizada considerando-se o relatório de inscritos por ordem de data e horário de 
inscrição. 
3. PRÉ-REQUISITOS  
3.1 Serem magistrados e magistradas do Poder Judiciário Tocantinense; 
3.2 Serem servidores e servidoras do Poder Judiciário Tocantinense; 
3.3 Que atuem preferencialmente em Audiências de Custódia. 
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4 FREQUENCIA E AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM  
4.1 Frequência 
  
A frequência no curso será registrada com base nos seguintes itens: 
  
4.1.1 50% pela participação nas videoconferências pelo Google Meet. Essa frequência será registrada no momento em que o(a) 
aluno(a) efetuar o seu login de acesso no Sistema Acadêmico Virtual (SAV), para assistir à transmissão do Evento, link este que 
será disponibilizado pela Coordenação do Curso no Mural de Avisos do AVA; 
  
4.1.2 50% pela participação nos fóruns de discussão formativa e na realização da atividade avaliativa proposta pela facilitadora 
de aprendizagem, de acordo com o cronograma do curso. Ao final, a Secretaria Acadêmica gera o Relatório de Frequência 
consolidado; 
  
4.1.3 Todas as atividades ocorrerão por meio do Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), na Plataforma Moodle. As 
dificuldades de acesso deverão ser printadas e enviadas por e-mail ao Núcleo de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados 
(NUFAM), para conhecimento e repasse ao setor de Tecnologia da Esmat. A infrequência nas videoconferências não poderá ser 
abonada sob nenhuma justificativa; 
  
4.1.4 Se houver alteração no cronograma de desenvolvimento ou no período de realização do curso esta será comunicada por e-
mail. Para tanto, os alunos e as alunas deverão atualizar os seus e-mails e telefones de contato em seus perfis na Secretaria 
Acadêmica Virtual (SAV) e Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA). 
  
4.2 Avaliação  
4.2.1 A avaliação será realizada de forma individual e coletiva. Quanto à avaliação individual, esta se dará por meio da 
participação na audiência simulada proposta pela professora, na qual será analisada a aquisição de conhecimentos que atendam 
ao objetivo geral de aprimorar o instituto das audiências de custódia no estado do Tocantins, de modo que se consolide como 
instrumento de controle da legalidade de todo ato de detenção e, por conseguinte, também de regulação da porta de entrada do 
sistema prisional, e terá um valor de 10,0 pontos. 
  
Quanto à avaliação coletiva, esta será realizada pela facilitadora de aprendizagem a partir da participação dos alunos e das 
alunas nas videoconferências pelo Google Meet, participação nos fóruns de discussão formativa, em cada módulo, 
caracterizando-se, assim, a avaliação contínua do curso; 
  
4.2.2 Somente receberão o certificado de conclusão os alunos e as alunas que obtiverem média igual ou superior a 7,0 e 
frequência igual ou superior a 75% de aproveitamento; 
4.2.3 Os alunos matriculados e as alunas matriculados(as) estarão sujeitos(as) às regras estabelecidas na Portaria nº 1.965, de 
12 de setembro de 2018, e também às regras previstas neste Edital. 
  
5. CRONOGRAMA E CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
5.1 Cronograma  
  

AMBIENTAÇÃO 

Data/Período Do dia 10 a 13 de março de 2022. 

Proposta para o Curso 

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

Carga Horária 2 horas-aula 

MÓDULO I 

Tema Conceitos e características das audiências de custódia  

Data/Período Do dia 14 a 20 de março de 2022 

Professora Ana Lucrécia Bezerra Sodré 

Conteúdos 
Programáticos 

1. Conceito de audiência de custódia 
1.1 Histórico da Audiência de Custódia. 
  
2. Garantias ligadas à realização da audiência de custódia 
2.1 A realização da audiência de custódia por videoconferência. 

Metodologia do Módulo 
Carga Horária Síncrona – 2 horas-aula 
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Webaula 1 no Google Meet 
Data: 14 de março de 2022 
Horário: Das 16h às 18h 
  

Carga Horária Assíncrona – 5 horas-aula 
Interatividade de alunos e de alunas no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA). 
  
Tempo destinado às atividades: a critério do aluno e da aluna, desde que 
cumpram a carga horária de interatividade no AVA de 5 horas de estudos. 
  

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

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

 Fórum de Discussão Formativa. 

Carga Horária Total 7 horas-aula 

MÓDULO II 

Tema 
Instrumentos de contenção e as técnicas para seu uso e Prevenção e 
combate  
à tortura e maus tratos no âmbito da audiência de custódia  

Data/Período Do dia 21 a 27 de março de 2022 

Professora Ana Lucrécia Bezerra Sodré 

Conteúdos 
Programáticos 

2.2 Avaliação sobre o uso de instrumentos de contenção e a Súmula 
Vinculante nº 11 do Supremo Tribunal Federal (STF); 
2.3Diretrizes e Práticas Internacionais; 
2.4 Parâmetros previstos no Manual sobre o uso de Algemas do Conselho 
Nacional de Justiça. 
  
3. Oitiva quanto à ocorrência de tortura ou maus tratos: procedimento, avaliação e 
registro. 

Metodologia do Módulo 

Carga Horária Síncrona – 2 horas-aula 
  
Webaula 1 no Google Meet 
Data: 21 de março de 2022 
Horário: Das 16h às 18h 
  

Carga Horária Assíncrona – 5 horas-aula 
Interatividade de alunos e de alunas no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA). 
  
Tempo destinado às atividades: a critério do aluno e da aluna, desde que 
cumpram a carga horária de interatividade no AVA de 5 horas de estudos. 
  

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

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

 Fórum de Discussão Formativa. 

Carga Horária Total 7 horas-aula 

MÓDULO III 

Tema 
Processo decisório na audiência de custódia e os protocolos específicos 
 para perfis de pessoas mediante exposição dialogada 

Data/Período De 28 de março de 5 de abril de 2022 
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Professora Ana Lucrécia Bezerra Sodré 

Conteúdos 
Programáticos 

4. Protocolos específicos para perfis de pessoas custodiadas. 
5. Processo Decisório na Audiência de Custódia. 
6. Articulação da Rede Intersetorial de Proteção Social. 

Metodologia do Módulo 

Carga Horária Síncrona – 2 horas-aula 
  
Webaula 1 no Google Meet 
Data: 28 de março de 2022 
Horário: Das 16h às 18h 
  

Carga Horária Assíncrona – 5 horas-aula 
Interatividade de alunos e de alunas no Ambiente Virtual de Aprendizagem 
(AVA). 
  
Tempo destinado às atividades: a critério do aluno e da aluna, desde que 
cumpram a carga horária de interatividade no AVA de 5 horas de estudos. 
  

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

 Utilização de slides, vídeos, documentários, cartilhas, artigos para 

 ilustrar a temática do módulo; 

 Fórum de Discussão Formativa. 

Carga Horária Total 7 horas-aula  

ATIVIDADE AVALIATIVA DO CURSO – AUDIÊNCIAS SIMULADAS  

Data/Período 
Dia 6 de abril de 2022 

Dia 7 de abril de 2022 

Proposta para o Curso 
A turma será dividida em 2 grupos para a realização de uma Audiência Simulada. 
A professora irá realizar 1 videoconferência pelo aplicativo Google Meet com 
 cada grupo. 

Metodologia Proposta 
para Execução da 
Atividade Avaliativa 

Grupo 1: Videoconferência síncrona no Google Meet: 3 horas-aula 
Data: 6 de abril de 2022 
  
Horário  
Das 15h às 18h 
  
Esta videoconferência será gravada e disponibilizada no AVA posteriormente. 

Grupo 2: Videoconferência síncrona no Google Meet: 3 horas-aula 
Data: 7 de abril de 2022 
  
Horário  
Das 15h às 18h 
  
Esta videoconferência será gravada e disponibilizada no AVA posteriormente. 

Carga Horária Assíncrona – 3 horas-aula 
Organização e preparação, pelos grupos, do roteiro de apresentação da 
audiência simulada que será conduzida pela professora 
  

Carga Horária 6 horas-aula 

AVALIAÇÃO DE REAÇÃO E FECHAMENTO DO CURSO 

Data/Período Dia 8 de abril de 2022 

Atribuição da Facilitadora 
de Aprendizagem 

Correção da atividade avaliativa pela facilitadora de aprendizagem. 
  
Fechamento do Diário Eletrônico pela facilitadora de aprendizagem. 
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Atribuição da Discente 
Avaliação de reação pelos alunos e pelas alunas da estrutura curricular, da 
professora, facilitadora de aprendizagem, da metodologia aplicada. 

Carga Horária 1 hora-aula 

CARGA HORÁRIA TOTAL DO CURSO 

Modalidade de Ensino à 
Distância 

Ambientação 2 horas-aula 

30 horas-aula 

Webaulas síncronas 6 horas-aula 

Interatividade assíncrona no AVA 15 horas-aula 

Audiências simuladas 6 horas-aula 

Avaliação de reação/fechamento do 
curso 

1 hora-aula 

          

  

5.2 PROFESSORA E FACILITADORA DE APRENDIZAGEM 

Nome Ana Lucrécia Bezerra Sodré 

Síntese do 
Currículo 

Juíza titular da Central de Inquéritos e Custódia de Imperatriz, da sua instalação a 
25/6/2021, com curso de formação prático-aplicada em Direitos Humanos no Contexto 
Brasileiro, pelo Centro de Direito Internacional. Especialista em Direitos Humanos, pela 
Faculdade de Ciências e Tecnologia de Campos Gerais. 

  
6.  DISPOSIÇÕES FINAIS 
  
6.1 A inscrição do candidato implicará aceitação prévia das normas contidas no presente Edital, no Regimento Interno da Esmat 
e na Portaria nº 1.965, de 2018, publicada no DJ nº 4.348, de 13 de setembro de 2018. 
6.2 A desistência do curso, sem causa justificada, deverá ser comunicada à Esmat até o terceiro dia útil que anteceder o início do 
evento-atividade, pelo e-mail saesmat@tjto.jus.br. 
6.3 A desistência do curso iniciado ou a reprovação sujeitarão o inscrito à perda do direito de participar de ações de capacitação 
custeadas ou promovidas pela Escola Superior da Magistratura Tocantinense (ESMAT) pelo período de quatro meses, salvo por 
motivo de licença ou de afastamento previstos em Lei. 
6.4 Os casos omissos e dúvidas de interpretação das normas reguladoras do curso, porventura suscitados, deverão ser 
encaminhados ao Conselho de Cursos da Escola Superior da Magistratura Tocantinense. 

  
Palmas-TO, 9 de fevereiro de 2022. 

  
Desembargador MARCO VILLAS BOAS 

Diretor Geral da Esmat 
 

EDITAL nº 018, de 2022 – SEI Nº 22.0.000003636-0 
  
O diretor geral da Escola Superior da Magistratura Tocantinense (ESMAT), no uso de suas atribuições, dispõe sobre as normas 
gerais para Seleção de Tutor(a), para atuar no curso Educando para boas escolhas on-line – Turma II, a se realizar no 
período de  17 de fevereiro a 22 de abril 2022, mediante as condições determinadas neste Edital e nos demais dispositivos 
legais aplicados à espécie, conforme segue: 
  
1. DADOS GERAIS 
Objetivo: Selecionar tutores(as) para atuarem como mediadores entre a Esmat e alunos, na modalidade à distância, durante a realização do 
curso Educando para boas escolhas on-line – Turma II –, bem como acompanhar as atividades conforme cronograma do curso, interagir 
e responder aos questionamentos dos alunos nos fóruns. 
Inscrições: As inscrições para o processo seletivo ocorrerão no período de 11 a 15 de fevereiro de 2022, disponível, via web, no Portal da 
Escola Superior da Magistratura Tocantinense. 
Somente serão aceitas inscrições realizadas via Portal Esmat, no endereço web esmat.tjto.jus.br, depois de concluído o preenchimento do 
formulário, via web, a inscrição será automaticamente confirmada na tela do sistema, sendo que sua validação está condicionada ao envio 
da documentação pelo e-mail nucas@tjto.jus.br As inscrições serão realizadas pelo Sistema Acadêmico da Escola Superior da Magistratura 
Tocantinense (ESMAT). 
Envio da Documentação: A documentação deverá ser enviada para o e-mail nucas@tjto.jus.br até o dia 15  de fevereiro de 2022. O envio 
desta em data posterior sujeitará à desclassificação do candidato. 
Resultado da Seleção: 16 de fevereiro de 2022, no Portal da Esmat. 
Número de Vagas: Duas vaga para atuação imediata e Duas vaga para cadastro reserva. 

Público-Alvo: Servidores e servidoras e magistrados e magistradas  do Poder Judiciário Tocantinense. 
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 2. DADOS GERAIS DO CURSO 
Período de Realização do Curso: de 17 de fevereiro a 22 de abril 2022, podendo ser alterado sem comunicação prévia. 
  
3. REQUISITOS PARA A ADMISSÃO 
3.1 Ser servidor do Tribunal de Justiça do Tocantins, em exercício; 
3.2 Ser graduado em qualquer área de formação; 
3.3 Ter formação como Tutor ou Tutora em Educação à Distância, com no mínimo 40 horas-aula, e discriminado o conhecimento 
em Moodle. 
3.4 Documentação obrigatória a ser envida para o e-mail nucas@tjto.jus.br 
a) Comprovante da inscrição realizada via Portal Esmat, gerado em PDF no ato da inscrição; 
b) Currículo Lattes completo e atualizado no mês de setembro de 2020; 
c) Cópia do Diploma de graduação (ou certidão de conclusão de curso superior emitida em período não superior a 6 meses);  
d) Cópia da Carteira de identidade ou documento equivalente, com foto, com o número do CPF; 
e) Certidão emitida pela Diretoria de Gestão de Pessoas que comprove o vínculo como magistrado ou servidor do Poder 
Judiciário do Estado do Tocantins, em exercício; 
f) Cópia do certificado de formação como tutor(a) em Educação à Distância, com no mínimo 40 horas-aula, e discriminado o 
conhecimento em Moodle. 
3.5 A ausência do envio da documentação constante no item 3.4 sujeitará a desclassificação imediata do candidado. 
3.6 Não será aceita a inscrição de servidor que tenha atuado como tutor(a) em qualquer atividade EaD ofertado pela Esmat nos 
anos 2018, 2019, 2020 e 2021. 
  
4. DO PROCESSO DE SELEÇÃO 
4.1 A seleção constará de uma única etapa: avaliação curricular, de caráter classificatório e eliminatório; 
  
4.2 Da avaliação curricular 
4.2.1 O candidato deverá entregar o Currículo Lattes, atualizado até 15 de fevereiro de 2022, (cadastrado na base do CNPq), e a 
documentação que comprove as informações nele expressas, a ser avaliada de acordo com a descrição contida no Anexo 1 
deste Edital; 
4.2.3. Não será aceito, em hipótese alguma, documento enviado fora do prazo; 
  
4.3. Dos critérios de desempate 
4.3.1 Em caso de empate, terá preferência o(a) candidato(a)  com mais experiência como tutor(a)  em Instituições de Ensino 
Superior; 
4.3.2 Persistindo o empate, terá preferência o(a)  candidato(a)  mais velho(a); 
  
4.4 Do resultado 
4.4.1 O resultado final será divulgado no Portal da Escola Superior da Magistratura Tocantinense esmat.tjto.jus.br; 
4.4.1 A ordem de classificação dos candidatos aprovados será determinada pela soma da pontuação, conforme Anexo 1 deste 
Edital; 
  
4.5 Da banca de seleção 
O processo de seleção e avaliação será realizado pela Comissão de Elaboração de Diretrizes e Normas da Educação à 
Distância da Escola Superior da Magistratura Tocantinense. 
  
5. DA FUNÇÃO 
5.1 Atividade: Tutor(a) do curso Educando para boas escolhas on-line – Turma II; 
a) Acompanhar, avaliar e orientar os alunos em todas as atividades do curso Educando para boas escolhas on-line – Turma II, 
via Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) e Grupo de WhatsApp da Esmat; 
b) Dispor de computador e internet em sua residência, para realização de atendimento ao(à) aluno(a), via Ambiente Virtual de 
Aprendizagem da Esmat; 
c) Acompanhar e auxiliar no desenvolvimento teórico-metodológico do curso; 
d) Acompanhar e auxiliar nas atividades didático-pedagógicas (interatividade e avaliação) do curso; 
e) Auxiliar a Coordenação e o(a)s professor(a)s na preparação das atividades de interação e avaliação dos(as) alunos(as); 
f) Atender e orientar os(as)  alunos(as)  nas questões teórico-metodológicas do curso; 
g) Acompanhar as atividades presenciais a serem desenvolvidas em calendário próprio do curso; 
h) Auxiliar no processo de customização do Ambiente Virtual de Aprendizagem AVA-Moodle, sendo obrigatório o conhecimento 
de todas as ferramentas disponíveis no ambiente; 
i) Auxiliar o(a)s  professor(a)s no processo de correção das atividades realizadas pelos(as) alunos(as), via Ambiente Virtual de 
Aprendizagem; 
j) Interagir, diariamente, com os(as) alunos(as) via ferramentas de interatividade (fóruns, chats e outros); 
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k) Sanar dúvidas diversas oriundas de questionamento dos alunos(as) referentes ao curso Educando para boas escolhas on-
line – Turma II; 
l) Auxiliar na análise de processos internos oriundos de requerimentos dos(as) alunos(as) do curso; 
5.2 A carga horária total de atividades de cada tutor(a) será de até 20 horas-aula total, podendo ser distribuída diariamente, a 
ser cumprida fora do horário de expediente do(a) magistrado(a) ou servidor(a); 
5.2.1. Não será pago nenhum valor superior ao da carga-horária destinada à tutoria do curso. A remuneração será calculada com 
base no relatório eletrônico gerado pelo sistema de monitoramento de acesso ao AVA e de efetivo trabalho desenvolvido; 
5.2.2. Caso o(a) tutor(a) deixe de cumprir a carga horária definida no item 5.2.1, o cálculo para fins de pagamento será feito de 
acordo com o quantitativo de horas executadas, conforme relatório eletrônico gerado pelo sistema de monitoramento de acesso 
ao AVA, a ser expedido pela Supervisão Administrativa e Tecnológica da Esmat, descrito no item 5.4; 
5.3 O(a) tutor(a) atuará apenas durante o desenvolvimento do curso para o qual foi selecionado(a); 
5.4 A remuneração pelas atividades desenvolvidas será realizada de acordo com a Portaria nº 2.390, de 24 de julho de 2014, que 
fixa os valores remuneratórios para o desempenho das atividades de tutor(a) no âmbito do Poder Judiciário do Estado do 
Tocantins, assim como a Instrução Normativa nº 001, de 29 de abril de 2014, que disciplina a remuneração por encargo das 
atividades acadêmicas, no âmbito da Esmat. 
5.5 As atividades de tutoria, não deverão prejudicar a jornada de trabalho normal, sendo assegurada a concessão de jornada 
especial, se for o caso, vinculada à compensação de horário; 
5.6 O tutor ou tutora deverá assinar TERMO DE CIÊNCIA – RQ 15.7 (conforme Instrução Normativa nº 1, de 2014, da Esmat), de 
que a realização de suas atividades de tutoria no curso mencionado não acarretará prejuízos para a jornada de trabalho normal 
ou que haverá compensação de horário, na forma estabelecida no art. 98, § 4º, da Lei nº 8.112, de 1990, com a devida ciência 
da chefia imediata; o TERMO DE COMPROMISSO ATIVIDADE DOCENTE REMUNERADA – RQ 15.6 e o TERMO DE 
AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM E PUBLICAÇÃO – RQ 15.1; 
5.7 Os pagamentos das tutorias ficarão condicionados ao preenchimento da DECLARAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE ATIVIDADE 
ACADÊMICA – RQ 15.8 (conforme Instrução Normativa nº 1, de 2014, da Esmat), que deverá ser assinada pelos(as) 
contratados(as) e atestada pela Coordenação do Núcleo de Capacitação e Aperfeiçoamento de Servidores (NUCAS), 
responsável pela realização da atividade acadêmica. 
  
6. DISPOSIÇÕES FINAIS 
6.1 A inscrição do(a) candidato(a) implicará aceitação prévia das normas contidas no presente Edital e no Regimento Interno da 
Esmat; 
6.2 Desde a inscrição até a conclusão do presente processo seletivo, o candidato e candidata deverá acompanhar convocações 
e comunicados pelo Portal Esmat esmat.tjto.jus.br; 
6.3 A desistência da atividade de tutoria deverá ser encaminhada à Esmat até o terceiro dia útil que anteceder o início do curso; 
6.4 Caso não tenha magistrados, magistradas ou servidores e servidoras selecionados para as atividades de Tutoria, a Escola 
Superior da Magistratura Tocantinense (ESMAT) selecionará os candidatos e candidatas com base no banco de tutores da 
Escola, que tenham formação superior e formação como tutor e tutora para atuação durante o desenvolvimento do curso, com os 
mesmos direitos e obrigações contidos neste Edital; 
6.5 Os casos omissos e dúvidas de interpretação das normas reguladoras da seleção, porventura suscitados, deverão ser 
encaminhados à Banca de Seleção, situada na sede da Esmat, localizada na Avenida Theotônio Segurado, Plano-Diretor Norte, 
AANE 40, QI-01, Lote 03. CEP: 77006-332, Palmas-TO. 
Palmas-TO, 10  de fevereiro de 2022. 

  
Desembargador MARCO VILLAS BOAS 

Diretor Geral da Esmat 
  

Anexo I do Edital nº 018, de 2022 
  

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS A SEREM ANALISADOS E SUAS RESPECTIVAS PONTUAÇÕES PARA O PROCESO 
SELETIVO 

  

Indicadores e Critérios 
Pontuação por 

título 
Pontuação 

Máxima 

Comprovante de Conclusão de Curso de Especialização Lato ou Stricto Sensu 1 2,0 

Experiência como Docente nos anos, 2018, 2019, 2020 e 2021 – 1 experiência por 
semestre. 

0,5 2,0 
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Experiência como tutor(a) presencial ou à distância, com no mínimo 12h de atividades, 
nos anos 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021. 

0,5 2,0 

Participação em Eventos/Cursos promovidos pela Esmat nos anos 2015, 2016, 2017, 
2018, 2019, 2020 e 2021, com no mínimo 16 horas-aula. 

0,5 4,0 

Pontual Total 10,0 

  
 

EDITAL nº 019, de 2022 – SEI Nº 22.0.000004257-2 
  
O diretor geral da Escola Superior da Magistratura Tocantinense (ESMAT), no uso de suas atribuições, dispõe sobre as normas 
gerais para ingresso e participação da Roda de Conversa: Mente sã, corpo são, a se realizar no dia 15 de fevereiro de 2022, 
mediante as condições determinadas neste Edital e nos demais dispositivos legais aplicados à espécie, conforme segue: 
  
1. DADOS GERAIS 
Nome: Roda de Conversa: “Mente sã, corpo são. 
Objetivo: Apresentar as conexões entre saúde física e a saúde mental, especialmente o papel da psicoterapia e suas 
repercussões na vida e no trabalho das pessoas. 
Período de inscrições: As inscrições ocorrerão no período de 10 a 15 de fevereiro de 2022. 
Inscrições: As inscrições serão realizadas via web, no endereço eletrônico esmat.tjto.jus.br. 
Público-Alvo: Servidores e servidoras, magistrados e magistradas, estagiários e estagiárias e colaboradores e colaboradoras do 
Poder Judiciário Tocantinense e Profissionais e integrantes do sistema de justiça brasileiro. 
Carga horária: 1 hora-aula. 
Modalidade: À distância, transmissão ao vivo pelo YouTube. 
Local: Plataforma de transmissão da Esmat. 
  
2. VAGAS:  
2.1 Quantidade de Vagas: 1.000 
2.2 Distribuição das Vagas: 

Público Nº de Vagas 

Servidores e servidoras do Poder Judiciário Tocantinense 700 

Magistrados e magistrados do Poder Judiciário Tocantinense 100 

Estagiários e Estagiárias do Poder Judiciário Tocantinense 100 

Colaboradores e Colaboradoras do Poder Judiciário Tocantinense 100 

  
2.3 Caso o percentual de vagas previstas não seja preenchido na ordem preferencial, estas serão destinadas à classe 
subsequente até que sejam totalmente preenchidas; 
2.4 Os demais interessados em participar da Palestra, os que não fizerem parte das Instituições relacionadas no item 2.2 e 
tenham interesse em participar da atividade, deverão solicitar inscrição pelo e-mail do Núcleo de Capacitação e Aperfeiçoamento 
de Servidores da Esmat – nucas@tjto.jus.br. As solicitações serão atendidas dentro da disponibilidade de vagas. 
  
3. PRÉ-REQUISITOS 
3.1 Serem servidores e servidoras, magistrados e magistradas, estagiários e estagiárias e colaboradores e colaboradoras do 
Poder Judiciário Tocantinense. 
  
4. FREQUÊNCIA E AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM 
4.1 Para certificação na Roda de Conversa: Mente sã, corpo são., os matriculados deverão participar das atividades 
programadas, as quais serão desenvolvidas conforme programação oficial do evento; 
4.2 A atividade ocorrerá no dia 15 de janeiro de 2022, das 16h às 16h50; 
4.3 O evento será transmitida ao vivo por meio da Internet do Poder Judiciário Tocantinense – Canal do YouTube da Esmat, 
podendo ser registrada frequência aos inscritos e matriculados no evento; 
4.4 A frequência será registrada eletronicamente conforme os registros pela Secretaria Acadêmica Virtual da Esmat; 
  
5. CRONOGRAMA E PROGRAMAÇÃO 
A programação do Evento será divulgada no Portal da Esmat: esmat.tjto.jus.br e no site do Tribunal de Justiça do Estado do 
Tocantins - http://www.tjto.jus.br/. 
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Data Horário Atividade 

15/2/2022 
Quinta-feira 

Das 16h às 16h50 

Roda de Conversa: “Mente sã, corpo são. 
Debatedor: Professor Dr. Rodolfo Petrelli. 
Mediador: Wordney Carvalho Camarço 
  
Interatividade e resposta às perguntas dos participantes. 

Carga Horária Total 1 hora-aula 

  
6.  DISPOSIÇÕES FINAIS 
6.1 A inscrição do candidato implicará aceitação prévia das normas contidas no presente Edital; 
6.2 Os casos omissos e dúvidas de interpretação das normas reguladoras do Evento, porventura suscitados, deverão ser 
encaminhados à Coordenação do Evento. 
  
Palmas-TO, 10 de fevereiro de 2022. 

  
Desembargador MARCO VILLAS BOAS 

Diretor Geral da Esmat 
 

EDITAL nº 020, de 2022 – SEI Nº 22.0.000004293-9 
  
O diretor geral da Escola Superior da Magistratura Tocantinense (ESMAT), no uso de suas atribuições, dispõe sobre as normas 
gerais para ingresso e participação da Roda de conversa: “Cuidando de quem cuida”, a se realizar no dia 17 de fevereiro de 
2022, mediante as condições determinadas neste Edital e nos demais dispositivos legais aplicados à espécie, conforme segue: 
  
1. DADOS GERAIS 
Nome: Roda de conversa: “Cuidando de quem cuida”. 
Objetivo: Debater sobre a importância da promoção da saúde bem como as possibilidades de espaços de cuidado para os 
profissionais que atuam no campo da saúde mental do Poder Judiciário do Estado do Tocantins. 
Período de inscrições: As inscrições ocorrerão no período de 11 a 16 de fevereiro de 2022. 
Inscrições: As inscrições serão realizadas por indicação no Processo SEI 22.0.000004293-9, após, validadas pela Secretaria 
Acadêmica da Esmat. 
Público-Alvo: Servidores (as), estagiários(as), consultores(as) e credenciados(as) que atuam no Núcleo de Acolhimento e 
Acompanhamento Psicossocial (NAPsi) e no Centro de Saúde e na Junta Médica do Poder Judiciário do Estado do Tocantins. 
Carga horária: 2 hora-aula. 
Modalidade: Presencial 
Local: Auditório do Tribunal de Justiça 
  
2. VAGAS:  
2.1 Quantidade de Vagas: 40 
2.2 Distribuição das Vagas: 

Público Nº de Vagas 

Servidores (as), estagiários(as), consultores(as) e credenciados(as) que atuam no Núcleo de Acolhimento 
e Acompanhamento Psicossocial (NAPsi) e no Centro de Saúde e na Junta Médica do Poder Judiciário do 
Estado do Tocantins. 

40 

  
2.3 Caso o percentual de vagas previstas não seja preenchido na ordem preferencial, estas serão destinadas à classe 
subsequente até que sejam totalmente preenchidas; 
  
3. PRÉ-REQUISITOS 
3.1 Serem Servidores (as), estagiários(as), consultores(as) e credenciados(as) que atuam no Núcleo de Acolhimento e 
Acompanhamento Psicossocial (NAPsi) e no Centro de Saúde e na Junta Médica do Poder Judiciário do Estado do Tocantins. 
  
4. FREQUÊNCIA E AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM 
4.1 Para certificação na Roda de conversa: “Cuidando de quem cuida”, Os(as) indicados e matriculados(as) deverão participar da 
atividade no dia 17 de fevereiro de 2022; 
4.2 A atividade ocorrerá no dia 17 de janeiro de 2022, das 16h às 17h40; 
4.3 A frequência será registrada eletronicamente conforme os registros pela Secretaria Acadêmica Virtual da Esmat; 
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5. CRONOGRAMA E PROGRAMAÇÃO 
  

Data Horário Atividade 

17/2/2022 
Quinta-feira 

Das 16h às 17h40 

Roda de conversa: “Cuidando de quem cuida”. 
  
Debatedor e Mediador: Professor Dr. Rodolfo Petrelli. 
  
Interatividade e resposta às perguntas dos participantes. 

Carga Horária Total 2 horas-aula 

  
6.  DISPOSIÇÕES FINAIS 
6.1 A indicação e matrícula do Servidores (as), estagiários(as), consultores(as) e credenciados(as) que atuam no Núcleo de 
Acolhimento e Acompanhamento Psicossocial (NAPsi) e no Centro de Saúde e na Junta Médica do Poder Judiciário do Estado 
do Tocantins, implicará aceitação prévia das normas contidas no presente Edital; 
6.2 Os casos omissos e dúvidas de interpretação das normas reguladoras do Evento, porventura suscitados, deverão ser 
encaminhados à Coordenação da atividade. 
  
Palmas-TO, 10 de fevereiro de 2022. 

  
Desembargador MARCO VILLAS BOAS 

Diretor Geral da Esmat 
 

EDITAL nº 017, de 2022 –SEI Nº 22.0.000003634-3 
  

O diretor geral da Escola Superior da Magistratura Tocantinense (ESMAT), no uso de suas atribuições, dispõe sobre as normas 
gerais para Seleção de Tutor(a), para atuar no curso Educando para boas escolhas on-line – Turma I, a se realizar no 
período de  17 de fevereiro a 22 de abril 2022, mediante as condições determinadas neste Edital e nos demais dispositivos 
legais aplicados à espécie, conforme segue: 
1. DADOS GERAIS 
Objetivo: Selecionar tutores(as) para atuarem como mediadores entre a Esmat e alunos, na modalidade à distância, durante a 
realização do curso Educando para boas escolhas on-line – Turma I –, bem como acompanhar as atividades conforme 
cronograma do curso, interagir e responder aos questionamentos dos alunos nos fóruns. 
Inscrições: As inscrições para o processo seletivo ocorrerão no período de 11 a 15 de fevereiro de 2022, disponível, via web, no 
Portal da Escola Superior da Magistratura Tocantinense. 
Somente serão aceitas inscrições realizadas via Portal Esmat, no endereço web esmat.tjto.jus.br, depois de concluído o 
preenchimento do formulário, via web, a inscrição será automaticamente confirmada na tela do sistema, sendo que sua validação 
está condicionada ao envio da documentação pelo e-mail nucas@tjto.jus.br As inscrições serão realizadas pelo Sistema 
Acadêmico da Escola Superior da Magistratura Tocantinense (ESMAT). 
Envio da Documentação: A documentação deverá ser enviada para o e-mail nucas@tjto.jus.br até o dia 15  de fevereiro de 
2022. O envio desta em data posterior sujeitará à desclassificação do candidato. 
Resultado da Seleção: 16 de fevereiro de 2022, no Portal da Esmat. 
Número de Vagas: Duas vaga para atuação imediata e  Duas vaga para cadastro reserva. 
Público-Alvo: Servidores e servidoras e magistrados e magistradas do Poder Judiciário Tocantinense. 
  
2. DADOS GERAIS DO CURSO 
Período de Realização do Curso: de 17 de fevereiro a 22 de abril 2022, podendo ser alterado sem comunicação prévia. 
  
3. REQUISITOS PARA A ADMISSÃO 
3.1 Ser servidor do Tribunal de Justiça do Tocantins, em exercício; 
3.2 Ser graduado em qualquer área de formação; 
3.3 Ter formação como Tutor ou Tutora em Educação à Distância, com no mínimo 40 horas-aula, e discriminado o conhecimento 
em Moodle. 
3.4 Documentação obrigatória a ser envida para o e-mail nucas@tjto.jus.br 
a) Comprovante da inscrição realizada via Portal Esmat, gerado em PDF no ato da inscrição; 
b) Currículo Lattes completo e atualizado no mês de setembro de 2020; 
c) Cópia do Diploma de graduação (ou certidão de conclusão de curso superior emitida em período não superior a 6 meses);  
d) Cópia da Carteira de identidade ou documento equivalente, com foto, com o número do CPF; 
e) Certidão emitida pela Diretoria de Gestão de Pessoas que comprove o vínculo como magistrado ou servidor do Poder 
Judiciário do Estado do Tocantins, em exercício; 
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f) Cópia do certificado de formação como tutor(a) em Educação à Distância, com no mínimo 40 horas-aula, e discriminado o 
conhecimento em Moodle. 
3.5 A ausência do envio da documentação constante no item 3.4 sujeitará a desclassificação imediata do candidado. 
3.6 Não será aceita a inscrição de servidor que tenha atuado como tutor(a) em qualquer atividade EaD ofertado pela Esmat nos 
anos 2018, 2019, 2020 e 2021. 
  
4. DO PROCESSO DE SELEÇÃO 

1.  
1. A seleção constará de uma única etapa: avaliação curricular, de caráter classificatório e eliminatório; 

  
4.2 Da avaliação curricular 
4.2.1 O candidato deverá entregar o Currículo Lattes, atualizado até 15 de fevereiro de 2022, (cadastrado na base do CNPq), e a 
documentação que comprove as informações nele expressas, a ser avaliada de acordo com a descrição contida no Anexo 1 
deste Edital; 
4.2.3. Não será aceito, em hipótese alguma, documento enviado fora do prazo; 
  
4.3. Dos critérios de desempate 
4.3.1 Em caso de empate, terá preferência o(a) candidato(a)  com mais experiência como tutor(a)  em Instituições de Ensino 
Superior; 
4.3.2 Persistindo o empate, terá preferência o(a)  candidato(a)  mais velho(a); 
  
4.4 Do resultado 
4.4.1 O resultado final será divulgado no Portal da Escola Superior da Magistratura Tocantinense esmat.tjto.jus.br; 
4.4.1 A ordem de classificação dos candidatos aprovados será determinada pela soma da pontuação, conforme Anexo 1 deste 
Edital; 
  
4.5 Da banca de seleção 
O processo de seleção e avaliação será realizado pela Comissão de Elaboração de Diretrizes e Normas da Educação à 
Distância da Escola Superior da Magistratura Tocantinense. 
  
5. DA FUNÇÃO 
5.1 Atividade: Tutor(a) do curso Educando para boas escolhas on-line – Turma I; 

1.  
1.  

1. Resumo das Atividades:  

a) Acompanhar, avaliar e orientar os alunos em todas as atividades do curso Educando para boas escolhas on-line – Turma I, 
via Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) e Grupo de WhatsApp da Esmat; 
b) Dispor de computador e internet em sua residência, para realização de atendimento ao(à) aluno(a), via Ambiente Virtual de 
Aprendizagem da Esmat; 
c) Acompanhar e auxiliar no desenvolvimento teórico-metodológico do curso; 
d) Acompanhar e auxiliar nas atividades didático-pedagógicas (interatividade e avaliação) do curso; 
e) Auxiliar a Coordenação e o(a)s professor(a)s na preparação das atividades de interação e avaliação dos(as) alunos(as); 
f) Atender e orientar os(as)  alunos(as)  nas questões teórico-metodológicas do curso; 
g) Acompanhar as atividades presenciais a serem desenvolvidas em calendário próprio do curso; 
h) Auxiliar no processo de customização do Ambiente Virtual de Aprendizagem AVA-Moodle, sendo obrigatório o conhecimento 
de todas as ferramentas disponíveis no ambiente; 
i) Auxiliar o(a)s  professor(a)s no processo de correção das atividades realizadas pelos(as) alunos(as), via Ambiente Virtual de 
Aprendizagem; 
j) Interagir, diariamente, com os(as) alunos(as) via ferramentas de interatividade (fóruns, chats e outros); 
k) Sanar dúvidas diversas oriundas de questionamento dos alunos(as) referentes ao curso Educando para boas escolhas on-
line – Turma I; 
l) Auxiliar na análise de processos internos oriundos de requerimentos dos(as) alunos(as) do curso; 
5.2 A carga horária total de atividades de cada tutor(a) será de até 20 horas-aula total, podendo ser distribuída diariamente, a 
ser cumprida fora do horário de expediente do(a) magistrado(a) ou servidor(a); 
5.2.1. Não será pago nenhum valor superior ao da carga-horária destinada à tutoria do curso. A remuneração será calculada com 
base no relatório eletrônico gerado pelo sistema de monitoramento de acesso ao AVA e de efetivo trabalho desenvolvido; 
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5.2.2. Caso o(a) tutor(a) deixe de cumprir a carga horária definida no item 5.2.1, o cálculo para fins de pagamento será feito de 
acordo com o quantitativo de horas executadas, conforme relatório eletrônico gerado pelo sistema de monitoramento de acesso 
ao AVA, a ser expedido pela Supervisão Administrativa e Tecnológica da Esmat, descrito no item 5.4; 
5.3 O(a) tutor(a) atuará apenas durante o desenvolvimento do curso para o qual foi selecionado(a); 
5.4 A remuneração pelas atividades desenvolvidas será realizada de acordo com a Portaria nº 2.390, de 24 de julho de 2014, que 
fixa os valores remuneratórios para o desempenho das atividades de tutor(a) no âmbito do Poder Judiciário do Estado do 
Tocantins, assim como a Instrução Normativa nº 001, de 29 de abril de 2014, que disciplina a remuneração por encargo das 
atividades acadêmicas, no âmbito da Esmat. 
5.5 As atividades de tutoria, não deverão prejudicar a jornada de trabalho normal, sendo assegurada a concessão de jornada 
especial, se for o caso, vinculada à compensação de horário; 
5.6 O tutor ou tutora deverá assinar TERMO DE CIÊNCIA – RQ 15.7 (conforme Instrução Normativa nº 1, de 2014, da Esmat), de 
que a realização de suas atividades de tutoria no curso mencionado não acarretará prejuízos para a jornada de trabalho normal 
ou que haverá compensação de horário, na forma estabelecida no art. 98, § 4º, da Lei nº 8.112, de 1990, com a devida ciência 
da chefia imediata; o TERMO DE COMPROMISSO ATIVIDADE DOCENTE REMUNERADA – RQ 15.6 e o TERMO DE 
AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM E PUBLICAÇÃO – RQ 15.1; 
5.7 Os pagamentos das tutorias ficarão condicionados ao preenchimento da DECLARAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE ATIVIDADE 
ACADÊMICA – RQ 15.8 (conforme Instrução Normativa nº 1, de 2014, da Esmat), que deverá ser assinada pelos(as) 
contratados(as) e atestada pela Coordenação do Núcleo de Capacitação e Aperfeiçoamento de Servidores (NUCAS), 
responsável pela realização da atividade acadêmica. 
  
6.  DISPOSIÇÕES FINAIS 
6.1 A inscrição do(a) candidato(a) implicará aceitação prévia das normas contidas no presente Edital e no Regimento Interno da 
Esmat; 
6.2 Desde a inscrição até a conclusão do presente processo seletivo, o candidato e candidata deverá acompanhar convocações 
e comunicados pelo Portal Esmat esmat.tjto.jus.br; 
6.3 A desistência da atividade de tutoria deverá ser encaminhada à Esmat até o terceiro dia útil que anteceder o início do curso; 
6.4 Caso não tenha magistrados, magistradas ou servidores e servidoras selecionados para as atividades de Tutoria, a Escola 
Superior da Magistratura Tocantinense (ESMAT) selecionará os candidatos e candidatas com base no banco de tutores da 
Escola, que tenham formação superior e formação como tutor e tutora para atuação durante o desenvolvimento do curso, com os 
mesmos direitos e obrigações contidos neste Edital; 
6.5 Os casos omissos e dúvidas de interpretação das normas reguladoras da seleção, porventura suscitados, deverão ser 
encaminhados à Banca de Seleção, situada na sede da Esmat, localizada na Avenida Theotônio Segurado, Plano-Diretor Norte, 
AANE 40, QI-01, Lote 03. CEP: 77006-332, Palmas-TO. 
Palmas-TO, 10 de fevereiro de 2022. 

  
Desembargador MARCO VILLAS BOAS 

Diretor Geral da Esmat 
  
  
  

Anexo I do Edital nº 017, de 2022 
  

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS A SEREM ANALISADOS E SUAS RESPECTIVAS PONTUAÇÕES PARA O PROCESO 
SELETIVO 

  

Indicadores e Critérios 
Pontuação por 

título 
Pontuação 

Máxima 

Comprovante de Conclusão de Curso de Especialização Lato ou Stricto Sensu 1 2,0 

Experiência como Docente nos anos, 2018, 2019, 2020 e 2021 – 1 experiência por 
semestre. 

0,5 2,0 

Experiência como tutor(a) presencial ou à distância, com no mínimo 12h de atividades, 
nos anos 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021. 

0,5 2,0 

Participação em Eventos/Cursos promovidos pela Esmat nos anos 2015, 2016, 2017, 
2018, 2019, 2020 e 2021, com no mínimo 16 horas-aula. 

0,5 4,0 

Pontual Total 10,0 
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Portarias 
PORTARIA No 004, de 2022 – SEI  nº  22.0.000004130-4. 

  
O Excelentíssimo Senhor Desembargador MARCO VILLAS BOAS, diretor geral da Escola Superior da Magistratura 
Tocantinense (ESMAT), no uso das atribuições que a Resolução no 076, de 2014, lhe confere e, 
  
CONSIDERANDO a importância de aprimorar o instituto das audiências de custódia no estado do Tocantins, de modo que se 
consolide como instrumento de controle da legalidade de todo ato de detenção e, por conseguinte, também de regulação da 
porta de entrada do sistema prisional. 
  
R E S O L V E 
  
Art. 1º Designar o juiz JORDAN JARDIM e OCÉLIO NOBRE DA SILVA, sem prejuízo de suas funções, como coordenadores do 
Curso Fortalecimento das Audiências de Custódia do Estado do Tocantins–, a ser promovido pela Escola Superior da 
Magistratura Tocantinense (ESMAT). 
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 
  
Palmas-TO, 9 de fevereiro de 2022. 
  

  
  

Desembargador MARCO VILLAS BOAS 
Diretor Geral da Esmat 
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Sessões: Terças-feiras (14h00) 
 

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) 
 

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

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

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

CONSELHO DA MAGISTRATURA 
Des. JOÃO RIGO GUIMARÃES 
Des. PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO  
Desª. ETELVINA MARIA SAMPAIO FELIPE 
Desª. ÂNGELA MARIA R. PRUDENTE  

Des. HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO (Membro) 
 

Secretária: RITA DE CÁCIA ABREU DE AGUIAR  

Sessões: 1ª e 3ª quintas-feiras do mês, 09h00. 
 

COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO 
Des. HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO  
Desª. JACQUELINE ADORNO DE LA CRUZ BARBOSA  
Des. PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO 

Desª. ÂNGELA MARIA RIBEIRO PRUDENTE  (Suplente) 
Sessão de distribuição: Diariamente às 16h00 em sessões 
públicas. 
 

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 
Des. PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO 

Des. ADOLFO AMARO MENDES (Suplente) 
 

COMISSÃO DE JURISPRUDÊNCIA E DOCUMENTAÇÃO 
Desª. ÂNGELA MARIA RIBEIRO PRUDENTE  
Des. EURÍPEDES LAMOUNIER  
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  
JONAS DEMOSTENE RAMOS 
DIRETOR ADMINISTRATIVO  
RONILSON PEREIRA DA SILVA 
DIRETOR  FINANCEIRO 
GIZELSON MONTEIRO DE MOURA 
DIRETOR DO CENTRO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 
JOSÉ SEBASTIÃO PINHEIRO DE SOUZA 
DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 
ERNANDES RODRIGUES DA SILVA 
DIRETOR JUDICIÁRIO 
WALLSON BRITO DA SILVA 
DIRETOR DE GESTÃO DE PESSOAS  
ANTÔNIO JOSÉ FERREIRA DE REZENDE 
DIRETOR DE INFRA-ESTRUTURA E OBRAS 
ROGÉRIO JOSÉ CANALLI 
DIRETOR DA CONTROLADORIA INTERNA 
SIDNEY ARAUJO SOUSA 
 

 

Divisão Diário da Justiça 
JOANA P. AMARAL NETA 

Chefe de Serviço 
 

DIÓGENES MIRANDA TEIXEIRA 
Técnico Judiciário  

 

Expediente: segunda à sexta-feira, das 08h às 11h / 13h às 18h 

Diário da Justiça 
Praça dos Girassóis s/nº, Palmas/Tocantins,  

CEP 77.015-007, Fone: (63)3218.4443 
www.tjto.jus.br.  

http://www.tj.to.gov.br/
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