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SEÇÃO JUDICIAL 

1ª CÂMARA CÍVEL 
SECRETÁRIO: ADALBERTO AVELINO DE OLIVEIRA 

Editais de intimações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO (PRAZO DE 15 DIAS) NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0000238-74.2022.8.27.2700 
AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S/A 
ADVOGADO(A): CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES TO04258A    
AGRAVADO: PAULO SAULO VIANA DA SILVA 
ADVOGADO(A):  NÃO CONSTITUÍDO 
PRAZO: 15 (QUINZE) DIAS  
O(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Juiz(a) Convocado(a) JOSÉ RIBAMAR MENDES JÚNIOR, Relator(a), no uso de suas 
atribuições legais e na forma da lei. FAZ SABER aos que o presente EDITAL virem ou dele tiverem conhecimento que, por este 
meio, MANDA INTIMAR o agravado PAULO SAULO VIANA DA SILVA, com endereço na  QD 10 AV 25 00008, Bairro: JD 
PRIMAVERA, CEP: 77500000, PORTO NACIONAL/TO do DESPACHO constante do evento 23 dos autos da AGRAVO DE 
INSTRUMENTO Nº 0000238-74.2022.8.27.2700 , ORIGEM: 1ª CAMARA CÍVEL. AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S/A; 
ADVOGADA: CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES   TO04258A; AGRAVADO: PAULO SAULO VIANA DA SILVA; 
ADVOGADO: Não Constituído. DESPACHO: “Tendo em vista o teor da certidão exarada pela Secretaria da 1ª Câmara Cível 
no evento 22, certificando que deixou de intimar o agravado PAULO SAULO VIANA DA SILVA, em virtude dele não mais residir 
no endereço apresentado.Diante do exposto, e para evitar possível nulidade processual, DETERMINO a intimação do 
agravado por edital, para querendo, no prazo de 15 (quinze) dias apresentar as devidas contrarrazões. Após o decurso do 
prazo, volvam-me conclusos. Cumpra-se”. 
 

2ª CÂMARA CÍVEL 
SECRETÁRIO: CARLOS GALVÃO CASTRO NETO 

Intimações de acórdãos 
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0013612-94.2021.8.27.2700/TO 
RELATOR: JUIZ JOCY GOMES DE ALMEIDA 
AGRAVANTE: L A DE MORAIS 
ADVOGADO: SEILANE PARENTE NOLASCO (OAB TO001364) 
AGRAVADO: PRIMAVERA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS LTDA 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. 
EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. REQUISITOS LEGAIS NÃO DEMONSTRADOS. PROVIMENTO NEGADO. 1- A 
desconsideração da pessoa jurídica se trata de medida excepcional, admitida se presentes os pressupostos legais, porquanto 
permite que o credor da obrigação assumida pela pessoa jurídica alcance o patrimônio particular de seus sócios ou 
administradores, no intuito de satisfazer seu crédito. 2- Não se verifica, numa análise inicial, indícios suficientes de que a 
empresa executada estava sendo usada por seus sócios para a realização de fraudes, como sustenta o Agravante, e, diante da 
ausência dos requisitos do art. 50 e seguintes do Código Civil, para se autorizar a despersonalização da pessoa jurídica, a 
manutenção da decisão fustigada é medida impositiva. 3- Provimento negado. 
ACÓRDÃO: A a Egrégia 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por unanimidade, conhecer e 
NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do(a) Relator(a). Palmas, 09 de março de 2022. 
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001652-43.2019.8.27.2723/TO 
PROCESSO ORIGINÁRIO: Nº 0001652-43.2019.8.27.2723/TO 
RELATOR: JUIZ JOCY GOMES DE ALMEIDA 
APELANTE: MARIA JOSE ROSA DA SILVA (AUTOR) 
ADVOGADO: HELBA RAYNE CARVALHO DE ARAÚJO (OAB TO06219A) 
APELADO: BANCO CETELEN S.A (RÉU) 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E 
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. APOSENTADA. RENDA MENSAL DE 01 (UM) SALÁRIO 
MÍNIMO. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. 
NÃO CABIMENTO. CÓPIA DO CONTRATO. MEIO PROBATÓRIO. EXIGÊNCIA DE PROVA QUE NÃO É INDISPENSÁVEL 
PARA A PROPOSITURA DA DEMANDA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO CONHECIDO PROVIDO. 1. A recorrente 
acostou prova robusta da sua alegada hipossuficiência financeira, na medida em que, aposentada, recebe uma renda mensal de 
1 (um) salário mínimo, razão pela qual, com arrimo no art. 98, do Código de Processo Civil, concedo-lhe a assistência judiciária 
gratuita. 2. Somente a ausência de documentos indispensáveis à propositura da ação autoriza o indeferimento da inicial. 3. A 
mera ausência de documento essencial à prova do direito alegado não configura deficiência apta a viciar a demanda da origem, 
mas tão somente insuficiência probatória que poderá ser sanada no decorrer do trâmite processual. 4. É necessária a 
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desconstituição da sentença hostilizada que extinguiu o processo de forma prematura, sustentada na falta de juntada do 
instrumento contratual discutido, sobretudo porque é documento prescindível ao ajuizamento da demanda. 5. Recurso conhecido 
e provido. 
ACÓRDÃO: A a Egrégia 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por unanimidade, CONHECER 
e DAR PROVIMENTO ao recurso, para desconstituir a sentença hostilizada, diante do verificado error in procedendo, 
determinando o retorno dos autos ao juízo de origem, para regular prosseguimento do feito, nos termos do voto do(a) Relator(a). 
Palmas, 09 de março de 2022. 
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001903-41.2021.8.27.2707/TO 
PROCESSO ORIGINÁRIO: Nº 0001903-41.2021.8.27.2707/TO 
RELATOR: JUIZ JOCY GOMES DE ALMEIDA 
APELANTE: BANCO RCI BRASIL S/A (AUTOR) 
ADVOGADO: FABIO FRASATO CAIRES (OAB SP124809) 
APELADO: MARIA CELMA SÁ DE ALENCAR (RÉU) 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO COM PEDIDO DE LIMINAR. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL 
ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO DEVOLVIDA SEM CUMPRIMENTO PELO MOTIVO “MUDOU-SE”. 
ÔNUS DO DEVEDOR MANTER O ENDEREÇO ATUALIZADO JUNTO AO CREDOR. RECURSO PROVIDO. 1. Conforme 
disciplina o art. 2º, § 2º, do DL 911/69, a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser 
comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a 
do próprio destinatário. 2. A bem dos princípios da probidade e boa-fé, não é imputável ao credor fiduciário a desídia do devedor 
que deixou de informar a mudança do domicílio indicado no contrato, frustrando, assim, a comunicação entre as partes. 
Precedentes do STJ no REsp 1828778/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, julgado em 27/08/2019. 3. No caso posto em 
julgamento, a notificação extrajudicial foi devolvida sem cumprimento pelo motivo “mudou-se” de modo que era ônus do devedor 
comunicar o novo endereço ao credor. 4. Recurso conhecido e provido. 
ACÓRDÃO: A a Egrégia 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por unanimidade, CONHECER 
E DAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação, tornando sem efeito a sentença hostilizada e determinando o retorno dos autos 
à origem para o regular prosseguimento do feito, nos termos do voto do(a) Relator(a). Palmas, 09 de março de 2022. 
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0054879-27.2019.8.27.2729/TO 
RELATOR: JUIZ JOCY GOMES DE ALMEIDA 
APELANTE: MUNICIPIO DE PALMAS (AUTOR) 
PROCURADOR: PATRÍCIA MACEDO ARANTES   PGM268401     
APELADO: ANA MARIA CAVALCANTE MAGALHAES DOS SANTOS (RÉU) 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO INTERPOSTO PELO MUNICÍPIO DE PALMAS. EXECUÇÃO FISCAL. VALOR IRRISÓRIO. 
EXTINÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INDISPONIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ART. 34 DA LEI Nº 6.830/80. 
INAPLICABILIDADE IN CASU. CRÉDITO EXECUTADO. MONTANTE SUPERIOR AO VALOR DE ALÇADA. APELO PROVIDO. 
SENTENÇA CASSADA. 1. O não ajuizamento da Execução Fiscal em razão do ínfimo valor do débito consiste em faculdade 
conferida ao Administrador, notadamente se considerada a indisponibilidade do crédito tributário, bem como os princípios da 
disponibilidade da execução e da inafastabilidade da jurisdição. 2. Não se aplica ao caso o disposto no art. 34 da Lei nº 6.830/80, 
eis que o valor de R$ 328,27 (trezentos e vinte e oito reais e vinte e sete centavos), definido pelo Superior Tribunal de Justiça 
quando do julgamento do REsp nº 1.168.625/MG, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, atualizado pelo IPCA-E de 
Dezembro/2000 até a data do ajuizamento do feito executivo em deslinde, alcança montante inferior ao valor do crédito objeto da 
ação executiva, motivo pelo qual se afigura plenamente cabível a interposição da Apelação na espécie. 3. Apelo conhecido e 
provido. Sentença cassada. 
ACÓRDÃO: A a Egrégia 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por maioria, CONHECER e 
DAR PROVIMENTO ao recurso de Apelação interposto, para CASSAR a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos à 
Instância de origem, para regular prosseguimento do feito nos termos do voto do Relator. Palmas, 09 de março de 2022. 
 
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0014568-13.2021.8.27.2700/TO 
RELATORA: DESEMBARGADORA ANGELA MARIA RIBEIRO PRUDENTE 
AGRAVANTE: ESTADO DO TOCANTINS 
PROCURADOR: KLEDSON DE MOURA LIMA   8786810     
AGRAVADO: BANDEIRANTES INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
AGRAVADO: GEANNE COSTA FERREIRA REZENDE TEIXEIRA 
ADVOGADO: JUNIA CERQUEIRA MARTINS (OAB TO008615) 
AGRAVADO: MIGUEL SOCORRO BORGES 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
MP: MINISTÉRIO PÚBLICO 
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EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. SÓCIA INCLUÍDA 
COMO COOBRIGADA NA CDA. RETIRADA DO QUADRO SOCIETÁRIO. REGISTRO NA JUNTA COMERCIAL ANTES DO 
FATO GERADOR. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO 
CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. ADMINISTRAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA À ÉPOCA DO FATO GERADOR 
EXERCIDA POR OUTRO SÓCIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A Certidão da Dívida Ativa possui presunção 
de certeza e liquidez, que “somente pode ser ilidida por prova inequívoca, a cargo do sujeito passivo ou do terceiro que a 
aproveite”, à luz do art. 204 do CTN. 2. A Exceção de Pré-Executividade, consagrada pela jurisprudência e pela doutrina, é uma 
defesa atípica que pode ser apresentada pelo executado nos autos da Execução, por simples petição, desde que os 
questionamentos levantados estejam documentalmente comprovados, que não demande dilação probatória e que, por se tratar 
de questão de ordem pública, seja reconhecível de ofício e a qualquer tempo. 3. Na hipótese dos autos, constata-se que à 
objeção foram anexados documentos suficientes para demonstrar a alegada ilegitimidade passiva, tais como cópia da Sexta 
Alteração e Consolidação de Contrato Social por Quotas de Responsabilidade Limitada, por meio da qual Geanne Costa Ferreira 
Rezende Teixeira se retirou do quadro societário da pessoa jurídica Bandeirantes Informática Comércio e Serviços Ltda., 
registrada na Junta Comercial do Estado de Goiás em 27/06/2002 (evento 53, CONT_SOCIAL4, origem), antes, portanto, do fato 
gerador do crédito tributário inscrito na CDA n.º A-678/2010, datado de 10/2009 (evento 1, INIC1, p. 2), e através da qual se vê 
que a administração da sociedade, à época do fato gerador, era exercida exclusivamente pelo sócio Miguel Socorro Borges; 
cópia do Processo Administrativo n.º 2005 6640 500508, no qual constam Termos de Acordo datados de 28/11/2005, ou seja, 
posterior à retirada de Geanne Costa Ferreira Rezende Teixeira do quadro societário (evento 53, PROCADM8). 4. Não há que se 
falar em necessidade de dilação probatória, se a documentação anexada à exceção de pré-executividade foi suficiente para 
apurar a ilegitimidade passiva da excipiente. 5. Ademais, a matéria alegada na exceção de pré-executividade, qual seja, 
ilegitimidade passiva da sócia minoritária que jamais administrou a sociedade e que se retirou do quadro societário antes do fato 
gerador do tributo, se enquadra como questão de ordem pública apta a ser conhecida de ofício pelo juízo. 6. Recurso conhecido 
e não provido. 
ACÓRDÃO: A Egrégia 2ª Turma da 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por unanimidade, 
NEGAR PROVIMENTO ao recurso, mantendo, na íntegra, a decisão agravada. Majora-se em 2% os honorários sucumbenciais 
fixados na origem, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, nos termos do voto da Relatora. Votaram acompanhando a Relatora o 
Desembargador Eurípedes Lamounier e o Juiz Jocy Gomes de Almeida. Representante da Procuradoria Geral de Justiça: Dra. 
Vera Nilva Álvares Rocha. Palmas, 23 de fevereiro de 2022. 
 
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0010419-71.2021.8.27.2700/TO 
RELATOR: DESEMBARGADOR ADOLFO AMARO MENDES 
AGRAVANTE: ESTADO DO TOCANTINS 
PROCURADOR:KLEDSON DE MOURA LIMA   8786810    
AGRAVADO: F. G. ALMEIDA EIRELI – ME 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
AGRAVADO: FERNANDA GOMES ALMEIDA 
ADVOGADO: MARCUS VINÍCIUS GOMES MOREIRA (OAB TO04846B) 
ADVOGADO: RENATO MARTINS CURY (OAB TO04909B) 
MP: MINISTÉRIO PÚBLICO 
INTERESSADO: AUTORIDADE COATORA - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO TOCANTINS - PALMAS 
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO A 
MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS FIXADOS NO PRIMEIRO GRAU. DECISÃO SEM 
RESOLUÇÃO DE MÉRITO. MAJORAÇÃO EM SEDE RECURSAL INADMISSÍVEL -  ACÓRDÃO MANTIDO. -  Cediço que os 
Embargos de Declaração constituem recurso com características bem peculiares, destinando-se ao aclaramento de decisões 
contraditórias ou obscuras, bem como para obter manifestação do julgador sobre questão ignorada na decisão. - In casu, 
verifica-se que os argumentos da embargante não merecem prosperar, tendo em vista que o acórdão embargado não padece da 
omissão ora apontada, uma vez que restou devidamente explanado, sobre o motivo da impossibilidade de se conceder a 
majoração dos honorários, posto tratar-se de decisão interlocutória sem julgamento de mérito com fulcro no artigo 485, VI, 
do Código de Processo Civil. Ou seja, somente haverá a condenação ao pagamento de honorários recursais em agravos de 
instrumentos que combatam decisões que resolvam o mérito da demanda. Com efeito, não há que se falar em omissão no 
julgado, no que tange a violação do art. 85, § 11, do CPC/2015. - Recurso conhecido e improvido. 
ACÓRDÃO: Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador EURÍPEDES LAMOUNIER, na 3ª SESSÃO VIRTUAL 
ORDINÁRIA, da 5ª TURMA JULGADORA da 2ª CÂMARA CÍVEL, decidiu, por unanimidade, conhecer dos embargos de 
declaração e NEGAR-LHE PROVIMENTO, para manter incólume o acordão fustigado pelos seus próprios e jurídicos 
fundamentos, nos termos do voto do(a) Relator(a). Votaram acompanhando o Relator, os Desembargadores MARCO ANTHONY 
STEVESON VILLAS BOAS e ANGELA MARIA RIBEIRO PRUDENTE. A Douta Procuradoria-Geral de Justiça esteve 
representada pela a Procuradora de Justiça,  VERA NILVA ÁLVARES ROCHA. Palmas, 23 de fevereiro de 2022. 
 
APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA Nº 0046487-64.2020.8.27.2729/TO - SEGREDO DE JUSTIÇA 
RELATORA: DESEMBARGADORA ANGELA MARIA RIBEIRO PRUDENTE 
APELANTE: E. D. T. (RÉU) 
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PROCURADOR: KLEDSON DE MOURA LIMA   8786810 
APELADO: A. L. D. A. F. (ABSOLUTAMENTE INCAPAZ (MENOR QUE 16 ANOS)) (REQUERENTE) 
ADVOGADO: JAILSON DO NASCIMENTO DA SILVA (OAB TO009134) 
ADVOGADO: AMANDA PEDREIRA LOPES (OAB TO008429) 
APELADO: I – T. S. D. I. P. S.D. S. LTDA (REQUERIDO) 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
APELADO: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO TOCANTINS (REQUERIDO) 
EMENTA: APELAÇÃO. REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANSAÚDE. AUTOGESTÃO. NÃO 
APLICAÇÃO DO CDC. 1. Atualmente, o Plansaúde é entidade de autogestão, uma vez que a sua forma de atuação é gerida, 
sem finalidade lucrativa. Logo, não aplica-se o Código Consumerista, o que não significa que não precise honrar os termos 
contratuais ou que possa se escusar do cumprimento da lei e das resoluções da Agência Nacional de Saúde. CRIANÇA COM 
TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA – TEA. PSICÓLOGO, FONOAUDIÓLOGO E TERAPIA OCUPACIONAL. MÉTODO 
ABA. NEGATIVA POR AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. COBERTURA DEVIDA. NECESSIDADE COMPROVADA. 
2. O Plano de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos do Estado do Tocantins – PLANSAÚDE, disciplinado pela Lei nº 
2.296/2010, destina-se a garantir aos seus assistidos a assistência à saúde, por meio dos serviços de medicina preventiva, 
curativa e suplementar, e do tratamento odontológico. 3. No caso in voga, conforme laudos médicos, parecer de 
acompanhamento fonoaudiológico e relatório de acompanhamento terapêutico ocupacional, a autora foi diagnosticada com 
Transtorno do Espectro Autista – TEA (CID F84), necessitando realizar tratamento através de Terapia Ocupacional, 
Fonoaudiólogo especialista em linguagem e Psicólogo com especialidade em Terapia ABA, sendo negado junto ao plano de 
saúde. Precedentes. 4. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que, apesar da operadora de saúde possuir capacidade 
para estabelecer as patologias que terão cobertura, não pode determinar o tipo de tratamento a ser utilizado para a cura. 5. A 
Seguradora de Saúde deve prestar os serviços de assistência necessária, quando prescritos pelo médico do paciente, como 
forma de viabilizar o tratamento, resguardando os seus direitos fundamentais à saúde e à proteção da vida. 6. Recurso de 
Apelação e Reexame Necessário conhecidos e improvidos. 
ACÓRDÃO: A Egrégia 2ª Turma da 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por unanimidade, 
NEGAR PROVIMENTO ao apelo do Estado do Tocantins e ao Reexame Necessário, mantendo incólume a sentença vergastada. 
Em decorrência da sucumbência recursal, majorar os honorários advocatícios em desfavor do Estado do Tocantins em 2%, nos 
termos do art. 85, § 11, do CPC, com ressalva do entendimento do Juiz JOCY GOMES DE ALMEIDA de que, sob a égide do 
CPC/2015 (art. 496, §1º), uma vez interposto recurso voluntário pela Fazenda Pública, a remessa necessária não comporta 
conhecimento, nos termos do voto da Relatora. Votaram acompanhando a Relatora o Desembargador Eurípedes Lamounier e o 
Juiz Jocy Gomes de Almeida. Representante da Procuradoria Geral de Justiça: Dra. Vera Nilva Álvares Rocha. Palmas, 23 de 
fevereiro de 2022. 
 
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0012190-84.2021.8.27.2700/TO 
RELATORA: DESEMBARGADORA ANGELA MARIA RIBEIRO PRUDENTE 
AGRAVANTE: WALTER LOPES CANÇADO NETO 
ADVOGADO: EMANUEL DA CONCEIÇÃO COSTA FILHO (OAB TO007003) 
AGRAVADO: A.E.A. ACHCAR EVENTOS – ME 
ADVOGADO: ANA KARINA ARIANO DE FARIA (OAB GO051480) 
AGRAVADO: CARMINA HELENA ARIANO ACHCAR 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUÉIS. CITAÇÃO. AVISO DE RECEBIMENTO 
RECEBIDO POR TERCEIRO ESTRANHO. NULA. ART. 248, § 4º, CPC. INAPLICÁVEL À ESPÉCIE. RECURSO CONHECIDO E 
NÃO PROVIDO. 1. Em se tratando de citanda que sabidamente não mais reside no condomínio edilício indicado na inicial, o 
mandado de citação recebido por terceiro estranho não é válido, sendo inaplicável à espécie o disposto no art. 248, § 4º, do 
CPC, segundo o qual “Nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso, será válida a entrega do mandado 
a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, que, entretanto, poderá recusar o recebimento, se 
declarar, por escrito, sob as penas da lei, que o destinatário da correspondência está ausente”. 2. No caso concreto, o mandado 
de citação por correspondência destinado a Carmina Helena Ariano Achrar foi enviado ao endereço indicado na petição inicial, 
qual seja, Rua T-05, n.º 885, Edifício Escandinávia, Setor Bueno, Goiânia/GO, CEP 74.230-045, e recebido em 21/05/20201 por 
terceiro estranho aos autos (evento 18, AR1). 3. Todavia, conforme certificado por Oficial de Justiça Avaliador em 26/03/2021, 
nos autos da Ação de Despejo n.º 0046039-91.2020.8.27.2729, Carmina Helena Ariano Achrar mudou-se daquele endereço há 
mais de um mês. Ou seja, quando o AR foi recebido por terceiro estranho (21/05/2021), a citanda já não residia no local. 4. Com 
efeito, deve-se aplicar ao caso concreto o disposto no art. 248, § 1º, do CPC, segundo o qual “A carta será registrada para 
entrega ao citando, exigindo-lhe o carteiro, ao fazer a entrega, que assine o recibo”. 5. Recurso conhecido e não provido. 
ACÓRDÃO: A Egrégia 2ª Turma da 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por unanimidade, 
NEGAR PROVIMENTO ao recurso, mantendo, na integra, a decisão agravada, nos termos do voto da Relatora. Votaram 
acompanhando a Relatora o Desembargador Eurípedes Lamounier e o Juiz Jocy Gomes de Almeida. Representante da 
Procuradoria Geral de Justiça: Dra. Vera Nilva Álvares Rocha. Palmas, 23 de fevereiro de 2022. 
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1º GRAU DE JURISDIÇÃO 
ANANÁS 

1ª escrivania criminal 
Editais de intimações de sentença com prazo de 30 dias 

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA PRAZO DE TRINTA (30) DIAS 
O Doutor HERISBERTO E SILVA FURTADO CALDAS, Meritíssimo Juiz de Direito da Única Vara Criminal e Execuções Penais 
da Comarca de Ananás -TO, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a todos os que o presente edital de INTIMAÇÃO DA SENTENÇA 
vir ou dele conhecimento tiver, que por esse meio vem INTIMAR o acusado HOZANIAS DA SILVA OLIVEIRA, brasileiro, filho de 
Enoque Batista de Oliveira e Rutes Antonia da Silva Oliveira portador do RG nº 1.307.942, SSP/TO e do CPF: 498.558.081-34, 
residente e domiciliado na Rua da Tobasa, n° 414, Centro, Município de Tocantinópolis/TO, atualmente com endereço incerto e 
não sabido,  da sentença proferida no evento 133, nos autos Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo Nº 0000542-
40.2017.8.27.2703, cuja parte dispositiva final é o seguinte: Ante o expendido, Declaro Extinta a Punibilidade do acusado 
HOZANIAS DA SILVA OLIVEIRA, alhures qualificado, em razão de se encontrar manifestamente evidenciada a prescrição, com 
fulcro no art. 109, inciso VI e artigo 110, parágrafo primeiro, todos, do CPB, cumulado com art. 61 do Código de Ritos. Transitada 
em julgado esta sentença, proceda-se as devidas baixas na distribuição. Determino que o cartório faça as comunicações de 
estilo, sobretudo para os Institutos de Identificação.  Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Ananás-TO,  27 de junho 
de 2021.  Dr. HERISBERTO E SILVA FURTADO CALDAS - Juiz de Direito. E para que ninguém alegue ignorância, mandou 
expedir o presente edital, o qual deverá ser publicado uma vez no Diário da Justiça do Estado e afixado no átrio do Fórum local. 
DADO E PASSADO, nesta cidade e comarca de Ananás, Estado do Tocantins, aos 17 de março de 2022. Eu, Solange R. 
Damasceno, Escrivã Judicial digitou e subscreveu. 
 

ARAGUAÇU 
1ª escrivania criminal 

Portarias 
Portaria Nº 598/2022 - PRESIDÊNCIA/DF ARAGUAÇU, de 16 de março de 2022 

Dispõe sobre a Divisão de Tarefas nas Serventias, Cível e Criminal da Comarca de Araguaçu/TO. 
A Dra. KEYLA SUELY SILVA DA SILVA, Juíza de Direito Titular da Comarca de Araguaçu/TO, no uso de suas atribuições, 
etc... 
CONSIDERANDO a necessidade de estabelecer uma divisão de tarefas de forma racional e igualitária, de modo que todos 
servidores possam e devam ser responsáveis pelo cumprimento de processos na mesma proporção e em todas as suas fases; 
CONSIDERANDO que, pelo relatório estatístico desta data, na Serventia Criminal tramitam 853 (oitocentos e cinquenta e três) 
processos, com atuação de 02 (dois) Técnicos e 01 (uma) Escrivã. 
CONSIDERANDO a sugestão de rotina de trabalho e divisão de tarefas constante do Capítulo 8 da Consolidação das Normas 
Gerais da Corregedoria Geral de Justiça do Tocantins, instituída pelo Provimento nº 02/2011; 
RESOLVE:                    
Art. 1º - Implantar a divisão de trabalhos no cartório criminal desta comarca de acordo com o digito final dos processos, sendo 
que cada servidor ficará responsável pelo cumprimento de todas as atividades processuais nos feitos com os dígitos finais a 
ele designados, devendo trabalhar com todos os tipos de matérias, sendo que nos processos correspondentes aos seus 
dígitos. 
Art. 2º - Todos os dígitos finais dos processos possuem a mesma quantidade de feitos, uma vez que são distribuídos de forma 
igualitária. 
Art. 3º - O digito final é o numero anterior ao dígito verificador. 
Parágrafo único - No processo eletrônico que tenha o seguinte número: 5000537.53.2015.827.2717, o digito final é o ‘’7’’. 
Art. 4º - A divisão acima referida será feita da seguinte forma: 
NO CARTÓRIO Criminal: 
1) Técnico: TIAGO ELIAS TEIXEIRA DE ALMEIDA 
- Cumprimento de todos os atos dos processos eletrônicos com dígitos finais 0 à 4. 
- Atendimento ao público referente aos processos eletrônicos com dígitos finais 0 à 4. 
- Alimentação do sistema Banco Nacional de Mandado de Prisão (BNMP) com dígitos finais 0 à 4. 
- Inserir guias de execuções penais no sistema SEEU, referentes aos processos de conhecimento com dígitos finais 0 à 4. 
- Movimentar sistema SEEU no regime Semiaberto. 
- Demais determinações deste juízo. 
2) Técnico:   HELIO FABIO LEMOS DE ALMEIDA 
- Cumprimento de todos os atos dos processos eletrônicos com dígitos finais 5 à 9. 
- Atendimento ao público referente aos processos eletrônicos com dígitos finais 5 à 9. 
- Alimentação do sistema Banco Nacional de Mandado de Prisão (BNMP) com dígitos finais 5 à 9. 
- Inserir guias de execuções penais no sistema SEEU, referentes aos processos de conhecimento com dígitos finais 5 à 9. 
- Movimentar sistema SEEU no regime Aberto. 
- Demais determinações deste juízo. 
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3) Escrivã Judicial: JOCELIA PEREIRA DE MACEDO PEREIRA 
- Movimentar os processos no sistema E-Proc que forem inseridos em localizador próprio. 
-Movimentar sistema SEEU no regime Pena de Multa. 
- Fazer a alimentação de todos os sistemas utilizados no cartório criminal, incluindo-se o SEI, Malote Digital, Presos 
Provisórios, salvo a alimentação do sistema Banco Nacional de Mandado de Prisão (BNMP). 
- Demais determinações deste juízo e outras próprias do cargo. 
Art. 5º - O servidor TIAGO ELIAS TEIXEIRA DE ALMEIDA, sem o prejuízo de suas funções irá auxiliar na Diretoria do Foro. 
Art. 6º Nas férias ou afastamento dos servidores do cartório cível, todos os atos dos processos do servidor de férias ou 
afastado serão realizados pelo seu substituto automático, da seguinte forma: 
I – Nas férias ou afastamento do servidor JOCELIA PEREIRA DE MACEDO PEREIRA, todos os processos a ele atribuídos 
passarão para HELIO FABIO LEMOS DE ALMEIDA (1ª substituto automático) e, na ausência desta, para TIAGO ELIAS 
TEIXEIRA DE ALMEIDA (2º substituto automático). 
 II - Nas férias ou afastamento da servidora HELIO FABIO LEMOS DE ALMEIDA, os processos a ela atribuídos passarão para 
a servidora TIAGO ELIAS TEIXEIRA DE ALMEIDA (1ª substituta automática) e, na ausência desta, para JOCELIA 
PEREIRA DE MACEDO PEREIRA (2ª substituta automática). 
III – Nas férias ou afastamento do servidor TIAGO ELIAS TEIXEIRA DE ALMEIDA, os processos a ele atribuídos passarão 
para o servidor JOCELIA PEREIRA DE MACEDO PEREIRA (1º substituto automático) e, na ausência deste, para HELIO 
FABIO LEMOS DE ALMEIDA (2ª substituta automática). 
Art. 6 – Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se. Afixe-se uma cópia da presente portaria no mural deste fórum e entregue uma cópia para 
cada servidor. 
Dê-se conhecimento à presidência do Tribunal de Justiça do Tocantins e à Corregedoria Geral de justiça deste Estado. 
Araguaçu – TO, 16 de março de 2022.                               

KEYLA SUELY SILVA DA SILVA 
Juíza de Direito Titular e Diretora do Foro 

  

ARAGUAINA 
1ª vara cível 

Intimações às partes 
Autos n. 5000041-70.2009.8.27.2706 / Chave: 292148764013 – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL 
Requerente: BANCO BRADESCO S/A 
Requerido: RICARDO FERNANDES DA SILVA – CPF 947.970.306-82 
INTIMAÇÃO: FICA O REQUERIDO INTIMADO da decisão do evento 183, A FIM DE ADOTAR AS PROVIDÊNCIAS CABÍVEIS, 
NOS TERMOS DO ART. 346 DO CPC. 
DECISÃO DO EVENTO 183: A parte exequente requereu a quebra do sigilo fiscal do executado mediante a utilização do sistema 
INFOJUD. 
O sigilo fiscal constitui garantia constitucional direcionada a todos os brasileiros, inclusos, então, os devedores, razão pela qual 
não pode ser violada sem uma contrapartida constitucional e proporcional, que a justifique. 
Assim, devem-se esgotar todas as diligências ordinárias para a verificação de patrimônio dos devedores à disposição do juízo e 
da parte interessada sem as quais não se justifica a requisição de informações à Receita Federal do Brasil. 
Na espécie, evidencia-se que ainda não foram esgotadas as vias disponíveis ao credor, o que é possível constatar por meio da 
certidão do evento 180, a qual elucida que ainda não foram realizadas todas as diligências disponíveis ao exequente para 
localização de bens do devedor. 
Portanto, INDEFIRO o pedido de quebra do sigilo fiscal da parte executada. 
DEFIRO o pedido de expedição de alvará para levantamento do valor penhorado no evento 171, porquanto a parte executada 
fora intimada e não apresentou impugnação à penhora no prazo legal (eventos 179 e 182). 
Assim, determino: 
1 após o término do prazo recursal ou após renúncia expressa ao prazo recursal ou decorrido o prazo para recurso e não 
havendo recurso com efeito suspensivo, EXPEÇA-SE alvará em favor do exequente BANCO BRADESCO S.A.para levantamento 
da quantia que fora penhorada no evento 171 e seus acréscimos. 
Os poderes para dar e receber quitação são direcionados a ato processual. O ato de levantar o alvará judicial em cartório é ato 
processual. Portanto, com esses poderes, os advogados estão aptos a retirarem o alvará em cartório e dar a respectiva quitação, 
total ou parcial, mas não de levantar os valores em seu nome, porquanto tal verba pertence á parte. 
Com a retirada do alvará do cartório judicial, encerra-se a vida do alvará no processo. Com ele em mãos, o causídico não mais 
exercerá ato processual, mas civil, ato fora do processo. A atividade jurisdicional, em relação àquele ato, encerra-se ali, no 
momento em que é retirado do cartório. Então, para o juiz determinar, dentro do processo, a expedição de alvará em nome do 
advogado que represente a parte beneficiada teria, necessariamente, que exigir procuração com poderes para levantamento de 
valores proveniente de depósito judicial através de alvará judicial, pois cabe ao juiz, em sua jurisdição, dizer a norma, interpretar 
o texto normativo e a aplicação concreta (PRECEDENTES: AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0003930-52.2015.4.04.0000/RS; 
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AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0003982-19.2013.404.0000/RS; AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0028687-
86.2010.404.0000/PR). 
Ocorre que, atualmente, a saída do alvará do cartório se dá por meio eletrônico, cuja regulamentação é da competência da 
presidência dos tribunais de justiça e/ou do CNJ, conforme artigo 196 do CPC. 
Pois bem, embora o posicionamento deste juízo sempre foi e continua sendo conforme o disposto inicialmente, deve a 
escrivania, atualmente, no ato da expedição, observar as normativas estabelecidas na Portaria nº 0642/2018,do TJTO, inclusive 
o disposto no §1º artigo 1º da mesma, pois a Presidência do Tribunal de Justiça do Tocantins regulamentou o sistema eletrônico 
para a expedição de alvarás, sendo essa regulamentação de sua competência, conforme artigo 196 do CPC c/c provimento nº 
002/2001/CGJUSTO, por determinação contida na decisão do CNJ no Processo de Controle Administrativo e, vinculante, a teor 
das disposições do art. 30 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, no sentido de que as autoridades públicas 
devem atuar na aplicação das normas, inclusive por meio de regulamentos, súmulas administrativas e respostas a consultas, 
sendo que, os instrumentos previstos terão caráter vinculante em relação ao órgão ou entidade a que se destinam, até ulterior 
revisão, bem como determinação da presidência do TJTO nos processos SEI nº 17.0.000034215-7 e 18.0.000001320-6. 
Assim, ao regulamentar que o advogado do beneficiário que tenha procuração nos autos com apenas os poderes para receber e 
dar quitação figurarão como sacadores na representação de seus mandantes, deverá a escrivania observar essa normativa de 
prática de ato por meio eletrônico,repito, da competência da presidência do TJTO, gestor dos depósitos judiciais. 
2 o(s) alvará(s) deverá(ão) ser expedido(s) dentro do prazo processual de 05 (cinco) dias a partir do momento em que o titular do 
crédito vir aos autos mediante petição e informar o Banco, Agência, número da conta e CPF/CNPJ, para recebimento dos 
respectivos valores, conforme portaria 642/2018 do TJTO; 
3 INTIME-SE o exequente para indicar meios para a satisfação do seu crédito no prazo de 30 (trinta) dias; 
4 OBSERVE-SE e PROCEDA-SE conforme portaria 01/2019 deste juízo. 
Intime-se. Cumpra-se. 
 

1ª vara da família e sucessões 

Editais 
EDITAL DE CITAÇÃO DE TERCEIROS COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS  
O Doutor FABIANO RIBEIRO, Juiz de Direito da 1ª Vara de Família e Sucessões desta cidade e Comarca de Araguaína, Estado 
do Tocantins, na forma da lei, etc...DETERMINA a CITAÇÃO de terceiro(s) interessados para tomarem conhecimento dos termos 
da AÇÃO DE INVENTÁRIO - Nº 0018806-57.2021.8.27.2706 - (Chave nº 520145811421) - proposta por JORGE 
FREDERICO em desfavor de ESPÓLIO de JARDENIR JORGE FREDERICO, observando-se a forma preconizada, pelo Art. 626, 
§ 1º do CPC, devendo ser cientificado, inclusive, de que após a conclusão das citações, será dado vista dos autos às partes, em 
Cartório, pelo prazo comum de quinze (15) dias, para dizer sobre as primeiras declarações, nos termos do art. 1000 do CPC. E 
para que chegue ao conhecimento de todos expediu-se o presente Edital que será publicado na forma da lei e afixado cópia no 
placar do fórum local. OBSERVAÇÃO: O processo tramita por meio eletrônico e, através do número e chave do processo acima 
informados, é permitido o acesso integral dos autos junto ao site do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins. Link de acesso 
ao 
processo eletrônico:https://consultaeproc.tjto.jus.br/eprocV2_prod_1grau/externo_controlador.php?acao=processo_cons
ulta_publica.  DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos quinze dias do mês de 
março do ano de dois mil e vinte e dois. Eu, Janete Barbosa de Santana Brito, técnica judiciária/mat. 87144, digitei e conferi. 
 

2ª vara da família e sucessões 
Editais de publicações de sentenças de interdição 

EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO 
A Doutora RENATA TERESA DA SILVA MACOR, Juíza de Direito titular da 2ª Vara de Família e Sucessões desta cidade e 
Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, na forma da lei, etc... FAZ SABER a quem o presente Edital virem, ou dele 
conhecimento tiverem, que por este Juízo e respectiva Escrivania, processam os autos de Interdição, Processo nº 
00222799020178272706, ajuízados por NILTA DE OLIVEIRA SOUSA, brasileira, casada, lavradora, portadora do RG nº 
1,272.995 SSP/TO, inscrita no CPF sob o nº 000.929.731-67, não possui endereço eletrônico, residente e domiciliada na 
Chácara Morada do Sol, s/n, estrada de acesso ao Garimpinho, Projeto Paraíso, Zona Rural, Araguaína/TO, em face de 
DINAIRO DE SOUSA OLIVEIRA, brasileiro, divorciado, portador do RG nº 961.057 SSP/TO, inscrito no CPF sob o nº 
974.712.751-20, não possui endereço eletrônico, residente e domiciliado no mesmo endereço da requerente, diagnosticado com 
esquizofrenia. Pela Juíza, no evento 109, foi prolatada a sentença, cuja parte dispositiva segue transcrita: "Ante o exposto, com 
fundamento no artigo 755, I e II do CPC/15, DECRETO a interdição de DINAIRO DE SOUSA OLIVEIRA, declarando-o incapaz 
para as práticas de atos de conteúdo econômico e patrimonial, nomeando-lhe como curadora sua irmã NILTA DE OLIVEIRA 
SOUSA. ADVIRTO a curadora de que não poderá, por qualquer modo, alienar ou onerar bens de qualquer natureza pertencentes 
ao interditando, sem autorização judicial, devendo os valores que porventura vierem a ser recebidos aplicados exclusivamente no 
bem-estar dele. Fica dispensada a especialização de hipoteca legal, em face da idoneidade da requerente. DETERMINO a 
inscrição da presente no Registro Civil e a publicação, por três vezes, e as demais exigências da lei, nos termos do art. 755, § 3º, 
do CPC. Declaro EXTINTO o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC. DEFIRO a gratuidade judiciária 
para ambas as partes. LAVRE-SE o respectivo termo, se necessário. Após o trânsito em julgado e tomadas as providências 
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legais, ARQUIVEM-SE. P.R.I.C. Araguaína/TO, data do sistema. Documento eletrônico assinado por RENATA TERESA DA 
SILVA, 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". E, para que não aleguem ignorância, mandou expedir o presente, que será publicado na forma da lei. 
DADO E PASSADO nesta Cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, no dia 16 de março 2022. Eu, Suzy Erika de 
Sousa Lima, chefe de secretaria, que o digitei e conferi.Documento eletrônico assinado por RENATA TERESA DA SILVA, 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 4921028v2 e do código CRC d72bb269. 
 

3ª vara cível 

Editais 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30  DIAS 
O Senhor ALVARO NASCIMENTO CUNHA, MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Araguaína, Estado do 
Tocantins, na forma da lei, etc...FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo e 
Escrivania da 3ª Vara Cível, se processam a ação Execução de Título Extrajudicial nº 0003941-34.2018.8.27.2706, Chave nº 
527679923918 proposta por EVA DE SOUZA MARTINSem desfavor de FRANCISCO NUNES DOS SANTOS, sendo o presente 
para citar o executado FRANCISCO NUNES DOS SANTOS, brasileiro, casado, pedreiro, inscrito sob o RG: de nº 5.857.113 
SSP/GO, e CPF: 023.740.581-40, atualmente em lugar incerto ou não sabido, para no prazo de três (03) dias, PAGAR a divida 
exequenda no valor acrescido de juros, custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10%(dez por cento) sobre o valor do 
débito, verba esta que será reduzida pela metade em caso de pagamento integral no prazo de três (03) dias, sob pena de 
penhora. 2º) INTIMAR a mesma para, querendo, oferecer EMBARGOS no prazo de 15(quinze) dias. 3º) CIENTIFICAR, (o) a 
executado(a) de que: a) Em caso de integral pagamento no prazo de 03 (três) dias, a verba honorária será reduzida pela metade; 
b) No prazo para embargos, poderá requerer o pagamento de 70% do débito em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de 
correção monetária e juros até 1% (um por cento), se reconhecer a dívida do exeqüente e comprovar o depósito de 30% (trinta 
por cento) do valor em execução, mais custas e honorários de advogado (CPC, artigo 745-A), caso em que: 1- sendo a proposta 
deferida por este juízo, o exeqüente levantará a quantia depositada e serão suspensos os atos executivos, ficando o(a) 
executando(a) advertido de que, nesta hipótese o não pagamento de qualquer das prestações implicará, de pleno direito, o 
vencimento das subseqüentes e prosseguimento do processo, com imediato inicio dos atos executivos, imposta ao executado 
multa de 10%(dez por cento) sobre o valor das prestações não pagas e vedada a oposição de embargos; 2- sendo a proposta 
indeferida pelo juízo, seguir-se-ão os atos executivos, mantido o depósito. Tudo de conformidade com o respeitável despacho a 
seguir transcrito: "DESPACHO Defiro a gratuidade da justiça. Atendido o disposto no artigo 798 inciso I, alíneas a e b, do NCPC. 
ARBITRO os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito (CPC, art. 827, do NCPC). CITEM-SE às 
partes Executadas para, no prazo de 3 (três) dias, efetuar o pagamento da dívida, sob pena de penhora. Em seguida, sejam eles 
INTIMADOS quanto ao prazo de 15 (quinze) dias para oferecimento de embargos, contados da juntada aos autos do mandado 
de citação cumprido (NCPC, arts. 915 e 231, inciso II). CIENTIFIQUEM-SE os executados de que: a) Em caso de integral 
pagamento no prazo de 03 (três) dias, a verba honorária será reduzida pela metade (829 §1º do NCPC); b) No prazo para 
embargos, poderá requerer o pagamento de 70% do débito em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária 
e juros até 1% (um por cento), se reconhecer a dívida do exeqüente e comprovar o depósito de 30% (trinta por cento) do valor 
em execução, mais custas e honorários de advogado (NCPC, art. 916). Decorrido o prazo acima (três dias), DETERMINO que o 
presente feito volva-me concluso para promover a penhora por meio do sistema Bacen-JUD. Caso não seja encontrada a parte 
Executada, DETERMINO que o Oficial de Justiça ARRESTE tantos bens quanto bastem para garantir a execução, observando-
se as limitações previstas na Lei n. 8.009/90; e nos 10 (dez) dias seguintes à efetivação do arresto, procure a parte Executada 
por 2 (duas) vezes em dias distintos para citação; não a encontrando, CERTIFIQUE o ocorrido, caso verificar a suspeita de 
OCULTAÇÃO , realizará a CITAÇÃO COM HORA CERTA, certificando o ocorrido. ( artigo 830 e parágrafo 1º do NCPC). Poderá 
o Sr. Oficial de Justiça, em sendo necessário, agir na forma do art. 212, § 2º do CPC. OFICIE-SE ao Cadastro de Proteção ao 
Crédito para incluir o nome da parte executada no cadastro de inadimplentes. Deverá a escrivania providenciar a certidão 
prevista no artigo 828, do NCPC. ESTE DESPACHO SERVIRÁ COMO MANDADO DE CITAÇÃO". Alvaro Nascimento Cunha - 
Juiz de Direito ADVERTÊNCIA: Em caso de revelia será nomeado curador especial. (Art.257,§ IV do NCPC). E para que 
ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente edital, o qual será publicado na forma da lei.DADO E PASSADO 
nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos 11 de março de 2022. Eu, Kemelly Furtado da Silveira, 
estagiária, que digitei.(Ass) Alvaro Nascimento Cunha-Juiz de Direito. 
 

Central de execuções fiscais 
Às partes e aos advogados 

ÁS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S) 
AUTOS Nº 0004895-22.2014.8.27.2706/TO 
Classe Judicial: EXECUÇÃO FISCAL 
Exequente: ESTADO DO TOCANTINS 
Advogado/Procurador(a): KLEDSON DE MOURA LIMA 8786810 
Executado:   J N S ARAUJO GUARESE 
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Executado:   JOSEPH NICKOLAS ARAUJO GUARESE 
SENTENÇA: “(...) O Código de Processo Civil é bem claro ao dizer, em seu artigo 924, inciso II, que extingue-se a execução 
quando a obrigação for satisfeita. Conforme dito no relatório houve o pagamento do crédito exequendo, tanto o principal quanto 
os honorários sucumbenciais. Destarte, a extinção do feito é medida que se impõe. DISPOSITIVO. Ante o exposto, com base 
no artigo 487, inciso I, c/c artigo 924, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, julgo EXTINTO o feito com resolução de 
mérito, em face ao pagamento. Sob a égide do Princípio da Causalidade, condeno a parte executada ao pagamento das 
despesas processuais finais, caso hajam. Os honorários sucumbenciais foram devidamente quitados. Determino ao Cartório da 
Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública que: 1 - Intimem-se as partes acerca do conteúdo da presente sentença; 
2 - 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 e. TJTO, independentemente de juízo de admissibilidade (CPC, art. 1.010, § 3º), a ser realizado pelo relator do recurso 
(CPC, art. 932, III); 3 - Após o transito em julgado, em cumprimento ao Ofício circular nº 
218/2017/PRESIDENCIA/DIGER/DIFIN/DFESP, de 23.08.2017, proceda o cartório com a conferência dos dados cadastrados no 
sistema e-PROC, a fim de verificar se eles correspondem aos documentos insertos no processo, certificando nos autos antes da 
remessa à COJUN, a(s) parte(s) condenada(s) ao pagamento das custas finais, seus dados (CPF, CNPJ, RG, telefone, 
endereço) e o valor da causa.. Intime-se. Cumpra-se. Araguaina-TO, 11 de março de 2022. Milene de Carvalho Henrique - Juíza 
de Direito. 
 
ÁS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S) 
AUTOS Nº 0003254-18.2022.8.27.2706/TO 
Classe Judicial: EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL 
Exequente: JOSE LUIZ OLIVEIRA FRANCO 
Advogado/Procurador(a): MARCIO NUNES TO007805 
Executado:   MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
Advogado/Procurador(a): GUSTAVO FIDALGO E VICENTE PGM31051 
SENTENÇA: “(...) JOSE LUIZ OLIVEIRA FRANCO ajuizou embargos à ação de execução fiscal que lhe move o MUNICÍPIO DE 
ARAGUAÍNA. Conforme decisão acostada ao evento 9, foi indeferido pedido de concessão dos benefícios concernentes á 
prestação jurisdicional gratuita. Ademais, na referida decisão restou apontado que, em análise à ação originária, este Juízo 
depreendeu que o ora autor interpôs petitório onde defende sua ilegitimidade para figurar no polo passivo daqueles autos 
(evento 15 daqueles autos), o que, em suma, é a mesma alegação apresentada nos presentes embargos, motivo pelo qual foi 
determinada sua intimação para que se manifestasse se era de seu intento o prosseguimento do presente feito. Em resposta, 
volveu o embargante aos autos pugnando pelo não prosseguimento da ação (evento 10). É o relatório do necessário. Decido. 
A desistência da ação é uma das causas que autorizam a extinção do feito, sem julgamento de mérito. In casu, pugnou o 
embargante pelo não prosseguimento do feito, motivo pelo qual a homologação da desistência é medida de rigor e justiça, 
conforme artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. Ante o exposto, homologo a desistência formulada pela parte 
autora e, em consequência, EXTINGO o feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do Código de 
Processo Civil. Sem custas processuais e honorários advocatícios, ante a não instauração da lide. Determino ao Cartório da 
Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública que CIENTIFIQUE a parte autora acerca do presente 
conteúdo. Ademais, certificado o trânsito em julgado, arquive os autos, observada as cautelas de praxe. Intime-se. Cumpra-se. 
Araguaina-TO, 14 de março de 2022. Milene de Carvalho Henrique - Juíza de Direito. 
 
ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S)   
AUTOS Nº 0019857-79.2016.8.27.2706/TO               
Classe Judicial: EXECUÇÃO FISCAL 
Exequente: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
Advogado/Procurador (a): GUSTAVO FIDALGO E VICENTE PGM31051, ALLEN KARDEC FEITOSA OLIVEIRA PGM46402 
Executado (s): DIVINO ALVES DE SANTANA 
SENTENÇA: (...) “Ante o exposto, com base no artigo 487, inciso I, c/c artigo 924, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, 
julgo EXTINTO o feito com resolução de mérito, em face ao pagamento. Sob a égide do Princípio da Causalidade, condeno a 
parte executada ao pagamento das despesas processuais finais, caso hajam. Os honorários sucumbenciais foram devidamente 
quitados. Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública que: Proceda o Cartório com a baixa 
dos gravames existentes nos autos. Após o transito em julgado, em cumprimento ao Ofício circular 
n°218/2017/PRESIDENCIA/DIGER/DIFIN/DFESP, de 23.08.2017, proceda o cartório com a conferência dos dados cadastrados 
no sistema e-PROC, a fim de verificar se eles correspondem aos documentos insertos no processo, certificando nos autos antes 
da remessa à COJUN, a(s) parte(s) condenada(s) ao pagamento das custas finais, seus dados (CPF, CNPJ, RG, telefone, 
endereço) e o valor da causa.”  Cumpra-se. ARAGUAÍNA-TO, 17 de Março de 2022, MILENE DE CARVALHO HENRIQUE – 
Juíza de Direito. 
ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S)   
AUTOS Nº 0019049-98.2021.8.27.2706/TO               
Classe Judicial: EXECUÇÃO FISCAL 
Exequente: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
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Advogado/Procurador (a): GUSTAVO FIDALGO E VICENTE PGM31051, DAVI CARPEGIANE DE SOUSA PGM 48073 
Executado (s): FRANCISCA ALVES DOS SANTOS 
SENTENÇA: (...) “Ante o exposto, com base nos arts. 485, inciso IV, e 803, inciso I do CPC, EXTINGO o feito, sem resolução 
de mérito, em face da manifesta nulidade da execução. Sem condenação em honorários advocatícios e despesas processuais. 
Ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública, determino que: 1. Intime-se o exequente quanto ao 
conteúdo da presente sentença; 2. 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 e. TJTO, independentemente de juízo de admissibilidade (CPC, art. 1.010, § 3º), 
a ser realizado pelo relator do recurso (CPC, art. 932, III); 3Após o transito em julgado, volvam-se os autos para o arquivo 
definitivo com as devidas cautelas de praxe. ARAGUAÍNA-TO, 17 de Março de 2022, MILENE DE CARVALHO HENRIQUE – 
Juíza de Direito. 
ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S)   
AUTOS Nº 0018889-83.2015.8.27.2706/TO               
Classe Judicial: EXECUÇÃO FISCAL 
Exequente: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
Advogado/Procurador (a): GUSTAVO FIDALGO E VICENTE PGM31051, DAVI CARPEGIANE DE SOUSA PGM 48073 
Executado (s): MARIA ARLETE ALVES SANTANA 
SENTENÇA: (...) “Ante o exposto, com base no artigo 487, inciso I, c/c artigo 924, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, 
julgo EXTINTO o feito com resolução de mérito, em face ao pagamento. Sob a égide do Princípio da Causalidade, condeno a 
parte executada ao pagamento das despesas processuais finais, caso hajam. Os honorários sucumbenciais foram devidamente 
quitados. Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública que: Após o transito em julgado, em 
cumprimento ao Ofício circular nº 218/2017/PRESIDENCIA/DIGER/DIFIN/DFESP, de 23.08.2017, proceda o cartório com a 
conferência dos dados cadastrados no sistema e-PROC, a fim de verificar se eles correspondem aos documentos insertos no 
processo, certificando nos autos antes da remessa à COJUN, a(s) parte(s) condenada(s) ao pagamento das custas finais, seus 
dados (CPF, CNPJ, RG, telefone, endereço) e o valor da causa.” Cumpra-se. ARAGUAÍNA-TO, 17 de Março de 2022, MILENE 
DE CARVALHO HENRIQUE – Juíza de Direito.  
ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S)   
AUTOS Nº 0017642-91.2020.8.27.2706/TO               
Classe Judicial: EXECUÇÃO FISCAL 
Exequente: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
Advogado/Procurador (a): GUSTAVO FIDALGO E VICENTE PGM31051, SAMUEL RODRIGUES FREIRES PGM15475440 
Executado (s): A.A. RODRIGUES - ME 
SENTENÇA: “Ante o exposto, com base no artigo 487, inciso I, c/c artigo 924, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, 
julgo EXTINTO o feito com resolução de mérito, em face ao pagamento. Sob a égide do Princípio da Causalidade, condeno a 
parte executada ao pagamento das despesas processuais finais, caso hajam. Os honorários sucumbenciais foram devidamente 
quitados. Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública que: Após o transito em julgado, em 
cumprimento ao Ofício circular nº 218/2017/PRESIDENCIA/DIGER/DIFIN/DFESP, de 23.08.2017, proceda o cartório com a 
conferência dos dados cadastrados no sistema e-PROC, a fim de verificar se eles correspondem aos documentos insertos no 
processo, certificando nos autos antes da remessa à COJUN, a(s) parte(s) condenada(s) ao pagamento das custas finais, seus 
dados (CPF, CNPJ, RG, telefone, endereço) e o valor da causa.”Cumpra-se. ARAGUAÍNA-TO, 17 de Março de 2022, MILENE 
DE CARVALHO HENRIQUE – Juíza de Direito. 
ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S)   
AUTOS Nº 0017555-04.2021.8.27.2706/TO               
Classe Judicial: EXECUÇÃO FISCAL 
Exequente: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
Advogado/Procurador (a): GUSTAVO FIDALGO E VICENTE PGM31051 
Executado (s): JOSE DOS SANTOS ABADIA 
SENTENÇA: “Ante o exposto, com base no artigo 487, inciso I, c/c artigo 924, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, 
julgo EXTINTO o feito com resolução de mérito, em face ao pagamento. Sem condenação ao pagamento das despesas 
processuais finais, uma vez que, não foi instaurada lide.Os honorários sucumbenciais foram devidamente quitados.” Determino 
ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública que: 1. Cientifique o exequente acerca do conteúdo da 
presente sentença; e 2. Após o transito em julgado, volvam-se os autos para o arquivo definitivo com as devidas cautelas de 
praxe. Cumpra-se. ARAGUAÍNA-TO, 17 de Março de 2022, MILENE DE CARVALHO HENRIQUE – Juíza de Direito. 
ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S)   
AUTOS Nº 0016692-19.2019.8.27.2706/TO              
Classe Judicial: EXECUÇÃO FISCAL 
Exequente: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
Advogado/Procurador (a): GUSTAVO FIDALGO E VICENTE PGM31051, DAVI CARPEGIANE DE SOUSA PGM48073 
Executado (s): ALEX FABIANO DE OLIVEIRA 
SENTENÇA: “Ante ao exposto, com base no artigo 487, inciso I, c/c artigo 924, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, 
julgo EXTINTO o feito com resolução de mérito, em face ao pagamento. Sem condenação em honorários advocatícios, tendo em 
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vista a informação de pagamento do débito no evento 32. Considerando o fato de ter a quitação do débito fiscal ocorrido após o 
ajuizamento desta demanda, condeno a parte executada ao pagamento das custas processuais, caso haja. Determino ao 
Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública que: 2. (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 e. TJTO, independentemente de juízo de 
admissibilidade (CPC, art. 1.010, § 3º), a ser realizado pelo relator do recurso (CPC, art. 932, III); 3. Após o trânsito em julgado, 
em cumprimento ao Ofício circular nº 218/2017/PRESIDENCIA/DIGER/DIFIN/DFESP, de 23.08.2017, proceda ao cartório com a 
conferência dos dados cadastrados no sistema e-PROC, a fim de verificar se eles correspondem com os documentos insertos no 
processo, certificando nos autos antes da remessa à COJUN, a(s) parte(s) condenada(s) ao pagamento das custas finais, seus 
dados (CPF, CNPJ, RG, telefone, endereço) e o valor da causa.Cumprida a determinação acima, PROMOVA-SE a baixa 
definitiva, e REMETA-SE o processo à COJUN – Contadoria Judicial Unificada para a cobrança das custas processuais nos 
termos do Provimento n. 09/2019/CGJUS/TO”. Cumpra-se. ARAGUAÍNA-TO, 17 de Março de 2022, MILENE DE CARVALHO 
HENRIQUE – Juíza de Direito. 
ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S)   
AUTOS Nº 0016601-55.2021.8.27.2706/TO              
Classe Judicial: EXECUÇÃO FISCAL 
Exequente: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
Advogado/Procurador (a): GUSTAVO FIDALGO E VICENTE PGM31051, JOSÉ JANUÁRIO ALVES JÚNIOR PGM 001725 
Executado (s): ROSANE EDUARDO CANEDO 
SENTENÇA: “Ante ao exposto, com base no artigo 487, inciso I, c/c artigo 924, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, 
julgo EXTINTO o feito com resolução de mérito, em face ao pagamento. Considerando o fato de ter a quitação do débito fiscal 
ocorrido após o ajuizamento desta demanda, condeno a parte executada ao pagamento das custas processuais, caso haja. Os 
honorários advocatícios foram devidamente quitados conforme informado nos eventos 41 e 42. Determino ao Cartório da Vara 
de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública que: Cientifique-se a exequente em virtude da renúncia ao prazo recursal. 
Após o trânsito em julgado, em cumprimento ao Ofício circular nº 218/2017/PRESIDENCIA/DIGER/DIFIN/DFESP, de 23.08.2017, 
proceda ao cartório com a conferência dos dados cadastrados no sistema e-PROC, a fim de verificar se eles correspondem com 
os documentos insertos no processo, certificando nos autos antes da remessa à COJUN, a(s) parte(s) condenada(s) ao 
pagamento das custas finais, seus dados (CPF, CNPJ, RG, telefone, endereço) e o valor da causa. Cumprida a determinação 
acima, PROMOVA-SE a baixa definitiva, e REMETA-SE o processo à COJUN – Contadoria Judicial Unificada para a cobrança 
das custas processuais nos termos do Provimento n. 09/2019/CGJUS/TO. ” Cumpra-se. ARAGUAÍNA-TO, 17 de Março de 2022, 
MILENE DE CARVALHO HENRIQUE – Juíza de Direito. 
ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S)   
AUTOS Nº 0014603-23.2019.8.27.2706/TO              
Classe Judicial: EXECUÇÃO FISCAL 
Exequente: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
Advogado/Procurador (a): GUSTAVO FIDALGO E VICENTE PGM31051, LUCAS RODRIGUES CARVALHO ARAUJO 
PGM046932 
Executado (s): DONIVAL LUIZ VINHAL 
SENTENÇA: “Ante o exposto, com base no artigo 487, inciso I, c/c artigo 924, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, 
julgo EXTINTO o feito com resolução de mérito, em face ao pagamento. Sem condenação ao pagamento das despesas 
processuais finais, uma vez que, o pagamento foi realizado antes de perfectibilizado o ato citatório.  Os honorários 
sucumbenciais foram devidamente quitados. Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública 
que: 2. 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 e. TJTO, independentemente de juízo de admissibilidade (CPC, art. 1.010, § 3º), a ser realizado pelo relator do recurso 
(CPC, art. 932, III); 3. Após o transito em julgado, volvam-se os autos para o arquivo definitivo com as devidas cautelas de praxe. 
” Cumpra-se. ARAGUAÍNA-TO, 17 de Março de 2022, MILENE DE CARVALHO HENRIQUE – Juíza de Direito. 
ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S)   
AUTOS Nº 0013987-77.2021.8.27.2706/TO              
Classe Judicial: EXECUÇÃO FISCAL 
Exequente: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
Advogado/Procurador (a): GUSTAVO FIDALGO E VICENTE PGM31051, ALLEN KARDEC FEITOSA OLIVEIRA PGM46402 
Executado (s): SILVIA AQUINO IAGHI 
SENTENÇA: “Ante o exposto, EXTINGO o feito sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso IX, do Código de 
Processo Civil, em face do falecimento da parte executada e pela impossibilidade de transmissão deste feito executivo. Sem 
condenação ao pagamento de despesas processuais e honorários sucumbenciais. Ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e 
Ações de Saúde Pública determino que intime a exequente da presente sentença.” Cumpra-se. ARAGUAÍNA-TO, 17 de Março 
de 2022, MILENE DE CARVALHO HENRIQUE – Juíza de Direito. 
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ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S)   
AUTOS Nº 0013873-41.2021.8.27.2706/TO              
Classe Judicial: EXECUÇÃO FISCAL 
Exequente: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
Advogado/Procurador (a): GUSTAVO FIDALGO E VICENTE PGM31051 
Executado (s): NIVALDO COSTA DE ARAUJO 
SENTENÇA: “Ante o exposto, EXTINGO o feito sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso IX, do Código de 
Processo Civil, em face do falecimento da parte executada e pela impossibilidade de transmissão deste feito executivo. Sem 
condenação ao pagamento de despesas processuais e honorários sucumbenciais. Ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e 
Ações de Saúde Pública determino que intime a exequente da presente sentença.” Cumpra-se. ARAGUAÍNA-TO, 17 de Março 
de 2022, MILENE DE CARVALHO HENRIQUE – Juíza de Direito. 
ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S)   
AUTOS Nº 0010749-84-2020.8.27.2706/TO              
Classe Judicial: EXECUÇÃO FISCAL 
Exequente: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
Advogado/Procurador (a): GUSTAVO FIDALGO E VICENTE PGM31051, JOSÉ PINTO QUEZADO PGM15477493 
Executado (s): CARMEM SALVAGNI ROSSI 
SENTENÇA: “Ante ao exposto, com base no artigo 487, inciso I, c/c artigo 924, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, 
julgo EXTINTO o feito com resolução de mérito, face ao pagamento. Sob a égide do princípio da causalidade, condeno a parte 
executada ao pagamento das despesas processuais finais, caso hajam. Os honorários advocatícios foram devidamente quitados 
(evento 49). Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública que: 2. Cientifique o exequente 
acerca do presente conteúdo. 3. Após o trânsito em julgado, em cumprimento ao Ofício circular nº 
218/2017/PRESIDENCIA/DIGER/DIFIN/DFESP, de 23.08.2017, proceda ao cartório com a conferência dos dados cadastrados 
no sistema e-PROC, a fim de verificar se eles correspondem com os documentos insertos no processo, certificando nos autos 
antes da remessa à COJUN, a(s) parte(s) condenada(s) ao pagamento das custas finais, seus dados (CPF, CNPJ, RG, telefone, 
endereço) e o valor da causa. Cumpridas as determinações acima, PROMOVA a baixa definitiva e REMETA o processo 
à COJUN – Contadoria Judicial Unificada - para a cobrança das custas processuais, nos termos do Provimento n. 
09/2019/CGJUS/TO.” Cumpra-se. ARAGUAÍNA-TO, 17 de Março de 2022, MILENE DE CARVALHO HENRIQUE – Juíza de 
Direito. 
ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S)   
AUTOS Nº 0010448-40.2020.8.27.2706/TO              
Classe Judicial: EXECUÇÃO FISCAL 
Exequente: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
Advogado/Procurador (a): GUSTAVO FIDALGO E VICENTE PGM31051, SAMUEL RODRIGUES FREIRES PGM15475440 
Executado (s): MARCELO MAGNO DA CUNHA VELOSO 
SENTENÇA: “Ante o exposto, EXTINGO o feito sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso IX, do Código de 
Processo Civil, em face do falecimento da parte executada e pela impossibilidade de transmissão deste feito executivo. Sem 
condenação ao pagamento de despesas processuais e honorários sucumbenciais. Ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e 
Ações de Saúde Pública determino que intime-se o exequente da presente sentença.” Cumpra-se. ARAGUAÍNA-TO, 17 de 
Março de 2022, MILENE DE CARVALHO HENRIQUE – Juíza de Direito. 
ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S)   
AUTOS Nº 0010228-42.2020.8.27.2706/TO              
Classe Judicial: EXECUÇÃO FISCAL 
Exequente: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
Advogado/Procurador (a): GUSTAVO FIDALGO E VICENTE PGM31051, DAVI CARPEGIANE DE SOUSA PGM48073 
Executado (s): LUIZA COELHO DA COSTA 
SENTENÇA: “Ante o exposto, com base no artigo 487, inciso I, c/c artigo 924, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, 
julgo EXTINTO o feito com resolução de mérito, em face ao pagamento. Sem condenação ao pagamento das despesas 
processuais finais, uma vez que, não foi instaurada lide. Os honorários sucumbenciais foram devidamente quitados. Determino 
ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública que: 1. Cientifique-se o exequente do presente despacho, 
no prazo de 05 (cinco) dias; 2. Após o transito em julgado, volvam-se os autos para o arquivo definitivo com as devidas cautelas 
de praxe.” Cumpra-se. ARAGUAÍNA-TO, 17 de Março de 2022, MILENE DE CARVALHO HENRIQUE – Juíza de Direito. 
ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S)   
AUTOS Nº 0010179-98.2020.8.27.2706/TO              
Classe Judicial: EXECUÇÃO FISCAL 
Exequente: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
Advogado/Procurador (a): GUSTAVO FIDALGO E VICENTE PGM31051JOSE PINTO QUEZADO PGM15477493 
Executado (s): JOÃO BATISTA NEPOMUCENO SOBRINHO   
SENTENÇA: “Ante o exposto, EXTINGO o feito sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso IX, do Código de 
Processo Civil, em face do falecimento da parte executada e pela impossibilidade de transmissão deste feito executivo. Sem 
condenação ao pagamento de despesas processuais e honorários sucumbenciais. Ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e 
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Ações de Saúde Pública determino que intime a exequente da presente sentença.” Cumpra-se. ARAGUAÍNA-TO, 17 de Março 
de 2022, MILENE DE CARVALHO HENRIQUE – Juíza de Direito. 
ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S)   
AUTOS Nº 0009682-84.2020.8.27.2706/TO              
Classe Judicial: EXECUÇÃO FISCAL 
Exequente: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
Advogado/Procurador (a): GUSTAVO FIDALGO E VICENTE PGM31051JOSE PINTO QUEZADO PGM15477493 
Executado (s): CIBELE FERNADES DE SOUSA 
SENTENÇA: “Ante o exposto, com base no art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil, julgo EXTINTO o feito com resolução 
de mérito, em face de pagamento. Sem condenação em honorários advocatícios, tendo em vista a informação de pagamento do 
débito nos eventos 31 e 33. Considerando o fato de ter a quitação do débito fiscal ocorrido após o ajuizamento desta demanda, 
condeno a parte executada ao pagamento das custas processuais, caso haja. Determino ao Cartório da Vara de Execuções 
Fiscais e Ações de Saúde Pública que: 1. Promova-se a retirada de eventuais gravames existentes sobre bens de titularidade da 
parte executada; 2. 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 e. TJTO, independentemente de juízo de admissibilidade (CPC, art. 1.010, § 3º), a ser realizado pelo 
relator do recurso (CPC, art. 932, III); 3. Após o trânsito em julgado, em cumprimento ao Ofício circular nº 
218/2017/PRESIDENCIA/DIGER/DIFIN/DFESP, de 23.08.2017, proceda o cartório com a conferência dos dados cadastrados no 
sistema e-PROC, a fim de verificar se eles correspondem com os documentos insertos no processo, certificando nos autos antes 
da remessa à COJUN, a(s) parte(s) condenada(s) ao pagamento das custas finais, seus dados (CPF, CNPJ, RG, telefone, 
endereço) e o valor da causa. Cumprida a determinação acima, PROMOVA-SE a baixa definitiva, e REMETA-SE o processo 
à COJUN – Contadoria Judicial Unificada para a cobrança das custas processuais nos termos do Provimento n. 
09/2019/CGJUS/TO.” Cumpra-se. ARAGUAÍNA-TO, 17 de Março de 2022, MILENE DE CARVALHO HENRIQUE – Juíza de 
Direito. 
ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S)   
AUTOS Nº 0009653-34.2020.8.27.27.06/TO             
Classe Judicial: EXECUÇÃO FISCAL 
Exequente: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
Advogado/Procurador (a): GUSTAVO FIDALGO E VICENTE PGM31051 
Executado (s): JOSE DOS SANTOS ABADIA 
SENTENÇA: “Ante o exposto, com base no artigo 487, inciso I, c/c artigo 924, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, 
julgo EXTINTO o feito com resolução de mérito, em face ao pagamento. Sob a égide do Princípio da Causalidade, condeno a 
parte executada ao pagamento das despesas processuais finais, caso hajam. Os honorários sucumbenciais foram devidamente 
quitados. Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública que: 1. Cientifique o exequente 
acerca da referida sentença. 2. Após o transito em julgado, em cumprimento ao Ofício circular nº 
218/2017/PRESIDENCIA/DIGER/DIFIN/DFESP, de 23.08.2017, proceda o cartório com a conferência dos dados cadastrados no 
sistema e-PROC, a fim de verificar se eles correspondem aos documentos insertos no processo, certificando nos autos antes da 
remessa à COJUN, a(s) parte(s) condenada(s) ao pagamento das custas finais, seus dados (CPF, CNPJ, RG, telefone, 
endereço) e o valor da causa.” Cumpra-se. ARAGUAÍNA-TO, 17 de Março de 2022, MILENE DE CARVALHO HENRIQUE – 
Juíza de Direito. 
ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S)   
AUTOS Nº 0008843-59.2020.8.27.2706/TO              
Classe Judicial: EXECUÇÃO FISCAL 
Exequente: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
Advogado/Procurador (a): GUSTAVO FIDALGO E VICENTE PGM31051 
Executado (s): ALDA MARIA CABRAL FERNADES 
SENTENÇA: “Ante o exposto, com base no art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil, julgo EXTINTO o feito com resolução 
de mérito, em face de pagamento. Sem condenação em honorários advocatícios, tendo em vista a informação de pagamento do 
débito no evento 19, bem como, às custas processuais, uma vez que a quitação da dívida exequenda ocorreu em momento 
anterior a citação da executada, conforme atestado na certidão acostada no evento 20. Determino ao Cartório da Vara de 
Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública que: 1. Cientifique-se a exequente ante a renúncia ao prazo recursal; 2. 
Promova-se a retirada de eventuais gravames existentes sobre bens de titularidade da parte executada; 3. Caso seja interposto 
recurso de apelação: I) intime-se o apelado para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; II) apresentado recurso adesivo, 
intime-se a parte contrária para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; III) após, remetam-se os autos ao e. TJTO, 
independentemente de juízo de admissibilidade (CPC, art. 1.010, § 3º), a ser realizado pelo relator do recurso (CPC, art. 932, III); 
4. Após o trânsito em julgado, em cumprimento ao Ofício circular nº 218/2017/PRESIDENCIA/DIGER/DIFIN/DFESP, de 
23.08.2017, proceda o cartório com a conferência dos dados cadastrados no sistema e-PROC, a fim de verificar se eles 
correspondem com os documentos insertos no processo, certificando nos autos antes da remessa à COJUN, a(s) parte(s) 
condenada(s) ao pagamento das custas finais, seus dados (CPF, CNPJ, RG, telefone, endereço) e o valor da causa.Cumprida a 
determinação acima, PROMOVA-SE a baixa definitiva, e REMETA-SE o processo à COJUN – Contadoria Judicial 
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Unificada para a cobrança das custas processuais nos termos do Provimento n. 09/2019/CGJUS/TO.” Cumpra-se. 
ARAGUAÍNA-TO, 17 de Março de 2022, MILENE DE CARVALHO HENRIQUE – Juíza de Direito. 
ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S)   
AUTOS Nº 0008556-62.2021.8.27.2706/TO              
Classe Judicial: EXECUÇÃO FISCAL 
Exequente: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
Advogado/Procurador (a): GUSTAVO FIDALGO E VICENTE PGM31051 
Executado (s): RAIMUNDO NONATO DA SILVA 
SENTENÇA: “Ante o exposto, com base no artigo 487, inciso I, c/c artigo 924, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, 
julgo EXTINTO o feito com resolução de mérito, em face ao pagamento. Sem condenação ao pagamento das despesas 
processuais finais, uma vez que, não foi instaurada lide.  Os honorários sucumbenciais foram devidamente quitados, conforme 
comprovante acostado aos autos (evento 07). Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública 
que: 1. Cientifique-se o exequente acerca do conteúdo da presente sentença; 2. Após, volvam-se os autos para o arquivo 
definitivo com as devidas cautelas de praxe.” Cumpra-se. ARAGUAÍNA-TO, 17 de Março de 2022, MILENE DE CARVALHO 
HENRIQUE – Juíza de Direito. 
ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S)   
AUTOS Nº 0008164-25.2021.8.27.2706/TO              
Classe Judicial: EXECUÇÃO FISCAL 
Exequente: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
Advogado/Procurador (a): GUSTAVO FIDALGO E VICENTE PGM31051, CIRO DE ALENCAR SOUZA PGM48066 
Executado (s): JOÃO DIAS DE SOUSA 
SENTENÇA: “Ante o exposto, EXTINGO o feito sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso IX, do Código de 
Processo Civil, em face do falecimento da parte executada e pela impossibilidade de transmissão deste feito executivo. Sem 
condenação ao pagamento de despesas processuais e honorários sucumbenciais. Ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e 
Ações de Saúde Pública determino que intime a exequente da presente sentença. Determino o recolhimento do mandado de 
citação pendente de cumprimento.” Cumpra-se. ARAGUAÍNA-TO, 17 de Março de 2022, MILENE DE CARVALHO HENRIQUE – 
Juíza de Direito. 
ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S)   
AUTOS Nº 0007589-51.2020.8.27.2706/TO              
Classe Judicial: EXECUÇÃO FISCAL 
Exequente: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
Advogado/Procurador (a): GUSTAVO FIDALGO E VICENTE PGM31051, CIRO DE ALENCAR SOUZA PGM48066 
Executado (s): JOAQUIM RAIMUNDO DE ALMEIDA 
SENTENÇA: “Ante o exposto, EXTINGO o feito sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso IX, do Código de 
Processo Civil, em face do falecimento da parte executada e pela impossibilidade de transmissão deste feito executivo. Sem 
condenação ao pagamento de despesas processuais e honorários sucumbenciais. Ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e 
Ações de Saúde Pública determino que intime a exequente da presente sentença. Determino o recolhimento do mandado de 
citação pendente de cumprimento.” Cumpra-se. ARAGUAÍNA-TO, 17 de Março de 2022, MILENE DE CARVALHO HENRIQUE – 
Juíza de Direito. 
 

CENTRO JUDICIARIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E 
CIDADANIA 

Editais de intimações com prazo de 15 dias 
Homologação de Transação Extrajudicial Nº 0019344-38.2021.8.27.2706/TO 
AUTOR: DALILA BRITO TENORIO 
RÉU: WELTON PEREIRA REIS 
EDITAL Nº 4904017 
COM PRAZO EDITAL DE INTIMAÇÃO DE 15 (quinze) DIAS 
O Doutor Deusamar Alves Bezerra, Juíz de Direito do CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA 
CEJUSC ARAGUAINA Estado do Tocantins no uso de suas atribuições legais e na forma da lei etc FAZ SABER a todos que 
virem, ou deste edital tiverem conhecimento, que neste Juízo tramita os autos de HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 
EXTRAJUDICIAL nº. 0019344 38.2021.8.27.2706/TO e Chave Processo 957745592021 tendo como Autores DALILA BRITO 
TENORIO e WELTON PEREIRA REIS, sendo que o objeto da ação é alteração do regime de bens do casamento, de comunhão 
parcial para separação total de bens e, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, expediu-
se o presente Edital com prazo de 15(quinze) dias, que será publicado  no site do Tribunal de Justiça, em jornal de grande 
circulação e afixado cópia no placar do Fórum, na forma da Lei. Dado e passado, nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado 
do Tocantins,  Aos 15 dias do mês de março do ano de dois  mil e vinte e dois( 15/03/2022). Eu Bel. Raimunda Maria de Jesus, 
Servidora da Secretaria, que digitei, por ordem do Doutor  Deusamar Alves Bezerra, Juíz de Direito Titular desta Vara. 
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Homologação de Transação Extrajudicial Nº 0019344-38.2021.8.27.2706/TO 
AUTOR: DALILA BRITO TENORIO 
RÉU: WELTON PEREIRA REIS 
EDITAL Nº 4904017 
EDITAL DE INTIMAÇÃO - COM PRAZO DE 15 (quinze) DIAS 
O Doutor Deusamar Alves Bezerra, Juíz de Direito do CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA 
(CEJUSC) - ARAGUAINA, Estado do Tocantins, no uso de suas atribuições legais e na forma da lei etc... FAZ SABER a todos 
que virem, ou deste edital tiverem conhecimento, que neste Juízo tramita os autos de HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 
EXTRAJUDICIAL nº. 0019344-38.2021.8.27.2706/TO e Chave Processo: 957745592021 tendo como Autores DALILA BRITO 
TENORIO e WELTON PEREIRA REIS, sendo que o objeto da ação é alteração do regime de bens do casamento, de comunhão 
parcial para separação total de bens e, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, expediu-
se o presente Edital com prazo de 15(quinze) dias, que será publicado  no site do Tribunal de Justiça, em jornal de grande 
circulação e afixado cópia no placar do Fórum, na forma da Lei. Dado e passado, nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado 
do Tocantins,  Aos 15 dias do mês de março do ano de dois  mil e vinte e dois( 15/03/2022). Eu Bel. Raimunda Maria de Jesus, 
Servidora da Secretaria, que digitei, por ordem do Doutor  Deusamar Alves Bezerra, Juíz de Direito Titular desta Vara. 
 

ARRAIAS 
Diretoria do foro 

Editais 
Edital Nº 155 / 2022 - PRESIDÊNCIA/DF ARRAIAS 
O Doutor MÁRCIO RICARDO FERREIRA MACHADO, Juiz de Direito Diretor do Foro da Comarca de ARRAIAS/TO, na Forma 
da Lei etc. FAZ SABER  a quem possa interessar que será realizada a CORREIÇÃO GERAL ORDINÁRIA  na Comarca de 
Arraias/TO, no período de 28 a 31 de março de 2022, com solenidade de abertura no dia 28 de março de 2022, às 14 horas no 
Salão do Júri, respeitando às normas de proteção da COVID 19.  CONVOCA para permanecerem à disposição durante os 
trabalhos correicionais, todos os serventuários das serventias judiciais, extrajudiciais e estabelecimentos prisionais desta 
Comarca. Na oportunidade, CONVIDA para participar dos trabalhos correicionais,  representante do Ministério Público, da 
Defensoria Pública, da Ordem dos Advogados do Brasil, bem como, autoridades e jurisdicionados em geral, os quais durante os 
trabalhos correicionais poderão apresentar queixas, reclamações e sugestões, para aprimoramento a prestação jurisdicional. 
Para conhecimento de todos será Publicado o presente edital no Diário da Justiça e no Placar do Fórum local. Dado e Passado 
nesta Cidade e Comarca de Arraias/TO, aos 17 de março de 2022. Eu Renata Alves dos Santos, secretária da correição, lavrei 
o edital. 

Márcio Ricardo Ferreira Machado 
 Diretor do Foro 

 

Portarias 
Portaria Nº 613/2022 - PRESIDÊNCIA/DF ARRAIAS, de 17 de março de 2022 
Estabelece a escala do Plantão Judiciário a ser observada pelas COMARCAS DE  DIANÓPOLIS, ARRAIAS, TAGUATINGA, 
PARANÃ, ALMAS E AURORA DO TOCANTINS no período compreendido entre os dias   18 a 25 de    MARÇO de 2022. 
MÁRCIO RICARDO FERREIRA MACHADO, Juiz de Direito e Diretor do Foro desta Comarca de Arraias Estado do Tocantins, no 
uso de suas atribuições, legais etc. 
CONSIDERANDO  o disposto na Resolução n° 46/2017, que disciplina o Plantão Judiciário de 1° e 2° graus no âmbito do Poder 
Judiciário do Estado do Tocantins 
CONSIDERANDO a necessidade de ampla divulgação às partes sobre quem, efetivamente, atuará nos períodos de plantão. 
CONSIDERANDO a Informação Nº 8237 / 2022 - PRESIDÊNCIA/DF DIANÓPOLIS. 
CONSIDERANDO que a Diretoria do Foro da Comarca de Arraias, nos termos do art.12, alínea “b” da Resolução n° 46/2017, 
compete elaboração anual da escala de plantão dos magistrados e servidores pertencentes ao Grupo 4, formado pelas 
Comarcas de DIANÓPOLIS, ARRAIAS, TAGUATINGA, PARANÃ, ALMAS E AURORA DO TOCANTINS. 
RESOLVE 
Art. 1o – DESIGNAR a escala de Plantão Forense para o período de  18/03/2022 a 25/03/2022. 
Art. 2°- Fica estabelecida a escala de plantão conforme anexo único desta Portaria. 
Art. 3° - Nos sábados, domingos e feriados, e nos dias e horários em que não houver expediente, haverá plantão permanente, da 
seguinte forma: 
§ 1º - Plantão diurno, das 12h00min às 17h59min, nos dias em que não haja expediente e, nos dias úteis, nos horários em que, 
dentro deste intervalo, não houver expediente normal, em regime de sobreaviso, para atendimento, apreciação e cumprimento de 
medidas de urgência. 
§ 2º - Plantão noturno, das 18h00min às 11h59min do dia seguinte, em regime de sobreaviso, para apreciação e cumprimento de 
medidas de urgência em que haja comprovada necessidade de que sejam apreciadas e cumpridas neste horário (art. 4º da 
Resolução nº 71/2009 – CNJ). 
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Art. 4° – Caso o magistrado não puder comparecer ao plantão, será substituído pelo seguinte, na ordem de designação 
constante na Portaria Nº 3038/2021 - PRESIDÊNCIA/DF ARRAIAS, competindo-lhe as providências necessárias para a 
comunicação tempestiva do substituto, a fim de que se dê a indispensável publicidade. 
Art. 5° A habilitação do magistrado e servidores como plantonistas no SISTEMA E-PROC será feita pela Secretária do Fórum da 
Comarca de Arraias, observando as informações dos Anexos I, II e III da Portaria Portaria Nº 3038/2021 - PRESIDÊNCIA/DF 
ARRAIAS, de 16 de dezembro de 2021. 
Encaminhem-se cópia da presente portaria aos Diretores dos Fóruns das Comarcas de Almas, Aurora do Tocantins, Dianópolis, 
Paranã e Taguatinga. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Márcio Ricardo Ferreira Machado 
Diretor do Foro 

 

Portaria Nº 613/2022 - PRESIDÊNCIA/DF ARRAIAS, de 17 de março de 2022 

COMARCA DE DIANÓPOLIS, ARRAIAS, TAGUATINGA, PARANÃ, ALMAS E AURORA DO TOCANTINS 

18H DO DIA 18/03/2022  ÀS 11H 59MIN DO DIA  25/03/2022 

JUIZ - COMARCA DIANÓPOLIS SERVIDORES/TELEFONE 

DR. BALDUR ROCHA GIOVANNINI  
SERVIDOR: MARIO SERGIO MELO XAVIER, MAT: 254547, 

TELEFONE: (63) 9 9989-5543. 

COMARCAS OFICIAL DE JUSTIÇA. 

ARRAIAS, PARANÃ E AURORA 
RENIVAL SILVA – MAT. 141761 
TELEFONE: (62) 9 9918-4062 

DIANÓPOLIS, TAGUATINGA E ALMAS 
 WAGNER OLIVEIRA LEAL COSTA – MAT. 47944 

TELEFONE:  (63) 9 9104-3030 

 

Portaria Nº 590/2022 - PRESIDÊNCIA/DF ARRAIAS, de 16 de março de 2022 
Dispõe sobre a Correição Geral Ordinária, no âmbito da Comarca de Arraias - TO, para o exercício de 2022. 
O Doutor Márcio Ricardo Ferreira Machado, MM. Juiz de Direito Diretor do Foro desta Comarca de 3ª Entrância de Arraias, 
Estado do Tocantins, usando das atribuições que lhe confere o Código de Organização Judiciária do Estado do Tocantins, etc.. 
CONSIDERANDO os termos dos arts. 43 e 107, da Lei Complementar nº. 10/1996, que confere ao Diretor do Foro a 
competência para realizar, anualmente, correição ordinária em todas as serventias da Comarca. 
CONSIDERANDO  as disposições contidas no Provimento nº 11/2019, que instituiu a Consolidação das Normas da Corregedoria 
Geral da Justiça; 
R E S O L V E:  
Art. 1º. DESIGNAR o período compreendido entre 28 e 31 de março de 2022, para a realização da Correição Ordinária Anual no 
âmbito da Comarca de Arraias/TO, compreendendo as unidades judiciais, administrativas, serventias extrajudiciais e 
Cadeia Pública desta Comarca. 
§ 1º - Fica designado o dia 28 de março de 2022,  às 14:00 horas, a cerimônia Oficial de abertura dos trabalhos 
correcionais, a ser realizada no Salão do Júri da Comarca de Arraias/TO, respeitando às normas de proteção da COVID 
19. 
Art. 2º - Ficam designados para auxiliar nos trabalhos correcionais junto à 1ª Vara Cível e CEJUSC, o Magistrados Dr. Eduardo 
Barbosa Fernandes,  matrícula 129941 e o Escrivão Marcio Luís Silva Kawano, matrícula 352047. 
Art. 3° Designar  a servidora  Renata Alves dos Santos (Mat. 352954) para exercer o encargo de Secretário da Correição. 
Art. 4°  Durante o período da Correição Ordinária  os prazos processuais e o atendimento ao público “SERÃO SUSPENSOS” a  
suspensão não alcançará processos de réu presos e medidas consideradas urgentes, as quais terão regular andamento. 
Art. 5º DETERMINAR que sejam solicitadas diárias para os Magistrados e servidores  que os auxiliarão nos trabalhos 
correcionais externos da Comarca de Arraias/TO. 
Art. 6º DETERMINAR  a expedição de edital de correição, convidando representantes da OAB, Ministério Público, Defensoria 
Pública, autoridades, servidores e sociedade, para comparecerem à solenidade de abertura da correição, oportunidade em que 
poderão apresentar suas queixas, reclamações e sugestões, para o aprimoramento da prestação jurisdicional. 
Art. 7º Encaminhe-se cópia deste ato administrativo à Presidência do Egrégio Tribunal de Justiça e à douta Corregedoria-Geral 
de Justiça do Estado do Tocantins e  aos servidores desta Comarca. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Márcio Ricardo Ferreira Machado 
Diretor do Foro 
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COLMEIA 
2ª vara cível 

Editais de Intimações de sentença com prazo de 10 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO 
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 
(SEGUNDO DE TRÊS VEZES COM INTERVALO DE DEZ DIAS) 
O Dr.  MARCELO ELISEU ROSTIROLLA, Juiz de Direito desta Comarca de Colméia, Estado do Tocantins, na forma da Lei, etc. 
... FAZ SABER a todos quantos o presente edital com prazo de 10 (dez) dias, extraído dos autos nº. 00009185120218272714, 
Ação de Interdição no qual foi decretada a interdição de: NAZARÉ PEREIRA DA COSTA, brasileira, solteira, absolutamente 
incapaz, maior, interditada, portadora da cédula de identidade RG sob o nº 643.405 SSP/TO, e inscrita no CPF sob o nº 
017.445.661-19, residente e domiciliada na Avenida Castelo Branco, nº 338, Centro, Colméia-TO, Portadora de 
comprometimento severo das atividades cognitivas, as limitações físicas e mentais são irreversíveis; e encontra-se incapacitada 
para assinar documentos e efetuar transações comerciais, sendo inteiramente incapaz de reger sua pessoa e administrar seus 
negócios na vida civil. Tendo sido nomeada curadora, o Srª: MARIA BOMFIM PEREIRA COSTA REAIS, brasileira, casada, 
técnica de enfermagem, portadora da cédula de identidade RG sob o nº 1.582.616 e inscrita no CPF sob o nº 510.231.131-04, 
residente e domiciliada na Avenida Castelo Branco, nº 338, Centro, Colméia-TO. E nos autos supra a interdição foi decretada por 
sentença deste Juízo, prolatada nos autos em 00009185120218272714, no evento 34, como segue transcrita a parte final: 
“...Com essas considerações, JULGO PROCEDENTE o pedido veiculado na petição inicial para substituir OZANI PEREIRA 
COSTA por MARIA BOMFIM PEREIRA COSTA REAIS, como curadora de NAZARÉ PEREIRA DA COSTA, já qualificada nos 
autos, produzindo desde já os seus efeitos, nos termos do artigo 1.773 do Código Civil Brasileiro, observando à mesma que não 
poderá por qualquer modo, sem autorização judicial, alienar ou onerar quaisquer bens eventualmente pertencentes à interditada 
e deverá empregar os valores recebidos do órgão previdenciário exclusivamente em prol da saúde, alimentação e bem-estar da 
mesma, aplicando-se, no caso, o disposto no art. 553 do CPC, com as respectivas sanções. Em consequência, EXTINGO o 
processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil. Cumpra-se as determinações contidas 
no art. 755, §3º do CPC, para que, com as formalidades legais, seja a presente sentença inscrita no registro de pessoas naturais 
(artigos 93 e 107, Lei 6.015/73). Intime-se a curadora nomeada para o compromisso, em cujo termo deverá constar os limites da 
curatela. Custas pela autora, suspensas na forma do art. 98 do Código de Processo Civil.  Após o trânsito em julgado, arquivem 
– se com as cautelas de estilo e anotações necessárias. Intimem – se. Cumpra – se.” Colmeia – TO, . Dr. MARCELO ELISEU 
ROSTIROLLA, Juiz de Direito. Nada mais havendo para constar. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Colméia – TO, 
16 de março de 2022?. _____________ Dr. MARCELO ELISEU ROSTIROLLA Juiz de Direito. Eu _______, MATHEUS 
FERNANDES DE SOUZA LIMA, Estagiário Judicial, digitei e conferi. CERTIDÃO, Eu ________Certifico e dou fé que, afixei no 
placard do Fórum local, cópia do presente edital, nesta data. Colméia- -TO., 16/03/2022.  
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO 
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 
(SEGUNDO DE TRÊS VEZES COM INTERVALO DE DEZ DIAS) 
O Dr.  MARCELO ELISEU ROSTIROLLA, Juiz de Direito desta Comarca de Colméia, Estado do Tocantins, na forma da Lei, etc. 
... FAZ SABER a todos quantos o presente edital com prazo de 10 (dez) dias, extraído dos autos nº. 00021252220208272714, 
Ação de Interdição no qual foi decretada a interdição de: EZEQUIEL PEREIRA DA SILVA, brasileiro, solteiro, nascido em 01 de 
março de 1997, portador da CI de RG de nº 693.800, SSP/TO, inscrito no CPF nº 715.513.691-33, filho de Delmar Pereira 
Severino e Valderez Pereira da Silva Saverino, residente e domiciliado na Projeto de Assentamento Marília, Chácara Bela Vista, 
Colmeia, CEP 77725-000, Portador de comprometimento severo das atividades cognitivas, as limitações físicas e mentais são 
irreversíveis; e encontra-se incapacitado para assinar documentos e efetuar transações comerciais, sendo inteiramente incapaz 
de reger sua pessoa e administrar seus negócios na vida civil. Tendo sido nomeados curadores, o Sr. DELMAR PEREIRA 
SEVERINO, brasileiro, casado, lavrador, nascido em 16 de setembro de 1973, portador da CI de RG nº 1.575.775, SSP/TO, 
inscrito no CPF nº 835.638.731-00, filho de Maria Terezinha Pereira Severino; e a Srª. VALDEREZ PEREIRA DA SILVA 
SEVERINO, brasileira, casada, lavradora nascida em 26 de dezembro de 1976, portadora da CI de RG de nº185803, SSP/TO, 
inscrita no CPF nº 001.181.211-70, filha de José Pereira da Silva e Creuza Maria de Jesus. E nos autos supra a interdição foi 
decretada por sentença deste Juízo, prolatada nos autos em 00021252220208272714, no evento 47 como segue transcrita a 
parte final: “...Com essas considerações, julgo procedente a ação para declarar a incapacidade de EZEQUIEL PEREIRA DA 
SILVA, interditando-a e nomeando - lhe como curadores VALDEREZ PEREIRA DA SILVA SEVERINO e DELMAR PEREIRA 
SEVERINO, que não poderá por qualquer modo alienar ou onerar bens móveis, imóveis ou de quaisquer naturezas, pertencentes 
ao interditado, sem autorização judicial. Ficam advertidos os curadores que os valores porventura percebidos de entidade 
previdenciária ou de outras fontes deverão ser aplicados exclusivamente na saúde, alimentação e no bem-estar do interdito. 
Aplica-se, no caso, o disposto no art. 553 do CPC e as respectivas sanções. Em consequência, EXTINGO o processo, com 
resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil. Face o disposto pelo art. 1.773 do Código Civil, 
lavre-se imediatamente termo de compromisso de fiel desempenho do múnus, sob pena de responsabilidade civil e criminal, 
intimando-se os curadores para assiná-lo em cartório, ressaltando no respectivo termo que a curadora não está autorizada a 
vender bens do interditado sem autorização judicial.  Em obediência ao disposto no artigo 755 do CPC, inscreva – se a presente 
interdição junto ao Registro Civil do interditado. Custas pela autora, suspensas na forma do art. 98 do Código de Processo Civil.  
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Após o trânsito em julgado, arquivem – se com as cautelas de estilo e anotações necessárias. Intimem – se. Cumpra – se.” 
Colmeia – TO, . Dr. MARCELO ELISEU ROSTIROLLA, Juiz de Direito. Nada mais havendo para constar, encerrou-se a presente 
audiência, lavrando-se o presente termo. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Colméia – TO,  16 de março de 2022?. 
_____________ Dr. MARCELO ELISEU ROSTIROLLA Juiz de Direito. Eu _______, MATHEUS FERNANDES DE SOUZA LIMA, 
Estagiário, digitei e conferi. CERTIDÃO, Eu ________Certifico e dou fé que, afixei no placard do Fórum local, cópia do presente 
edital, nesta data. Colméia- -TO., 16/03/2022. 
 

DIANÓPOLIS 
Vara cível 

Editais de intimações com prazo de 20 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS 
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 
O Doutor João Alberto Mendes Bezerra Júnior, Juiz de Direito da Vara Cível 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 0000014-93.2019.8.27.2716 de Cumprimento de Sentença, tendo como Requerente(s) CARLOS ALEXANDRE NUNES 
CERQUEIRA, em desfavor de AGROPECUÁRIA CAMPO BOM LTDA. Pelo presente EDITAL, que será afixado na sede deste 
Juízo, no lugar público de costume e por cópia publicada no Diário da Justiça, INTIMA o REQUERIDO AGROPECUÁRIA 
CAMPO BOM LTDA, pessoa jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ nº 24.836.439/0001-17, pelo seu representante 
legal, estando EM LUGAR INCERTO E NÃO SABIDO, para no prazo de 15 (quinze) dias efetuar o pagamento voluntário do 
débito, referente à verba sucumbencial, no valor de R$ 2.816,74 (dois mil oitocentos e dezesseis reais e setenta e quatro 
centavos), sob pena de o montante da condenação ser acrescido de multa no percentual de 10% (dez por cento), com a 
consequente expedição de mandado de penhora e avaliação (art. 523, § 3º do CPC). Fica, ainda intimada de que terá o prazo de 
15 (quinze) dias para, querendo, oferecer IMPUGNAÇÃO ao pedido de cumprimento de sentença (sobre as matérias previstas 
no § 1º, I a VII do art. 525), independentemente de penhora ou nova intimação, sob pena de preclusão, cujo prazo terá início 
depois de decorrido o prazo de 15 (quinze) dias previsto no artigo 523 do CPC, conforme dispõe o art. 525 do mesmo diploma 
legal. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Dianópolis-TO, aos 16 dias do mês de março do ano de 2022. Eu, 
AGAMENON AIRES CAVALCANTE JÚNIOR, Técnico Judiciário, Matr. 353950, o digitei. 
 

Editais de citações com prazo de 20 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE VINTE (20) DIAS 
JUSTIÇA GRATUITA 
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 0000642-30.2019.8.27.2701 de Procedimento Comum Cível, tendo como Requerente RODRIGO BATISTA DE OLIVEIRA e 
Requerido(s) PAULO SILAS PEREIRA DOS SANTOS e MARIA ADOLFO DE TAL. Pelo presente edital, que será afixado na 
sede deste Juízo, no lugar público de costume e por cópia publicada no Diário da Justiça, CITA, MARIA ADOLFO DE TAL, 
brasileira, demais dados qualificatórios ignorados, ESTANDO EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO, de todos os termos da 
presente ação, bem como, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, contestar a presente ação, sob pena de revelia. DADO E 
PASSADO nesta cidade e Comarca de Dianópolis-TO, aos 15 dias do mês de março do ano de 2022. Eu, AGAMENON AIRES 
CAVALCANTE JÚNIOR, Técnico Judiciário, Matr. 353950, digitei e conferi. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE VINTE (20) DIAS 
JUSTIÇA GRATUITA 
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 0002275-42.2020.8.27.2701 de Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68, tendo como Requerente(s) MARLUCIA ALVES 
DURÃES e Requerido VICTOR JUNIOR PEREIRA SOARES. Pelo presente edital, que será afixado na sede deste Juízo, no 
lugar público de costume e por cópia publicada no Diário da Justiça, CITA, VICTOR JÚNIOR PEREIRA SOARES, brasileiro, 
solteiro, nascido em 05/11/1986, filho de Joanice Pereira Soares, portador da CI nº 825.131, 2ª via, SSP/TO, inscrito no CPF/MF 
sob o nº 014.142.461-37, ESTANDO EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO, para no prazo de 3 (três) dias efetuar o 
pagamento dos alimentos em atraso no valor de R$ 3.932,62 (três mil novecentos e trinta e dois reais e sessenta e dois 
centavos) e os que se vencerem durante o tramitar do processo, provar que o fez ou justificar a impossibilidade de efetuá-lo. 
Fica advertido, ainda, que se não pagar, nem justificar, ou se a justificativa apresentada não for aceita, o juiz, mandará protestar 
o pronunciamento judicial, além de ser-lhe decretada a prisão pelo prazo de até 3 meses, sem prejuízo do pagamento da dívida 
ora executada. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Dianópolis-TO, aos 17 dias do mês de março do ano de 2022. 
Eu, AGAMENON AIRES CAVALCANTE JÚNIOR, Técnico Judiciário, Matr. 353950, digitei e conferi. 
 
 
 
 



ANO XXXIV-DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 5150 PALMAS-TO, QUINTA-FEIRA, 17 DE MARÇO DE 2022 20 

 

 
 

EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE VINTE (20) DIAS 
JUSTIÇA GRATUITA 
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 0002038-60.2020.8.27.2716 de Cumprimento de Sentença de Obrigação de Prestar Alimentos, tendo como 
Requerente(s) Y. G. G. e BRENDA SILVA GOMES e Requerido JHONSON DE SOUSA GUIMARAES. Pelo presente edital, que 
será afixado na sede deste Juízo, no lugar público de costume e por cópia publicada no Diário da Justiça, CITA, JOHNSON DE 
SOUZA GUIMARAES, brasileiro, CPF nº 020.465.941-85, filho de Joana Lopes de Souza Guimarães;  demais informações 
ignoradas, ESTANDO EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO, para no prazo de 3 (três) dias efetuar o pagamento dos 
alimentos em atraso e os que se vencerem durante o tramitar do processo, no valor de R$ 7.661,12 (sete mil seiscentos e 
sessenta e um reais e doze centavos), provar que o fez ou justificar a impossibilidade de efetuá-lo. Advirta-se, ainda, que se 
não pagar, nem justificar, ou se a justificativa apresentada não for aceita, o juiz, mandará protestar o pronunciamento 
judicial, além de ser-lhe decretada a prisão pelo prazo de até 03 (três) meses, sem prejuízo do pagamento da dívida ora 
executada.. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Dianópolis-TO, aos 17 dias do mês de março do ano de 2022. 
Eu, AGAMENON AIRES CAVALCANTE JÚNIOR, Técnico Judiciário, Matr. 353950, Técnico(a) Judiciário(a), digitei e conferi. 
 

FILADÉLFIA 
1ª escrivania cível 

Editais de citações com prazo de 20 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS 
O Dr. Luatom Bezerra Adelino de Lima - Juiz de Direito desta Comarca de Filadélfia, Estado do Tocantins, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas, etc...FAZ SABER aos que o presente Edital de Citação virem, ou dele tiverem conhecimento, tramita os 
autos 0000967-56.2016.8.27.2718   - Ação: Inventário: Requerente: Abrão Dias Pereira; Advogado: Dr. THELMA DA SILVA 
OLIVEIRA - TO006697 e RUBENS ARAUJO DA SILVA -TO006699    – Requerido(s):  PROCESSO SEM PARTE RÉ: que por 
meio deste, CITA-SE, possíveis interessados (art. 626, §1º c/c art. 259, III), tendo como parte(s) o(a) Autor(a) ABRÃO DIAS 
PEREIRA e Réu(s): PROCESSO SEM PARTE RÉ, no prazo de 20 dias. Filadélfia, 17 de março de 2022. (Ass) Dr., Luatom 
Bezerra Adelino de Lima, Juiz de direito desta Comarca.” E para que chegue ao conhecimento dos interessados e ninguém 
possa alegar ignorância, expediu-se o presente edital que será publicado e afixado no placar do Fórum. DADO E PASSADO 
nesta cidade e Comarca de Filadélfia, Estado do Tocantins, aos 17 dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e dois 
(17.03.2022) Eu, Claudio Bezerra Moraes,  o digitei e conferi. Luatom Bezerra Adelino de Lima - Juiz de Direito. 
 

GURUPI 
1ª vara cível 

Editais de citações com prazo de 20 dias 
EDITAL Nº 4930553 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 20 DIAS 
CITANDO: JADISON LOPES CARVALHO. 
OBJETIVO: Citação do requerido do inteiro teor dos autos nº 0000894-96.2021.8.27.2722, Usucapião que lhe move REGIANE 
DIAS RIBEIRO, inscrito no CPF/CNPJ sob o nº 02677118165, do inteiro teor da petição inicial, cuja cópia segue anexa, bem 
como para, caso queira, no prazo de 15 (quinze) dias contestar o presente feito, sob pena de serem presumidos aceitos por 
verdadeiros os fatos articulados na inicial, e ainda confissão e revelia, nos termos do CPC. 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, 17 de março 2022. 
Eu, João Carlos Resplandes Mota, Técnico Judiciário, o digitei e assino. Adriano Morelli. Juiz de Direito. 
 

1ª vara da fazenda e registros públicos 
Às partes e aos advogados 

AUTOS: 0000951-17.2021.8.27.2722 – Procedimento Comum Cível 
Requerente: V.J.S.A, REPRESENTADO POR AMANDA LOPES SAMPAIO 
Advogado: RAFAELA CAMARGO WEY OAB/SP 386.142 
Requerido: HOPISTAL DAS CLÍNICAS (UNICAMP) 
Advogado: PROCURADOR GERAL DO ESTADO DE SÃO PAULO 
INTIMAÇÃO: Intimo as partes para ficarem cientes que o processo em epígrafe foi digitalizado e inserido no eproc. O(A) 
advogado(a) da parte autora deverá se cadastrar no sistema eproc para dar andamento ao feito, nos termos da instrução 
normativa nº 07/2012. 
  
 

2ª vara cível 

Editais de intimações com prazo de 20 dias 
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EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 20 DIAS. 
O Doutor NILSON AFONSO DA SILVA, meritíssimo Juiz de direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Gurupi, no exercício de suas 
atribuições legais etc. Faz saber a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo e 
Escrivania do 2º Cível, processam-se os autos n.º 00146504620198272722, de Ação de Cumprimento de sentença requerida 
por FILLERCAL RIO FORMOSO LTDA em face de ENNEMI CRIZELLEM DA SILVA PEREIRA-MARANATA, e por este 
meio INTIMA o(a) executado(a) Ennemi Crizellem da Silva Pereira, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o 
nº 23.784.601/0001-38, atualmente em lugar incerto ou não sabido, para, no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, impugnar 
a penhora SISBAJUD constante do evento 81 dos referidos autos, sob pena de preclusão e conversão da indisponibilidade 
em penhora. OBSERVAÇÃO: Fica a parte ciente que o acesso ao processo será através da Chave n.º 768410944919, no 
site www.tjto.jus.br, no link E-PROC. E para que ninguém alegue ignorância, mandou que fosse expedido o presente edital e 
publicado na forma da lei. Dado e passado nesta cidade e Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins, aos 17 dias do mês de 
março de 2022. Eu ____, NILTON DE SOUSA FIGUEIRA, Técnico Judiciário de 1ª Instância, digitei e subscrevo. 
 

2ª vara criminal 

Editais de intimações de sentença com prazo de 90 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA PRAZO DE 90 (NOVENTA) DIAS 
Ação Penal n.º 0001746-23.2021.8.27.2722 
Acusado: LEONARDO AMANCIO ROCHA 
FINALIDADE: 
INTIMAÇÃO do Réu LEONARDO AMANCIO ROCHA, brasileiro, solteiro, nascido em 07/10/2000, filho de Valdirene Amancio 
Rocha, portador do CPF nº 069.036.471-71, atualmente em lugar incerto e não sabido, acerca da sentença proferida nos autos 
em epígrafe. 
RESUMO DO DISPOSITIVO: 
"ACOLHO a pretensão punitiva deduzida na denúncia e, via de consequência, condeno o acusado LEONARDO AMÂNCIO 
ROCHA como incurso nas penas do art. 180, caput do Código Penal... Acusado condenado à pena definitiva 1 (um) ano de 
detenção e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos 
fatos, em observância aos artigos 68, 49 e 60 todos do CP." 
Gurupi/TO, aos 16/03/2022. Eu, Raiumunda Valnisa P. dos Santos, Técnica Judiciária, lavrei o presente e o inseri. 
 

Cepema 

Decisões 
Requerente: POLÍCIA MILITAR DO TOCANTINS 
Autos: 0017395-96.2019.8.27.2722 
Trata-se de convênio estabelecido entre a Cepema e a instituição em epígrafe, para fins de destinação das penas pecuniárias e 
dos serviços gratuitos decorrentes de penas alternativas. 
A entidade apresentou projeto visando o recebimento de valor pecuniário para aquisição de materiais de construção necessário 
para a reforma da sede do 4º Batalhão da Polícia Militar, sediada na cidade de Gurupi (evento 1 – INIC1). 
Nos termos do art. 2º, alínea “c” da Portaria nº 01/2013 deste juízo, a assistente social da Cepema apresentou parecer que 
atestou: “a instituição solicitante apresentou projeto relevante com finalidade social e de caráter essencial à educação, saúde e 
segurança pública...” (evento 5); o MP, por sua vez, manifestou pelo deferimento do pedido, com a promoção ao final da 
prestação de contas (evento 8). 
Houve a aprovação do projeto exposto, sendo-lhe concedido o valor de R$32.179,50 (trinta e dois mil cento e setenta e nove 
reais e cinquenta centavos), evento 11. 
Pois bem. 
Após a liberação da verba, houve a prestação de contas em tempo hábil e nos moldes do disposto no art. 10, do Provimento nº 
15/2019 da CGJUS/TO, ocasião em que a requerente apresentou nota fiscal e fotografias (evento 18), com apreciação pela 
assistente social da Cepema (evento 19), assim como pelo MP, que pugnou pela sua homologação (evento 22). 
Diante do exposto, homologo a prestação de contas da Polícia Militar do Estado do Tocantins, referente ao processo 
supramencionado, para que surtam os efeitos legais. 
Determino à serventia: 
a) Intimem-se a entidade requerente e o MP; 
b) Publique-se, no prazo de até 5 (cinco) dias, a decisão de homologação da prestação de contas no Diário de Justiça Eletrônico, 
conforme determinação do art. 10, §5º, do Provimento nº 15/2019/CGJUS/TO; 
c) Por último, arquivem-se com baixa. 
Gurupi/TO, data e hora pelo sistema. 
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MIRANORTE 
1ª escrivania cível 

Editais 
Cumprimento de Sentença de Obrigação de Prestar Alimentos Nº 5000197-27.2011.8.27.2726/TO 
AUTOR: MARIA EDUARDA CASTRO PEREIRA 
RÉU: ARNOR JOSE PEREIRA 
EDITAL Nº 4918223 
COM PRAZO TRINTA (30) DIAS 
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 
O Doutor RICARDO GAGLIARDI, MM. Juiz de Direito da Vara Cível desta cidade e Comarca de Miranorte, Estado do Tocantins, 
na forma da lei, etc., FINALIDADE: INTIMAR o executado, ARNOR JOSE PEREIRA, brasileiro, estando em lugar incerto e não 
sabido, para, em 15 (quinze) dias (art. 528, § 8º, do CPC), pagar o débito, provar que o fez ou justificar a impossibilidade de 
efetuá-lo, sob pena de protesto, salientando-se ainda que caso não haja pagamento no prazo fixado será acrescido multa de dez 
por cento e também honorários de advogado de dez por cento (art. 523, §1º, do CPC), conforme despacho lançado no evento 
122, acostado nos autos. E para que ninguém alegue ignorância, mandou expedir o presente edital, o qual deverá ser publicado 
uma vez no Diário da Justiça do Estado do Tocantins e afixado no átrio do Fórum local. Comarca de Miranorte, Estado do 
Tocantins, aos 16 de março de 2022. Eu, Shirlei Cristina Canalle Castro, Servidora de Secretaria, Mat. 353854 digitei o presente. 
 

PALMAS 
2ª vara criminal 

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 00405651320188272729 
Juizo da 2ª Vara Criminal de Palmas 
AÇÃO PENAL - Procedimento Ordinário 
Acusada: CYNTHIA DE ALMEIDA OLIVEIRA 
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)CYNTHIA DE ALMEIDA OLIVEIRA, brasileira, natural de Rosário Oeste/MT, nascida aos 28/08/1991, filha 
de Cemi de Oliveira e Vania Juliana de Almeida, portadora do RG nº 1128957?, 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 0040565-
13.2018.8.27.2729, cujo resumo/teor segue transcrito: "[...] 2. FUNDAMENTAÇÃO: 2.1 Preliminares: A defesa levantou a 
nulidade do reconhecimento realizado no inquérito policial, o que merece prosperar. 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: 
[...] As vítimas Erislane (evento 1, INQ1, p. 5, do IP) e Eliane (evento 1, INQ1, p. 20, do IP), relacionadas aos fatos 1 e 2 narrados 
na denúncia, ocorridos, respectivamente, em 28/8/2018 e 31/8/2018, reconheceram a ré tempos depois do ocorrido, através de 
fotografia. Os depoimentos delas foram prestados no mesmo dia do reconhecimento. Todas as fotos mostradas são da ré, mas 
de ângulos diferentes. Em juízo, uma das informantes inclusive disse que as fotos foram encaminhadas por mensagem, só 
depois foi fazer o reconhecimento formal na Delegacia de Polícia: [...] 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. 2.2 Mérito: 2.2.1 Fatos 1 e 2 Os fatos supracitados 
serão analisados em conjunto, pois sofrerão os mesmos efeitos em virtude do reconhecimento da nulidade no tópico 2.1. O 
conjunto probatório não foi capaz de delimitar a autoria delitiva, pois está amparada somente no reconhecimento fotográfico 
realizado no inquérito policial, que descumpriu com a determinação do artigo 226 do CPP. Em juízo, as vítimas Taynara, Sara e 
Alvina reafirmaram que não reconheceram a ré, pois sequer viram o rosto da mulher que conduzia a motocicleta: [...] Em que 
pese as vítimas Eliane e Erislane terem afirmado o reconhecimento em juízo, Eliane recebeu somente fotos da ré via mensagem 
e Erislane relatou que prestou declarações dias antes do reconhecimento, o que não procede, pois ambos ocorreram no dia 
26/9/2018, quando os policiais já tinham mostrado as fotos da acusada. Removendo o reconhecimento pessoal realizado na fase 
inquisitorial, não restam provas de autoria, motivo pelo qual entendo que deve prevalecer o princípio do in dubio pro reo para 
absolver a denunciada das imputações dos fatos 1 e 2. É o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins: [...] 
2.2.2 Fato 3: Em contrapartida, há provas robustas de que a ré, mediante grave ameaça e concurso de pessoas com terceiro não 
identificado, subtraiu determinada quantia em dinheiro, um celular Samsung Galaxy J5 Prime e caixinhas de cerveja do 
estabelecimento comercial Norte-Sul e do seu proprietário, Dilmar. A materialidade está comprovada através do Laudo Pericial 
de Avaliação Indireta de Objetos n. 7628/2018 (evento 6, LAUDPERI1, do IP) e dos depoimentos prestados em juízo. A autoria e 
a responsabilidade penal estão comprovadas pelos mesmos fundamentos acima. A vítima Dilmar, proprietário do 
estabelecimento Norte-Sul, relatou em juízo que conhecia a ré há cinco anos, pois ela morava um rua atrás da sua casa, em uma 
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invasão. Ela demonstrou chateação, pois a ré era cliente do mercado e dava coisas para os filhos dela, demonstrando plena 
convicção de que ela entrou no mercado com um terceiro, que foi seu comparsa no roubo: [...] Os depoimentos supracitados 
comprovam a autoria e a materialidade. O reconhecimento feito pela vítima no inquérito é irrelevante para embasar a 
condenação, pois a ré era conhecida da vítima há anos, moravam próximo, o que, por si só, possui maior relevância. A grave 
ameaça está comprovada na simulação feita pelo terceiro de que portava uma arma embaixo das vestes, além do depoimento da 
vítima Dilmar de que ele disse estar portando um revólver. O concurso de pessoas também está presente, pois a ré entrou com o 
terceiro no estabelecimento simulando a intenção de comprar cerveja, depois saíram e ele retornou ao local para consumar o 
roubo, enquanto ela ficou lhe esperando do lado de fora. Portanto, temos dois agentes que se uniram com fim específico de 
praticar o crime, dando azo à majorante. Ademais, friso que a não identificação do comparsa é irrelevante, conforme 
entendimento do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins: [...] Valoro em desfavor da ré a agravante da reincidência (art. 61, I, 
do CP), em virtude da condenação anterior definitiva nos autos n. 50123739220128272729. 3 DISPOSITIVO: Ante o exposto, 
julgo parcialmente procedente a denúncia para: a) absolver Cynthia de Almeida Oliveira das imputações do artigo 157, § 2º-A, I, 
do Código Penal, por duas vezes, com base no artigo 386, V e VII, do Código de Processo Penal; b) condenar Cynthia de 
Almeida Oliveira como incursa nas penas do artigo 157, § 2º, II, Código Penal. Passo à dosagem da pena, conforme artigos 59 e 
68 do Código Penal. 1º FASE: DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS: a) a culpabilidade, analisada como grau de reprovação da 
conduta, não foge à normalidade; b) a ré não possui maus antecedentes; c) a conduta social deve ser considerada favorável à ré 
à míngua de provas em sentido contrário; d) a personalidade também deve ser considerada favorável à ré, à míngua de prova 
técnica a demonstrar que o mesmo seja voltado para a prática delitiva; e) a motivação é normal à espécie; f) as circunstâncias 
também são comuns ao delito; g) não há consequências comprovadas; h) não há prova de que o comportamento da vítima 
contribuiu para a ação delitiva. Assim, considerando que todas as circunstâncias judiciais são favoráveis à ré, fixo a pena-base 
no mínimo legal de 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa. 2ª FASE: AGRAVANTES E ATENUANTES: Reconheço a 
agravante da reincidência (art. 61, I, do CP) em virtude de condenação anterior definitiva nos autos n. 50123739220128272729, 
e agravo a pena em 1/6. Não há atenuantes. Nesta fase, fixo a pena em 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 12 (doze) 
dias-multa. 3ª FASE: CAUSAS DE AUMENTO E DE DIMINUIÇÃO: Em virtude do concurso de pessoas (art. 157, § 2º, II, do CP), 
exaspero a pena em 1/3. Não há causas de diminuição. Fixo a pena definitiva de Cynthia de Almeida Oliveira em 6 (seis) anos e 
2 (dois) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa, cujo valor arbitro no mínimo legal. Estipulo o regime inicial 
SEMIABERTO para o início do cumprimento da pena. Em que pese a ré ser reincidente, a Súmula 269 do STJ autoriza a fixação 
de regime inicial mais brando caso a pena da condenação anterior seja igual ou inferior a quatro anos, e sejam favoráveis as 
circunstâncias judiciais, o que ocorre neste caso, pois a ré foi condenada à pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão nos 
autos n. 50123739220128272729 e a pena-base foi fixada no mínimo legal. Soma-se a isto o fato de que a ré declarou estar 
grávida, além de ter outros filhos que podem necessitar dos seus cuidados. Não substituo a pena privativa de liberdade pela 
restritiva de direitos nem concedo sursis, pois estão ausentes os requisitos dos artigos 44 e 77 do CP. Concedo à ré o direito de 
recorrer em liberdade. Condeno a ré no pagamentos das custas processuais. Não há bens a serem restituídos. [...]". LUIZ 
ZILMAR DOS SANTOS PIRES- Juiz de Direito." Palmas, aos 17/03/2022. Eu, DOMINIQUE FALCÃO MARTINS, digitei e 
subscrevo. 
 

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 00525348820198272729, que lhe move 
A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executado: JOSE ADRIANO ALVES DA SILVA - CNPJ/CPF nº 19760003000151, 
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, 16 de março 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 00462717420188272729, que lhe move 
A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executado: PRISMA CONTÁBIL LTDA - CNPJ/CPF nº 03070514000101, 
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, 16 de março 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 00526612620198272729, que lhe move 
A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executado: WALTER MACHADO DA SILVA- CNPJ/CPF nº 83362606849, 
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, 16 de março 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 00330306220208272729, que lhe move 
A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, fica o executado: WOLNEY NEVES VIEIRA- CNPJ/CPF nº 62404830104, 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, 16 de março 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 00411445820188272729, que lhe move 
A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executado: ACRIZIO CANDIDO SILVANO- CNPJ/CPF nº 19800754172, 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, 16 de março 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 Eletrônicos - e-Proc - nº 50035546920128272729, que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, fica o executado: BRASNORTE COMERCIO & IMPORTACAO LTDA, CNPJ/CPF nº 
11227952000169, INTIMADO para, caso queira, no prazo de 30 (trinta) dias para a interposição dos respectivos embargos. 
Eu_____ Wagner Ferreira Marinho, Escrivão Judicial, o digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 16 de março de 
2022. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 

Vara especializada no combate à violência contra a mulher 

Editais de intimações de sentença com prazo de 60 dias 
EDITAL Nº 4842253 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA COM PRAZO DE 60 DIAS 
ASSISTENCIA JUDICIÁRIA 
AUTOS DE AÇÃO PENAL Nº 00476418820188272729 
Denunciado: FELIPE GEOVANE ALVES 
O juiz de Direito Titular desta Vara Especializada no combate à Violência Domestica e Familiar contra a Mulher da Comarca de 
Palmas – TO faz saber a todos que, tramita neste Juízo o auto de Ação Penal Nº 00476418820188272729 , tendo como 
Réu: FELIPE GEOVANE ALVES, brasileiro, solteiro, vendedor, natural de Araguaína-TO, nascido em 28.01.1992, filho de Edna 
Alves Beserra, inscrito no RG n. 850.202, 2ª via, SSP-TO e CPF n. 043.167.511-23, como o denunciado encontra-se atualmente 
em local incerto e não sabido, fica INTIMADO pelo presente edital, da sentença proferida conforme dispositivo final a seguir 
transcrito: “(...) Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal formulada na denúncia, 
motivo pelo qual CONDENO o acusado em epígrafe, tão somente como incurso nas penas do Código Penal, artigo 129, §9º, na 
modalidade dos artigos 5º e 7º da Lei nº 11.340/2006. Fica absolvido relativamente ao delito de ameaça (CP, art. 147), com base 
na insuficiência de provas no caso concreto e nos termos do CPP, art. 386, VII. Individualização da(s) pena(s) Atento aos 
comandos dos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal, passo à dosimetria da pena, nos termos dos fundamentos que seguem: 
1ª fase: Na falta da indicação especificada de elementos pela acusação, a respeito das circunstâncias judiciais que repute 
desfavoráveis e a fim de ensejar a elevação da pena-base, não há margem para valoração aferindo as modulares com utilização 



ANO XXXIV-DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 5150 PALMAS-TO, QUINTA-FEIRA, 17 DE MARÇO DE 2022 25 

 

 
 

de simples expressões genéricas, irrelevantes e abstratas, bem como inerentes e vinculadas ao tipo penal. Assim, nesta primeira 
fase, diante da preponderância de circunstâncias judiciais favoráveis, utilizo da pena- base no patamar mínimo, fixando-a em 03 
(três) meses de detenção. 2º Fase: As AGRAVANTES do Código Penal artigo 61, inciso II, letras e) e f) não podem ser aplicadas 
em se tratando de condenação nos moldes do CP, art. 129, §9º — sob pena de caracterização de bis in idem. Eventual 
ATENUANTE não merece consideração nas hipóteses de fixação da pena no patamar mínimo (Súmula 231 do STJ), razão pela 
qual não haverá influência aqui o fato da confissão de contexto do entrevero, levada em consideração na fundamentação. Sem 
alteração da pena nesta fase. 3º Fase: Inexistem minorantes ou majorantes a serem levadas em consideração, razão pela qual 
fica nesta última fase mantida a pena supracitada — razão pela qual torno-a definitiva em 03 (três) meses de detenção. DA 
PENA CONCRETA FINAL Condenado o acusado, fixo-lhe a pena concreta final como consequência da dosimetria supracitada, 
resultando no total de 03 (três) meses de detenção. Do cumprimento da pena concreta final Considerando a preponderância de 
circunstâncias judiciais favoráveis, a pena corporal deverá ser cumprida inicialmente em regime aberto (CP, art. 33, §3º), via 
estabelecimento adequado a ser indicado pelo Juízo de Execuções Penais, inclusive estipulação sobre a participação nas 
oficinas da palavra como requisito para o cumprimento da pena e progressão de regime, nos termos da Recomendação n.º 7 do 
TJTO, de 22 de março de 2019 (DJ 4464). Tenho por incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de 
direitos 
prevista no CP, art. 44. Tal medida não seria adequada, tampouco socialmente recomendável para a prevenção e repressão 
envolvendo ilícitos apenados com aplicação da Lei 11.340/06 (STJ – HC 290650). Por outro lado, concedo o benefício da 
suspensão condicional da pena pelo período de dois anos — com fulcro no Código Penal, art. 77. Nos moldes do Código Penal, 
artig os 78 e 79, fica relegado ao Juízo da Execução o estabelecimento das condições a serem observadas (STJ – REsp 69740), 
inclusive participação nas oficinas da palavra como requisito para o cumprimento da suspensão da pena, nos termos da 
Recomendação n.º 7 do TJTO, de 22 de março de 2019 (DJ 4464). Do mesmo modo, a detração e/ou intercorrências outras 
ficarão a cargo do Juízo da Execução, no que couber (Lei 7.210/84, art. 66, III). Se houver a qualquer tempo renúncia ao direito 
subjetivo com pedido de cumprimento desprezado o benefício, deverá o requerimento ser atendido independentemente de novo 
impulso processual e desde que antes da expedição da respectiva guia de execução (TJTO – autos 0033524- 
29.2017.8.27.2729/TO). Estando o denunciado solto em relação a estes autos, deixo de decretar a sua prisão preventiva, 
possibilitando eventual recurso no estado em que se encontrar (CPP, art. 387, §1º). A acusação registrou na denúncia a 
necessidade de fixação na sentença de valor mínimo devido a título de indenização, o que merece ser acatado de acordo com a 
orientação do Superior Tribunal de Justiça, consoante a tese extraída do recurso submetido ao rito dos repetitivos (Tema 
repetitivo 983 - REsp 1643051 e REsp 1675874): ?Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e 
familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação 
ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória?. Fixo a 
quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) como valor mínimo para fins de reparação de danos (CPP, art. 387, IV), sem prejuízo de 
que a pessoa interessada promova pedido complementar no juízo cível diverso que não este especializado, inclusive com 
margem à discussão envolvendo danos materiais. Condeno aqui o acusado ao pagamento das custas processuais (CPP, art. 
804), reservada a possibilidade de ser postulada a isenção ou suspensão da execução, nos termos da lei e diretamente no juízo 
da execução (STJ - AgRg no AREsp 729768). Disposições finais Respeitada eventual alteração pela instância superior, 
oportunamente e se concretizado o trânsito em julgado — deverá a Serventia adotar as seguintes providências, adequando -as 
ao resultado: - Expedição de Mandado(s) de Prisão ou Alvará(s) de Soltura, no que couber (e respectivos cadastramentos); - 
Havendo bem(ns) apreendido(s), adoção das medidas legais ou normativas a respeito e, surgindo qualquer intercorrência ou 
dúvida, lançar conclusão sob certificação; - Inscrição do nome do condenado no rol dos culpados; - Comunicação à Justiça 
Eleitoral, para os fins do previsto no artigo 15 , III da Constituição da República Federativa do Brasil;  Inscrição e/ou comunicação 
junto aos órgãos próprios de informações criminais; Expedição das guias de execução penal, inclusive custas, com 
encaminhamento ao Juízo de Execuções Penais competente. Fica esta sentença publicada quando da sua inserção no sistema 
virtual. Registre-se em pasta própria para tal finalidade. Intimem-se Ministério Público, Assistência da vítima e Defesa, bem como 
pessoalmente, vítima(s) ou representante(s) legal(is) e o(s) acusado(s), no que couber. Providencie-se o necessário e ultimadas 
as providências, arquivem-se os autos. Palmas, 25 de janeiro de 2022, ANTIÓGENES FERREIRA DE SOUZA. “JUIZ DE 
DIREITO” E, para que não se alegue ignorância, é expedido o presente edital, que será publicado no Diário da Justiça e afixado 
no local de costume. Palmas -TO, aos 08/03/2022. Eu, Juliene Lemes Pedreira Maya, digitei. Dr. Antiógenes Ferreira de Souza – 
Juiz de Direito. 
 

PARAÍSO 
1ª vara criminal 

Editais de citações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO 
Prazo: 15(quinze) dias 
Autos de Ação Penal nº 00002632820218272731   Chave n. 609542106421 
Denunciado: JOSE BARBOSA DA SILVA 
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 
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acusado JOSE BARBOSA DA SILVA, brasileiro, solteiro, nascido em 17/01/1985, natural de Natividade/TO, filho de Maria 
Amélia Alves Pereira e de Sancho Barbosa da Silva, inscrito no CPF 013.862.061- 05 e no RG 740.378/TO, residente na Av. 
Contorno, n. 427, Porto Nacional/TO; atualmente em lugar incerto e não sabido, como incurso nas sanções do artigo Art. 155, § 
4º, incisos I e IV, do Código Penal.  E, o qual se encontra em lugar incerto e não sabido, conforme certificou o Senhor Oficial 
de Justiça incumbido da diligência, fica CITADO, o acusado em epigrafe, do inteiro teor da DENÚNCIA, bem 
como, INTIMADO para apresentar defesa escrita e querendo rol de testemunhas, no prazo de 10 (dez) dias, cuja peça deverá 
ser oferecida por advogado, sendo certo que fluído o prazo sem a apresentação da dita defesa, ser-lhe-á nomeado membro da 
Defensoria Pública para tal finalidade. Para conhecimento de todos é passado o presente edital, cuja 2º via fica afixada no local 
de costume. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Paraíso do Tocantins/TO, Estado do Tocantins, aos 16/03/2022. 
Eu (DANIEL CARDOSO SOUSA-Estagiário de Direito), que digitei e subscrevi. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO 
Prazo: 15(quinze) dias 
Autos de Ação Penal nº 00003435520228272731   Chave n. 787693357822 
Denunciado: THIAGO NUNES DE SOUSA BARBACENA 
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  ADIRSON ATAIDE DE SOUSA, brasileiro, solteiro, nascido aos 12/04/1964, natural de Paraíso do Tocantins/TO, filho 
de Maria Ataide de Sousa, inscrito no CPF sob o n. 574.849.531-72, portador do RG n. 36403 – SSP/TO, residente e 
domiciliado na Rua Araguaia, n. 906, Centro, em Paraíso do Tocantins/TO, atualmente em lugar incerto e não sabido, como 
incurso nas sanções do artigo 328, parágrafo único, do Código Penal. E, o qual se encontra em lugar incerto e não sabido, 
conforme certificou o Senhor Oficial de Justiça incumbido da diligência, fica CITADO, o acusado em epigrafe, do inteiro teor 
da DENÚNCIA, bem como, INTIMADO para apresentar defesa escrita e querendo rol de testemunhas, no prazo de 10 (dez) 
dias, cuja peça deverá ser oferecida por advogado, sendo certo que fluído o prazo sem a apresentação da dita defesa, ser-lhe-á 
nomeado membro da Defensoria Pública para tal finalidade. Para conhecimento de todos é passado o presente edital, cuja 2º via 
fica afixada no local de costume. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Paraíso do Tocantins/TO, Estado do 
Tocantins, aos 16/03/2022. Eu (DANIEL CARDOSO SOUSA-Estagiário de Direito), que digitei e subscrevi. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO 
Prazo: 15(quinze) dias 
Autos de Ação Penal nº 00003992520218272731   Chave n. 345170160121 
Denunciado: WISLEY DA SILVA SOUZA 
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 WISLEY DA SILVA SOUZA, brasileiro, solteiro, nascido em 14/03/1985, natural de Miracema do Tocantins/TO, inscrito 
no CPF 004.868.421-00, filho de Marli Maria da Silva Souza e de Cleuton Caitano de Souza, residente na Avenida Brasil, n. 950, 
Setor Vila Regina, Paraíso do Tocantins/TO; atualmente em lugar incerto e não sabido, como incurso nas sanções 
do artigo 157, § 2º, inciso I, do Código Penal. E, o qual se encontra em lugar incerto e não sabido, conforme certificou o 
Senhor Oficial de Justiça incumbido da diligência, fica CITADO, o acusado em epigrafe, do inteiro teor da DENÚNCIA, bem 
como, INTIMADO para apresentar defesa escrita e querendo rol de testemunhas, no prazo de 10 (dez) dias, cuja peça deverá 
ser oferecida por advogado, sendo certo que fluído o prazo sem a apresentação da dita defesa, ser-lhe-á nomeado membro da 
Defensoria Pública para tal finalidade. Para conhecimento de todos é passado o presente edital, cuja 2º via fica afixada no local 
de costume. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Paraíso do Tocantins/TO, Estado do Tocantins, aos 16/03/2022. 
Eu (DANIEL CARDOSO SOUSA-Estagiário de Direito), que digitei e subscrevi. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO 
Prazo: 15(quinze) dias 
Autos de Ação Penal nº 00005283020218272731   Chave n. 503443785821 
Denunciado: GASPAR MARACAÍPE 
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 GASPAR MARACAÍPE, brasileiro, solteiro, autônomo, natural de Montes Altos/MA, nascido aos 21/05/1961, filho de 
Maria Catarina Maracaípe, residente e domiciliado na Rua 13 de maio, s.n, Bairro Vila Canaã, Divinópolis do 
Tocantins/TO, atualmente em lugar incerto e não sabido, como incurso nas sanções do artigo 331, caput , c.c. art. 329, caput , 
c.c. art. 147, caput, c.c. art. 129, caput, todos do Código Penal, e m concurso material de crimes (art. 69 do CP). E, o qual 
se encontra em lugar incerto e não sabido, conforme certificou o Senhor Oficial de Justiça incumbido da diligência, fica CITADO, 
o acusado em epigrafe, do inteiro teor da DENÚNCIA, bem como, INTIMADO para apresentar defesa escrita e querendo rol de 
testemunhas, no prazo de 10 (dez) dias, cuja peça deverá ser oferecida por advogado, sendo certo que fluído o prazo sem a 
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apresentação da dita defesa, ser-lhe-á nomeado membro da Defensoria Pública para tal finalidade. Para conhecimento de todos 
é passado o presente edital, cuja 2º via fica afixada no local de costume. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de 
Paraíso do Tocantins/TO, Estado do Tocantins, aos 16/03/2022. Eu (DANIEL CARDOSO SOUSA-Estagiário de Direito), que 
digitei e subscrevi. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO 
Prazo: 15(quinze) dias 
Autos de Ação Penal nº 00006527620228272731   Chave n. 999953678522 
Denunciado: IVONEIS BATISTA DE SOUZA 
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 IVONEIS BATISTA DE SOUZA, brasileira, viúva, nascida em 26/09/1977, natural de Avelino Lopes/PI, filha de Maria de 
Souza e Geneli José de Souza, inscrita no CPF nº. 003.661.893-44, atualmente em lugar incerto e não sabido, como incurso nas 
sanções do artigo 155, caput, do Código Penal. E, o qual se encontra em lugar incerto e não sabido, conforme certificou o 
Senhor Oficial de Justiça incumbido da diligência, fica CITADO, o acusado em epigrafe, do inteiro teor da DENÚNCIA, bem 
como, INTIMADO para apresentar defesa escrita e querendo rol de testemunhas, no prazo de 10 (dez) dias, cuja peça deverá 
ser oferecida por advogado, sendo certo que fluído o prazo sem a apresentação da dita defesa, ser-lhe-á nomeado membro da 
Defensoria Pública para tal finalidade. Para conhecimento de todos é passado o presente edital, cuja 2º via fica afixada no local 
de costume. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Paraíso do Tocantins/TO, Estado do Tocantins, aos 16/03/2022. 
Eu (DANIEL CARDOSO SOUSA-Estagiário de Direito), que digitei e subscrevi. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO 
Prazo: 15(quinze) dias 
Autos de Ação Penal nº 00006873620228272731   Chave n. 975123476222 
Denunciado: MÁRCIA COELHO SILVA 
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 MÁRCIA COELHO SILVA, brasileira, convivente em união estável, estudante, nascida em 16/03/2001, natural de 
Pium/TO, filha de Delmira Carvalho Coelho e Mazolene Evangelista da Silva, inscrita no CPF nº. 708.075.171-35, atualmente em 
lugar incerto e não sabido, como incurso nas sanções do artigo art. 180, caput, do Código Penal. E, o qual se encontra em 
lugar incerto e não sabido, conforme certificou o Senhor Oficial de Justiça incumbido da diligência, fica CITADO, o acusado em 
epigrafe, do inteiro teor da DENÚNCIA, bem como, INTIMADO para apresentar defesa escrita e querendo rol de testemunhas, 
no prazo de 10 (dez) dias, cuja peça deverá ser oferecida por advogado, sendo certo que fluído o prazo sem a apresentação da 
dita defesa, ser-lhe-á nomeado membro da Defensoria Pública para tal finalidade. Para conhecimento de todos é passado o 
presente edital, cuja 2º via fica afixada no local de costume. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Paraíso do 
Tocantins/TO, Estado do Tocantins, aos 16/03/2022. Eu (DANIEL CARDOSO SOUSA-Estagiário de Direito), que digitei e 
subscrevi. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO 
Prazo: 15(quinze) dias 
Autos de Ação Penal nº 00012826920218272731   Chave n. 663739469621 
Denunciado: HELDER LOPES ANANIAS 
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 HELDER LOPES ANANIAS, vulgo “MAROMBEIRO”, brasileiro, solteiro, auxiliar de mecânico, nascido em 12/11/1988, 
natural de Araguacema/TO, CPF n.º 013.197.251-04, RG n.º 818.729 SSP/TO, filho de Raquel da Silva Lopes e José Waldiney 
Ananias, residente na Rua 56, s.n., em frente ao D. Gesso, Setor Pouso Alegre, em Paraíso do Tocantins/TO, atualmente em 
lugar incerto e não sabido, como incurso nas sanções do artigo 155, 4º, inciso I, do Código Penal. E, o qual se encontra em 
lugar incerto e não sabido, conforme certificou o Senhor Oficial de Justiça incumbido da diligência, fica CITADO, o acusado em 
epigrafe, do inteiro teor da DENÚNCIA, bem como, INTIMADO para apresentar defesa escrita e querendo rol de testemunhas, 
no prazo de 10 (dez) dias, cuja peça deverá ser oferecida por advogado, sendo certo que fluído o prazo sem a apresentação da 
dita defesa, ser-lhe-á nomeado membro da Defensoria Pública para tal finalidade. Para conhecimento de todos é passado o 
presente edital, cuja 2º via fica afixada no local de costume. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Paraíso do 
Tocantins/TO, Estado do Tocantins, aos 16/03/2022. Eu (DANIEL CARDOSO SOUSA-Estagiário de Direito), que digitei e 
subscrevi. 
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EDITAL DE CITAÇÃO 
Prazo: 15(quinze) dias 
Autos de Ação Penal nº 00020932920218272731   Chave n. 552200541021 
Denunciado: MAURI TAVARES DO NASCIMENTO 
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 MAURI TAVARES DO NASCIMENTO, brasileiro, solteiro, motorista, nascido em 09/07/1965, natural de Lagoa 
Formosa/MG, filho de Laura Fernandes do Nascimento e de José Tavares do Nascimento, inscrito no CPF 360.425.281-47 e no 
RG 2.718.791/GO, residente na Rua Barão do Rio Branco, n. 875, Setor Bela Vista, em Paraíso do Tocantins/TO, atualmente em 
lugar incerto e não sabido, como incurso nas sanções do artigo 303, § 1º, c/c art. 302, §1º, inc. IV, ambos da Lei 9.503/97. E, o 
qual se encontra em lugar incerto e não sabido, conforme certificou o Senhor Oficial de Justiça incumbido da diligência, 
fica CITADO, o acusado em epigrafe, do inteiro teor da DENÚNCIA, bem como, INTIMADO para apresentar defesa escrita e 
querendo rol de testemunhas, no prazo de 10 (dez) dias, cuja peça deverá ser oferecida por advogado, sendo certo que fluído o 
prazo sem a apresentação da dita defesa, ser-lhe-á nomeado membro da Defensoria Pública para tal finalidade. Para 
conhecimento de todos é passado o presente edital, cuja 2º via fica afixada no local de costume. DADO E PASSADO nesta 
cidade e Comarca de Paraíso do Tocantins/TO, Estado do Tocantins, aos 16/03/2022. Eu (DANIEL CARDOSO SOUSA-
Estagiário de Direito), que digitei e subscrevi. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO 
Prazo: 15(quinze) dias 
Autos de Ação Penal nº 00024934320218272731   Chave n. 106166463421 
Denunciado: JOSÉ DA SILVA SOUSA JUNIOR 
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 JOSÉ DA SILVA SOUSA JUNIOR, brasileiro, em união estável, eletricista, natural de Imperatriz/MA, nascido aos 
05/09/1978, filho de Joselina da Silva Sousa e de Jose da Silva Sousa, inscrito no CPF sob o n. 911.015.651-87, residente e 
domiciliado na Alameda 12, n. 05, QI 18 nº 05, 405 Norte, Palmas/TO, atualmente em lugar incerto e não sabido, como incurso 
nas sanções do artigo 21 do Decreto Lei 3.688/41, sob os rigores da Lei 11.340/06. E, o qual se encontra em lugar incerto e 
não sabido, conforme certificou o Senhor Oficial de Justiça incumbido da diligência, fica CITADO, o acusado em epigrafe, do 
inteiro teor da DENÚNCIA, bem como, INTIMADO para apresentar defesa escrita e querendo rol de testemunhas, no prazo de 
10 (dez) dias, cuja peça deverá ser oferecida por advogado, sendo certo que fluído o prazo sem a apresentação da dita defesa, 
ser-lhe-á nomeado membro da Defensoria Pública para tal finalidade. Para conhecimento de todos é passado o presente edital, 
cuja 2º via fica afixada no local de costume. 
 DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Paraíso do Tocantins/TO, Estado do Tocantins, aos 16/03/2022. Eu (DANIEL 
CARDOSO SOUSA-Estagiário de Direito), que digitei e subscrevi. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO 
Prazo: 15(quinze) dias 
Autos de Ação Penal nº 00026764820208272731   Chave n. 350664796020 
Denunciado: GLEIDSON RODRIGUES GALVÃO DE OLIVEIRA 
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 GLEIDSON RODRIGUES GALVÃO DE OLIVEIRA, brasileiro, união estável, técnico em panificação, nascido em 
08/03/1988, natural de Goiânia/GO, inscrito no RG 5053054/SSP/GO e no CPF 033.973.591-04, filho de Enedina Rodrigues 
Chaveiro e de Alcione Galvão de Oliveira, residente na R. Albatroz, n. 226, S. Jardim Paulista, em Paraíso do 
Tocantins/TO; atualmente em lugar incerto e não sabido, como incurso nas sanções do artigo 157, caput, do Código Penal. E, 
o qual se encontra em lugar incerto e não sabido, conforme certificou o Senhor Oficial de Justiça incumbido da diligência, 
fica CITADO, o acusado em epigrafe, do inteiro teor da DENÚNCIA, bem como, INTIMADO para apresentar defesa escrita e 
querendo rol de testemunhas, no prazo de 10 (dez) dias, cuja peça deverá ser oferecida por advogado, sendo certo que fluído o 
prazo sem a apresentação da dita defesa, ser-lhe-á nomeado membro da Defensoria Pública para tal finalidade. Para 
conhecimento de todos é passado o presente edital, cuja 2º via fica afixada no local de costume. DADO E PASSADO nesta 
cidade e Comarca de Paraíso do Tocantins/TO, Estado do Tocantins, aos 16/03/2022. Eu (DANIEL CARDOSO SOUSA-
Estagiário de Direito), que digitei e subscrevi. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO 
Prazo: 15(quinze) dias 
Autos de Ação Penal nº 00028554520218272731   Chave n. 499108727221 
Denunciado: VITOR JOSE FERREIRA NETO 
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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 VITOR JOSE FERREIRA NETO, brasileiro, casado, motorista, natural de Anápolis/GO, nascido aos 06/01/1971, filho 
de Genilda Ferreira e Valdeci José Ferreira, portador do CPF n. 155.776.998-27/TO, residente e domiciliado na Rua P 18, 
quadra 41, lote 01, Parque dos Pirineus, Anápolis/GO, atualmente em lugar incerto e não sabido, como incurso nas sanções 
do artigo 306, § 1º, inciso I, da Lei n. 9.503/97. E, o qual se encontra em lugar incerto e não sabido, conforme certificou o 
Senhor Oficial de Justiça incumbido da diligência, fica CITADO, o acusado em epigrafe, do inteiro teor da DENÚNCIA, bem 
como, INTIMADO para apresentar defesa escrita e querendo rol de testemunhas, no prazo de 10 (dez) dias, cuja peça deverá 
ser oferecida por advogado, sendo certo que fluído o prazo sem a apresentação da dita defesa, ser-lhe-á nomeado membro da 
Defensoria Pública para tal finalidade. Para conhecimento de todos é passado o presente edital, cuja 2º via fica afixada no local 
de costume. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Paraíso do Tocantins/TO, Estado do Tocantins, aos 16/03/2022. 
Eu (DANIEL CARDOSO SOUSA-Estagiário de Direito), que digitei e subscrevi. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO 
Prazo: 15(quinze) dias 
Autos de Ação Penal nº 00029264720218272731   Chave n. 916706835621 
Denunciado: DIEGO MORAIS ARAUJO 
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 DIEGO MORAIS ARAUJO, brasileiro, solteiro, servente de obras, natural de Santana do Araguaia/PA, nascido aos 
28/05/1993, filho de Monira Lopes Morais e de Cosmo José B. de Araújo, inscrito no CPF sob o n. 026.743.022-16, residente e 
domiciliado na Rua 15, s/n, em frente a Avilman Transportes, Setor Aeroporto, em Paraíso do Tocantins/TO, atualmente em 
lugar incerto e não sabido, como incurso nas sanções do artigo 147, caput, do Código Penal por duas vezes, em 
continuidade delitiva (art. 71 do CP), sob os rigores da Lei 11.340/06. E, o qual se encontra em lugar incerto e não sabido, 
conforme certificou o Senhor Oficial de Justiça incumbido da diligência, fica CITADO, o acusado em epigrafe, do inteiro teor 
da DENÚNCIA, bem como, INTIMADO para apresentar defesa escrita e querendo rol de testemunhas, no prazo de 10 (dez) 
dias, cuja peça deverá ser oferecida por advogado, sendo certo que fluído o prazo sem a apresentação da dita defesa, ser-lhe-á 
nomeado membro da Defensoria Pública para tal finalidade. Para conhecimento de todos é passado o presente edital, cuja 2º via 
fica afixada no local de costume. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Paraíso do Tocantins/TO, Estado do 
Tocantins, aos 16/03/2022. Eu (DANIEL CARDOSO SOUSA-Estagiário de Direito), que digitei e subscrevi. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO 
Prazo: 15(quinze) dias 
Autos de Ação Penal nº 00029845020218272731   Chave n. 384513934321 
Denunciado: LUIS CARLOS DOS SANTOS MOREIRA 
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 LUIS 
CARLOS DOS SANTOS MOREIRA, brasileiro, vaqueiro, natural de Timon/MA, nascido aos 25/03/1981, filho de Maria das 
Dores Carvalho dos Santos e de Expedito Moreira, inscrito no CPF sob o n. 016.536.353-39 residente e domiciliado na Fazenda 
San Remo, Zona Rural, em Paraíso do Tocantins/TO, atualmente em lugar incerto e não sabido, como incurso nas sanções 
do artigo 306, § 1º, inciso I, c/c art. 309, ambos do Código de Trânsito Brasileiro (Lei n. 9.503/97), em concurso de 
material (art. 69 do CP). E, o qual se encontra em lugar incerto e não sabido, conforme certificou o Senhor Oficial de Justiça 
incumbido da diligência, fica CITADO, o acusado em epigrafe, do inteiro teor da DENÚNCIA, bem como, INTIMADO para 
apresentar defesa escrita e querendo rol de testemunhas, no prazo de 10 (dez) dias, cuja peça deverá ser oferecida por 
advogado, sendo certo que fluído o prazo sem a apresentação da dita defesa, ser-lhe-á nomeado membro da Defensoria Pública 
para tal finalidade. Para conhecimento de todos é passado o presente edital, cuja 2º via fica afixada no local de costume. DADO 
E PASSADO nesta cidade e Comarca de Paraíso do Tocantins/TO, Estado do Tocantins, aos 16/03/2022. Eu (DANIEL 
CARDOSO SOUSA-Estagiário de Direito), que digitei e subscrevi. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO 
Prazo: 15(quinze) dias 
Autos de Ação Penal nº 00030381620218272731   Chave n. 565881651421 
Denunciado: WELLISSON ROCHA DE CASTRO 
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 WELLISSON ROCHA DE CASTRO brasileiro, em união estável, entregador, nascido aos 31/10/1995, filho de Benilde 
Rocha de Castro, inscrito no CPF sob o n. 608.500.723-01, residente e domiciliado na Rua 11, s/n, Jardim América, em Paraíso 
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do Tocantins/TO, atualmente em lugar incerto e não sabido, como incurso nas sanções do artigo 308, caput, do Código de 
Trânsito Brasileiro (Lei n. 9.503/97), c/c art. 330 do Código Penal, em concurso material (art. 69 do CP). E, o qual se 
encontra em lugar incerto e não sabido, conforme certificou o Senhor Oficial de Justiça incumbido da diligência, fica CITADO, o 
acusado em epigrafe, do inteiro teor da DENÚNCIA, bem como, INTIMADO para apresentar defesa escrita e querendo rol de 
testemunhas, no prazo de 10 (dez) dias, cuja peça deverá ser oferecida por advogado, sendo certo que fluído o prazo sem a 
apresentação da dita defesa, ser-lhe-á nomeado membro da Defensoria Pública para tal finalidade. Para conhecimento de todos 
é passado o presente edital, cuja 2º via fica afixada no local de costume. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de 
Paraíso do Tocantins/TO, Estado do Tocantins, aos 08/03/2022. Eu (LUCAS MARQUES SILVA MOREIRA-Estagiário de Direito), 
que digitei e subscrevi. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO 
Prazo: 15(quinze) dias 
Autos de Ação Penal nº 00030624420218272731   Chave n. 731378066921 
Denunciado: MAURO MONTEIRO PEREIRA 
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 MAURO MONTEIRO PEREIRA brasileiro, solteiro, nascido em 10/08/1995, natural de Aparecida de Goiânia/GO, filho 
de Mauro Antônio Pereira e Marilene Monteiro da Silva, inscrito no CPF n. 039.244.281-74, residente na Rua 55, QDK 25, LT 4, 
Bairro Independência Aparecida de Goiânia/GO, atualmente em lugar incerto e não sabido, como incurso nas sanções 
do artigo 306, § 1º, incisos II, c.c. art. 303, caput, do Código de Trânsito Brasileiro (Lei n. 9.503/97), em concurso formal 
(art. 70 do Código Penal) E, o qual se encontra em lugar incerto e não sabido, conforme certificou o Senhor Oficial de Justiça 
incumbido da diligência, fica CITADO, o acusado em epigrafe, do inteiro teor da DENÚNCIA, bem como, INTIMADO para 
apresentar defesa escrita e querendo rol de testemunhas, no prazo de 10 (dez) dias, cuja peça deverá ser oferecida por 
advogado, sendo certo que fluído o prazo sem a apresentação da dita defesa, ser-lhe-á nomeado membro da Defensoria Pública 
para tal finalidade. Para conhecimento de todos é passado o presente edital, cuja 2º via fica afixada no local de costume. DADO 
E PASSADO nesta cidade e Comarca de Paraíso do Tocantins/TO, Estado do Tocantins, aos 08/03/2022. Eu (LUCAS 
MARQUES SILVA MOREIRA-Estagiário de Direito), que digitei e subscrevi. 
 

PEDRO AFONSO 
1ª escrivania criminal 

Editais de intimações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (quinze) DIAS 
O Doutor Milton Lamenha de Siqueira, MM. Juiz de Direito da Vara Criminal desta Comarca de Pedro Afonso, Estado do 
Tocantins, na forma da lei, etc. FAZ SABER a todos quantos o presente Edital de Intimação virem, ou dele conhecimento 
tiverem, que por este Juízo e Cartório Criminal se processam os autos da Ação Penal nº 0001977-56.2017.8.27.2733, que o 
Ministério Público Estadual ofereceu Denúncia contra ANTONIO RODRIGUES SILVA. Sendo o presente para INTIMAR o 
denunciado ANTONIO RODRIGUES SILVA, brasileiro, união estável, soldador, nascido em 01/11/1970, natural de Bacabal-MA, 
filho de Raimundo Nonato da Silva e de Maria das Graças Rodrigues da Silva, residente e domiciliado na Travessa III, Quadra 
16, Lote 02, no 717, Setor Aeroporto II, Pedro Afonso-TO, estando atualmente em lugar incerto e não sabido, para no prazo 
de 10(dez) dias efetuar o pagamento da multa penal no valor de R$ 378,41 (trezentos e setenta e oito reais e quarenta e um 
centavos), bem como comprovar nos autos, nos termos da Sentença proferida nos autos: “(...)Determino que o denunciado seja 
Intimado por edital. Intimem-se, Cumpra-se. Pedro Afonso, 17 de março de 2022. Juiz M. Lamenha de Siqueira. Para 
conhecimento de todos será publicado o presente edital no Diário da Justiça e no Placard do Fórum local. DADO E PASSADO 
nesta cidade e Comarca de Pedro Afonso, Estado do Tocantins, aos 17 dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e dois 
(17/03/2022). Eu___, Maria Sandia Brito Campos – Servidora à disposição do TJTO, que o digitei e subscrevi. MILTON 
LAMENHA DE SIQUEIRA Juiz de Direito 
 

Portarias 
PORTARIA N.º04 /2022 
O Juiz Milton Lamenha de Siqueira, Juiz de Direito, da Vara Criminal da comarca de Pedro Afonso – TO, no uso de suas 
atribuições legais e CONSIDERANDO que esta Comarca de Pedro Afonso irá realizar a partir do dia 29 de março até 07 de abril  
a 1ª Temporada do Júri; CONSIDERANDO que a Presidência do Tribunal de Justiça, manifestou, nesta data, a respeito do 
quantitativo de pessoas para adentrarem o salão do júri, junto ao SEI nº 22.0.000007226-9; CONSIDERANDO que estamos em 
período de pandemia de COVID-19, o que faz-se necessário o cumprimento de protocolos sanitários a fim de  se evitar a 
contaminação e proliferação do vírus; RESOLVE:DETERMINAR, considerando as dimensões físicas do Salão do Júri desta 
Comarca de Palmas, que serão liberados ao público em geral, 22 assentos, conforme ordem de chegada, atentando-se às 
medidas de biossegurança tais quais: uso de máscara, uso de álcool em gel 70% (setenta por cento) e o distanciamento mínimo 
entre os presentes.CONSIDERANDO que os jurados ocupam os corredores centrais fica determinado que somente após 
concluído o sorteio do Conselho de Sentença, será liberado o acesso do público em geral ao plenário do júri .DETERMINAR que 
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uma recepcionista terceirizada realize a recepção do público, para acesso ao Salão do Júri, sendo obrigatória a apresentação do 
comprovante de vacinação contra a Covid-19 pelo público em geral como medida de interesse sanitário para o acesso e 
permanência no local, sendo que o comprovante de vacinação deverá corresponder ao esquema vacinal completo de duas 
doses ou dose única contra à Covid-19. Preenchido tal requisito, bem como os demais protocolos sanitários, o interessado em 
participar da respectiva sessão receberá uma pulseira para acesso às dependências do salão do Júri. Registro que 
a apresentação do comprovante de vacinação contra a Covid-19 não afasta a obrigatoriedade do cumprimento dos protocolos de 
segurança supracitados. DETERMINAR que a Chefia de Segurança auxilie, realizando a triagem e guarnição do Salão do Júri. 
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se. Comunique-se ao Ministério Público e a Defensoria Pública.COMUNIQUE-SE a 
Corregedoria Geral de Justiça. DADO E PASSADO nesta comarca de Pedro Afonso – TO, aos catorze dias do mês de março do 
ano de dois mil e vinte e dois (14.03.2022). Juiz M.Lamenha de Siqueira 
 

PONTE ALTA 
1ª escrivania criminal 

Portarias 
Portaria Nº 604/2022 - PRESIDÊNCIA/DF PONTE ALTA, de 16 de março de 2022 
O Excelentíssimo Senhor Jorge Amâncio de Oliveira, Juiz de Direito Diretor do Foro desta Comarca de Ponte Alta do Tocantins, 
Estado do Tocantins, no uso de suas atribuições e na forma da lei etc... 
CONSIDERANDO que a lotação de servidores nos diversos setores administrativos e judiciários da Comarca é uma prerrogativa 
do Juiz Diretor do Foro, visando atender às necessidades inerentes ao departamento; 
CONSIDERANDO a publicação do Extrato de Contrato Nº - 84/2022 -PRESIDÊNCIA/ASPRE. 
RESOLVE: 
Art. 1º LOTAR a servidora Glaucia Wanderley Maia Barros, no cargo em provimento de contrato temporário, com lotação no 
Cartório Unificado da Comarca de Ponte Alta do Tocantins/TO, com efeitos a partir de 9 de março de 2022, revogando-se as 
disposições em contrário. 
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se. 
 

PORTO NACIONAL 
1ª vara criminal 

Editais de citações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO com prazo de 15 dias  
O Doutor ALESSANDRO HOFMANN TEIXEIRA MENDES, Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Porto 
Nacional/TO, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a todos os que o presente edital virem, ou dele conhecimento tiverem, que neste 
Juízo corre seus trâmites legais, processo crime nº. 00134883420208272737 - Estupro de vulnerável - Justiça Pública desta 
Comarca – como Autora, move contra MATHEUS CARVALHO DOS SANTOS, brasileiro, solteiro, natural de Porto Nacional/TO, 
nascido em 05/11/2001, filho de Deuzenira Carvalho dos Santos, inscrito no CPF sob o n° 074.575.771-57 e RG sob o n° 
1.521.221 SSP/TO, encontrando-se em lugar incerto e não sabido, fica então CITADO da presente ação pelo presente, para 
responder a acusação, por escrito, no prazo de dez (10) dias, nos termos dos artigos 396 e 396-A, ambos do CPP, com a nova 
redação dada pela Lei 11.719/08. Caso não tenha condições de constituir defensor, o réu deverá procurar a Defensoria Pública 
local, das 8 às 11h. Para conhecimento de todos é passado o presente, cuja 2ª via fica afixada no “Placar” do Fórum. Dado e 
passado em Porto Nacional/TO, 15/03/2022. Laura Stefani Soares e Silva, estagiária, digitei o presente. Alessandro Hofmann T. 
Mendes - Juiz de Direito - 1ª Vara Criminal 
 
EDITAL DE CITAÇÃO com prazo de 15 dias  
O Doutor ALESSANDRO HOFMANN TEIXEIRA MENDES, Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Porto 
Nacional/TO, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a todos os que o presente edital virem, ou dele conhecimento tiverem, que neste 
Juízo corre seus trâmites legais, processo crime nº. 00088640520218272737 - Violência Doméstica Contra a Mulher - Justiça 
Pública desta Comarca – como Autora, move contra ANTÔNIO RODRIGUES LIMA, brasileiro, união estável, nascido aos 
06/09/1985, na cidade de Silvanópolis/TO, filho de Emiliana Rodrigues Lima, RG 1.033.052 SSP/TO, CPF 716.654.421-07, 
encontrando-se em lugar incerto e não sabido, fica então CITADO da presente ação pelo presente, para responder a acusação, 
por escrito, no prazo de dez (10) dias, nos termos dos artigos 396 e 396-A, ambos do CPP, com a nova redação dada pela Lei 
11.719/08. Caso não tenha condições de constituir defensor, o réu deverá procurar a Defensoria Pública local, das 8 às 11h. 
Para conhecimento de todos é passado o presente, cuja 2ª via fica afixada no “Placar” do Fórum. Dado e passado em Porto 
Nacional/TO, 15/03/2022. Laura Stefani Soares e Silva, estagiária, digitei o presente. Alessandro Hofmann T. Mendes - Juiz de 
Direito - 1ª Vara Criminal 
 
EDITAL DE CITAÇÃO com prazo de 15 dias  
O Doutor ALESSANDRO HOFMANN TEIXEIRA MENDES, Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Porto 
Nacional/TO, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a todos os que o presente edital virem, ou dele conhecimento tiverem, que neste 
Juízo corre seus trâmites legais, processo crime nº. 00058830320218272737 - Furto Qualificado - Justiça Pública desta Comarca 
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– como Autora, move contra JUAREZ PEREIRA DE SÁ, brasileiro, união estável, nascido aos 17/04/1988, filho de Maria das 
Merces Pereira dos Santos, portador do CPF sob o nº 030.045.781-23, encontrando-se em lugar incerto e não sabido, fica 
então CITADO da presente ação pelo presente, para responder a acusação, por escrito, no prazo de dez (10) dias, nos termos 
dos artigos 396 e 396-A, ambos do CPP, com a nova redação dada pela Lei 11.719/08. Caso não tenha condições de constituir 
defensor, o réu deverá procurar a Defensoria Pública local, das 8 às 11h. Para conhecimento de todos é passado o presente, 
cuja 2ª via fica afixada no “Placar” do Fórum. Dado e passado em Porto Nacional/TO, 15/03/2022. Laura Stefani Soares e Silva, 
estagiária, digitei o presente. Alessandro Hofmann T. Mendes - Juiz de Direito - 1ª Vara Criminal 
 
EDITAL DE CITAÇÃO com prazo de 15 dias  
O Doutor ALESSANDRO HOFMANN TEIXEIRA MENDES, Juiz de Direito  da 1ª Vara Criminal da Comarca de Porto 
Nacional/TO, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a todos os que o presente edital virem, ou dele conhecimento tiverem, que neste 
Juízo corre seus trâmites legais, processo crime nº. 00127761020218272737 - Porte de arma (branca) - Justiça Pública desta 
Comarca – como Autora, move contra AURÉLIO CARMO MASCARENHAS, brasileiro, nascido em 05/09/1979, filho de 
Francisco Lustosa Mascarenhas e Delzuite Carmo dos Santos, inscrito no CPF 706.490.921-98, encontrando-se em lugar incerto 
e não sabido, fica então CITADO da presente ação pelo presente, para responder a acusação, por escrito, no prazo de dez (10) 
dias, nos termos dos artigos 396 e 396-A, ambos do CPP, com a nova redação dada pela Lei 11.719/08. Caso não tenha 
condições de constituir defensor, o réu deverá procurar a Defensoria Pública local, das 8 às 11h. Para conhecimento de todos é 
passado o presente, cuja 2ª via fica afixada no “Placar” do Fórum. Dado e passado em Porto Nacional/TO, 17/03/2022. Laura 
Stefani Soares e Silva, estagiária, digitei o presente. Alessandro Hofmann T. Mendes - Juiz de Direito - 1ª Vara Criminal 
 

Central de execuções ficais 

Editais de intimações de sentença com prazo de 15 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE: 15 (QUINZE) 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... FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, 
que por esta Central de Execuções Fiscais da Comarca de Porto Nacional-TO, processam os autos de Execução Fiscal nº 
0003243-32.2018.8.27.2737, proposta pelo MUNICIPIO DE PORTO NACIONAL-TO em face de LEANDRO FERREIRA DE 
SOUSA, CNPJ/CPF nº 02986602100, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada para tomar ciência do inteiro teor da r. 
sentença proferida no evento n.º 42 dos autos em epígrafe, a seguir transcrito: ANTE O EXPOSTO, estando satisfeita a 
obrigação pelo pagamento, HOMOLOGO O PEDIDO DE EXTINÇÃO FORMULADO PELA EXEQUENTE, com fulcro nos 
artigos 924, inciso II, e 925 ambos do Novo Código de Processo Civil, o que faço para julgar extinta a obrigação referente 
à(s) CDA(s) que acompanha(m) a presente inicial. Havendo constrição judicial de bens ou valores, providenciem-se as 
liberações necessárias, observando-se no caso de penhora via SISBAJUD que o(s) respectivo(s) alvará(s) deverá(ão) ser 
expedido(s) em favor da parte executada. Caso a constrição recaia sobre bem imóvel, oficie-se ao CRI determinando o seu 
cancelamento, cuja averbação ficará condicionada ao prévio recolhimento dos respectivos emolumentos pela parte interessada. 
Ante o princípio da causalidade e considerando que o executado deu causa ao ajuizamento da ação, condeno-o ao pagamento 
das custas processuais, inclusive finais, honorários advocatícios já fixados. Havendo renúncia ao prazo recursal, ou 
decorrido in albis, certifique-se o trânsito em julgado, procedam-se as baixas necessárias, adotem-se as providências com 
relação às custas finais e arquivem-se os autos. Sentença válida se inserida na data da assinatura eletrônica. Intime-se e 
cumpra-se. Eu _____, MARCELA SANTANA LUSTOSA, que digitei e assino por determinação judicial. Porto Nacional/TO, data 
pelo sistema. 
 

Vara de família, sucessões, infância e juventude 

Editais de publicações de sentenças de interdição 
Interdição Nº 0002644-88.2021.8.27.2737/TO 
AUTOR: JOANA DA NATIVIDADE DE SOUZA E SILVA 
RÉU: GERMANO DE SOUSA E SILVA 
EDITAL Nº 4801320 
EDITAL DE INTERDIÇÃO DE GERMANO DE SOUSA E SILVA- 1ª PUBLICAÇÃO 
O Doutor  ELIAS RODRIGUES DOS SANTOS, Juíz de Direito da Vara de Família, Sucessões, Infância e Juventude da Comarca 
de Porto Nacional, Estado do Tocantins, etc...FAZ SABER, a todos quantos o presente edital virem, ou dele conhecimento 
tiverem, que se processando por este Juízo e Cartório os termos da Ação de  INTERDIÇÃO E CURATELA de GERMANO DE 
SOUSA E SILVA AUTOS Nº:0002644-88.2021.8.27.2737 requerida por JOANA DA NATIVIDADE DE SOUZA E SILVA decretou 
a interdição do(a) requerido conforme se vê o final da sentença : DECISÃO . ...POSTO ISTO, JULGO PROCEDENTE O 
PEDIDO, DECRETANDO A INTERDIÇÃO DE GERMANO DE SOUSA E SILVA NOMEANDO-LHE  CURADOR (A) NA PESSOA 
DE  JOANA DA NATIVIDADE DE SOUZA E SILVA COM FULCRO NOS ARTIGOS 1767 E SEGUINTES DO CÓDIGO CIVIL. 
INSCREVA-SE A PRESENTE SENTENÇA NO CARTÓRIO NO CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS DO 
DOMICILIO DO(A) INTERDITADO(A) (ART.1184 DO CPC E ARTS 29 V, 92 E 93 DA LRP) . ANOTE-SE A INTERDIÇÃO NO 
REGISTRO DE NASCIMENTO. (ART. 107 DA LRP), EM DOIS DIAS, SERVINDO ESTA DE MANDADO. PRESTE-SE 
COMPROMISSO EM LIVRO PRÓPRIO NA FORMA DO ARTIGO 1187 DO CPC. OFICIE-SE O CARTÓRIO DE REGISTRO 
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CIVIL DO DOMICÍLIO DO(A) INTERDITADO(A) PARA INSCRIÇÃO DA SENTENÇA DE INTERDIÇÃO, AVERBANDO-SE A 
SENTENÇA NO REGISTRO CIVIL DO(A) INTERDITADO(A). FALECENDO O(A) INTERDITADO(A), O(A) CURADOR(A) 
DEVERÁ COMPARECER EM CARTÓRIO, INFORMANDO O ÓBITO NO PRAZO DE CINCO DIAS, SOB AS PENAS DA LEI. OS 
PODERES DA CURATELA NÃO AUTORIZAM A ALIENAÇÃO DOS BENS DO(A) INTERDITADO(A). PUBLIQUE-SE NA 
IMPRENSA OFICIAL POR TRÊS VEZES, CONSTANDO DO EDITAL O(S) NOME(S) DO(A) INTERDITADO(A) E DO(A) 
CURADOR(A), A CAUSA DA INTERDIÇÃO E OS LIMITES DA CURATELA (ART.1.184 CPC). P.R.I. PORTO NACIONAL/TO, 03 
DE MARÇO DE 2022. (O) ELIAS RODRIGUES DOS SANTOS - JUIZ DE DIREITO". E para que ninguém  possa alegar 
ignorância, mandou expedir o presente que será publicado e afixado na forma da lei. Comarca de Cidade de Porto Nacional, 
Cartório de Família, Sucessões, Infância e Juventude. Eu,Scheila Coeli Costa Colino- Assistente Administrativo, digitei.ELIAS 
RODRIGUES DOS SANTOS Juíz de Direito 
 

TAGUATINGA 
2ª vara cível e família 

Editais de intimações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA 
PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL Nº 0003349-20.2020.8.27.2738/TO 
AUTOR: MANOEL GUEDES DA SILVA FILHO 
RÉU: DOMINGAS ALBUQUERQUE DA SILVA 
FINALIDADE: INTIMAR A REQUERIDA DOMINGAS ALBUQUERQUE DA SILVA, atualmente em lugar incerto e não sabido, 
para tomar conhecimento da parte conclusiva da sentença, conforme abaixo transcrita:   Dispositivo. ANTE O EXPOSTO, com 
fulcro no art. 487, inciso III, alínea "b", do Código de Processo Civil, HOMOLOGO POR SENTENÇA o acordo do evento 50 para 
que surta seus jurídicos e legais efeitos. De consequência, JULGO RESOLVIDO O MÉRITO DO PROCESSO. DEFIRO em favor 
das partes os benefícios da assistência judiciária gratuita, tendo em vista a natureza da ação e a ausência, por ora, de sinais 
exteriores de riqueza dos autores. Sem custas e honorários advocatícios, face ao deferimento dos benefícios da assistência 
judiciária gratuita às partes. Publicada pelo sistema. Registro desnecessário. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, proceda-se 
a baixa definitiva, observadas as formalidades legais. Taguatinga/TO, data certificada pelo sistema. JEAN FERNANDES 
BARBOSA DE CASTRO.Juiz de Direito. Documento eletrônico assinado por JEAN FERNANDES BARBOSA DE CASTRO, Juiz 
de Direito. 
 

Editais de citações com prazo de 20 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE VINTE DIAS 
PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL Nº 0002979-41.2020.8.27.2738/TO 
AUTOR: GERSON GODINHO (ESPÓLIO) (ESPÓLIO) 
RÉU: RÉUS INCERTOS OU DESCONHECIDOS E OUTROS 
FINALIDADE: CITAR eventuais terceiros interessados para tomar conhecimento da presente Ação, e, querendo, 
apresentar contestação no prazo de 20 (vinte) dias. DESPACHO: Dispositivo:"...5. CITE-SE por edital eventuais terceiros 
interessados, com prazo de 20 (vinte) dias. 6. Após, sendo apresentada contestação, abra-se vista a parte autora para réplica no 
prazo de 15 (quinze) dias. 7. Seguidamente, INTIMEM-SE as partes para, no prazo comum de 15 (quinze) dias, se manifestarem 
nos autos acerca de eventual necessidade de produção de provas ou se possuem interesse no julgamento antecipado do 
mérito. 7.1. Havendo interesse na produção de prova, DEVERÁ a parte interessada especificar o meio de prova pretendido e 
estabelecer relação clara e direta com a questão de fato exposta na lide e que com a prova pretende atestar, de sorte a justificar 
sua adequação e pertinência, sob pena de indeferimento. 7.2. Havendo pedido de prova testemunhal, deverá a parte apresentar 
o respectivo rol (ou ratificar a já apresentada). No ponto, atente-se a parte que o número de testemunhas arroladas não poderá 
ser superior a 10 (dez), sendo 03 (três) no máximo, para a prova de cada fato (art. 357, § 6º, CPC/15). Transcorrido o prazo, com 
ou sem manifestação, volvam-me conclusos para a fase de saneamento e organização do processo ou julgamento antecipado do 
mérito. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Taguatinga/TO, data certificada pelo sistema. JEAN FERNANDES BARBOSA DE 
CASTRO Juiz de Direito" Taguatinga/TO, 17 de março de 2022. Documento eletrônico assinado por JEAN FERNANDES 
BARBOSA DE CASTRO, Juiz de Direito. 
 

NÚCLEO DE APOIO ÀS COMARCAS - NACOM 
Portarias 

PORTARIA Nº 001, DE 16 DE MARÇO DE 2022. INSTITUI O REGIMENTO INTERNO DO 2º NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DE 
SAÚDE PÚBLICA.  
Os membros do 2º Núcleo de Justiça 4.0 de Saúde Pública, no uso de suas atribuições, conferidas pela Portaria Nº 
2807/2021 - PRESIDÊNCIA/ASPRE, de 19 de novembro de 2021, 
CONSIDERANDO as Resoluções do Conselho Nacional de Justiça – CNJ nº 345/2020, que dispõe sobre o "Juízo 100% Digital" 
e dá outras providências, a qual teve suas disposições alteradas em 09/03/2021; nº 350/2020, que dispõe sobre os instrumentos 
de cooperação judiciária nacional e dá outras providências; nº 372/2021, que dispõe sobre o "Balcão Digital" e dá outras 
providências; e nº 385/2021, que dispõe sobre a criação dos "Núcleos de Justiça 4.0" e dá outras providências; 
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CONSIDERANDO os termos da Resolução do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins nº 20/2021, que dispõe sobre a 
criação dos "Núcleos de Justiça 4.0", além de outras providências. 
CONSIDERANDO a necessidade de estabelecer o meio digital como modalidade para ampliar o atendimento ao jurisdicionado e 
promover o aprimoramento do acesso à Justiça, ao tempo em que se otimizam os processos de trabalho da administração da 
justiça mediante, inclusive, a eliminação de formalidade e de exigências cujo custo econômico ou social sejam superiores aos 
riscos envolvidos; CONSIDERANDO a atribuição do poder público de cuidar da saúde e assistência pública, prestando serviços 
de atendimento à população, com desenvolvimento de políticas de garantia à saúde, com vista à redução do risco de doenças e 
de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para a promoção, proteção e recuperação; 
CONSIDERANDO o dever de cooperação técnica e financeira dos entes públicos, que compreende um conjunto integrado de 
ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinados a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à 
assistência social, nos termos do art. 194 da Constituição Federal. 
CONSIDERANDO a indispensável aplicação de um modelo de governança judicial  em prol da eficiência e da efetividade da 
prestação jurisdicional, que requerem aperfeiçoamento e avanço constantes do sistema de justiça; 
CONSIDERANDO que um dos princípios norteadores do digesto processual civil, aplicável subsidiariamente a todo o 
ordenamento jurídico, é a colaboração entre as partes e entre estas e o magistrado, positivado no art. 6º, do CPC, de modo a 
obter-se duração ótima do processo; 
CONSIDERANDO a implantação do "Núcleo de Justiça 4.0" especializado em saúde pública no âmbito do Tribunal de Justiça do 
Tocantins; 
CONSIDERANDO, por fim, com o propósito de conferir transparência, eficiência e efetividade à função jurisdicional exercida no 
âmbito do Núcleo de Justiça 4.0 de Saúde Pública, garantindo a contínua prestação do serviço público, assim como assegurar a 
implementação de um Planejamento Estratégico a ser desenvolvido pela unidade judiciária a partir de sua instituição; 
RESOLVE:  
CAPÍTULO I DA NATUREZA E FINALIDADE. 
Art. 1º O 2º Núcleo de Justiça 4.0 de Saúde Pública, é órgão jurisdicional especializado de 1º instância, com implantação e 
regulamentação dispostas na Resolução n. 20, de 12 de julho de 2021 e Instrução Normativa Nº 11 - PRESIDÊNCIA/ASPRE, de 
31 de agosto de 2021, ambas do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, em conformidade com as disposições 
estabelecidas no art. 96 da Constituição Federal, quanto à atribuição dos Tribunais de Justiça de elaboração dos seus 
regimentos internos, para dispor sobre a competência e o funcionamento dos respectivos órgãos jurisdicionais e administrativos. 
Art. 2º O 2º Núcleo de Justiça 4.0 de Saúde Pública, tem por finalidade atuar nas demandas em matéria de saúde pública 
judicializadas em todo território do estado do Tocantins, cujas partes optem pela prática de todos os atos processuais 
exclusivamente por meio eletrônico e remoto, por intermédio da rede mundial de computadores, nos termos do art. 193 e 246, V, 
do Código de Processo Civil, em privilégio a celeridade, eficiência e a segurança na prestação jurisdicional. 
CAPÍTULO II DAS COMPETÊNCIAS 
Art. 3º Ao 2º Núcleo de Justiça 4.0 de Saúde Pública, compete atuar em todas as fases judiciais e administrativas dos processos 
judicializados cuja questão controvertida verse sobre saúde pública, em que a fazenda pública estadual ou municipal, suas 
autarquias ou fundações, sejam parte ou interessada, seus incidentes, ações conexas e autônomas, versem ou não sobre direito 
da infância e da juventude ou sobre questão submetida ao regime jurídico dos juizados especiais da fazenda pública, conforme 
as classes processuais e assuntos listados no Anexo I, da Instrução Normativa Nº 11 - PRESIDÊNCIA/ASPRE, de 31 de agosto 
de 2021, e com competência territorial em todo o estado do Tocantins. § 1º Entende-se por saúde pública as ações de saúde 
referente aos feitos em que a fazenda pública estadual ou municipal, suas autarquias ou fundações, sejam parte ou interessada, 
com o propósito de atender a atenção integral e universal à saúde em todos os níveis de complexidade com financiamento de 
recursos de quaisquer das esferas que compõem o orçamento do Sistema Único de Saúde – SUS, nos termos do art. 7º da Lei 
8.080/90 e o art. 198 da Constituição Federal. § 2º Não estão compreendidas no âmbito de atuação do 2º Núcleo especializado 
ações de saúde inerentes à contratualização de qualquer modalidade de plano de saúde, mesmo que gerida por entidade 
pública. § 3º Nos termos do parágrafo único do art. 2º da Resolução CNJ nº 345/2020, no ato do ajuizamento do feito, a parte e 
seu advogado deverão fornecer endereço eletrônico e número de linha telefônica móvel mediante os quais serão realizadas as 
comunicações processuais endereçadas pessoalmente às partes. § 4º Os processos serão distribuídos ao 2º Núcleo de Justiça 
4.0 de Saúde Pública, por ocasião do ajuizamento ou, posteriormente, redistribuídos por determinação do Juízo em que 
tramitam, por escolha facultativa das partes, observando as disposições concernentes ao "Juízo 100% Digital" e a realização de 
audiências por videoconferência ou telepresenciais, salvo decisão contrária do magistrado. Art. 4º Nas ações originariamente 
distribuídas por escolha facultativa do autor, não havendo oposição do requerido na primeira oportunidade de manifestação, fica 
prorrogada e fixada a competência do 2º Núcleo de Justiça 4.0 de Saúde Pública. Art. 5º Os processos já em tramitação 
remetidos ao 2º Núcleo de Justiça 4.0 de Saúde Pública, por escolha facultativa das partes, serão distribuídos por prevenção ao 
magistrado titular integrante do Núcleo, desde que seja o titular da jurisdição originária do feito. § 1º Os processos que não se 
enquadram nos critérios acima serão automaticamente distribuídos pelo sistema e-Proc, de forma aleatória, com a devida 
compensação do acervo de cada unidade jurisdicional autônoma do 2º Núcleo de Justiça 4.0 de Saúde Pública, visando a 
composição equânime do acervo processual. § 2º A definição de competência nos moldes dos parágrafos anteriores tem a 
finalidade de cooperação judiciária, celeridade e eficiência no processamento e julgamento das ações. § 3º A competência 
poderá modificar-se pelas regras processuais, com distribuição por dependência quando: 
I - se relacionarem, por conexão ou continência, com outra já ajuizada; 
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II - quando, tendo sido extinto o processo sem resolução de mérito, for reiterado o pedido, ainda que em litisconsórcio com outros 
autores ou que sejam parcialmente alterados os réus da demanda. 
§ 4º. Quando houver continência ou conexão a reunião das ações propostas em separado far-se-á no juízo prevento, onde serão 
decididas simultaneamente. 
CAPÍTULO III 
ORGANIZAÇÃO E COMPOSIÇÃO 
Art. 6º O 2º Núcleo de Justiça 4.0 de Saúde Pública, será composto por no mínimo 3 (três) magistrados titulares e por seus 
respectivos suplentes, sendo o mais antigo seu coordenador, os quais atuarão por no máximo 2 (dois) anos, permitindo-se 
reconduções, desde que atendido o disposto no artigo 4º da Resolução CNJ nº 385/2021 e demais disposições regulamentadas 
na Instrução Normativa Nº 11 - PRESIDÊNCIA/ASPRE, de 31 de agosto de 2021. 
Art. 7º O 2º Núcleo de Justiça 4.0 de Saúde Pública, dispõe da seguinte estrutura organizacional: 
I - Coordenação: 
a) Juiz(a) Coordenador(a), sendo o juiz titular mais antigo do 2º Núcleo de Justiça 4.0 de Saúde Pública; 
b) Juiz(a) Coordenador(a) Substituto(a); de substituição automática ao juiz(a) titular do 2º Núcleo de Justiça 4.0 de Saúde 
Pública, seguindo a ordem de antiguidade no órgão. 
§ 1º. A Coordenação em substituição será exercida, nos períodos de férias, afastamentos ou impedimentos, pelo segundo 
membro titular mais antigo e, na sua ausência, pelo terceiro, observada a ordem decrescente de antiguidade no órgão. 
§ 2º Cumpre ainda ao Juiz(a) Coordenador(a) Substituto(a), por delegação do(a) Coordenador(a), as atribuições da respectiva 
competência, em caráter excepcional. 
§ 3º - Os suplentes, ainda que mais antigos, não podem coordenar quando houver titulares. 
II - Gabinete dos Magistrados: 
a) Juiz(a) Coordenador(a) do 2º Núcleo de Justiça 4.0 de Saúde Pública; 
b) Juiz(a) Coordenador(a) Substituto(a) do 2º Núcleo de Justiça 4.0 de Saúde Pública; 
c) Juízes de Direito titulares e suplentes do 2º Núcleo de Justiça 4.0 de Saúde Pública. 
III - Assessoria Jurídica do 2º Núcleo de Justiça 4.0 de Saúde Pública. 
SEÇÃO I 
COORDENAÇÃO 
Art. 8º Ao Coordenador do 2º Núcleo de Justiça 4.0 de Saúde Pública, incumbe prestar assistência jurisdicional e administrativa, 
conduzindo o processo decisório em busca de eficiência e operabilidade no desenvolvimento dos trabalhos, com implantação de 
uma gestão estratégica que vise: 
I -  construir o plano estratégico com envolvimento dos membros da equipe ao longo do processo e, com isso, facilitar a 
implementação de ações, medidas e assertividade dos resultados; 
II - propor prioridades, métodos e estratégias para a formação do planejamento de atuação do 2º Núcleo de Justiça 4.0 de Saúde 
Pública; 
III - zelar pelo teleatendimento das partes e advogados e pelo fluxo processual entre o Gabinete do Núcleo e a Secretaria Judicial 
Unificada dos Núcleos de Justiça 4.0 (SENUJ); 
IV - promover as condições necessárias para que o 2º Núcleo de Justiça 4.0 de Saúde Pública, atinja a sua finalidade; 
V - solicitar às autoridades judiciárias e administrativas providências relativas ao andamento e à instrução dos feitos, inclusive 
com proposição de cumprimentos ordinatórios que possam contribuir com a celeridade processual; 
VI - promover diálogo entre os integrantes do  Gabinete dos Magistrados no sentido de uniformizar a posição jurídica interna 
adotada e mantê-la estável, íntegra e coerente, de forma a conferir maior segurança jurídica aos jurisdicionados e celeridade na 
solução dos litígios; 
VII – manter relacionamento institucional com entidades públicas, privadas e cidadãos para publicidade e desenvolvimento as 
atividades do 2º Núcleo de Justiça 4.0 de Saúde Pública; 
VIII – promover processo permanente de aprimoramento intelectual na formação dos servidores integrantes do 2º Núcleo de 
Justiça 4.0 de Saúde Pública; 
IX-  acompanhar os avanços tecnológico que impliquem na modificação da estrutura organizacional; 
X - contribuir para modernização dos trabalhos desenvolvidos, com diretrizes de produtividade capazes de tornar efetivos direitos 
e deveres dos jurisdicionados; 
XI - estabelecer as rotinas, a padronização de formulários e documentos; 
XII- dirigir e presidir os trabalhos inerentes ao funcionamento e a organização do 2º Núcleo de Justiça 4.0 de Saúde Pública; 
XIII - exercer outras atribuições que lhe sejam delegadas pela Presidência do Tribunal de Justiça do Tocantins. 
SEÇÃO II 
JUÍZES TITULARES 
Art. 9º Aos membros do 2º Núcleo de Justiça 4.0 de Saúde Pública, compete: 
I - realizar estudos, apresentar proposições, apreciar e julgar as ações que lhes forem distribuídas; 
II - requerer esclarecimentos que lhes forem úteis para melhor apreciação da matéria; 
III - elaborar documentos que subsidiem as decisões do 2º Núcleo de Justiça 4.0 de Saúde Pública; 
IV - empregar racionalidade às decisões judiciais, que deverão ser elaboradas conscientes de oferecerem substrato para 
aplicação a casos futuros, não se esgotando nos limites subjetivos da demanda em que se formam; 
V - atuar com coerência na aplicação dos precedentes judiciais, conferindo efetividade ao princípio da segurança jurídica; 
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VI - desempenhar outras atividades necessárias ao cumprimento do seu papel e ao funcionamento do 2º Núcleo de Justiça 4.0 
de Saúde Pública. 
SEÇÃO III 
DOS SERVIDORES DO NÚCLEO 
Art. 10 A assessoria jurídica tem atribuições de auxílio aos Juízes de Direito, titulares e suplentes em exercício, nas rotinas 
internas do gabinete do 2º Núcleo de Justiça 4.0 de Saúde Pública. 
Art. 11 As funções administrativas e de cartório serão realizadas pela Secretaria Judicial Unificada dos Núcleos de Justiça 4.0 
(SENUJ).  
CAPÍTULO IV 
DA ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 
SEÇÃO I 
DAS ATRIBUIÇÕES 
Art. 12 A atuação da Secretaria Judicial Unificada dos Núcleos de Justiça 4.0 (SENUJ) perante o  2º Núcleo de Justiça 4.0 de 
Saúde Pública, tem a finalidade de promoção do necessário apoio técnico-administrativo, fornecendo as condições para o 
cumprimento das competências legais e das atribuições fixadas neste Regimento Interno, com atribuição de: 
I - preparar, antecipadamente, as reuniões e audiências, incluindo o envio de convites, e outras providências; 
II - acompanhar as reuniões e audiências do 2º Núcleo de Justiça 4.0 de Saúde Pública, assistir ao Coordenador e transcrever a 
termo os pontos mais relevantes visando a formulação da redação final da ata; 
III - cumprir os processos e expedientes de rotina, em observância aos normativas expedidas pela Corregedoria-Geral da Justiça 
e pela Presidência do Tribunal de Justiça, inerentes às atribuições de Secretaria, bem como as normas deste Regimento Interno, 
do organograma e dos fluxogramas de funcionamento das atividades do 2º Núcleo de Justiça 4.0 de Saúde Pública; 
IV - efetivar as ordens judiciais, realizar citações e intimações, bem como praticar todos os demais atos que lhe forem atribuídos 
pelas normas de organização judiciária; 
V - repassar aos assessores e aos juízes as solicitações dos advogados e/ou das partes. 
SEÇÃO II 
DO FLUXO DE PESQUISA DE PREÇO  
Art. 13 Quando o estado ou município não cumprirem, no tempo fixado, a ordem judicial e for necessário o bloqueio de valores, 
poderá o magistrado determinar à SENUJ que execute o fluxo de pesquisa de preço, conferindo efetividade às medidas judiciais 
proferidas nos processos em tramitação no 2º Núcleo de Justiça 4.0 de Saúde Pública. 
Art. 14 A pesquisa de preço tem por objetivo promover a redução dos custos de aquisição dos serviços de saúde, como meio de 
efetivação das medidas judiciais que fixam a obrigação de oferta de consultas médicas, realização de exames, fornecimento de 
medicamentos e outros serviços de saúde demandados judicialmente. 
§ 1º No cumprimento dos processos do 2º Núcleo de Justiça 4.0 de Saúde Pública, a SENUJ tem autonomia para solicitar, 
pesquisar e apresentar nos autos orçamentos e fornecedores, independente de determinação judicial. 
§ 2º A atuação da SENUJ não exclui a obrigatoriedade das partes de apresentarem 3 (três) orçamentos, quando se fizer 
necessária à aquisição dos serviços de saúde mediante bloqueio judicial, conforme orientação do Enunciado nº 56 da III Jornada 
de Direito da Saúde do CNJ. 
Art. 15 Em cumprimento ao fluxo de pesquisa de preço compete aos servidores da SENUJ: 
I - providenciar a pesquisa de preço dos serviços e produtos deliberados pela jurisdição da saúde; 
II - negociar junto aos fornecedores os valores atribuídos aos procedimentos e insumos, tendo como parâmetro os valores 
referenciados nas notas técnicas dos Núcleos de Apoio ao Judiciário (NAT-jus), com finalidade de redução dos custos e 
celeridade no cumprimento das decisões judiciais; 
III - acompanhar os processos inseridos no localizador SAÚDE - PESQUISA DE PREÇO e providenciar a pesquisa de 
fornecedores e a respectiva juntada dos orçamentos no prazo estabelecido na decisão judicial; 
IV - formular e manter atualizado banco de dados eletrônico, com os contatos dos fornecedores, os registros de orçamentos 
realizados, os parâmetros e valores praticados em processos similares, quando a aquisição dos serviços de saúde se efetivar 
mediante bloqueio judicial determinado por qualquer dos Juízos  do 2º Núcleo de Justiça 4.0 de Saúde Pública. 
Art. 16 São atribuições de todos os servidores: 
I - observar os parâmetros de menor preço indicados no banco de dados, antes de promover o respectivo andamento processual; 
II - registrar todas as movimentações de bloqueios judiciais, com dados completos das cotações de menor preço, no banco de 
dados de orçamentos do 2º Núcleo de Justiça 4.0 de Saúde Pública; 
III - requerer reunião para discussão de matérias em regime de urgência. 
Art. 17 As pesquisas de preços serão impulsionadas de acordo com a demanda, em prazo razoável, observada a urgência de 
efetivação da medida judicial. 
Art. 18 Identificada a necessidade de orçamento, o servidor da SENUJ deve observar os parâmetros indicados no banco de 
dados e primar pela redução dos custos indicados pelas partes nos autos. 
Art. 19 O Preço Máximo de Venda ao Governo (PMVG) - praticado para aquisição de medicamentos - é de observância 
obrigatória nas compras judiciais, conforme Resolução nº 3, de 2 de março de 2011, da Câmara de Regulação do Mercado de 
Medicamentos-CMED, exceto nas hipóteses de complexa definição de custos e casos de urgência devidamente justificados, nos 
termos do Enunciado Nº 56, da Jornada de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça. 
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Art. 20 As propostas dos fornecedores devem conter a marca, o fabricante e as especificações técnicas do produto/serviço, além 
dos dados bancários necessários à transferência de valores. 
I - no caso de medicamentos deve conter: posologia, concentração, quantidade e condições de conservação; 
II - no caso de procedimentos cirúrgicos deve conter: a especificação de todos os serviços e insumos necessários à execução do 
procedimento, bem como indicação se se o tratamento será fracionado. 
Art. 21 A resposta formal emitida pelos fornecedores deve ser juntada aos autos do processo, permitindo a comparação dos 
preços e viabilizando a execução das medidas judiciais, com observância da melhor opção de custo-efetividade do tratamento 
solicitado. 
Art. 22 Os servidores responsáveis pelo cumprimento do fluxo de compra deverão assinar declaração de inexistência de conflitos 
de interesses, afirmando que não possuem interesses econômicos ou pessoais em relação a nenhum fabricante, distribuidor e 
fornecedor dos procedimentos e insumos, e que seu trabalho será isento de qualquer favorecimento pessoal. 
CAPÍTULO V 
DISPOSIÇÕES FINAIS 
Art. 23 Os casos omissos serão resolvidos pelo Coordenador do 2º Núcleo de Justiça 4.0 de Saúde Pública. 
Art. 24 As reuniões do 2º Núcleo de Justiça 4.0 de Saúde Pública, serão realizadas por 
convocação do Coordenador e, caso necessário, convidado o Coordenador da SENUJ. 
Art. 25 Todas as reuniões serão formalizadas em ata, elaborada por servidor da SENUJ, com o registro fidedigno de todas as 
deliberações feitas, que após lida e achada conforme, será assinada pelos participantes. 
Art. 26 Esta Portaria deve ser submetida à Corregedoria Geral da Justiça e à Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do 
Tocantins. 
Art. 27 Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
 

PUBLICAÇÕES PARTICULARES 
ARAGUAÍNA 
2ª Vara Cível 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL Nº 0010006-84.2014.8.27.2706/TO 
AUTOR: BANCO DO BRASIL SA 
RÉU: JOSE PEREIRA NETO 
EDITAL Nº 4775323 
CITAÇÃO - PAGAMENTO DÍVIDA - INTIMAÇÃO - EMBARGOS 
O Juízo da 2ª Vara Cível de Araguaína, Estado do Tocantins, na forma da lei, FAZ SABER a todos quanto o presente Edital de 
Citação, com prazo de 30 (trinta) dias, virem e dele conhecimento tiverem, que se processa por este Juízo da 2ª Vara Cível, o 
feito da  Execução de Título Extrajudicial,  protocolo nº 0010006-84.2014.8.27.2706 e chave  do processo nº 423265069814, 
ajuizada entre as partes acima nominadas, e que por este meio CITA-SE a parte executada/requerida JOSE PEREIRA NETO 
atualmente em lugar incerto ou não sabido, por todos os termos da ação, para que no prazo de 03 (três) dias efetue o pagamento 
do valor total da dívida, no montante de  R$ 114.300,21 (cento e quatorze mil, trezentos reais e vinte e um centavo) acrescido de 
correção monetária, das custas, das despesas processuais e dos honorários advocatícios, ou, em igual prazo, nomeie bens 
passíveis de penhora, sob pena de não o fazendo ser penhorados livremente bens que bastem a garantir a execução, dívidas 
estas representadas Cédula Rural Pignoratícia nº 40/02329-X. INTIMA-SE a parte executada/requerida acima nominada para, 
NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS ÚTEIS (NCPC, art. 915); (i) oferecer EMBARGOS; ou, (ii) reconhecendo o crédito do 
exequente e, comprovando o depósito de 30% (trinta por cento) do valor em execução, inclusive custas e honorários de 
advogado, REQUERER seja admitido PAGAR O RESTANTE EM ATÉ 06 (SEIS) PARCELAS MENSAIS, acrescidas de correção 
monetária e de juros de 1% (um por cento) ao mês. Tudo em conformidade com respeitável despacho do evento 142. E para que 
ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente edital, o qual será publicado no Diário da Justiça e duas (2) vezes 
em jornal de circulação local, além de ser afixado no placar do Fórum local. Ressalva-se que a publicação será feita apenas 
em órgão oficial quando a parte for beneficiária da gratuidade da justiça. DADO E PASSADO nesta Cidade e Comarca de 
Araguaína, Estado do Tocantins, aos vinte e cinco dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte dois. Eu, Waldimeire 
Marinho Apinagé, Técnico Judiciário, que conferi e digitei. 
Documento eletrônico assinado por WANESSA LORENA MARTINS DE SOUSA MOTTA, Técnica Judiciária, 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 4775323v3 e do código CRC e56875d4. 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): WANESSA LORENA MARTINS DE SOUSA MOTTA 
Data e Hora: 25/2/2022, às 16:17:1    0010006-84.2014.8.27.2706 
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SEÇÃO ADMINISTRATIVA 

PRESIDÊNCIA 
Apostilas 

Apostila, de 17 de março de 2022 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e regimentais, 
nos termos do art. 7º da Instrução Normativa nº 6, de 28 de outubro de 2011, e considerando o contido no processo SEI nº 
22.0.000007300-1, resolve lotar o servidor Raimundo Sousa Neto, Assessor Jurídico de 1ª Instância, nomeado por meio do 
Decreto Judiciário nº 552, de 23 de novembro de 2011, na Vara Cível da Comarca de Dianópolis. 

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 
            Presidente 

  

Decretos 
Decreto Judiciário Nº 47, de 17 de março 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 22.0.000007300-1, 
resolve exonerar, a pedido e a partir da data de publicação deste ato, Patrícia Martins dos Santos, do cargo de provimento em 
comissão de Assessora Jurídica de 1ª Instância, com lotação na Vara Cível da Comarca de Dianópolis. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 
            Presidente 

 

Decisões 

PROCESSO 21.0.000002528-0 

INTERESSADO DTINF 

ASSUNTO Impugnação da OI - Edital 390 COLIC 

Decisão Nº 1389, de 16 de março de 2022 
Tratam-se os presentes autos de procedimento licitatório para contratação de empresa para prestar os serviços de Internet para 
atender a Rede Telejuris do Poder Judiciário Tocantinense, pelo período de 30 (trinta) meses, de acordo com especificações e 
localidades estabelecidas no Termo de Referência n.º 356 (evento 3919217), no qual a licitante OI S.A apresentou 
IMPUGNAÇÃO (eventos  4015147 e 4015152) ao Edital 390 COLIC, referente ao PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
079/2021, presente no evento 3980266. 
Considerando as manifestações proferidas pela Divisão de Administração e Segurança de Rede - DASR, nos evento 
4023041, 4065665 e 4072960, Comissão de Licitação - COLIC, no evento 4030551 e 4088068, Diretoria Financeira -
 DIFIN, evento 4043043 e 4091248, e Divisão de Contratos e Convênios - DCC, no evento 4043997, e razões expostas 
no Parecer 181 da ASJUADMDG (evento 4154904), ACOLHO a sugestão proposta pelo Diretor Geral (evento 4220034), ao 
tempo em que CONHEÇO A IMPUGNAÇÃO apresentada pela licitante OI S.A, nos eventos 4015147 e 4015152, e, no mérito, 
DOU PROVIMENTO PARCIAL, com fulcro no disposto do art. 49 da Lei 8.666/1993 e nas Súmulas 346 e 473 do Supremo 
Tribunal Federal, para realizar os seguintes esclarecimentos e alteração: 
a) Sobre o Item 7.6 do Termo de Referência e Edital, e Item 10.8 da Minuta do Contrato, esclareço que, contratada empresa 
com Matriz estabelecida fora do Estado Tocantins, para fins de tributação Estadual, a NOTA FISCAL apresentada deve conter a 
mesma raiz do CNPJ da matriz (oito primeiros dígitos), distinguindo-se apenas a numeração concernente à filial e aos dígitos de 
verificação, conforme Manifestação DIFIN (evento 4043043). 
b) Alterar o item 10.7 da Minuta de Contrato, com vistas à ser admitido o pagamento mediante autenticação por código de 
barras, conforme Manifestação DIFIN, juntada no evento 4091248. 
c) Aos demais itens impugnados, NEGO PROVIMENTO. 
Consigna-se, por derradeiro, que a supramencionada alteração não enseja a republicação do edital em face de não afetar a 
formulação das propostas, consoante determina o regramento previsto no § 4º do art. 21 da Lei 8.666/93, aplicada 
subsidiariamente para a modalidade de pegão, segundo dispõe o art. 9º da Lei 10.520/2002. 
Em caso de acolhimento, determine o encaminhamento dos autos à: 
i) ASPRE para publicação da Decisão e adoção das medidas cabíveis no Sistema ComprasNet; 
ii) DASR, para as devidas providências necessárias e, concomitantemente, à  
iii) DIADM, COLIC, DCC, DTINF e GABDTI para conhecimento. 

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 
            Presidente 
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PROCESSO 22.0.000006014-7 

INTERESSADO  CECOM 

ASSUNTO Contratação de assinaturas de jornal na modalidade online 

Decisão Nº 1399, de 16 de março de 2022 
Cuidam os presentes autos de processo licitatório que tem por objeto a contratação de assinaturas de jornal na 
modalidade online, disponibilizando o conteúdo na plataforma digital, conforme quantidades e especificações técnicas constantes 
no Projeto Básico 56 CECOM (evento 4203174), mediante contratação direta regida pela Lei nº  8.666/1993, e suas 
alterações posteriores. 
A contratação pretendida está prevista no subitem  2.20 do Plano de Contratações 2022,  SEI nº. 21.0.000009932-2, 
evento 4093098. 
Tendo em vista os fundamentos expendidos no Parecer da Assessoria Jurídico-Administrativa da Diretoria Geral (evento 
4220413), bem como existindo disponibilidade orçamentária (eventos 4217389 e 4217671), RATIFICO A INEXIGIBILIDADE DE 
LICITAÇÃO, declarada pelo Diretor Geral (evento 4221031), nos termos do art. 25, “caput”, da Lei 8.666/93, visando 
à contratação direta da empresa J. CÂMARA & IRMÃOS S/A, inscrita sob o CNPJ 01.536.754/0003-95, pelo valor de R$ 
24.674,40 (vinte e quatro mil seiscentos e setenta e quatro reais e quarenta centavos), referente a aquisição de 138 
assinaturas de jornal na modalidade online, disponibilizado o conteúdo na plataforma digital, de acordo com as especificações e 
quantidades estabelecidas no Projeto Básico 56 CECOM (evento 4203174). 
DETERMINO o encaminhamento do autos à: 
1 - ASPRE para publicação; 
2 - DCC para as providências pertinentes à contratação e, ato contínuo, à  
3 - DIFIN para emissão da respectiva Nota de Empenho. 
Cumpra-se. 

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 
            Presidente 

 

Editais 
Edital Nº 154, de 17 de março de 2022 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e regimentais e 
na forma das normas contidas no art. 37, IX, da Constituição da República, combinado com as disposições da Lei Estadual nº 
2.098, de 13 de julho de 2009, que dispõe sobre a contratação temporária de pessoal no âmbito do Poder Judiciário do Estado 
do Tocantins, e considerando o contido nos autos SEI nº 21.0.000010509-8, que trata da realização do processo seletivo para 
contratação temporária de pessoal por prazo determinado e formação de cadastro reserva, CONVOCA os candidatos a seguir 
especificados para, no prazo de 10 (dez) dias, contados da data da publicação deste edital no Diário da Justiça, apresentarem a 
documentação necessária à formalização da contratação, nos termos dos itens 11.5.1, 11.5.2 e 11.6 do Edital nº 316/2021. 
 
NM – TÉCNICO JUDICIÁRIO – ARAPOEMA – AMPLA CONCORRÊNCIA 

ORD NOME 
NOTA 
ETAPA 2 

RESULTADO DEFINITIVO 

2 KAREN FRAGOSO NOLETO 83 CADASTRO RESERVA 

 
NM – TÉCNICO JUDICIÁRIO – COLMÉIA – AMPLA CONCORRÊNCIA 

ORD NOME 
NOTA 
ETAPA 2 

RESULTADO DEFINITIVO 

2 GABRIELLA MORAES GUEDES 84 CADASTRO RESERVA 

 
NM – TÉCNICO JUDICIÁRIO – GURUPI – AMPLA CONCORRÊNCIA 

ORD NOME NOTA ETAPA 2 RESULTADO DEFINITIVO 

3 MARCOS JOSÉ DE FREITAS OLIVEIRA 92 CADASTRO RESERVA 

 
NM – TÉCNICO JUDICIÁRIO – ITACAJÁ – AMPLA CONCORRÊNCIA 

ORD NOME 
NOTA 
ETAPA 2 

RESULTADO DEFINITIVO 

2 EDINEIA CARNEIRO DA SILVA 79 CADASTRO RESERVA 
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NM – TÉCNICO JUDICIÁRIO – PALMAS – AMPLA CONCORRÊNCIA  

ORD NOME 
NOTA 
ETAPA 2 

RESULTADO DEFINITIVO 

6 ADEMAR ANDRADE DE OLIVEIRA 93 CADASTRO RESERVA 

 
NM – TÉCNICO JUDICIÁRIO – PEIXE – AMPLA CONCORRÊNCIA 

ORD NOME 
NOTA 
ETAPA 2 

RESULTADO DEFINITIVO 

2 MÁRCIA BATISTA DE SOUZA 89 CADASTRO RESERVA 

1. Os convocados deverão encaminhar a documentação por meio do e-mail institucional da respectiva Comarca de opção, o qual 
poderá ser obtido no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins no endereço 
https://corregedoria.tjto.jus.br/index.php/comarcas/foruns. 
2. Demais orientações poderão ser obtidas por meio de contato com o Serviço de Atendimento ao Servidor pelo tel. (63) 3218-
4251. 

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 
            Presidente 

 

Portarias 
Portaria Nº 616, de 17 de março de 2022 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e regimentais, 
CONSIDERANDO o disposto no parágrafo único do art. 28 da Resolução TJTO nº 15, de 22 de novembro de 2007, bem como o 
contido no processo SEI nº 21.0.000000799-1, 
RESOLVE: 
Art. 1º Dispensar a servidora Soraya Vieira Custódio, Técnica Judiciária, da função comissionada de Chefe de Apoio à Execução, 
Intimações e Publicações - FC-3 e designá-la para a função de Assessora de Câmara – FC-4, na Secretaria da 2ª Câmara Cível, 
a partir da data de publicação deste ato. 
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 
            Presidente 

 
Portaria Nº 617, de 17 de março de 2022 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e regimentais, 
CONSIDERANDO o disposto no parágrafo único do art. 28 da Resolução TJTO nº 15, de 22 de novembro de 2007, bem como o 
contido no processo SEI nº 21.0.000000799-1, 
RESOLVE: 
Art. 1º Designar a servidora Ramilly Ferreira Cardoso Leobas para a função comissionada de Chefe de Apoio à Execução, 
Intimações e Publicações - FC-3, na Secretaria da 2ª Câmara Cível, a partir da data de publicação deste ato. 
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 
            Presidente 

  
 
Portaria Nº 619, de 17 de março de 2022 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e regimentais, 
e considerando o contido no processo SEI nº 21.0.000006511-8, 
RESOLVE: 
Art. 1º Revogar a Portaria Nº 782/2021 - PRESIDÊNCIA/ASPRE, de 29 de março de 2021, que designou  o magistrado Gilson 
Coelho Valadares para, sem prejuízo de suas funções, auxiliar na Comarca de Itacajá a partir de 21 de março de 2022. 
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se a Portaria Nº 606, de 16 de março de 2022. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 
            Presidente 

 

DIRETORIA GERAL 
Portarias 

Portaria Nº 563/2022 - PRESIDÊNCIA/DIGER/DIADM/DCC, de 12 de março de 2022 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais, 
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CONSIDERANDO o disposto no art. 67, §§ 1º e 2º da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993; 
CONSIDERANDO a necessidade de acompanhar e monitorar a execução de contratos celebrados entre o Tribunal de Justiça 
Tocantinense e fornecedores de bens e/ou serviços; 
CONSIDERANDO, ainda, o contrato nº 109/2022, referente ao Processo Administrativo nº 22.0.000001133-2, celebrado entre o 
Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins e a empresa Pinheiro & Gasparin - Ltda, que tem por objeto a contratação de 
empresa especializada para fornecimento de arranjos decorativos de flores naturais para atender as necessidades dos eventos 
promovidos pelo 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 109/2022, 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. 
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 DIÁRIAS Nº 159/2022, de 17 de março 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 2022/108763 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Halana Leobas Galvão Antunes, Matrícula 363732, o valor de R$ 153,33, 
relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 306,66, por seu deslocamento de Ponte Alta do Tocantins-TO 
para Natividade-TO, no período de 21/03/2022 a 21/03/2022, com a finalidade de realizar avaliação pedagógica, determinada no 
processo 0000124-88.2021.8.27.2727.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 160/2022, de 17 de março 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 2022/108765 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao colaborador eventual Wellington Flávio Cardoso dos Santos, Matrícula 361214, 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 Campos 
Lindos-TO para Zona Rural-TO, no período de 01/02/2022 a 02/02/2022, com a finalidade de realizar avaliação psicológica, 
determinada no processo 0001810-39.2021.8.27.2720.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 161/2022, de 17 de março 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 2022/108758 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Michelly Rodrigues Miranda, Matrícula 363713, o valor de R$ 153,33, 
relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 306,66, por seu deslocamento de Augustinopolis-TO para 
Sampaio-TO, no período de 09/03/2022 a 09/03/2022, com a finalidade de realizar avaliação psicológica, determinada no 
processo 0003025-85.2018.8.27.2710.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 
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PORTARIA DIÁRIAS Nº 162/2022, de 17 de março 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 2022/108749 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao colaborador eventual Antonio Monteiro da Silva, Matrícula 361631, o valor de R$ 153,33, relativo 
ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 306,66, por seu deslocamento de Augustinopolis-TO para Praia 
Norte-TO, no período de 19/02/2022 a 19/02/2022, com a finalidade de realizar avaliação psicológica, determinada no processo 
0007083-68.2017.8.27.2710.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 163/2022, de 17 de março 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 2022/108748 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Katrine Silva Pagani, Matrícula 358439, 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 Araguaina-TO para Santa Fe 
do Araguaia-TO, no período de 08/02/2022 a 09/02/2022, com a finalidade de realizar avaliação psicológica, determinada no 
processo 0021651-62.2021.8.27.2706.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 164/2022, de 17 de março 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 2022/108745 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Deise de Paula Oliveira Mesquita de Moraes, Matrícula 358019, o valor de 
R$ 153,33, relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 306,66, por seu deslocamento de Araguaina-TO 
para Wanderlandia-TO, no período de 12/02/2022 a 12/02/2022, com a finalidade de realizar avaliação psicológica, determinada 
no processo  0003264-25.2020.8.27.2741.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 165/2022, de 17 de março 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 2022/108744 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Thaísa Cristhine Filgueira e Silva, Matrícula 357476, o valor de R$ 153,33, 
relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 306,66, por seu deslocamento de Augustinopolis-TO para Sao 
Sebastiao do Tocantins-TO, no período de 20/02/2022 a 20/02/2022, com a finalidade de realizar avaliação psicológica, 
determinada no processo 0000353-02.2021.8.27.2710.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 166/2022, de 17 de março 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 2022/108762 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 
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Art. 1º Conceder ao colaborador eventual Ricardo Lustosa da Costa Silva, Matrícula 357247, o valor de R$ 153,33, 
relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 306,66, por seu deslocamento de Goiatins-TO para Barra do 
Ouro-TO, no período de 28/01/2022 a 28/01/2022, com a finalidade de realizar avaliação psicológica, determinada no processo 
0000413-42.2021.8.27.2720.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 167/2022, de 17 de março 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 2022/108741 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Ana Paula Arruda Lima Dias Randis, Matrícula 361193, o valor de R$ 
153,33, relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 306,66, por seu deslocamento de Araguacema-TO 
para Zona Rural-TO, no período de 06/03/2022 a 06/03/2022, com a finalidade de realizar estudo pedagógico, determinado no 
processo 0000074-84.2020.8.27.2731.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 168/2022, de 17 de março 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 2022/108738 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Ana Paula Arruda Lima Dias Randis, Matrícula 361193, o valor de R$ 
153,33, relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 306,66, por seu deslocamento de Araguacema-TO 
para Zona Rural-TO, no período de 05/01/2022 a 05/01/2022, com a finalidade de realizar estudo pedagógico, determinado no 
processo 0003937-14.2021.8.27.2731.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 169/2022, de 17 de março 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 2022/108737 no sistema eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Alaynne Ramalho dos Santos, Matrícula 357949, o valor de R$ 153,33, relativo ao 
pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 306,66, por seu deslocamento de Paraiso do Tocantins-TO para Pugmil-TO, no 
período de 19/02/2022 a 19/02/2022, com a finalidade de realizar estudo social, determinado no processo 0000137-75.2021.8.27.2731.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 170/2022, de 17 de março 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 2022/108735 no sistema eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Meire Vania Ferreira Araujo Guimarães, Matrícula 990009, o valor de R$ 153,33, 
relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 306,66, por seu deslocamento de Porto Nacional-TO para Monte do 
Carmo-TO, no período de 31/01/2022 a 31/01/2022, com a finalidade de realizar estudo social, determinado no processo 0002212-
16.2014.8.27.2737.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 
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PORTARIA DIÁRIAS Nº 171/2022, de 17 de março 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 2022/108734 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Meire Vania Ferreira Araujo Guimarães, Matrícula 990009, o valor de R$ 
153,33, relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 306,66, por seu deslocamento de Porto Nacional-TO 
para Monte do Carmo-TO, no período de 11/03/2022 a 11/03/2022, com a finalidade de realizar estudo social, determinado no 
processo 0001033-66.2022.8.27.2737.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 172/2022, de 17 de março 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 2022/108733 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Meire Vania Ferreira Araujo Guimarães, Matrícula 990009, o valor de R$ 
153,33, relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 306,66, por seu deslocamento de Porto Nacional-TO 
para Monte do Carmo-TO, no período de 03/01/2022 a 03/01/2022, com a finalidade de realizar estudo social, determinado no 
processo 0001324-03.2021.8.27.2737.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 173/2022, de 17 de março 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 2022/108761 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao colaborador eventual Ricardo Lustosa da Costa Silva, Matrícula 357247, o valor de R$ 153,33, 
relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 306,66, por seu deslocamento de Goiatins-TO para Zona 
Rural-TO, no período de 03/03/2022 a 03/03/2022, com a finalidade de realizar avaliação psicológica, determinada no processo 
0000006-02.2022.8.27.2720.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 174/2022, de 17 de março 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 2022/108726 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Alaynne Ramalho dos Santos, Matrícula 357949, o valor de R$ 153,33, 
relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 306,66, por seu deslocamento de Paraiso do Tocantins-TO 
para Araguacema-TO, no período de 05/01/2022 a 05/01/2022, com a finalidade de realizar avaliação psicológica, determinada 
no processo 0003937-14.2021.8.27.2731.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 175/2022, de 17 de março 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 2022/108725 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 
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Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Nathanne Ribeiro Saraiva Barbosa, Matrícula 358326, o valor de R$ 153,33, 
relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 306,66, por seu deslocamento de Porto Nacional-TO para 
Distrito do Município de Origem-TO, no período de 08/01/2022 a 08/01/2022, com a finalidade de realizar avaliação psicológica, 
determinada no processo 00056934020218272737.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 176/2022, de 17 de março 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 2022/108724 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Nizelda Pereira dos Santos, Matrícula 990292, 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 Araguatins-TO para 
Ananas-TO, no período de 04/03/2022 a 05/03/2022, com a finalidade de realizar estudo pedagógico, determinado no processo 
0001193-72.2017.8.27.2703.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 177/2022, de 17 de março 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 2022/108722 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Michelly Rodrigues Miranda, Matrícula 363713, o valor de R$ 153,33, 
relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 306,66, por seu deslocamento de Augustinopolis-TO para 
Esperantina-TO, no período de 10/03/2022 a 10/03/2022, com a finalidade de realizar avaliação psicológica, determinada no 
processo 0000607-72.2021.8.27.2710.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 178/2022, de 17 de março 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 2022/108721 no sistema eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Creusa de Sousa Pinheiro, Matrícula 990222, 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 Goiatins-TO para Campos Lindos-TO, no 
período de 09/02/2022 a 10/02/2022, com a finalidade de realizar estudo social, determinado no processo 0001030-65.2018.8.27.2733.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 179/2022, de 17 de março 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 2022/108719 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao colaborador eventual Adailton Bandeira de Sousa, Matrícula 361254, o valor de R$ 153,33, 
relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 306,66, por seu deslocamento de Augustinopolis-TO para 
Praia Norte-TO, no período de 07/03/2022 a 07/03/2022, com a finalidade de realizar estudo pedagógico, determinado no 
processo 0001665-13.2021.8.27.2710.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 



ANO XXXIV-DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 5150 PALMAS-TO, QUINTA-FEIRA, 17 DE MARÇO DE 2022 46 

 

 
 

PORTARIA DIÁRIAS Nº 180/2022, de 17 de março 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 2022/108760 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao colaborador eventual Ricardo Lustosa da Costa Silva, Matrícula 357247, o valor de R$ 153,33, 
relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 306,66, por seu deslocamento de Goiatins-TO para Zona 
Rural-TO, no período de 04/02/2022 a 04/02/2022, com a finalidade de realizar estudo social, determinado no processo 
00033101420198272720.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 181/2022, de 17 de março 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 2022/108715 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Samara Cordeiro da Silveira Sousa, Matrícula 357928, o valor de R$ 153,33, 
relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 306,66, por seu deslocamento de Augustinopolis-TO para 
Praia Norte-TO, no período de 08/03/2022 a 08/03/2022, com a finalidade de realizar estudo social, determinado no processo 
0001665-13.2021.8.27.2710.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 182/2022, de 17 de março 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 2022/108711 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Sheilla Mara Araujo Ramos, Matrícula 990469, o valor de R$ 153,33, relativo 
ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 306,66, por seu deslocamento de Araguatins-TO para Zona Rural-TO, 
no período de 08/03/2022 a 08/03/2022, com a finalidade de realizar estudo social, determinado no processo 0000401-
33.2022.8.27.2707.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 183/2022, de 17 de março 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 2022/108706 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Valeria da Silva Oliveira, Matrícula 990488, 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 Colinas do Tocantins-TO para 
Itapiratins-TO, no período de 04/03/2022 a 05/03/2022, com a finalidade de realizar estudo social, determinado no processo 
000516-11.2019.8.27.2723.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 184/2022, de 17 de março 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 2022/108718 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 
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Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Gracielle Siqueira Candido Pinheiro, Matrícula 356236, 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 
Augustinopolis-TO para Esperantina-TO, no período de 03/03/2022 a 04/03/2022, com a finalidade de realizar estudo 
pedagógico, determinado no processo 0000032-30.2022.8.27.2710.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 185/2022, de 17 de março 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 2022/108696 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Valdeane Oliveira Alves, Matrícula 363639, o valor de R$ 153,33, relativo ao 
pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 306,66, por seu deslocamento de Sitio Novo do Tocantins-TO para Axixa 
do Tocantins-TO, no período de 07/03/2022 a 07/03/2022, com a finalidade de realizar estudo social, determinado no processo 
0002749 – 07.2021.8.27.2724.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 186/2022, de 17 de março 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 2022/108694 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao colaborador eventual Adailton Bandeira de Sousa, Matrícula 361254, o valor de R$ 153,33, 
relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 306,66, por seu deslocamento de Augustinopolis-TO para Sao 
Sebastiao do Tocantins-TO, no período de 18/02/2022 a 18/02/2022, com a finalidade de realizar avaliação pedagógica, 
determinada no processo 0005526-41.2020.8.27.2710.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 187/2022, de 17 de março 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 2022/108770 no sistema eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Roberta Nunes Maia, Matrícula 356181, o valor de R$ 153,33, relativo ao pagamento de 
0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 306,66, por seu deslocamento de Augustinopolis-TO para Praia Norte-TO, no período de 
19/02/2022 a 19/02/2022, com a finalidade de realizar estudo social, determinado no processo 0007083-68.2017.8.27.2710.  

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

Publique-se. Cumpra-se. 
Jonas Demostene Ramos 

Diretor Geral 
 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 188/2022, de 17 de março 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 2022/108693 no sistema eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Adriana de Sousa Santos, Matrícula 358020, 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 Araguaina-TO para Zona Rural-TO, no 
período de 05/02/2022 a 06/02/2022, com a finalidade de realizar estudo pedagógico, determinado no processo 0001166-04.2018.8.27.2720.  

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

Publique-se. Cumpra-se. 
Jonas Demostene Ramos 

Diretor Geral 
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PORTARIA DIÁRIAS Nº 189/2022, de 17 de março 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 2022/108690 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Michelly Rodrigues Miranda, Matrícula 363713, o valor de R$ 153,33, 
relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 306,66, por seu deslocamento de Augustinopolis-TO para 
Carrasco Bonito-TO, no período de 11/03/2022 a 11/03/2022, com a finalidade de realizar avaliação psicológica, determinada no 
processo 0003707-35.2021.8.27.2710.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 190/2022, de 17 de março 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 2022/108689 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Thaísa Cristhine Filgueira e Silva, Matrícula 357476, o valor de R$ 153,33, 
relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 306,66, por seu deslocamento de Augustinopolis-TO para 
Esperantina-TO, no período de 10/03/2022 a 10/03/2022, com a finalidade de realizar avaliação psicológica, determinada no 
processo 0000032-30.2022.8.27.2710.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 191/2022, de 17 de março 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 2022/108685 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Márcia Rafaela dos Santos Rocha , Matrícula 991909, o valor de R$ 153,33, 
relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 306,66, por seu deslocamento de Araguatins-TO para Zona 
Rural-TO, no período de 28/02/2022 a 28/02/2022, com a finalidade de realizar avaliação psicológica, determinada no processo 
0000155-71.2021.8.27.2707.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 192/2022, de 17 de março 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 2022/108680 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Maria Raimunda Bezerra Mota, Matrícula 990419, o valor de R$ 1.073,28, 
relativo ao pagamento de 3,5 (três e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 306,65, por seu deslocamento de Lagoa da Confusao-
TO para Zona Rural-TO, no período de 18/02/2022 a 21/02/2022, com a finalidade de realizar avaliação psicológica, determinada 
no processo 0003616-61.2020.8.27.2715.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 193/2022, de 17 de março 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 2022/108669 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 
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Art. 1º Conceder ao servidor CEDIDO Elias dos Santos de Oliveira, Matrícula 361674, 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 Fortaleza do Tabocao-TO, no período de 
09/03/2022 a 10/03/2022, com a finalidade de realizar cobertura jornalística na audiência pública sobre regularização fundiária, 
conforme o disposto no SEI 21.0.000030888-6.  

Art. 2º Conceder ao servidor CEDIDO Samir Ryam Gabriel Dias Leão, Matrícula 361852, 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 Fortaleza do Tabocao-TO, no período de 
09/03/2022 a 10/03/2022, com a finalidade de realizar cobertura jornalística na audiência pública sobre regularização fundiária, 
conforme o disposto no SEI 21.0.000030888-6.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 194/2022, de 17 de março 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 2022/108769 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Roberta Nunes Maia, Matrícula 356181, o valor de R$ 153,33, relativo ao 
pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 306,66, por seu deslocamento de Augustinopolis-TO para Esperantina-
TO, no período de 08/02/2022 a 08/02/2022, com a finalidade de realizar estudo social, determinado no processo 0001182-
80.2021.8.27.271.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 195/2022, de 17 de março 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 2022/108767 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Roberta Nunes Maia, Matrícula 356181, o valor de R$ 153,33, relativo ao 
pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 306,66, por seu deslocamento de Augustinopolis-TO para Esperantina-
TO, no período de 10/01/2022 a 10/01/2022, com a finalidade de realizar estudo social, determinado no processo 0001182-
80.2021.8.27.271.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 196/2022, de 17 de março 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 2022/108766 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Roberta Nunes Maia, Matrícula 356181, o valor de R$ 153,33, relativo ao 
pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 306,66, por seu deslocamento de Augustinopolis-TO para Sampaio-TO, 
no período de 02/03/2022 a 02/03/2022, com a finalidade de realizar estudo social, determinado no processo 0005046-
63.2020.8.27.2710.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 197/2022, de 17 de março 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 2022/108728 no sistema 
eGESP,  
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RESOLVE: 
Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Aline Pereira Dias, Matrícula 355788, o valor de R$ 153,33, relativo ao 

pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 306,66, por seu deslocamento de Porto Nacional-TO para Distrito do 
Município de Origem-TO, no período de 03/01/2022 a 03/01/2022, com a finalidade de realizar estudo social, determinado no 
processo 0005693-40.2021.8.27.2737.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 198/2022, de 17 de março 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 2022/108742 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Ana Caroline Nunes Guida, Matrícula 355693, 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 Paraiso do Tocantins-TO 
para Marianopolis do Tocantins-TO, no período de 11/02/2022 a 12/02/2022, com a finalidade de realizar avaliação psicológica, 
determinada no processo 0001089-54.2021.8.27.2731.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 199/2022, de 17 de março 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 2022/108646 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Valeria Del Nero de Freitas, Matrícula 990203, o valor de R$ 153,33, relativo 
ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 306,66, por seu deslocamento de Palmas-TO para Zona Rural-TO, no 
período de 14/02/2022 a 14/02/2022, com a finalidade de realizar avaliação psicológica, determinada no processo 0042402-
98.2021.8.27.2729.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 200/2022, de 17 de março 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 2022/108645 no sistema eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Samara Batista Ferreira, Matrícula 990277, o valor de R$ 153,33, relativo ao pagamento 
de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 306,66, por seu deslocamento de Colinas do Tocantins-TO para Bernardo Sayao-TO, no período 
de 10/02/2022 a 10/02/2022, com a finalidade de realizar estudo social, determinado no processo 0043327-94.2021.8.27.2729.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 201/2022, de 17 de março 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 2022/108641 no sistema eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Creusa de Sousa Pinheiro, Matrícula 990222, 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 Campos Lindos-TO para Zona Rural-TO, 
no período de 31/01/2022 a 01/02/2022, com a finalidade de realizar estudo social, determinado no processo 0001810-39.2021.8.27.2720.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 
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PORTARIA DIÁRIAS Nº 202/2022, de 17 de março 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 2022/108638 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Kallynka de Souza Nazareno, Matrícula 990159, o valor de R$ 153,33, 
relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 306,66, por seu deslocamento de Porto Nacional-TO para 
Distrito do Município de Origem-TO, no período de 15/02/2022 a 15/02/2022, com a finalidade de realizar avaliação psicológica, 
determinada no processo 0044608-22.2020.8.27.2729.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 203/2022, de 17 de março 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 2022/108637 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Valdirene Camara Gomes, Matrícula 357606, o valor de R$ 153,33, relativo 
ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 306,66, por seu deslocamento de Palmas-TO para Zona Rural-TO, no 
período de 17/02/2022 a 17/02/2022, com a finalidade de realizar estudo social, determinado no processo 0044608-
22.2020.8.27.2729.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 204/2022, de 17 de março 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 2022/108635 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Karla Milhomem Cardoso, Matrícula 990152, o valor de R$ 153,33, relativo 
ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 306,66, por seu deslocamento de Palmas-TO para Zona Rural-TO, no 
período de 11/02/2022 a 11/02/2022, com a finalidade de realizar avaliação psicológica, determinada no processo 0042827-
28.2021.8.27.2729.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 205/2022, de 17 de março 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 2022/108633 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Nilza Ferreira de Sousa, Matrícula 990573, o valor de R$ 1.073,28, relativo 
ao pagamento de 3,5 (três e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 306,65, por seu deslocamento de Lagoa da Confusao-TO para 
Zona Rural-TO, no período de 18/02/2022 a 21/02/2022, com a finalidade de realizar estudo social, determinado no processo 
0003616-61.2020.8.27.2715.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 206/2022, de 17 de março 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 2022/108697 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 
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Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Maria dos Remédios Brito Viana, Matrícula 355666, o valor de R$ 153,33, 
relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 306,66, por seu deslocamento de Augustinopolis-TO para 
Zona Rural-TO, no período de 07/03/2022 a 07/03/2022, com a finalidade de realizar avaliação psicológica, determinada no 
processo 0003580-97.2021.8.27.2710.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 207/2022, de 17 de março 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 2022/108629 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao servidor Renato Sousa Martins, SECRETÁRIO DO JUÍZO, Matrícula 354116, 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 Porto Nacional-TO para Ipueiras-TO, Silvanopolis-
TO, Brejinho de Nazare-TO, Fatima-TO, Monte do Carmo-TO, no período de 21/03/2022 a 25/03/2022, com a finalidade de 
realizar visitas em Correição nos Cartórios Extrajudiciais da Comarca de Porto Nacional, nos termos do art. 7º da Portaria Nº 
453/2022 - PRESIDÊNCIA/DF P NACIONAL, de 07 de março de 2022.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 208/2022, de 17 de março 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 2022/108660 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à servidora Vagna Carla Alves Costa, CHEFE DE SECRETARIA, Matrícula 354063, 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 Arraias-TO para Conceicao do Tocantins-TO, no 
período de 24/03/2022 a 26/03/2022, com a finalidade de prestar serviços na cidade de Conceição do Tocantins, em 
cumprimento ao Projeto CEJUSC ITINERANTE DE ARRAIAS – O PODER JUDICIÁRIO MAIS PRÓXIMO AO CIDADÃO, 
conforme SEI 22.0.000005898-3.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 209/2022, de 17 de março 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 2022/108626 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à servidora CEDIDA Alessandra Souza Fontoura, Matrícula 354022, 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 Porto Nacional-TO para Ipueiras-TO, Silvanopolis-TO, Brejinho de 
Nazare-TO, Fatima-TO, Monte do Carmo-TO, no período de 21/03/2022 a 25/03/2022, com a finalidade de realizar visitas em 
Correição nos Cartórios Extrajudiciais da Comarca de Porto Nacional, nos termos do art. 7º da Portaria Nº 453/2022 - 
PRESIDÊNCIA/DF P NACIONAL, de 07 de março de 2022.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 210/2022, de 17 de março 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 2022/108665 no sistema 
eGESP,  
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RESOLVE: 
Art. 1º Conceder ao servidor Tiago Elias Teixeira de Almeida, Matrícula 353693, o valor de R$ 2.299,88, relativo ao 

pagamento de 7,5 (sete e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 306,65, por seu deslocamento de Araguacu-TO para 
Figueiropolis-TO, no período de 24/03/2022 a 31/03/2022, com a finalidade de auxiliar nos trabalhos da Correição Geral 
Ordinária da Comarca de Figueirópolis/TO, conforme Portaria Nº 582/2022 - PRESIDÊNCIA/DF FIGUEIRÓPOLIS, de 15 de 
março de 2022.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 211/2022, de 17 de março 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 2022/108642 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao Magistrado Ocelio Nobre da Silva, JUZ3 - JUIZ DE DIREITO DE 3ª ENTRÂNCIA, Matrícula 
106174, o valor de R$ 1.378,12, relativo ao pagamento de 3,5 (três e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 459,98, descontado o 
valor de R$ 231,81, conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Luzinopolis-
TO, no período de 09/03/2022 a 12/03/2022, com a finalidade de participar de audiência pública sobre regularização fundiária, 
conforme o disposto no SEI 21.0.000030888-6.  

Art. 2º Conceder à servidora CEDIDA Lorenna Alves de Sousa, Matrícula 353491, o valor de R$ 1.056,12, relativo ao 
pagamento de 3,5 (três e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 367,98, descontado o valor de R$ 231,81, conforme determina o 
art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Luzinopolis-TO, no período de 09/03/2022 a 
12/03/2022, com a finalidade de participar de audiência pública sobre regularização fundiária, conforme o disposto no SEI 
21.0.000030888-6.  

Art. 3º Conceder à servidora CEDIDA Andressa Caroline Silva Leitão Gomes, Matrícula 363594, o valor de R$ 
1.056,12, relativo ao pagamento de 3,5 (três e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 367,98, descontado o valor de R$ 231,81, 
conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Luzinopolis-TO, no período de 
09/03/2022 a 12/03/2022, com a finalidade de participar de audiência pública sobre regularização fundiária, conforme o disposto 
no SEI 21.0.000030888-6.  

Art. 4º Conceder à servidora CEDIDA Lázara Vaz Viana, Matrícula 363656, o valor de R$ 1.056,12, relativo ao 
pagamento de 3,5 (três e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 367,98, descontado o valor de R$ 231,81, conforme determina o 
art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Luzinopolis-TO, no período de 09/03/2022 a 
12/03/2022, com a finalidade de participar de audiência pública sobre regularização fundiária, conforme o disposto no SEI 
21.0.000030888-6.  

Art. 5º Conceder ao servidor CEDIDO Cesar Nobre da Silva, Matrícula 353594, o valor de R$ 1.056,12, relativo ao 
pagamento de 3,5 (três e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 367,98, descontado o valor de R$ 231,81, conforme determina o 
art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Luzinopolis-TO, no período de 09/03/2022 a 
12/03/2022, com a finalidade de participar de audiência pública sobre regularização fundiária, conforme o disposto no SEI 
21.0.000030888-6.  

Art. 6º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 212/2022, de 17 de março 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 2022/108459 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao servidor CEDIDO Joao Marcio Costa Miranda , ASSESSOR MILITAR, Matrícula 360370, o valor 
de R$ 2.594,33, relativo ao pagamento de 4,5 (quatro e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 613,31, descontado o valor de R$ 
386,35, conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015, acrescido de R$ 220,79 referente ao Adicional de Deslocamento, 
por seu deslocamento de Palmas-TO para Florianopolis-SC, no período de 21/03/2022 a 25/03/2022, com a finalidade de 
participar do Congresso COP 2022 - Congresso Internacional de Operações Policiais, evento da área da segurança, no Centro 
de Eventos Luiz Henrique da Silveira, em Florianópolis/SC.  

Art. 2º Conceder ao servidor CEDIDO Presley Cruz Nunes, Matrícula 357300, o valor de R$ 2.594,33, relativo ao 
pagamento de 4,5 (quatro e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 613,31, descontado o valor de R$ 386,35, conforme determina 
o art. 20 da Resolução 34/2015, acrescido de R$ 220,79 referente ao Adicional de Deslocamento, por seu deslocamento de 
Palmas-TO para Florianopolis-SC, no período de 21/03/2022 a 25/03/2022, com a finalidade de participar do Congresso COP 
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2022 - Congresso Internacional de Operações Policiais, evento da área da segurança, no Centro de Eventos Luiz Henrique da 
Silveira, em Florianópolis/SC.  

Art. 3º Conceder à servidora CEDIDA Alana Cristina dos Santos Morais Nunes, Matrícula 357301, o valor de R$ 
2.594,33, relativo ao pagamento de 4,5 (quatro e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 613,31, descontado o valor de R$ 386,35, 
conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015, acrescido de R$ 220,79 referente ao Adicional de Deslocamento, por seu 
deslocamento de Palmas-TO para Florianopolis-SC, no período de 21/03/2022 a 25/03/2022, com a finalidade de participar do 
Congresso COP 2022 - Congresso Internacional de Operações Policiais, evento da área da segurança, no Centro de Eventos 
Luiz Henrique da Silveira, em Florianópolis/SC.  

Art. 4º Conceder ao servidor CEDIDO Wylton Alen Rego Costa , Matrícula 358630, o valor de R$ 2.594,33, relativo ao 
pagamento de 4,5 (quatro e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 613,31, descontado o valor de R$ 386,35, conforme determina 
o art. 20 da Resolução 34/2015, acrescido de R$ 220,79 referente ao Adicional de Deslocamento, por seu deslocamento de 
Palmas-TO para Florianopolis-SC, no período de 21/03/2022 a 25/03/2022, com a finalidade de participar do Congresso COP 
2022 - Congresso Internacional de Operações Policiais, evento da área da segurança, no Centro de Eventos Luiz Henrique da 
Silveira, em Florianópolis/SC.  

Art. 5º Conceder ao servidor CEDIDO João Lucas Fontoura de Oliveira , Matrícula 362357, o valor de R$ 2.594,33, 
relativo ao pagamento de 4,5 (quatro e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 613,31, descontado o valor de R$ 386,35, conforme 
determina o art. 20 da Resolução 34/2015, acrescido de R$ 220,79 referente ao Adicional de Deslocamento, por seu 
deslocamento de Palmas-TO para Florianopolis-SC, no período de 21/03/2022 a 25/03/2022, com a finalidade de participar do 
Congresso COP 2022 - Congresso Internacional de Operações Policiais, evento da área da segurança, no Centro de Eventos 
Luiz Henrique da Silveira, em Florianópolis/SC.  

Art. 6º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 213/2022, de 17 de março 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 2022/108653 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à servidora CEDIDA Celma Barbosa Pereira, ASSESSOR JURÍDICO DE 1A INSTÂNCIA, Matrícula 
352854, o valor de R$ 3.060,43, relativo ao pagamento de 12,5 (doze e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 306,65, descontado 
o valor de R$ 772,70, conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Araguacu-
TO, Formoso do Araguaia-TO, Figueiropolis-TO, Gurupi-TO, no período de 27/03/2022 a 08/04/2022, com a finalidade de 
implantação das CENTRAIS DE MANDADOS AUTOMATIZADAS - Banco de Gestão de Mandados nas Comarcas Araguaçu, 
Formoso do Araguaia, Figueirópolis e Gurupi.  

Art. 2º Conceder à servidora Juliane Silva Fernandes, CHEFE DE DIVISÃO, Matrícula 352743, o valor de R$ 3.060,43, 
relativo ao pagamento de 12,5 (doze e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 306,65, descontado o valor de R$ 772,70, conforme 
determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Araguacu-TO, Formoso do Araguaia-TO, 
Figueiropolis-TO, Gurupi-TO, no período de 27/03/2022 a 08/04/2022, com a finalidade de implantação das CENTRAIS DE 
MANDADOS AUTOMATIZADAS - Banco de Gestão de Mandados nas Comarcas Araguaçu, Formoso do Araguaia, Figueirópolis 
e Gurupi.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 214/2022, de 17 de março 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 2022/108661 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao servidor Francisco Augusto de Carvalho Junior, ASSISTENTE DE SUPORTE TÉCNICO, 
Matrícula 352773, 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 Cristalandia-TO, no período de 17/03/2022 a 18/03/2022, com a finalidade de realizar a manutenção na central de PABX e 
fazer instalação de ponto de rede na sala de depoimento especial,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 
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PORTARIA DIÁRIAS Nº 215/2022, de 17 de março 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 2022/108788 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à servidora Juliane Silva Fernandes, CHEFE DE DIVISÃO, Matrícula 352743, 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 Miracema do Tocantins-TO, no período de 
14/03/2022 a 14/03/2022, com a finalidade de visita in loco na comarca de Miracema visando ministrar treinamento aos 
servidores responsáveis pelo gerenciamento do plantão regional.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 216/2022, de 17 de março 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 2022/108621 no sistema eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao Magistrado Jorge Amancio de Oliveira, JUZ1 - JUIZ DE DIREITO DE 1ª ENTRÂNCIA, Matrícula 352456, o 
valor de R$ 191,69, relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 459,98, descontado o valor de R$ 77,27, conforme 
determina o art. 20 da Resolução 34/2015. Conceder ainda, de acordo com os parágrafos 1º, 2º e 3º do Art. 6º da Instrução Normativa nº 
004/2007, o pagamento de Ajuda de Custo no valor de R$ 38,97, por seu deslocamento de Pium-TO para Chapada de Areia-TO, no período 
de 15/03/2022 a 15/03/2022, com a finalidade de Deslocamento até o município de Chapada de Areia para realização de correição ordinária 
em serventia extrajudicial.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 217/2022, de 17 de março 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 2022/108772 no sistema eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à Magistrada Gisele Pereira de Assunção Veronezi, JUZ3 - JUIZA DE DIREITO DE 3ª ENTRÂNCIA, Matrícula 
352451, o valor de R$ 1.848,76, relativo ao pagamento de 4,5 (quatro e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 459,98, descontado o valor de 
R$ 386,35, conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015. Conceder ainda, de acordo com os parágrafos 1º, 2º e 3º do Art. 6º da 
Instrução Normativa nº 004/2007, o pagamento de Ajuda de Custo no valor de R$ 165,20, por seu deslocamento de Araguaina-TO para 
Guarai-TO, no período de 21/03/2022 a 25/03/2022, com a finalidade de Participação na CORREIÇÃO GERAL ORDINÁRIA nas Serventias 
Judiciais, Extrajudiciais e no Estabelecimento Prisional, pertencentes à circunscrição da Comarca de Guaraí-TO e da Semana da 
Negociação (Portarias n. 195/2019 e 1123/2019).  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 218/2022, de 17 de março 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 2022/108664 no sistema eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao Magistrado Fabiano Goncalves Marques, JUZ2 - JUIZ DE DIREITO DE 2ª ENTRÂNCIA, Matrícula 291246, o 
valor de R$ 225,11, relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 459,98, descontado o valor de R$ 77,27, conforme 
determina o art. 20 da Resolução 34/2015. Conceder ainda, de acordo com os parágrafos 1º, 2º e 3º do Art. 6º da Instrução Normativa nº 
004/2007, o pagamento de Ajuda de Custo no valor de R$ 72,39, por seu deslocamento de Alvorada-TO para Talisma-TO, no período de 
18/03/2022 a 18/03/2022, com a finalidade de Visita obrigatória/legal ao Presídio Feminino de Talismã/TO, Distrito Judiciário de Alvorada.  

Art. 2º Conceder ao servidor Fábio Adriane de Oliveira, SECRETÁRIO DO JUÍZO, Matrícula 357101, o valor de R$ 106,72, 
relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 367,98, descontado o valor de R$ 77,27, conforme determina o art. 20 da 
Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Alvorada-TO para Talisma-TO, no período de 18/03/2022 a 18/03/2022, com a finalidade de 
Visita obrigatória/legal ao Presídio Feminino de Talismã/TO, Distrito Judiciário de Alvorada.  

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 219/2022, de 17 de março 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 2022/108691 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 Taguatinga-TO, Aurora do Tocantins-TO, 
Arraias-TO, Palmas-TO, no período de 21/03/2022 a 25/03/2022, com a finalidade de conduzir equipe de manutenção preventiva 
aos fóruns das referidas comarcas.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 

DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS 
Portarias 

PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 243/2022, de 16 de março de 2022 
A DIRETORA DO FORO DA COMARCA DE ARAGUATINS, ESTADO DO TOCANTINS, no uso das atribuições que lhe 
conferem o art. 80 da Lei Complementar Estadual nº 10, de 11 de janeiro de 1996, bem como, o art. 10, da Portaria nº 2.093, de 
1º de outubro de 2018 que dispõe sobre as regras e procedimentos para operacionalização do módulo de substituição de 
servidores no Sistema Integrado de Gestão de Pessoas (eGESP);  
CONSIDERANDO o afastamento de plantão, do servidor JOABE FILGUEIRAS BARBOSA, matrícula nº 110090, ocupante do 
cargo de OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR, da unidade de lotação COMARCA DE ARAGUATINS - CENTRAL DE 
MANDADOS, no período de 14/03/2022 a 18/03/2022;  
CONSIDERANDO a solicitação de substituição constante no protocolo nº 2022/108778; 
RESOLVE: 
Art. 1º Designar o(os) servidor(es) listado(s) no Anexo I desta Portaria, para, sem prejuízo de suas funções, substituir o(a) 
servidor(a) afastado(a), com o consequente pagamento, após a certificação referente ao período da efetiva substituição.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.  

ANEXO 1 

Matrícula Nome Funcional Cargo Período 

84643 ALZENIRA QUEIROZ DOS SANTOS VERAS ESTATUTÁRIO TÉCNICO JUDICIÁRIO 14/03/2022 à 18/03/2022 

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

DIRETORA DO FORO - 3ª ENTRÂNCIA  
 
PORTARIA FÉRIAS Nº 511/2022, de 17 de março de 2022 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e na forma 
da lei,  
CONSIDERANDO o disposto no artigo n° 91 da Lei Complementar nº 10/1996 c/c o artigo n° 86, do Estatuto dos Servidores 
Públicos, Lei 1.818/2007; 
CONSIDERANDO o disposto o artigo nº 59, inciso XXVI da Resolução 17/2009; 
CONSIDERANDO o disposto no Decreto Judiciário nº 99/2013, publicado no DJ nº 3045, de 07 de fevereiro de 2013 e conforme 
solicitação contida no sistema eGESP, 
RESOLVE: 
Art. 1º Suspender as férias do servidor AMILCAR BENEVIDES BEZERRA GERAIS, matrícula nº 352128, relativas ao período 
aquisitivo 2021/2022, marcadas para o período de 15/03 a 13/04/2022, a partir de 15/03/2022 até 13/04/2022, assegurado o 
usufruto dos dias remanescentes para o período de 15/03 a 13/04/2023, em razão de interesse da administração.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 
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PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 244/2022, de 17 de março de 2022 
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE MIRACEMA DO TOCANTINS, ESTADO DO TOCANTINS, no uso das atribuições 
que lhe conferem o art. 80 da Lei Complementar Estadual nº 10, de 11 de janeiro de 1996, bem como, o art. 10, da Portaria nº 
2.093, de 1º de outubro de 2018 que dispõe sobre as regras e procedimentos para operacionalização do módulo de substituição 
de servidores no Sistema Integrado de Gestão de Pessoas (eGESP);  
CONSIDERANDO o afastamento de licença para tratamento da própria saúde, da servidora CELIA REGINA OLIVEIRA SALES 
BARBOSA, matrícula nº 46163, ocupante do cargo de ESCRIVÃO JUDICIAL, da unidade de lotação COMARCA DE 
MIRACEMA DO TOCANTINS - 1ª VARA CRIMINAL, no período de 10/03/2022 a 10/03/2022;  
CONSIDERANDO a solicitação de substituição constante no protocolo nº 2022/108818; 
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 

284045 ZORAIDA MACEDO ANDRADE CEDIDO AO TJTO CEDIDA AO TJTO 10/03/2022 à 10/03/2022 

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

 
PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 245/2022, de 17 de março de 2022 
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE PORTO NACIONAL, ESTADO DO TOCANTINS, no uso das atribuições que lhe 
conferem o art. 80 da Lei Complementar Estadual nº 10, de 11 de janeiro de 1996, bem como, o art. 10, da Portaria nº 2.093, de 
1º de outubro de 2018 que dispõe sobre as regras e procedimentos para operacionalização do módulo de substituição de 
servidores no Sistema Integrado de Gestão de Pessoas (eGESP);  
CONSIDERANDO o afastamento de plantão, do servidor SEBASTIAO TOMAZ DE SOUZA AQUINO, matrícula nº 281446, 
ocupante do cargo de OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR, da unidade de lotação COMARCA DE PORTO NACIONAL - 
CENTRAL DE MANDADOS, no período de 21/03/2022 a 25/03/2022;  
CONSIDERANDO a solicitação de substituição constante no protocolo nº 2022/108871; 
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 

352728 SCHEILA COELI COSTA COLINO CEDIDO AO TJTO CEDIDA AO TJTO 21/03/2022 à 25/03/2022 

Publique-se. Cumpra-se. 
ELIAS RODRIGUES DOS SANTOS 

DIRETOR DO FORO - 3ª ENTRÂNCIA  

DIRETORIA FINANCEIRA 
DIRETOR: GIZELSON MONTEIRO DE MOURA 

Editais de intimações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS PROCESSUAIS FINAIS 

  
Em cumprimento à Portaria nº 372 de 2020, a Diretoria Financeira do Tribunal de Justiça NOTIFICA as partes relacionadas neste 
ato para que recolham, no prazo de 15 (quinze) dias, os valores correspondentes aos débitos processuais finais de custas 
judiciais e/ou taxa judiciária. No caso de não pagamento, os débitos serão levados a protesto, conforme prevê o artigo 5º, do 
Provimento nº 9, de 2019. 
O recolhimento deverá ser efetivado por meio da emissão de Documento de Arrecadação do Judiciário – DAJ, obtido no 
endereço eletrônico www.tjto.jus.br/custasfinais devendo para tanto informar: 
1. O número do CPF ou CNPJ da parte; e 
2. O respectivo número do processo judicial. 
Contato para informações ou esclarecimento de dúvidas: (63) 3218-4449 e (63) 3218-4419, ou pelo e-mail: gdpf@tjto.jus.br 
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ADEMIR VENTURINI  204.952.509-53 5001523-03.2012.827.2721 R$ 7.045,31 

ADENILTON PEREIRA LIMA 150.279.701-10 5000016-63.2006.827.2738 R$ 1.196,31 

ALAN DA SILVA MARQUES 057.104.101-95 0012142-20.2015.827.2706 R$ 917,82 

ALCIVONE GONCALVES PEREIRA 388.919.721-34 5008122-70.2013.827.2737 R$ 206,75 

ANDERSON LOPES DE ALMEIDA 002.597.901-92 0015114-25.2019.827.2737 R$ 174,40 

ANTONIO JOSE DA SILVA 186.122.702-78 0032188-19.2019.827.2729 R$ 163,05 

ASSOCIACAO BRASILEIRA DE BARES E 
RESTAURANTES - SECCIONAL TOCANTINS 

07.361.668/0001-03 0007568-69.2021.827.2729 R$ 34,32 

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. 07.207.996/0001-50 0002501-97.2019.827.2728 R$ 350,54 

BARBARA RODRIGUES SILVA 20.997.971/0001-65 0024510-84.2018.827.2729 R$ 158,67 

BENEDITO TAVARES BRITO 733.558.288-15 0001632-26.2017.827.2722 R$ 107,45 

BERNARDINA APARECIDA FELTRIN VENTURINI 006.801.729-47 5001523-03.2012.827.2721 R$ 7.045,31 

BV TRANSPORTES LTDA 14.493.377/0001-34 0001632-26.2017.827.2722 R$ 107,45 

CLAUDIO ADAO DE OLIVEIRA ARAUJO 029.952.703-43 5028302-34.2013.827.2729 R$ 247,86 

CLEITON RIBEIRO LEMES 919.023.201-15 0006695-16.2019.827.2737 R$ 189,61 

CONTAT CONTABILIDADE LTDA  37.381.415/0001-62 5003364-77.2010.827.2729 R$ 313,31 

CRISTIANE AIROSA CARDOSO MARQUESIM 053.728.337-42 0039889-02.2017.827.2729 R$ 16,16 

DARLEY OLIVEIRA LONGUINHO 706.691.651-40 0000684-34.2019.827.2716 R$ 664,01 

DIRCEU DE SALES 209.550.149-72 5000006-26.2008.827.2713 R$ 19,32 

DORGILEIA LIMA SOUSA 734.574.931-20 5000493-63.2012.827.2710 R$ 78,32 

DORIVAL GERALDO PIRES 980.873.128-72 5003364-77.2010.827.2729 R$ 313,31 

EDGAR MARTINS DE SANTIAGO 591.520.282-91 5000508-37.2010.827.2731 R$ 1.729,36 

EDGARDES MARTINS SANTIAGO 897.583.662-20 5000508-37.2010.827.2731 R$ 1.729,36 

EDUARDO DE FREITAS SANTOS 596.805.041-15 0013022-41.2017.827.2706 R$ 21,32, 

ELI FERNANDES LEITE  487.154.841-49 0029921-50.2014.827.2729 R$ 725,18 

FABIO ENRIQUE DE SOUZA 044.576.086-96 0009906-55.2017.827.2729 R$ 237,65 

FABRICIO DORIA MONTEIRO 038.080.621-50 0013157-23.2018.827.2737 R$ 167,91 

FBK ALIMENTACAO LTDA 09.637.873/0005-08 0025232-50.2020.827.2729 R$ 81,17 

FERNANDA DE SOUSA FREITAS LAITARTE 010.343.991-95 0008359-24.2015.827.2737 R$ 124,32 

FRANCISCA FERREIRA SANTOS  004.973.283-80 0025690-04.2019.827.2729 R$ 402,75 

FRANCISCO DE SOUZA LIMA 330.069.031-53 0005259-22.2019.827.2737 R$ 128,26 

FRANCISCO VICENTE DE LIMA 134.129.301-72 0009068-83.2015.827.2729 R$ 196,29 

GIZELLE RODRIGUES DA SILVA 702.157.311-15 0006045-66.2019.827.2737 R$ 172,40 

GLEYSON RAMOS RODRIGUES 035.443.791-71 0000405-26.2021.827.2733 R$ 75,54 

GOYDO IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA EM 
RECUPERACAO JUDICIAL 

55.335.830/0001-61 5000337-04.2006.827.2737 R$ 97,82 

HM NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA 16.940.838/0001-03 0000074-79.2014.827.2736 R$ 42,48 

IARA DOMINGUES SOARES GUIMARAES 328.431.941-72 5042907-82.2013.827.2729 R$ 209,62 

INCORPORADORA VILA BOA LTDA 02.494.987/0001-73 0000850-04.2016.827.2706 R$ 2.916,39 

ITT - INSTITUTO TOCANTINENSE DE TRANSITO 
LTDA 

20.059.198/0001-96 0005267-52.2021.827.2729 R$ 29,32 

JAILSON LEONARDO DA SILVA CRUZ 002.419.151-55 0026299-89.2016.827.2729 R$ 104,32 

JANIO SOARES LIMA 450.365.861-15 0002458-18.2018.827.2722 R$ 123,52 

JOAO BATISTA DO CARMO 264.498.201-44 5011109-12.2012.827.2706 R$ 132,82 

JOAO NILO RODRIGUES BARROS 424.870.643-15 0022581-51.2019.827.2706 R$ 338,08 

JOAO PAULO DOS SANTOS SILVA 033.413.551-62 0000139-80.2019.827.2742 R$ 167,28 

JORDANA GABRIELA ALVES DA COSTA 048.586.551-30 0007106-44.2018.827.2721 R$ 26,32 

JORDANA GABRIELA ALVES DA COSTA  048.586.551-30 0007106-44.2018.827.2721 R$ 26,32 

JORGE MARCELO FELTEN  535.043.210-91 0004429-72.2017.827.2722 R$ 163,82 

JOSE ALEXANDRE DO NASCIMENTO 192.187.961-00 0000685-31.2014.827.2704 R$ 308,90 

JOSE DIAS PINTO 485.418.181-87 0002635-67.2018.827.2726 R$ 1.260,66 

JOSE GENTIL DA SILVA JUNIOR 809.857.341-91 0022890-43.2017.827.2706 R$ 19,32 

JUARES MESTRI SILVA 279.063.101-87 0011256-11.2021.827.2706 R$ 3.379,40 
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JULIANA FERREIRA GONCALVES GODINHO 019.235.651-84 0041120-59.2020.827.2729 R$ 13,32 

JULIANA PACHECO NAVES 021.405.911-19 0012552-54.2020.827.2722 R$ 315,47 

KELLMA CAMELO GOMES 944.228.001-59 0004696-91.2020.827.2737 R$ 129,57 

L DA MOTTHA DUTRA 12.195.626/0001-80 0039454-96.2015.827.2729 R$ 157,64 

LOCADORA & CONSTRUTORA RIO VERMELHO 
EIRELI 

03.544.766/0001-25 0038649-12.2016.827.2729 R$ 156,70 

M. R. DA SILVA - COMERCIO 07.434.818/0001-61 5000484-59.2008.827.2737 R$ 143,64 

M.H.S. VALE ELETRODOMESTICOS LTDA 01.139.687/0001-03 0004252-18.2016.827.2731 R$ 864,00 

MANOEL JOSE DA CUNHA  626.349.921-49 0046216-26.2018.827.2729 R$ 693,71 

MARCIA MACEDO RODRIGUES JULIAO 033.056.881-73 0016700-53.2021.827.2729 R$ 360,42 

MARIA LUCIA RODRIGUES BRESSAN 003.678.221-13 0005276-09.2019.827.2721 R$ 366,27 

MARLON RODRIGUES DA SILVA 885.794.091-87 5000484-59.2008.827.2737 R$ 143,64 

MARTINS & SANTIAGO LTDA 07.204.682/0001-01 5000508-37.2010.827.2731 R$ 1.729,36 

MARYANNA DE PAULA BASTOS FONSECA DOS 
SANTOS 

024.513.991-55 0010375-20.2020.827.2722 R$ 49,12 

MATA MADEIREIRA TAGUATINGA LTDA 24.877.524/0001-23 5000016-63.2006.827.2738 R$ 1.196,31 

MAXIMIANO GONCALVES ABREU 640.752.811-91 0000589-32.2018.827.2718 R$ 20,32 

MAYCON DOUGLAS SOUSA DA SILVA 046.475.031-86 0006096-25.2019.827.2722 R$ 348,96 

MICHELLY FELIX NOGUEIRA 010.144.891-05 5005180-60.2011.827.2729 R$ 41,64 

NAIR NARA TEREZINHA MAIA MARINHO 
CARDOSO 

 054.079.691-30 0016501-37.2020.827.2706 R$ 19,32 

NAZARE ALVES DOS SANTOS 320.786.761-87 0049755-63.2019.827.2729 R$ 27,32 

NICOLAU DA FONSECA FERREIRA 626.351.401-97 0034674-50.2014.827.2729 R$ 162,96 

NILZA DA SILVA CARVALHO 000.321.641-14 0001185-49.2019.827.2728 R$ 370,57 

OTACILIO TEODORO BELEM 126.714.361-49 5000010-16.2011.827.2727 R$ 6.064,69 

PAULO DE OLIVEIRA SANTOS  725.018.127-00 5002114-61.2013.827.2710 R$ 72,64 

PAULO RICARDO MACHADO MORAIS 024.032.601-69 0017547-89.2020.827.2729 R$ 453,11 

RAFAEL FERNANDES DUARTE 083.099.176-00 0030632-45.2020.827.2729 R$ 1.134,82 

RENATO DA SILVA MOURA 146.661.384-04 5019334-15.2013.827.2729 R$ 166,32 

RONALDO DIAS OLIVEIRA 794.847.001-87 0005640-60.2018.827.2706 R$ 114,96 

ROSENI CALACA MONTEIRO  711.283.441-49 0008236-50.2015.827.2729 R$ 201,79 

SANCHES & SANCHES LTDA 13.324.981/0001-74 0001635-49.2015.827.2722 R$ 715,81 

SILVANA FRANCO ALVES 006.068.831-93 0000690-94.2018.827.2742 R$ 353,96 

SILVANIA MARIA DOS SANTOS DE SA 829.845.901-63 0038551-90.2017.827.2729 R$ 238,79 

TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 00.604.122/0001-97 0025747-90.2017.827.2729 R$ 33,32 

 VALDIVA RIBEIRO DE OLIVEIRA 244.227.972-04 0040352-75.2016.827.2729 R$ 166,48 

VALERIA HOLLUNDER 838.060.087-87 0042696-58.2018.827.2729 R$ 166,53 

VALMIR FRANCISCO DOS SANTOS 862.325.334-53 0008789-34.2019.827.2737 R$ 219,04 

VERA LUCIA RAMALHO PIRES DA SILVA  776.387.602-63 0007606-87.2020.827.2706 R$ 144,38 

VIVYANI BARBARA FERREIRA DE DEUS 046.146.191-93 0004786-32.2019.827.2706 R$ 726,26 

WERQUISON BEZERRA AMARAL  030.052.021-27 0007905-05.2019.827.2737 R$ 180,54 

 

ESMAT 
Editais 

EDITAL nº 042, de 2022 –SEI Nº 22.0.000003531-2 
  
  

O diretor geral da Escola Superior da Magistratura Tocantinense (ESMAT), no uso de suas atribuições, dispõe sobre as normas 
gerais para ingresso e participação no CURSO BÁSICO DE PROGRAMAÇÃO NEUROLINGUÍSTICA – PNL a se realizar no 
período de 28 de março a 18 de abril de 2022, mediante as condições determinadas neste Edital e nos demais dispositivos 
legais aplicados à espécie, conforme segue: 
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1. DADOS GERAIS 
Nome: Curso Básico de Programação Neurolinguística – PNL 
Objetivo: Aplicar conhecimentos, habilidades e atitudes inerentes ao nível Practitioner em Programação Neurolinguística, por 
meio de seus conceitos e ferramentas, de forma a influenciar positivamente na qualidade de vida dos participantes, promovendo 
a habilidade de ter sucesso profissional e pessoal. 
  
Período de inscrições: As inscrições ocorrerão no período de 10 a 17 de março de 2022 
  
Inscrições: Todas as inscrições para a participação no referido curso deverão ser por indicação da chefia e encaminhados ao 
NUPEMEC via Sistema Eletrônico de Informação - SEI nº 22.0.000003531-2, para que sejam realizadas pela Secretaria 
Acadêmica da Esmat. 
. 
Público-Alvo: Servidores e servidoras do Nupemec; Servidores e servidoras efetivos, comissionados ou cedidos dos Cejuscs 
Polos; Conciliador/mediador/facilitador restaurativo, conciliador (a)/mediador(a)/facilitador(a) restaurativo credenciado nos 
Cejuscs. 
Carga horária: 40 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 Assim distribuídas: 
  

PÚBLICO ALVO TURMA I  

Servidores e servidoras do Nupemec 2 

Servidores e servidoras efetivos(as), comissionados(as) ou cedidoss) dos Cejuscs Polos 6 

Conciliador(a)/mediador(a)/facilitador(a) restaurativo(a), conciliador (a)/mediador(a)/facilitador(a) restaurativo(a) 
credenciado(a) no Cejusc Polo de Araguaína 5 

Conciliador(a)/mediador(a)/facilitador(a) restaurativo(a), credenciado(a) no Cejusc Polo de Araguatins 3 

Conciliador(a)/mediador(a)/facilitador(a) credenciado(a) no Cejusc Polo de Arraias 1 

Conciliador(a)/mediador(a)/facilitador(a) credenciado(a) no Cejusc Polo de Colinas 1 

Conciliador(a)/mediador(a)/facilitador(a) restaurativo(a) credenciado(a) no Cejusc Polo de Dianópolis 1 

Conciliador(a)/mediador(a)/facilitador(a) restaurativo(a) credenciado(a) no Cejusc Polo de Guaraí 3 

Conciliador(a)/mediador(a)/facilitador(a) restaurativo(a) credenciado(a) no Cejusc Polo de Gurupi 5 

Conciliador(a)/mediador(a)/facilitador(a) restaurativo(a) credenciado(a) no Cejusc Polo de Miracema 2 

Conciliador(a)/mediador(a)/facilitador(a) restaurativo(a) credenciado(a) no Cejusc Polo de Palmas 5 

Conciliador(a)/mediador(a)/facilitador(a) restaurativo(a) credenciado(a) no Cejusc Polo de Paraíso 2 

Conciliador(a)/mediador(a)/facilitador(a) restaurativo(a) credenciado(a) no Cejusc Polo de Porto Nacional 2 

Conciliador(a)/mediador(a)/facilitador(a) restaurativo(a) credenciado(a) no Cejusc Polo de Tocantinópolis 2 

TOTAL DE VAGAS 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) efetivos(as) e servidores(as) do Nupemec 
3.2        Serem servidores(as)  efetivos(as), comissionados(as)  ou cedidos(as) dos Cejuscs Polos. 
3.3        Serem conciliadores(as)/mediadores(as)/facilitadores(as) restaurativos(as), do Cejusc Polo de Araguaína 
3.4        Serem conciliadores(as)/mediadores(as)/facilitadores(as) restaurativos(as)do Cejusc Polo de Araguatins 
3.5        Serem conciliadores(as)/mediadores(as)/facilitadores(as) restaurativos(as) do Cejusc Polo de Arraias 
3.6        Serem conciliadores(as)/mediadores(as)/facilitadores(as) restaurativos(as) do Cejusc Polo de Colinas 
3.7        Serem conciliadores(as)/mediadores(as)/facilitadores(as) restaurativos(as) do Cejusc Polo de Dianópolis 
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3.8        Serem conciliadores(as)/mediadores(as)/facilitadores(as) restaurativos(as) do Cejusc Polo de Guaraí 
3.9        Serem conciliadores(as)/mediadores(as)/facilitadores(as) restaurativos(as) do Cejusc Polo de Gurupi 
3.10       Serem conciliadores(as)/mediadores(as)/facilitadores(as) restaurativos(as) do Cejusc Polo de Miracema 
3.11       Serem conciliadores(as)/mediadores(as)/facilitadores(as) restaurativos(as) do Cejusc Polo de Palmas 
3.12       Serem conciliadores(as)/mediadores(as)/facilitadores(as) restaurativos(as) do Cejusc Polo de Paraíso 
3.13       Serem conciliadores(as)/mediadores(as)/facilitadores(as) restaurativos(as) do Cejusc Polo de Porto Nacional 
3.14    Serem conciliadores(as)/mediadores(as)/facilitadores(as) restaurativos(as) do Cejusc Polo de Tocantinópolis 
  
4 FREQUENCIA E AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM  
  
4.1 Os inscritos deverão participar das atividades programadas, conforme descrição no item 5 deste Edital; 
  
4.2 As frequências dos alunos e das alunas nas videoconferências pela Plataforma Zoom serão registradas no momento em que 
efetuarem o seu login de acesso no Sistema Acadêmico Virtual (SAV) para assistir à transmissão do curso, link este que será 
disponibilizado pela Coordenação do Curso. 
  
4.3 Avaliação  
  
4.3.1 A atividade avaliativa será desenvolvida individualmente e terá um valor de 10,0 pontos. Para a execução da proposta avaliativa, os 
discentes deverão se apropriar dos conhecimentos ministrados durante as videoconferências, leitura do material disponível na plataforma, e 
utilizar o senso crítico diante da temática na escrita do texto de um registro reflexivo. Já a avaliação coletiva será realizada pela professora, a 
partir da participação dos alunos e das alunas nos exercícios e dinâmicas em pequenos grupos reflexivos que serão realizados online nas 
videoconferências pela Plataforma do Zoom e discussão formativa, caracterizando-se, assim, a avaliação contínua do curso; 
  
4.3.2 A partir da postagem da atividade avaliativa no AVA, a professora ficará responsável pela aferição de notas de seus alunos e alunas e 
o devido fechamento do diário eletrônico – informações necessárias que servirão de respaldo para a certificação dos concluintes. Essa 
atividade terá o valor de 10,0 pontos; 
  
4.3.3 Somente receberão o certificado de conclusão os alunos e as alunas que obtiverem média igual ou superior a 7,0 e frequência igual ou 
superior a 75% de aproveitamento; 
  
4.4. Os alunos matriculados e as alunas matriculadas estarão sujeitos e sujeitas às regras estabelecidas na Portaria nº 1.965, de 12 de 
setembro de 2018, e também às regras previstas neste Edital. 
  

5. CRONOGRAMA E CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
5.1 CRONOGRAMA  
  

CURSO DE PROGRAMAÇÃO NEUROLINGUÍSTICA (PNL)   

MÓDULO I   

Data Horário Conteúdo Programático e/ou Atividades   

28/3/2022 Das 8h às 12h 

Parte I  
  
Tema 1 – Programação Neurolinguística 

 Aspectos Históricos. 
 Áreas de Aplicação. 
 PNL e Comunicação. 
 A importância do desenvolvimento da competência comunicativa dos 

mediadores. 

  
Tema 2 – Sistemas Representacionais 

 Definições e Pressuposições 

 Meios de codificação no mundo externo Canais visual, auditivo e 
cinestésico. 

  
Professora: Cristiane Menezes Santos Barreto 
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29/3/2022 Das 8h às 12h 

Parte II 
  
Tema 1 – Programação Neurolinguística 

 PNL e Mediação. 
 PNL e Comunicação. 
 Percepção, Valores e Crenças. 
 A Problemática da Comunicação. 
 A Cura pela Linguagem. 

  
Tema 2 – Paradigmas da Comunicação 

 Canais mundo externo, visual, auditivo e cinestésico. 
 A Magia da Comunicação. 

  
Professora: Cristiane Menezes Santos Barreto 

  

Carga Horária do Módulo I 8 horas-aula   

MÓDULO II   

Data Horário Conteúdo Programático e/ou Atividades   

31/3/2022 Das 8h às 12h 

Parte III  
  
Tema 1 – Tipos de Âncoras 

 Conceitos de âncoras. 
 Efeito de ancoragem. 
 Estímulo. 

  
Tema 2  – Tema 2  –  Rapport 

 O que é? 
 Como criar? 

  
Professora: Cristiane Menezes Santos Barreto 

  

1º/4/2022 Das 8h às 12h 

Parte IV 
  
Tema 1  –  Linguagem Positiva 

 Como e Por que usar linguagem positiva. 
 A linguagem Positiva 
 Mudança de comportamento. 
   

Tema 2 – Feedback Sandwich 

 TOTS  –  “Testar, Operar, Testar e Sair”. 

  
Professora: Cristiane Menezes Santos Barreto 

  

Carga Horária do Módulo II 8 horas-aula   

  MÓDULO III   

  Data Horário Conteúdo Programático e/ou Atividades   

  4/4/2022 Das 8h às 12h 
Parte V  
  
Tema 1 – Modelo Milton 
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 Conceito e Padrões de Linguagem. 

Tema 2 –Hierarquia de Ideias 

 Método de organizar coisas ou ideias. 

  
Professora: Cristiane Menezes Santos Barreto 

  5/4/2022 Das 8h às 12h 

Parte VI  
  
Tema 1  – Meta Modelo 

 Estrutura Profunda. 
 Estrutura de Superfície. 
 Origem. 
 Omissão. 
 Generalização. 
 Distorção. 
 Quando Perguntar “por quê ?” 

  
  
Tema 2  –  Posições Perceptivas 

 Identificar a situação. 
 Configurar seu espaço. 
 Conhecer cada posição (pessoa). 
 Explorar cada posição. 
 Analisar o que você aprendeu. 

  
Professora: Cristiane Menezes Santos Barreto 

  

  Carga Horária do Módulo III 8 horas-aula 

MÓDULO IV   

Data Horário Conteúdo Programático e/ou Atividades   

6/4/2022 Das 8h às 12h 

Parte VII 
  
Tema 1 Como Fazer Perguntas 

 A Magia de saber fazer perguntas: O quê?; Por quê?; Quando?;  
Como?; Onde?; Quem? 

  
Tema 2 – Perguntas abertas, fechadas e circulares? 

 Anamnese – entrevista – pré-mediação. 
 Pré-talk  –  conversa prévia. 
 Contexto de conformidade – construção de agenda. 

  
Professora: Cristiane Menezes Santos Barreto 

  

7/4/2022 Das 8h às 12h 

Parte VIII 
  
Tema 1  – Negociar e Influenciar. 

 Flexibilidade. 
 Negociação. 
 Poder pessoal. 
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 Estratégias 
 Estado mental. 
 Percepções. 
 Emoções. 
 Valores. 

  
Tema 2  –  Principais Técnicas de PNL 
  
Professora: Cristiane Menezes Santos Barreto 

8/4/2022 Das 8h às 12h 

PARTE IX 
  
Tema 1: Revisão 
 
Tema 2: Caso Prático 
  
  
Professora: Cristiane Menezes Santos Barreto 

  

Carga Horária do Módulo IV 12 horas-aula   

AVALIAÇÃO DO CURSO E AVALIAÇÃO DE REAÇÃO   

De 8 a 18 de abril de 2022 

•      Fórum TIRA-DÚVIDAS para a atividade Avaliativa; 
  
•      A atividade avaliativa será desenvolvida individualmente e terá um valor de 10,0 
pontos. Para a execução da proposta avaliativa, os(as) discentes deverão se 
apropriar dos conhecimentos ministrados durante as videoconferências, pela leitura 
do material disponível na plataforma, e utilizar o senso crítico diante da temática na 
escrita do texto de um registro reflexivo; 
  
•      Os(As) discentes deverão postar a atividade no Ambiente Virtual de 
Aprendizagem, impreterivelmente na data prevista em cronograma; 
  
•      A professora fará a correção da atividade e dará o feedback com a nota aos 
alunos e às alunas, no Ambiente Virtual de Aprendizagem até a data prevista em 
cronograma. 

  

Carga Horária da Avaliação 4 horas-aula   

Carga Horária Total  40 horas-aula   

                  

  

  5.2 PROFESSORA 

  Nome Cristiane Menezes Santos Barreto 

  
Síntese 
do 
Currículo 

Juíza de Direito do Estado da Bahia. Graduada em Direito, pela UFS. Especialista em Direito Processual Civil, pela 
Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC). MBA em Gestão de Pessoas e Formação de Líderes, pela 
Universidade Tiradentes. Formadora de Magistrado, pela Escola Nacional de Aperfeiçoamento e Formação de 
Magistrado (ENFAM). Qualificada em tutoria em EaD pela Enfam. Professora e tutora da Universidade Corporativa do 
Tribunal de Justiça da Bahia (UNICORP) da Cadeira Gestão de Pessoas e Administração Judiciária. Professora da 
MBA em Programação Neurolinguística (PNL) da disciplina Mediação e PNL. Professora do Curso e Capacitação em 
Mediação Extrajudicial, pelo IMEBA e Brasil Jurídico. Multiplicadora em Mediação e Técnicas Autocompositivas, pela 
Enfam e pela Escola de Magistrados da Bahia (EMAB). Mediadora Judicial, pela UNICORP. Mediadora voluntária do 
CEJUSC – Certificada em PCC – Professional Coach Certification, pela Sociedade Latina Americana de Coach 
(SLAC). Certificada em Practtioner Programação Neurolinguística (PNL), pelo Instituto Proser e pela Sociedade 
Internacional de PNL – Claudio Lara. Certificada em PDC - Professional DISC Certification, pela Sociedade Latina 
Americana de Coach (SLAC). Certificada em PDA – Análise de Perfil Comportamental, pela Opus Human. 
Comportamento Coaching em Excelência Pessoal (Tasso Institute). Facilitadora Lego Serious Play Methods and 
Materials. Coordenou 4 Balcões da Justiça e Cidadania. Coordenadora e facilitadora do Projeto Cartório Integrado do 
TJBA, anos 2017-2018. Magistrada desde 1999, atualmente lotada na Turma Recursal dos Sistemas dos Juizados. 
Fonte: //lattes.cnpq.br/1020478725057806 
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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, 17 de março de 2022. 
  

Desembargador MARCO VILLAS BOAS 
Diretor Geral da Esmat 

 

Portarias 
PORTARIA No 009, de 2022 – SEI nº 22.0.000003531-2 

  
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 da aplicação dos conhecimentos, habilidades e atitudes inerentes ao nível Practitioner em 
Programação Neurolinguística, por meio de seus conceitos e ferramentas, de forma a influenciar positivamente na qualidade de 
vida dos servidores do Nupemec e Cejuscs, promovendo a habilidade de ter sucesso profissional e pessoal. 
  
R E S O L V E 
Art. 1º Designar a juíza SILVANA MARIA PARFIENIUK sem prejuízo de sua função, como coordenadora do CURSO BÁSICO 
DE PROGRAMAÇÃO NEUROLINGUÍSTICA – PNL 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, 17  de março de 2022. 
  

Desembargador MARCO VILLAS BOAS 
Diretor Geral da Esmat 
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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. 
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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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