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SEÇÃO JUDICIAL 

1º GRAU DE JURISDIÇÃO 

ARAGUAÇU 
1ª escrivania cível 

Editais 
EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA 
Processo eletrônico (site www.tjto.jus.br, link: e-proc, consulta processual: 0002225-04.2020.8.27.2705 Ação: Interdição 
Requerente: Maria Aparecida da Silva, requerida Dayane Silva Santos. Prazo: 10 dias. Finalidade: FAZ SABER a quantos o 
presente Edital de Publicação de Sentença, virem ou dele tiverem conhecimento, que foi proferido sentença nos autos acima 
mencionados, conforme teor a seguir transcrito: “ Diante do exposto, julgo procedente o pedido, para decretar a interdição 
total de Dayane Silva Santos, nomeando-lhe curador(a) para todos os atos da vida civil, sua mãe, Maria Aparecida da 
Silva, a qual incumbe representá-la na defesa de seus direitos principalmente, frente aos órgãos públicos da 
administração em geral (INSS, Unidades de Saúde) e privados (bancos em geral e outros), extinguindo-se o processo 
com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Lavre-se o termo de curadoria 
definitiva, especificando os poderes do curador frente ao exercício de gerir a vida do curatelado, nos termos acima delineados. 
Após, intime-se o(a) curador(a) nomeado(a) para assiná-lo em cartório, no prazo de cinco dias. Transitada em julgado, inscreva a 
sentença no Registro de Pessoas Naturais de Araguaçu-TO, bem como providenciem a sua averbação no assento de 
nascimento do(a) interditando(a), nos termos dos artigos 89, 92 e 107, § 1°, da Lei n° 6.015/73, publicando-a imediatamente na 
rede mundial de computadores, no sítio do Tribunal de Justiça do Tocantins e na Plataforma de Editais do Conselho Nacional de 
Justiça – CNJ, onde deverá permanecer por 06 (seis) meses, bem como na Imprensa local por uma vez e na Oficial por 03 (três) 
vezes, com intervalo de 10 (dez) dias, constando do edital os nomes do(a) interditado(a) e do(a) curador(a), causa da interdição, 
os limites da curatela, conforme dispõe o artigo 755, § 3º, do Código de Processo Civil. Intimem. Cumpra-se. Araguaçu, 26 de 
julho de 2021 Jossanner Nery Nogueira Luna – Juiz de Direito Respondendo. 
 
 EDITAL DE INTIMAÇÃO  
Processo eletrônico (site www.tjto.jus.br, link: e-proc, consulta processual: 0000185-25.2015.8.27.2705. Ação: CIVIL PÚBLICA 
POR ATOS DE IMPROBIDADE, Requerente: Ministério Público de Araguaçu, requerida: Waltyr Rocha Santos Santana e 
Bernardo Vidal Consultoria. Prazo: 15 dias. Finalidade: Fica a parte requerida BERNARDO VIDAL CONSULTORIA LTDA, 
DEDIVAMENTE INTIMADA, CNPJ n. 10.656.468/0001-92, na pessoa do seu representante legal, com endereço incerto e não 
sabido, para no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar manifestação por escrito, que poderá ser instruída com documentos e 
justificações (Lei nº 8.429/92). 
 

ARAGUAINA 
1ª vara cível 

Boletins de expediente 
Execução de Título Extrajudicial Nº 0016515-26.2017.8.27.2706/TO 
AUTOR: BANCO BRADESCO S.A. 
RÉU: SANGELA MARIA DA COSTA E SILVA ALENCAR - REVEL 
RÉU: S. M. DA COSTA E SILVA ALENCAR - ME 
DESPACHO/DECISÃO - EVENTO 255: "Estou diante de ação de execução para pagamento de quantia certa. O executado não 
pagou voluntariamente o débito, de modo que foi realizada a penhora em suas contas bancárias; e o executado, por outro lado, 
nada manifestou sobre a impenhorabilidade dos valores ou que remanescia indisponibilidade excessiva, não obstante 
devidamente intimado. Diante disso, havendo o cumprimento de todos os requisitos legais para as tomadas dos atos de 
expropriação, devem os valores penhorados serem levantados em favor do credor. Ante o exposto, com o trânsito em julgado da 
sentença ou após renúncia expressa ao prazo recursal – ou – decorrido o decurso de 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 de 
R$ 172,05 (cento e setenta e dois reais e cinco centavos) e seus acréscimos (evento 233). ..." INTIMAÇÃO AO REVEL. 
 
Execução de Título Extrajudicial Nº 0000635-28.2016.8.27.2706/TO 
AUTOR: BANCO DA AMAZONIA SA 
RÉU: CÍCERO PASSOS DA CONCEIÇÃO - REVEL 
DESPACHO/DECISÃO - EVENTO 154: "Cuida-se de ação de execução em que o credor pugnou pela seguinte medida visando a 
satisfação de seu crédito (evento 152):  [...] Neste sentido, o Banco demonstra inarredável interesse em impulsionar a demanda, 
razão pela qual entende o Banco seja pertinente a realização de efetivação da consulta ao SISTEMA eRIDFT - Sistema de 
Registro de Imóveis Eletrônico - no qual se obterá a localização de eventuais imóveis inscritos em nome dos executados e 
inclusão de constrição geral de bens dos devedores; tal como preceitua os artigos 378 e 438, ambos do Código de Processo 
Civil/2015, compor o acervo patrimonial no qual possa recair a penhora. [...] Entretanto, verifica-se que o pedido é incabível, pois 
a parte autora não é beneficiária da gratuidade da justiça, devendo, portanto, promover a diligência por meio do própria sistema 
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eRIDFT, e promover o pagamento dos emolumentos correspondentes na hipótese de serem encontradas certidões de imóveis 
em nome da parte executada. Isso posto, com base nos fundamentos acima, INDEFIRO o pedido formulado no evento 152; e, 
em continuidade à marcha processual, determino a intimação da parte autora, para que, no prazo de 30 (trinta) dias, dê o devido 
andamento ao feito, indicando os meios para a satisfação de seu crédito. Decorrido o prazo retro sem manifestação, INTIMEM-
SE, autor e respectivo advogado, para dar o devido andamento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do 
processo sem resolução do mérito e consequente arquivamento. Cumpra-se." INTIMAÇÃO AO REVEL. 
 
Execução de Título Extrajudicial Nº 0008451-27.2017.8.27.2706/TO 
AUTOR: BANCO BRADESCO S.A. 
RÉU: JOSE ARAUJO SILVA - REVEL 
DESPACHO/DECISÃO - EVENTO 225: "...Isso posto, com base nos fundamentos acima, INDEFIRO ambos os pedidos 
formulados no evento 221; e, em continuidade à marcha processual, determino: 1 INTIME-SE o exequente para, no prazo de 15 
(quinze) dias, promover o andamento do feito, indicando meios para a satisfação do seu crédito; 2 Transcorrido o prazo retro sem 
manifestação, ARQUIVEM-SE os autos e CUMPRA-SE o provimento 09/2019 da CGJUS/TO, sem prejuízo de posterior 
desarquivamento a pedido da parte interessada. Eventuais custas e taxa judiciária desta fase são devidas pelo executado. 3 No 
caso de arquivamento dos autos, deverá o sr. escrivão observar e certificar a ocorrência de prescrição intercorrente e fazer a 
conclusão dos autos. 4 OBSERVE-SE e PROCEDA-SE conforme Portaria nº 001/2019 deste juízo, naquilo que for compatível - 
artigo 1º - adotando-se as normativas pertinentes a cada fase procedimental, fazendo-se conclusão no momento oportuno. 
Cumpra-se." INTIMAÇÃO AO REVEL. 
 

1ª vara criminal 

Editais de citações com prazo de 15 dias 
Edital de Citação com prazo de 15 dias 
Francisco Vieira Filho, Juiz de Direito  titular da1ª Vara Criminal desta Cidade e Comarca de Araguaina Estado do Tocantins FAZ 
SABER a todos os que o presente edital virem, ou dele tiverem conhecimento, que por meio deste edital  CITAR o (a) 
acusado(a): GILDVAN OLIVEIRA BRITO, brasileiro, união estável, lavrador, nascido aos 11/01/1980, natural de Balsas-MA, filho 
de Francisco Pereira Brito e Aldenora Oliveira Brito, residente e domiciliado na Rua Juriti, Qd 56, Lt. 16, s/n, Setor Maracanã, 
nesta cidade, o(a) qual foi denunciado(a) nas penas do artigo 180, caput, do Código Penal, nos autos da ação penal nº 
0018106-52.2019.8.27.2706, e como está em lugar incerto ou não sabido, fica citado pelo presente para o fim exclusivo de o 
acusado oferecer  defesa preliminar. O prazo para a defesa começará a fluir do comparecimento pessoal do acusado ou do 
defensor constituído. Para o conhecimento de todos é passado o presente edital, cuja 2ª via fica afixada no "Placar" do Fórum da 
Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins e a 3ª via publicado no Diário da Justiça Eletrônico. Comarca de Araguaína, Estado 
do Tocantins, 23 de março de 2022. Eu, Horades da Costa Messias, técnica judiciária, digitei o presente. 
 
Edital de Citação com prazo de 15 dias 
Francisco Vieira Filho, Juiz de Direito  titular da1ª Vara Criminal desta Cidade e Comarca de Araguaina Estado do Tocantins FAZ 
SABER a todos os que o presente edital virem, ou dele tiverem conhecimento, que por meio deste edital  CITAR o (a) 
acusado(a): JEAN CARLOS MOREIRA DE SOUSA, brasileiro, nascido em 14/06/1983, filho de Paulo Pinheiro da Silva e 
Dionísia Moreira de Sousa, portador de RG nº 1389253 SSP/TO e CPF nº 006.590.471- 01, residente na Rua 04, s/nº, QD 03, LT 
19, Conjunto Residencial Patrocínio, CEP: 77826-608, Araguaína-T, o(a) qual foi denunciado(a) nas penas do artigo 129, §2º, 
incisos I e II, do Código Penal nos autos da ação penal nº 0009467-74.2021.8.27.2706, e como está em lugar incerto ou não 
sabido, fica citado pelo presente para o fim exclusivo de o acusado oferecer  defesa preliminar. O prazo para a defesa começará 
a fluir do comparecimento pessoal do acusado ou do defensor constituído. Para o conhecimento de todos é passado o presente 
edital, cuja 2ª via fica afixada no "Placar" do Fórum da Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins e a 3ª via publicado no 
Diário da Justiça Eletrônico. Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, 23 de março de 2022. Eu, Horades da Costa Messias, 
técnica judiciária judiciária, digitei o presente. 
 

1ª vara da família e sucessões 

Editais de publicações de sentenças de interdição 
EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO 
O Doutor FABIANO RIBEIRO, MM. Juiz de Direito, titular da 1ª Vara de Família e Sucessões da Comarca de Araguaína, Estado 
do Tocantins, na forma da lei, etc... FAZ SABER a quem o presente Edital virem, ou dele conhecimento tiverem, que por este 
Juízo e respectiva Escrivania, processam os autos de INTERDIÇÃO nº.00243632520218272706 requerida por RAIMUNDO 
PAULO SANTANA, brasileiro, casado, vigilante, residente e domiciliado na Rua 11, s/n, Quadra 12, Lote 09, Setor Morada do Sol 
02, CEP: 77826-454, Araguaína - TO, telefone: (63) 99209-8707  move em face de MARIA LENI PEREIRA SANTANA, brasileira, 
solteira, nascida em 18/04/1966, natural de Luciara - MT., filha de Cloves Paulo Santana e Raimunda Pereira Santana, residente 
em sua companhia, portadora de retardo mental moderado, CID F71.1. Pelo MM. Juiz, no evento 09 foi prolatada a sentença, 
cuja parte dispositiva segue transcrita: “ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, para conceder a substituição da 
curatela, e nomeio RAIMUNDO PAULO SANTANA, como Curador de sua Irmã MARIA LENI PEREIRA SANTANA, para a 
prática de atos de natureza negocial e patrimonial, não podendo, todavia, o(a) Curador(a) praticar atos de disposição de direito 
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em nome da Curatelada, tais como alienação de bens, oneração de bens e  pactuação de empréstimos bancários, sem prévia 
autorização judicial. Fica o (a) Curador(a) autorizado(a) a representar o(a) Curatelado(a) perante órgãos públicos, para tratar de 
interesses do(a) mesmo(a), bem como perante Institutos de Previdência, podendo levantar pagamentos de benefícios 
previdenciários, efetuar recadastramentos, inclusive criação, atualização, liberação e renovação de senhas. O(A) Curador(a) 
nomeado(a) deverá prestar compromisso legal, entrando no exercício imediato do encargo. Fica dispensada a especialização de 
hipoteca legal. Fica o(a) Curador(a) ciente de que deverá aplicar em benefício do(a) Curatelado(a), os valores decorrentes de 
benefícios previdenciários e/ou quaisquer rendas obtidas pelo(a) mesmo(a), de tudo prestando contas na forma do artigo 1.774 
do Código Civil. Em consequência, procedo à extinção do processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, 
do Código de Processo Civil. Oficie-se ao INSS para informar a alteração do(a) Curador(a) de MARIA LENI PEREIRA SANTANA, 
encaminhando cópia desta Sentença, pelos meios eletrônicos disponíveis. Expeça-se Termo de Curatela. Custas sobrestadas 
na forma do art. 98, § 3º, do CPC. Sem condenação em honorários. A presente sentença deverá ser inscrita no competente 
Registro de Pessoas Naturais onde se acha lavrado o assento de nascimento/casamento do(a) Curatelado(a) e imediatamente 
publicada na rede mundial de computadores, no sítio do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins e na plataforma de 
editais do Conselho Nacional de Justiça, onde permanecerá por 6 (seis) meses; na imprensa local, 1 (uma) vez, e no Diário de 
Justiça, por 3 (três) vezes, com intervalo de 10 (dez) dias, constando do edital os nomes do(a) Curatelado(a) e do(a) Curador(a), 
a causa e os limites da curatela/interdição e, não sendo total, os atos que o(a) Curatelado(a) poderá praticar autonomamente, 
tudo conforme dispõe o § 3º do art. 755 do Novo Código de Processo Civil. P. R. Intimem-se eletronicamente as Partes e o 
Ministério Público (sendo caso de intervenção), observando o prazo em dobro se cabível. As comunicações de atos deste 
processo, incluindo as citações e/ou intimações, serão feitas pelo e-Proc (Patrono), por meio eletrônico (e-mail, ferramentas de 
mensagem instantânea como WhatsApp, Telegram, Signal, Facebook, Instagram, mensagem de texto, etc.), pelo Correio (com 
aviso de recebimento), e por Oficial de Justiça quando frustradas as formas anteriores. Tudo conforme disposições constantes 
na Lei n. 11.419/2006 (art.9°), na Instrução Normativa n. 5/2011 do TJTO (art. 22), no Código de Processo Civil (arts. 238, 
243, 246, 247, 248, 249, 270, 274, 275) e também na Portaria-Conjunta nº 11/2021 do TJTO e CGJUSTO (art.12). Requerida a 
dispensa do prazo para interposição de recurso, defiro e homologo, antecipadamente. Transitada em julgado esta, dê-se as 
devidas baixas.Publique-se Registre-se.Intimem-se.". E, para que não aleguem ignorância, mandou expedir o presente, que será 
 publicado na forma da lei.  OBSERVAÇÃO: O processo tramita por meio eletrônico e, através do número 0022356-
02.2017.8.27.2706 e chave 716349367717 do processo acima informados, é permitido o acesso integral dos autos junto ao site 
do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins. Link de acesso ao processo 
eletrônico:https://consultaeproc.tjto.jus.br/eprocV2_prod_1grau/externo_controlador.php?acao=processo_consulta_publi
ca DADO E PASSADO nesta Cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins aos 24/01/2022. Eu, Thaynara Kelly de O. 
Silva, Estagiária/ Mat. 363636, digitei e conferi. 
 
EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO 
O Doutor FABIANO RIBEIRO, MM. Juiz de Direito, titular da 1ª Vara de Família e Sucessões da Comarca de Araguaína, Estado 
do Tocantins, na forma da lei, etc... FAZ SABER a quem o presente Edital virem, ou dele conhecimento tiverem, que por este 
Juízo e respectiva Escrivania, processam os autos de INTERDIÇÃO nº.00244481120218272706, requerida por CLAUDILENE 
MARA MOURA MACEDO SOUSA, brasileiro, casada, fiscal de caixa, residente e domiciliado na Rua das Faias, n° 84, Setor 
Tereza Hilário Ribeiro, Araguaína/TO, CEP 77827-280, telefone: (63) 99277-2798 (WhatsApp)  move em face de MARIA DA 
CRUZ MOURA BEZERRA, brasileira, solteira, aposentada, residente e domiciliado na Rua Jatobá, n° 44, setor Araguaína Sul, 
Araguaína/TO. Pelo MM. Juiz, no evento 10 foi prolatada a sentença, cuja parte dispositiva segue transcrita: “ISTO 
POSTO, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, para conceder a substituição da curatela, e nomeio CLAUDILENE MARA 
MOURA MACEDO SOUSA, como Curadora de sua Irmã MARIA DA CRUZ MOURA BEZERRA, não podendo, todavia, o(a) 
Curador(a) praticar atos de disposição de direito em nome da Curatelada, tais como alienação de bens, oneração de bens e  
pactuação de empréstimos bancários, sem prévia autorização judicial. Fica o(a) Curador(a) autorizado(a) a representar 
o(a) Curatelado(a) perante órgãos públicos, para tratar de interesses do(a) mesmo(a), bem como perante Institutos de 
Previdência, podendo levantar pagamentos de benefícios previdenciários, efetuar recadastramentos, inclusive criação, 
atualização, liberação e renovação de senhas. O(A) Curador(a) nomeado(a) deverá prestar compromisso legal, entrando no 
exercício imediato do encargo. Fica dispensada a especialização de hipoteca legal. Fica o(a) Curador(a) ciente de que deverá 
aplicar em benefício do(a) Curatelado(a), os valores decorrentes de benefícios previdenciários e/ou quaisquer rendas obtidas 
pelo(a) mesmo(a), de tudo prestando contas na forma do artigo 1.774 do Código Civil. Em consequência, procedo à extinção do 
processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Oficie-se ao INSS para 
informar a alteração da Curadora da Sra. MARIA DA CRUZ MOURA BEZERRA, encaminhando cópia desta sentença, pelos 
meios eletrônicos disponíveis. Expeça-se Termo de Curatela. Custas sobrestadas na forma do art. 98, § 3º, do CPC. Sem 
condenação em honorários. A presente sentença deverá ser inscrita no competente Registro de Pessoas Naturais onde se acha 
lavrado o assento de nascimento/casamento do(a) Curatelado(a) e imediatamente publicada na rede mundial de computadores, 
no sítio do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins e na plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça, onde 
permanecerá por 6 (seis) meses; na imprensa local, 1 (uma) vez, e no Diário de Justiça, por 3 (três) vezes, com intervalo de 10 
(dez) dias, constando do edital os nomes do(a) Curatelado(a) e do(a) Curador(a), a causa e os limites da curatela/interdição e, 
não sendo total, os atos que o(a) Curatelado(a) poderá praticar autonomamente, tudo conforme dispõe o § 3º do art. 755 do 
Novo Código de Processo Civil. P. R. Intimem-se eletronicamente as Partes e o Ministério Público (sendo caso de 
intervenção), observando o prazo em dobro se cabível. As comunicações de atos deste processo, incluindo as citações e/ou 
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intimações, serão feitas pelo e-Proc (Patrono), por meio eletrônico (e-mail, ferramentas de mensagem instantânea como 
WhatsApp, Telegram, Signal, Facebook, Instagram, mensagem de texto, etc.), pelo Correio (com aviso de recebimento), 
e por Oficial de Justiça quando frustradas as formas anteriores. Tudo conforme disposições constantes na Lei n. 11.419/2006 
(art.9°), na Instrução Normativa n. 5/2011 do TJTO (art. 22), no Código de Processo Civil (arts. 238, 243, 246, 247, 248, 
249, 270, 274, 275) e também na Portaria-Conjunta nº 11/2021 do TJTO e CGJUSTO (art.12). Requerida a dispensa do prazo 
para interposição de recurso, defiro e homologo, antecipadamente. Transitada em julgado esta, dê-se as devidas 
baixas.Publique-se Registre-se.Intimem-se.". E, para que não aleguem ignorância, mandou expedir o presente, que será 
 publicado na forma da lei.  OBSERVAÇÃO: O processo tramita por meio eletrônico e, através do número 0022356-
02.2017.8.27.2706 e chave 716349367717 do processo acima informados, é permitido o acesso integral dos autos junto ao site 
do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins. Link de acesso ao processo 
eletrônico:https://consultaeproc.tjto.jus.br/eprocV2_prod_1grau/externo_controlador.php?acao=processo_consulta_publi
ca DADO E PASSADO nesta Cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins aos (25/01/2022). Eu, Thaynara Kelly De O. 
Silva/Estagiária do Judiciário/Mat. 363636, digitei e conferi. 
 
EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO 
O Doutor FABIANO RIBEIRO, MM. Juiz de Direito, titular da 1ª Vara de Família e Sucessões da Comarca de Araguaína, Estado 
do Tocantins, na forma da lei, etc... FAZ SABER a quem o presente Edital virem, ou dele conhecimento tiverem, que por este 
Juízo e respectiva Escrivania, processam os autos de INTERDIÇÃO nº.00212809820218272706, requerida por MARIA ODETE 
BEZERRA DA SILVA, brasileira, união estável, do lar, residente e domiciliado na Rua Fernando de Noronha, nº 05, Setor 
Carajás, no município de Araguaína, Estado do Tocantins,  move em face de LOURIVAL QUERINO DA SILVA, brasileiro, 
solteiro, deficiente. Pelo MM. Juiz, no evento 15 foi prolatada a sentença, cuja parte dispositiva segue transcrita: “ISTO 
POSTO, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, para conceder a substituição da curatela, e nomeio MARIA ODETE BEZERRA 
DA SILVA, como Curadora de LOURIVAL QUERINO DA SILVA, para a prática de atos de natureza negocial e patrimonial, não 
podendo, todavia, o(a) Curador(a) praticar atos de disposição de direito em nome do Curatelado, tais como alienação de bens, 
oneração de bens e  pactuação de empréstimos bancários, sem prévia autorização judicial. A presente curatela não abrange os 
atos existenciais mencionados no art.6.º, da Lei n.º 13.146/2015, ficando o(a) Curador(a) autorizado(a) a representar 
o(a) Curatelado(a) perante órgãos públicos, para tratar de interesses do(a) mesmo(a), bem como perante Institutos de 
Previdência, podendo levantar pagamentos de benefícios previdenciários, efetuar recadastramentos, inclusive criação, 
atualização, liberação e renovação de senhas. O(A) Curador(a) nomeado(a) deverá prestar compromisso legal, entrando no 
exercício imediato do encargo. Fica dispensada a especialização de hipoteca legal. Fica o(a) Curador(a) ciente de que deverá 
aplicar em benefício do(a) Curatelado(a), os valores decorrentes de benefícios previdenciários e/ou quaisquer rendas obtidas 
pelo(a) mesmo(a), de tudo prestando contas na forma do artigo 1.774 do Código Civil. Em consequência, procedo à extinção do 
processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Oficie-se ao INSS para 
informar a alteração do(a) Curador(a) de LOURIVAL QUERINO DA SILVA, encaminhando cópia desta Sentença, pelos meios 
eletrônicos disponíveis. Expeça-se Termo de Curatela. Custas sobrestadas na forma do art. 98, § 3º, do CPC. Sem condenação 
em honorários. A presente sentença deverá ser inscrita no competente Registro de Pessoas Naturais onde se acha lavrado o 
assento de nascimento/casamento do(a) Curatelado(a) e imediatamente publicada na rede mundial de computadores, no sítio do 
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins e na plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça, onde 
permanecerá por 6 (seis) meses; na imprensa local, 1 (uma) vez, e no Diário de Justiça, por 3 (três) vezes, com intervalo de 10 
(dez) dias, constando do edital os nomes do(a) Curatelado(a) e do(a) Curador(a), a causa e os limites da curatela/interdição e, 
não sendo total, os atos que o(a) Curatelado(a) poderá praticar autonomamente, tudo conforme dispõe o § 3º do art. 755 do 
Novo Código de Processo Civil. P. R. Intimem-se eletronicamente as Partes e o Ministério Público (sendo caso de 
intervenção), observando o prazo em dobro se cabível. As comunicações de atos deste processo, incluindo as citações e/ou 
intimações, serão feitas pelo e-Proc (Patrono), por meio eletrônico (e-mail, ferramentas de mensagem instantânea como 
WhatsApp, Telegram, Signal, Facebook, Instagram, mensagem de texto, etc.), pelo Correio (com aviso de recebimento), 
e por Oficial de Justiça quando frustradas as formas anteriores. Tudo conforme disposições constantes na Lei n. 11.419/2006 
(art.9°), na Instrução Normativa n. 5/2011 do TJTO (art. 22), no Código de Processo Civil (arts. 238, 243, 246, 247, 248, 
249, 270, 274, 275) e também na Portaria-Conjunta nº 11/2021 do TJTO e CGJUSTO (art.12). Requerida a dispensa do prazo 
para interposição de recurso, defiro e homologo, antecipadamente. Transitada em julgado esta, dê-se as devidas baixas. 
Publique-se Registre-se.Intimem-se.". E, para que não aleguem ignorância, mandou expedir o presente, que será  publicado na 
forma da lei. OBSERVAÇÃO: O processo tramita por meio eletrônico e, através do número 0022356-02.2017.8.27.2706 e 
chave 716349367717 do processo acima informados, é permitido o acesso integral dos autos junto ao site do Tribunal de Justiça 
do Estado do Tocantins. Link de acesso ao processo 
eletrônico:https://consultaeproc.tjto.jus.br/eprocV2_prod_1grau/externo_controlador.php?acao=processo_consulta_publi
ca DADO E PASSADO nesta Cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins aos vinte e seis dias do mês de janeiro do 
ano  de dois mil e vinte e dois (26/01/2022). Eu, Thaynara Kelly De O. Silva, Estagiária do Judiciário/Mat. 363636, digitei e 
conferi. 
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2ª vara cível 

Editais de citações com prazo de 30 dias 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - USUCAPIÃO  
Processo n. 0001760-21.2022.8.27.2706/TO 
AUTOR: JOAO BATISTA PEREIRA DA SILVA 
RÉU: EMAR EMPREENDIMENTOS ARAGUAIA LTDA 
O Juízo da 2ª Vara Cível de Araguaína, Estado do tocantins, 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 o feito n. 00017602120228272706 
chave n. 423899629922, envolvendo as partes  JOAO BATISTA PEREIRA DA SILVA e ré(us) EMAR EMPREENDIMENTOS 
ARAGUAIA LTDA e que por este meio promove a CITAÇÃO dos réus incertos e não sabidos, bem como terceiros eventuais 
interessados, para, no prazo de quinze (15) dias, oferecerem resposta/contestação à referida ação, que visa ao domínio do 
imóvel denominado: Lote nº 02, da Quadra nº 13, situado na Rua Castro Alves, integrante do Loteamento Raio de Sol, Setor 
Oeste, Araguaína-TO, com área de 400,34 m² (quatrocentos metros quadrados e trinta e quatro centímetros quadrados), 
contendo as seguintes dimensões: 12,90 m (doze metros e noventa centímetros) pela linha de frente, confrontando com a Rua 
Castro Alves; 30,96 m (trinta metros e noventa e seis centímetros) pela lateral esquerda, confrontando com o Lote nº 01; 31,14 m 
(trinta e um metros e quatorze centímetros) pela lateral direita, confrontando com o Lote nº 03 e; 12,90 m (doze metros e noventa 
centímetros) pela linha de fundo, confrontando com o Lote nº 16., registrado sob matrícula nº 35.481, do Serviço de Registro 
de Imóveis de Araguaína/TO, ficando cientes de que não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros 
os fatos articulados pela parte autora na inicial. E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente edital, 
o qual será publicado na rede mundial de computadores, no sítio do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, no Diário da 
Justiça e em jornal de ampla circulação, além de ser afixado no placar do Fórum local. Ressalva-se que a publicação deste edital 
será feita apenas no órgão oficial quando a parte for beneficiária da gratuidade da justiça. ADVERTÊNCIA: Para ter acesso a 
todo o teor do processo, basta acessar o sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins em www.tjto.jus.br e 
seguir os passos: > Processo Judicial Eletrônico - e-Proc > e-Proc 1º grau > Consulta Pública > Rito Ordinário > digitar o número 
do processo: 0001760-21.2022.8.27.2706 e a chave do processo: 423899629922. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca 
de Araguaína, Estado do Tocantins, aos vinte e três dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e dois (23/03/2022). Eu, 
Ana Neri do Rego Cunha, Técnica Judiciária, que digitei e conferi. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO – USUCAPIÃO – PRAZO 30 (TRINTA) DIAS 
Processo n.: 0001747-22.2022.8.27.2706/TO 
Requerente: MARIANA MENDES LIMA 
AUTOR: VALDIRENE FERREIRA DA SILVA MORAIS 
AUTOR: HUMBERTO SILVEIRA DE MORAIS 
RÉU: IMOBILIARIA PINHEIRO SAO MIGUEL S/C LTDA 
O Juízo da 2ª Vara Cível de Araguaína, Estado do tocantins, 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 o feito n. 00017472220228272706 
chave n. 200306521222, envolvendo as partes  VALDIRENE FERREIRA DA SILVA MORAIS e HUMBERTO SILVEIRA DE 
MORAIS e ré(us) IMOBILIARIA PINHEIRO SAO MIGUEL S/C LTDA e que por este meio promove a CITAÇÃO dos réus 
incertos e não sabidos, bem como terceiros eventuais interessados, para, no prazo de quinze (15) dias, oferecerem 
resposta/contestação à referida ação, que visa ao domínio do imóvel denominado: Lote nº 02, da Quadra nº 07, situado na 
Avenida São Jorge, Setor São Miguel, Araguaína-TO, com área de 365,59 m² (trezentos e sessenta e cinco metros quadrados e 
cinquenta e nove centímetros quadrados), contendo as seguintes dimensões: 15,10 m (quinze metros e dez centímetros) pela 
linha de frente, confrontando com a Avenida São Jorge; 25,33 m (vinte e cinco metros e trinta e três centímetros) pela lateral 
esquerda, confrontando com o Lote nº 01; 23 m (vinte e três metros) pela lateral direita, confrontando com o Lote nº 03 e; 15,30 
m (quinze metros e trinta centímetros) pela linha de fundo, confrontando com os Lotes nº 22 e nº 23, registrado sob matrícula nº 
100,048, do Serviço de Registro de Imóveis de Araguaína/TO, ficando cientes de que não sendo contestada a ação, presumir-
se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pela parte autora na inicial. E para que ninguém possa alegar ignorância, 
mandou expedir o presente edital, o qual será publicado na rede mundial de computadores, no sítio do Tribunal de Justiça do 
Estado do Tocantins, no Diário da Justiça e em jornal de ampla circulação, além de ser afixado no placar do Fórum local. 
Ressalva-se que a publicação deste edital será feita apenas no órgão oficial quando a parte for beneficiária da gratuidade da 
justiça. ADVERTÊNCIA: Para ter acesso a todo o teor do processo, basta acessar o sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do 
Estado do Tocantins em www.tjto.jus.br e seguir os passos: > Processo Judicial Eletrônico - e-Proc > e-Proc 1º grau > Consulta 
Pública > Rito Ordinário > digitar o número do processo: 0001747-22.2022.8.27.2706 e a chave do 
processo: 200306521222. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos vinte e três dias 
do mês de março do ano de dois mil e vinte e e dois (23/03/2022). Eu, Ana Neri do Rego Cunha, Técnica Judiciária, que digitei  e 
conferi. 
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Central de execuções fiscais 

Editais de intimações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO - com prazo de 15 (quinze) dias 
A Magistrada, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que por esta Vara 
de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública de Araguaína-TO, processam os autos de Execução Fiscal nº 0004872-
76.2014.8.27.2706, proposta pelo ESTADO DO TOCANTINS em face de NESTOR SERGIO DE ANDRADE, CPF nº 
37843591168, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada que atualmente encontra-se em lugar incerto e não sabido, para 
tomar ciência do inteiro teor da Decisão proferida no evento n.º 92 dos autos em epígrafe, a seguir transcrito: "...Ante o 
exposto, DEFIRO os pedidos formulados pela exequente para, sob a égide do parágrafo 3º, do artigo 782 do Código de Processo 
Civil, determinar a inclusão da dívida exequenda junto ao cadastro de proteção de crédito SERASA e, com base no art. 185-A do 
Código Tributário Nacional e do Provimento nº 39/2014 do CNJ, decretar a indisponibilidade dos bens dos executados, 
indisponibilidade essa limitada ao valor atualizado da execução. Intime-se. ALVARO NASCIMENTO CUNHA, Juiz de Direito,". E 
para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente edital que será publicado uma (01) vez no Diário Oficial 
da Justiça e afixado no placar do Fórum local. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, 
aos 23 dias do mês de março de 2022. Eu, AMAURI SOUSA MOURA, Auxiliar Judiciário, que o digitei. Milene de Carvalho 
Henrique - Juíza de Direito. 
 

Editais de citações com prazo de 30 dias 
EDITAL Nº 4976004, de Citação com prazo de 30(trinta) dias 
A Magistrada, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que através 
deste CITA o(s) executado(s) IRIS BARBOZA NEVES, pessoa fisica, inscrito no CPF sob o n° 060.416.821-79, por estar 
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 
0006327-66.2020.8.27.2706, que lhe move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para 
pagar a importância de R$ 4.712,07 (quatro mil, setecentos e doze reais e sete centavos), representada pela CDA's n° 
20190037001 e 20190037002 datadas de 18/12/2019, acrescidas de juros, atualizações monetárias e demais cominações legais, 
ou no mesmo prazo garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial 
de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens à penhora, ou indicando à 
penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civi l, 
fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador especial atuante perante esta Vara de Execuções Fiscais e Ações 
de Saúde Pública de Araguaína , em caso de revelia. Tudo em conformidade com o Despacho, proferido no evento 04 - 
DECDESPA1, a seguir transcrito: "(4.2.1- Realizada as buscas e não sendo localizado endereço diverso da inicial e encerrado 
todos os meios de localização dos endereços do(s) executado(s), defiro desde logo, caso haja pedido, a expedição do Edital de 
Citação, com prazo de 30 (trinta) dias, observando-se as disposições do art. 8º, IV, da Lei de Execuções Fiscais. Aragguaina-
TO, 03 de novembro de 2020. Milene de Carvalho Henrique - Juíza de Direito)." E para que ninguém possa alegar ignorância, 
mandou expedir o presente edital que será publicado uma (01) vez no Diário Oficial da Justiça e afixado no placar do Fórum 
local. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos 22 dias do mês de março de 2022. 
Eu, Francisco Albery Fernandes Barros, Auxiliar Judiciário, que o digitei. Milene de Carvalho Henrique - Juíza de Direito. 
 
EDITAL Nº 4967177, de Citação com prazo de 30(trinta) dias 
A Magistrada, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que através 
deste CITA o  ESPÓLIO DE JOSE ARIMATEA FERREIRA ROCHA, pessoa fisica, inscrito no CPF sob o 029.179.711-34, na 
pessoa de seu representante legal, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, conforme Certidão acostada no evento 
21 - CERT1, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0008683-34.2020.8.27.2706, 
que lhe move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a importância de R$ 
27.658,58 (vinte e sete mil, seiscentos e cinquenta e oito reais e cinquenta e oito centavos), representada pela CDA n° 
20200005699, datada de 17/02/2020, acrescida de juros, atualização monetária e demais cominações legais, ou no mesmo 
prazo garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, 
que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens à penhora, ou indicando à penhora bens 
oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a 
parte executada que será NOMEADO curador especial atuante perante esta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde 
Pública de Araguaína , em caso de revelia. Tudo em conformidade com o Despacho, proferido no evento 06 - DECDESPA1, a 
seguir transcrito: "(4.2.1- Realizada as buscas e não sendo localizado endereço diverso da inicial e encerrado todos os meios de 
localização dos endereços do(s) executado(s), defiro desde logo, caso haja pedido, a expedição do Edital de Citação, com prazo 
de 30 (trinta) dias, observando-se as disposições do art. 8º, IV, da Lei de Execuções Fiscais. Araguaina-TO, 18 de março de 
2020. Sergio Aparecido Paio - Juiz de Direito)." E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente 
edital que será publicado uma (01) vez no Diário Oficial da Justiça e afixado no placar do Fórum local. DADO E PASSADO nesta 
cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos 21 dias do mês de março de 2022. Eu, Francisco Albery Fernandes 
Barros, Auxiliar Judiciário, que o digitei. Milene de Carvalho Henrique - Juíza de Direito. 
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EDITAL Nº 4966929, de Citação com prazo de 30(trinta) dias 
A Magistrada, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que através deste 
CITA o(s) executado(s): LEOLETE FERREIRA ARAUJO, pessoa fisica, inscrito no CPF sob o nº 618.638.311-34, por estar 
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 
0010531-56.2020.8.27.2706, que lhe move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para 
pagar a importância de R$ 3.826,92 (três mil, oitocentos e vinte e seis reais e noventa e dois centavos), representada pela CDA 
n° 20190037279, datada de 26/12/2019, acrescida de juros, atualização monetária e demais cominações legais, ou no mesmo 
prazo garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, 
que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens à penhora, ou indicando à penhora bens 
oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a 
parte executada que será NOMEADO curador especial atuante perante esta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde 
Pública de Araguaína , em caso de revelia. Tudo em conformidade com o Despacho, proferido no evento 05 - DECDESPA1, a 
seguir transcrito: "(4.2.1- Realizada as buscas e não sendo localizado endereço diverso da inicial e encerrado todos os meios de 
localização dos endereços do(s) executado(s), defiro desde logo, caso haja pedido, a expedição do Edital de Citação, com prazo 
de 30 (trinta) dias, observando-se as disposições do art. 8º, IV, da Lei de Execuções Fiscais. Araguaina-TO, 15 de abril de 
2020. Sergio Aparecido Paio - Juiz de Direito)." E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente 
edital que será publicado uma (01) vez no Diário Oficial da Justiça e afixado no placar do Fórum local. DADO E PASSADO nesta 
cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos 21 dias do mês de março de 2022. Eu, Francisco Albery Fernandes 
Barros, Auxiliar Judiciário, que o digitei. Milene de Carvalho Henrique - Juíza de Direito. 
 

Às partes e aos advogados 
ÁS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S) 
AUTOS Nº 5010267-32.2012.8.27.2706/TO 
Classe Judicial:  EXECUÇÃO FISCAL 
Exequente: ESTADO DO TOCANTINS 
Advogado/Procurador(a): KLEDSON DE MOURA LIMA 8786810 
Executado:    WILARDO LOPES BEZERRA 
Executado:    W L BEZERRA 
SENTENÇA: “(...) No caso sub judice, o marco inicial se deu em 28/10/2014, portanto, o prazo prescricional se perfectibilizou em 
28/10/2020, uma vez que é contado o prazo de suspensão de 01 (um) ano mais o prazo prescricional de 05 (cinco) anos. 
DISPOSITIVO. Ante o exposto, com respaldo no citado Recurso Especial Repetitivo nº 1.340.553, RECONHEÇO, de ofício, a 
prescrição intercorrente ao caso sub judice, e consequentemente, EXTINGO o feito com resolução de mérito, nos termos do 
artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil. Pautado no entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (AgInt no 
AREsp 1532496/SP; REsp 1834500/PE; e REsp 1769201/SP), bem como sob a égide do princípio da causalidade, deixo de 
condenar a exequente ao pagamento das despesas processuais finais e honorários advocatícios, tendo em vista que a parte 
executada deu causa ao ajuizamento da ação, sendo contraproducente que a exequente, além de perder o seu direito em ver 
satisfeito o crédito exequendo, ainda assuma a obrigação quanto ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios 
sucumbenciais. 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 - Promova-se a retirada de eventuais gravames existentes sobre bens de 
titularidade da parte executada; 3 - Caso seja interposto recurso de apelação: I) intime-se o apelado para apresentar 
contrarrazões, no prazo de lei; II) apresentado recurso adesivo, intime-se a parte contrária para apresentar contrarrazões, no 
prazo de lei; III) após, remetam-se os autos ao TJTO, independentemente de juízo de admissibilidade (CPC, art. 1.010, § 3º), a 
ser realizado pelo relator do recurso (CPC, art. 932, III). Intime-se. Cumpra-se. Araguaina-TO, 21 de março de 2022. Milene de 
Carvalho Henrique - Juíza de Direito. 
 
ÁS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S) 
AUTOS Nº 5008398-97.2013.8.27.2706/TO 
Classe Judicial:  EXECUÇÃO FISCAL 
Exequente: ESTADO DO TOCANTINS 
Advogado/Procurador(a): KLEDSON DE MOURA LIMA 8786810 
Executado:    HELLEN CASTILHO GOUVEIA 
SENTENÇA: “(...) No caso sub judice, o marco inicial se deu em 24/10/2014, portanto, o prazo prescricional se perfectibilizou em 
24/10/2020, uma vez que é contado o prazo de suspensão de 01 (um) ano mais o prazo prescricional de 05 (cinco) anos. 
DISPOSITIVO. Ante o exposto, com respaldo no citado Recurso Especial Repetitivo nº 1.340.553, RECONHEÇO, de ofício, a 
prescrição intercorrente ao caso sub judice, e consequentemente, EXTINGO o feito com resolução de mérito, nos termos do 
artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil. Pautado no entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (AgInt no 
AREsp 1532496/SP; REsp 1834500/PE; e REsp 1769201/SP), bem como sob a égide do princípio da causalidade, deixo de 
condenar a exequente ao pagamento das despesas processuais finais e honorários advocatícios, tendo em vista que a parte 
executada deu causa ao ajuizamento da ação, sendo contraproducente que a exequente, além de perder o seu direito em ver 
satisfeito o crédito exequendo, ainda assuma a obrigação quanto ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios 
sucumbenciais. Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública que: 1 - Intimem-se as partes 
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acerca do conteúdo da presente sentença; 2 - Promova-se a retirada de eventuais gravames existentes sobre bens de 
titularidade da parte executada; 3 - Caso seja interposto recurso de apelação: I) intime-se o apelado para apresentar 
contrarrazões, no prazo de lei; II) apresentado recurso adesivo, intime-se a parte contrária para apresentar contrarrazões, no 
prazo de lei; III) após, remetam-se os autos ao TJTO, independentemente de juízo de admissibilidade (CPC, art. 1.010, § 3º), a 
ser realizado pelo relator do recurso (CPC, art. 932, III). Intime-se. Cumpra-se. Araguaina-TO, 21 de março de 2022. Milene de 
Carvalho Henrique - Juíza de Direito. 
 
ÁS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S) 
AUTOS Nº 5000364-41.2010.8.27.2706/TO 
Classe Judicial:  EXECUÇÃO FISCAL 
Exequente: ESTADO DO TOCANTINS 
Advogado/Procurador(a): KLEDSON DE MOURA LIMA 8786810 
Executado:    MARIA DAS GRAÇAS JARDIM SILVA 
Executado:    M G J SILVA 
SENTENÇA: “(...) Ademais, friso que a própria exequente, depois de intimada, se limitou a exarar ciência quanto à prescrição 
alegada. In casu, o marco inicial se deu em 12/05/2011, portanto, o prazo prescricional se perfectibilizou em 12/05/2017, uma 
vez que é contado o prazo de suspensão de 01 (um) ano mais o prazo prescricional de 05 (cinco) anos. DISPOSITIVO. Ante o 
exposto, com respaldo no citado Recurso Especial Repetitivo nº 1.340.553, RECONHEÇO, de ofício, a prescrição 
intercorrente ao caso sub judice, e consequentemente, EXTINGO o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, 
inciso II, do Código de Processo Civil. Pautado no entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp 
1532496/SP; REsp 1834500/PE; e REsp 1769201/SP), bem como sob a égide do princípio da causalidade, deixo de condenar a 
exequente ao pagamento das despesas processuais finais e honorários advocatícios, tendo em vista que a parte executada deu 
causa ao ajuizamento da ação, sendo contraproducente que a exequente, além de perder o seu direito em ver satisfeito o crédito 
exequendo, ainda assuma a obrigação quanto ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios sucumbenciais. 
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 TJTO, independentemente de juízo de admissibilidade (CPC, art. 1.010, § 3º), a 
ser realizado pelo relator do recurso (CPC, art. 932, III).. Intime-se. Cumpra-se. Araguaina-TO, 21 de março de 2022. Milene de 
Carvalho Henrique - Juíza de Direito. 
 
ÁS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S) 
AUTOS Nº 5000339-09.2002.8.27.2706/TO 
Classe Judicial: EXECUÇÃO FISCAL 
Exequente: ESTADO DO TOCANTINS 
Advogado/Procurador(a): KLEDSON DE MOURA LIMA 8786810 
Executado:    ANTONIO MANOEL DE ARAUJO 
Executado:    A M DE ARAÚJO COMERCIO 
SENTENÇA: “(...) No caso sub judice, o marco inicial se deu em 26/11/2013, portanto, o prazo prescricional se perfectibilizou em 
26/11/2019, uma vez que é contado o prazo de suspensão de 01 (um) ano mais o prazo prescricional de 05 (cinco) anos. 
DISPOSITIVO. Ante o exposto, com respaldo no citado Recurso Especial Repetitivo nº 1.340.553, RECONHEÇO, de ofício, a 
prescrição intercorrente ao caso sub judice, e consequentemente, EXTINGO o feito com resolução de mérito, nos termos do 
artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil. Pautado no entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (AgInt no 
AREsp 1532496/SP; REsp 1834500/PE; e REsp 1769201/SP), bem como sob a égide do princípio da causalidade, deixo de 
condenar a exequente ao pagamento das despesas processuais finais e honorários advocatícios, tendo em vista que a parte 
executada deu causa ao ajuizamento da ação, sendo contraproducente que a exequente, além de perder o seu direito em ver 
satisfeito o crédito exequendo, ainda assuma a obrigação quanto ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios 
sucumbenciais. Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública que: 1 - Intimem-se as partes 
da presente sentença; 2 - Promova-se a retirada de eventuais gravames existentes em titularidade da parte executada; 3 - Caso 
seja interposto recurso de apelação: I) intime-se o apelado para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; II) apresentado 
recurso adesivo, intime-se a parte contrária para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; III) após, remetam-se os autos ao 
TJTO, independentemente de juízo de admissibilidade (CPC, art. 1.010, § 3º), a ser realizado pelo relator do recurso (CPC, art. 
932, III). Intime-se. Cumpra-se. Araguaina-TO, 21 de março de 2022. Milene de Carvalho Henrique - Juíza de Direito. 
 
ÁS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S) 
AUTOS Nº 0028660-12.2020.8.27.2706/TO 
Classe Judicial: EXECUÇÃO FISCAL 
Exequente: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
Advogado/Procurador(a): GUSTAVO FIDALGO E VICENTE PGM31051 
Executado:    OTAVIO BARRA BERNARDES 
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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. In casu, o exequente informou a quitação total 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 haja. Os honorários advocatícios 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 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 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. 4 - Cumprida a determinação 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. Intimem-se. Publique-se. Registre-se. Transitada em julgado, arquive-se. Araguaina-TO, 22 de março de 
2022. Milene de Carvalho Henrique - Juíza de Direito. 
 
ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S)   
AUTOS Nº 0004070-34.2021.8.27.2706/TO              
Classe Judicial: EXECUÇÃO FISCAL 
Exequente: MUNICIPIO DE ARAGUAINA   
Advogado/Procurador (a): GUSTAVO FIDALGO E VICENTE PGM31051, LUCAS RODRIGUES CARVALHO ARAUJO 
PGM046932 
Executado (s): PAULLA RODRIGUES MIRANDA 
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. Após o transito em julgado, volvam-se os autos 
para o arquivo definitivo com as devidas cautelas de praxe.” Cumpra-se. ARAGUAÍNA-TO, 22 de Março de 2022, MILENE DE 
CARVALHO HENRIQUE – Juíza de Direito. 
ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S)   
AUTOS Nº 0003750-18.2020.8.27.2706/TO              
Classe Judicial: EXECUÇÃO FISCAL 
Exequente: MUNICIPIO DE ARAGUAINA   
Advogado/Procurador (a): GUSTAVO FIDALGO E VICENTE PGM31051, LUCAS RODRIGUES CARVALHO ARAUJO 
PGM046932 
Executado (s): RAIMUNDO ROZI DE SOUSA MACHADO 
SENTENÇA: “Ante o exposto, EXTINGO o feito sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do Código de 
Processo Civil. Sem condenação ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais, nos termos do artigo 26 da 
Lei de Execuções Fiscais. Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública que: 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 o apelado para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; II) apresentado recurso adesivo, intime a parte 
contrária para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; III) após, remeta os autos ao e. TJTO, independentemente de juízo de 
admissibilidade (CPC, art. 1.010, § 3º), a ser realizado pelo relator do recurso (CPC, art. 932, III).” Cumpra-se. ARAGUAÍNA-TO, 
22 de Março de 2022, MILENE DE CARVALHO HENRIQUE – Juíza de Direito. 
 
ÁS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S) 
AUTOS Nº 0024155-12.2019.8.27.2706/TO 
Classe Judicial: EXECUÇÃO FISCAL 
Exequente: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
Advogado/Procurador(a): GUSTAVO FIDALGO E VICENTE PGM31051 
Executado:    JUSCELINA DALVA CARDOSO 
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, o exequente informou a quitação total 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 haja. Os honorários advocatícios foram devidamente quitados. Determino ao 
Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública que: 1 - Intime-se a executada acerca do conteúdo da 
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presente sentença; 2 - Cientifique-se a exequente em virtude da renúncia ao prazo recursal; 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 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. 4 - Cumprida a determinação 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. Intime-se. Publique-se. Registre-se. Transitada em julgado, arquive-se. 
Araguaina-TO, 21 de março de 2022. Milene de Carvalho Henrique - Juíza de Direito. 
 
ÁS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S) 
AUTOS Nº 0023294-89.2020.8.27.2706/TO 
Classe Judicial: EXECUÇÃO FISCAL 
Exequente: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
Advogado/Procurador(a): GUSTAVO FIDALGO E VICENTE PGM31051 
Executado:    JUCILEIDE DA SILVA BATISTA 
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, o exequente informou a quitação total 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 haja. Os honorários advocatícios foram devidamente quitados. Determino ao 
Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública que: 1 - Intime-se a executada acerca do conteúdo da 
presente sentença; 2 - Cientifique-se a exequente em virtude da renúncia ao prazo recursal; 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 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. 4 - Cumprida a determinação 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. Intime-se. Cientifique-se. Publique-se. Registre-se. Transitada em julgado, 
arquive-se. Araguaina-TO, 21 de março de 2022. Milene de Carvalho Henrique - Juíza de Direito. 
 
ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S)   
AUTOS Nº 5000144-24.2002.8.27.2706/TO              
Classe Judicial: EXECUÇÃO FISCAL 
Exequente: ESTADO DO TOCANTINS 
Advogado/Procurador (a): KLEDSON DE MOURA LIMA 8786810 
Executado (s): VICKIN PRESENTE LTDA, CARLOS MURAD, SILVANA BRINGEL AIRES MURAD   
SENTENÇA: (...) “Ante o exposto, Sob a égide do princípio da causalidade, CONDENO a parte executada ao pagamento das 
despesas processuais finais, caso hajam. Não há que se falar em nova condenação ao pagamento de honorários advocatícios, 
vez que nos autos do referido recurso constou de forma expressa a extinção desta execução fiscal e a condenação da parte 
executada ao pagamento da verba honorária. Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública 
que: 1. Após, promova o arquivamento do presente feito; 2. 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; e 3. 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, 23 de Março de 2022, MILENE DE CARVALHO HENRIQUE – Juíza de 
Direito. 
 
ÁS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S) 
AUTOS Nº 0023019-43.2020.8.27.2706/TO 
Classe Judicial: EXECUÇÃO FISCAL 
Exequente: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
Advogado/Procurador(a): GUSTAVO FIDALGO E VICENTE PGM31051 
Executado:    ODILON VIANA MONTEIRO 
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, o exequente informou a quitação total 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 
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pagamento das despesas processuais finais, caso haja. Os honorários advocatícios foram devidamente quitados. Determino ao 
Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública que: 1 - Intime-se o executado acerca do conteúdo da 
presente sentença; 2 - Cientifique-se a exequente em virtude da renúncia ao prazo recursal. 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 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. 4 - Cumprida a determinação 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. Intime-se. Cientifique-se. Publique-se. Registre-se. Transitada em julgado, 
arquive-se. Araguaina-TO, 21 de março de 2022. Milene de Carvalho Henrique - Juíza de Direito. 
 
ÁS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S) 
AUTOS Nº 0022521-78.2019.8.27.2706/TO 
Classe Judicial: EXECUÇÃO FISCAL 
Exequente: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
Advogado/Procurador(a): GUSTAVO FIDALGO E VICENTE PGM31051 
Executado:    TAMIRES ARAUJO DE OLIVEIRA 
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, o exequente informou a quitação total 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 haja. Os honorários advocatícios foram devidamente quitados. Determino ao 
Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública que: 1 - Intime-se a executada acerca do conteúdo da 
presente sentença, bem como para que no mesmo ato informe os dados bancários para levantamento do valor residual; 2 - 
Intime-se o exequente quanto ao conteúdo da presente sentença; 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 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. 5 - Cumprida a determinação 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. Intimem-se. Publique-se. Registre-se. Transitada em julgado, arquive-se. 
Araguaina-TO, 21 de março de 2022. Milene de Carvalho Henrique - Juíza de Direito. 
 
ÁS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S) 
AUTOS Nº 0022372-82.2019.8.27.2706/TO 
Classe Judicial: EXECUÇÃO FISCAL 
Exequente: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
Advogado/Procurador(a): GUSTAVO FIDALGO E VICENTE PGM31051 
Executado:    PEDRO JUNIOR CANDIDO VIEIRA 
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, o exequente informou a quitação total 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 haja. Os honorários advocatícios foram devidamente quitados. Determino ao 
Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública que: 1 - Intime-se o executado acerca do conteúdo da 
presente sentença; 2 - Cientifique-se a exequente em virtude da renúncia ao prazo recursal; 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 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. 4 - Cumprida a determinação 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. Intime-se. Cientifique-se. Publique-se. Registre-se. Transitada em julgado, 
arquive-se. Araguaina-TO, 23 de março de 2022. Milene de Carvalho Henrique - Juíza de Direito. 
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ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S) 
AUTOS Nº 0027023-26.2020.8.27.2706/TO 
Classe Judicial: EXECUÇÃO FISCAL 
Exequente: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
Advogado/Procurador (a): GUSTAVO FIDALGO E VICENTE PGM31051, CIRO DE ALENCAR SOUZA  PGM48066 
Executado (s): JOAO MESSIAS BISERRA DA SILVA  
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 
vista o pagamento do débito no evento 44. 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: Intimem-se as partes acerca do conteúdo da presente sentença; 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. 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. 
 
ÁS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S) 
AUTOS Nº 0020267-35.2019.8.27.2706/TO 
Classe Judicial: EXECUÇÃO FISCAL 
Exequente: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
Advogado/Procurador(a): GUSTAVO FIDALGO E VICENTE PGM31051 
Executado:    MARCILENE CARDOSO DA SILVA 
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, o exequente informou a quitação total 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 advocatícios foram devidamente quitados. 
Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública que: 1 - Intime-se o executado acerca do 
conteúdo da presente sentença; 2 - Cientifique-se a exequente em virtude da renúncia ao prazo recursal; 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 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. 4 - Cumprida a determinação 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. Intime-se. Publique-se. Registre-se. Transitada em julgado, arquive-se. 
Araguaina-TO, 21 de março de 2022. Milene de Carvalho Henrique - Juíza de Direito. 
 
ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S) 
AUTOS Nº 00241358420208272706/TO 
Classe Judicial: EXECUÇÃO FISCAL 
Exequente: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
Advogado/Procurador (a): GUSTAVO FIDALGO E VICENTE PGM31051, CIRO DE ALENCAR SOUZA PGM48066 
Executado (s): LUZIA GOMES PARENTE 
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 vista o pagamento do débito no evento 45 (ANEXO3). 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: Intimem-se 
as partes acerca do conteúdo da presente sentença; 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. 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. 
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ÁS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S) 
AUTOS Nº 0019920-31.2021.8.27.2706/TO 
Classe Judicial: EXECUÇÃO FISCAL 
Exequente: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
Advogado/Procurador(a): GUSTAVO FIDALGO E VICENTE PGM31051 
Executado:    VALDOMIRO MESSIAS DE MOURA 
SENTENÇA: “(...) Conforme dito no relatório, faleceu o executado ainda no ano de 2003, em momento bem anterior à ocorrência 
do fato gerador do tributo exequendo (2020). Assim o sendo, por força do disposto no artigo 485, IX, do Código de Processo 
Civil, a extinção do feito é medida que se impõe, em virtude da morte do executado e da intransmissibilidade da ação. 
DISPOSITIVO. Ante o exposto, EXTINGO o feito sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, IX, do Código de 
Processo Civil. Sem condenação ao pagamento de despesas processuais e honorários sucumbenciais, ante a não instauração 
da lide. Intime-se. Publique-se. Registre-se. Transitada em julgado, arquive-se. Araguaina-TO, 16 de março de 2022. Milene de 
Carvalho Henrique - Juíza de Direito. 
 
ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S) 
AUTOS Nº 5002698-82.2009.8.27.2706/TO 
Classe Judicial: EXECUÇÃO FISCAL 
Exequente: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
Advogado/Procurador (a): GUSTAVO FIDALGO E VICENTE PGM31051, ALLEN KARDEC FEITOSA OLIVEIRA PGM46402 
Executado (s): MARIA TEREZINHA PEREIRA 
SENTENÇA: Ante o exposto, com respaldo no citado Recurso Especial Repetitivo nº 1.340.553, RECONHEÇO, de ofício, 
a prescrição intercorrente ao caso sub judice, e consequentemente, EXTINGO o feito com resolução de mérito, nos 
termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil. Pautado no entendimento firmado pelo Superior Tribunal de 
Justiça (AgInt no AREsp 1532496/SP; REsp 1834500/PE; e REsp 1769201/SP), bem como sob a égide do princípio da 
causalidade, deixo de condenar a exequente ao pagamento das despesas processuais finais e honorários advocatícios, 
tendo em vista que a parte executada deu causa ao ajuizamento da ação, sendo contraproducente que a exequente, 
além de perder o seu direito em ver satisfeito o crédito exequendo, ainda assuma a obrigação quanto ao pagamento das 
custas e dos honorários advocatícios sucumbenciais. Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de 
Saúde Pública que: Intimem-se as partes acerca do conteúdo da presente sentença; Caso seja interposto recurso de 
apelação: I) intime-se o apelado para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; II) apresentado recurso adesivo, intime-
se a parte contrária para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; III) após, remetam-se os autos ao TJTO, 
independentemente de juízo de admissibilidade (CPC, art. 1.010, § 3º), a ser realizado pelo relator do recurso (CPC, art. 
932, III). 
 
ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S) 
AUTOS Nº 0017899-92.2015.8.27.2706/TO 
Classe Judicial: EXECUÇÃO FISCAL 
Exequente: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
Advogado/Procurador (a): GUSTAVO FIDALGO E VICENTE PGM31051, CIRO DE ALENCAR SOUZA  PGM48066 
Executado (s): JOAO CARDOSO DA SILVA 
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 
vista a informação de pagamento do débito no evento 139. 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: Intimem-se as partes acerca do conteúdo da presente 
sentença; (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. 
 
ÁS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S) 
AUTOS Nº 0019486-42.2021.8.27.2706/TO 
Classe Judicial: EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL 
Exequente: GAUBER GOMES SILVA 
Advogado/Procurador(a): ANDRESSA FERNANDES PEREIRA TO008267 
Executado:    MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
Advogado/Procurador(a): GUSTAVO FIDALGO E VICENTE PGM31051 
SENTENÇA: “(...) Destarte, pelo fato de não estar a execução originária devidamente garantida e, tampouco, haver penhora nos 
bens de propriedade do executado/embargante, a rejeição dos presentes embargos é medida que se impõe. DISPOSITIVO. 
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Ante o exposto, com fulcro no art. 485, IV, do Código de Processo Civil, c/c art. 16, §1º da Lei de Execuções Fiscais, rejeito os 
presentes embargos à execução fiscal e EXTINGO o processo sem resolução de mérito. Sem condenação ao pagamento das 
despesas processuais e honorários advocatícios, vez que não houve a instauração de lide. Transitada em julgado, arquive-se. 
Traslade-se cópia desta aos autos principais. Publique-se. Cumpra-se. Araguaina-TO, 16 de março de 2022. Milene de Carvalho 
Henrique - Juíza de Direito. 
 
ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S) 
AUTOS Nº 0016696-85.2021.8.27.2706/TO  
Classe Judicial: EXECUÇÃO FISCAL 
Exequente: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
Advogado/Procurador (a): GUSTAVO FIDALGO E VICENTE PGM31051, SAMUEL RODRIGUES FREIRES PGM15475440  
Executado (s): SORAIA MACHADO BATISTA 
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: Intime-se as partes acerca do 
conteúdo da presente sentença; e 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 
 

Diretoria do foro 
Portarias 

Lotar servidora cedida na Diretoria do Foro da Comarca de Araguaína/TO, para atuar nos serviços administrativos e 
judicias, e dá outras providências. 
Excelentíssimo Diretor do Foro da Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, o Juiz de Direito FABIANO RIBEIRO, no uso de 
suas atribuições legais, conferidas pela Lei Complementar nº 10, de 11/01/1996, e, 
Considerando a necessidade de otimizar o desempenho jurisdicional e administrativo na Diretoria do Foro da Comarca de 
Araguaína/TO e, a rotina de trabalho naquela serventia; 
Considerando o SEI nº 21.0.000019083-4; 
Considerando o interesse e a conveniência da Administração Pública; 
Considerando o disposto no artigo 42, inciso I, alínea c, da Lei Complementar nº. 10, de 11.01.1996. 
R E S O L V E: 
Artigo 1º. Lotar a servidora cedida, Carmem Ramos Saorin, matrícula funcional nº 364273, na  Diretoria do Foro da  Comarca 
de Araguaína/TO, para atuar nos serviços administrativos e judiciais. 
Artigo 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos à 10 de março de 2021. 
Publique-se. Registre-se. Comunique-se à Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins. 
  

FABIANO RIBEIRO 
Juiz de Direito - Diretor do Foro 

 
Lotar Contrato Temporário- EDITAL Nº 316/2021 na 3ª Vara Criminal da Comarca de Araguaína/TO, para atuar como 
Técnico Judiciário, e dá outras providências. 
Excelentíssimo Diretor do Foro da Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, o Juiz de Direito FABIANO RIBEIRO, no uso de 
suas atribuições legais, conferidas pela Lei Complementar nº 10, de 11/01/1996, e, 
Considerando a necessidade de otimizar o desempenho jurisdicional na 3ª Vara Criminal da Comarca de Araguaína/TO e, a 
rotina de trabalho naquela serventia; 
Considerando os SEI's  nº 21.0.0000010509-8 e 22.0.0000006249-2; 
Considerando o interesse e a conveniência da Administração Pública; 
Considerando o disposto no artigo 42, inciso I, alínea“c” da Lei Complementar nº. 10, de 11/01/1996; 
Considerando o Contrato Nº 117/2022- PRESIDÊNCIA/DIGER/DIADM/DCC. 
R E S O L V E: 
Art. 1º. Lotar Sthywisson Dheyfsson Soares Messias, CPF 010.347.841-88, Contratação Temporária- EDITAL Nº 316/2021, 
para exercer a função de técnico judiciário na 3ª Vara Criminal da Comarca de Araguaína/TO. 
Artigo 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 18/03/2022, revogadas as 
disposições em contrário. 
Publique-se. Comunique-se à Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins.  
 Cumpra-se. 

FABIANO RIBEIRO 
Juiz de Direito - Diretor do Foro 
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Vara especializada no combate à violência contra a mulher 

Editais de intimações com prazo de 20 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO: 20 DIAS 
Classe da ação:  
Nº dos Autos: 0000003-89.2022.8.27.2706 
Acusado: A. M. P. 
 Vítima: B. DOS S. G. 
Cirlene Maria de Assis Santos Oliveira, Juíza de Direito titular pela Vara Especializada no Combate a Violência Doméstica e 
Familiar contra a Mulher desta Cidade e Comarca de Araguaína Estado do Tocantins. FAZ SABER a todos os que o presente 
edital virem, ou dele tiverem conhecimento, que por meio deste edital fica(m) INTIMADO(A)(s):  A. M. P., brasileiro, união 
estável, nascido em 0511.1982, filho de Leonice Camilo Pinheiro Peixoto, com CPF n. 937.842.281-00, atualmente em local 
incerto ou não sabido,  da decisão/sentença proferida nos autos em epígrafe, cujo dispositivo segue transcrito: "...Ante o 
exposto, com fundamento no artigo 22 da Lei n° 11.340/2006, DEFIRO as medidas protetivas de urgência postuladas pela 
requerente e, por conseguinte, DETERMINO ao requerido Alex Marlon Peixoto: a) No curso deste procedimento ou até ulterior 
determinação judicial, o requerido deve manter uma distância mínima de 200 (duzentos) metros do imóvel onde reside a 
requerente; b) Está também proibido de se aproximar da vítima,  seus familiares e testemunhas, devendo manter destes uma 
distância mínima de 200 (duzentos) metros, ainda que seja em lugar público; c) Está proibido ainda de manter contato com 
a ofendida e testemunhas por qualquer meio de comunicação; d) Está proibido de frequentar determinados lugares, normalmente 
procurados pela ofendida, como o local de trabalho dela, igreja, feira, casa de amigos, clubes, eventuais supermercados 
próximos à residência da vítima, a fim de preservar a integridade física e psicológica da ofendida; Fica a requerida advertida de 
que o descumprimento das medidas acima impostas poderá implicar, em último caso, na decretação de sua prisão 
preventiva, nos termos do art. 282, § 4º, do Código de Processo Penal..." 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO: 20 DIAS 
Classe da ação:  
Nº dos Autos: 0021418-65.2021.8.27.2706 
Acusado: A. R. DE S. 
 Vítima: E. S. B. 
Cirlene Maria de Assis Santos Oliveira, Juíza de Direito titular pela Vara Especializada no Combate a Violência Doméstica e 
Familiar contra a Mulher desta Cidade e Comarca de Araguaína Estado do Tocantins. FAZ SABER a todos os que o presente 
edital virem, ou dele tiverem conhecimento, que por meio deste edital fica(m) INTIMADO(A)(s): A. R. DE S., brasileiro, pedreiro, 
em união estável, filho de Maria das Graças Rodrigues de Souza, nascido aos 29/01/1989, CPF nº 080.649.004-76, atualmente 
em local incerto ou não sabido,  da decisão/sentença proferida nos autos em epígrafe, cujo dispositivo segue transcrito: 
"...Ante o exposto, com fundamento no artigo 22 da Lei n° 11.340/2006, DEFIRO as medidas protetivas de urgência postuladas 
pela requerente e, por conseguinte, DETERMINO ao requerido: a) o seu imediato afastamento do imóvel do casal, estando 
autorizado a retirar apenas seus pertences de uso pessoal. Em caso de resistência, o Senhor Oficial de Justiça está desde já 
autorizado a usar a força policial. O meirinho deve reconduzir a vítima e seus dependentes ao imóvel após o afastamento do 
requerido. Além disso, deverá o requerido informar a este Juízo o atual endereço, no prazo de 10 (dez) dias, a contar da 
intimação desta decisão; b) No curso deste procedimento ou até ulterior determinação judicial, o requerido deve manter uma 
distância mínima de 200 (duzentos) metros do imóvel onde reside a requerente, ainda que esta não esteja no local; c) Está 
também proibido de se aproximar da vítima, devendo manter desta uma distância mínima de 200 (duzentos) metros, ainda que 
seja em lugar público; d) Está proibido ainda de manter contato com a ofendida e testemunhas por qualquer meio de 
comunicação, mesmo que o contato se dê por intermédio de terceiros, a pedido do requerido; e) Está proibido de frequentar 
determinados lugares, normalmente procurados pela ofendida, como o local de trabalho dela, igreja, feira, casa de amigos, 
clubes, eventuais supermercados próximos à residência da vítima, a fim de preservar a integridade física e psicológica da 
ofendida..." 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO: 20 DIAS 
Classe da ação:  
Nº dos Autos: 0001079-51.2022.8.27.2706 
Acusado: M. V. DOS S. S. 
 Vítima: B. P. DE. O. 
Cirlene Maria de Assis Santos Oliveira, Juíza de Direito titular pela Vara Especializada no Combate a Violência Doméstica e 
Familiar contra a Mulher desta Cidade e Comarca de Araguaína Estado do Tocantins. FAZ SABER a todos os que o presente 
edital virem, ou dele tiverem conhecimento, que por meio deste edital fica(m) INTIMADO(A)(s): B. P. DE O., brasileira, filha de 
Jacinta Raimunda Pereira Oliveira e João Batista de Oliveira, com CPF n. 046.080.781-19, nascida em 
04/12/1996,  atualmente em local incerto ou não sabido,  da decisão/sentença proferida nos autos em epígrafe, cujo 
dispositivo segue transcrito: "...Isso posto, com fundamento no artigo 22, da Lei n. 11.340/2006 CONCEDO parcialmente as 
medidas protetivas de urgência, abaixo indicadas, e, por conseguinte, fica o Requerido MARCOS VINICIUS DOS SANTOS 
SOUSA: a) afastado do imóvel do casal, estando autorizado a retirar apenas seus pertences de uso pessoal, por intermédio de 
terceira pessoa; b) proibido de aproximar-se da Ofendida, de seus familiares e das testemunhas, devendo manter distância 
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mínima destes de 100 (cem) metros, ainda que seja em lugar público; e c) proibido de contato com a ofendida, de seus familiares 
e testemunhas por qualquer meio de comunicação; d) proibido de frequentar determinados lugares, como o local de trabalho da 
Ofendida, igreja, feira, casa de amigos, clubes, bares, eventuais supermercados próximos à residência da vítima, a fim de 
preservar a integridade física e psicológica da ofendida..." 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO: 20 DIAS 
Classe da ação:  
Nº dos Autos: 0016168-51.2021.8.27.2706 
Acusado: F.A.C. 
 Vítima: R. D. M. 
Cirlene Maria de Assis Santos Oliveira, Juíza de Direito titular pela Vara Especializada no Combate a Violência Doméstica e 
Familiar contra a Mulher desta Cidade e Comarca de Araguaína Estado do Tocantins. FAZ SABER a todos os que o presente 
edital virem, ou dele tiverem conhecimento, que por meio deste edital fica(m) INTIMADO(A)(s): F. A.C., brasileiro,  nascido aos 
13/08/2000, filho de Raimundo Neres Cirqueira e de Maria Rosa Amorim Cirqueira, atualmente em local incerto ou não 
sabido,  da decisão/sentença proferida nos autos em epígrafe, cujo dispositivo segue transcrito:  a) o seu imediato 
afastamento do imóvel do casal, estando autorizado a retirar apenas seus pertences de uso pessoal. Em caso de resistência, o 
Senhor Oficial de Justiça está desde já autorizado a usar a força policial. O meirinho deve reconduzir a vítima e seus 
dependentes ao imóvel após o afastamento do requerido. Além disso, deverá o requerido informar a este Juízo o atual 
endereço, no prazo de 10 (dez) dias, a contar da intimação desta decisão;b) No curso deste procedimento ou até ulterior 
determinação judicial, o requerido deve manter uma distância mínima de 200 (duzentos) metros do imóvel onde reside a 
requerente, ainda que esta não esteja no local;c) Está também proibido de se aproximar da vítima, devendo manter desta uma 
distância mínima de 200 (duzentos) metros, ainda que seja em lugar público;d) Está proibido ainda de manter contato com a 
ofendida e testemunhas por qualquer meio de comunicação, mesmo que o contato se dê por intermédio de terceiros, a pedido do 
requerido;e) Está proibido de frequentar determinados lugares, normalmente procurados pela ofendida, como o local de trabalho 
dela, igreja, feira, casa de amigos, clubes, eventuais supermercados próximos à residência da vítima, a fim de preservar a 
integridade física e psicológica da ofendida.Fica o requerido advertido de que o descumprimento das medidas acima 
impostas poderá implicar, em último caso, na decretação de sua prisão preventiva, nos termos do art. 282, § 4º, do 
Código Instrumental Penal, bem como na configuração do crime previsto no artigo 24-A da Lei 11.340/2006. Araguaina-
TO, 22 de dezembro de 2021. Dr Cirlene Maria de Assis Santos Oliveira 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO: 20 DIAS 
Classe da ação:  
Nº dos Autos: 0014364-48.2021.8.27.2706 
Acusado: Y. F. S. 
 Vítima: D. M. DE C. 
Cirlene Maria de Assis Santos Oliveira, Juíza de Direito titular pela Vara Especializada no Combate a Violência Doméstica e 
Familiar contra a Mulher desta Cidade e Comarca de Araguaína Estado do Tocantins. FAZ SABER a todos os que o presente 
edital virem, ou dele tiverem conhecimento, que por meio deste edital fica(m) INTIMADO(A)(s): D. M. DE C., brasileira, 
divorciada, filha de Josefina Miranda de Carvalho, nascida aos 04/09/1966, CPF nº 363.625.141-49,  e Y. F. S., brasileira, filha de 
Ana Cristina Ferreira Santos, nascida aos 13/04/1995, CPF nº 058.698.711-82, atualmente em local incerto ou não sabido,  da 
decisão/sentença proferida nos autos em epígrafe, cujo dispositivo segue transcrito: "...No que concerne à tutela 
inibitória, FIXO MULTA no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), por cada descumprimento das medidas protetivas que for 
levado a efeito pela requerida doravante. Estabeleço o limite R$ 7.000,00 (sete mil reais), sem prejuízo da decretação da 
prisão preventiva. No mais, intime-se a autoridade policial, no prazo de 15 dias, para informar se já instaurou inquérito policial 
para apuração dos fatos narrados no evento 21 e, em caso positivo, para que informe nestes autos o número do feito. Ainda, 
considerando a manifestação da Defesa da vítima no evento 25, perbece-se que o autor das mensagens juntadas supostamente 
seria o senhor Dheymes, filho da requerente, sendo que, não há qualquer proibição da requerida em manter contato com ele e 
com o filho em comum do casal. Isto, desde que não se passe recado ou qualquer outra informação, seja com teor ameaçador, 
ou não, por meio dele o de seu filho para a requerente. Tendo em vista que a criança reside com a requerida e passa os finais de 
semana com o pai, o filho da requerente, na residência desta última, deverá a senhora Yasmin indicar terceira pessoa para levar 
e buscar o menor de maneira a evitar o descumprimento das cautelares. Ressalto novamente que, insistindo a requerida em 
manter contato com a requerente, sem prejuízo da multa acima fixada, poderá ter ela sua PRISÃO PREVENTIVA 
decretada..." 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO: 20 DIAS 
Classe da ação:  
Nº dos Autos: 0022290-80.2021.8.27.2706 
Acusado: Z. D. DE O. 
 Vítima: M. M. DA S. B. 
Cirlene Maria de Assis Santos Oliveira, Juíza de Direito titular pela Vara Especializada no Combate a Violência Doméstica e 
Familiar contra a Mulher desta Cidade e Comarca de Araguaína Estado do Tocantins. FAZ SABER a todos os que o presente 
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edital virem, ou dele tiverem conhecimento, que por meio deste edital fica(m) INTIMADO(A)(s): M. M. DA S. B., brasileira, 
nascida em 08/05/1997, filha de Deusirene Maciel da Silva, cpf n. 705.696.261-02 atualmente em local incerto ou não sabido,  da 
decisão/sentença proferida nos autos em epígrafe, cujo dispositivo segue transcrito: "...Primeiramente, é importante 
esclarecer que, para a aplicação da Lei 11.340/2006, necessário a presença de três requisitos, quais sejam: a violência tenha 
sido praticada contra mulher; o fato tenha se dado no âmbito da unidade doméstica, no âmbito da família ou decorrente de 
relação íntima de afeto e, por fim, que as agressões sofridas tenham como motivação a opressão à mulher. Na hipótese dos 
autos, entretanto, não verifico a que as agressões suportadas pela ofendida tenham como motivação a hipossuficiência e/ou 
vulnerabilidade. Como bem observado pela promotora de justiça em seu parecer, "nem toda violência contra pessoa do sexo 
feminino, ainda que integrante do círculo familiar do agressor, mostra-se apta a atrair a incidência das disposições e, 
notadamente, das medidas protetivas da Lei n.° 11.340/2006 (Lei Maria da Penha). Exige-se que a violência praticada tenha por 
motivação a violência de gênero[...]". O Superior Tribunal de Justiça tem se manifestado no mesmo sentido, vejamos: AGRAVO 
REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. COMPETÊNCIA. RELAÇÃO FAMILIAR. APLICABILIDADE DA LEI 
MARIA DA PENHA. CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO NO SENTIDO DA AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA MOTIVAÇÃO DE 
GÊNERO NA PRATICA DO DELITO. REVISÃO DE MATEIRA FÁTICO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA 
SUMULA 7/STJ. 1. A jurisprudência da Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de 
que, para a aplicação da Lei 11.340/2006, não é suficiente que a violência seja praticada contra a mulher e numa relação 
familiar, doméstica ou de afetividade, mas também há necessidade de demonstração da sua situação de vulnerabilidade 
ou hipossuficiência, numa perspectiva de gênero. 2. A análise das peculiaridades do caso concreto, de modo a se reformar o 
acórdão que concluiu pela não incidência da Lei Maria da Penha, demandaria o reexame de matéria fático probatória, o que e 
inviável nesta instância extraordinária. Incidência da Sumula 7/STJ. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp 1430724/RJ, 
Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 17/03/2015, DJe 24/03/2015). (Grifei) Assim, 
entendo que a motivação da violência não se deu por motivação de gênero, mas porque o requerido não estaria pagando as 
contas de água e luz, mesmo a requerente lhe repassando todos os meses os valores. Dessa maneira, é imperioso o 
indeferimento do pleito. DISPOSITIVO Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de medidas protetivas de urgência 
formulado por MÔNICA MACIEL DA SILVA BARBOSA..." 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO: 20 DIAS 
Classe da ação:  
Nº dos Autos: 0026704-92.2019.8.27.2706 
Acusado: ELIZONDA SANTOS SILVA 
 Vítima: ANA LUCIA BEZERRA DA SILVA 
Cirlene Maria de Assis Santos Oliveira, Juíza de Direito titular pela Vara Especializada no Combate a Violência Doméstica e 
Familiar contra a Mulher desta Cidade e Comarca de Araguaína Estado do Tocantins. FAZ SABER a todos os que o presente 
edital virem, ou dele tiverem conhecimento, que por meio deste edital fica(m) INTIMADO(A)(s): ANA LUCIA BEZERRA DA 
SILVA, brasileira, nascida em 07/08/1984, filha de Isabel Maria Beserra da Silva e Luis Gonzaga da Silva, com CPF n. 
026.841.301-08, atualmente em local incerto ou não sabido,  da decisão/sentença proferida nos autos em epígrafe, cujo 
dispositivo segue transcrito: "...Ante o exposto, com base no artigo 107, inciso I, do Código Penal, DECLARO EXTINTA A 
PUNIBILIDADE de JARION ALVES DA CONCEIÇÃO, já qualificado nos autos, pelos crimes supra..." 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO: 20 DIAS 
Classe da ação:  
Nº dos Autos: 0005484-67.2021.8.27.2706 
Acusado: JAIO PEREIRA SANTOS 
 Vítima: MARIA LUCENY PEREIRA DOS SANTOS 
Cirlene Maria de Assis Santos Oliveira, Juíza de Direito titular pela Vara Especializada no Combate a Violência Doméstica e 
Familiar contra a Mulher desta Cidade e Comarca de Araguaína Estado do Tocantins. FAZ SABER a todos os que o presente 
edital virem, ou dele tiverem conhecimento, que por meio deste edital fica(m) INTIMADO(A)(s): MARIA LUCENY PEREIRA DOS 
SANTOS, brasileira, nascida em 12/08/1961, filha de Maria de Jesus Souza dos Santos e Aurino Pereira da Souza, com 
CPF n. 374.367.081-04, atualmente em local incerto ou não sabido,  da decisão/sentença proferida nos autos em epígrafe, 
cujo dispositivo segue transcrito: "...Ante o exposto, com base no artigo 107, inciso IV, do Código Penal, DECLARO EXTINTA A 
PUNIBILIDADE de JAIO PEREIRA SANTOS, pelo delito tipificado no artigo 140 do Código Penal..." 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO: 20 DIAS 
Classe da ação:  
Nº dos Autos: 0025002-48.2018.8.27.2706 
Acusado: FABIO DE SOUSA BRANDÃO  
 Vítima: IVONETE DA SILVA COSTA BRANDÃO 
Cirlene Maria de Assis Santos Oliveira, Juíza de Direito titular pela Vara Especializada no Combate a Violência Doméstica e 
Familiar contra a Mulher desta Cidade e Comarca de Araguaína Estado do Tocantins. FAZ SABER a todos os que o presente 
edital virem, ou dele tiverem conhecimento, que por meio deste edital fica(m) INTIMADO(A)(s): IVONETE DA SILVA COSTA 
BRANDÃO, brasileira, nascida em 28.02.1981, filha de Isaira da Silva Costa e Manoel Brasilino Costa, com CPf n. 
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999.502.511-68, atualmente em local incerto ou não sabido,  da decisão/sentença proferida nos autos em epígrafe, cujo 
dispositivo segue transcrito: "...Ante o exposto, com base no artigo 107, inciso IV, do Código Penal, DECLARO EXTINTA A 
PUNIBILIDADE de FABIO DE SOUSA BRANDÃO, já qualificado nos autos, pelo crime descrito no art. 147, "caput", do Código 
Penal e art. 21, do Decreto-Lei nº 3.688/41..." 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO: 20 DIAS 
Classe da ação:  
Nº dos Autos: 0023422-80.2018.8.27.2706 
Acusado: JOSE NILTON DOS SANTOS 
 Vítima: LUCÉLIA ALVES DA COSTA 
Cirlene Maria de Assis Santos Oliveira, Juíza de Direito titular pela Vara Especializada no Combate a Violência Doméstica e 
Familiar contra a Mulher desta Cidade e Comarca de Araguaína Estado do Tocantins. FAZ SABER a todos os que o presente 
edital virem, ou dele tiverem conhecimento, que por meio deste edital fica(m) INTIMADO(A)(s): LUCÉLIA ALVES DA COSTA, 
brasileira, nascida em 13/08/1980, filha de Dorvilê Alves da Costa e Maria José Alves dos Santos, com CPF n. 
898.366.261-15, atualmente em local incerto ou não sabido,  da decisão/sentença proferida nos autos em epígrafe, cujo 
dispositivo segue transcrito: "...Ante o exposto, com base no artigo 107, inciso IV, do Código Penal, DECLARO EXTINTA A 
PUNIBILIDADE de JOSE NILTON DOS SANTOS, já qualificado nos autos, pelos crimes descritos nos artigos 140 e 147, ambos 
do Código Penal..." 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO: 20 DIAS 
Classe da ação:  
Nº dos Autos: 0018192-52.2021.8.27.2706 
Acusado: G. DE S. S. 
 Vítima: L. S. da S. 
Cirlene Maria de Assis Santos Oliveira, Juíza de Direito titular pela Vara Especializada no Combate a Violência Doméstica e 
Familiar contra a Mulher desta Cidade e Comarca de Araguaína Estado do Tocantins. FAZ SABER a todos os que o presente 
edital virem, ou dele tiverem conhecimento, que por meio deste edital fica(m) INTIMADO(A)(s): L. S. DA S., brasileira, casada, 
filha de Maria Luzimar Mariano Francisca dos Santos, nascida aos 19/06/1995, CPF nº 046.145.471-84, atualmente em local 
incerto ou não sabido,  da decisão/sentença proferida nos autos em epígrafe, cujo dispositivo segue transcrito: 
"...Ademais, vale salientar que as presentes medidas possuem caráter precário, devendo as partes ingressarem com ação 
própria no juízo de família competente, para resolverem de forma definitiva as questões atinentes aos alimentos, guarda e visitas 
dos filhos em comum do casal. Assim, MANTENHO integralmente as medidas protetivas de urgência, pelo prazo já fixado, 
inclusive, o percentual de 40% (quarenta por cento) fixado a título de alimentos, vez que atende ao princípio da 
proporcionalidade, ressalvada decisão posterior contrária do juízo cível ou de família..." 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO: 20 DIAS 
Classe da ação:  
Nº dos Autos: 0002354-35.2022.8.27.2706 
Acusado: F. E. R. DE A. 
 Vítima: T. M. DE A. 
Cirlene Maria de Assis Santos Oliveira, Juíza de Direito titular pela Vara Especializada no Combate a Violência Doméstica e 
Familiar contra a Mulher desta Cidade e Comarca de Araguaína Estado do Tocantins. FAZ SABER a todos os que o presente 
edital virem, ou dele tiverem conhecimento, que por meio deste edital fica(m) INTIMADO(A)(s): F. E. R. DE A., brasileiro, 
nascido em 04/07/1972, filho de Rosimilda Teixeira de Assis e Francisco Rodrigues de Assis, com CPF n. 592046991-91, 
atualmente em local incerto ou não sabido,  da decisão/sentença proferida nos autos em epígrafe, cujo dispositivo segue 
transcrito: "... Ante o exposto, com fundamento no artigo 22 da Lei n° 11.340/2006, DEFIRO as medidas protetivas de urgência 
postuladas pela requerente e, por conseguinte, DETERMINO ao requerido: a) o seu imediato afastamento do imóvel da 
vítima, estando autorizado a retirar apenas seus pertences de uso pessoal. Em caso de resistência, o Senhor Oficial de Justiça 
está desde já autorizado a usar a força policial. O meirinho deve reconduzir a vítima e seus dependentes ao imóvel após o 
afastamento do requerido. Além disso, deverá o requerido informar a este Juízo o atual endereço, no prazo de 10 (dez) 
dias, a contar da intimação desta decisão; b) No curso deste procedimento ou até ulterior determinação judicial, o requerido 
deve manter uma distância mínima de 200 (duzentos) metros do imóvel onde reside a requerente, ainda que esta não esteja no 
local; c) Está também proibido de se aproximar da vítima, devendo manter desta uma distância mínima de 200 (duzentos) 
metros, ainda que seja em lugar público; d) Está proibido ainda de manter contato com a ofendida e testemunhas por qualquer 
meio de comunicação, mesmo que o contato se dê por intermédio de terceiros, a pedido do requerido; e) Está proibido de 
frequentar determinados lugares, normalmente procurados pela ofendida, como o local de trabalho dela, igreja, feira, casa de 
amigos, clubes, eventuais supermercados próximos à residência da vítima, a fim de preservar a integridade física e psicológica 
da ofendida..." 
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EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO: 20 DIAS 
Classe da ação:  
Nº dos Autos: 0020440-93.2018.8.27.2706 
Acusado: WALERSON NUNES DE SOUSA 
 Vítima: UGLIANA PEREIRA MENDES 
Cirlene Maria de Assis Santos Oliveira, Juíza de Direito titular pela Vara Especializada no Combate a Violência Doméstica e 
Familiar contra a Mulher desta Cidade e Comarca de Araguaína Estado do Tocantins. FAZ SABER a todos os que o presente 
edital virem, ou dele tiverem conhecimento, que por meio deste edital fica(m) INTIMADO(A)(s): UGLIANA PEREIRA MENDES, 
brasileira, nascida em 09/10/1988, filha de Maria Lucia Pereira da Silva, natural de Tocantinópolis-TO, atualmente em local 
incerto ou não sabido,  da decisão/sentença proferida nos autos em epígrafe, cujo dispositivo segue transcrito: "...Ex 
positis e o mais que dos autos consta, declaro extinto o presente feito sem julgamento do mérito, nos termos do disposto no 
artigo 485, V, do NCPC..." 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO: 20 DIAS 
Classe da ação:  
Nº dos Autos: 0014802-79.2018.8.27.2706 
Acusado: WEBER BRAZ VIEIRA 
 Vítima: GLENIA FERNANDES BILIU 
Cirlene Maria de Assis Santos Oliveira, Juíza de Direito titular pela Vara Especializada no Combate a Violência Doméstica e 
Familiar contra a Mulher desta Cidade e Comarca de Araguaína Estado do Tocantins. FAZ SABER a todos os que o presente 
edital virem, ou dele tiverem conhecimento, que por meio deste edital fica(m) INTIMADO(A)(s): GLENIA FERNANDES BILIU, 
brasileira, nascida em 23/03/1987, filha de Clenes Moraes de Sousa e Francisco Silva Biliu, com CPF n. 023.253.381-42, 
atualmente em local incerto ou não sabido,  da decisão/sentença proferida nos autos em epígrafe, cujo dispositivo segue 
transcrito: "...Ante o exposto, com base no artigo 107, inciso IV, do Código Penal, DECLARO EXTINTA A 
PUNIBILIDADE de WEBER BRAZ VIEIRA, já qualificado nos autos, pelos delitos tipificados nos artigos 140 e 147 do Código 
Penal..." 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO: 20 DIAS 
Classe da ação:  
Nº dos Autos: 0015352-06.2020.8.27.2706 
Acusado: LEANDRO PEREIRA DE SÁ 
 Vítima: A. P. P. S. 
Cirlene Maria de Assis Santos Oliveira, Juíza de Direito titular pela Vara Especializada no Combate a Violência Doméstica e 
Familiar contra a Mulher desta Cidade e Comarca de Araguaína Estado do Tocantins. FAZ SABER a todos os que o presente 
edital virem, ou dele tiverem conhecimento, que por meio deste edital fica(m) INTIMADO(A)(s): L. P. DE S., brasileiro, casado, 
piloto de aeronaves, filho de Maria de Lourdes Pereira de Sá, nascido aos 20/07/1985, atualmente em local incerto ou não 
sabido,  da decisão/sentença proferida nos autos em epígrafe, cujo dispositivo segue transcrito: "...Ante o exposto, com 
fundamento no artigo 22 da Lei n° 11.340/2006, DEFIRO as medidas protetivas de urgência postuladas pela requerente e, por 
conseguinte, DETERMINO ao requerido: a) No curso deste procedimento ou até ulterior determinação judicial, o requerido deve 
manter uma distância mínima de 200 (duzentos) metros do imóvel onde reside a requerente; b) Está também proibido de se 
aproximar da vítima, devendo manter desta uma distância mínima de 200 (duzentos) metros, ainda que seja em lugar público; c) 
Está proibido ainda de manter contato com a ofendida e testemunhas por qualquer meio de comunicação, mesmo que o contato 
se dê por intermédio de terceiros, a pedido do requerido; d) Está proibido de frequentar determinados lugares, normalmente 
procurados pela ofendida, como o local de trabalho dela, igreja, feira, casa de amigos, clubes, eventuais supermercados 
próximos à residência da vítima, a fim de preservar a integridade física e psicológica da ofendida..." 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO: 20 DIAS 
Classe da ação:  
Nº dos Autos: 0015352-06.2020.8.27.2706 
REQUERIDO: L. P. DE S. 
 Vítima: A. P. P. S. 
Cirlene Maria de Assis Santos Oliveira, Juíza de Direito titular pela Vara Especializada no Combate a Violência Doméstica e 
Familiar contra a Mulher desta Cidade e Comarca de Araguaína Estado do Tocantins. FAZ SABER a todos os que o presente 
edital virem, ou dele tiverem conhecimento, que por meio deste edital fica(m) INTIMADO(A)(s): REQUERIDO, brasileiro, casado, 
piloto de aeronaves, filho de Maria de Lourdes Pereira de Sá, nascido aos 20/07/1985, atualmente em local incerto ou não 
sabido, da decisão/sentença proferida nos autos em epígrafe, cujo dispositivo segue transcrito: "...ante o exposto, com 
fundamento no artigo 22 da Lei n° 11.340/2006, DEFIRO as medidas protetivas de urgência postuladas pela requerente e, por 
conseguinte, DETERMINO ao requerido: a) No curso deste procedimento ou até ulterior determinação judicial, o requerido deve 
manter uma distância mínima de 200 (duzentos) metros do imóvel onde reside a requerente; b) Está também proibido de se 
aproximar da vítima, devendo manter desta uma distância mínima de 200 (duzentos) metros, ainda que seja em lugar público; c) 
Está proibido ainda de manter contato com a ofendida e testemunhas por qualquer meio de comunicação, mesmo que o contato 
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se dê por intermédio de terceiros, a pedido do requerido; d) Está proibido de frequentar determinados lugares, normalmente 
procurados pela ofendida, como o local de trabalho dela, igreja, feira, casa de amigos, clubes, eventuais supermercados 
próximos à residência da vítima, a fim de preservar a integridade física e psicológica da ofendida..." 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO: 20 DIAS 
Classe da ação:  
Nº dos Autos: 0023664-34.2021.8.27.2706 
Acusado: O. S. DE J. 
 Vítima: M. de J. G. P. de A. 
Cirlene Maria de Assis Santos Oliveira, Juíza de Direito titular pela Vara Especializada no Combate a Violência Doméstica e 
Familiar contra a Mulher desta Cidade e Comarca de Araguaína Estado do Tocantins. FAZ SABER a todos os que o presente 
edital virem, ou dele tiverem conhecimento, que por meio deste edital fica(m) INTIMADO(A)(s): O. S. DE J., brasileiro, nascido 
em 30/06/1960, filho de Lindaura Saraiva de Araújo, com CPF n. 868.523.371-20, atualmente em local incerto ou não 
sabido,  da decisão/sentença proferida nos autos em epígrafe, cujo dispositivo segue transcrito: "...Ante o exposto, com 
fundamento no artigo 22 da Lei n° 11.340/2006, DEFIRO as medidas protetivas de urgência postuladas pela requerente e, por 
conseguinte, DETERMINO ao requerido: a) No curso deste procedimento ou até ulterior determinação judicial, o requerido deve 
manter uma distância mínima de 200 (duzentos) metros do imóvel onde reside a requerente, ainda que esta não esteja no local; 
b) Está também proibido de se aproximar da vítima, devendo manter desta uma distância mínima de 200 (duzentos) metros, 
ainda que seja em lugar público; c) Está proibido ainda de manter contato com a ofendida e testemunhas por qualquer meio de 
comunicação - WhatsApp, Telegram, Signal, Facebook, Instagram, correio eletrônico (e-mail), mensagem de texto, telefone e 
outros que se valham dos sistemas de comunicação telefônica, informática ou telemática, mesmo que o contato se dê por 
intermédio de terceiros, a pedido do requerido..." 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO: 20 DIAS 
Classe da ação:  
Nº dos Autos: 0018900-05.2021.8.27.2706 
Acusado: R. S. M. 
 Vítima: C. S. M. DA S. 
Cirlene Maria de Assis Santos Oliveira, Juíza de Direito titular pela Vara Especializada no Combate a Violência Doméstica e 
Familiar contra a Mulher desta Cidade e Comarca de Araguaína Estado do Tocantins. FAZ SABER a todos os que o presente 
edital virem, ou dele tiverem conhecimento, que por meio deste edital fica(m) INTIMADO(A)(s): R. S. M., brasileiro, 
desempregado, solteiro, filho de Cleonice Sousa Marinho da Silva, nascido aos 17/05/1997, atualmente em local incerto ou não 
sabido,  da decisão/sentença proferida nos autos em epígrafe, cujo dispositivo segue transcrito: "...Ante o exposto, com 
fundamento no artigo 22 da Lei n° 11.340/2006, DEFIRO as medidas protetivas de urgência postuladas pela requerente e, por 
conseguinte, DETERMINO ao requerido: a) o seu imediato afastamento do imóvel da família, estando autorizado a retirar 
apenas seus pertences de uso pessoal. Em caso de resistência, o Senhor Oficial de Justiça está desde já autorizado a usar a 
força policial. O meirinho deve reconduzir a vítima e seus dependentes ao imóvel após o afastamento do requerido. Além disso, 
deverá o requerido informar a este Juízo o atual endereço, no prazo de 10 (dez) dias, a contar da intimação desta 
decisão; b) No curso deste procedimento ou até ulterior determinação judicial, o requerido deve manter uma distância mínima de 
200 (duzentos) metros do imóvel onde reside a requerente, ainda que esta não esteja no local; c) Está também proibido de se 
aproximar da vítima, devendo manter desta uma distância mínima de 200 (duzentos) metros, ainda que seja em lugar público; d) 
Está proibido ainda de manter contato com a ofendida e testemunhas por qualquer meio de comunicação, mesmo que o contato 
se dê por intermédio de terceiros, a pedido do requerido; e) Está proibido de frequentar determinados lugares, normalmente 
procurados pela ofendida, como o local de trabalho dela, igreja, feira, casa de amigos, clubes, eventuais supermercados 
próximos à residência da vítima, a fim de preservar a integridade física e psicológica da ofendida..." 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO: 20 DIAS 
Classe da ação: Ação Penal - Procedimento Sumário 
Nº dos Autos: 0014655-82.2020.8.27.2706 
Acusado: ANTONIO MARCOS LOPES DA SILVA 
 Vítima: PAULIANA FERNANDES DE SOUSA 
Cirlene Maria de Assis Santos Oliveira, Juíza de Direito titular pela Vara Especializada no Combate a Violência Doméstica e 
Familiar contra a Mulher desta Cidade e Comarca de Araguaína Estado do Tocantins. FAZ SABER a todos os que o presente 
edital virem, ou dele tiverem conhecimento, que por meio deste edital fica INTIMADA: PAULIANA FERNANDES DE SOUSA, 
brasileira, convivente em união estável, empregada doméstica, nascida aos 20/07/1982, natural de São João dos Patos-MA, filha 
de Antonia Fernandes Moura e João Nogueira de Sousa, CPF n° 032.871.691-06, atualmente em local incerto ou não sabido,  da 
decisão/sentença proferida nos autos em epígrafe, cujo dispositivo segue transcrito: "... Ante o exposto, com base no art. 386, 
inciso III, do Código de Processo Penal, julgo improcedente o pedido formulado na denúncia para ABSOLVER ANTONIO 
MARCOS LOPES DA SILVA, brasileiro, convivente em união estável, agricultor, nascido aos 22/05/1976, natural de Parambu-
CE, filho de Cândida Lopes da Silva, CPF nº 018.938.491-39, da imputação prevista no artigo 147 do Código Penal, c/c artigo 61, 
inciso II, alíneas “a” e “f”, do Código Penal, na forma da Lei 11.340/06...". Para conhecimento de todos é passado o Presente  
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Edital, cuja 2ª via fica afixada no “Placar” do Fórum da Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins e a 3ª via publicada no 
Diário da Justiça. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO: 20 DIAS 
Classe da ação:  
Nº dos Autos: 0015974-51.2021.8.27.2706 
Acusado: O. N. R. DE A. 
 Vítima: D. N. DA C. 
Cirlene Maria de Assis Santos Oliveira, Juíza de Direito titular pela Vara Especializada no Combate a Violência Doméstica e 
Familiar contra a Mulher desta Cidade e Comarca de Araguaína Estado do Tocantins. FAZ SABER a todos os que o presente 
edital virem, ou dele tiverem conhecimento, que por meio deste edital fica(m) INTIMADO(A)(s): O. N. R. DE A., brasileiro, 
solteiro, nascido aos 16/05/1982, CPF: 989.679.592-49, atualmente em local incerto ou não sabido,  da 
decisão/sentença proferida nos autos em epígrafe, cujo dispositivo segue transcrito: "...Ante o exposto, com fundamento no 
artigo 22 da Lei n° 11.340/2006, DEFIRO as medidas protetivas de urgência postuladas pela requerente e, por 
conseguinte, DETERMINO ao requerido: a) No curso deste procedimento ou até ulterior determinação judicial, o requerido deve 
manter uma distância mínima de 200 (duzentos) metros do imóvel onde reside a requerente, ainda que esta não esteja no local; 
b) Está também proibido de se aproximar da vítima, devendo manter desta uma distância mínima de 200 (duzentos) metros, 
ainda que seja em lugar público; c) Está proibido ainda de manter contato com a ofendida e testemunhas por qualquer meio de 
comunicação, mesmo que o contato se dê por intermédio de terceiros, a pedido do requerido; d) Está proibido de frequentar 
determinados lugares, normalmente procurados pela ofendida, como o local de trabalho dela, igreja, feira, casa de amigos, 
clubes, eventuais supermercados próximos à residência da vítima, a fim de preservar a integridade física e psicológica da 
ofendida..." 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO: 20 DIAS 
Classe da ação:  
Nº dos Autos: 0016832-82.2021.8.27.2706 
Acusado: D. F. DOS S. 
 Vítima: J. E. P. 
Cirlene Maria de Assis Santos Oliveira, Juíza de Direito titular pela Vara Especializada no Combate a Violência Doméstica e 
Familiar contra a Mulher desta Cidade e Comarca de Araguaína Estado do Tocantins. FAZ SABER a todos os que o presente 
edital virem, ou dele tiverem conhecimento, que por meio deste edital fica(m) INTIMADO(A)(s): J. E. P. brasileira, nascida em 
15/09/1996, filha de Maria Estevam Pregentino, com CPF n. 068.144.811-38 e D. F. dos S, brasileiro, nascido em 
31.05.1996, filho de Ana Cleide Silva Farias, com CPF n. 067.010.391-89, atualmente em local incerto ou não sabido,  da 
decisão/sentença proferida nos autos em epígrafe, cujo dispositivo segue transcrito: "...Ante o exposto, com fundamento no 
artigo 22 da Lei n° 11.340/2006, DEFIRO EM PARTE as medidas protetivas de urgência postuladas pela requerente e, por 
conseguinte, DETERMINO ao requerido: a) O Afastamento do lar, domicílio ou local de convivência da ofendida; b) A proibição 
de DIEGO FARIA DOS SANTOS se aproximar da vítima, devendo manter dela uma distância mínima de 200 (duzentos) metros, 
ainda que seja em lugar público; c) Está proibido DIEGO FARIA DOS SANTOS ainda de manter contato com a ofendida e 
testemunhas por qualquer meio de comunicação; c) Está proibido DIEGO FARIA DOS SANTOS de frequentar determinados 
lugares, normalmente procurados pela ofendida, como o local de trabalho da mesma, igreja, feira, casa de amigos, clubes, 
eventuais supermercados próximos à residência da vítima, a fim de preservar a integridade física e psicológica da 
ofendida; d) Restrição ou suspensão de visitas aos dependentes menores, ouvida a equipe de atendimento multidisciplinar ou 
serviço similar..." 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO: 20 DIAS 
Classe da ação:  
Nº dos Autos: 0020493-74.2018.8.27.2706 
Acusado: C. F. DE S. 
 Vítima: C. N. P. e M. DA C. DE S. 
Cirlene Maria de Assis Santos Oliveira, Juíza de Direito titular pela Vara Especializada no Combate a Violência Doméstica e 
Familiar contra a Mulher desta Cidade e Comarca de Araguaína Estado do Tocantins. FAZ SABER a todos os que o presente 
edital virem, ou dele tiverem conhecimento, que por meio deste edital fica(m) INTIMADO(A)(s): C. F. DE S. , brasileiro, união 
estável, açougueiro, natural de Araguaína - TO, nascido aos 22/10/1986, titular do RG nº. 790.248, expedido pela SSP/TO, filho 
de Auxiliadora Fernandes de Sousa, atualmente em local incerto ou não sabido,  da decisão/sentença proferida nos autos em 
epígrafe, cujo dispositivo segue transcrito: "...No que concerne à tutela inibitória, FIXO MULTA no valor de R$ 1.000,00 (mil 
reais), por cada descumprimento das medidas protetivas que for levado a efeito pelo requerido doravante. Caso o réu retorne ao 
imóvel, a multa cominatória incidirá por cada dia de permanência no local. Estabeleço, em ambos os casos, o limite R$ 7.000,00 
(sete mil reais), sem prejuízo da decretação da prisão preventiva. A pedido do parquet, intime-se a autoridade policial para 
que instaure inquérito policial para a apuração dos crimes previstos nos artigos 24-A da Lei 11.340/2006 c/c artigo 140, caput, do 
Código Penal, caso esta providência ainda não tenha sido tomada pela autoridade policial, devendo ser informando nestes autos 
o número do procedimento investigatório instaurado..." 
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Editais de citações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO 
PRAZO: 15(QUINZE) DIAS 
CIRLENE MARIA DE ASSIS SANTOS OLIVEIRA, Juíza de Direito titular da Vara Especializada no Combate à Violência 
Doméstica e Familiar Contra a Mulher desta Cidade e Comarca de Araguaína Estado do Tocantins. FAZ SABER a todos os que 
o presente edital virem, ou dele tiverem conhecimento, que por meio deste edital CITAR e INTIMAR o (a) acusado (a) ANTONIO 
FRANCISCO DA SILVA, brasileiro, divorciado, auxiliar de serviços gerais, natural de São João dos Patos-MA, nascido aos 
04/06/1963, filho de Alcidia Mendes da Silva e Antonio Cardoso, atualmente em lugar incerto e não sabido, o qual foi denunciado 
nas penas do artigo 24-A da Lei 11.340/2006 e no artigo 147, caput, c/c o artigo 61, inciso II, alínea “f”, ambos do Código Penal., 
nos autos de ação penal nº 0024714-66.2019.8.27.2706, e como está em lugar incerto ou não sabido, conforme certificou o 
senhor oficial de Justiça incumbido da diligência, fica citado (a) pelo presente para o fim exclusivo de o acusado oferecer defesa 
preliminar. O prazo para a defesa começará a fluir do comparecimento pessoal do acusado ou do de  Para conhecimento de 
todos é passado o Presente Edital, cuja 2ª via fica afixada no “Placar” do Fórum da Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins 
Defensor constituído. Na hipótese do parágrafo anterior, expirado o prazo do edital e o prazo para oferecimento de defesa inicial 
e, não comparecendo o(a) acusado (a), nem constituindo defensor no dia seguinte à expiração do prazo, certifique-se e venham-
me os autos conclusos para deliberação nos termos do que dispõe o artigo 366 do Código de Processo Penal. e a 3ª via 
publicada no Diário da Justiça. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO 
PRAZO: 15(QUINZE) DIAS 
CIRLENE MARIA DE ASSIS SANTOS OLIVEIRA, Juíza de Direito titular da Vara Especializada no Combate à Violência 
Doméstica e Familiar Contra a Mulher desta Cidade e Comarca de Araguaína Estado do Tocantins. FAZ SABER a todos os que 
o presente edital virem, ou dele tiverem conhecimento, que por meio deste edital CITAR e INTIMAR o (a) acusado (a) COSMO 
PESSOA LIMEIRA, brasileiro, solteiro, ajudante de pedreiro, natural de Araguaína-TO, nascido aos 28/10/1990, filho de José 
Pessoa do Amaral e Maria Limeira dos Anjos, portador do RG n°. 114319 SSP-TO e CPF n°. 045.913.091-93, atualmente em 
lugar incerto e não sabido, o qual foi denunciado nas penas do art. 217-A, c/c artigo 226, II, todos do Código Penal, aplicandose 
o disposto no art. 7.º, inciso II, da Lei 11.340/06 e Lei 8.072/90 (em face de Leila Maiara Nobre Pessoa) e artigo 129, § 9°, c/c art. 
14, II, c/c art. 61, inc. II, alíneas “a” e “f”, aplicando-se o disposto na Lei 11.340/06 (em relação a Leidiana Ferreira Nobre)., nos 
autos de ação penal nº 0023491-15.2018.8.27.2706, e como está em lugar incerto ou não sabido, conforme certificou o senhor 
oficial de Justiça incumbido da diligência, fica citado (a) pelo presente para o fim exclusivo de o acusado oferecer defesa 
preliminar. O prazo para a defesa começará a fluir do comparecimento pessoal do acusado ou do de  Para conhecimento de 
todos é passado o Presente Edital, cuja 2ª via fica afixada no “Placar” do Fórum da Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins 
Defensor constituído. Na hipótese do parágrafo anterior, expirado o prazo do edital e o prazo para oferecimento de defesa inicial 
e, não comparecendo o(a) acusado (a), nem constituindo defensor no dia seguinte à expiração do prazo, certifique-se e venham-
me os autos conclusos para deliberação nos termos do que dispõe o artigo 366 do Código de Processo Penal. e a 3ª via 
publicada no Diário da Justiça. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO 
PRAZO: 15(QUINZE) DIAS 
CIRLENE MARIA DE ASSIS SANTOS OLIVEIRA, Juíza de Direito titular da Vara Especializada no Combate à Violência 
Doméstica e Familiar Contra a Mulher desta Cidade e Comarca de Araguaína Estado do Tocantins. FAZ SABER a todos os que 
o presente edital virem, ou dele tiverem conhecimento, que por meio deste edital CITAR e INTIMAR o (a) acusado (a) LEANDRO 
SANCHES PARENTE COSTA, brasileiro, solteiro, nascido aos 17/08/1989, filho de Carlos Augusto da Silva Costa e Irenilde 
Parente Costa, inscrito no CPF sob o nº 883.315.392-49, atualmente em lugar incerto e não sabido, o qual foi denunciado nas 
penas do artigo 24-A da Lei 11.340/2006 e artigo 147, caput, do Código Penal, c/c o artigo 61, alínea “f”, do Código Penal, em 
concurso material e com as implicações da Lei nº 11.340/2006., nos autos de ação penal nº 0005505-43.2021.8.27.2706, e como 
está em lugar incerto ou não sabido, conforme certificou o senhor oficial de Justiça incumbido da diligência, fica citado (a) pelo 
presente para o fim exclusivo de o acusado oferecer defesa preliminar. O prazo para a defesa começará a fluir do 
comparecimento pessoal do acusado ou do de  Para conhecimento de todos é passado o Presente Edital, cuja 2ª via fica afixada 
no “Placar” do Fórum da Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins Defensor constituído. Na hipótese do parágrafo anterior, 
expirado o prazo do edital e o prazo para oferecimento de defesa inicial e, não comparecendo o(a) acusado (a), nem constituindo 
defensor no dia seguinte à expiração do prazo, certifique-se e venham-me os autos conclusos para deliberação nos termos do 
que dispõe o artigo 366 do Código de Processo Penal. e a 3ª via publicada no Diário da Justiça. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO 
PRAZO: 15(QUINZE) DIAS 
CIRLENE MARIA DE ASSIS SANTOS OLIVEIRA, Juíza de Direito titular da Vara Especializada no Combate à Violência 
Doméstica e Familiar Contra a Mulher desta Cidade e Comarca de Araguaína Estado do Tocantins. FAZ SABER a todos os que 
o presente edital virem, ou dele tiverem conhecimento, que por meio deste edital CITAR e INTIMAR o (a) acusado (a) ANTONIO 
CARLOS MOREIRA LEMOS, brasileiro, convivente em união estável, nascido aos 23/01/1982, natural de Jurumenha-PI, filho de 
Joaquim Alves Moreira Lemos e Josefa Marques Moreira Lemos, atualmente em lugar incerto e não sabido, o qual foi 
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denunciado nas penas do artigos 129, § 9º, c/c o 61, inciso II, alínea “a”, e 147, “caput”, c/c o 61, inciso II, alíneas “a” e “f”, todos 
do Código Penal, com as implicações da Lei 11.340/2006, nos autos de ação penal nº 0009904-52.2020.8.27.2706, e como está 
em lugar incerto ou não sabido, conforme certificou o senhor oficial de Justiça incumbido da diligência, fica citado (a) pelo 
presente para o fim exclusivo de o acusado oferecer defesa preliminar. O prazo para a defesa começará a fluir do 
comparecimento pessoal do acusado ou do de  Para conhecimento de todos é passado o Presente Edital, cuja 2ª via fica afixada 
no “Placar” do Fórum da Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins Defensor constituído. Na hipótese do parágrafo anterior, 
expirado o prazo do edital e o prazo para oferecimento de defesa inicial e, não comparecendo o(a) acusado (a), nem constituindo 
defensor no dia seguinte à expiração do prazo, certifique-se e venham-me os autos conclusos para deliberação nos termos do 
que dispõe o artigo 366 do Código de Processo Penal. e a 3ª via publicada no Diário da Justiça. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO 
PRAZO: 15(QUINZE) DIAS 
CIRLENE MARIA DE ASSIS SANTOS OLIVEIRA, Juíza de Direito titular da Vara Especializada no Combate à Violência 
Doméstica e Familiar Contra a Mulher desta Cidade e Comarca de Araguaína Estado do Tocantins. FAZ SABER a todos os que 
o presente edital virem, ou dele tiverem conhecimento, que por meio deste edital CITAR e INTIMAR o (a) acusado (a) WESLEY 
DE SOUSA ALMEIDA, brasileiro, convivente em união estável, serralheiro, natural de Araguaína-TO, nascido em 15/08/1993 
filho de Maria Marcionilia de Sousa, portador do CPF nº. 059.520.841-09, atualmente em lugar incerto e não sabido, o qual foi 
denunciado nas penas do artigo 129, § 9ª c.c o artigo 61, inciso II, alínea “a”, na forma do artigo 20, §3º c/c art. 73, todos do 
Código Penal, com as implicações da Lei nº 11.340/06., nos autos de ação penal nº 0019093-20.2021.8.27.2706, e como está 
em lugar incerto ou não sabido, conforme certificou o senhor oficial de Justiça incumbido da diligência, fica citado (a) pelo 
presente para o fim exclusivo de o acusado oferecer defesa preliminar. O prazo para a defesa começará a fluir do 
comparecimento pessoal do acusado ou do de  Para conhecimento de todos é passado o Presente Edital, cuja 2ª via fica afixada 
no “Placar” do Fórum da Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins Defensor constituído. Na hipótese do parágrafo anterior, 
expirado o prazo do edital e o prazo para oferecimento de defesa inicial e, não comparecendo o(a) acusado (a), nem constituindo 
defensor no dia seguinte à expiração do prazo, certifique-se e venham-me os autos conclusos para deliberação nos termos do 
que dispõe o artigo 366 do Código de Processo Penal. e a 3ª via publicada no Diário da Justiça. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO 
PRAZO: 15(QUINZE) DIAS 
CIRLENE MARIA DE ASSIS SANTOS OLIVEIRA, Juíza de Direito titular da Vara Especializada no Combate à Violência 
Doméstica e Familiar Contra a Mulher desta Cidade e Comarca de Araguaína Estado do Tocantins. FAZ SABER a todos os que 
o presente edital virem, ou dele tiverem conhecimento, que por meio deste edital CITAR e INTIMAR o (a) acusado 
(a) ALEXANDRO RODRIGUES DE SOUSA, brasileiro, solteiro, nascido aos 19/07/1977, natural de Muricilândia-TO, filho de 
Maria Rodrigues de Sousa e Vicente Ferreira de Sousa, portador do CPF nº 028.847.081-89, atualmente em lugar incerto e não 
sabido, o qual foi denunciado nas penas do artigos 129, § 9º, 147, “caput”, c/c 61, inciso II, alínea “f” e 329, “caput”, todos do 
Código Penal, na forma do art. 69, caput, do Código Penal, aplicando-se a Lei 11.340/2006, nos autos de ação penal nº 
0006690-19.2021.8.27.2706, e como está em lugar incerto ou não sabido, conforme certificou o senhor oficial de Justiça 
incumbido da diligência, fica citado (a) pelo presente para o fim exclusivo de o acusado oferecer defesa preliminar. O prazo para 
a defesa começará a fluir do comparecimento pessoal do acusado ou do de  Para conhecimento de todos é passado o Presente 
Edital, cuja 2ª via fica afixada no “Placar” do Fórum da Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins Defensor constituído. Na 
hipótese do parágrafo anterior, expirado o prazo do edital e o prazo para oferecimento de defesa inicial e, não comparecendo 
o(a) acusado (a), nem constituindo defensor no dia seguinte à expiração do prazo, certifique-se e venham-me os autos conclusos 
para deliberação nos termos do que dispõe o artigo 366 do Código de Processo Penal. e a 3ª via publicada no Diário da Justiça. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO 
PRAZO: 15(QUINZE) DIAS 
CIRLENE MARIA DE ASSIS SANTOS OLIVEIRA, Juíza de Direito titular da Vara Especializada no Combate à Violência 
Doméstica e Familiar Contra a Mulher desta Cidade e Comarca de Araguaína Estado do Tocantins. FAZ SABER a todos os que 
o presente edital virem, ou dele tiverem conhecimento, que por meio deste edital CITAR e INTIMAR o (a) acusado (a) ANTÔNIO 
FRANCISCO DA SILVA, brasileiro, natural de São João dos Patos/MA, nascido aos 04/06/1964, filho de Antonio Cardoso 
Amorim e Alcide Mendes da Silva, atualmente em lugar incerto e não sabido, o qual foi denunciado nas penas do artigo 147, 
“caput”, do Código Penal, com as implicações da Lei nº 11.340/2006, nos autos de ação penal nº 0022424-10.2021.8.27.2706, e 
como está em lugar incerto ou não sabido, conforme certificou o senhor oficial de Justiça incumbido da diligência, fica citado (a) 
pelo presente para o fim exclusivo de o acusado oferecer defesa preliminar. O prazo para a defesa começará a fluir do 
comparecimento pessoal do acusado ou do de  Para conhecimento de todos é passado o Presente Edital, cuja 2ª via fica afixada 
no “Placar” do Fórum da Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins Defensor constituído. Na hipótese do parágrafo anterior, 
expirado o prazo do edital e o prazo para oferecimento de defesa inicial e, não comparecendo o(a) acusado (a), nem constituindo 
defensor no dia seguinte à expiração do prazo, certifique-se e venham-me os autos conclusos para deliberação nos termos do 
que dispõe o artigo 366 do Código de Processo Penal. e a 3ª via publicada no Diário da Justiça. 
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Editais de intimações de sentença com prazo de 60 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO: 60 DIAS 
Classe da ação: Ação Penal - Procedimento Sumário 
Nº dos Autos: 0003184-69.2020.8.27.2706 
Acusado: MARCO SOUZA CORREIA 
 Vítima: VALQUÍRIA MORAIS DE SOUZA 
Cirlene Maria de Assis Santos Oliveira, Juíza de Direito titular pela Vara Especializada no Combate a Violência Doméstica e 
Familiar contra a Mulher desta Cidade e Comarca de Araguaína Estado do Tocantins. FAZ SABER a todos os que o presente 
edital virem, ou dele tiverem conhecimento, que por meio deste edital fica INTIMADO: MARCO SOUZA CORREIA, brasileiro, 
convivente em união estável, motorista, nascido aos 22/04/1982, natural de Araguaína-TO, filho de Francisca de Souza Correia, 
CPF n° 016.900.891-64, atualmente em local incerto ou não sabido,  da decisão/sentença proferida nos autos em epígrafe, 
cujo dispositivo segue transcrito: "... Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, julgo procedente o pedido formulado 
na denúncia para CONDENAR MARCO SOUZA CORREIA, brasileiro, convivente em união estável, motorista, nascido aos 
22/04/1982, natural de Araguaína/TO, filho de Francisca de Souza Correia, CPF n° 016.900.891-64, como incurso, no artigo 24-A 
da Lei n° 11.340/2006, por duas vezes, c/c o artigo 69, caput, do Código Penal. Assim, passo a dosar-lhe a reprimenda em 
estrita observância ao princípio da individualização da pena (art. 5º, inciso XLVI, da Constituição da República), com base no 
critério trifásico, na forma determinada nos artigos 59 e 68 do Código Penal. Aplicando-se o concurso material, previsto no art. 69 
do Código Penal, fica o acusado, já qualificado, MARCO SOUZA CORREIA, definitivamente condenado, em primeira instância, a 
1 (um) ano de detenção. O regime inicial de cumprimento da pena é o aberto. Pelo fato de o réu não ser reincidente, presentes 
os requisitos legais, na forma do artigo 44 do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade pela de prestação de serviço 
à comunidade, equivalendo a uma hora diária ou sete horas semanais, pelo mesmo período da pena substituída e em dias 
compatíveis com suas atividades...". Para conhecimento de todos é passado o Presente Edital, cuja 2ª via fica afixada no 
“Placar” do Fórum da Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins e a 3ª via publicada no Diário da Justiça. DADO E PASSADO 
nesta cidade e Comarca de Araguaína Estado do Tocantins, 15 de março de 2022. 
 

COLINAS 
1ª vara criminal 

Editais de intimações com prazo de 30 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
0005343-66.2017.827.2713– AÇÃO PENAL O DOUTOR JOSÉ CARLOS FERRERIA MACHADO, MERITÍSSIMO JUIZ 
SUBSTITUTO RESPONDENDO PELA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE COLINAS DO TOCANTINS, ESTADO DO 
TOCANTINS, NA FORMA DA LEI, ETC. FAZ SABER a todos quanto o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, que 
por meio deste edital de Intimação fica o acusado, DIVINO CÉSAR SILVA LIMA, popularmente conhecido como “Preto”, 
brasileiro, natural de Colinas do Tocantins - TO, nascido em 31/07/1995, filho de Maria das Graças Lopes da Silva, portador do 
CPF nº 072.655.041-86, o qual se encontra atualmente em local incerto ou não sabido, intimado para, no prazo de 30 (trinta) 
dias, efetuar o pagamento da multa penal no valor de R$ 854,72 (oitocentos e cinqüenta e quatro reais e setenta e dois 
centavos), através das guias de recolhimento que serão obtidas através do site do TJ/TO: www.tjto.jus.br, cujos comprovantes 
deverão ser anexados aos autos, sob pena de inscrição na Dívida Ativa. Para conhecimento de todos é passado o Presente 
Edital, ficando a 2ª via afixada no “Placar” do Fórum da Comarca de Colinas do Tocantins, Estado do Tocantins e a 3ª via 
publicada no Diário da Justiça. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca do Tocantins, Estado do Tocantins, aos 04 dias do 
março de 2022. Eu, ____ (Keliane Almeida), Técnico Judiciário, Mat. 249830, da Vara Criminal, lavrei e subscrevi. JOSÉ 
CARLOS FERREIRA MACHADO - Juiz Substituto Respondendo pela Vara Criminal. 
 

COLMEIA 
Diretoria do foro 

Editais 
Edital Nº 165 / 2022 - PRESIDÊNCIA/DF COLMÉIA 
O Doutor MARCELO ELISEU ROSTIROLLA, Juiz de Direito Diretor do Foro da Comarca de Colméia, na Forma da Lei etc... 
FAZ SABER a todos os que virem o presente edital ou dele tiverem conhecimento, que será realizada CORREIÇÃO-GERAL 
ORDINÁRIA no âmbito da Comarca de 2ª entrância de Colméia, no período de 25 a 31 de março de 2022. 
Assim, CONVOCA para permanecerem à disposição durante os trabalhos correicionais, todos servidores, serventuários e 
delegatários dos Cartórios Extrajudicias desta Comarca. 
Na oportunidade, CONVIDA para participar dos trabalhos correicionais, os representantes do Ministério Público Estadual, da 
Defensoria Pública Estadual, da Ordem dos Advogados do Brasil, da Polícia Militar, da Polícia Civil, bem como autoridades e 
jurisdicionados em geral, os quais durante os trabalhos correicionais, poderão apresentar queixas, reclamações e sugestões, 
para aprimoramento a prestação jurisdicional, por meio do e-mail: df-colinas@tjto.jus.br. 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 
Colméia. Eu Djalma Germano de Araújo Filho, secretário da correição lavrei o edital. 
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Portarias 
Portaria Nº 682/2022 - PRESIDÊNCIA/DF COLMÉIA, de 23 de março de 2022 
Dispõe sobre a Correição Geral Ordinária a ser realizada na Comarca de Colmeia – Tocantins. 
MARCELO ELISEU ROSTIROLLA, Juiz de Direito Titular e Diretor do Foro da Comarca de Colmeia, Estado do Tocantins, no 
uso de suas atribuições legais, etc. 
CONSIDERANDO as disposições contidas no Provimento nº 11/2019, que instituiu a Consolidação das Normas da Corregedoria 
Geral da Justiça; 
CONSIDERANDO  a Recomendação nº 1/2022 ASJCGUS, de 02 de fevereiro de 2022 - SEI 22.0.000002590-2; 
CONSIDERANDO que os(as) Corregedores(as) Permanentes devem zelar pela continuidade e regularidade das atividades 
disciplinar e correcional; 
CONSIDERANDO o disposto na Resolução CNJ nº 397, de 09 de junho de 2021, e na Portaria Conjunta nº 01, de 6 de janeiro 
de 2022, do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins e Corregedoria-Geral da Justiça, as quais norteiam os trabalhos 
presenciais do Poder Judiciário, respeitadas as normas sanitárias e de saúde pública e salvaguardada a incolumidade e a saúde 
de todos os envolvidos na atividade correcional; 
CONSIDERANDO a possibilidade de realização de correição pela Corregedoria-Geral da Justiça e pelos(as) Corregedores(as) 
Permanentes por meio virtual, com fulcro no art. 6º, parágrafo único, do Provimento 11/2019, inclusive com possibilidade das 
reuniões com os magistrados acontecerem por videoconferência, conforme o estabelecido na Subseção II do Provimento nº 
11/2019/CGJUS/TO e na Resolução nº 08/2021/CGJUS; 
CONSIDERANDO a necessidade premente de realização de correição no âmbito da Comarca de Colinas do Tocantins, 
tencionando identificar eventuais irregularidades e saná-las com vistas a melhorar a prestação jurisdicional; 
RESOLVE: 
Art. 1º. DETERMINAR a realização de CORREIÇÃO GERAL ORDINÁRIA na Comarca de 2º Entrância de Colmeia/TO, bem 
como as Serventias Extrajudiciais pertencentes à circunscrição da aludida Comarca, a se realizar entre os dias vinte e três (25) a 
trinta (31) de março (03) do ano de dois mil e vinte e dois (2022), das 14h00min às 18h00min; 
Art. 2º. DETERMINAR a imediata expedição de todos os atos necessários, efetivando-se as publicações. Convocações, 
comunicações e convites, nos termos do regramento afeto às Correições Gerais Ordinárias; 
Art. 3º. DESIGNAR o servidor DJALMA GERMANO DE ARAÚJO FILHO, Assessor Jurídico, lotado no Gabinete do Juízo, para 
exercer o cargo de Secretário da Correição. 
Art. 4º. Os prazos processuais não serão suspensos nos dias da correição, e nem o atendimento ao público. 
Art. 5º. DETERMINAR a autuação, pelo Secretário da Correição, dando início ao procedimento correicional, e, cujo feito serão 
praticados todos os atos referentes à correição, em especial as irregularidades encontradas ou reclamações apresentadas, bem 
como as determinações saneadoras, para, ao final dos trabalhos, proporcionar a elaboração do Relatório Final da Correição, que 
deverá ser enviado à Corregedoria-Geral até o décimo (10º) dia, após o encerramento dos trabalhos, permanecendo cópia nos 
autos; 
Art. 6º. Solicite a CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, que disponibilize acesso ao sistema 
SICOR, para o Secretário da Correição; 
Art. 7º. Publique-se no Diário de Justiça Estadual. 
Art. 8º. Esta portaria entrará em vigor a partir da data de sua publicação, revogando-se disposições em contrário. 
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se. 
GABINETE DO JUIZ DIRETOR DO FORO, em Colméia, Estado do Tocantins, aos vinte e três (23) dias do mês de março (03) 
do ano de dois mil e vinte e dois (2022). 
 

DIANÓPOLIS 
Vara cível 

Editais de intimações com prazo de 20 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO 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 5002161-17.2013.8.27.2716 de Cumprimento de sentença, tendo como Requerente(s) EDISIONI FREIRE 
ALBUQUERQUE e Requerido(s) PROCESSO SEM PARTE RÉ. Pelo presente edital, que será afixado na sede deste Juízo, no 
lugar público de costume e por cópia publicada no Diário da Justiça, INTIMA, LENI FREIRE CAVALCANTE, brasileira, 
divorciada, portadora do RG: 1.129.930 SSP-TO, CPF: 702.497.411-72, ESTANDO EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO, 
para efetuar o pagamento voluntário do débito, no valor de R$ 1.690,60 (um mil seiscentos e noventa reais e sessenta 
centavos) , no prazo de 15 (quinze) dias úteis (art. 523, caput), 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, 
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aos 22 dias do mês de março do ano de 2022. Eu, AGAMENON AIRES CAVALCANTE JÚNIOR, Técnico Judiciário - Matr. 
353950, digitei e conferi. 
 

Editais de citações com prazo de 20 dias 
 
EDITAL Nº 4869933 
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 0000528-91.2019.8.27.2701 de Guarda de Infância e Juventude, tendo como Requerente(s) ISAEDES DE OLIVEIRA 
FILGUEIRA e Requerido(s) FABIANA PEREIRA SOBRINHO. Pelo presente edital, que será afixado na sede deste Juízo, no 
lugar público de costume e por cópia publicada no Diário da Justiça, CITA, FABIANA PEREIRA SOBRINHO, brasileira, solteira, 
carteira de identidade RG nº 1.180.883 SSP/TO, inscrita no CPF/MF n° 068.775.961-70, 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 10 dias do mês de 
março do ano de 2022. Eu, Dulcineia Sousa Barbosa, Técnico(a) Judiciário(a), digitei e conferi. JOÃO ALBERTO MENDES 
BEZERRA JÚNIOR-Juiz de Direito. 
 

Editais de citações com prazo de 30 dias 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE TRINTA (30) 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 0002404-47.2020.8.27.2701 de Divórcio Litigioso, tendo como Requerente(s) SONIA ALVES DE OLIVEIRA DA SILVA e 
Requerido(s) SEBASTIÃO DA SILVA. Pelo presente edital, que será afixado na sede deste Juízo, no lugar público de costume e 
por cópia publicada no Diário da Justiça, CITA, SEBASTIÃO DA SILVA, ESTANDO EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO, de 
todos os termos da presente ação, bem como, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias, contestar a presente ação, sob pena de 
revelia. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Dianópolis-TO, aos 16 dias do mês de março do ano de 2022. Eu, Iara 
Francisco de Cerqueira, Servidora de Secretaria, digitei e conferi. 
 

FILADÉLFIA 
1ª escrivania cível 

Editais de citações com prazo de 20 dias 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 20 DIAS  
Ação Cível – Execução Fiscal – 00007747020188272718 
O Dr. Luatom Bezerra Adelino de Lima, Juiz de Direito desta Comarca de Filadélfia, Estado do Tocantins, na forma da Lei etc... 
FAZ SABER a todos o quanto o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que neste Juízo corre seus trâmites legais, 
Ação Cível – Execução Fiscal – 00007747020188272718, que por este meio  CITAÇÃO do Sr. WALTER TOMAZ DA SILVA - 
ME - AGROPECUARIA FORTALEZA, CNPJ n° 17.756,471/0001-27, com endereço à RUA MARECHAL DEODORO, N° 18, SL, 
01, CENTRO, FILADÉLFIA - TO, pessoalmente ou na pessoa de seu representante legal, se for o caso, bem como dos sócios 
(que constarem na CDA), para, pagar a dívida no prazo de 05(cinco) dias ou nomear bens à penhora, observada a ordem 
preferencial do artigo 835 do CPC/2015. A ausência de tais determinações implicará desrespeito ao artigo 774, V do CPC/2015, 
o que acarretará multa de 20% sobre o vaiar da execução, nos termos do parágrafo único do artigo citado. o(s) executado(s) 
poderá(ão) quitar o débito de forma parcelada, junto a Fazenda Pública exequente, que deverá COMUNICAR a este Juizo 
eventual quitação ou parcelamento, sendo nesse caso obrigatória a apresentação, da parte que informar nos autos, do 
comprovante de recolhimento das custas judiciais e dos honorários arbitrados, para fins de extinção ou suspensão da presente 
execução; - que o(s) executado(s) poderá(ão) oferecer, caso queira(m), embargos no prazo de 30(trinta) dias, contados da 
intimação da penhora; - em caso de pagamento sem oposição de embargos, arbitro os honorários advocatícios em 10% (dez por 
cento) do valor dado à causa; - que o Oficial deverá devolver o mandado mediante certidão circunstanciada, nos termos 
preconizados pelas leis pertinentes; - autoriza-se, desde logo, que o Oficial de Justiça se valha das prerrogativas previstas nos 
arts. 212, 252, 253, 846 do CPC/2015, ressaltando que quando necessitar de força policial deverá requerer autorização deste 
Juízo. E, para que não alegue ignorância, manda expedir o presente edital que será publicado na forma da Lei. Dado e passado 
nesta cidade e Comarca de Filadélfia, Estado do Tocantins, aos 23 de março de 2022. Eu, Samara Lopes de Andrade, Chefe de 
Cartório Cível, digitei e conferi. 
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GUARAÍ 
1ª vara criminal 

Decisões 
SEI Nº 17.0.000003846-6 
Decisão Nº 1366 / 2022 - PRESIDÊNCIA/1VCRIM GUARAÍ 
Trata-se de prestação de contas apresentada pela Unidade Penal Regional de Guaraí/TO, referente aos alvarás 
judiciais expedidos nos eventos 3794381 e 4053662, totalizando o valor de R$13.780,00 (treze mil setecentos e oitenta reais). 
A entidade supra apresentou prestação de contas (evento 4137989). 
Intimado, o Ministério Público manteve-se inerte (evento 4217273). 
Não verifico irregularidades na prestação de contas apresentada pela entidade. Com isso, nos termos do Artigo 10, §2° do 
Provimento n° 15/2019 CGJUS/TJTO, HOMOLOGO, para que surta seus efeitos legais e jurídicos, a prestação de contas 
apresentada pela Unidade Penal Regional de Guaraí/TO, referente aos alvarás judiciais expedidos nos 
eventos 3794381 e 4053662. 
Publique-se, na forma do Artigo 10, §5° do Provimento n° 15/2019 CGJUS/TJTO. 
Após, arquivem-se. 
Cumpra-se. 
FÁBIO COSTA GONZAGA, Juiz de Direito. 
 

GURUPI 
1ª vara cível 

Editais 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE EVENTUAIS TERCEIOS INTERESSADOS 
PRAZO DE 30 DIAS 
CITANDO: TERCEIROS INTERESSADOS.  
OBJETIVO: Intimação de eventuais terceiros interessados do inteiro teor do autos nº 00046239620228272722, Ação de 
Usucapião que move RUTH RODRIGUES DA SILVA, em face de MARIA DE LOURDES PEDROSO, JOSE PEDROSO e MARIA 
REGINA PEDROSO CABRAL. Atribuíram à causa o valor de R$ 25.000,00. E, em cumprimento ao art. 259, I do CPC, expediu-
se o presente para que EVENTUAIS TERCEIROS INTERESSADOS TOMEM CIÊNCIA da propositura da ação e, querendo, 
ofereçam contestação, no prazo de 15 dias. E, para que chegue ao conhecimento de todos e no futuro não possam alegar 
ignorância, expediu-se o presente edital que será publicado na forma da lei. Dado e passado nesta cidade e Comarca de Gurupi-
TO, 23 de março de 2022. Fábia Soares Siriano, diretora de secretartia, o digitei e assino. Adriano Morelli. Juiz de Direito. 
 

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

EDITAL DE PUBLICAÇÃO COM PRAZO DE TRINTA DIAS 
AUTOS Nº: 0007967-22.2021.8.27.2722/TO 
Ação: ALTERAÇÃO CONSENSUAL DE REGIME DE BENS NO CASAMENTO DE SEPARAÇÃO PARCIAL PARA SEPARAÇÃO 
TOTAL 
Requerentes: RODRIGO GONÇALVES MOREIRA e AMANDA ALVES DE PAULA MOREIRA 
A Doutora Edilene Pereira de Amorim Alfaix Natário - Juíza de Direito da Vara de Família e Sucessões da Comarca de Gurupi - 
TO, no uso de suas atribuições legais etc... FAZ SABER a todos quantos o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem 
que por este meio torna pública a pretensão dos requerentes, junto a este Juízo e Cartório da Vara de Família e Sucessões, que 
foram processados os Autos de nº 0007967-22.2021.8.27.2722/TO, Ação de ALTERAÇÃO CONSENSUAL DE REGIME DE 
BENS NO CASAMENTO DE SEPARAÇÃO PARCIAL PARA SEPARAÇÃO TOTAL dos requerentes RODRIGO GONÇALVES 
MOREIRA, brasileiro, motorista autônomo, portador da Carteira de Identidade nº M6865912-SSP/MG e do CPF/MF nº 
000.840.826-23, casado em Regime de Comunhão Parcial de Bens com AMANDA ALVES DE PAULA MOREIRA, brasileira, 
estudante, portadora da Carteira de Identidade nº 6451968 SSP/GO e do CPF/MF nº 705.182.831-27, ambos são residentes e 
domiciliados nesta cidade de Gurupi/TO, os quais requereram diante deste Juízo a mudança do regime de bens no casamento 
de Separação Parcial de Bens para o regime de Separação Total de Bens, para os fins do disposto no art. 734, § 1º, do CPC, 
tudo em conformidade com despacho exarado nos autos. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Gurupi, Estado do 
Tocantins, aos 23 de março de 2022. Eu ______(Marinete Barbosa Bele Guimarães), Técnica Judiciária que digitei e conferi. 
Edilene Pereira de Amorim Alfaix Natário - Juíza de Direito. 
 

3ª vara cível 

Editais de citações com prazo de 20 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO 
CITANDO: TERCEIROS INCERTOS E NÃO SABIDOS, atualmente em lugar incerto e não sabido.  OBJETIVO: Citar da Ação de 
Usucapião que lhe é proposta por RAIMUNDO PEREIRA MARTINS , para no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da publicação 
do presente, contestar, sob pena de revelia e confissão.  IMÓVEL:  Lote n° 26, da quadra 20, situado na av. Otamir da Rocha 
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Gomes, do loteamento residencial Daniela, desta cidade, com área de 360m², medindo 12 metros de frente, confrontando com 
av. Otalmir da Rocha Gomes, 12 metros de fundo, confrontando com o lote 05; 30 metros do lado direito confrontando com o lote 
27, 30 metros do lado esquerdo confrontando com o lote com o lote 25; cujo loteamento encontra-se devidamente registrado sob 
o n°. R4/19.768, livro 02 Registro Geral, ficha n. 02, em 28 de maio de 1996. ADVERTÊNCIA: Art. 344 do C.P.C (Não 
contestando presumir-se-ão como verdadeiros os fatos narrados pelo autor na inicial) REQUERENTE: RAIMUNDO PEREIRA 
MARTINS. REQUERIDO: BOA VISTA CORRETORA DE IMÓVEIS LTDA AÇÃO: Usucapião. Processo: nº 0003966-
57.2022.8.27.2722. PRAZO DO EDITAL: 20(vinte) dias. Em Gurupi - TO. Eu , técnica judiciária que digitei e subscrevi.  JOSÉ 
EUSTAQUIO DE MELO JUNIOR, Juiz de Direito 
 
EDITAL DE CITAÇÃO 
CITANDO: TERCEIROS INCERTOS E NÃO SABIDOS,  atualmente em lugar incerto e não sabido. OBJETIVO: Citar da Ação de 
Usucapião que lhe é proposta por ONDINA MARIA MENDES BARBOSA SILVA , para no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da 
publicação do presente, contestar, sob pena de revelia e confissão.  IMÓVEL: Lote 48, da quadra 112, situado na Rua 56, do 
loteamento Parque Nova Fronteira, do Município de Gurupi/TO, sendo que a área total do referido lote está devidamente 
matriculada sob n. 6.299, livro 2, Registro Geral, Sistema de ficha. ADVERTÊNCIA: Art. 344 do C.P.C (Não contestando 
presumir-se-ão como verdadeiros os fatos narrados pelo autor na inicial) REQUERENTE: ONDINA MARIA MENDES BARBOSA 
SILVA. REQUERIDO: LUIZ BARBOSA DA SILVA AÇÃO: Usucapião. Processo: nº 0009041-14.2021.8.27.2722. PRAZO DO 
EDITAL: 20(vinte) dias. Em Gurupi - TO. Eu, Gardênia Coelho de Oliveira, técnica judiciária que digitei e subscrevi. NILSON 
AFONSO DA SILVA, Juiz de Direito 
 

ITACAJÁ 
Diretoria do foro 

Portarias 
Portaria Nº 661/2022 - PRESIDÊNCIA/DF ITACAJÁ, de 21 de março de 2022 
A DRA. LUCIANA COSTA AGLANTZAKIS, JUÍZA DE DIREITO E DIRETORA DO FORO DA COMARCA DE ITACAJÁ, 
ESTADO DO TOCANTINS, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, CONSIDERANDO a Portaria nº. 2784/2021 - 
CGJUS/ASJCGJUS, de 16 de novembro de 2021, evento 4027875 do SEI 21.0.000018949-6; CONSIDERANDO a Ata Nº 645 - 
CGJUS/COMPAD, de 22 de novembro de 2021, evento 4030078 do SEI 21.0.000018949-6; CONSIDERANDO a Solicitação 
COMPAD contida no evento 4032758 do SEI 21.0.000018949-6; CONSIDERANDO Despacho Nº 82158 / 2021 - 
PRESIDÊNCIA/DF ITACAJÁ evento 4072353 do SEI 21.0.000018949-6; CONSIDERANDO a Ata N° 32- CGJUS/COMPAD de 
28 de janeiro de 2022 evento 4132751 SEI 21.0.000018949-6; CONSIDERANDO o que dispõem os artigos 42, "n" e 104 da LC 
nº 10/96, Lei Orgânica do Poder Judiciário do Estado do Tocantins; CONSIDERANDO o que dispõem os artigos 166 usque 177 
da Lei Estadual nº 1818/07, Estatutos dos Servidores do Estado do Tocantins; RESOLVE: Art. 1º. Nos termos da Portaria nº. 
2784/2021 - CGJUS/ASJCGJUS, de 16 de novembro de 2021, NOMEAR Arylma Rocha Botelho - Técnica Judiciária – Bacharel 
em Direito - matrícula 249242, Presidente da Comissão, Daniella de Lima Léda - Auxiliar Judiciário - matrícula nº 237938- 
Bacharel em Administração - Membro, Ricardo Ferreira Fernandes, Técnico Judiciário – matrícula 263350 – Membro e Elesbão 
Oliveira Cavalcante - Auxiliar Judiciário - matrícula nº 192248 - Bacharel em Direito - suplente, para, sob a presidência da 
primeira, constituírem a Comissão Processante para apuração dos fatos narrados em desfavor de M. J. V. S. C. , Oficiala do 
Cartório de Registro Civil das Pessoas Naturais, Interdições e Tutelas do município de Centenário distrito judiciária da Comarca 
de Itacajá - TO, conforme Termo de Indiciamento Nº 8/2021 - CGJUS/COMPAD, evento 3978074 do SEI 21.0.000018949-6. Art. 
2º. PRORROGAR por mais 60 (sessenta dias) o prazo fixado para a conclusão e relatório final, contado a partir de 09/03/2022, 
na forma do art. 179 da Lei nº 1818/2007. Art. 3º. CONVALIDAR os atos praticados pela comissão processante anterior, 
designada na Portaria Nº 2448/2021 - PRESIDÊNCIA/DF ITACAJÁ, de 11 de outubro de 2021, evento 3954256 do SEI 
21.0.000018949-6.Art. 4º. DETERMINAR ao secretário do foro da comarca de Itacajá que, se solicitado pela comissão 
processante, providencie instalações nas dependências do foro local para realização dos trabalhos, autorizados seus membros a 
utilizarem computadores e impressoras para consecução das tarefas. Art. 5º. DETERMINAR aos Senhores Oficiais de Justiça 
que promovam as intimações, notificações e/ou citações necessárias e solicitadas pela comissão sindicante/processante. 
Publique-se. Cumpra-se. 
 

ITAGUATINS 
Escrivania de família, sucessões infância e juventude, cível 

Editais de citações com prazo de 20 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 20 DIAS 
O Doutor JEFFERSON DAVID ASEVEDO RAMOS, Juiz de Direito na Comarca de Itaguatins, Estado do Tocantins, na forma da 
Lei, etc. FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que, na Adoção Com Pedido de 
Destituição do Poder Familiar de nº 0000423-84.2015.827.2724, tendo como  Requerente Iris Soares de Carvalho e Outro..., é o 
presente para CITAR-MARIA ADRINALVA DOS SANTOS, brasileira, solteira, nascida aos 30/10/1988 em Araguaína – TO, 
demais qualificações desconhecidas, atualmente encontra-se em lugar incerto e não sabido, para, querendo,contestar a presente 
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ação  em 20 (vinte) dias, sob pena de revelia e confissão dos fatos articulados pelo autor. E para que ninguém possa alegar 
ignorância mandou o MM. Juiz expedir o presente edital de citação com prazo de vinte dias. 
 

MIRANORTE 
1ª escrivania cível 

Editais 
Procedimento Comum Cível Nº 0001101-88.2018.8.27.2726/TO 
AUTOR: JOÃO SOUZA CARVALHO 
RÉU: JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO 
RÉU: GALLANT ALIMENTOS LTDA 
RÉU: ESTADO DE SÃO PAULO 
RÉU: SIDNEI DA SILVA MUNARIN 
RÉU: RICARDO DE SOUZA AFONSO 
RÉU: LUANA DOS SANTOS COELHO 
EDITAL Nº 4596521 
 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: CITAR o requerido, RICARDO DE SOUSA AFONSO, brasileiro, estando em lugar incerto e 
não sabido, para que, querendo, apresente contestação no prazo de 20 (vinte) dias, sob pena de se considerarem verdadeiros os 
fatos narrados na inicial, conforme despacho lançado no evento 107, 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 07 de fevereiro de 2022. Eu, Elismônica Soares da Costa, 
Diretora de Secretaria, matrícula funcional 353107, digitei o presente. 
 

PALMAS 
3ª 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 00089149420178272729 
Juizo da 3ª Vara Criminal de Palmas 
AÇÃO PENAL - Procedimento Ordinário 
Acusada: MUCIO CELIO DE ARAUJO 
FINALIDADE: O juiz de Direito @NOMEMAGISTRADO@, do Juizo da 3ª Vara Criminal de Palmas , no uso das suas atribuições 
legais, etc. FAZ SABER a todos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, por esse meio, INTIMA o 
acusado(a) MUCIO CELIO DE ARAUJO, brasileiro, casado, cinegrafista, nascido em 12/08/1959, natural de Goiânia/GO, filho de 
Santana José de Araújo e de Maria do Carmo Silva de Araújo, CPF nº 268.289.441-00, RG n° 438.689 SSP/TO. ?, 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 0008914-94.2017.8.27.2729, cujo resumo/teor segue transcrito: "3. DISPOSITIVO  Diante do exposto, julgo 
procedente em parte a denúncia para:  a) extinguir a punibilidade de LUIZ MARQUES COUTO DAMASCENO, com fundamento 
no art. 107, inciso I, do Código Penal;  b) reconhecer a litispendência dos fatos atribuídos a RAUL DE JESUS LUSTOSA FILHO e 
CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS, capitulados no art. 2° da Lei n° 12.850/2013 e art. 317 do Código Penal, por terem 
sido objeto de julgamento na Ação Penal n.º 0011685-16.2015.827.2729, deixando, por conseguinte, de os conhecer;  c) 
condenar como incursos nas penas do art. 1° da Lei n° 9.613/98 os seguintes acusados: AMAURISMAR MOTA SOUSA (uma 
vez), CLEMENTE BARROS NETO (uma vez), HERBERTH DE SOUZA NOGUEIRA JUNIOR (24 vezes), IVORY DE LIRA 
AGUIAR CUNHA (uma vez), LEONARDO DE SOUSA BRINGEL (treze vezes), MÁRCIO MAGALHÃES (uma vez), MARIA LÍVIA 
LUSTOSA LIMA (uma vez), MOIZENIEL DE LIRA AGUIAR CUNHA (uma vez), MUCIO CELIO DE ARAÚJO (duas vezes), RAUL 
DE JESUS LUSTOSA FILHO (24 vezes), RUBENS MALAQUIAS AMARAL (duas vezes) e SÁVIO CESAR NOGUEIRA (uma 
vez), com incidência do art. 71 do Código Penal nos casos de crimes cometidos mais de uma vez;  d) absolver o acusado 
HERBERTH DE SOUZA NOGUEIRA JUNIOR quanto aos crimes do 288 do Código Penal (ou art. 2° da Lei n° 12.850/2013), 
com fundamento no art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal;  e) absolver o acusado CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA 
RAMOS, quanto ao crime do art. 1° da Lei n° 9.613/98, com fundamento no art. 386, inciso V, do Código de Processo Penal;  f) 
absolver o acusado FERNANDO ANTONIO CAVENDISH SOARES quanto aos crimes do art. 2° da Lei n° 12.850/2013, art. 333 
do Código Penal e art. 1° da Lei n° 9.613/98, com fundamento no art. 386, inciso V, do Código de Processo Penal;  g) absolver 
quanto ao crime do art. 317 do Código Penal os acusados HERBERTH DE SOUZA NOGUEIRA JUNIOR , MARIA LÍVIA 
LUSTOSA LIMA, MUCIO CELIO DE ARAÚJO, SÁVIO CESAR NOGUEIRA, AMAURISMAR MOTA SOUSA, CLEMENTE 
BARROS NETO, RUBENS MALAQUIAS AMARAL, MÁRCIO MAGALHÃES, MOIZENIEL DE LIRA AGUIAR CUNHA, IVORY DE 
LIRA AGUIAR CUNHA e LEONARDO DE SOUSA BRINGEL, com fundamento no art. 386, inciso V, do Código de Processo 
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Penal. (...) 3.9 De MUCIO CELIO DE ARAÚJO (duas vezes)   1ª fase – Circunstâncias judiciais (art. 59 do Código Penal): o 
acusado agiu com culpabilidade normal para o tipo; não registra maus antecedentes; sua personalidade e conduta social devem 
ser consideradas normais, pois não foram suficientemente avaliadas; o motivo, as circunstâncias e as consequências da infração 
não prejudicam o acusado, pois são inerentes a fatos desta natureza; neste crima, não se avalia o comportamento de vítima. 
 Pena-base: diante do exposto acima, aplico a pena-base em 3 anos de  reclusão.   2ª fase. Atenuantes e agravantes: não há, 
portanto a pena permanece inalterada nesta fase.   3ª Fase. Causas de diminuição de pena: não há.  Causas de aumento de 
pena: dada a quantidade de crimes, a pena será aumentada de 1/6, pela causa prevista no art. 71, caput, do Código Penal, o que 
equivale a 6 meses.  Pena definitiva: Fica estabelecida a pena definitiva de MUCIO CELIO DE ARAÚJO em 3 anos e 6 meses de 
reclusão.  Multa: Fixo proporcionalmente a multa em 30 dias-multa, cujo valor unitário arbitro no mínimo legal.   Regime inicial: 
diante das circunstâncias dos fatos e da quantidade de pena aplicada determino que esta seja cumprida inicialmente em regime 
aberto. O local será definido pelo juízo da execução.   Suspensão condicional da pena: não cabível.  Substituição: com 
fundamento no art. 44 do Código Penal, substituto a pena privativa de liberdade pelas seguintes restritivas de direito:  a) 
prestação de serviços à comunidade, na forma a ser estabelecida na execução;  b) prestação pecuniária no valor de R$ 
6.000,00, a ser destinada a entidades beneficentes a critério do juízo da execução. Conforme a condição econômica da pessoa 
acusada, o pagamento poderá ser fracionado ou até mesmo substituído por outra medida pelo juízo da execução.  Como efeito 
da condenação, nos termos do art 7º da Lei nº 9.613, fica também imposta a interdição do exercício de cargo ou função pública 
de qualquer natureza e de diretor, de membro de conselho de administração ou de gerência das pessoas jurídicas referidas no 
art. 9º referida lei, pelo dobro do tempo da pena privativa de liberdade aplicada.  Recurso: concedo ao acusado o direito de 
apelar em liberdade, por não se apresentaram evidentes os fundamentos da prisão preventiva.  Os direitos políticos do acusado 
ficarão suspensos durante o cumprimento da pena.". RAFAEL GONCALVES DE PAULA- Juiz de Direito." Palmas, aos 
23/03/2022. Eu, JOYCE MARTINS ALVES SILVEIRA, digitei e subscrevo. 
 

Diretoria do foro 
Portarias 

PORTARIA Nº 003/2022 
A Excelentíssima Senhora FLÁVIA AFINI BOVO, Juíza de Direito Diretora do Foro, desta Comarca de Palmas, Estado do 
Tocantins, no uso de suas atribuições e na forma da lei etc... 
CONSIDERANDO que esta Comarca de Palmas está passando por uma reestruturação física, dada a necessidade de se instalar 
as Centrais de Processamentos Eletrônicos – CPE’s dos Juizados Especiais; 
CONSIDERANDO que a sala disponibilizada para abrigar o atendimento presencial dos Juizados Especiais é pequena e não 
haver espaço maior, e só comporta 01 (um) servidor de cada juizado especial; 
CONSIDERANDO a determinação da Presidência do TJTO em retomar o atendimento presencial dos judicantes e 
jurisdicionados, bem como o retorno presencial de todos os servidores e magistrados com o consequente registro de frequência, 
conforme termos da Portaria Conjunta nº 04/2022; 
RESOLVE: 
DETERMINAR que cada Juizado Especial desta Comarca de Palmas mantenha 01 (um) servidor presencialmente, para 
atendimento às partes e advogados na sala provisória, próxima às Varas de Famílias. 
DETERMINAR que os demais servidores dos Juizados Especiais (cartório) realizem suas atividades laborais, no modo home 
Office,  a partir de 02 de março de 2022, quando fora determinado o registro de frequência por parte do Tribunal de Justiça. 
SUGERIR que os magistrados dos Juizados Especiais, façam o abono da frequência dos seus respectivos servidores que 
estarão em home Office, ou informem esta Diretoria do Foro, via ofício, para que esta Juíza Diretora, realize o referido abono da 
frequência, a fim de não prejudicar financeiramente, os servidores dos Juizados Especiais. 
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se. 
Dado e passado nesta cidade e Comarca de Palmas-TO, GABINETE DO JUIZ DIRETOR DO FORO, aos oito (08) dias do mês 
de março (03) do ano de dois mil e vinte dois (2022). 
FLÁVIA AFINI BOVO 
Juíza Diretora do Foro 
 

Vara de execuções fiscais e ações de saúde 
Editais de intimações com prazo de 15 dias 

 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da 
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc - nº 00268552320188272729, que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executado: ADENILDO PEREIRA DE ARAUJO, CNPJ/CPF nº 80047602104, 
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, 23 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 Eletrônicos - e-Proc - nº 50170503420138272729, que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executado: JOSE ALMIR BATISTA MARINHO, CNPJ/CPF nº 45591806449, 
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, 23 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 00221577120188272729, que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executado: MARLENE MARQUES SANTOS MACIEL 72514833272, 
CNPJ/CPF nº 16977711000150, 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, 23 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 50339794520138272729, que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o sócio coobrigado: WILLAY AIRES BOREM, CNPJ/CPF nº 81656106191, 
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, 23 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 50095265420118272729, que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executado: ANTÔNIO FRANCISCO SOUSA MARTINS, CNPJ/CPF nº 
37573772220, 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, 23 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 50310122720138272729, que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executado: ALBERTO ÁVILA SABACK, CNPJ/CPF nº 12427969591, 
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, 23 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 00045752920168272729, que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executado: LINA MARTINS DE OLIVEIRA, CNPJ/CPF nº 01748648179, 
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, 23 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 00053001320198272729, que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executado: LUCIANA BARBOSA FONSECA, CNPJ/CPF nº 88334678134, 
INTIMADO para, caso queira, no prazo de 30 (trinta) dias para a interposição dos respectivos embargos. Eu_____ Wagner 
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Ferreira Marinho, Escrivão Judicial, o digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 23 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 00057955720198272729, que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executado: NELMO KLIEMANN, CNPJ/CPF nº 03541878053, 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, 23 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 00540902820198272729, que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executado: ERMESON JAKSON CARDOSO DOS REIS, CNPJ/CPF nº 
19435786000106, 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, 23 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 00038868220168272729, que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executado: CAMILA PEREIRA CAVALCANTE, CNPJ/CPF nº 01822790140, 
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, 23 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 50004898120038272729, que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executado: MARCIENE BATISTA DOS SANTOS, CNPJ/CPF nº 
88892816187, 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, 23 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 00280573520188272729, que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executado: NERES & NASCIMENTO LTDA, CNPJ/CPF nº 08690027000165, 
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, 23 de março de 2022. (AS) Wagner 
Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 

PARAÍSO 
1ª vara criminal 

Editais de citações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO 
Prazo: 15(quinze) dias 
Autos de Ação Penal nº 00008570820228272731   Chave n. 176656799222 
Denunciado: MILTON 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 MILTON DE SOUZA, brasileiro, natural de Pedralva/MG, nascido aos 13/11/1978, filho de Antônio de Souza e Dalha 
Madureira de Souza, inscrito no CPF sob o n. 913.741.626-04, residente na Eua Estrada BX, s/n., sentido Guandú-Aimorés, 
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Bairro Sapucaia, Município de Baixo Gandú/ES; atualmente em lugar incerto e não sabido, como incurso nas sanções 
do artigo 121, §2°, inc. I e IV, na forma do artigo 29, todos do Código Penal. E, o qual se encontra em lugar incerto e não 
sabido, conforme certificou o Senhor Oficial de Justiça incumbido da diligência, fica CITADO, o acusado em epigrafe, do inteiro 
teor da DENÚNCIA, bem como, INTIMADO para apresentar defesa escrita e querendo rol de testemunhas, no prazo de 10 (dez) 
dias, cuja peça deverá ser oferecida por advogado, sendo certo que fluído o prazo sem a apresentação da dita defesa, ser-lhe-á 
nomeado membro da Defensoria Pública para tal finalidade. Para conhecimento de todos é passado o presente edital, cuja 2º via 
fica afixada no local de costume. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Paraíso do Tocantins/TO, Estado do 
Tocantins, aos 22/03/2022. Eu (DANIEL CARDOSO SOUSA-Estagiário), que digitei e subscrevi. 
 

Editais de intimações de sentença com prazo de 90 dias 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA 
Prazo: 90(noventa) dias 
Autos de Ação Penal: 00082087120188272731     Chave: 595929829918 
Acusado: FERNANDO ROSA CARDOSO 
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 90 (noventa) dias virem, ou 
dele tiverem conhecimento, que neste Juízo corre em seus trâmites legais, um processo crime em que o Ministério Público do 
Estado do Tocantins, como autor, move contra o sentenciado FERNANDO ROSA CARDOSO, brasileiro, casado, operador de 
maquinas agrícolas, nascido em 14/01/1973, portador do RG n.º 3.607.051 SSP/GO e CPF n° 028.371.402-60), filho de Juraides 
Cardoso Fraga, residente na Fazenda Real, município de Divinópolis do Tocantins-TO  , o qual se encontra em lugar incerto e 
não sabido, conforme certificou o Senhor Oficial de Justiça incumbido da diligência, fica INTIMADO do inteiro teor 
da SENTENÇA CONDENATÓRIA, exarada nos autos epigrafados, cuja parte dispositiva restou assim transcrita: Ante o 
exposto e considerando o que dos autos consta JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva do Estado para CONDENAR 
FERNANDO ROSA CARDOSO, devidamente qualificado nos autos, como incurso nas penas do artigo 180, caput, e artigo 304, 
ambos do Código Penal. PENA DEFINITIVA: definitivamente fixada em 3 (três) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, no valor 
unitário mínimo. Determino o cumprimento inicial da pena no regime ABERTO. fica o réu FERNANDO ROSA CARDOSO, 
definitivamente condenado  Para conhecimento de todos é passado o presente edital, cuja 2ª via fica afixada no local de 
costume. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Paraíso do Tocantins/TO, aos 18/03/2022. Eu (DANIEL CARDOSO 
SOUSA- Estagiário) que digitei e subscrevi. 
 

2ª vara cível, família e sucessões 

Editais de publicações de sentenças de interdição 
 
PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO CIVIL - Publicação por 03 (três) vezes com intervalo de l0 (dez) dias – 1ª 
Publicação 
O(A) Excelentíssima Senhora HÉLVIA TÚLIA SANDES PEDREIRA, respondendo pela Vara de Família e Sucessões, Infância e 
Juventude da Comarca de Paraíso do Tocantins/TO, na forma da lei, etc. FAZ SABER, que por este Juízo se processa a AÇÃO 
DE Interdição sob o nº. 00061558320198272731, requerida por LUZIENE PEREIRA DA SILVA em face de ANDERSON 
PEREIRA DA SILVA, que foi proferida sentença em 25/11/2021 (ev. 119), dos autos, onde foi decretada a interdição do sr. 
ANDERSON PEREIRA DA SILVA, brasileiro, solteiro, aposentado, portador do RG/SSP/TOnº 452.773 e CPF nº 015.387.511-94, 
residente e domiciliado na Chácara São Luiz, km 17, sentido Caseara, Divinópolis do Tocantins/TO a qual segue transcrita: " ... 
Ante o exposto: 1. CONFIRMO a decisão proferida no evento 10; e, 2. ACOLHO o pedido inicial, assim RESOLVO o processo 
com análise de mérito, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil, o que faço para: a) DECLARAR a incapacidade 
parcial do requerido ANDERSON PEREIRA DA SILVA, para exercer pessoalmente os atos da vida civil de natureza patrimonial e 
negocial, por prazo indeterminado; b) NOMEAR-LHE a autora LUZIENE PEREIRA DA SILVA como seu CURADOR DEFINITIVO; 
3. Fica o curador dispensado do dever de prestar contas e caução, ficando, no entanto, ADVERTIDO de que poderá ser 
chamado a qualquer tempo em Juízo, inclusive a pedido do Ministério Público, para prestar contas do exercício da curatela. Em 
obediência ao disposto no artigo 755, § 3º, do CPC, e no artigo 9º, III, do CC, INSCREVA-SE esta sentença no Registro Civil e 
PUBLIQUE-SE na rede mundial de computadores, no sítio do Tribunal e na plataforma de editais do Conselho Nacional de 
Justiça (se disponível a funcionalidade), onde permanecerá por 06 meses e no órgão oficial, por 03 vezes, com intervalo de 10 
dias, constando no edital os nomes da interditada e do curador, a causa da interdição e os limites da curatela. Oportunamente, 
LAVRE-SE o termo de curatela definitiva. Condeno a parte requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e 
honorários advocatícios, entretanto, a exigência tais verbas ficará suspensa, pois que DEFIRO-LHE os benefícios da gratuidade 
da justiça (art. 98, § 3º, do CPC). Com o trânsito em julgado, cumpridas as formalidades legais, arquivem-se os autos. Efetuada a 
baixa, conforme dispõe o art. 7º da Portaria n.º 372/2020 do TJTO, fica dispensada a remessa dos autos à Contadoria Judicial 
Unificada, tendo em vista que as partes são beneficiária da gratuidade da justiça. Intimem-se. Paraíso do Tocantins/TO, data 
certificada pelo sistema. Documento eletrônico assinado por HELVIA TULIA SANDES PEDREIRA, 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 torne-se 
conhecimento de todos e ninguém possa alegar desconhecimento determinou o MM. Juiz a publicação do presente no placar do 
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Fórum local1 e no Diário da Justiça. Dado e passado nesta cidade e comarca aos 21/03/2022. Eu, Maira Adriene Azevedo 
Resende Rocha, digitei. Certidão: Certifico e dou fé que afixei uma via da presente no placar do Edifício do Fórum local. É 
verdade e dou fé. Em _____/_____/_____, Ana Luisa P. C. Pereira  - Porteira dos Auditórios ______________. Documento 
eletrônico assinado por HELVIA TULIA SANDES PEDREIRA, 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. 
 

PONTE ALTA 
1ª escrivania criminal 

Portarias 
 
Portaria Nº 696/2022 - PRESIDÊNCIA/DF PONTE ALTA, de 23 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 na 
Serventia Criminal da Comarca de Ponte Alta do Tocantins/TO, com efeitos a partir de 9 de março de 2022, revogando-se as 
disposições em contrário. 
Art. 2º Fica revogado a Portaria de nº 604/2022 - PRESIDÊNCIA/DF PONTE ALTA, de 16 de março de 2022. 
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se. 
 

PORTO NACIONAL 
2ª vara cível 

Editais de citação 
 
EDITAL DE CITAÇÃO 
Prazo: 30 (trinta) dias 
Processo n.º 5000438-07.2007.8.27.2737 
Ação: Execução Fiscal 
Requerente: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL 
Requerido: PEDRO LOPES BARROS 
O Doutor ELIAS RODRIGUES DOS SANTOS, juiz de direito desta 2ª Vara Cível da Comarca de Porto Nacional, Estado do 
Tocantins, na forma da lei, etc. FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, por este 
meio CITAR o requerido PEDRO LOPES BARROS, CNPJ: 04802751000182 e/ou PEDRO LOPES BARROS. CPF: 
418.306.281-00, atualmente em lugar incerto e não sabido, para PAGAR, no prazo de 5 (cinco) dias, a quantia de R$ 
2.203.385,57, devidamente atualizada, acrescida dos juros, encargos previstos no Decreto-Lei 1025/69, alterado pelo Decreto-
Lei 1645/78, custas e despesas processuais, ou nomear bens livres e desembaraçados para garantir a execução em 
consonância que a legislação em vigor, sob pena de se lhe serem penhorados ou arrestados tantos bens quanto bastem a plena 
execução da dívida, Poderá ainda oferecer embargos, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do disposto no art. 16, LEF 
(6.830/80), nos termos do despacho exarado pelo MM Juiz de Direito desta 2ª Vara Cível nos autos supramencionados. OBS: Os 
autos poderão ser acessados por meio dos números do processo, bem como da chave de acesso adrede identificados, no sitio: 
eproc.tjto.jus.br. SEDE DO JUÍZO: Edifício do Fórum - Anel Viário, próximo ao Centro Olímpico, Porto Nacional-TO. Fone: (63) 
3363-1144. E para que chegue ao conhecimento de todos e no futuro não possam alegar ignorância, mandou expedir este que 
será publicado e afixado na forma da Lei. Porto Nacional-TO. CERTIDÃO: Certifico e dou fé haver afixado uma cópia do presente 
edital no átrio do Fórum. 
 

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 
0004533-82.2018.8.27.2737, proposta pelo MUNICIPIO DE PORTO NACIONAL-TO em face de MARINA ALVES PEREIRA, 
CNPJ/CPF nº 03157874144, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada para tomar ciência do inteiro teor da r. sentença 
proferida no evento n.º 44 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, 
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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) conforme 
requerido pela Exequente, e, no caso de ausência de requerimento da Fazenda Pública, deverá ser expedido 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, salvo o eventual deferimento dos benefícios da justiça gratuita, além dos 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. 
 

PUBLICAÇÕES PARTICULARES 
ARAGUAÍNA 
1ª Vara Cível 

  
PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL Nº 5012636-96.2012.8.27.2706/TO   
AUTOR: KIRTON BANK S/A (ANTIGO HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO) (ATUAL BANCO BRADESCO S/A)  
RÉU: JOSE ROBERTO SILVA RIBEIRO (ESPÓLIO)  
EDITAL Nº 4872301 PRAZO DO EDITAL: 20 (VINTE) DIAS OBJETO: CITAÇÃO CHAVE: 661558149314 A Excelentíssima 
Senhora MILENE DE CARVALHO HENRIQUE, Juíza de Direito respondendo pela 1ª Vara Cível desta Comarca de Araguaína, 
Estado do Tocantins, na forma da lei, etc... FAZ SABER aos que o presente edital de citação virem, ou dele tiverem 
conhecimento, que por este Juízo e Escrivania da Primeira Vara Cível da Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, se 
processam os autos do processo acima identificado, sendo o presente para (1) CITAR os herdeiros do requerido JOSE 
ROBERTO SILVA RIBEIRO, CPF 873.744.121-34, quais sejam: RENATA RIBEIRO DE SOUZA MERCEDES DA SILVA, inscrita 
no CPF nº 007.817.131- 88, JULIANA RIBEIRO DE SOUZA MERCEDES DA SILVA, inscrita no CPF nº 018.354.551-66 e 
ROBERTO RIBEIRO DE SOUZA MERCEDES DA SILVA, inscrito no CPF nº 947.795.971-53, ATUALMENTE EM LOCAL 
INCERTO E NÃO SABIDO, de todos os termos do pedido de habilitação, bem como INTIMADO da decisão do evento 68, para 
que, no prazo de 05 (cinco) dias, se pronunciem, na forma como prevê a norma do art. 690 do CPC/15. Fica ADVERTIDO de que 
será nomeado curador especial em caso de revelia. E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente 
que será publicado na forma do artigo 257, II, do Código de Processo Civil e afixado no placar do Fórum local. DADO E 
PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos 10/03/2022. Eu, JOÃO ANTONIO RODRIGUES DE 
CARVALHO, Servidor do Judiciário, que digitei o presente, que vai conferido e subscrito pela magistrada abaixo identificada. 
Documento eletrônico assinado por MILENE DE CARVALHO HENRIQUE, Juíza de Direito 
  
 

GURUPI 
2ª Vara Cível 

  
 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL Nº 0021110-88.2015.8.27.2722/TO  
AUTOR: BANCO BRADESCO S.A.  
RÉU: ALESSANDRO MIRANDA BARBOSA  
RÉU: ALESSANDRO MIRANDA BARBOSA CIA LTDA-ME  
EDITAL Nº 4869143 EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 20 DIAS. 
 O Doutor NILSON AFONSO DA SILVA, meritíssimo Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Gurupi, no exercício de suas 
atribuições legais etc. Faz saber a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo e 
Escrivania do 2º Cível, processam-se os autos n.º 0021110-88.2015.8.27.2722 , de Ação de Execução requerida por BANCO 
BRADESCO S.A em face de ALESSANDRO MIRANDA BARBOSA CIA LTDA-ME, e, por este meio CITA a executada 
atualmente em lugar incerto ou não sabido, para no prazo de 03 (três) dias proceder ao pagamento da importância de R$ 
7.994,58 (sete mil, novecentos e noventa e quatro reais e cinquenta e oito centavos) acrescida dos acessórios e cominações 
legais, sob pena de não o fazendo lhes serem penhorados de seus bens tantos quantos cheguem e bastem para garantir o valor 
do débito, e, querendo, no prazo de quinze (15) dias embargar a ação. 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 10 de março de 2022. Eu Lorena Ribeiro Valadares Veras – Técnico Judiciário de 1ª Instância, digitei e 
subscrevo. Nilson Afonso da Silva Juiz de Direito Documento eletrônico assinado por LORENA RIBEIRO VALADARES VERAS, 
Servidora de Secretaria 
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SEÇÃO ADMINISTRATIVA 

PRESIDÊNCIA 
Portarias 

 
Portaria Nº 679, de 23 de março de 2022 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e regimentais, 
CONSIDERANDO os termos da Resolução TJTO nº 19, de 07 de julho de 2021, que a Política de Gestão Judiciária, cria a 
Central de Processamento Eletrônico de feitos judiciais de Primeiro Grau (CPE) no âmbito do Poder Judiciário do Tocantins e dá 
outras providências; e 
CONSIDERANDO o contido no processo SEI n. 21.0.000028287-9, 
RESOLVE: 
Art. 1º Fica desingado, ad referendum do Tribunal Pleno, o juiz Rubem Ribeiro de Carvalho, para, sem prejuízo de suas funções, 
exercer a função de coordenador da Secretaria Judicial Unificada dos Juizados Especiais da Comarca de Palmas. 
Parágrafo único. O coordenador, nas ausências e impedimentos, será substituído pelo juiz Marcelo Augusto Ferrari Faccioni. 
Art. 2º A Secretaria Judicial Unificada dos Juizados Especiais de Palmas iniciará suas atividades a partir da publicação do 
presente ato. 
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 
            Presidente 

 
Portaria Nº 687, de 23 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 na Resolução TJTO nº 2, de 22 de fevereiro de 2013, c/c a Instrução Normativa nº 7, de 09 de 
março de 2020, bem como o contido no processo SEI nº 22.0.000006359-6, 
RESOLVE: 
Art. 1º Autorizar a atuação do Núcleo de Apoio às Comarcas para, em regime de mutirão, auxiliar o 4º Juizado Especial Cível e 
Criminal da Comarca de Palmas, na atividade de julgamento (decisões e sentenças) e despachos, bem como na prática de atos 
cartorários, no período de 28 de março a 26 de junho de 2022. 
Art. 2º Designar, ad referendum do Tribunal Pleno, os magistrados Marcelo Laurito Paro, José Eustáquio de Melo Júnior, João 
Alberto Mendes Bezerra Júnior, Esmar Custódio Vêncio Filho, Odete Batista Dias Almeida e Márcio Soares da Cunha  para, sem 
prejuízo de suas funções, auxiliarem na realização dos trabalhos de que trata o art. 1º desta Portaria. 
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 
            Presidente 

  
 
Portaria Nº 694, de 23 de março de 2022 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e regimentais, 
CONSIDERANDO o contido na Resolução nº 3, de 2 de abril de 2009, que dispõe sobre o programa de estágio de estudantes no 
âmbito do Poder Judiciário do Estado do Tocantins; 
CONSIDERANDO a crescente demanda de trabalho, as alterações ocorridas na estrutura da organização judiciária e a 
necessidade de redistribuir o número de postos de estágio, com o objetivo de atender aos interesses da Administração; 
CONSIDERANDO o contido no processo SEI nº 22.0.000007183-1, 
RESOLVE: 
Art. 1º É fixado em 500 (quinhentos) o número de vagas para estágio remunerado de curso superior no âmbito do Poder 
Judiciário do Estado do Tocantins. 
Art. 2º As vagas de que trata o art.1º desta Portaria abrangem os seguintes cursos: 
I - direito; 
II - administração; 
III - ciência da computação; 
IV - sistemas da informação; 
V - tecnologia da informação; 
VI - engenharias; 
VII - arquitetura; 
VIII - psicologia; 
IX - comunicação social; 
X - enfermagem; 
XI - biblioteconomia; 
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XII - ciências econômicas; 
XIII – fisioterapia; 
XIV – ciências contábeis; 
XV – serviço social; 
XVI – pedagogia; 
XVII – gestão pública. 
Art. 3º A distribuição do número de vagas de estágio obedecerá ao limite fixado pela Resolução nº 3, de 2 de abril de 2009, e ao 
disposto no Anexo Único a esta Portaria, permitindo o remanejamento de quantitativos de uma localidade para outra em caso de 
disponibilidade de vaga e no interesse da Administração. 
Art. 4º As despesas decorrentes da aplicação desta Portaria serão custeadas com recursos consignados no orçamento do Poder 
Judiciário do Estado do Tocantins e dependerão de disponibilidade orçamentária e financeira. 
Art. 5º Fica revogada a Portaria nº 2.107, de 11 de outubro de 2019. 
Art. 6º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 
            Presidente 

  
ANEXO ÚNICO À PORTARIA Nº 694, DE 23 DE MARÇO DE 2022. 

DISTRIBUIÇÃO DAS VAGAS 

UNIDADE 
DISTRIBUIÇÃO 
DE VAGAS 

COMARCA DE ALVORADA 2 

COMARCA DE ANANÁS 2 

COMARCA DE ARAGUACEMA 1 

COMARCA DE ARAGUAÇU 1 

COMARCA DE ARAGUAÍNA 40 

COMARCA DE ARAGUATINS 5 

COMARCA DE ARAPOEMA 2 

COMARCA DE ARRAIAS 2 

COMARCA DE AUGUSTINÓPOLIS 8 

COMARCA DE AURORA DO TOCANTINS 1 

COMARCA DE COLINAS DO TOCANTINS 13 

COMARCA DE COLMEIA 5 

COMARCA DE CRISTALÂNDIA 2 

COMARCA DE DIANÓPOLIS 6 

COMARCA DE FIGUEIRÓPOLIS 3 

COMARCA DE FILADÉLFIA 2 

COMARCA DE FORMOSO DO ARAGUAIA 3 

COMARCA DE GOIATINS 1 

COMARCA DE GUARAÍ 9 

COMARCA DE GURUPI 30 

COMARCA DE ITACAJÁ 1 

COMARCA DE ITAGUATINS 5 

COMARCA DE MIRACEMA DO TOCANTINS 10 

COMARCA DE MIRANORTE 7 

COMARCA DE NATIVIDADE 2 

COMARCA DE NOVO ACORDO 2 

COMARCA DE PALMAS 65 

COMARCA DE PALMEIRÓPOLIS 2 

COMARCA DE PARAÍSO DO TOCANTINS 12 

COMARCA DE PARANÃ 2 
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COMARCA DE PEDRO AFONSO 5 

COMARCA DE PEIXE 2 

COMARCA DE PIUM 2 

COMARCA DE PONTE ALTA DO TOCANTINS 1 

COMARCA DE PORTO NACIONAL 23 

COMARCA DE TAGUATINGA 4 

COMARCA DE TOCANTINÓPOLIS 5 

COMARCA DE WANDERLÂNDIA 1 

COMARCA DE XAMBIOÁ 2 

PRESIDÊNCIA 4 

CORREGEDORIA-GERAL DA JUSTIÇA 10 

ESCOLA SUPERIOR DA MAGISTRATURA TOCANTINENSE - ESMAT 10 

OUVIDORIA JUDICIÁRIA 2 

GABINETE DE DESEMBARGADOR 12 

SECRETARIAS DE CÂMARAS 8 

TURMAS RECURSAIS 6 

GRUPO DE GERENCIAMENTO DE EQUIPES MULTIDISCIPLINARES - GGEM 15 

NÚCLEO DE APOIO ÀS COMARCAS - NACOM 40 

NÚCLEO PERMANENTE DE MÉTODOS CONSENSUAIS DE SOLUÇÃO DE 
CONFLITOS - NUPEMEC 

5 

GRUPO DE MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CARCERÁRIO DO 
ESTADO DO TOCANTINS - GMF 

3 

DIRETORIA GERAL 6 

COORDENADORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA, ESTATÍSTICA E PROJETOS 2 

DIRETORIA FINANCEIRA 20 

DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS 20 

DIRETORIA JUDICIÁRIA 4 

DIRETORIA ADMINISTRATIVA 12 

DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 10 

DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS 10 

DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO 4 

SECRETARIA DE PRECATÓRIOS 3 

TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO NO SISTEMA DE JUIZADOS ESPECIAIS 1 

CENTRO DE INTELIGÊNCIA DO NÚCLEO DE GERENCIAMENTO DE PRECEDENTES 
- CINUGEP 

1 

NÚCLEO DE COOPERAÇÃO JUDICIÁRIA - NCJ 1 

TOTAL 500 

  
 Publique-se. Cumpra-se. 

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 
            Presidente 

 
Portaria Nº 698, de 23 de março de 2022 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e regimentais, 
RESOLVE: 
Art. 1º Revogar a Portaria Nº 1741/2020 - PRESIDÊNCIA/ASPRE, de 22 de setembro de 2020, que designou o juiz Helder 
Carvalho Lisboa, titular da Vara Criminal da Comarca de Tocantinópolis, para, sem prejuízo de suas funções, auxiliar na 2ª Vara 
da Comarca de Augustinópolis. 
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
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Publique-se. Cumpra-se. 
Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 

            Presidente 
 

Termos de homologação 
 

PROCESSO 21.0.000010473-3 

INTERESSADO DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, DIRETORIA JUDICIÁRIA 

ASSUNTO Suprimentos Videoconferência 
 

Termo de Homologação Nº 19, de 22 de março de 2022 
Trata-se os presentes autos de procedimento licitatório, o qual tem por objeto a aquisição futura de suprimentos para o serviço 
de videoconferência do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, conforme as especificações e quantidades estabelecidas 
no Termo de Referência 480 DMSU (evento 4076697), mediante licitação regida pelo Decreto Judiciário nº 6, de 14 de janeiro 
de 2020. 
A contratação pleiteada está prevista no item 24 do Plano de Contratações de Soluções de TIC 2021, SEI 21.0.000003355-0, 
evento 3771331. 
Tendo em vista a manifestação técnica apresentada pela Despacho 12747 DMSU (evento 4182694), a Informação 7461 
COLIC (evento 4206776), bem assim os fundamentos deduzidos no Parecer da ASJUADMDG (evento 4226698), ACOLHO a 
sugestão do Diretor Geral (evento 4231133), ao temo em que: 
1. CONHEÇO e, no mérito, ao NEGO PROVIMENTO aos recursos interpostos pelas empresas: SCJ SEGURACA DIGITAL, 
inscrita no CNPJ sob o nº 15.510.770/0001-51, vertente sobre os itens 06 e 07, juntado no evento 4176821; MAX 
ALTEMBURGUE DO NASCIMENTO, inscrita sob o CNPJ.: 16.974.298/0001-70, sobre a adjudicação dos itens 08 e 09, juntado 
nos eventos 4176867, 4212505 e 4214657, e o manejado pela empresa LAWTECH BRASIL TECNOLOGIA EIRELI, sobre os 
itens 10 e 11, presente no evento 4176882; 
2. ADJUDICO às vencedoras: CASTRO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA, inscrita sob o CNPJ nº 33.096.904/0001-11, o item 
01; LICITEC TECNOLOGIA EIRELI, inscrita sob o CNPJ nº 16.628.132/0001-00, o item 02; WEN SOLUTION LTDA, inscrita sob 
o CNPJ nº 22.816.470/0001-60, o item 03; DISTRIBUIDORA W F EIRELI, inscrita sob o CNPJ nº 41.313.516/0001-73, o item 
04; MARCELO VITOR PETRAZZIN, inscrita sob o CNPJ nº 37.744.450/0001-07, os itens 05, 06 e 07; AGEM TECNOLOGIA 
DISTRIBUIDORA LTDA, inscrita sob o CNPJ nº 09.022.398/0001-31, o item 08; TECHRIBOM SUPRIMENTOS E 
COMUNICACAO LTDA, inscrita sob o CNPJ nº 30.506.467/0001-79, o item 09; AMPLA COMERCIAL EIRELI, inscrita sob o 
CNPJ nº 05.891.838/0001-36, o item 10, e para a empresa CROSSING COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA 
LTDA, inscrita sob o CNPJ nº 23.734.075/0001-00, o item 11, conforme Ata da Sessão, Resultado por Fornecedor e Termo de 
Adjudicação presentes nos eventos 4160072, 4160086 e 4160158; e  
3. HOMOLOGO o PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2022 – SRP, conforme Ata da Sessão, Resultado por Fornecedor e Termo de 
Adjudicação presentes nos eventos 4160072, 4160086 e 4160158, pelo montante total de R$ 592.357,15 (quinhentos e 
noventa e dois mil trezentos e cinquenta e sete reais e quinze centavos), visando a aquisição futura de suprimentos para o 
serviço de videoconferência do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, conforme as especificações e quantidades 
estabelecidas no Termo de Referência 480 DMSU (evento 4076697). 
DETERMINO o envio do feito à: 
1. ASPRE para publicação do Termo de Homologação; 
2. DCC para as providências pertinentes à formalização do instrumento contratual; e 
3. DIFIN para emissão do Detalhamento de Dotação e Nota de Empenho respectivos. 
Concomitante, à DTINF/DMSU para ciência e acompanhamento. 
Cumpra-se. 

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 
            Presidente 

 

PROCESSO 21.0.000026999-6 

INTERESSADO SERVIÇO DE TRANSPORTE 

ASSUNTO Aquisição de Veículo. ARP TJTO 
 

 

Termo de Homologação Nº 20, de 23 de março de 2022 
Trata-se de autos abertos pela SETRAN, tendo por objeto registrar preços para aquisição de veículos zero quilômetro, 
para atendimento das necessidades de deslocamento aos  desembargadores, magistrados e servidores, como também de 
materiais de consumo em Geral do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, nos moldes do Termo de Referência 54 
SETRAN (evento 4157481). 
No evento 3985338, a SETRAN informa que o objeto encontra-se no Plano de Contratações 2022, conforme 
SEI: 21.0.000009932-2, assim como na proposta orçamentária 2022, SEI 21.0.000009870-9. 
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Tendo em vista a manifestação apresentada no Despacho 19111 COLIC (evento 4224492), a Informação 9038 COLIC 
(evento 4229184), a Classificação orçamentária, evento 4122604, bem assim os fundamentos deduzidos no Parecer 
da ASJUADMDG (evento 4232373), ACOLHO a sugestão do Diretor Geral (evento 4234202) para: 
1. CONHECER e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao recurso interposto pela empresa DISBRAVA – DISTRIBUIDORA 
BRASILEIRA DE VEÍCULOS ARAGUAÍNA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n. 02.115.533/0001-
44, sobre o item 7, o qual foi vencido pela empresa MEGA COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI, inscrita sob o CNPJ nº 
33.430.640.001-90; 
2. ADJUDICAR às empresas vencedoras, os seguintes itens: DIGIMAQ COMERCIO DE EQUIPAMENTOS, MAQUINAS E 
SERVICOS L, inscrita sob o CNPJ nº 26.159.652/0001-67, o item 01; REAVEL VEICULOS EIRELI, inscrita sob o CNPJ nº 
30.260.538/0001-04, o item 2; TECAR DIESEL CAMINHOES E ONIBUS LTDA, inscrita sob o CNPJ nº 28.567.438/0002-56, o 
item 3; MEGA COMERCIAL E SERVICOS EIRELI, inscrita sob o CNPJ nº 33.430.640/0001-90, os itens 4 e 7; POTTENCIAL 
VEICULOS ESPECIAIS E EQUIPAMENTOS DE SEGURAN, inscrita sob o CNPJ nº 03.746.944/0001-09, o item 05, tendo 
sido fracassado o item 6, conforme Ata da Sessão, Resultado por Fornecedor e Termo de Adjudicação, presentes nos 
eventos 4204276, 4204261 e 4204513; e  
3. HOMOLOGAR o PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2022 - SRP, conforme Ata da Sessão, Resultado por Fornecedor e Termo 
de Adjudicação presentes nos eventos 4204276, 4204261 e 4204513, pelo montante total de R$ 4.689.000,00 (quatro milhões 
seiscentos e oitenta e nove mil reais), visando a aquisição de veículos zero quilômetro, para atendimento das necessidades de 
deslocamento dos desembargadores, magistrados e servidores, como também de materiais de consumo em Geral do Tribunal 
de Justiça do Estado do Tocantins, de acordo com especificações e quantidades estabelecidas no Termo de Referência 54 
SETRAN (evento 4157481) e Edital 66 COLIC (evento 4164421).  
DETERMINO em encaminhamento do feito à: 
1. ASPRE para publicação do Termo de Homologação a ser emitido; 
2. DCC para as providências pertinentes à formalização do instrumento contratual; e 
3. DIFIN para emissão do Detalhamento de Dotação e Nota de Empenho respectivos. 
Concomitante, à DIADM/DSG/SETRAN para ciência e acompanhamento. 
Cumpra-se. 

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 
            Presidente 

 

DIRETORIA GERAL 
Decisões 

PROCESSO 21.0.000018016-2 

INTERESSADO  DIVARQ 

ASSUNTO 
Fornecimento e instalação de materiais necessários à execução de projeto referente à Galeria de Ex-
Corregedores e Ex-Corregedoras-Gerais da Justiça do Estado do Tocantins 

Decisão Nº 1514 / 2022 - PRESIDÊNCIA/DIGER/ASJUADMDG 
Trata-se de procedimento administrativo, que tem por objeto a contratação de empresa especializada para fornecimento e 
instalação de materiais necessários à execução de projeto referente à Galeria de Ex-Corregedores e Ex-Corregedoras-Gerais da 
Justiça do Estado do Tocantins. 
Tendo em vista os fundamentos expendidos pela ASJUADMDG (evento 4233643) e, existindo disponibilidade orçamentária 
(evento 4228142), no exercício das atribuições conferidas pelo art.1º, inciso IX, do Decreto Judiciário 99/2013 (Publicado no 
Diário de Justiça 3045, de 07/02/2013), DECLARO A DISPENSA DE LICITAÇÃO, em razão do valor, de acordo com o art. 24, 
inciso II, da Lei 8.666/93, visando à contratação da empresa MASTER PLACAS EIRELI - ME, pelo valor total de R$ 16.195,65 
(dezesseis mil cento e noventa e cinco reais e sessenta e cinco centavos), conforme Proposta sob o evento 4227153. 
Por conseguinte, encaminhem-se os autos sucessivamente à: 
1. SPADG para publicação desta Decisão; 
2. DCC para as providências pertinentes à contratação, conforme minuta aprovada (evento 4230751); e 
3. DIFIN para emissão da respectiva Nota de Empenho. 
Concomitante, à DINFR/DIVARQ para conhecimento e acompanhamento. 
Cumpra-se. 

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 

Portarias 
Portaria Nº 673/2022 - PRESIDÊNCIA/DIGER, de 22 de março de 2022 
O DIRETOR-GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 59 da Resolução nº 
17/2009/TJTO,  c/c Decreto Judiciário nº 99/2013, publicado no DJ nº 3045, de 7 de Fevereiro de 2013, da Presidência do 
Tribunal de Justiça, resolve: 
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Art. 1º. Instituir a Equipe de Planejamento da Contratação referente a contratação de empresa especializada para prestação de 
serviços de suporte técnico, garantia, direito a atualizações e aquisição de expansão de licença e equipamentos de 
armazenamento para Solução de Backup Corporativo baseado em appliances Veritas Netbackup em uso atualmente pelo Poder 
Judiciário do Estado do Tocantins, nos termos do procedimento administrativo SEI nº 22.0.000008087-3. 
Art. 2º A Equipe será composta pelos servidores: 
I - Ernandes Rodrigues da Silva, matrícula nº 360028 - Integrante requisitante;  
II -  Fernando Ferreira Frota, matrícula nº 352795- Integrante técnico; 
III - Heitell Gabriel Sampaio, matrícula nº 352924 - Integrante técnico substituto;  
IV - Rafael Giordano Gonçalves Brito, matrícula nº 352918- Integrante  administrativo; 
V - Vicente Hercílio da Costa e Silva Andrade, matrícula 362893 - Integrante administrativo Substituto. 
Art. 3º Cabe a Equipe elaborar estudos técnicos preliminares, o Plano de Trabalho, se exigido, e o Termo de Referência ou 
Projeto Básico das aquisições/contratações objetos do artigo 1º desta Portaria, observando-se as respectivas competências.  
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
Portaria Nº 654/2022 - PRESIDÊNCIA/DIGER/DIADM/DCC, de 21 de março de 2022 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais, 
CONSIDERANDO o disposto no art. 67, §§ 1º e 2º da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993; 
CONSIDERANDO a necessidade de acompanhar e monitorar a execução de contratos celebrados entre o Tribunal de Justiça 
Tocantinense e fornecedores de bens e/ou serviços; 
CONSIDERANDO, ainda, o contrato nº 124/2022, constante do Processo Administrativo 21.0.000028699-8, celebrado por este 
Tribunal de Justiça e a empresa JR Decorações e Comércio em Geral - Ltda, que tem por  objeto a contratação de empresa para 
o fornecimento e instalação de persianas vertical para atender as necessidades do Poder Judiciário do Estado do Tocantins. 
RESOLVE: 
Art. 1º. Designar a servidora Jucilene Ribeiro Ferreira, matrícula nº 178532, como gestora do contrato nº 124/2022, e o servidor 
Tácio Rafael Soares de Carvalho, matrícula nº 353325, como substituto, para, nos termos do “caput” do artigo 67 da Lei nº. 
8.666/93, conhecerem  as obrigações mútuas previstas no instrumento contratual, acompanhar e fiscalizar o contrato até a sua 
completa execução. 
Parágrafo único – Verificada a ocorrência de falta ou defeito na execução do contrato, a gestora notificará a contratada para 
regularização do apontamento, caso em que, não sendo atendido ou justificado, no prazo estabelecido, deverá informar à 
autoridade competente sobre o ocorrido, para fins de aplicação das penalidades. 
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Jonas Demostene Ramos 
 Diretor Geral 

 
Portaria Nº 637/2022 - PRESIDÊNCIA/DIGER/DIADM/DCC, de 18 de março de 2022 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais, 
CONSIDERANDO o disposto no art. 67, §§ 1º e 2º da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993; 
CONSIDERANDO a necessidade de acompanhar e monitorar a execução de contratos celebrados entre o Tribunal de Justiça 
Tocantinense e fornecedores de bens e/ou serviços; 
CONSIDERANDO, ainda, o contrato de nº 122/2022, referente ao Processo Administrativo 22.0.000006014-7, celebrado por este 
Tribunal de Justiça e a empresa J. Câmara & Irmãos S/A, que tem por objeto a contratação de assinaturas de jornal na 
modalidade onlinepara atender as necessidades do Poder Judiciário do Estado do Tocantins. 
RESOLVE: 
Art. 1º. Designar o servidor José Sebastião Pinheiro de Souza, matrícula 361213, como gestor do contrato nº 122/2022 e 
a servidora Mara Roberta de Souza Madeiros, matrícula 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 o contrato 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 
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PORTARIA DIÁRIAS Nº 275/2022, de 23 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 2022/109331 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao colaborador eventual Thiago Ferreira Araújo, Matrícula 990549, 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 Cristalandia-TO para Nova 
Rosalandia-TO, no período de 22/02/2022 a 22/02/2022, com a finalidade de realizar avaliação psicológica, determinada no 
processo 0001198-24.2018.8.27.2715.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 276/2022, de 23 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 2022/109324 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Roney dos Santos Araújo, Matrícula 990530, 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 Miranorte-TO para Dois Irmaos do 
Tocantins-TO, no período de 23/02/2022 a 23/02/2022, com a finalidade de realizar estudo social, determinado no processo 
0001965-24.2021.8.27.2726.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 277/2022, de 23 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 2022/109327 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Akira Lôpo Santana, Matrícula 990228, 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 Taguatinga-TO para Zona Rural-TO, 
no período de 30/01/2022 a 30/01/2022, com a finalidade de realizar estudo pedagógico, determinado no processo 0000781-
94.2021.8.27.2738.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 278/2022, de 23 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 2022/109319 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Akira Lôpo Santana, Matrícula 990228, 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 Taguatinga-TO para Zona Rural-TO, 
no período de 29/01/2022 a 29/01/2022, com a finalidade de realizar estudo pedagógico, determinado no processo 0000781-
94.2021.8.27.2738.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 279/2022, de 23 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 2022/109333 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 
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Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Jessica Toneloto Mendes, Matrícula 990080, 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 Miranorte-TO para Araguacema-
TO, no período de 07/03/2022 a 07/03/2022, com a finalidade de realizar estudo social, determinado no processo 0001240-
04.2021.8.27.2704.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 280/2022, de 23 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 2022/109256 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Divina Vieira Santos, Matrícula 990127, 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 22/02/2022 a 22/02/2022, com a finalidade de realizar avaliação pedagógica, 
determinada no processo 0005060-02-2020.8.27.2725.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 281/2022, de 23 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 2022/109329 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Adriane Gomes Carvalho, Matrícula 990075, 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 Miranorte-TO para Dois Irmaos do 
Tocantins-TO, no período de 04/03/2022 a 04/03/2022, com a finalidade de realizar avaliação psicológica, determinada no 
processo 0002491-88.2021.8.27.2726.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 282/2022, de 23 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 2022/109325 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Adriane Gomes Carvalho, Matrícula 990075, 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 Miranorte-TO para Divinopolis do 
Tocantins-TO, no período de 02/03/2022 a 02/03/2022, com a finalidade de realizar avaliação psicológica, determinada no 
processo 0002491-88.2021.8.27.2726.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 283/2022, de 23 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 2022/109253 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Francineia Evangelista Chaves, Matrícula 357522, 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 Pium-TO para Zona Rural-
TO, no período de 05/03/2022 a 05/03/2022, com a finalidade de realizar estudo social determinado no processo 
00009300220218272735.  

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

Diretor Geral 
 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 284/2022, de 23 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 2022/109251 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Adriane Gomes Carvalho, Matrícula 990075, 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 Miranorte-TO para Barrolandia-TO, 
no período de 21/02/2022 a 21/02/2022, com a finalidade de realizar avaliação psicológica, determinada no processo 0001665-
62.2021.8.27.2726.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 285/2022, de 23 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 2022/109247 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Cleane Rodrigues Pereira Olimpio, Matrícula 992607, o valor de R$ 459,98, 
relativo ao pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 306,65, por seu deslocamento de Palmas-TO para 
Novo Acordo-TO, no período de 27/01/2022 a 28/01/2022, com a finalidade de realizar condução de depoimento especial, 
determinado no processo 0002282-16.2021.827.2728.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 286/2022, de 23 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 2022/109244 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Cleane Rodrigues Pereira Olimpio, Matrícula 992607, o valor de R$ 459,98, 
relativo ao pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 306,65, por seu deslocamento de Palmas-TO para 
Natividade-TO, no período de 14/02/2022 a 15/02/2022, com a finalidade de realizar estudo social, determinado no processo 
0001095-73.2021.827.2727.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 287/2022, de 23 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 2022/109339 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Elidean Alves da Rocha Oliveira, Matrícula 357279, 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 Taguatinga-TO para Zona 
Rural-TO, no período de 28/02/2022 a 28/02/2022, com a finalidade de realizar estudo social, determinado no processo 0000781-
94.2021.8.27.2738.  

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 288/2022, de 23 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 2022/109242 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Cleane Rodrigues Pereira Olimpio, Matrícula 992607, o valor de R$ 459,98, 
relativo ao pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 306,65, por seu deslocamento de Palmas-TO para 
Natividade-TO, no período de 17/02/2022 a 18/02/2022, com a finalidade de realizar condução de depoimento especial, 
determinado no processo 0002645-40.2020.8.27.2727.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 289/2022, de 23 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 2022/109323 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Lauana Paula Barbacena Garcia, Matrícula 356701, 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 Miranorte-TO para 
Barrolandia-TO, no período de 20/02/2022 a 20/02/2022, com a finalidade de realizar avaliação psicológica, determinada no 
processo 0002158-39.2021.8.27.2726.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 290/2022, de 23 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 2022/109237 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Cleane Rodrigues Pereira Olimpio, Matrícula 992607, o valor de R$ 459,98, 
relativo ao pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 306,65, por seu deslocamento de Palmas-TO para 
Novo Acordo-TO, no período de 21/02/2022 a 22/02/2022, com a finalidade de realizar condução de depoimento especial, 
determinado no processo 0002783-04. 2020.8.27.2728.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 291/2022, de 23 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 2022/109235 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao colaborador eventual Miguel Fernando Alves, Matrícula 357387, 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 15/02/2022 a 15/02/2022, com a finalidade de realizar avaliação psicológica, determinada 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 292/2022, de 23 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 2022/109423 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 
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Art. 1º Conceder ao servidor CEDIDO Osvaldo Rodrigues Silva Junior, Matrícula 357717, 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 Araguaina-TO para Palmas-TO, no período de 23/03/2022 a 23/03/2022, com a 
finalidade de escolta e segurança do Presidente do TJTO, em viagem Araguaína x Palmas dia 23/03/2022, conforme SEI 
22.0.000004239-4, evento 4236181.  

Art. 2º Conceder ao servidor CEDIDO José Neto Mota de Sousa, Matrícula 357718, 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 Araguaina-TO para Palmas-TO, no período de 23/03/2022 a 23/03/2022, com a 
finalidade de escolta e segurança do Presidente do TJTO, em viagem Araguaína x Palmas dia 23/03/2022, conforme SEI 
22.0.000004239-4, evento 4236181.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 293/2022, de 23 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 2022/109233 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao colaborador eventual Miguel Fernando Alves, Matrícula 357387, 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 avaliação psicológica, determinada 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 294/2022, de 23 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 2022/109227 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Cleane Rodrigues Pereira Olimpio, Matrícula 992607, o valor de R$ 459,98, 
relativo ao pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 306,65, por seu deslocamento de Palmas-TO para 
Colinas do Tocantins-TO, no período de 03/03/2022 a 04/03/2022, com a finalidade de realizar condução de depoimento 
especial, determinado no processo 0001779-40.2021.8.27.2713.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 295/2022, de 23 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 2022/109225 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Silmaria Alves Lima Carvalho, Matrícula 990493, 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 Peixe-TO para Zona Rural-
TO, no período de 04/03/2022 a 04/03/2022, com a finalidade de realizar estudo social, determinado no processo 0001993-
65.2021.8.27.2734.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 296/2022, de 23 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 2022/109230 no sistema 
eGESP,  
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RESOLVE: 
Art. 1º Conceder ao colaborador eventual Miguel Fernando Alves, Matrícula 357387, 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 21/03/2022 a 21/03/2022, com a finalidade de realizar avaliação psicológica, determinada no 
processo 0043780-89.2021.8.27.2729.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 297/2022, de 23 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 2022/109243 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Auriany de Souza Brito , Matrícula 356231, o valor de R$ 459,98, relativo ao 
pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 306,65, por seu deslocamento de Palmas-TO para Goiatins-TO, 
no período de 03/02/2022 a 04/02/2022, com a finalidade de realizar condução de depoimento especial, determinado no 
processo 0001083-80.2021.827.2720.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 298/2022, de 23 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 2022/109214 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Luiza Adriana Silva Mello, Matrícula 990021, 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 Conceicao do Tocantins-TO para 
Arraias-TO, no período de 04/02/2022 a 04/02/2022, com a finalidade de realizar avaliação psicológica, determinada no processo 
0000161-72.2021.8.27.2709.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 299/2022, de 23 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 2022/109213 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Samara Alves Vilela Dias, Matrícula 363577, 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 24/02/2022 a 24/02/2022, com a finalidade de realizar estudo social, determinado no processo.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 300/2022, de 23 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 2022/109212 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Luiza Adriana Silva Mello, Matrícula 990021, 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 Conceicao do Tocantins-TO para 
Arraias-TO, no período de 04/03/2022 a 04/03/2022, com a finalidade de realizar avaliação psicológica, determinada no processo 
0000161-72.2021.8.27.2709.  

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

Diretor Geral 
 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 301/2022, de 23 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 2022/109209 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Adriane Angelina Lussani, Matrícula 362652, 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 Cristalandia-TO para Nova 
Rosalandia-TO, no período de 07/02/2022 a 07/02/2022, com a finalidade de realizar estudo pedagógico, determinado no 
processo 0001198-24-2018.8.27.2715.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 302/2022, de 23 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 2022/109207 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Adriane Angelina Lussani, Matrícula 362652, 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 Cristalandia-TO para Nova 
Rosalandia-TO, no período de 11/02/2022 a 11/02/2022, com a finalidade de realizar estudo pedagógico, determinado no 
processo 0001198-24-2018.8.27.2715.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 303/2022, de 23 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 2022/109206 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Adriane Angelina Lussani, Matrícula 362652, 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 Cristalandia-TO para Zona Rural-
TO, no período de 14/02/2022 a 14/02/2022, com a finalidade de realizar estudo pedagógico, determinado no processo 0003748-
21.2020.8.27.2715.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 304/2022, de 23 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 2022/109204 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Lauana Paula Barbacena Garcia, Matrícula 356701, 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 Miranorte-TO para 
Barrolandia-TO, no período de 14/02/2022 a 14/02/2022, com a finalidade de realizar avaliação psicológica, determinada no 
processo 0001877-54.2019.8.27.2726.  

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 305/2022, de 23 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 2022/109239 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Auriany de Souza Brito , Matrícula 356231, o valor de R$ 766,63, relativo ao 
pagamento de 2,5 (duas e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 306,65, por seu deslocamento de Palmas-TO para 
Augustinopolis-TO, no período de 16/02/2022 a 18/02/2022, com a finalidade de realizar condução de depoimento especial, 
determinado no processo 0002553-79.2021.8.27.2710.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 306/2022, de 23 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 2022/109223 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Auriany de Souza Brito , Matrícula 356231, o valor de R$ 1.379,93, relativo 
ao pagamento de 4,5 (quatro e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 306,65, por seu deslocamento de Palmas-TO para 
Augustinopolis-TO, no período de 07/03/2022 a 11/03/2022, com a finalidade de realizar condução de depoimento especial 
determinado nos processo 0005344-55.2020.8.27.2710; 0000987-96.2021.8.27.2742; 0001278-96.2021.8.27.2742 e 0001724-
45.2019.8.27.2718, nos municípios de Augustinópolis, Xambioá e Colinas.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 307/2022, de 23 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 2022/109220 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Auriany de Souza Brito , Matrícula 356231, o valor de R$ 766,63, relativo ao 
pagamento de 2,5 (duas e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 306,65, por seu deslocamento de Palmas-TO para Xambioa-TO, 
no período de 08/02/2022 a 10/02/2022, com a finalidade de realizar condução de depoimento especial, determinado no 
processo 0002029-20.2020.827.2742.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 308/2022, de 23 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 2022/109308 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Rafael Figueiras Falcão Oliveira, Matrícula 355991, 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 Miranorte-TO para Dois 
Irmaos do Tocantins-TO, no período de 22/02/2022 a 22/02/2022, com a finalidade de realizar avaliação psicológica, determinada 
no processo 0001980-90.2021.8.27.2726.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 309/2022, de 23 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 2022/109195 no sistema 
eGESP,  
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RESOLVE: 
Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Letícia Carvalho dos Santos, Matrícula 356926, 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 Cristalandia-TO para Zona 
Rural-TO, no período de 11/02/2022 a 11/02/2022, com a finalidade de realizar estudo social, determinado no processo 0003748-
21.2020.8.27.2715.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 310/2022, de 23 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 2022/109203 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao servidor CEDIDO Antonio de Pádua Sousa Oliveira, Matrícula 355090, 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 Paraiso do Tocantins-TO para Marianopolis do Tocantins-TO, no 
período de 29/03/2022 a 29/03/2022, com a finalidade de Correição Ordinária realizada pela Corregedora Permanente Dra. 
Renata do Nascimento e Silva, e secretários da correição Luana Morais Rodrigues Montoza Afonso e Antônio de Pádua Sousa 
Oliveira, cujo Processo SEI é 22.0.000007381-8.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 

Termos de homologação 

PROCESSO 21.0.000010571-3 

INTERESSADO  DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS 

ASSUNTO Manutenção de Elevadores 

Termo de Homologação Nº 16 / 2022 - PRESIDÊNCIA/DIGER/ASJUADMDG 
Trata-se os presentes autos de procedimento licitatório de REGISTRO DE PREÇOS, o qual tem por objeto registrar preços, 
visando a aquisição futura de equipamentos e materiais diversos para os serviços de manutenção predial para suprir as 
necessidades do Poder Judiciário Tocantinense, conforme demanda e disponibilidade orçamentária, pelo período de 12 (doze) 
meses, de acordo com especificações e quantidades estabelecidas no Termo de Referência nº 403 SMP (evento 3977922). 
A aquisição pleiteada está prevista no item 147 do Plano de Contratações 2021, SEI 20.0.000022597-6, evento 3697284. 
Tendo em vista que a licitação foi realizada de acordo com as disposições da legislação de regência, qual seja, Lei 10.520/2002, 
Decretos 8.538/2015 e 10.024/2019, e, subsidiariamente, Lei 8.666/93, a Informação da COLIC (evento 4181063), o Parecer da 
ASJUADMDG (evento 4221193), bem assim a Classificação Orçamentária para o objeto em demanda, conforme 
evento 4114868, ordenado à Proposta Orçamentária 2022 e ao Plano Plurianual do Poder Judiciário do Tocantins, : 
1. CONHEÇO e, no mérito, ao NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto pela empresa AIQ FERRAMENTAS E 
INSTRUMENTOS LTDA-EPP, inscrita sob o CNPJ: 12.134.879/0001-43, juntado nos eventos 4158866 e 4166885; 
2. ADJUDICO, às vencedoras os seguintes itens: A A COSTA CONSTRUÇOES, os itens 01, 16, 20, 26, 47, 48, 60, 63, 64, 65 e 
72; META COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI, os itens 06, 08 e 09; MARCELO VITOR PETRAZZINI, o 
item 03; ARGOS LTDA, os itens 04 e 12; MARIA CONSUELO SOARES DA MATA, os itens 11, 17, 18 e 19; INSTRULABOR 
CALIBRACAO E MANUTENCAO EIRELI, o item 14; SHIGEMOTO & CIA LTDA, os itens 15, 67 e 81; AMPLA COMERCIAL 
EIREL, os itens 23, 38 e 62; ALEGRA COMERCIAL EIRELI, os itens 24, 27, 29,35, 37, 50 e 71; LOCTRAD LOCACAO E 
COMERCIO, os itens 31,34 e 36; MATEUS R DOS SANTOS LTDA, os itens 32 e 33; LUMEN SUPRIMENTAL EIRELI, o item 
43; PREMOLD COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI, os itens 44, 58, 61, 69 e 82; H R CORTES, os itens 49, 
54, 55 e 66; A. DONIZETE DA SILVA, os itens 52, 53, 57 e 68; NORTHWEST MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA, o item 02; 
e  
3. HOMOLOGO o Pregão Eletrônico n.º 002/2022 - SRP, conforme Ata da Sessão, Resultado por Fornecedor e Termo de 
Adjudicação presentes nos eventos 4158206, 4158789 e 4158858, pelo montante total de R$ 153.264,00 (cento e cinquenta e 
três mil duzentos e sessenta e quatro reais), visando a aquisição futura de equipamentos e materiais diversos para os 
serviços de manutenção predial para suprir as necessidades do Poder Judiciário Tocantinense, conforme demanda e 
disponibilidade orçamentária, pelo período de 12 (doze) meses, de acordo com especificações e quantidades estabelecidas 
no Termo de Referência nº 403 SMP (evento 3977922). 
Por conseguinte, determino o encaminhamento dos autos sucessivamente à: 
a) DIGER para homologação perante o sistema Comprasnet, extração de cópia do respectivo ato e juntada ao presente feito; 
b) SPADG para publicação do presente Termo de Homologação; 
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c) COLIC para juntada dos termos de adjudicação e homologação no Sistema SICAP-LCO;  
d) DCC para as providências relacionadas à formalização dos instrumentos contratuais; e 
e) DIFIN para emissão das respectivas Notas de Empenho. 
Concomitante, à DINFR/SMP para ciência e acompanhamento. 
Cumpra-se. 

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 

DIRETORIA ADMINISTRATIVA 
CENTRAL DE COMPRAS 

Extratos 
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO 
PROCESSO: 22.0.000007489-0 
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 
NOTA DE EMPENHO: 2022NE00698 
CONTRATANTE: Fundo Especial de Modernização e Aprimoramento do Poder Judiciário. 
CONTRATADA: Alana Carlech Correia. 
CPF: 047.575.126-43.                         
OBJETO: Empenho destinado a contratação da instrutora, para ministrar o curso Sustentação Oral, para servidores do Poder 
Judiciário Tocantinense, advogados(as) registrados(as) na Ordem dos Advogados do Brasil/Seccional Tocantins e servidores(as) 
e procuradores(as) da Procuradoria Geral do Estado – Órgãos Parceiros da ESMAT, a ser realizado na modalidade EAD, no 
período de 12 de abril a 9 de maio de 2022. 
VALOR TOTAL: R$ 9.000,00 (Nove mil reais) 
Unidade Gestora: 060100-FUNJURIS. 
Classificação Orçamentária: 0601.02.128.1145.4180. 
Natureza de Despesa: 33.90.36 - Subitem: 28 
Fonte de Recursos: 0760. 
DATA DA EMISSÃO: 22 de Março de 2022. 
 
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO 
PROCESSO: 22.0.000007647-7 
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 
NOTA DE EMPENHO: 2022NE00699 
CONTRATANTE: Fundo Especial de Modernização e Aprimoramento do Poder Judiciário. 
CONTRATADA: Denise Sodre Dorjo. 
CPF: 485.533.016-72.                         
OBJETO: Empenho destinado a contratação da instrutora, para ministrar o curso Elaboração de Atos Normativos, para 
servidores do Poder Judiciário Tocantinense, a ser realizado na modalidade EAD, no período de 12 de abril a 10 de maio de 
2022. 
VALOR TOTAL: R$ 6.250,00 (Seis mil e duzentos e cinquenta reais) 
Unidade Gestora: 060100-FUNJURIS. 
Classificação Orçamentária: 0601.02.128.1145.4180. 
Natureza de Despesa: 33.90.36 - Subitem: 28 
Fonte de Recursos: 0760. 
DATA DA EMISSÃO: 22 de Março de 2022. 
 
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO 
PROCESSO: 22.0.000007649-3 
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 
NOTA DE EMPENHO: 2022NE00700 
CONTRATANTE: Fundo Especial de Modernização e Aprimoramento do Poder Judiciário. 
CONTRATADA: Jaqueline de Kássia Ribeiro de Paiva. 
CPF: 788.297.201-00.                         
OBJETO: Empenho destinado a contratação da instrutora, para ministrar o curso Elaboração de Atos Normativos, para 
servidores do Poder Judiciário Tocantinense, a ser realizado na modalidade EAD, no período de 12 de abril a 10 de maio de 
2022. 
VALOR TOTAL: R$ 10.500,00 (Seis mil e duzentos e cinquenta reais) 
Unidade Gestora: 060100-FUNJURIS. 
Classificação Orçamentária: 0601.02.128.1145.4180. 
Natureza de Despesa: 33.90.36 - Subitem: 28 
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Fonte de Recursos: 0760. 
DATA DA EMISSÃO: 22 de Março de 2022. 
 

DIVISÃO DE LICITAÇÃO, CONTRATOS E CONVÊNIOS 
Apostilas 

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO 
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 335/2020 
PROCESSO 20.0.000027981-2 
CREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CREDENCIADA: Michelle Fernandes de Oliveira 
OBJETO DO TERMO DE APOSTILAMENTO: 
 Fica alterado, com fulcro no § 8º do artigo 65 da Lei nº 8.666/93, o Termo de Credenciamento nº 335/2020, firmado entre o 
Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins e Michelle Fernandes de Oliveira, em virtude da solicitação da Credenciada evento 
4231419, e Informação nº 9239/2022 - GGEM evento 4231420, quanto à mudança da cidade que compõe o Núcleo Regional de 
Atendimento Multidisciplinar de Paraíso do Tocantins para prestação de serviços na especialidade de serviço social: 
De: Núcleo Regional de Atendimento Multidisciplinar de Paraíso do Tocantins, Comarca de Cristalândia e Cidade de Nova 
Rosalândia; 
Para: Núcleo Regional de Atendimento Multidisciplinar de Paraíso do Tocantins, Comarca de Paraíso do Tocantins e Cidade de 
Paraíso do Tocantins. 
O presente Termo de Apostilamento vincula-se, em sua integralidade, ao Termo de Credenciamento nº 335/2020, aos Autos 
Administrativos 20.0.000027981-2, bem como às disposições da Lei nº. 8.666/93 e suas alterações posteriores e ao Edital de 
Credenciamento nº 001/2016, republicado por meio do Edital nº 41/2017, no Diário da Justiça nº 3988, de 03 de março de 2017 
e, Edital nº 150/2019, Diário da Justiça nº 4505, de 27 de maio de 2019. 
DATA DA ASSINATURA: 23 de março de 2022. 
 

Extratos de contratos 
EXTRATO DE CONTRATO 
CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA - EDITAL Nº 316/2021 
PROCESSO 22.0.000006199-2 
CONTRATO Nº 126/2022 
CONTRATANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CONTRATADA: Lorena Silva e Silva Faustino 
OBJETO: Contratação em caráter temporário para prestação de serviços como Técnico Judiciário, para atender as demandas do 
Poder Judiciário do Estado do Tocantins na Comarca de Aurora do Tocantins. 
VALOR: O CONTRATANTE pagará pela execução dos serviços o valor mensal de R$ 5.625,38 (cinco mil seiscentos e vinte e 
cinco reais e trinta e oito centavos), durante a vigência deste Contrato, obedecidas as disposições do item 2.5, do Edital nº 
316/2021, publicado no Diário da Justiça Eletrônico – DJE nº 5036 de 2 de setembro de 2021 e art. 5º da Lei Estadual 2.098 de 
2009. 
VIGÊNCIA: O presente Contrato terá vigência de 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir da data de sua assinatura, 
podendo ser prorrogado uma única vez em caso de interesse das partes, conforme disposições da Lei Estadual Lei Estadual 
2.098 de 2009. 
UNIDADE GESTORA: 050100 - Tribunal de Justiça 
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 05010.02.122.1145.2224 
NATUREZA DE DESPESA: 31.90.04 
FONTE DE RECURSOS: 1500 
DATA DA ASSINATURA: 23 de março de 2022 
 
EXTRATO DE CONTRATO 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 88/2021 
PROCESSO 21.0.000026079-4 
CONTRATO Nº 89/2022 
CONTRATANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CONTRATADA: Ticket Soluções HDFGT S/A 
OBJETO: Contratação de empresa para gerenciamento de abastecimento, implantação e operação de um sistema 
informatizado/integrado com utilização de cartão magnético via WEB, que permita o fornecimento parcelado de combustíveis e 
derivados (gasolina, etanol, diesel, arla), lubrificantes e filtros, por meio de rede de postos credenciados pela CONTRATADA 
para atender a frota de veículos do CONTRATANTE. 
VALOR: O valor global estimado deste Contrato é de R$ 1.878.202,15 (um milhão, oitocentos e setenta e oito mil duzentos e 
dois reais e quinze centavos), pelo período de 12 (doze) meses, compreendendo todas as despesas e custos diretos e indiretos 
necessários à perfeita execução. 
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TAXA DE ADMINISTRAÇÃO: Desconto de -4,35%. 
VIGÊNCIA: Este Contrato terá vigência de 12 (doze) meses, contados a partir de 1º de maio de 2022, podendo ser prorrogado 
por igual período, nos termos do inciso II, do artigo 57 da Lei nº 8.666/93, em caso de interesse das Partes. 
UNIDADE GESTORA: 060100 - Funjuris 
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 06010.02.122.1145.4278 
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.30 
FONTE DE RECURSOS: 1760 
DATA DA ASSINATURA: 23 de março de 2022. 
 

Extratos de convênios 
EXTRATO DE CONVÊNIO 
CONVÊNIO Nº 5/2022 
PROCESSO 17.0.000007082-3 
CONVENENTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CONCEDENTE: Município de Pedro Afonso 
OBJETO: O presente Instrumento tem por objeto a disponibilização  de servidores efetivos municipais, pelo CONCEDENTE ao 
CONVENENTE, sob a supervisão do Juiz(a) Diretor(a) do Foro, para desempenhar funções no âmbito da Comarca de Pedro 
Afonso. 
VIGÊNCIA: O prazo de vigência do presente Convênio será de 60 (sessenta) meses, contados da data de sua publicação no 
Diário da Justiça Eletrônico - DJE, em conformidade com o inciso II, do artigo 57, da Lei 8.666/1993. 
DATA DA ASSINATURA: 23 de março de 2022. 
 
EXTRATO DE CONVÊNIO 
CONVÊNIO Nº 4/2022 
PROCESSO 16.0.000028170-4 
CONVENENTES: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins e o Banco Bradesco S/A. 
OBJETO: O presente Convênio tem como objeto a concessão de empréstimos e financiamentos, segundo a política de crédito 
do BRADESCO, mediante consignação em folha de pagamento aos servidores, pensionistas e aposentados do CONVENIADO, 
doravante denominado DEVEDORES, a critério do BRADESCO, cujas parcelas não poderão exceder a margem de consignação 
determinada legalmente e previamente aprovada pelo, CONVENIADO e pelo BRADESCO. 
VIGÊNCIA: O presente Convênio vigorará pelo prazo de 60 (sessenta) meses, a contar da data da assinatura 
DATA DA ASSINATURA: 23 de março de 2022. 
 

Extratos 
EXTRATO DE TERMO DE DESCREDENCIAMENTO 
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 326/2021 
PROCESSO 21.0.000018807-4 
DESCREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
DESCREDENCIADA: Juliane de Andrade 
OBJETO: Fica descredenciada, a partir da assinatura deste Termo, a psicóloga Juliane de Andrade, da prestação de serviços na 
especialidade de serviço social, destinado a atender as demandas do Poder Judiciário do Estado do Tocantins no Núcleo 
Regional de Atendimento Multidisciplinar de Araguaína, Comarca de Filadélfia e Cidade de Babaçulândia, com fulcro na alínea 
"c", da Cláusula Nona do Termo de Credenciamento nº 326/2021. 
DATA DA ASSINATURA: 23 de março de 2022. 
 
EXTRATO DE TERMO DE DESCREDENCIAMENTO 
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 252/2021 
PROCESSO 21.0.000017514-2 
DESCREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
DESCREDENCIADA: Izaira da Silva Almeida 
OBJETO: Fica descredenciada, a partir da assinatura deste Termo, a  assistente social Izaira da Silva Almeida, da prestação de 
serviços na especialidade de serviço social, destinado a atender as demandas do Poder Judiciário do Estado do Tocantins no 
Núcleo Regional de Atendimento Multidisciplinar de Palmas, Comarca de Palmas e Cidade de Palmas, com fulcro na alínea "c", 
da Cláusula Nona do Termo de Credenciamento nº 252/2021. 
DATA DA ASSINATURA: 23 de março de 2022. 
 
EXTRATO DE TERMO DE DESCREDENCIAMENTO 
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 165/2021 
PROCESSO 21.0.000013537-0 
DESCREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
DESCREDENCIADA: Amanda Cristina Gonçalves Dias 



ANO XXXIV-DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 5154 PALMAS-TO, QUARTA-FEIRA, 23 DE MARÇO DE 2022 55 

 

 
 

OBJETO: Fica descredenciada, a partir da assinatura deste Termo, a psicóloga Amanda Cristina Gonçalves Dias, da prestação 
de serviços na Comarca de Palmas em caráter auxiliar e especializado, no que se refere à avaliação inicial, manejo de grupo 
com homens autores de violência doméstica contra mulher, bem como seu acompanhamento psicossocial (individual e em 
grupos), além de executar o monitoramento e avaliação dos casos, com fulcro na alínea "d", da Cláusula Nona do Termo de 
Credenciamento nº 165/2021. 
DATA DA ASSINATURA: 23 de março de 2022. 
 

DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS 
Portarias 

PORTARIA FÉRIAS Nº 526/2022, de 22 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 da servidora THAYANARA DCARES SILVA, matrícula nº 353964, relativas ao período aquisitivo 
2021/2022, marcadas para o período de 22/03 a 20/04/2022, a partir de 22/03/2022 até 20/04/2022, assegurado o usufruto dos 
dias remanescentes para o período de 06/03 a 04/04/2023, 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 

 
PORTARIA FÉRIAS Nº 527/2022, de 22 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 da servidora MARIA LUIZA DA CONSOLAÇÃO PEDROSO NASCIMENTO, matrícula nº 26563, 
relativas ao período aquisitivo 2020/2021, marcadas para o período de 14/03 a 12/04/2022, a partir de 22/03/2022 até 
12/04/2022, assegurado o usufruto dos dias remanescentes para o período de 04 a 25/07/2022, em razão de interesse da 
administração.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA FÉRIAS Nº 528/2022, de 22 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 da servidora IVONE DE OLIVEIRA NEGRE, matrícula nº 180454, relativas ao período aquisitivo 
2020/2021, marcadas para o período de 21/03 a 14/04/2022, a partir de 21/03/2022 até 14/04/2022, assegurado o usufruto dos 
dias remanescentes para o período de 09/10 a 02/11/2023, 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 FÉRIAS Nº 529/2022, de 22 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 da servidora LINDALVA MARTINS BARROS, matrícula nº 158050, relativas ao período aquisitivo 
2020/2021, marcadas para o período de 21/03 a 04/04/2022, a partir de 21/03/2022 até 04/04/2022, assegurado o usufruto dos 
dias remanescentes para o período de 03 a 17/10/2022, em razão de interesse da administração.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA FÉRIAS Nº 530/2022, de 23 de março de 2022 
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE PORTO NACIONAL, ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e 
na forma da lei,  
Considerando o disposto no artigo n° 91 da Lei Complementar nº 10/1996 c/c o artigo n° 86, do Estatuto dos Servidores 
Públicos, Lei 1.818/2007; 
Considerando o disposto no artigo n° 42, inciso I, alínea "c" da Lei Complementar n° 10/1996 e conforme solicitação contida no 
sistema eGESP, 
RESOLVE: 
Art. 1º Suspender as férias da servidora ELIETE SOUSA VIEIRA, matrícula nº 352105, relativas ao período aquisitivo 2020/2021, 
marcadas para o período de 23/03 a 20/04/2022, a partir de 23/03/2022 até 20/04/2022, assegurado o usufruto dos dias 
remanescentes para o período de 01 a 29/11/2022, em razão de interesse da administração.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Elias Rodrigues Dos Santos 
Diretor do Foro 

 
PORTARIA FÉRIAS Nº 531/2022, de 23 de março de 2022 
A DIRETORA DO FORO DA COMARCA DE ITACAJÁ, ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e na 
forma da lei,  
Considerando o disposto no artigo n° 91 da Lei Complementar nº 10/1996 c/c o artigo n° 86, do Estatuto dos Servidores 
Públicos, Lei 1.818/2007; 
Considerando o disposto no artigo n° 42, inciso I, alínea "c" da Lei Complementar n° 10/1996 e conforme solicitação contida no 
sistema eGESP, 
RESOLVE: 
Art. 1º Suspender as férias do servidor LUIZ ALVES DA ROCHA NETO, matrícula nº 102284, relativas ao período aquisitivo 
2020/2021, marcadas para o período de 23/03 a 21/04/2022, a partir de 23/03/2022 até 21/04/2022, assegurado o usufruto dos 
dias remanescentes para o período de 11/11 a 10/12/2022, em razão de interesse da administração.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Luciana Costa Aglantzakis 
Diretora do Foro 

 
PORTARIA FÉRIAS Nº 532/2022, de 23 de março de 2022 
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE DIANÓPOLIS - JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA E PRECATÓRIAS, 
ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e na forma da lei,  
Considerando o disposto no artigo n° 91 da Lei Complementar nº 10/1996 c/c o artigo n° 86, do Estatuto dos Servidores 
Públicos, Lei 1.818/2007; 
Considerando o disposto no artigo n° 42, inciso I, alínea "c" da Lei Complementar n° 10/1996 e conforme solicitação contida no 
sistema eGESP, 
RESOLVE: 
Art. 1º Suspender as férias do servidor ROBERTO FAUSTINO DE SOUSA LIMA, matrícula nº 137943, relativas ao período 
aquisitivo 2017/2018, marcadas para o período de 01 a 30/03/2022, a partir de 01/03/2022 até 30/03/2022, assegurado o 
usufruto dos dias remanescentes para o período de 01 a 30/11/2022, em razão de interesse da administração.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
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Publique-se. Cumpra-se. 
João Alberto Mendes Bezerra Junior 

Diretor do Foro 
 

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 
  

A D MENDES 04.599.906/0001-25 5000166-61.2012.827.2729 R$ 355,07 

ADMIR DO NASCIMENTO REGO 278.741.501-63 5034005-77.2012.827.2729 R$ 218,58 

ALBERTO OLIVEIRA DA SILVA 887.976.001-72 0004276-57.2018.827.2737 R$ 197,98 

ANTONIO RAIMUNDO DA SILVA 184.882.181-68 5009534-31.2011.827.2729 R$ 197,22 

ANTONIO TEIXEIRA MOTA 124.999.862-04 0016781-41.2017.827.2729 R$ 661,75 

ARLENE RODRIGUES ARAUJO DE SOUSA 907.322.191-91 0026676-31.2014.827.2729 R$ 216,07 

ASSOCIACAO COMUNITARIA DO BAIRRO BELA 
VISTA 

38.145.173/0001-70 0039769-90.2016.827.2729 R$ 687,74 

CARDOSO E VALERIANO LTDA 09.076.813/0001-30 0030835-17.2014.827.2729 R$ 198,24 

CARLOS HENRIQUE DE OLIVEIRA MOTA 197.281.313-72 0001042-57.2019.827.2729 R$ 133,06 

CELIA MARIA ANGELA DA SILVA BANDEIRA 549.578.421-91 0045378-83.2018.827.2729 R$ 140,39 

CELIO BARROS DE SOUSA 003.280.691-40 0005288-09.2018.827.2737 R$ 161,46 

COMERCIAL PAWER LTDA 10.732.349/0001-71 0043975-50.2016.827.2729 R$ 168,64 

CRISTIANE CAMARGO NOGUEIRA 002.125.031-62 0007355-10.2019.827.2737 R$ 151,27 

CUSTODIO E CARDOSO LTDA 13.564.040/0001-08 0012519-14.2018.827.2729 R$ 518,32 

DEL-SOFT CURSO DE INFORMATICA LTDA 02.112.657/0001-76 5000623-98.2009.827.2729 R$ 266,37 

DINALVA FERREIRA DA SILVA 548.226.021-68 0001539-13.2015.827.2729 R$ 206,16 

EDUARDO MOURAO SILINGOWSCHI 961.908.171-49 0030423-52.2015.827.2729 R$ 285,30 

ELIAN PEREIRA RIBEIRO 577.551.671-00 0041016-09.2016.827.2729 R$ 186,27 

ELZA COELHO DOS SANTOS 761.947.361-00 5009337-76.2011.827.2729 R$ 251,04 

FABIO OLIVEIRA DE FARIA 968.742.281-53 5023386-88.2012.827.2729 R$ 226,88 

FRANCISCO DE ASSIS GOMES DOS SANTOS 517.323.601-97 0024909-17.2020.827.2706 R$ 117,53 

GERLANDIA BEZERRA RIBEIRO 005.751.441-06 0002745-62.2019.827.2716 R$ 171,41 

GRAOS DO NORTE LTDA 22.335.371/0001-67 0015396-92.2016.827.2729 R$ 444,17 

GUSTAVO BARCELOS MODESTO 009.238.721-75 0003687-55.2019.827.2729 R$ 145,72 

HANNO GUNTHER GERMENDORFF 282.183.889-15 5000218-23.2008.827.2721 R$ 23,07 

ICASA MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA 11.562.830/0001-29 0037130-36.2015.827.2729 R$ 174,26 

JAIR DA COSTA CANTUARIA 235.533.241-04 0001514-95.2017.827.2707 R$ 231,75 

JOAO FERREIRA BARROS 082.644.651-53 5027296-89.2013.827.2729 R$ 224,54 

JOAO PEREIRA DE SANTANA 730.587.773-53 5003511-70.2013.827.2706 R$ 492,46 

JOAO PIRES QUERIDO FILHO 021.095.221-00 0003217-68.2017.827.2737 R$ 201,67 

JOSE BONIFACIO DA COSTA 280.659.991-15 5008890-88.2011.827.2729 R$ 200,06 

JOSE CARLOS REGO MORAIS 618.871.888-00 0002058-25.2018.827.2715 R$ 18,23 

JOSE PERES DA SILVA 841.722.231-68 0009111-20.2015.827.2729 R$ 199,57 

JOSIMARIA FERNANDES DE SOUSA 021.688.361-08 0004003-78.2018.827.2737 R$ 136,14 
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L. F. MARTINS 11.425.800/0001-70 0003509-48.2015.827.2729 R$ 194,24 

LEONARDO MIRANDA LUCENA 043.354.761-83 0014298-96.2021.827.2729 R$ 181,07 

LUIS CARLOS GOMES DA SILVA 466.831.191-04 5011308-28.2013.827.2729 R$ 202,67 

LUIZ CARLOS DE FARIA VECCHIO JUNIOR 824.007.091-49 0032638-98.2015.827.2729 R$ 688,23 

LUIZ VILELA DA COSTA 029.636.538-67 5000122-60.2007.827.2715 R$ 487,55 

MAKRO PRODUCOES LTDA 01.633.767/0001-10 0039184-04.2017.827.2729 R$ 9.725,89 

MARCIA REGINA BUSO RODRIGUES 372.252.191-20 5002014-54.2010.827.2729 R$ 370,52 

MARCIA VALDISE CARDOSO SILVA E SOUZA 034.603.894-43 0029917-13.2014.827.2729 R$ 191,76 

MARCOS HENRIQUE DA COSTA 911.984.371-20 0013977-87.2018.827.2722 R$ 69,69 

MARIA DE JESUS PINTO DOS SANTOS 018.811.961-27 0000407-13.2018.827.2729 R$ 165,80 

MARIA JACIARA FERREIRA DE MEDEIROS 208.827.853-20 0039015-85.2015.827.2729 R$ 189,00 

MARIA VERONICA FERREIRA DA COSTA 
MONTEIRO 

969.532.091-00 0007638-26.2019.827.2707 R$ 1.152,24 

MARLENE CAMPOS SOUSA 455.366.431-34 0003952-62.2016.827.2729 R$ 175,97 

MAURO SALES ARAUJO 248.608.322-72 5000875-04.2009.827.2729 R$ 282,20 

MAYSA CARDOSO MORAIS 709.348.371-20 0024668-13.2016.827.2729 R$ 168,42 

NARA LUCIA DA COSTA MESSIAS BRINGEL 807.125.681-15 0003821-24.2015.827.2729 R$ 356,58 

NELMA DA COSTA VIEIRA DIAS 794.310.381-53 0020393-55.2015.827.2729 R$ 186,42 

PAINEL ESTRUTURA PARA EVENTOS LTDA 00.292.150/0001-16 5001118-45.2009.827.2729 R$ 246,22 

PRISCILLA THIMIKO BRANDAO MORISHIN 176.014.898-92 5007006-87.2012.827.2729 R$ 266,00 

RAIMUNDO LEITE FARIAS 857.233.201-49 0047846-83.2019.827.2729 R$ 135,82 

ROSINEIA BEATRIZ DE MORAIS PAIVA 565.442.191-34 5002686-62.2010.827.2729 R$ 230,61 

SOSTENIS FEITOSA DE CARVALHO 660.536.252-72 5028479-95.2013.827.2729 R$ 207,03 

SUELY RODRIGUES LIMA 840.602.711-87 0030285-85.2015.827.2729 R$ 192,37 

SYLVIO DE PAULA CERRA SENA 878.709.161-53 0010052-38.2018.827.2737 R$ 142,46 

TARCIZO ALVES DE OLIVEIRA 862.497.541-72 0002188-36.2019.827.2729 R$ 160,17 

TELMA NOGUEIRA VASCONCELOS AZEVEDO 822.652.081-91 0030919-08.2020.827.2729 R$ 3.789,36 

 

 

Informações 
TABELA DE VALORES PARA COMPOSIÇÃO DA AJUDA DE CUSTO DE TRANSPORTE 

  
Em cumprimento ao disposto no artigo 6º, da Instrução Normativa nº 4, de 10 de dezembro de 2007, considerando a pesquisa de 
mercado formalizada nos autos nº 18.0.000012471-7, o valor médio do combustível praticado na cidade de Palmas, para 
utilização na base de cálculo da ajuda de custo de transporte, passa a ser: 
  

COMBUSTÍVEL VALOR 

Etanol R$ 6,350 

Gasolina R$ 7.460 

Diesel R$ 6,580 

 

 

ESMAT 
Editais 

EDITAL nº 053, de 2022 – SEI Nº  22.0.000008400-3 
  
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 Atualização em Direito Anticorrupção e Direito Eleitoral,  a se realizar no 
período de 7 de abril a 16 de junho de 2022, mediante as condições determinadas neste Edital e nos demais dispositivos legais 
aplicados à espécie, conforme segue: 
  
1. DADOS GERAIS 
Nome: Atualização em Direito Anticorrupção e Direito Eleitoral 
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Objetivo: Capacitar magistrados e magistradas e servidores e servidoras no que se refere ao combate a crimes relacionados à 
corrupção, bem como a crimes eleitorais numa visão geral e crítica do sistema brasileiro anticorrupção, enfatizando experiências 
no tocante aos processos da Meta 4 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e das eleições 2022. 
Período de Inscrições: As inscrições ocorrerão no período de 29 de março a 5 de abril de 2022. 
Inscrições: As inscrições serão realizadas via web, por meio de link disponibilizado no Portal da Esmat – 
http://esmat.tjto.jus.br/portal/. Após o período de inscrição, a Secretaria Acadêmica enviará e-mail com a confirmação de 
matrícula. 
Público-Alvo: Magistrados e magistradas, servidores e servidoras do Poder Judiciário Tocantinense. 
Carga Horária: 60 horas-aula. 
Modalidade: EaD 
Local: Ambiente Virtual de Aprendizagem da Esmat e Plataforma Google Meet. 
  
2. VAGAS 
  
2.1 Quantidade de Vagas: 80; 
2.2 Distribuição das Vagas: 

Público-Alvo Nº de Vagas 

Magistrados e magistradas do Poder Judiciário Tocantinense 40 

Servidores e servidoras do Poder Judiciário Tocantinense 40 

Total de Vagas 80 

  
2.3 Caso o percentual de vagas previstas não seja preenchido na ordem preferencial, estas serão destinadas à classe 
subsequente até que sejam totalmente preenchidas; 
2.4 Os(As) demais servidores(as) interessados(as) em participar do curso, que não fizerem parte do público definido no item 3.1 
e tenham interesse em participar da atividade, deverão solicitar inscrição pelo e-mail do Núcleo de Capacitação e 
Aperfeiçoamento de Servidores da Esmat – nucas@tjto.jus.br. As solicitações serão atendidas conforme disponibilidade de 
vagas. 
  
3. PRÉ-REQUISITOS  
3.1 Ser magistrado ou magistrada e servidor ou servidora com atuação em Assessoria Jurídica em Processos Judiciais no Poder 
Judiciário Tocantinense. 
  
  
4.  FREQUÊNCIA E AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM  
4.1 Da frequência 
  
4.1.1 Os(As) servidores(as) inscritos(as) e matriculados(as) deverão participar das atividades, ao vivo, programadas para os dias 
11 e 29 de abril; 2, 6, 13, 17, 24, 27 e 31 de maio; e 3, 6 de junho de 2022, das 14h às 16h30, por meio da Plataforma Google 
Meet (com registro de até 50% da frequência no curso), e de todas as atividades de Interação e Avaliação de Aprendizagem no 
Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), no período de 7 de  abril a 20 de junho de 2022 (com registro de até 50% da 
frequência no curso); 
4.1.2 Todas as atividades desenvolvidas durante o período do curso são necessárias e obrigatórias para o registro da 
participação e capacitação dos(as) alunos(as); 
4.1.3 O acesso dos(as) alunos(as) à atividade ocorrerá por meio da Secretaria Acadêmica Virtual da Esmat, onde será registrada 
a frequência automática, após o login do(a) aluno(a) e acesso ao link disponibilizado para participação ao vivo da atividade 
síncrona; 
4.1.4 Somente os(as) alunos(as) inscritos(as) e matriculados(as) terão acesso à plataforma de transmissão e interatividade 
durante o desenvolvimento da atividade; 
4.1.5 Todo o acesso ocorrerá exclusivamente por meio da Secretaria Acadêmica (SAV) da Esmat, devendo o(a) aluno(a) 
permanecer logado(a) durante a atividade; 
4.1.6 Para participação nas webaulas (aulas ao vivo), o(a) aluno(a) deverá ter disponível computador com tecnologia atualizada 
com áudio e vídeo (microfone e câmera em funcionamento), acesso à internet, e deverá permanecer com sua câmera ligada 
durante todo o desenvolvimento das atividades ao vivo; 
4.1.7 Qualquer alteração no cronograma de desenvolvimento, ou no período de realização do curso, esta será comunicada por e-
mail aos(às) alunos(as). Para tanto, os(as) alunos(as) deverão atualizar seus e-mails e telefones de contato em seus perfis na 
Secretaria Acadêmica Virtual (SAV) e no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA); 
4.1.8 As atividades ocorrerão por meio do Ambiente Virtual de Aprendizagem da Esmat – Plataforma Moodle –, sendo necessária 
a participação das aulas remotas por webaulas síncronas (pela Plataforma Google Meet), acesso às videoaulas, participação nos 



ANO XXXIV-DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 5154 PALMAS-TO, QUARTA-FEIRA, 23 DE MARÇO DE 2022 60 

 

 
 

fóruns, realização das atividades, como: leitura dos textos propostos, exercícios de fixação, acesso aos links, cumprimento aos 
prazos de realização das atividades de interação e avaliações, e entrega das atividades propostas; 
4.1.9 Não serão avaliadas atividades enviadas por e-mail ao professor, ou seja, todas as ações deverão ser realizadas no 
Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA); 
4.1.10 Durante o curso, os(as) alunos(as) deverão cumprir os prazos estabelecidos em cronograma próprio para o 
desenvolvimento das atividades propostas no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) e pela Plataforma Google Meet, como: 
webaulas e videoconferências síncronas, fóruns, leitura, produções e realização das atividades de interação e avaliações, de 
acordo com o exigido pelo facilitador de aprendizagem; 
4.1.11 A frequência no curso será registrada com base no Relatório de Atividades emitido pelo AVA, relatório este gerado 
automaticamente pelo sistema, de acordo com as ações de interatividade e avaliação realizadas pelo(a) aluno(a) no decorrer do 
curso no Ambiente Virtual de Aprendizagem e também os registros de participação das webaulas ao vivo pela Plataforma Google 
Meet; 
4.1.12 Só receberão certificado de conclusão os(as) alunos(as) que obtiverem média igual ou superior a 7,0 e frequência igual ou 
superior a 75% de aproveitamento; 
4.1.13 As atividades desenvolvidas no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) serão monitoradas e avaliadas pelo professor e 
servirão de respaldo para a certificação dos(as) concluintes; 
4.1.14 Todos(as) os(as) alunos(as) estarão sujeitos às regras estabelecidas na Portaria n° 1.965, de 12 de setembro de 2018, 
publicada no Diário da Justiça nº 4.348, em 13 de setembro de 2018, e também às regras previstas no Edital próprio do Curso. 
  
4.2 Da Avaliação de Aprendizagem 
  
4.2.1 A avaliação será realizada de forma individual e coletiva. Quanto à avaliação individual, esta se dará por meio da 
resolução das atividades propostas pelo professor facilitador de aprendizagem ao final da exposição dos conteúdos propostos 
para os seis Módulos, em que será analisada a aquisição de conhecimentos que atendam ao objetivo geral de aplicar os novos 
entendimentos jurisprudenciais dos tribunais superiores, assim como as controvérsias relacionadas aos tributos estaduais e 
municipais, aperfeiçoando seus entendimentos e sua prática jurisdicional. e terá um valor de 10,0 pontos. Já a avaliação 
coletiva será realizada pelos facilitadores de aprendizagem, a partir da participação dos(as) alunos(as) nas videoconferências 
pelo Google Meet, participação nos fóruns de discussão formativa, em cada Módulo, caracterizando-se, assim, a avaliação 
contínua do curso; 
4.2.2 Somente receberão o certificado de conclusão os alunos e as alunas que obtiverem média igual ou superior a 7,0 e 
frequência igual ou superior a 75% de aproveitamento; 
4.2.3 Os alunos e as alunas estarão sujeitos e sujeitas às regras estabelecidas na Portaria nº 1.965, de 12 de setembro de 2018, 
e também às regras previstas no Edital próprio do curso. 
  
  
5. CRONOGRAMA E CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
  

AMBIENTAÇÃO 

Descritores Conteúdo Programático e/ou Atividades 

Data/Período De 7 a 10 de abril de 2022. 

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

Carga Horária  1 horas-aula 

  

MÓDULO I  

Descritores Conteúdo Programático e/ou Atividades 

Tema INTRODUÇÃO AO DIREITO ANTICORRUPÇÃO 

Data/Período De 11 a 29 de abril de 2022. 

Professor Igor Pereira Pinheiro 

Ementa Direto Fundamental, Sistema Brasileiro Anticorrupção, Direito Anticorrupção. 

Conteúdos 
Programáticos 

O Direito Fundamental Anticorrupção na Ordem Jurídica Nacional e Internacional. 
a) O Sistema Brasileiro Anticorrupção: Análise Evolutiva e Aspectos Legislativos; 
b) Regramento Normativo Anticorrupção na Constituição Federal, de 1988; 
c) Convenções Internacionais Anticorrupção e seus Reflexos no Direito Brasileiro; 
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d) Princípios Materiais e Processuais do Direito Anticorrupção; 
e) Súmulas e Precedentes Relevantes dos Tribunais Superiores sobre Direito Anticorrupção. 

Objetivos Específicos 
do Módulo  

 Consta no item 5 deste Projeto. 

Metodologia do Módulo 

Aula 1: Webaula ao vivo no Google Meet: 3 horas-aula 
Participação Obrigatória 
  
Data: Dia 11 de abril de 2022 
Horário: Das 14h às 16h30 

Aula 2: Webaula ao vivo no Google Meet: 3 horas-aula 
Participação Obrigatória 
  
Data: Dia 29 de abril de 2022 
Horário: Das 14h às 16h30 

Interatividade Ambiente Virtual de Aprendizagem: 4 horas-aula, contemplando: 
Estudo dos tópicos apresentados nos slides; 
Leitura para aprofundamento do tema a partir da indicação do professor; 
Participação dos alunos e das alunas em Fórum de Interação e Avaliação disponibilizado no AVA 
(Ambiente Virtual de Aprendizagem), proposto pelo professor. 

Referencial 
Bibliográfico do 
Módulo   

Consta no item 16 deste Projeto. 

Distribuição da Carga 
Horária do Módulo 

Webaula ao vivo no Google Meet: 6 horas-aula 
Atividades de interação no AVA: 4 horas-aula 

Carga Horária Total 10 horas-aula 

    

MÓDULO II   

Descritores Conteúdo Programático e/ou Atividades   

Tema NOVA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA   

Data/Período De 30 de abril a 6 de maio de 2022.   

Professor Igor Pereira Pinheiro   

Ementa 
Conceito de Improbidade Administrativa, Exclusão dos Partidos Políticos da Nova Lei de Improbidade 
Administrativa. 

  

Conteúdos 
Programáticos 

2.1 – Aspectos Materiais da Nova Lei de Improbidade Administrativa:  
O Novo Conceito de Improbidade Administrativa e os Reflexos Práticos nas Investigações/Ações em 
Curso, bem como nas Condenações já proferidas; 
Efeito Expansivo do Conceito de Improbidade Administrativa para outros tipos especificados na 
legislação extravagante; 
Excludentes Legais do Ato de Improbidade Administrativa; 
Consequências Políticas e Eleitorais do Novo Conceito de Improbidade Administrativa: A Possível 
Mutação dos “Fichas[1]Sujas” para “Fichas-Limpas” e os Efeitos do Conceito de Improbidade 
Administrativa nos Ilícitos Eleitorais; 
O Princípio da Independência das Instâncias e a Nova Regra Imunizadora de discussão sobre a 
existência do ato de improbidade administrativa; 
Sujeitos Ativo e Passivo do Ato de Improbidade Administrativa e as peculiaridades para o 
enquadramento da pessoa jurídica. A Exclusão dos Partidos Políticos da Nova Lei de Improbidade 
Administrativa. 
  
2.2 – Os Novos Tipos de Improbidade Administrativa previstos na Lei n° 8.429, de 1992. 
  
2.3 – O Regime Sancionatório da Nova Lei de Improbidade Administrativa.  
  
2.4 – O Acordo de Não Persecução Cível na Nova Lei de Improbidade Administrativa. 
  
2.5 – Aspectos Investigativos da Nova Lei de Improbidade Administrativa.  
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- Representação Administrativa e Apuração Interna. 
- Novo Prazo Legal de Encerramento das Investigações do Ministério Público: Natureza Jurídica, 
Forma de Contagem e Efeitos do Descumprimento. 
  
2.6 – Aspectos Processuais da Nova Lei de Improbidade Administrativa. 
Natureza Jurídica da Ação de Improbidade Administrativa: Efeitos Práticos na Atuação do Ministério 
Público (MP) e a Possibilidade de Conversão. 
Legitimidade, Competência e Prevenção. 
O Novo Regime da Indisponibilidade Patrimonial. 
Petição Inicial: Requisitos e Providências. 
Novo Rito Processual e sua Retroatividade. 
Afastamento Judicial do Cargo: Novas Possibilidades. 
Sentença Judicial: Novas Exigências de Motivação. 
Unificação de Penas. 
O Novo Regime da Prescrição 

Objetivos Específicos 
do Módulo  

Consta no item 5 deste Projeto   

Metodologia do Módulo 

Aula 3: Webaula ao vivo no Google Meet: 3 horas-aula 
Participação Obrigatória 
  
Data: Dia 2 de maio de 2022 
Horário: Das 14h às 16h30 

  

Aula 4: Webaula ao vivo no Google Meet: 3 horas-aula 
Participação Obrigatória 
  
Data: Dia 6 de maio de 2022 
Horário: Das 14h às 16h30 

  

Interatividade Ambiente Virtual de Aprendizagem: 4 horas-aula, contemplando: 
Estudo dos tópicos apresentados nos slides; 
Leitura para aprofundamento do tema a partir da indicação do professor; Participação dos alunos e 
das alunas em Fórum de Interação e Avaliação disponibilizado no AVA (Ambiente Virtual de 
Aprendizagem), proposto pelo professor. 

  

Referencial 
Bibliográfico do 
Módulo   

Consta no item 16 deste Projeto.   

Distribuição da Carga 
Horária do Módulo 

Webaula ao vivo no Google Meet: 6 horas-aula 
Atividades de interação no AVA: 4 horas-aula 

  

Carga Horária Total 10 horas-aula   

    

MÓDULO III   

Descritores Conteúdo Programático e/ou Atividades   

Tema NOVA LEI DE LICITAÇÕES PÚBLICAS   

Data/Período De 7 a 17 de maio de 2022   

Professor Igor Pereira Pinheiro   

Ementa 
Aspectos Gerais da Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos. 
Crimes Licitatórios, 

  

Conteúdos 
Programáticos 

3.1 – Aspectos Gerais da Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos. 
Agentes Públicos: Capacitação dos gestores e agentes de contratação; Prevenção de ilícitos; 
Responsabilidade administrativa e cível; 
Responsabilidade Individual e Solidária; 
Assessoria Jurídica nas licitações; 
Regime Jurídico das Contratações Diretas. 
  
3.2 – Crimes Licitatórios (Análise dos aspectos materiais e processuais penais da Nova Lei de 
Licitações, sob o enfoque teórico, jurisprudencial e prático, além de comparativo com a Lei n° 
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8.666, de 1993).  
  
3.3 – Julgados do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e Tribunal de Contas da União (TCU) 
sobre a Nova Lei de Licitações. 

Objetivos Específicos 
do Módulo 

Consta no item 5 deste Projeto   

Metodologia do Módulo  

Aula 5: Webaula ao vivo no Google Meet: 3 horas-aula 
Participação Obrigatória 
  
Data: Dia 13 de maio de 2022 
Horário: Das 14h às 16h30 

  

Aula 6: Webaula ao vivo no Google Meet: 3 horas-aula 
Participação Obrigatória 
  
Data: Dia 17 de maio de 2022 
Horário: Das 14h às 16h30 

  

Interatividade Ambiente Virtual de Aprendizagem: 4 horas-aula, contemplando: 
Estudo dos tópicos apresentados nos slides; 
Leitura para aprofundamento do tema a partir da indicação do professor; 
Participação dos alunos e das alunas em Fórum de Interação e Avaliação disponibilizado no AVA 
(Ambiente Virtual de Aprendizagem), proposto pelo professor. 

  

Referencial 
Bibliográfico do 
Módulo   

Consta no item 16 deste Projeto.   

Distribuição da Carga 
Horária do Módulo 

Webaula ao vivo no Google Meet: 6 horas-aula 
Atividades de interação no AVA: 4 horas-aula 

  

Carga Horária Total 10 horas-aula   

    

MÓDULO IV   

Descritores Conteúdo Programático e/ou Atividades   

Tema CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA   

Data/Período De 18 a 25 de maio de 2022.   

Professor Igor Pereira Pinheiro   

Ementa Crimes Previstos no Título XI do Código Penal, Prisões, Afastamento do Cargo   

Conteúdos 
Programáticos 

4.1 – Estudo dos Principais Crimes Previstos no Título XI do Código Penal  
4.2 – Peculiaridades Processuais: Prisões, Afastamento do Cargo e Outras Medidas Cautelares 
Penais 

  

Objetivos Específicos 
do Módulo 

Consta no item 5 deste Projeto   

Metodologia do Módulo  

Aula 7: Webaula ao vivo no Google Meet: 3 horas-aula 
Participação Obrigatória 
  
Data: Dia 24 de maio de 2022 
Horário: Das 14h às 16h30 

  

Interatividade Ambiente Virtual de Aprendizagem: 2 horas-aula, contemplando: 
Estudo dos tópicos apresentados nos slides; 
Leitura para aprofundamento do tema a partir da indicação do professor; Participação dos alunos e 
das alunas em Fórum de Interação e Avaliação disponibilizado no AVA (Ambiente Virtual de 
Aprendizagem), proposto pelo professor. 

  

Referencial 
Bibliográfico do 
Módulo   

Consta no item 16 deste Projeto.   

Distribuição da Carga 
Horária do Módulo 

Webaula ao vivo no Google Meet: 3 horas-aula 
Atividades de interação no AVA: 2 horas-aula 
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Carga Horária Total 5 horas-aula   

    

MÓDULO V   

Descritores Conteúdo Programático e/ou Atividades   

Tema CRIMES DE RESPONSABILIDADE DE PREFEITOS E VEREADORES   

Data/Período De 25 a 31 de maio de 2022   

Professor Igor Pereira Pinheiro   

Ementa Regime Jurídico-Constitucional, Decreto-Lei n°201, de 1967   

Conteúdos 
Programáticos 

5.1 – Regime Jurídico-Constitucional da Responsabilização dos Agentes Políticos.  
5.2 – Estudo do Decreto-Lei n° 201, de 1967: Aspectos Materiais e Processuais 

  

Objetivos Específicos 
do Módulo 

Consta no item 5 deste Projeto   

Metodologia do Módulo 

Aula 8: Webaula ao vivo no Google Meet: 3 horas-aula 
Participação Obrigatória 
  
Data: Dia 27 de maio de 2022 
Horário: Das 14h às 16h30 

  

Aula 9: Webaula ao vivo no Google Meet: 3 horas-aula 
Participação Obrigatória 
  
Data: Dia 31 de maio de 2022 
Horário: Das 14h às 16h30 

  

Interatividade Ambiente Virtual de Aprendizagem: 4 horas-aula, contemplando: 
Estudo dos tópicos apresentados nos slides; 
Leitura para aprofundamento do tema a partir da indicação do professor; Participação dos alunos e 
das alunas em Fórum de Interação e Avaliação disponibilizado no AVA (Ambiente Virtual de 
Aprendizagem), proposto pelo professor. 

  

Referencial 
Bibliográfico do 
Módulo   

Consta no item 16 deste Projeto.   

Distribuição da Carga 
Horária do Módulo 

Webaula ao vivo no Google Meet: 6 horas-aula 
Atividades de interação no AVA: 2 horas-aula 

  

Carga Horária Total 10 horas-aula   

      

MÓDULO VI   

Descritores Conteúdo Programático e/ou Atividades   

Tema 
PODER DE POLÍCIA DA JUSTIÇA ELEITORAL, ABUSO DE PODER E CONDUTAS VEDADAS 
AOS AGENTES PÚBLICOS EM ANO ELEITORAL 

  

Data/Período De 1º a 12 de junho de 2022.   

Professor Igor Pereira Pinheiro   

Ementa Poder de Polícia dos Juízes Eleitorais, Corrupção na Administração Pública   

Conteúdos 
Programáticos 

6.1 – Visão Geral do Ano Eleitoral, Poder de Polícia dos Juízes Eleitorais e a Evolução da 
Jurisprudência do TSE. 
6.2 – Aspectos Materiais do Abuso de Poder Político e das Condutas Vedadas aos Agentes 
Públicos em Ano Eleitoral. 
6.3 – Aspectos Processuais das Ações para Apurar o Abuso de Poder Político e as Condutas 
Vedadas aos Agentes Públicos em Ano Eleitoral. 
6.4 – Crimes Eleitorais de Corrupção na Administração Pública: Aspectos Materiais e 
Processuais. 

  

Objetivos Específicos 
do Módulo 

Consta no item 5 deste Projeto   
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Metodologia do Módulo 

Aula 10: Webaula ao vivo no Google Meet: 3 horas-aula 
Participação Obrigatória 
  
Data: Dia 3 de junho de 2022 
Horário: Das 14h às 16h30 

  

Aula 11: Webaula ao vivo no Google Meet: 3 horas-aula 
Participação Obrigatória 
  
Data: Dia 10 de junho de 2022 
Horário: Das 14h às 16h30 

  

Interatividade Ambiente Virtual de Aprendizagem: 4 horas-aula, contemplando: 
Estudo dos tópicos apresentados nos slides; 
Leitura para aprofundamento do tema a partir da indicação do professor; 
Participação dos alunos e das alunas em Fórum de Interação e Avaliação disponibilizado no AVA 
(Ambiente Virtual de Aprendizagem), proposto pelo professor. 

  

Referencial 
Bibliográfico do 
Módulo   

Consta no item 16 deste Projeto.   

Distribuição da Carga 
Horária do Módulo 

Webaula ao vivo no Google Meet: 6 horas-aula 
Atividades de interação no AVA: 4 horas-aula 

  

Carga Horária Total 10 horas-aula   

ATIVIDADE AVALIATIVA DE CURSO    

Período Atividade   

De 10 a 16 de junho de 
2022 

  

Postagem no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) 
  

 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 discentes deverão se apropriar dos conhecimentos 
ministrados durante as videoconferências, pela leitura do material disponível na plataforma, 
pela discussão nos fóruns formativos e utilizar o senso crítico diante da temática na escrita do 
texto; 

  

 Os discentes deverão postar a atividade no Ambiente Virtual de Aprendizagem, 
impreterivelmente na data prevista em cronograma; 

  

 Os facilitadores de aprendizagem farão a correção da atividade e darão o feedback com a 
nota aos alunos e às alunas, no Ambiente Virtual de Aprendizagem até a data prevista em 
cronograma. 

  

De 10 a 21 de junho de 
2022 

 Correção da atividades e feedback aos alunos pelos facilitadores de aprendizagem e 
postagem da nota no AVA.   

Carga Horária 3 horas-aula   

AVALIAÇÃO E FECHAMENTO DO CURSO   

Descritores Conteúdo Programático e/ou Atividades   

Data/Período 21 de junho de 2022.   

Proposta para o Curso Avaliação da estrutura curricular, do facilitador de aprendizagem, da metodologia aplicada pelos   
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alunos e pelas alunas. 
Fechamento do Diário Eletrônico pelo professor facilitador de aprendizagem. 
Fechamento das Atividades Avaliativas no AVA. 

Carga Horária  1 hora-aula   

    

Modalidade de Ensino à 
Distância 

Ambientação: 1 horas-aula 

60 horas-aula 

  

Webaulas: 33 horas-aula   

Atividades de interatividades e avaliativas no Ambiente Virtual de 
Aprendizagem (AVA): 22 horas-aula (20 horas de acompanhamento pelo 
facilitador de aprendizagem) 

  

Atividade Avaliativa de Curso: 3 horas-aula   

Fechamento do curso e Avaliação de reação: 1 horas-aula   

  
  

5.1 PROFESSOR 

Nome Igor Pereira Pinheiro 

Síntese do Currículo 

Promotor de Justiça do MPCE. Especialista, Mestre e Doutorando em Ciências Jurídico-Políticas, 
pela ULISBOA. Pós-Graduado em Licitações e Contratações Públicas, pela Faculdade CERS, 
2021. Autor dos livros “Crimes Eleitorais e Conexos” (2ª edição – 2022, no prelo); “Condutas 
Vedadas aos Agentes Públicos em Ano Eleitoral” (4ª edição – 2022, no prelo); “Nova Lei de 
Improbidade Administrativa Comentada” (1ª edição – 2021); “Crimes Licitatórios” (1ª edição – 
2021), todas pela Editora Mizuno. Além disso, é coordenador e coautor dos seguintes livros com 
pertinência temática correlata à do curso: “Nova Lei de Licitações Anotada e Comparada” (1ª 
edição – 2021); “Leis Penais Especiais Comentadas” (1ª edição – 2021); e Leis de Licitações 
Comparadas Artigo por Artigo (1ª edição – 2021), todos igualmente publicados pela Editora 
Mizuno. É professor convidado de diversas Escolas da Magistratura e do Ministério Público no 
Brasil. Foi membro do Grupo de Atuação Especial de Defesa ao Patrimônio Público do Ministério 
Público do Estado do Ceará (GEDPP). Foi coordenador do Grupo Auxiliar da Procuradoria 
Regional Eleitoral do Ceará (GAPEL). É coordenador editorial de Direito Administrativo e de Direito 
Eleitoral do Grupo Mizuno. 

  
  

5.2 FACILITADOR DE APRENDIZAGEM 

Nome Roniclay Alves de Morais 

Síntese do Currículo 

Juiz de Direito titular da 1ª Vara da Fazenda e Registros Públicos da Comarca de Palmas. Juiz 
auxiliar da Corregedoria Geral da Justiça do TJTO, 2021-2023. Doutorando em Direito, pela 
Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio). Mestre em Prestação Jurisdicional e 
Direitos Humanos, pela Universidade Federal do Tocantins, 2017. Pós-Graduado Lato Sensu em 
Ciências Criminais, pela Universidade do Sul de Santa Catarina, 2008, e em Estado de Direito e 
Combate à Corrupção, pela Escola Superior da Magistratura do Tocantins, 2017. Bacharel em 
Direito, pelo Centro Universitário de Anápolis, 1999. Foi presidente da Associação dos 
Magistrados do Estado do Tocantins (ASMETO), durante o biênio 2014-2016. Exerceu a função de 
juiz auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, biênio 2015-2017. 
Professor de cursos da Escola Superior da Magistratura do Tocantins (ESMAT). Integra o 
Conselho Editorial da Esmat. Foi coordenador do Núcleo de Apoio às Comarcas do Tribunal de 
Justiça do Estado do Tocantins (NACOM), de 2018 a 2019. Foi secretário de Direitos Humanos e 
Cidadania da Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB), triênio 2016-2019. Atualmente atua 
na Função de Juiz Auxiliar da Corregedoria-Geral de Justiça do Estado do Tocantins. 

  
  
6.  DISPOSIÇÕES FINAIS 
6.1 A inscrição e a matrícula dos(as) magistrados(as), servidores(as) implicarão aceitação prévia das normas contidas no 
presente Edital, no Regimento Interno da Esmat e na Portaria nº 1.965, de 2018, publicada no Diário da Justiça nº 4.348, de 13 
de setembro de 2018; 
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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(a) inscrito(a 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 as 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, 22 de março de 2022. 

  
  

Desembargador MARCO VILLAS BOAS 
Diretor Geral da Esmat 

  
 

EDITAL nº 054, de 2022 –SEI Nº 22.0.000001114-6 
  

O diretor geral da Escola Superior da Magistratura Tocantinense (ESMAT), no uso de suas atribuições, dispõe sobre as normas 
gerais para ingresso e participação no curso ROTINA DE SECRETARIA NO SEEU a se realizar no período de 26 e 27 de abril 
de 2022, mediante as condições determinadas neste Edital e nos demais dispositivos legais aplicados à espécie, conforme 
segue: 
  
1. DADOS GERAIS 
  
Nome: ROTINA DE SECRETARIA NO SEEU 
  
Objetivo: Capacitar os(as) magistrados(as) e  servidores(as) sobre as matérias do  Sistema Eletrônico de Execução Unificado 
(SEEU), que permite o controle informatizado da execução penal e das informações relacionadas ao sistema carcerário brasileiro 
em todo o território nacional. 
  
Período de inscrições: As inscrições ocorrerão no período de 5 a 20 de abril de 2022 
  
Inscrições: Serão realizadas, via web, no endereço eletrônico www.tjto.jus.br/esmat. 
  
Público-Alvo: Magistrados, magistradas, servidores e servidoras do Poder Judiciário Tocantinense   
  
Carga horária: 9 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: 100 
  
2.2 Distribuição das Vagas: 
  

Unidade/Público Nº de Vagas 

Magistrados(as) do Poder Judiciário Tocantinense 20 

Servidores(as) do Poder Judiciário Tocantinense 80 

  
2.3 Caso o percentual de vagas previstas não seja preenchido na ordem preferencial, estas serão destinadas à classe 
subsequente até que sejam totalmente preenchidas. 
  
2.4 No caso de seleção dos alunos, esta será realizada considerando-se o relatório de inscritos por ordem de data e horário de 
inscrição. 
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3. PRÉ-REQUISITOS  
  
3.1 Serem magistrados e magistradas do Poder Judiciário Tocantinense; 
  
3.2 Serem servidores e servidoras do Poder Judiciário Tocantinense; 
  
3.3 Que atuem preferencialmente na gestão dos Precatórios e lotados na Coordenadoria de Precatórios do Tribunal de Justiça 
do Estado do Tocantins.. 
  
4 FREQUENCIA E AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM  
  
10.1 Os(As) inscritos(as) deverão participar das atividades programadas, conforme descrição no item 15 deste Projeto, com 
publicação oficial em Edital específico; 
  
10.2 A frequência será computada no momento em que o(a) participante efetuar o seu login de acesso no Sistema Acadêmico 
Virtual (SAV), para assistir à webaula, link este que será disponibilizado, no Portal Esmat, para acesso na data; 
  
10.3 Não haverá aferição de nota aos alunos e às alunas; 
  
10.4 Problemas de acesso à Plataforma da Esmat devem ser remetidos à equipe da Secretaria Acadêmica da Escola, pelo e-
mail: saesmat@tjto.jus.br ou pelo telefone: (63) 3218-4256; 
  
10.5 Se houver alteração no cronograma de desenvolvimento, ou no período de realização do curso, esta será comunicada por 
e-mail. Para tanto, os inscritos e as inscritas deverão atualizar seus e-mails e telefones de contato em seus perfis na Secretaria 
Acadêmica Virtual (SAV) e no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA). 
  
5. CRONOGRAMA E CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
  
5.1 Cronograma  
  

AMBIENTAÇÃO  

Descritores Conteúdo Programático e/ou Atividades 

Data/Período Dia 26 de abril de 2022 

Proposta para o Curso 

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

Abertura  
  
Jordan Jardim 
Juiz Coordenador do Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário (GMF) 
  
Allan Martins Ferreira 
Direito Titular da Vara Criminal e Execução Penal na Comarca de Palmas 
  

Parte I 

Descritores Conteúdo Programático e/ou Atividades 

Tema Execução Penal: implantação dos dados  

Data/Período 26 de abril de 2022 

Professora Ana Júlia Lopes 

Conteúdos 
Programáticos 
  

 Implantação dos dados das execuções com uma ou mais guias de recolhimento 

 na aba processos criminais; 

 Lançamento dos dados nas abas eventos, incidentes concedidos, incidentes não concedidos, 
informações adicionais, partes e informações gerais; 

 Análise do relatório de pena – tanto privativa quanto restritiva de direito –, com foco na análise 
das possíveis inconsistências existentes nas execuções; 

Metodologia do Módulo Videoconferência na Plataforma Google Meet; 
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Recursos multimídias variados; 
Interação, em tempo real, pelo chat, entre palestrantes e participantes. 

Carga Horária 4,5 horas-aula 

Parte II 

Tema Execução Penal: rotinas de trabalho  

Data/Período 27 de abril de 2022. 

Professor Ana Júlia Lopes 

Conteúdos 
Programáticos 

 Implantação dos dados de execução de pena privativa de liberdade com restritiva de direito; 
 Lançamento de livramento condicional, sursis e prisão domiciliar, quanto à concessão e 

revogação; 
 Comutação de pena; 
 Análise da linha do tempo da execução e linha do tempo detalhada. 

Metodologia do Módulo 
Videoconferência na Plataforma Google Meet; 
Recursos multimídias variados; 
Interação, em tempo real, pelo chat, entre palestrantes e participantes. 

Carga Horária 4,5 horas-aula 

Carga Horária Total 9 horas-aula  

  
  
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, 22 de março de 2022. 

  
  

Desembargador MARCO VILLAS BOAS 
Diretor Geral da Esmat 

 
EDITAL nº 051, de 2022 –  SEI nº 22.0.000005506-2 

  
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 evento APERFEIÇOAMENTO DA MOVIMENTAÇÃO PROCESSUAL NO SISTEMA 
EPROC PARA AS VARAS DE FAMÍLIA, SUCESSÕES, INFÂNCIA E JUVENTUDE, a se realizar nos dias 30 e 31 de março de 
2022, mediante as condições determinadas neste Edital e nos demais dispositivos legais aplicados à espécie, conforme segue: 
  
1. DADOS GERAIS 
1.1 Nome: Aperfeiçoamento da Movimentação Processual no Sistema Eproc para as Varas de Família, Sucessões, 
Infância e Juventude 
  
1.2 Objetivo: Promover o conhecimento dos Movimentos Processuais no sistema Eproc para as Varas de Família, Sucessões, 
Infância e Juventude, em observância às Tabelas Processuais Unificadas do Poder Judiciário, a fim de observar os relatórios 
estatísticos oficiais do Conselho Nacional de Justiça (Metas Nacionais, Justiça em Números, Módulo de Produtividade Mensal e 
DataJud). 
  
1.3 Período de Inscrições: As inscrições ocorrerão no período de 22 a 28 de março de 2022. 
  
1.4 Inscrições: As inscrições serão realizadas pelo Sistema Acadêmico da Escola Superior da Magistratura Tocantinense 
(SAV/ESMAT), e o link será disponibilizado no Portal da Esmat. 
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1.5 Públicos-Alvo:  
  

Público-Alvo Nº de Vagas  

Magistrados e magistradas do Poder Judiciário Tocantinense  5 

Servidores e servidoras do Poder Judiciário Tocantinense lotados nas Varas de Família, Sucessões, 
Infância e Juventude 

 115 

Total de Vagas 120 

  
1.6 Carga Horária: 4 horas-aula 
  
1.7 Modalidade: EaD 
  
1.8 Local: Plataforma Virtual da Escola Superior da Magistratura Tocantinense (ESMAT) 
  
2. VAGAS:  
2.1 Quantidade de Vagas: 120 
  
3. PRÉ-REQUISITOS 
3.1 Serem magistrados e magistradas do Poder Judiciário Tocantinense. 
3.2 Serem servidores e servidoras do Poder Judiciário Tocantinense que atuem nas Varas de Família, Sucessões,  
3.3 Para participar do Evento, faz-se necessário dispor de equipamento tecnológico (computador, tablet, smartphone) com 
acesso à internet, uma vez que será transmitido via web. 
  
4. FREQUÊNCIA E AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM 
4.1 Os(As) inscritos(as) deverão participar das atividades programadas, conforme descrição no item 5 deste Edital; 
  
4.2 A frequência será computada no momento em que o(a) participante efetuar o seu login de acesso no Sistema Acadêmico 
Virtual (SAV), para assistir à transmissão do Evento, link este que será disponibilizado, no Portal Esmat, para acesso na data do 
Evento; 
  
4.3 Não haverá aferição de nota aos alunos e às alunas; 
  
4.4 Problemas de acesso à plataforma da Esmat devem ser remetidos à equipe da Secretaria Acadêmica da Escola, pelo e-mail: 
saesmat@tjto.jus.br ou pelo telefone: (63) 3218-4256; 
  
4.5 Se houver alteração no cronograma de desenvolvimento, ou no período de realização do Evento, esta será comunicada por 
e-mail. Para tanto, os inscritos e as inscritas deverão atualizar seus e-mails e telefones de contato em seus perfis na Secretaria 
Acadêmica Virtual (SAV) e no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA). 
  
5. CRONOGRAMA E PROGRAMAÇÃO 

  

APERFEIÇOAMENTO DA MOVIMENTAÇÃO PROCESSUAL NO SISTEMA EPROC PARA AS VARAS DE FAMILIA, 
SUCESSÕES, INFÂNCIA E JUVENTUDE 

PAINEL I 

Programação Estrutura 

Dia 30 de 
março de 2022 

Das 16h 
às 18h 

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

Abertura do Evento 
  
Juíza Rosa Maria Rodrigues Gazire Rossi 
Juíza auxiliar da Corregedoria Geral da Justiça do TJTO 

Tema 1: Movimentação Processual no Sistema Eproc para as Varas de Família, Sucessões, 
Infância e Juventude – Parte I 
  
Palestrante: Kellen Cleya dos S. Madalena Stakoviak 

Carga Horária  2 horas-aula  

PAINEL II 

Programação Estrutura 
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Dia 31de 
março de 2022 

Das 16h 
às 18h 

Tema 1: Movimentação Processual no Sistema Eproc para as Varas de Família, Sucessões, 
Infância e Juventude – Parte II 
  
Palestrante: Kellen Cleya dos S. Madalena Stakoviak 

Carga Horária  2 horas-aula  

Carga Horária Total do 
Evento  

4 horas-aula 

  
  

6.  DISPOSIÇÕES FINAIS 
6.1 A inscrição do(a) candidato(a) implicará aceitação prévia das normas contidas no presente Edital; 
6.2 Os casos omissos e dúvidas de interpretação das normas reguladoras do Evento, porventura suscitados, deverão ser 
encaminhados à Coordenação do Seminário.   
Palmas-TO, 22 de março de 2022. 

Desembargador MARCO VILLAS BOAS 
Diretor Geral da Esmat 

 

Portarias 
 

PORTARIA No   011, de 2022 – SEI nº 22.0.000008400-3 
  

O Excelentíssimo Senhor Desembargador MARCO VILLAS BOAS, diretor geral da Escola Superior da Magistratura 
Tocantinense (ESMAT), no uso das atribuições que a Resolução no 076, de 2014, lhe confere e, 
  
  
CONSIDERANDO a importância de capacitar magistrados e magistradas e servidores e servidoras no que se refere ao combate 
a crimes relacionados à corrupção, bem como a crimes eleitorais numa visão geral e crítica do sistema brasileiro anticorrupção, 
enfatizando experiências no tocante aos processos da Meta 4 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e das eleições 2022.. 
  
R E S O L V E 
Art. 1º Designar o juiz RONICLAY ALVES DE MORAIS sem prejuízo de sua função, como coordenadora do CURSO 
ATUALIZAÇÃO EM DIREITO ANTICORRUPÇÃO E DIREITO ELEITORAL 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, 22 de março de 2022. 
  

Desembargador MARCO VILLAS BOAS 
Diretor Geral da Esmat 

 
  

PORTARIA nº 012, de 2022 – SEI Nº 22.0.000001114-6 
O Excelentíssimo Senhor Desembargador MARCO VILLAS BOAS, diretor geral da Escola Superior da Magistratura Tocantinense 
(ESMAT), no uso das atribuições que a Resolução nº 076, de 2014, lhe confere e, 
CONSIDERANDO a necessidade de capacitar os(as) magistrados(as) e  servidores(as) sobre as matérias do  Sistema Eletrônico 
de Execução Unificado (SEEU), que permite o controle informatizado da execução penal e das informações relacionadas ao 
sistema carcerário brasileiro em todo o território nacional 
R E S O L V E 
Art. 1º Designar os juízes JORDAN JARDIM E ALLAN MARTINS FERREIRA, sem prejuízo de suas funções, como 
coordenadores do curso ROTINA DE SECRETARIA NO SEEU, 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, 22 de março de 2022. 
                                

  
Desembargador MARCO VILLAS BOAS 

Diretor Geral da Esmat 
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PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

PRESIDENTE  
Des. JOÃO RIGO GUIMARÃES 
 

JUIZ (A) AUXILIAR DA PRESIDÊNCIA 
Dr. OCÉLIO NOBRE DA SILVA 
Dr. MANUEL DE FARIA REIS NETO  

 

CHEFE DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA 
KÊNIA CRISTINA DE OLIVEIRA 
 

VICE-PRESIDENTE 
Des. PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO 
 

CORREGEDOR-GERAL DA JUSTIÇA 
Desª. ETELVINA MARIA SAMPAIO FELIPE 
 

JUIZ (A) AUXILIAR DA CORREGEDORIA 
 

Drª. ROSA MARIA RODRIGUES GAZIRE ROSSI 
Dr. RONICLAY ALVES DE MORAIS 
 

TRIBUNAL PLENO 
Des. JOÃO RIGO GUIMARÃES (Presidente) 
Des. MARCO ANTHONY STEVESON VILLAS BOAS 
Desª. JACQUELINE ADORNO DE LA CRUZ BARBOSA  
Desª. ÂNGELA MARIA RIBEIRO PRUDENTE  
Juiz JOCY G. DE ALMEIDA EM SUBST. DES. RONALDO 
EURÍPEDES  
Des. EURÍPEDES LAMOUNIER 
Des. HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO  
Desª. MAYSA VENDRAMINI ROSAL 
Desª. ETELVINA MARIA SAMPAIO FELIPE 
Des. PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO 
Des. ADOLFO AMARO MENDES  

 

Juíz JOSÉ RIBAMAR MENDES JÚNIOR - JUIZ CONVOCADO 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3ª TURMA JULGADORA 
Juiz JOCY G. DE ALMEIDA EM SUBST. Des. RONALDO 
EURÍPEDES (Relator) 
Des. EURÍPEDES LAMOUNIER (Vogal) 
Des. ADOLFO AMARO MENDES (Vogal) 

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

Des. MARCO VILLAS BOAS (Vogal) 
 

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

1ª CÂMARA CRIMINAL 
Des. ADOLFO AMARO MENDES (Presidente) 

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

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

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

3ª TURMA JULGADORA 
Juiz JOCY G. DE ALMEIDA EM SUBST. Des. RONALDO 
EURÍPEDES (Relator) 
Des. EURÍPEDES LAMOUNIER (Vogal) 
Des. ADOLFO AMARO MENDES (Vogal) 
 

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

Des. MARCO VILLAS BOAS (Vogal) 
 

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

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

 

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

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

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

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

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

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

Des. HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO (Membro) 
 

Secretária: RITA DE CÁCIA ABREU DE AGUIAR  

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

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

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

COMISSÃO DE DISTRIBUIÇÃO E COORDENAÇÃO  
Des. JOÃO RIGO GUIMARÃES 
Des. PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO  
Desª. ETELVINA MARIA SAMPAIO FELIPE 

Desª. ÂNGELA MARIA R .PRUDENTE (Suplente) 
 

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

Des. EURÍPEDES LAMOUNIER 
Des. PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO 

Des. ADOLFO AMARO MENDES (Suplente) 
 

COMISSÃO DE JURISPRUDÊNCIA E DOCUMENTAÇÃO 
Desª. ÂNGELA MARIA RIBEIRO PRUDENTE  
Des. EURÍPEDES LAMOUNIER  
Des. PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO 

Des. ADOLFO AMARO MENDES (Suplente) 
  
COMISSÃO DE REGIMENTO E ORGANIZAÇÃO 
JUDICIÁRIA 
Des. MARCO VILLAS BOAS 
Desª. JACQUELINE ADORNO  
Desª. ÂNGELA MARIA RIBEIRO PRUDENTE  
Des. PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO (Suplente) 
 

COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E 
PLANEJAMENTO 
Des. JOÃO RIGO GUIMARÃES  
Des. PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO  

Desª. ETELVINA MARIA SAMPAIO FELIPE  
Desª. ÂNGELA MARIA RIBEIRO PRUDENTE (Suplente) 
 

OUVIDORIA  
Des. HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO 

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

ANA BEATRIZ DE O. PRETTO 
 

COORDENAÇÃO DO CENTRO JUDICIÁRIO DE 
SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA DE 2º GRAU 
Des. HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO 
 

DIRETORIAS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
 

DIRETOR GERAL  
JONAS DEMOSTENE RAMOS 
DIRETOR ADMINISTRATIVO  
RONILSON PEREIRA DA SILVA 
DIRETOR  FINANCEIRO 
GIZELSON MONTEIRO DE MOURA 
DIRETOR DO CENTRO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 
JOSÉ SEBASTIÃO PINHEIRO DE SOUZA 
DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 
ERNANDES RODRIGUES DA SILVA 
DIRETOR JUDICIÁRIO 
WALLSON BRITO DA SILVA 
DIRETOR DE GESTÃO DE PESSOAS  
ANTÔNIO JOSÉ FERREIRA DE REZENDE 
DIRETOR DE INFRA-ESTRUTURA E OBRAS 
ROGÉRIO JOSÉ CANALLI 
DIRETOR DA CONTROLADORIA INTERNA 
SIDNEY ARAUJO SOUSA 
 

 

Divisão Diário da Justiça 
JOANA P. AMARAL NETA 

Chefe de Serviço 
 

DIÓGENES MIRANDA TEIXEIRA 
Técnico Judiciário  

 

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

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

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

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