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SEÇÃO JUDICIAL 

2ª CÂMARA CÍVEL 
SECRETÁRIO: CARLOS GALVÃO CASTRO NETO 

Intimações de acórdãos 
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0002029-78.2022.8.27.2700/TO 
RELATOR: DESEMBARGADOR EURÍPEDES LAMOUNIER 
AGRAVANTE: SILVANO DIAS 
ADVOGADO: IRISNEIDE FERREIRA DOS SANTOS CRUZ (DPE) 
AGRAVADO: NEILTON MOTA RIBEIRO 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
AGRAVADO: DETRAN DO ESTADO DO TOCANTINS  
PROCURADOR: KLEDSON DE MOURA LIMA   8786810     
MP: MINISTÉRIO PÚBLICO 
AGRAVO DE INSTRUMENTO –– AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, 
–- AUSÊNCIA DE ELEMENTOS ENSEJADORES À REFORMA DO DECIDIDO –- MANTENÇA DA DECISÃO DO JUIZO AD 
QUO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.  A tutela recursal há de ser conferida quando houver elementos que 
evidenciem o desacerto do provimento combatido. Ausentes tais requisitos, a mantença da decisão agravada é medida que se 
impõe.  Conforme entendimento consolidado pelo STJ a mitigação da regra da responsabilidade solidária conforme prevista no 
artigo 134 do CTB, diz respeito, tão somente, aos débitos de natureza tributária e, sendo assim, não tendo o ora agravante 
comunicado a transferência da propriedade ao órgão competente  nos termos exigidos pelo citada norma, não há que se falar, 
mesmo que, tem tese, comprovada a alegada transferência, na inexigibilidade das multas nos termos requeridos. Quanto a 
inexigibilidade perseguida em relação dos impostos, ao menos em sede de tutela antecipada, sorte não socorre o recorrente, já 
que, para tanto, se faz necessária prova robusta da aludida transferência de propriedade, desiderato que o autor ora agravante, 
não se desincumbiu, eis que, a meu sentir, apenas a juntada de contrato particular de compra e venda, por si só, não se presta a 
tal desiderato, devendo, o feito ser devidamente instruído, inclusive, com a oitiva do comprador o qual, por sua vez, já  foi 
devidamente citado na demanda originária. Recurso conhecido e improvido 
ACÓRDÃO: A a Egrégia 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por unanimidade, conhecer do 
presente para negar-lhe provimento, nos termos do voto do(a) Relator(a). Palmas, 22 de junho de 2022. 
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003087-58.2019.8.27.2721/TO 
PROCESSO ORIGINÁRIO: Nº 0003087-58.2019.8.27.2721/TO 
RELATOR: DESEMBARGADOR MARCO ANTHONY STEVESON VILLAS BOAS 
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO (AUTOR) 
PROCURADOR: JOSÉ MARIA DA SILVA JÚNIOR   MP11092   
APELADO: C. F. DA SILVA (RÉU) 
ADVOGADO: RUI CARLOS DA SILVA AGUIAR (OAB TO005387) 
APELADO: FLÁVIO SOARES MOURA FILHO 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
APELADO: AMOS DA SILVA  
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
APELADO: CILSO FERNANDES DA SILVA  
ADVOGADO: RUI CARLOS DA SILVA AGUIAR (OAB TO005387) 
APELADO: GRAFICA E EDITORA SANTO EXPEDITO LTDA - ME  
ADVOGADO: CLOVIS TEIXEIRA LOPES   TO000875     
APELADO: JOAO BONFIM SANTOS DA SILVA 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
APELADO: JOSE MARTINS DE ALENCAR FILHO  
ADVOGADO: CLOVIS TEIXEIRA LOPES   TO000875     
APELADO: ND DA SILVA (GRAFICA E PAPELARIA CANADÁ)  
ADVOGADO: RUI CARLOS DA SILVA AGUIAR (OAB TO005387) 
APELADO: NILVAN DOUTOR DA SILVA 
ADVOGADO: RUI CARLOS DA SILVA AGUIAR (OAB TO005387) 
APELADO: RAIMUNDA DELMONDES ALENCAR 
ADVOGADO: CLOVIS TEIXEIRA LOPES   TO000875     
APELADO: VALDEIZ PEREIRA COUTINHO  
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
EMENTA: 1. APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AQUISIÇÃO DE 
MATERIAIS. INOBSERVÂNCIA DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA POR INÉPCIA. MEDIDA 
EXTREMA. AFASTAMENTO. EMENDA DA INICIAL. POSSIBILIDADE. 1.1. A Lei de Improbidade Administrativa, na fase de 
admissibilidade da ação (recebimento ou não da inicial), exige do juiz maior rigor nos fundamentos para rejeitar a ação. Embora o 
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Código de Processo Civil possa ser aplicado, este não deve ser utilizado de forma isolada, pois a Lei Federal nº 8.429, de 1992 
(norma especial) possui disposições específicas acerca das hipóteses de rejeição da inicial (artigo 17, §6º, I e II, §6º-B). 1.2. A 
petição inicial, ainda que sucinta, não pode ser considerada inepta de plano, quando aponta indícios da prática, em tese, de atos 
de improbidade, havendo logicidade entre seus elementos, sendo perfeitamente possível a determinação da sua emenda em 
observância aos princípios do in dubio pro societate, economia processual, instrumentalidade das formas e da efetividade do 
processo, de modo a permitir melhor individualização das condutas dos agentes e viabilizar a completa prestação jurisdicional, 
com garantia do devido processo legal e do contraditório e ampla defesa, mormente considerando que a demanda não se 
encontra estabilizada, pois a citação para a apresentação de contestação somente será efetivada após o recebimento da ação (§ 
7º do art. 17 da Lei Federal nº 8.429, de 1992). Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 
ACÓRDÃO: A a Egrégia 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por unanimidade, conhecer do 
recurso interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS e, no mérito, dar-lhe provimento para cassar a 
Sentença e oportunizar a emenda da inicial, devendo ser restabelecidos os prazos para oferecimento de defesa prévia, nos 
termos do voto do(a) Relator(a). Palmas, 22 de junho de 2022. 
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0004771-29.2020.8.27.2706/TO 
PROCESSO ORIGINÁRIO: Nº 0004771-29.2020.8.27.2706/TO 
RELATOR: DESEMBARGADOR MARCO ANTHONY STEVESON VILLAS BOAS 
APELANTE: MARIA DE FÁTIMA PEREIRA DA SILVA (AUTOR) 
ADVOGADO: ESTELAMARIS POSTAL (DPE) 
APELADO: AMELIA DE SOUZA PEIXOTO (ESPÓLIO) (RÉU) 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
APELADO: ANTONIO FLORIANO PEIXOTO  
ADVOGADO: ESTELAMARIS POSTAL (DPE) 
APELADO: ISRAEL ANTONIO MILANEZ  
ADVOGADO: ESTELAMARIS POSTAL (DPE) 
APELADO: MARIA HELENA PEIXOTO DE OLIVEIRA  
ADVOGADO: ESTELAMARIS POSTAL (DPE) 
APELADO: RITA MARCIA PEIXOTO MILANEZ  
ADVOGADO: ESTELAMARIS POSTAL (DPE) 
APELADO: VICTOR PEREIRA DE OLIVEIRA 
ADVOGADO: ESTELAMARIS POSTAL (DPE) 
EMENTA: APELAÇÃO. USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL. REQUERIMENTO. PRÉ-REQUISITO PARA AUJIZAMENTO DA AÇÃO 
DE USUCAPIÃO. DESNECESSIDADE. INTERESSE PROCESSUAL. PRESENÇA. A ausência de exigência, pela legislação 
pátria aplicada ao caso (artigo 216-A, introduzido à Lei de Registros Públicos por força do artigo 1.071, do Código de Processo 
Civil, de 2015), da realização de prévio requerimento de usucapião extrajudicial como pré-requisito para o ajuizamento da ação 
de usucapião, obsta a extinção do feito, sem resolução de mérito, por falta de interesse processual, por não ter a parte autora 
requerido, de forma antecedente à propositura da ação, a usucapião extrajudicial. 
ACÓRDÃO: A a Egrégia 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por unanimidade, dar 
provimento à presente Apelação para, reconhecendo o interesse processual da autora, cassar a Sentença e determinar o retorno 
dos Autos à instância de origem para prosseguimento do feito. Sem honorários, ante a ausência de fixação na Sentença, bem 
como em razão da sua cassação, nos termos do voto do(a) Relator(a). Palmas, 22 de junho de 2022. 
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0010829-76.2020.8.27.2729/TO 
RELATOR: DESEMBARGADOR EURÍPEDES LAMOUNIER 
APELANTE: ESTADO DO TOCANTINS (AUTOR) 
APELADO: XENIA ANDREIA EVANGELISTA TAVARES (RÉU) 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. RECEBIMENTO DE VERBA SALARIAL INDEVIDA. IMPOSSIBILIDADE DE 
INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA POR AUSÊNCIA DE LEI. NECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO PRÓPRIA. 
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Os créditos referentes a valores recebidos indevidamente 
carecem da liquidez e certeza necessárias para a inscrição em dívida ativa, sendo inviável, portanto, a cobrança de tais valores 
por meio de execução fiscal. Em se tratando de ressarcimento de eventuais prejuízos sofridos pela Administração Pública, o 
caso deve submeter-se à via ordinária, tendo em vista a incerteza da dívida, o que demanda análise judicial prévia para, somente 
havendo o pronunciamento favorável, obter-se um título judicial. 2.  Recurso conhecido e improvido. 
ACÓRDÃO: A a Egrégia 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por unanimidade, CONHECER 
do recurso manejado e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença recorrida por seus próprios fundamentos. 
Sem honorários, vez que não fixados na origem, nos termos do voto do(a) Relator(a). Palmas, 27 de abril de 2022. 
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AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0002251-46.2022.8.27.2700/TO (SEGREDO DE JUSTIÇA) 
PROCESSO ORIGINÁRIO: Nº 0004352-87.2022.8.27.2722/TO 
RELATOR: DESEMBARGADOR ADOLFO AMARO MENDES 
AGRAVANTE: S. R. D. S. 
ADVOGADO: WILSON SANTOS DE OLIVEIRA (OAB TO010302) 
AGRAVADO: M. A. D. N. 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
MP: MINISTÉRIO PÚBLICO 
INTERESSADO: Autoridade Coatora - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO TOCANTINS – Gurupi 
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DIVÓRCO. TUTELA DE EVIDÊNCIA. PRETENDIDA DECRETAÇÃO 
LIMINAR E INAUDITA ALTERA PARS DO DIVÓRCIO. MEDIDA COM CARÁTER IRREVERSÍVEL. INADMISSIBILIDADE. 
PROCEDIMENTO CÉLERE. LITÍGIO DE RÁPIDA SOLUÇÃO. EFETIVIDADE QUE NÃO IMPLICA ANIQUILAÇÃO DO DEVIDO 
PROCESSO LEGAL. NECESSÁRIO RESPEITO A DIREITOS E FACULDADES PROCESSUAS DA PARTE EX ADVERSA. 
IMPRESCINDIBILIDADE DA CITAÇÃO. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO EVIDENCIDADA. AUSÊNCIA DE PEDIDO 
INCONTROVERSO. DECRETAÇÃO LIMINAR. NÃO CABIMENTO. VEDAÇÃO LEGAL (ART. 300, § 3º, DO CPC). 
HONORÁRIOS RECURSAIS. INAPLICABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A 
concessão da tutela de evidência pressupõe, entre outros requisitos, a demonstração de abuso do direito de defesa ou o 
manifesto propósito protelatório da parte e/ou ter sido a petição inicial instruída com prova documental suficiente a certificar as 
alegações quanto aos fatos constitutivos do direito do autor e para as quais o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida 
razoável. 2. Malgrado a possibilidade de o magistrado julgar antecipadamente o mérito, seja total ou parcialmente, nos termos do 
art. 355 e art. 356, ambos do Código de Processo Civil, para, desde logo, decretar o divórcio entre as partes, imprescindível o 
atendimento dos requisitos postos nos mencionados comandos legais, entre eles, a exigência de que o pedido se mostre 
incontroverso ou que a demanda esteja em condições de imediato julgamento. 3. Considerando o caráter de irreversibilidade do 
provimento judicial que decreta o divórcio pondo fim ao vínculo conjugal, inviável se afigura, consoante previsão do § 3º do art. 
300 do CPC, sua concessão liminar e inaudita altera pars. 4. Inexistindo elemento capaz a demonstrar a ilegalidade manifesta ou 
a abusividade da decisão agravada e ante a ausência de comprovação inequívoca do direito postulado, a manutenção do 
decisório fustigado é medida que se impõe. 5. Sem honorários advocatícios recursais, porquanto inexiste anterior condenação 
em verba honorária, por se tratar de decisão interlocutória, consoante os requisitos do art. 85, § 11, do CPC. 6. Recurso 
conhecido e desprovido. Decisão mantida. 
ACÓRDÃO: Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador EURÍPEDES LAMOUNIER, na 11ª SESSÃO 
VIRTUAL ORDINÁRIA, da 5ª TURMA JULGADORA da 2ª CÂMARA CÍVEL, decidiu, por unanimidade, conhecer do agravo por 
presentes os requisitos de sua admissibilidade, mas no mérito NEGO PROVIMENTO ao recurso, com o fim de manter incólume a 
decisão de primeiro grau. Sem honorários advocatícios recursais, porquanto inexiste anterior condenação em verba honorária, 
por se tratar de decisão interlocutória, consoante os requisitos do art. 85, § 11, do CPC, nos termos do voto do(a) Relator(a). 
Votaram acompanhando o Relator, os Desembargadores MARCO ANTHONY STEVESON VILLAS BOAS e ANGELA MARIA 
RIBEIRO PRUDENTE. A Douta Procuradoria-Geral de Justiça esteve representada pelo o Procurador de Justiça, ADRIANO 
CÉSAR PEREIRA DAS NEVES. Palmas, 22 de junho de 2022. 
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001811-45.2017.8.27.2726/TO (SEGREDO DE JUSTIÇA) 
RELATOR: JUIZ JOCY GOMES DE ALMEIDA 
APELANTE: S. P. D. S. (AUTOR) 
ADVOGADO: FRANCISCO HENRIQUE NOLETO LUZ PEQUENO (OAB TO008382) 
ADVOGADO: RAILAN PAIVA CARVALHAES (OAB TO007340) 
ADVOGADO: RAMON ALVES BATISTA (OAB TO007346) 
ADVOGADO: THIAGO CABRAL FALCAO (OAB TO007344) 
1º APELADO: D. Z. B. D. O. (RÉU) 
2º APELADO: E. D. S. O. (RÉU) 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. NÃO 
COMPARECIMENTO DA AUTORA NA AUDIÊNCIA REALIZADA POR VIDEOCONFERÊNCIA. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA 
PLAUSÍVEL. PEDIDO DE REDESIGNAÇÃO INDEFERIDO. MAIS DE UM ADVOGADO COM PODERES PARA TRANSIGIR. 
CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. NULIDADE AFASTADA. ART. 276, DO CPC. PROVIMENTO NEGADO. 1- 
Apesar de a Apelante mencionar que não conseguiu acessar a audiência por meio virtual, não fez qualquer comprovação em tal 
sentido, seja por questões técnicas ou pessoais. 2- A negativa de redesignação da audiência encontra-se devidamente 
fundamentada na ata daquela realizada, notadamente, pelo fato de a Autora possuir mais de um advogado patrocinando sua 
defesa, com poderes para transigir, e apenas um deles estar impossibilitado de comparecer ao ato. 3- Nos termos do art. 276, do 
CPC, a parte não pode suscitar uma suposta nulidade a que ela própria deu causa. 4- Cerceamento de defesa afastado. 5- 
Provimento negado. 
ACÓRDÃO: A a Egrégia 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por unanimidade, conhecer do 
recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO. Diante da sucumbência recursal, majoro os advocatícios para 12% (doze por cento) do 
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valor atribuído à causa, mantida a suspensão da exigibilidade, por ser a parte Autora beneficiária da justiça gratuita, nos termos 
do voto do(a) Relator(a). Palmas, 22 de junho de 2022. 
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000316-15.2002.8.27.2722/TO 
PROCESSO ORIGINÁRIO: Nº 5000316-15.2002.8.27.2722/TO 
RELATOR: DESEMBARGADOR MARCO ANTHONY STEVESON VILLAS BOAS 
APELANTE: ESTADO DO TOCANTINS (AUTOR) 
1º APELADO: ATILANO DE OMS SOBRINHO (RÉU) 
ADVOGADO: PAULA CRISTINA BENEDETTI (OAB SP262732) 
2º APELADO: MARIO CELSO PETRAGLIA (RÉU) 
ADVOGADO: PAULA CRISTINA BENEDETTI (OAB SP262732) 
3º APELADO: DI MARCO POZZO (RÉU) 
4º APELADO: JAUNEVAL DE OMS (RÉU) 
5º APELADO: SADE VIGESA INDÚSTRIA E SERVIÇOS S/A (RÉU) 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO EFETUADA TARDIAMENTE. RECONHECIMENTO DA 
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. MOROSIDADE DO JUDICIÁRIO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. O Superior Tribunal de 
Justiça possui entendimento no sentido de que a prescrição intercorrente é o instituto que tem por objetivo punir o comprovado 
desinteresse e a negligência da parte autora na condução do processo executivo, situação inexistente nos autos quando 
verificado que a demora na citação se deu por manifesta morosidade do Poder Judiciário (Precedente Sumulado do Superior 
Tribunal de Justiça). 
ACÓRDÃO: A a Egrégia 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por unanimidade, dar 
provimento à Apelação interposta pelo ESTADO DO TOCANTINS, para cassar a sentença recorrida de modo a elidir o 
reconhecimento da prescrição intercorrente, e determino o retorno dos autos à origem para regular processamento. Sem 
honorários, devido à desconstituição da sentença, nos termos do voto do(a) Relator(a). Palmas, 22 de junho de 2022. 
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000111-68.2001.8.27.2706/TO 
PROCESSO ORIGINÁRIO: Nº 5000111-68.2001.8.27.2706/TO 
RELATOR: JUIZ JOCY GOMES DE ALMEIDA 
APELANTE: ESTADO DO TOCANTINS (AUTOR) 
PROCURADOR: KLEDSON DE MOURA LIMA   8786810    
APELADO: SILVA BENEVIDES & GOMES LTDA (RÉU) 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
APELADO: LUZIA ALVES DE MACEDO SILVA (RÉU) 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
APELADO: GUIOMAR CARVALHO SILVA GOMES (RÉU) 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
APELADO: SHARLY WANDERSON CARNEIRO BENEVIDES (RÉU) 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. RECURSO INTERPOSTO PELO EXEQUENTE ESTADO DO TOCANTINS. 
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL DOS PRAZOS DE SUSPENSÃO E 
ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO AUTOMÁTICOS. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 
APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA. 1. O prazo de suspensão de 01 (um) ano a que se referem os §§ 1º e 2º do artigo 40 
da Lei de Execuções inicia-se automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor 
ou da inexistência de bens penhoráveis. 2. Segundo o STJ, transcorrido o referido prazo de suspensão sem que sejam 
localizados bens ou devedores, inicia-se, também automaticamente, a contagem do prazo prescricional de 05 (cinco) anos, findo 
o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, até mesmo de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-
la de imediato. 3. Verifica-se que houve o transcurso de mais de 06 (seis) anos desde a data da intimação do exequente acerca 
da primeira tentativa de penhora. Destarte, coaduno com o entendimento da Magistrada de primeiro grau e reconheço que se 
consumou a prescrição intercorrente do crédito tributário, no caso dos autos, pelo transcurso legal do prazo prescricional de 05 
anos (cinco) e dos demais requisitos estabelecidos em lei, devendo a sentença ser mantida. Precedentes TJTO. 4. Recurso 
conhecido e improvido. 
ACÓRDÃO: A a Egrégia 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por unanimidade, CONHECER 
da apelação cível interposta para, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao Apelo. Deixo de majorar os honorários advocatícios por 
não terem sido fixados na origem, nos termos do voto do(a) Relator(a). Palmas, 22 de junho de 2022. 
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000202-51.2022.8.27.2726/TO 
RELATORA: DESEMBARGADORA ANGELA MARIA RIBEIRO PRUDENTE 
APELANTE: CICERO JOSE FRANCALINO (AUTOR) 
ADVOGADO: ARNALDO FRANCELINO DE MOURA (OAB TO005906) 
ADVOGADO: ANDRE FRANCELINO DE MOURA (OAB TO002621) 
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APELADO: BANCO BRADESCO S.A. (RÉU) 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE 
INDÉBITO E DANO MORAL. DESCONTO DE ANUIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO NÃO CONTRATADO. APLICAÇÃO DO 
CDC. PRESCRIÇÃO AFASTADA. PACTO DE TRATO SUCESSIVO. PRAZO QUINQUENAL. TERMO INICIAL DA DATA DO 
ÚLTIMO DESCONTO. APELO PROVIDO. 1. A aplicação do CDC às instituições financeiras é inegável, até mesmo por força de 
disposição expressa da lei que regula as relações consumeristas (arts. 2º e 3º do CDC) e do Verbete nº 297 da Súmula do STJ. 
2. Não há dúvida de que à espécie aplica-se o prazo de prescrição quinquenal previsto no art. 27 do CDC. Tendo em vista a 
relação jurídica em testilha tratar-se inegavelmente de obrigação de trato sucessivo, no qual a cada desconto surge nova lesão 
ao consumidor, deve ser considerado como termo inicial do prazo prescricional a data do último desconto no benefício 
previdenciário. 3. Conforme se depreende dos autos, a ação foi proposta em 26 de janeiro de 2022 e a última parcela 
descontada do benefício previdenciário do apelante trazida nos autos foi em 02 de março de 2017, sendo este o termo inicial 
para o computo do prazo prescricional quinquenal do art. 27 do CDC. 4. Portanto, entre o desconto da última parcela 
(02/03/2017) e a propositura da ação (26/01/2022) não decorreram mais de 5 (cinco) anos, não havendo que se falar em 
prescrição nesse aspecto. 5. Apelação conhecida e provida para desconstituir a sentença primeva, determinando-se o regular 
prosseguimento do feito na origem. 
ACÓRDÃO: A Egrégia 2ª Turma da 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por unanimidade, 
CONHECER e DAR PROVIMENTO ao apelo, desconstituindo a sentença e determinando o regular prosseguimento do feito, 
tendo em vista a inocorrência de prescrição, nos termos do voto da Relatora. Votaram acompanhando a Relatora o 
Desembargador Eurípedes Lamounier e o Juiz Jocy Gomes de Almeida. Representante da Procuradoria Geral de Justiça: 
Adriano César Pereira das Neves. Palmas, 22 de junho de 2022. 
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002610-52.2021.8.27.2725/TO 
PROCESSO ORIGINÁRIO: Nº 0002610-52.2021.8.27.2725/TO 
RELATOR: JUIZ JOCY GOMES DE ALMEIDA 
APELANTE: SUELY DE JESUS SILVA (AUTOR) 
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS (OAB TO09699A) 
APELADO: BANCO OLE CONSIGNADO S.A. (RÉU) 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (RÉU) 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO COM PEDIDO DE REPETIÇÃO DE 
INDÉBITO E DANOS MORAIS. RECURSO AVIADO PELA AUTORA. EMENDA À INICIAL. DETERMINAÇÃO DE JUNTADA DE 
EXTRATOS BANCÁRIOS E CONSIGNAÇÃO DE VALORES. EXIGÊNCIA DO ART. 320, DO CPC ATENDIDA. RECURSO 
CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. A extinção do feito sem resolução de mérito em decorrência do 
desatendimento à determinação de emenda à inicial, consistente na apresentação de extratos da conta à época dos 
contratos, compreendendo o período dos três meses antes do primeiro desconto e necessidade de consignação de eventual 
quantia recebida em Juízo, acrescida de correção monetária ou retificação do pedido inicial para requerer o abatimento do valor 
recebido no valor das parcelas pagas, não se mostra razoável, porquanto houve a comprovação da existência de descontos no 
benefício previdenciário, sendo suficientes para o prosseguimento da ação. A ausência de todas as comprovações acerca do 
dano material requestado com a inicial, não pode ensejar o seu indeferimento e consequente extinção, posto que a repetição do 
suposto indébito é apenas um dos pedidos formulados na inicial, podendo implicar tão somente na improcedência do pedido 
relativo ao dano material ou  na limitação do quantum a ser restituído,  aos valores comprovadamente descontados, tal como 
preceitua o parágrafo único, do art. 42, do CDC. Outrossim, não se mostra crível exigir a consignação de valores neste momento, 
porquanto caso comprovado o recebimento de valores pela autora/recorrente pode o julgador determinar sua compensação com 
os valores a serem recebidos pela autora ao final da demanda. Recurso conhecido e provido. Sentença desconstituída. 
ACÓRDÃO: A a Egrégia 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por unanimidade, CONHECER 
do recurso, pois presentes os seus pressupostos e, no mérito DAR PROVIMENTO ao apelo, para desconstituir a sentença 
combatida, determinando o retorno dos autos à origem para o prosseguimento do feito, nos termos do voto do(a) Relator(a). 
Palmas, 22 de junho de 2022. 
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0017327-91.2020.8.27.2729/TO 
RELATORA: DESEMBARGADORA ANGELA MARIA RIBEIRO PRUDENTE 
APELANTE: MYLLENA BARBOSA DE SOUZA (AUTOR) 
ADVOGADO: ESTELAMARIS POSTAL (DPE) 
APELADO: ADRIANO BATISTA DE SOUZA (RÉU) 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
MP: MINISTÉRIO PÚBLICO (MP) 
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PRELIMINAR DE NULIDADE 
DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. ACOLHIMENTO. REABERTURA DA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. 
POSSIBILIDADE. RETORNO DOS AUTOS. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.  1. É cediço que o julgamento 
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antecipado da lide, com previsão no art. 355, inc. I, do CPC, é instrumento processual destinado a acelerar a prestação 
jurisdicional nos casos em que a instrução probatória se mostrar desnecessária, por ser inócua a alterar o convencimento do 
julgador formado com base nos documentos juntados pelas partes. Contudo, tal decisão deve ser motivada, sob pena de implicar 
em grave afronta ao direito de defesa da parte. 2. No caso em exame, vislumbra-se que ficou configurado o cerceamento de 
defesa, porquanto o juiz a quo sequer analisou os pedidos de produção de prova oral formulados pela autora com vistas a 
comprovar o fato constitutivo de seu direito quanto à condição financeira do alimentante para cumprir com o pagamento dos 
alimentos no valor vindicado. 3. Na hipótese,  a matéria controvertida é exclusivamente de fato, e relaciona-se à suscitada 
existência de condições financeiras para suportar os alimentos no valor vindicado. Comporta, assim, ampla dilação probatória, de 
modo que se não assegurada à parte a produção das provas que reclamou, as quais se afiguram pertinentes e compatíveis à 
natureza da controvérsia, o julgamento antecipado da ação configura-se cerceamento de defesa. 4.  O princípio do devido 
processo legal do qual é corolário o princípio da ampla defesa, garante aos litigantes o direito de produção de provas que 
demonstrem a existência ou inexistência do direito material perseguido na ação e o seu deferimento é medida de rigor sempre 
que se possibilitar, na maior medida, a aproximação da verdade real. 5. Apelação conhecida e provida para o fim de desconstituir 
a sentença de primeiro grau, com o retorno dos autos ao Juízo de origem para que seja oportunizada a produção das provas 
requeridas pela parte autora.   
ACÓRDÃO: A Egrégia 2ª Turma da 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por unanimidade, 
DAR PROVIMENTO ao recurso para anular a sentença, determinando-se o retorno dos autos à origem, para apreciação do 
pedido de instrução probatória acostados nos eventos 25 e 30, dando-se, em seguida, prosseguimento ao feito, nos termos do 
voto do(a) Relator(a). Votaram acompanhando a Relatora o Desembargador Eurípedes Lamounier e o Juiz Convocado Jocy 
Gomes de Almeida. Representando o Ministério Público nesta Instância, compareceu o Promotor de Justiça Abel Andrade Leal 
Júnior. Palmas, 22 de junho de 2022. 
 

1º GRAU DE JURISDIÇÃO 
ALVORADA 

1ª escrivania cível 

Editais de intimações com prazo de 20 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO Nº 5833988 - Prazo: 20 (vinte) dias 
EXECUÇÃO DE ALIMENTOS Nº 0001451-51.2018.8.27.2702/TO 
AUTOR: CLEUZIMAR MARTINS SEGURADO 
AUTOR: LETICIA MARTINS DA COSTA 
RÉU: ANTONIO FERREIRA DA COSTA 
O Doutor FABIANO GONÇALVES MARQUES, MM. Juiz de Direito da Comarca de Alvorada, Estado do Tocantins, na forma da 
Lei, etc... INTIMA o(s) executado(s) ANTONIO FERREIRA DA COSTA, CPF 02066766119, com endereço incerto e não sabido, 
quanto o inicio da fase de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ocorrida no processo n. 00014515120188272702, em tramite 
perante esta Serventia Civel da Comarca de Alvorada / TO, que lhe move a CLEUZIMAR MARTINS SEGURADO e LETICIA 
MARTINS DA COSTA,  para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, efetue o pagamento da dívida (CPC, art. 829, caput), no 
valor de R$ 2.088,76 (dois mil e oitenta e oito reais e setenta e seis centavos).Ficando ciente, nos termos do artigo 525, do CPC, 
de que transcorrido o prazo previsto no art. 523, do CPC, sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para, 
independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Ficando ciente, de que 
transcorrido o prazo sem manifestação ser-lhe-à nomeado curador especial , nos termos de despacho de evento 63.  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 Alvorada, Estado do Tocantins, aos 06/07/2022. Eu Ana Júlia Alves de Souza, Estagiária, digitei e conferi. Fabiano 
Gonçalves Marques, Juiz de Direito”. 
 

Sentenças 
INTERDIÇÃO Nº 0001297-91.2022.8.27.2702/TO 
AUTOR: GRACIANE TELES DA ROCHA BARBOSA 
ADVOGADO: DR. ADIR PEREIRA SOBRINHO (DPE) 
RÉU: FILOGENIO TELES DA ROCHA 
SENTENÇA: “(...).. DISPOSITIVO Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a presente 
ação, para os fins de DECRETAR a INTERDIÇÃO de FILOGENIO TELES DA ROCHA, o que faço com fundamento no art. 
1.767, I, do C.C. e art. 753, do CPC, declarando-o (a) INCAPAZ de exercer pessoalmente todos os atos da vida civil, nomeando-
lhe curador, o Sr (sra.). GRACIANE TELES DA ROCHA BARBOSA, que exercerá a curatela sem limitação de poderes, 
mediante termo de compromisso, a ser lavrado em livro próprio e prestado em 05 (cinco) dias, a teor do art. 759 do CPC, dele 
expedindo-se certidões. Dispenso, desde logo, a especialização de hipoteca legal, em razão da reconhecida idoneidade da parte 
curadora e inexistência de bens da parte curatelada. Determino que seja a presente sentença inscrita no Registro de Pessoas 
Naturais desta cidade, que seja averbada à margem do registro de nascimento do cartório respectivo, bem como seja publicada 
na imprensa oficial, por três vezes consecutivas, com intervalo mínimo de dez dias (art. 755, §3º, CPC). Tome-se o 
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compromisso, por termo, no prazo de cinco dias. Sem custas. P.R.I. Datado, certificado e assinado pelo sistema eproc. 
FABIANO GONÇALVES MARQUES Juiz de Direito.” 
 

ARAGUAINA 
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 da 1ª 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): DIVINO PEREIRA DA SILVA, vulgo “Rozico”, brasileiro, separado judicialmente, lavrador, portador do R.G. 
685.423 SSP/GO e inscrito no CPF sob o n.º 263.738.901-04, filho de Gersino Pereira da Silva e de Terezinha Vieira da Silva, 
residente e domiciliado à Rua Axixá, s/n.º, Setor Palmeiras, Aragominas/TO, com endereço no Assentamento Reunidas no 
município de Aragominas, o(a) qual foi denunciado(a) nas penas do arts. 180, caput, do Código Pena, nos autos da ação 
penal nº 0000968-67.2022.8.27.2706, 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, 05 de julho de 2022. Eu, Horades da Costa Messias,técnica judiciária, digitei o presente. 
 
Edital de Citação e Intimação com prazo de 15 dias 
FRANCISCO VIEIRA FILHO, Juiz de direito titular da 1ª Vara Criminal desta Cidade e Comarca de Araguaína Estado do 
Tocantins. FAZ SABER a todos os que o presente edital virem, ou dele tiverem conhecimento, que por meio deste edital CITAR o 
(a) acusado(a): ALEXANDRE PIRES DE FRANCA VIEIRA, brasileiro, natural de Araguaína-TO, nascido em 11/02/2001, filho de 
José Maria de Jesus Vieira e Arlete Pires de França, inscrito no CPF sob o nº 076.628.141-81, o(a) qual foi denunciado(a) nas 
penas do Artigo 157, § 2º, II e VII, do Código Penal, nos autos da ação penal nº 0007175-82.2022.8.27.2706, 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, 05 de julho de 2022. Eu,  Vitoria de 
Sousa Viana, servidora de secretaria judiciária, digitei o presente. 
 

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

EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO 
A Doutora RENATA TERESA DA SILVA MACOR, Juíza de Direito titular da 2ª Vara de Família e Sucessões desta cidade e 
Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, na forma da lei, etc...FAZ SABER a quem o presente Edital virem, ou dele 
conhecimento tiverem, que por este Juízo e respectiva Escrivania, processam os autos de Curatela, Processo nº 0000412-
02.2021.827.2706, ajuizada por MARIA NILVA ALVES MIRANDA, brasileira, solteira, salgadeira, portadora da cédula de 
identidade RG n° 831.014 SSP/TO e CPF n° 333.429.621-00, residente na Rua Rui Barbosa, n° 963, Bairro São João, CEP: 
77.807-190, Araguaína-TO, em face de ZILMA ALVES LIMA, inscrita no RG sob o nº 207.0669 SSP-PA e CPF/MF sob o nº 
245.616.302-87, residente no endereço acima, acometida/diagnosticada com esquizofrenia crônica (F20.0). Pela Juíza, no 
evento 44, foi prolatada a sentença, cuja parte dispositiva segue transcrita: "ANTE O EXPOSTO, nos termos dos artigos 1.767 e 
seguintes do Código Civil, acolho integralmente o parecer Ministerial, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL e nomeio 
MARIA NILVA ALVES MIRANDA como curadora de sua prima ZILMA ALVES LIMA, em substituição à anteriormente nomeada. A 
curadora nomeada deverá ser intimada para prestar compromisso legal, entrando no exercício imediato do encargo. Fica a 
curadora dispensada de especialização de hipoteca, porém deverá prestar contas da administração do encargo e disposição de 
bens deverá pleitear judicialmente. Determino a INSCRIÇÃO da presente no Registro Civil e a publicação, por três vezes, e as 
demais exigências da lei, nos termos do art. 755, § 3º do CPC. Considerando que foi deferido às partes a justiça gratuita, 
DETERMINO que as averbações/inscrições necessárias sejam livres de quaisquer emolumentos, com fundamento no art. 98, § 
1º, inciso IX, do CPC:A gratuidade da justiça compreende: os emolumentos devidos a notários ou registradores em decorrência 
da prática de registro, averbação ou qualquer outro ato notarial necessário à efetivação de decisão judicial ou à continuidade de 
processo judicial no qual o benefício tenha sido concedido. Advirto a Curadora de que não poderá, por qualquer modo, alienar ou 
onerar bens de qualquer natureza pertencentes ao interditando, sem autorização judicial, devendo os valores que porventura 
vierem a ser recebidos aplicados exclusivamente no bem-estar dele. OFICIE-SE ao INSS para informar a alteração da curadora 
da interditada Maria Aparecida Leão, encaminhando cópia desta sentença. LAVRE-SE o respectivo termo. DEFIRO a gratuidade 
judiciária. Sem custas. Declaro EXTINTO o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC. Transitada em 
julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações de estilo. P. R. I. Cumpra-se. RENATA TERESA DA SILVA 
MACOR, Juíza de Direito. Araguaína/TO, data do sistema.". E, para que não aleguem ignorância, mandou expedir o presente, 
que será publicado na forma da lei. DADO E PASSADO nesta Cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, no dia 
26/06/2022. Eu, Márcia Sousa Almeida, diretora de secretaria substituta, que o digitei e conferi. 
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EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA 
A Doutora RENATA TERESA DA SILVA MACOR, Juíza de Direito titular da 2ª Vara de Família e Sucessões desta cidade e 
Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, na forma da lei, etc. FAZ SABER a quem o presente Edital de Publicação de 
Sentença virem ou dele conhecimento tiver que por este Juízo e respectiva Escrivania da 2ª Família e Sucessões processam a 
ação de Substiuição de Curatela, processo nº 0020331-16.2017.827.2706, ajuizada por MARIA FRANCISCA DE MACEDO em 
face de LUCAS MACEDO ARAUJO, no qual foi decretado a interdição de LUCAS MACEDO ARAUJO, brasileiro, 
solteiro, portador do RG nº 37853082, SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 229.181.418-44, nascido em 26/07/1998, filho de 
Claudomir Fernandes de Araujo e Maria Francisca de Macedonatural de Araguaína-TO, cuja certidão de nascimento foi lavrada 
sob o nº 126995 01 55 1999 1 00076 214 0081271 82 no Cartório de Registro Civil de Pessoas Naturais Araguaína-TO; 
impossibilitado de praticar os atos da vida civil em virtude de sido acometido de Síndrome de Down (CID Q90) e transtorno 
específico misto do desenvolvimento (CID F83), sem condições físicas e psicológicas de gerir sua vida e administrar os seus 
bens, e, consequentemente, praticar os atos da sua vida civil, tendo sido nomeado curador do interditado, a Sra. MARIA 
FRANCISCA DE MACEDO, brasileira, solteira, do lar, portadora do Registro Geral nº. 37779748-0, SSP/SP, inscrita no Cadastro 
de Pessoas Físicas sob nº. 879.553.691-49, residente e domiciliado na Rua Violeta, Qd 12, Lote 16, Setor Vila Azul, Araguaína-
TO, cujo termo de compromisso de curador foi firmado; tudo em conformidade com a r. sentença gerada no evento 45, cuja parte 
dispositiva transcrevemos: “Ante o exposto, com fundamento no artigo 755, I e II do CPC/15, decreto a interdição de LUCAS 
MACEDO ARAÚJO, declarando-o incapaz para as práticas de atos de conteúdo econômico e patrimonial, nomeando-lhes como 
curadora sua genitora MARIA FRANCISCA DE MACEDO. Advirto a Curadora de que não poderá, por qualquer modo, alienar 
ou onerar bens de qualquer natureza pertencentes ao interditando, sem autorização judicial, devendo os valores que 
porventura vierem a ser recebidos aplicados exclusivamente no bem-estar dele. Fica dispensada a especialização de hipoteca 
legal, em face da idoneidade da requerente. Determino a inscrição da presente no Registro Civil e a publicação, por três vezes, e 
as demais exigências da lei, nos termos do art. 755, § 3º, do CPC/2015. Declaro extinto o feito com resolução de mérito, nos 
termos do artigo 487, I, do CPC. Defiro a gratuidade judiciária para ambas as partes. Lavre-se o respectivo termo, se 
necessário. Após o trânsito em julgado e tomadas as providências legais, arquivem-se. P.R.I.C. Araguaína/TO, 25/2/2022.  
(Ass.) Renata Teresa da Silva Macor, Juíza de Direito”. E para que não aleguem ignorância, mandou expedir o presente edital, 
que será publicado na forma da lei. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins aos 
29/04/2022. Eu, Ana Cláudia Sousa Silva, Técnica Judiciária, digitei e subscrevi 
 

Central de execuções fiscais 

Editais de intimações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO (COM PRAZO DE 15 DIAS) Nº 5787658 
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 5000208-
97.2003.8.27.2706, proposta pelo PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO TOCANTINS e ESTADO DO TOCANTINS em 
face de NICANOR LUIZ DA SILVA, IRENE CIRINO FERRO, CNPJ/CPF nº 134.809.521-00, 287.912.231-72, sendo o mesmo 
para INTIMAR a parte executada que atualmente encontra-se em lugar incerto e não sabido, para que, no prazo de 15 (quinze) 
dias, tomar ciência, bem como apresente contrarrazões do inteiro teor da APELAÇÃO proferida no evento n.º 66, a qual a 
FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, devidamente qualificada nos autos do processo acima em epígrafe, vem, respeitosamente 
perante Vossa Excelência, por meio do Procurador do Estado subscritor, com fulcro nos artigos 994 e 1.009 e ss., do Código de 
Processo Civil, para interpor o presente recurso de APELAÇÃO objetivando a reforma da respeitável sentença prolatada no 
evento 57, através da qual, o Magistrado sentenciante em completa e total afronta aos ditames da lei, reconheceu a prescrição 
intercorrente. Por fim, após o cumprimento das formalidades legais, requer a remessa do recurso interposto e das inclusas 
razões ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins a fim de que seja reexaminada a matéria à luz da legislação 
vigente.. 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 30 dias do mês de junho de 2022. Eu, IZAMARA SANTOS MIRANDA, Auxiliar Judiciário, que o digitei. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO (COM PRAZO DE 15 DIAS) Nº 5797834 
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 5000399-
64.2011.8.27.2706, proposta pelo PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO TOCANTINS e ESTADO DO TOCANTINS em 
face de VANUSA ARAUJO GOMES, ALEXANDRE BARROSO MOURÃO e MOURÃO & MOURÃO LTDA, CPF nº 234.663.752-
15, 358.072.371-53, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada que atualmente encontra-se em lugar incerto e não 
sabido, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, tomar ciência, bem como para que apresente contrarrazões do inteiro teor da 
APELAÇÃO proferida no evento n.º 85,  a qual a FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, pessoa jurídica de direito público interno, 
devidamente qualificada nos autos da execução em epígrafe, por intermédio do Procurador do Estado subscritor, com 
fulcro no artigo 1019 e seguintes do Código de Processo Civil, vem interpor recurso APELAÇÃO em face da sentença 
evento 77, que extinguiu a execução fiscal em face da prescrição intercorrente em razão do decurso do tempo, sem que 
fossem localizados bens. Na oportunidade, protesta pelo seu recebimento processamento na forma da lei, 
encaminhando-o ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins para apreciação e julgamento. E para que 
ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente edital que será publicado uma (01) vez no Diário Oficial da Justiça 
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e afixado no placar do Fórum local. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos 01 
dias do mês de julho de 2022. Eu, IZAMARA SANTOS MIRANDA, Auxiliar Judiciário, que o digitei. 
 

Editais de intimações de sentença com prazo de 15 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO  DE SENTENÇA (COM PRAZO DE 15 DIAS) Nº 5801684 
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 0023494-
38.2016.8.27.2706, proposta pelo MUNICIPIO DE ARAGUAINA em face de MARIA DE FÁTIMA SOARES DE ARAUJO, CPF nº 
094.849.571-53, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada que atualmente encontra-se em lugar incerto e não sabido, 
para que, no prazo de 15 (quinze) dias, tomar ciência do inteiro teor da sentença proferida no evento n.º 57 dos autos em 
epígrafe, a seguir transcrito: "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 do 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 exequente da presente sentença; 2. Havendo constrição judicial de bens ou valores, providenciem-se as liberações 
necessárias. 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; 3. Após o trânsito em julgado, 
em cumprimento ao Ofício circular nº 218/2017/PRESIDENCIA/DIGER/DIFIN/DFESP, de 23.08.2017, proceda ao cartório com a 
conferência dos dados cadastrados no sistema e-PROC, a fim de verificar se eles correspondem 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. Havendo renúncia ao prazo recursal, ou decorrido in albis, certifique-se o trânsito em 
julgado, procedam-se as baixas necessárias, e arquivem-se os autos. Intime-se.  Cumpra-se." E para que ninguém possa alegar 
ignorância, mandou expedir o presente edital que será publicado uma (01) vez no Diário Oficial da Justiça e afixado no placar do 
Fórum local. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos 01 dias do mês de julho de 
2022. Eu, IZAMARA SANTOS MIRANDA, Auxiliar Judiciário, que o digitei. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA (COM PRAZO DE 15 DIAS) Nº 5810859 
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 0023664-
68.2020.8.27.2706, proposta pelo MUNICIPIO DE ARAGUAINA em face de NILTON BICHUETE NETO, CPF nº 012.956.111-80, 
sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada que atualmente encontra-se em lugar incerto e não sabido, para que, no prazo 
de 15 (quinze) dias, tomar ciência do inteiro teor da sentença proferida no evento n.º 27 dos autos em epígrafe, a seguir 
transcrito: "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, face ao pagamento. Sob a égide do Princípio da Causalidade, condeno a executada 
ao pagamento das despesas processuais finais, caso haja. Os honorários sucumbenciais foram devidamente quitados. 
Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública que: Intime-se a exequente acerca do conteúdo 
da presente sentença; Havendo constrição judicial de bens ou valores, providenciem-se as liberações necessárias. 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; 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. Havendo renúncia ao prazo recursal, ou decorrido in albis, certifique-se o trânsito em 
julgado, procedam-se com as baixas necessárias, e arquivem-se os autos. O Cartório deverá observar de forma minuciosa a 
determinação do item 2, desbloqueando possíveis valores penhorados em nome da parte exequida. Intimem-se. Cumpra-se". E 
para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente edital que será publicado uma (01) vez no Diário Oficial 
da Justiça e afixado no placar do Fórum local. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, 
aos 04 dias do mês de julho de 2022. Eu, IZAMARA SANTOS MIRANDA, Auxiliar Judiciário, que o digitei. 
 

Às partes e aos advogados 
EXECUÇÃO FISCAL Nº 5010303-74.2012.8.27.2706/TO 
AUTOR: ESTADO DO TOCANTINS 
RÉU: ITAMIR MOREIRA DA SILVA 
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 5010303-
74.2012.8.27.2706, proposta pelo PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO TOCANTINS e ESTADO DO TOCANTINS em 
face de ITAMIR MOREIRA DA SILVA, CPF nº 498.597.061-15, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada que atualmente 
encontra-se em lugar incerto e não sabido, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, tomar ciência do inteiro teor da sentença 
proferida no evento n.º 60 dos autos em epígrafe, a seguir transcrito: " Ante o exposto, reconheço e declaro a NULIDADE da 
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Certidão de Dívida Ativa nº J-594/2012 e, por consequência, EXTINGO o feito sem resolução de mérito, nos termos do inciso IV, 
do artigo 485 do Código de Processo Civil. Sem condenação em honorários advocatícios. Sob a égide do Princípio da 
Causalidade, condeno a exequente ao pagamento das custas processuais, caso haja. Determino ao Cartório da Vara de 
Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública que: 1. Intimem-se as partes acerca 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 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); e 4. Após o transito em julgado, 
em cumprimento ao Ofício circular nº 218/2017/PRESIDENCIA/DIGER/DIFIN/DFESP, de 23.08.2017, proceda 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.". 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 29 dias do mês de junho de 2022. 
Eu, JORDANIO CARVALHO DE OLIVEIRA  JUNIOR , Auxiliar Judiciário, que o digitei. 
 

Cepema 

Intimações aos advogados 
EXECUÇAÕ PENAL AUTOS Nº 0014743-62.2016.8.27.2706. DESPACHO.  
Determino à Serventia: 1. Intime-se o(a) Reeducando(a), via defesa técnica, ADVOGADA DALVALAIDES MORAIS SILVA 
LEITE TO001756  por meio do Diário da Justiça, para que providencie, no prazo de 15 (quinze) dias, o cadastramento da defesa 
técnica no sistema SEEU para permitir que todas as intimações sejam realizadas por meio eletrônico SEEU, ficando advertido(a) 
de que, escoado o prazo para cadastramento, as intimações serão realizadas exclusivamente pelo sistema SEEU (Lei n. 
11.419/2006). Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Serve como mandado e ofício. Araguaína, data certificada pelo 
sistema. Gisele Pereira de Assunção Veronezi. Juíza de Direito. 
 

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

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 
COSTA DA SILVA, brasileiro, solteiro, estoquista, nascido aos 29/08/1992, natural de Araguaína-TO, filho de Maria Elenice 
Gomes Costa e Edvaldo da Silva, CPF 052.494.681-79, atualmente em lugar incerto e não sabido, o qual foi denunciado nas 
penas do artigo 147, caput, do Código Penal c.c artigo 21, caput, do Decreto-Lei nº 3.688/1941, na forma do artigo 69 do Código 
Penal, com as implicações da Lei nº 11.340/2006, nos autos de ação penal nº 00207543420218272706 , 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 Defensor constituído.  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. 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. 
 
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) GLEBSON 
FERNANDES DA SILVA SANTIAGO, brasileiro, união estável, sem profissão definida, natural de Araguaína-TO, nascido em 
06/02/1986, filho de Antônia Fernandes da Silva Santiago, CPF 032.016.501-96, atualmente em lugar incerto e não sabido, o 
qual foi denunciado nas penas do  artigo 129, § 9º, c/c artigo 61, inciso II, alíneas “a”, ambos do Código Penal, com as 
implicações da Lei n° 11.340/2006, nos autos de ação penal nº 0020288-40.2021.8.27.2706, 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 Defensor constituído.  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. 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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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) LUIZ 
FELIPE PEREIRA, brasileiro, solteiro, natural de Araguaina/TO, nascido em 11/12/1994, filho de Elizangela do Campo Pereira, 
portador do CPF nº 059.978.641-89, atualmente em lugar incerto e não sabido, o qual foi denunciado nas penas do art. 129, §9º 
c/c com o art. 61, II, alínea “a”, todos do Código Penal, com as implicações da Lei 11.340/2006, nos autos de ação penal 
nº 0000188-64.2021.8.27.2706, 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 Defensor constituído.  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. 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. 
 

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: 0011482-50.2020.8.27.2706 
Acusado: DOMINGOS CONSTANTINO DA SILVA 
Vítima: MARIA IVALDA ALVES DA SILVA AZEVEDO  
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: DOMINGOS CONSTANTINO DA SILVA, 
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 DOMINGOS CONSTANTINO DA SILVA [...]". 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, 08 de junho de 2022. Eu,  Elieuda coelho 
Gomes, lavrei e subscrevi. 
 

ARAGUATINS 
Vara de família e sucessões 

Editais de publicações de sentenças de interdição 
EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO. 
Autos nº 0006861-07.2020.827.2707 Processo Eletrônico - 1ª Publicação 
Ação: Interdição 
Requerente: ANA ANGELICA DOS SANTOS 
Interditada: FABIANA DE JESUS DOS SANTOS 
Sentença: (...) Diante do exposto e por tudo que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido para declarar o (a) 
requerido(a) FABIANA DE JESUS DOS SANTOS incapaz de exercer pessoalmente os atos da vida civil, na forma do art. 1.767, 
I, do Código Civil e art. 754 do Código de processo Civil. A interdição ora decretada preserva, no entanto, os direitos do (a) 
curatelado (a), previstos no art. 85, § 1º, da Lei nº 13.146/2015. Nomeio o(a) requerente ANA ANGELICA DOS SANTOS como 
curador(a) do(a) interditado(a) para todos os atos da vida civil, dado o estado de desenvolvimento mental do interditando, nos 
termos do art. 755, I, do Código de Processo Civil, mediante compromisso, lavrando-se o competente termo nos autos. Por 
conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do Código de 
Processo Civil. Dispenso o(a) curador(a) ora nomeado(a) de prestar caução ou especialização em hipoteca legal, em garantia, 
sem bens identificáveis do(a) interditado(a), nos termos dos arts. 1.745, parágrafo único, do Código Civil. Também não há 
porque prestar contas da gestão dos bens e/ou direitos do(a) curatelado(a), ressalvadas as determinações judiciais, sob risco de 
ser destituída e responder pela desídia, na forma dos arts. 1.755, 1.762 e 1.774 do citado codex substantivo civil. Anoto que a 
alienação de quaisquer bens pertencentes ao curatelado requer prévia autorização judicial. Inscreva-se a presente Sentença nos 
assentamentos do Registro de Pessoas Naturais e providenciem-se as publicações pertinentes, nos termos do artigo 9º do 
Código Civil e artigo 755, § 3º do Código de Processo Civil. Custas nos termos da lei, com a ressalva do artigo 98, § 3º, do 
Código de Processo Civil, caso as partes sejam beneficiárias da gratuidade da Justiça. Publicada e registrada eletronicamente. 
Intimem-se. Cumpridas as formalidades legais, arquivem-se com as baixas normativas.. Araguatins/TO, 28 de abril de 2022. Dr. 
José Carlos Tajra Reis Júnior - Juiz de Direito Titular da Vara Cível desta Comarca de Araguatins – TO. 
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EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO. 
Autos nº 0003133-21.2021.827.2707 Processo Eletrônico - 1ª Publicação 
Ação: Interdição 
Requerente: IRILINA RODRIGUES PEREIRA 
Interditada: MARIA RODRIGUES PEREIRA 
Sentença: (...) Diante do exposto e por tudo que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido para declarar o (a) 
requerido (a) MARIA RODRIGUES PEREIRA incapaz de exercer pessoalmente os atos da vida civil, na forma do art. 1.767, I, do 
Código Civil e art. 754 do Código de processo Civil. A interdição ora decretada preserva, no entanto, os direitos do (a) curatelado 
(a), previstos no art. 85, § 1º, da Lei nº 13.146/2015. Nomeio o(a) requerente IRILINA RODRIGUES PEREIRA como curador (a) 
do (a) interditado (a) para todos os atos da vida civil, dado o estado de desenvolvimento mental do interditando, nos termos do 
art. 755, I, do Código de Processo Civil, mediante compromisso, lavrando-se o competente termo nos autos. Por 
conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do Código de 
Processo Civil. Dispenso o(a) curador(a) ora nomeado(a) de prestar caução ou especialização em hipoteca legal, em garantia, 
sem bens identificáveis do(a) interditado(a), nos termos dos arts. 1.745, parágrafo único, do Código Civil. Também não há 
porque prestar contas da gestão dos bens e/ou direitos do(a) curatelado(a), ressalvadas as determinações judiciais, sob risco de 
ser destituída e responder pela desídia, na forma dos arts. 1.755, 1.762 e 1.774 do citado codex substantivo civil. Anoto que a 
alienação de quaisquer bens pertencentes ao curatelado requer prévia autorização judicial. Inscreva-se a presente Sentença nos 
assentamentos do Registro de Pessoas Naturais e providenciem-se as publicações pertinentes, nos termos do artigo 9º do 
Código Civil e artigo 755, § 3º do Código de Processo Civil. Custas nos termos da lei, com a ressalva do artigo 98, § 3º, do 
Código de Processo Civil, caso as partes sejam beneficiárias da gratuidade da Justiça. Publicada e registrada eletronicamente. 
Intimem-se. Cumpridas as formalidades legais, arquivem-se com as baixas normativas.. Araguatins/TO, 28 de abril de 2022. Dr. 
José Carlos Tajra Reis Júnior - Juiz de Direito Titular da Vara Cível desta Comarca de Araguatins – TO. 
 
EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO. 
Autos nº 0003056-12.2021.827.2707 Processo Eletrônico - 1ª Publicação 
Ação: Interdição 
Requerente: MARIA IVONETE CANTANHEIDE 
Interditado: RAIMUNDO CANTANHEIDE DE SOUSA 
Sentença: (...) Diante do exposto e por tudo que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido para declarar o (a) 
requerido (a) RAIMUNDO CANTANHEIDE DE SOUSA incapaz de exercer pessoalmente os atos da vida civil, na forma do art. 
1.767, I, do Código Civil e art. 754 do Código de processo Civil. A interdição ora decretada preserva, no entanto, os direitos do 
(a) curatelado (a), previstos no art. 85, § 1º, da Lei nº 13.146/2015. Nomeio o(a) requerente MARIA IVONETE CANTANHEIDE 
como curador (a) do (a) interditado (a) para todos os atos da vida civil, dado o estado de desenvolvimento mental do interditando, 
nos termos do art. 755, I, do Código de Processo Civil, mediante compromisso, lavrando-se o competente termo nos autos. Por 
conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do Código de 
Processo Civil. Dispenso o(a) curador(a) ora nomeado(a) de prestar caução ou especialização em hipoteca legal, em garantia, 
sem bens identificáveis do(a) interditado(a), nos termos dos arts. 1.745, parágrafo único, do Código Civil. Também não há 
porque prestar contas da gestão dos bens e/ou direitos do(a) curatelado(a), ressalvadas as determinações judiciais, sob risco de 
ser destituída e responder pela desídia, na forma dos arts. 1.755, 1.762 e 1.774 do citado codex substantivo civil. Anoto que a 
alienação de quaisquer bens pertencentes ao curatelado requer prévia autorização judicial. Inscreva-se a presente Sentença nos 
assentamentos do Registro de Pessoas Naturais e providenciem-se as publicações pertinentes, nos termos do artigo 9º do 
Código Civil e artigo 755, § 3º do Código de Processo Civil. Custas nos termos da lei, com a ressalva do artigo 98, § 3º, do 
Código de Processo Civil, caso as partes sejam beneficiárias da gratuidade da Justiça. Publicada e registrada eletronicamente. 
Intimem-se. Cumpridas as formalidades legais, arquivem-se com as baixas normativas.. Araguatins/TO, 29 de abril de 2022. Dr. 
José Carlos Tajra Reis Júnior - Juiz de Direito Titular da Vara Cível desta Comarca de Araguatins – TO. 
 
EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO. 
Autos nº 0002248-07.2021.827.2707 Processo Eletrônico - 1ª Publicação 
Ação: Interdição 
Requerente: RAIMUNDA HOLANDA DE ARAÚJO 
Interditada: KATIANE HOLANDA DE ARAÚJO 
Sentença: (...) Ante o exposto,  JULGO PROCEDENTE o pedido para submeter o (a) requerido (a) KATIANE HOLANDA DE 
ARAÚJO à curatela, restrita tão somente aos atos de natureza patrimonial, nos termos dos artigo 85 “caput” e § 1º, da Lei nº 
13.146/2015. Por conseguinte,  JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do 
Código de Processo Civil. Nomeio o (a) autor (a) RAIMUNDA HOLANDA DE ARAUJO, curador(a) definitivo do(a) requerido(a), a 
quem competirá a administração dos negócios e bens do(a) requerido(a), em especial perante o INSS para fins de 
benefício/amparo social e movimentação do respectivo valor perante a instituição financeira em que for depositado o valor 
mensalmente, renovação de senha e demais atos necessários relativos à Previdência Social, e perante órgãos públicos, a fim de 
pleitear tratamento médico ou medicamentos em geral, observado o dever de zelo e conservação de rendas, bens e de direito 
adquiridos, em prol do (a) interditando (a). Lavre-se o competente termo nos autos. Dispenso o(a) curador(a) ora nomeado(a) de 
prestar caução ou especialização em hipoteca legal, em garantia, sem bens identificáveis do(a) interditado(a), nos termos dos 
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arts. 1.745, parágrafo único, do Código Civil. Também não há porque prestar contas da gestão dos bens e/ou direitos do(a) 
curatelado(a), ressalvadas as determinações judiciais, sob risco de ser destituída e responder pela desídia, na forma dos arts. 
1.755, 1.762 e 1.774 do citado codex substantivo civil. Anoto que a alienação de quaisquer bens pertencentes ao curatelado 
requer prévia autorização judicial. Inscreva-se a presente Sentença nos assentamentos do Registro de Pessoas Naturais e 
providenciem-se as publicações pertinentes, nos termos do artigo 9º do Código Civil e artigo 755, § 3º do Código de Processo 
Civil. Custas nos termos da lei, com a ressalva do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil, caso as partes sejam 
beneficiárias da gratuidade da Justiça. Publicada e registrada eletronicamente. Intimem-se. Cumpridas as formalidades legais, 
arquivem-se com as baixas normativas.. Araguatins/TO, 29 de abril de 2022. Dr. José Carlos Tajra Reis Júnior - Juiz de Direito 
Titular da Vara Cível desta Comarca de Araguatins – TO. 
 
EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO. 
Autos nº 0000155-71.2021.827.2707 Processo Eletrônico - 1ª Publicação 
Ação: Interdição 
Requerente: VICENTE RODRIGUES DE MORAIS 
Interditado: JHONATAN RODRIGUES DE MORAIS 
Sentença: (...) Diante do exposto e por tudo que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido para declarar o(a) 
requerido(a) JHONATAN RODRIGUES DE MORAIS incapaz de exercer pessoalmente os atos da vida civil, na forma do art. 
1.767, I, do Código Civil e art. 754 do Código de processo Civil. A interdição ora decretada preserva, no entanto, os direitos do 
(a) curatelado (a), previstos no art. 85, § 1º, da Lei nº 13.146/2015. Nomeio o(a) requerente VICENTE RODRIGUES DE MORAIS 
como curador(a) do(a) interditado(a) para todos os atos da vida civil, dado o estado de desenvolvimento mental do interditando, 
nos termos do art. 755, I, do Código de Processo Civil, mediante compromisso, lavrando-se o competente termo nos autos. Por 
conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do Código de 
Processo Civil. Dispenso o(a) curador(a) ora nomeado(a) de prestar caução ou especialização em hipoteca legal, em garantia, 
sem bens identificáveis do(a) interditado(a), nos termos dos arts. 1.745, parágrafo único, do Código Civil. Também não há 
porque prestar contas da gestão dos bens e/ou direitos do(a) curatelado(a), ressalvadas as determinações judiciais, sob risco de 
ser destituída e responder pela desídia, na forma dos arts. 1.755, 1.762 e 1.774 do citado codex substantivo civil. Anoto que a 
alienação de quaisquer bens pertencentes ao curatelado requer prévia autorização judicial. Inscreva-se a presente Sentença nos 
assentamentos do Registro de Pessoas Naturais e providenciem-se as publicações pertinentes, nos termos do artigo 9º do 
Código Civil e artigo 755, § 3º do Código de Processo Civil. Custas nos termos da lei, com a ressalva do artigo 98, § 3º, do 
Código de Processo Civil, caso as partes sejam beneficiárias da gratuidade da Justiça. Publicada e registrada eletronicamente. 
Intimem-se. Cumpridas as formalidades legais, arquivem-se com as baixas normativas.. Araguatins/TO, 29 de abril de 2022. Dr. 
José Carlos Tajra Reis Júnior - Juiz de Direito Titular da Vara Cível desta Comarca de Araguatins – TO. 
 
EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO. 
Autos nº 0001455-68.2021.827.2707 Processo Eletrônico - 1ª Publicação 
Ação: Interdição 
Requerente: DELFINA MARTINS RODRIGUES FERREIRA 
Interditada: INES ROSA DA SILVA MARTINS 
Sentença: (...) Diante do exposto e por tudo que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido para declarar o (a) 
requerido(a) INES ROSA DA SILVA MARTINS incapaz de exercer pessoalmente os atos da vida civil, na forma do art. 1.767, I, 
do Código Civil e art. 754 do Código de processo Civil. A interdição ora decretada preserva, no entanto, os direitos do (a) 
curatelado (a), previstos no art. 85, § 1º, da Lei nº 13.146/2015. Nomeio o(a) requerente DELFINA MARTINS RODRIGUES 
FERREIRA como curador(a) do(a) interditado(a) para todos os atos da vida civil, dado o estado de desenvolvimento mental do 
interditando, nos termos do art. 755, I, do Código de Processo Civil, mediante compromisso, lavrando-se o competente termo 
nos autos. Por conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do 
Código de Processo Civil. Dispenso o(a) curador(a) ora nomeado(a) de prestar caução ou especialização em hipoteca legal, em 
garantia, sem bens identificáveis do(a) interditado(a), nos termos dos arts. 1.745, parágrafo único, do Código Civil. Também não 
há porque prestar contas da gestão dos bens e/ou direitos do(a) curatelado(a), ressalvadas as determinações judiciais, sob risco 
de ser destituída e responder pela desídia, na forma dos arts. 1.755, 1.762 e 1.774 do citado codex substantivo civil. Anoto que a 
alienação de quaisquer bens pertencentes ao curatelado requer prévia autorização judicial. Inscreva-se a presente Sentença nos 
assentamentos do Registro de Pessoas Naturais e providenciem-se as publicações pertinentes, nos termos do artigo 9º do 
Código Civil e artigo 755, § 3º do Código de Processo Civil. Custas nos termos da lei, com a ressalva do artigo 98, § 3º, do 
Código de Processo Civil, caso as partes sejam beneficiárias da gratuidade da Justiça. Publicada e registrada eletronicamente. 
Intimem-se. Cumpridas as formalidades legais, arquivem-se com as baixas normativas.. Araguatins/TO, 29 de abril de 2022. Dr. 
José Carlos Tajra Reis Júnior - Juiz de Direito Titular da Vara Cível desta Comarca de Araguatins – TO. 
 
EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO. 
Autos nº 0001999-56.2021.827.2707 Processo Eletrônico - 1ª Publicação 
Ação: Interdição 
Requerente: HUMBERTO HENRIQUE MARTINS RODRIGUES 
Interditada: ELSIMAR MARTINS RODRIGUES 
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Sentença: (...) Diante do exposto e por tudo que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido para declarar o (a) 
requerido (a) ELSIMAR MARTINS RODRIGUES incapaz de exercer pessoalmente os atos da vida civil, na forma do art. 1.767, I, 
do Código Civil e art. 754 do Código de processo Civil. A interdição ora decretada preserva, no entanto, os direitos do (a) 
curatelado (a), previstos no art. 85, § 1º, da Lei nº 13.146/2015. Nomeio o(a) requerente HUMBERTO HENRIQUE MARTINS 
RODRIGUES como curador(a) do(a) interditado(a) para todos os atos da vida civil, dado o estado de desenvolvimento mental do 
interditando, nos termos do art. 755, I, do Código de Processo Civil, mediante compromisso, lavrando-se o competente termo 
nos autos. Por conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do 
Código de Processo Civil. Dispenso o(a) curador(a) ora nomeado(a) de prestar caução ou especialização em hipoteca legal, em 
garantia, sem bens identificáveis do(a) interditado(a), nos termos dos arts. 1.745, parágrafo único, do Código Civil. Também não 
há porque prestar contas da gestão dos bens e/ou direitos do(a) curatelado(a), ressalvadas as determinações judiciais, sob risco 
de ser destituída e responder pela desídia, na forma dos arts. 1.755, 1.762 e 1.774 do citado codex substantivo civil. Anoto que a 
alienação de quaisquer bens pertencentes ao curatelado requer prévia autorização judicial. Inscreva-se a presente Sentença nos 
assentamentos do Registro de Pessoas Naturais e providenciem-se as publicações pertinentes, nos termos do artigo 9º do 
Código Civil e artigo 755, § 3º do Código de Processo Civil. Custas nos termos da lei, com a ressalva do artigo 98, § 3º, do 
Código de Processo Civil, caso as partes sejam beneficiárias da gratuidade da Justiça. Publicada e registrada eletronicamente. 
Intimem-se. Cumpridas as formalidades legais, arquivem-se com as baixas normativas.. Araguatins/TO, 29 de abril de 2022. Dr. 
José Carlos Tajra Reis Júnior - Juiz de Direito Titular da Vara Cível desta Comarca de Araguatins – TO. 
 
EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO. 
Autos nº 0002495-85.2021.827.2707 Processo Eletrônico - 2ª Publicação 
Ação: Interdição 
Requerente: ROSINEIDE DOS SANTOS PEREIRA DE BRITO 
Interditado: MACIMO DOS SANTOS PEREIRA 
Sentença: (...) Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido para submeter o requerido MACIMO DOS SANTOS PEREIRA à 
curatela, restrita tão somente aos atos de natureza patrimonial e negocial, nos termos do artigo 85, "caput" e § 1º, da Lei nº 
13.146/2015. Por conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do 
Código de Processo Civil. Nomeio a autora ROSINEIDE DOS SANTOS PEREIRA DE BRITO, curadora definitiva do requerido, a 
quem competirá a administração dos negócios e bens do requerido, em especial perante o INSS para fins de benefício/amparo 
social e movimentação do respectivo valor perante a instituição financeira em que for depositado o valor mensalmente, 
renovação de senha e demais atos necessários relativos à Previdência Social, e perante órgãos públicos, a fim de pleitear 
tratamento médico ou medicamentos em geral, observado o dever de zelo e conservação de rendas, bens e de direito 
adquiridos, em prol do interditando. Lavre-se o competente termo nos autos. Dispenso a curadora ora nomeada de prestar 
caução ou especialização em hipoteca legal, em garantia, sem bens identificáveis do interditado, nos termos dos arts. 1.745, 
parágrafo único, do Código Civil. Também não há porque prestar contas da gestão dos bens e/ou direitos do curatelado, 
ressalvadas as determinações judiciais, sob risco de ser destituído e responder pela desídia, na forma dos arts. 1.755, 1.762 e 
1.774 do citado codex substantivo civil. Anoto que a alienação de quaisquer bens pertencentes ao curatelado requer prévia 
autorização judicial.     Inscreva-se a presente Sentença nos assentamentos do Registro de Pessoas Naturais e providenciem-se 
as publicações pertinentes, nos termos do artigo 9º do Código Civil e artigo 755, § 3º do Código de Processo Civil. Custas nos 
termos da lei, com a ressalva do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil, caso as partes sejam beneficiárias da gratuidade 
da Justiça. Publicada e registrada eletronicamente. Intimem-se. Cumpridas as formalidades legais, arquivem-se com as baixas 
normativas. Araguatins/TO, 20 de abril de 2022. Dr. José Carlos Tajra Reis Júnior - Juiz de Direito Titular da Vara Cível desta 
Comarca de Araguatins – TO. 
 

ARAPOEMA 
1ª escrivania cível 

Editais de citações com prazo de 30 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE TRINTA DIAS 
ARROLAMENTO COMUM Nº 0000011-94.2021.8.27.2708/TO 
AUTOR: THAISE ROCHA DA SILVA 
AUTOR: GABRIEL ROCHA DA SILVA 
AUTOR: APARECIDA ROCHA DA SILVA 
RÉU: ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS 
O Doutor Jordan Jardim, Juiz de Direito da Vara de Família, Sucessões, Infância e Juventude, desta Comarca de Arapoema – 
To., na forma da Lei, etc... FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que por este 
meio CITA, o requerido ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS, brasileiro, casado, pedreiro, inscrito no CPF sob n. 928.938.481-68, 
portador do RG n. 324.869 SSP/TO, residente e domiciliado EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO, de todos os termos da 
presente Ação de Execução, para efetuar o pagamento das prestações alimentícias em atraso, bem como as que vencerem no 
curso da demanda, provar que já o fez ou justificar a impossibilidade de fazê-lo, no prazo de 03 (três) dias, em conformidade com 
o artigo 528 do CPC, sob pena de mandar protestar o pronunciamento judicial nos termos do artigo 528, §1º do CPC, bem como 
ser decretada sua prisão civil pelo prazo de um a três meses nos termos da norma do art. 528 § 3º do CPC). Ressalta-se que a 
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quantia deverá ser entregue em mãos da genitora do infante, mediante recibo ou via depósito bancário. Tudo nos termos do r. 
despacho a seguir transcrito: “DEFIRO o pedido de citação editalícia, ADVERTINDO a parte requerente que caso comprovado 
que alegou dolosamente a ocorrência das circunstâncias autorizadoras da citação por edital, incorrerá em multa de 05 (cinco) 
vezes o salário mínimo, revertida em benefício do citando (CPC, art. 258). EXPEÇA-SE edital, com prazo de 30 (trinta) dias úteis 
contados da data da primeira publicação. PUBLIQUE-SE na rede mundial de computadores, no sítio do Tribunal de Justiça do 
Estado do Tocantins. Em caso de não comparecimento da parte, NOMEIO como curador especial para defender os interesses 
do(s) requerido(s) citado(s) por edital, a Defensoria Pública do Estado do Tocantins, nos termos do art. 72, II do CPC. INTIME-SE 
o curador da presente nomeação, CONCEDENDO-LHE vistas ao processo pelo prazo legal (CPC, art. 186). Ao cartório expeça-
se o necessário. Cumpra-se. Arapoema - TO, data certificada pelo sistema. Jordan Jardim Juiz de Direito”. E para que ninguém 
possa alegar ignorância, mandou o MM. Juiz que fosse expedido o presente Edital que será publicado no Diário da Justiça deste 
Estado e afixado no placard do Fórum local. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Arapoema, Estado do Tocantins, 
aos seis dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e dois (06/07/2022). Eu, Elias Sampaio Ferreira, Técnico Judiciário, 
digitei e subscrevi. 
 

COLINAS 
1ª vara cível 

Editais de citações com prazo de 20 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS 
Autos n.: 0011564-52.2018.8.27.2706 
Ação: Execução de Título Extrajudicial 
Requerente: MATEUS CARDOSO MEDEIROS 
Requerido: SANDRO RODRIGUES FILHO 
O Doutor JOSÉ ROBERTO FERREIRA RIBEIRO, Juiz de Direito nesta Comarca de Colinas do Tocantins, Estado do Tocantins, 
na forma da lei etc...FAZ SABER, a todos quanto os presentes virem ou dele conhecimento tiverem, que através deste Edital 
expedido nos autos em epigrafe, realiza  a  CITAÇÃO  do espólio da parte autora, de quem for sucessor ou de seus herdeiros, 
atualmente em local incerto e não sabido, para que, no prazo acima, manifestem interesse na sucessão processual e promovam 
a respectiva habilitação, sob pena de extinção do feito, sem resolução do mérito (CPC, art. 313, § 2º, II).” DADO E PASSADO 
nesta cidade e Comarca de Colinas do Tocantins - TO, ao 30 de junho do ano de 2022. Eu, Pollyanna Kalinca Moreira, Técnica 
Judiciária, digitei e conferido pela Chefe de Secretaria, Valquíria Lopes Brito. 
 

COLMEIA 
1ª escrivania cível 

Editais de citações com prazo de 20 dias 
EDITAL Nº 5817886 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 20 DIAS 
AUTOS: 0001702-28.2021.8.27.2714 
CHAVE DO PROCESSO: 678181191221 
REQUERENTE: ESTADO DO TOCANTINS 
REQUERIDO: DIVA MARIA DA CUNHA 
O Dr. MARCELO ELISEU ROSTIROLLA - MM. Juiz de Direito desta Comarca de Colméia, Estado do Tocantins, no uso de suas 
atribuições legais, na forma da lei, etc... FAZ SABER a todos quantos podem interessar que por este juízo e respectiva escrivania 
se processam os termos da ação em epigrafe. O presente por FINALIDADE DE CITAR a Requerida DIVA MARIA DA CUNHA, 
estando em lugar incerto e não sabido, dos termos da presente ação, e que, querendo, apresentar sua defesa no prazo legal. 
Conforme despacho contido no evento 40. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Colméia, aos quatro dias do mês de 
julho de 2022 (04/07/2022). EU, Tânia dias Barbosa Castro, Escrivã do 1ª Cível o digitei e subscrevo. Certifico e dou fé que, 
afixei no placard do Fórum local, copia do presente edital, nesta data. Colméia-TO, 04 de Julho de 2022. Documento eletrônico 
assinado por MARCELO ELISEU ROSTIROLLA, Juiz de Direito, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de 
dezembro de 2006 e Instrução Normativa nº 5, de 24 de outubro de 2011. 
 

CRISTALÂNDIA 
1ª escrivania cível 

Intimações às partes 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA  
AUTOS N°: 00032736520208272715   chave de acesso nº. 997834575720 
Ação: Execução de Título Extrajudicial 
Requerente: INDIGO BRAZIL AGRICULTURA LTDA 
Requerido: ANILDA ZIMMERMANN JAEGER 
FINALIDADE: INTIMAR o requerido ANILDA ZIMMERMANN JAEGER, CPF: 52436985987 da SENTENÇA prolatada no evento 
43 dos referidos autos, conforme teor da parte conclusiva a seguir transcrita: “Ante o exposto, com fundamento no art. 485, inciso 
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VIII do Código de Processo Civil, HOMOLOGO POR SENTENÇA o pedido de  DESISTÊNCIA; de consequência,  JULGO 
EXTINTO O PROCESSO,  SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.5. DETERMINO a baixa nas restrições eventualmente existentes 
pertinentes ao feito.6. CONDENO a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais. Sem honorários, diante da 
não formação da relação processual. 7. REMETA-SE à Contadoria Judicial Unificada (COJUN) para apuração das custas finais 
e/ou taxa judiciária (caso existente), nos termos do artigo 1º do Provimento nº. 3/2016/CGJUS c/c Provimento nº. 
11/2019/CGJUS .7.1 No caso de existência de débitos, conforme os parágrafos 3º a 5º do artigo 1º do Provimento nº. 
3/2016/CGJUS, caberá a Diretoria Financeira a instauração de processo administrativo, em que o devedor será notificado para o 
pagamento espontâneo, no prazo de 15 (quinze) dias. 7.2 Advirta-se a parte devedora que no caso de não pagamento sujeitar-
se-á a protesto no Tabelionato competente (Provimento CGJUS/TO nº 3/2016, art. 1º, § 4º).7.3 Decorrido o prazo sem 
pagamento, será expedida certidão de dívida judicial pela Diretoria Financeira e posteriormente remetida ao Cartório de Protesto 
competente, tudo conforme o Provimento CGJUS/TO nº 3/2016, art. 1º, §§ 4º e 5º. 8. INTIMEM-SE. Com o trânsito em 
julgado, ARQUIVE-SE com as cautelas legais. 9. CUMPRA-SE.10. Cristalândia/TO, data no sistema e-Proc.” 
 

DIANÓPOLIS 
1ª vara criminal 

Editais de intimações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 DIAS 
O Dr. BALDUR ROCHA GIOVANINNI, MM. Juiz de Direito Titular da Escrivania Criminal da Comarca de Dianópolis, Estado do 
Tocantins, na forma da lei, etc... FAZ SABER a todos os que o presente edital virem, ou dele tiverem conhecimento, e, em 
especial o réu, que por este Juízo e Escrivania Criminal, tramitam os autos de Medidas Protetivas de Urgência n° 0000207-
06.2022.8.27.2716, em que figura como requerido JOSEMAR CAMBIMBA, atualmente em lugar incerto e não sabido, conforme 
certificou o senhor Oficial de Justiça incumbido da diligência. E, para que chegue ao conhecimento do requerido, expediu-se o 
presente Edital ficando, assim, intimado do teor da decisão em sua parte conclusiva a seguir descrita:   Forte nessas razões, com 
fundamento nos artigos 22 e 23 da Lei n. 11.340/06, DECRETO AS SEGUINTES medidas protetivas em desfavor do 
representado: 1) Manter-se afastado da convivência e contato com a ofendida, dos seus familiares e testemunhas, por 
qualquer meio de comunicação, inclusive por telefone; 2) Não se aproximar da vítima em hipótese alguma, mantendo a 
distância mínima de 500 (quinhentos) metros. O PRAZO DA MEDIDA PROTETIVA SERÁ DE 06 (SEIS) MESES, 
PRORROGÁVEIS, CASO HAJA INTERESSE DA VÍTIMA, que deverá ser intimada após o decurso do prazo. Caso o 
requerido não cumpra as medidas estipuladas, poderá ser decretada a prisão preventiva, consoante autorização insculpida no 
artigo 313, inciso III do CPP. Oficie-se ao Pelotão da Polícia Militar e/ou civil da cidade de Dianópolis para que tomem 
conhecimento das medidas aplicadas em favor da vítima. DECISÃO COM FORÇA DE MANDADO. Intime-se o requerido e cite-o 
para, querendo, apresentar defesa no prazo de 05 (cinco) dias, caso queira. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de 
Dianópolis - TO, 30 de junho de 2022. Eu, Mário Sérgio Melo Xavier, Servidor da Secretaria, digitei e conferi. 
 

Editais de citações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 DIAS 
O Dr. BALDUR ROCHA GIOVANINNI, MM. Juiz de Direito Titular da Escrivania Criminal da Comarca de Dianópolis, Estado do 
Tocantins, na forma da lei, etc... FAZ SABER a todos que o presente edital com o prazo de QUINZE (15) dias virem ou dele 
tiverem conhecimento, que neste Juízo corre em seus trâmites legais, um PROCESSO CRIME nº 00026081220218272716, que 
o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, como Autor, move contra o Denunciado ORLANDO CAMPOS SOARES, como incurso 
nas sanções do Artigo 33, caput e §1º, inciso II da Lei 11.343/06. E como esteja em lugar incerto ou não sabido, conforme 
certificou o Senhor Oficial de Justiça incumbido da diligência, fica citado e intimado para responder à acusação, por escrito, no 
prazo de 10 (dez) dias , por meio de advogado regularmente constituído ou da Defensoria Pública, nos termos do Art. 406 do 
CPP, com as advertências abaixo: 1. O(s) réu(s) poderá(ão)) arguir preliminares e alegar tudo que interesse a sua defesa, 
oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 
qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário; 2. Seja o(s) réu(s) esclarecido(s) que a não apresentação da 
resposta no prazo acima assinalado, implicará à nomeação da Defensoria Pública para a prática do ato. FICANDO desde logo 
citado para todos os demais termos e ato do processo, sendo-lhe de direito fazer-se acompanhar de advogado, e se ver 
processar, promover sua defesa e ser notificadodos ulteriores termos do processo, a que deverá comparecer, sob pena de 
revelia. Para conhecimento de todos é passado o presente edital, cuja 2ª via fica afixada na local de costume. DADO E 
PASSADO nesta cidade e Comarca de Dianópolis - TO, 30 de junho de 2022. Eu, Mário Sérgio Melo Xavier, Servidor da 
Secretaria, digitei e conferi. 
 

GURUPI 
Central de execução fiscal 

Editais de citações com prazo de 30 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 DIAS  
Na forma da Lei. Determino à CITAÇÃO do executado: W S COLETA - DISTRIBUIDORA – ME- - CPF/CNPJ: 23.911.813/0001-
39, e dos sócios solidários da empresa; WESNEY SILVA COLETA, CPF. 036.719.031-12, por estar atualmente em lugar incerto 
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e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL - Autos Eletrônico - e-Proc – n° 
0010127- 88.2019.827.2722, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, bem como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, 
pagar(em) a dívida indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa No (S). C-1211/2019, cujo valor até a data do ajuizamento do 
referido feito executivo é de R$ 81.316,57(oitenta e um mil trezentos e dezesseis reais e cinqüenta e sete centavos) que deverá 
ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste 
Juízo em estabelecimento oficial de crédito que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a 
penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. E, para que chegue ao conhecimento 
de todos e ninguém possa alegar ignorância, mando expedir o presente que será publicado na forma da lei. Cite-se. Cumpra-se. 
Gurupi/TO 05 de julho de 2022. Doutor Nassib Cleto Mamud, MM. Juiz de Direito da Vara dos Feitos, Fazenda e Registros 
Públicos desta cidade e Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 DIAS  
Na forma da Lei. Determino à CITAÇÃO do executado: MARIA JOSEITA GLORIA DOS SANTOS - CPF/CNPJ n° 178.169.712-
49, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO 
FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 0010072-40.2019.827.2722, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, bem 
como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa No (S). 20190038036, 
cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 1.463,40 (Um Mil e Quatrocentos e Sessenta e Três 
Reais e Quarenta Centavos) que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos ou, garantir (em) a Execução: 
efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo em estabelecimento oficial de crédito que assegure a atualização 
monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e 
aceitos pelo exequente. E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mando expedir o 
presente que será publicado na forma da lei. Cite-se. Cumpra-se. Gurupi/TO 06 de julho de 2022. Doutor Nassib Cleto Mamud, 
MM. Juiz de Direito da Vara dos Feitos, Fazenda e Registros Públicos desta cidade e Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 DIAS  
Na forma da Lei. Determino à CITAÇÃO do executado: VERONILIA DIAS DA SILVA - CPF/CNPJ n° 192.153.551-20, por estar 
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – 
Autos Eletrônico - e-Proc - nº 0010056-86.2019.827.2722, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, bem como, para, 
no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa No (S). 20190038645, cujo valor até 
a data do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 1.889,26 (Um Mil e Oitocentos e Oitenta e Nove Reais e Vinte e Seis 
Centavos) que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito em 
dinheiro à ordem deste Juízo em estabelecimento oficial de crédito que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança 
bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. E, para 
que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mando expedir o presente que será publicado na 
forma da lei. Cite-se. Cumpra-se. Gurupi/TO 06 de julho de 2022. Doutor Nassib Cleto Mamud, MM. Juiz de Direito da Vara dos 
Feitos, Fazenda e Registros Públicos desta cidade e Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 DIAS  
Na forma da Lei. Determino à CITAÇÃO do executado: ANTONIO TEOTONIO - CPF/CNPJ n° 088.025.991-49, por estar 
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – 
Autos Eletrônico - e-Proc - nº 0010023-96.2019.827.2722, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, bem como, para, 
no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa No (S). 20190038385, cujo valor até 
a data do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 1.651,29 (Um Mil e Seiscentos e Cinquenta e Um Reais e Vinte e Nove 
Centavos) que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito em 
dinheiro à ordem deste Juízo em estabelecimento oficial de crédito que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança 
bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. E, para 
que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mando expedir o presente que será publicado na 
forma da lei. Cite-se. Cumpra-se. Gurupi/TO 06 de julho de 2022. Doutor Nassib Cleto Mamud, MM. Juiz de Direito da Vara dos 
Feitos, Fazenda e Registros Públicos desta cidade e Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 DIAS  
Na forma da Lei. Determino à CITAÇÃO do executado: OTACILIO RIBEIRO VIANA - CPF/CNPJ n° 121.966.061-20, por estar 
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – 
Autos Eletrônico - e-Proc - nº 0009997-98.2019.827.2722, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, bem como, para, 
no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa No (S). 20190038604, cujo valor até 
a data do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 1.833,84 (Um Mil e Oitocentos e Trinta e Três Reais e Oitenta e Quatro 
Centavos) que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito em 
dinheiro à ordem deste Juízo em estabelecimento oficial de crédito que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança 
bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. E, para 
que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mando expedir o presente que será publicado na 
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forma da lei. Cite-se. Cumpra-se. Gurupi/TO 06 de julho de 2022. Doutor Nassib Cleto Mamud, MM. Juiz de Direito da Vara dos 
Feitos, Fazenda e Registros Públicos desta cidade e Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 DIAS  
Na forma da Lei. Determino à CITAÇÃO do executado: MARIA DE JESUS CARVALHO OLIVEIRA - CPF/CNPJ n° 351.361.112-
91, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO 
FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 0009949-42.2019.827.2722, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, bem 
como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa No (S). 20190036999, 
cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 1.067,69 (Um Mil e Sessenta e Sete Reais e Sessenta e 
Nove Centavos) que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito 
em dinheiro à ordem deste Juízo em estabelecimento oficial de crédito que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança 
bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. E, para 
que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mando expedir o presente que será publicado na 
forma da lei. Cite-se. Cumpra-se. Gurupi/TO 06 de julho de 2022. Doutor Nassib Cleto Mamud, MM. Juiz de Direito da Vara dos 
Feitos, Fazenda e Registros Públicos desta cidade e Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins. 
 

Vara especializada no combate à violência contra a mulher 

Editais de intimações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE DECISÃO DE PRONÚNCIA COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Ação Penal nº 0007392-14.2021.8.27.2722    
Denunciado: MAYKON DE SOUSA ARAUJO   
Vítimas: MANOEL FERREIRA DE BRITO 
O Doutor Jossanner Nery Nogueira Luna Juiz de Direito do Juízo da Especializada no Combate a Violência contra a Mulher e 
Crimes Dolosos Contra a Vida de Gurupi, Estado do Tocantins, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a todos os que o presente 
edital com prazo de quinze (15) dias virem, ou dele tiver conhecimento, que neste Juízo corre em seus trâmites legais, os autos 
de Ação Penal supra, que a Justiça Pública move contra o denunciado MAYKON DE SOUSA ARAÚJO, brasileiro, solteiro, 
nascido em 11.05.1993, natural de Gurupi-TO, filho de Marleide Leonel de Sousa e de Aliane de Araújo, portador do CPF 
042.669.581-02, atualmente em lugar incerto e não sabido, ficando o acusado MAYKON DE SOUSA ARAÚJO, acima 
qualificado da decisão proferida cujo segue transcrito o dispositivo: Decido. PRELIMINAR - DA NULIDADE DO 
INTERROGATÓRIO POLICIAL. OFENSA AO DISPOSTO NO ART.23, DA LEI Nº 12.850/2013. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA 
AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. A Defesa do acusado alegou nulidade tendo em 
vista que o depoimento do réu teria sido realizado sem a prévia vista dos autos ao seu defensor. Nesse ponto, oportuno destacar 
que o acusado foi informado do seu direito constitucional, dentre eles o direito ao silêncio e assistência de advogado, mediante 
os quais poderiam ter a oportunidade de serem colaboradores caso desejassem. Sobre o tema, é cediço que o Superior Tribunal 
de Justiça “possui entendimento no sentido da prescindibilidade da presença do advogado durante o interrogatório extrajudicial" 
(RHC n. 94.584/RS, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, 6ª T., DJe 1º/10/2019). Nesse trilhar, nota-se que o parágrafo único do 
art. 23 da Lei n.º 12.850/13, ao prever que o defensor do investigado terá assegurada a prévia vista dos autos, não traz 
exatamente um rito diferenciado, mas uma garantia de que, uma vez que o investigado constitua advogado ou defensor público, 
a estes será resguardado o prévio acesso aos autos. De fato, a previsão legal não diz respeito a um rito a ser observado pela 
autoridade policial em todos os casos indistitamente, mas se trata de um dispositivo com aplicabilidade restrita às hipóteses em 
que houver defesa constituída e essa requerer a observância da garantia. Aliás, a Corte Superior de Justiça em recente julgado 
envolvendo organização criminosa decidiu que não há sequer nulidade pela ausência de interrogatório do investigado no curso 
do inquérito policial, ante a natureza inquisitorial e administrativa do procedimento investigativo (AgRg no RHC 153.352/SP, Rel. 
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021). Nesse passo, quanto à alegada 
violação à ampla defesa por não ter tido a oportunidade de conhecer e argumentar na fase inquisitorial sobre as provas e indícios 
apresentados, entendo que não merece prosperar, mesmo porque desde a denúncia os autos de inquérito estão vinculados a 
esta ação penal. Diante do exposto, indefiro o requerimento de nulidade posto pela Defesa. DO MÉRITO - A pronúncia é um 
mero juízo de admissibilidade da acusação adstrito à existência de prova da materialidade do delito e indícios suficientes da sua 
autoria. Nela deve-se evitar o exame aprofundado da prova a fim de não influir indevidamente no convencimento dos jurados, 
que são os juízes naturais da causa. A materialidade pode ser extraída do Inquérito Policial relacionado, inclusive, do laudo 
necroscópico (evento 4, REQEXAM1 do IP), laudo de local do crime (evento 11, LAUDO/1 do IP) e laudo do evento 51 do IP. O 
segundo elemento necessário para a decisão de pronúncia é a existência de indícios suficientes de autoria. Neste ponto, os 
laudos periciais acima destacados, e outras provas coligadas dos autos apontam a autoria do delito ao acusado. A testemunha 
Kaian Felipe Martins Dias declarou em juízo que “já trabalhou com o acusado no ramo de pintura. Que é de confiança. Que não 
sabe da vida pessoal do acusado”. A testemunha Gabriel Martins Costa relatou em juízo que “trabalhou por muito tempo com o 
acusado, e este era bom de serviço, era pontual. Que não conhece a vítima. Que não sabe se o acusado faz parte de 
organização criminosa”. O acusado, em seu interrogatório judicial, usou do seu direito constitucional de permanecer em silêncio. 
Por sua vez, a Defesa reservou-se ao direito de apresentar suas teses defensivas em Sessão Plenária do Tribunal do Júri. Na 
fase da pronúncia prevalece o princípio in dubio pro societate, posto que a mesma não tem caráter condenatório. A decisão de 
pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da 
ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando requisitos de certeza necessários à prolação de um édito 
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condenatório, sendo que as dúvidas, nesta fase processual, resolvem-se contra o réu e a favor da sociedade, conforme 
mandamento do artigo 413, do Código de Processo Penal. No presente caso, verifico por meio das provas coligidas aos autos, 
especialmente dos em relação aos vários laudos periciais, a presença dos requisitos necessários para a prolação da decisão de 
pronúncia, uma vez que a materialidade se encontra registrada e existem indícios suficientes de autoria dos crimes que pesam 
contra o acusado Maykon. Portanto, verificada a prova da materialidade e indícios suficientes da autoria, impõe-se a pronúncia 
do acusado. Passo ao exame das qualificadoras oferecidas pelo Ministério Público na peça acusatória. No que concerne à 
qualificadora do motivo torpe, verifica-se através das provas colhidas, que o crime foi supostamente praticado em razão de que a 
vítima foi considerada pelo acusado como um “X-9”. Assim, por ter sido praticado, em tese, por motivo desprezível, a 
qualificadora do motivo torpe deverá ser mantida na decisão de pronúncia, cabendo análise por parte dos Jurados. No que 
concerne à qualificadora de recurso que impossibilitou a defesa da vítima é indispensável à prova de que o agente teve por 
propósito efetivamente surpreender a pessoa visada, enganando-a, impedindo-a de defender-se ou, ao menos, dificultando-lhe a 
reação. No caso, o acervo probatório indica, em princípio, que a vítima não esperava o ataque perpetrado pelo acusado. Assim, 
a qualificadora de recurso que impossibilitou a defesa da vítima deverá ser mantida na decisão de pronúncia, cabendo análise 
oportuna por parte dos Jurados. Ressalta-se que o afastamento das qualificadoras somente poderá ocorrer quando 
manifestamente improcedentes e descabidas, o que não é a hipótese do processo. Noticia a denúncia a existência, em tese, de 
crime conexo ao delito de competência do júri, imputado ao acusado (art. 2, §2º da Lei 18.250/2013). Na decisão de pronúncia 
por crime doloso contra a vida, deve o condutor procedimental, sem proceder à análise do mérito da imputação do delito conexo, 
remeter a julgamento pelo Conselho de Sentença, sob pena de usurpação da competência do Tribunal Popular do Júri, 
consoante entendimento do art. 78, inciso I, do Código de Processo Penal. Isto posto, PRONUNCIO o acusado MAYKON DE 
SOUSA ARAÚJO sujeitando-o a julgamento pelo Tribunal do Júri desta Comarca, como incurso na sanção do artigo 121 §2°, I e 
IV do Código Penal e artigo 2° §2° da Lei 12.850/2013, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal. Determino à 
serventia: Intime-se o acusado; Intimem-se o MP e a Defesa; Transitada em julgado esta decisão e/ou sendo mantida em caso 
de recurso, intime-se o Ministério Público e a Defesa para, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentarem róis de testemunhas que 
irão depor em plenário, no máximo de 5 (cinco), podendo ainda, juntar documentos e requerer diligência, sob pena de preclusão 
(art. 422/CPP); Após, conclusos para relatório. Gurupi, data certificada pelo sistema. Jossanner Nery Nogueira Luna - Juiz de 
Direito, para conhecimento de todos será publicado o presente edital no Diário da Justiça. DADO E PASSADO nesta cidade e 
Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins, quarta-feira, 6 de julho de 2022. Eu, Diane Perinazzo, Diretora de Secretaria, que 
digitei e lavrei o presente. Jossanner Nery Nogueira Luna Juiz de Direito. 
 

ITAGUATINS 
1ª escrivania criminal 

Editais de citações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 DIAS 
Classe da ação: Ação Penal - Procedimento Ordinário 
Autos nº 0000250-91.2018.8.27.2712 
Réu: FRANCISCO RODRIGUES DOS SANTOS 
O Doutor LUIZ ZILMAR DOS SANTOS PIRES, Juiz de Direito da 1ª Escrivania Criminal da Comarca de Itaguatins, Estado do 
Tocantins, no uso de suas atribuições legais e na forma legal, etc. FAZ SABER a todos os que o presente edital virem, ou dele 
tiverem conhecimento, que por meio deste edital fica CITADO por edital para no prazo com prazo de 15 (quinze) dias, o acusado 
FRANCISCO RODRIGUES DOS SANTOS, vulgo “Negão”, brasileiro, casado, autônomo, natural de Imperatriz/MA, CPF 
nº282.505.323-68, nascido em 25/08/1971, filho de Djalma Cruz dos Santos e de Maria Rodrigues dos Santos, residente na Rua 
Rio Grande do Norte, nº 22, próximo ao Posto de Combustível ‘’Cidade Esperança’’, Bairro Santa Rita, município de 
Imperatriz/MA, atualmente em local incerto e não sabido, para responder a acusacao, por escrito, 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, oportunidade em que poderá arguir preliminares e alegar tudo o que interesse 
à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e 
requerendo sua intimação, quando necessário, nos autos de acao penal n° 0000250-91.2018.8.27.2712, no qual o mesmo foi 
denunciado pelo delito tipificado no artigo 184, § 2º, do Código Penal Brasileiro. E, para que chegue ao conhecimento do 
denunciado e que no futuro ninguém alegue ignorância, mandou o MM. Juiz expedir este Edital, que será afixado no placar do 
edifício do Fórum local e publicado no Diário da Justiça deste Estado. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Itaguatins, 
Estado do Tocantins, aos vinte e quatro dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e dois (24/03/2022). Eu, Kessyone da 
Silva Aguiar, Chefe de Secretaria, o digitei e subscrevi. 
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MIRACEMA 
1ª vara cível 

Editais 
EDITAL Nº 5691174 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 DIAS DOS TERCEIROS INTERESSADOS, INCERTOS E DESCONHECIDOS 
O DOUTOR ANDRÉ FERNANDO GIGO LEME NETTO, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Miracema do Tocantins, 
Estado do Tocantins, no uso de suas atribuições legais e na forma da lei, etc...FAZ SABER, a quantos o presente edital de 
citação com prazo de 30 dias, extraído do processo nº 0002812-29.2021.8.27.2725, Ação de Usucapião, onde figura como 
requerente LUZIMAR DO NASCIMENTO e JOSILEIDE RODRIGUES BARBOSA NASCIMENTO e requeridoOLINDA ROCHA 
BARBOSA, MARIA DA APARECIDA CASTRO LUSTOSA, KEILA BRITO DOS SANTOS BARBOSA, JOZIVANIA RODRIGUES 
BARBOZA, JOZIVAL RODRIGUES BARBOZA, JOZILIENE RODRIGUES BARBOZA AIRES, JOZILDA RODRIGUES BARBOZA, 
JOZENILDO RODRIGUES BARBOZA, JOZELINO RODRIGUES BARBOZA e JOSIVAN RODRIGUES BARBOSA, virem ou dele 
conhecimento tiverem que, por este ficam devidamente CITADOS: Os terceiros interessados, incertos e desconhecidos, em lugar 
incerto e não sabido, dos termos da petição inicial e para contestar a ação no prazo de 15 dias, à contar da data da publicação, 
para a qual restam os terceiros interessados, incertos e desconhecidos, devidamente intimados por meio deste. 
DESPACHO:DESPACHO/DECISÃO CITEM-SE os proprietários do imóvel,  bem como  confinantes e seus respectivos cônjuges, 
na forma do art. 246, §3º, do CPC, para oferecimento de resposta, em 15 (quinze) dias. Além disso, CITEM-SE, por edital, com 
prazo de 30 (trinta) dias, aqueles que se encontram  em local incerto e não sabido, bem como os eventuais interessados, para 
oferecimento de resposta. A publicação do edital deverá ser feita no Diário do Poder Judiciário . Não sendo possível a publicação 
na forma do art. 257, II, do CPC, o edital deverá ser afixado no local de costume e, pela imprensa, publicado uma vez no diário 
de Justiça e duas vezes em algum jornal local de ampla circulação, com intervalos de 15 (quinze) dias (art. 257, parágrafo único, 
do CPC), comprometendo-se o autor a comprovar as publicações na imprensa local, ficando isento deste encargo, todavia, se for 
beneficiário da JG. Por fim, INTIMEM-SE as Fazendas Públicas Municipal, Estadual e Federal, por seus representantes, para 
que manifestem interesse na causa, no prazo de 30 (trinta) dias. . E, para que ninguém possa alegar ignorância, expediu-se este 
Edital que será publicado na forma da lei, e terá uma via afixada no lugar de costume, na sede deste Juízo. DADO E PASSADO 
nesta cidade de Miracema do Tocantins, 21 de junho de 2022. Eu, Adriana Barbosa de Sousa, Servidor Judicial, o digitei. 
Assinado digitalmente por DR. ANDRÉ FERNANDO GIGO LEME NETTO -  Juiz de Direito 
 

PALMAS 
 Secretaria Judicial Unificada das Varas Cíveis 

Editais de intimações com prazo de 20 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO 
PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS - AUTOS:0035506-39.2021.8.27.2729 
Procedimento Comum Cível 
AUTOR: DBARROS ELETRICA E HIDRAULICA EIRELI - CNPJ: 23119403000150 
RÉU: WENDER JUSTO VIEIRA - CPF: 97892670106 
FAZ SABER a todos quantos que o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, que pelo Juízo da 2ª Vara Civel de 
Palmas/TO, tramita o processo de nº 0035506-39.2021.8.27.2729, Classe: Procedimento Comum Cível, proposta por DBARROS 
ELETRICA E HIDRAULICA EIRELI em desfavor de WENDER JUSTO VIEIRA, e que por este meio, procede a INTIMAÇÃO da 
parte Requerente DBARROS ELETRICA E HIDRAULICA EIRELI, atualmente em endereço incerto e não sabido, para que no 
prazo de 10 dias efetue o recolhimento das custas e despesas processuais, sob pena de cancelamento da distribuição (art. 290 
do CPC) e/ou extinção e arquivamento do processo, nos termos do artigo 485, inciso III do Código de Processo Civil.SILVANA 
MARIA PARFIENIUK, Juíza Coordenadora. 
 

Editais de citações com prazo de 20 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO 
PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS - AUTOS:0009480-38.2020.8.27.2729 
Procedimento Comum Cível 
AUTOR: SANGELA NEGRI SILVA - CPF: 04478329133 
AUTOR: ELIANE ALVES DE QUEIROZ CATTONY - CPF: 99332230110 
AUTOR: ANDREI CONTI TOCCHIO - CPF: 02821611129 
AUTOR: GILBERTO SOARES - CPF: 02809300119 
AUTOR: AMANDA MAYARA AUGUSTO SALGADO - CPF: 04230553137 
RÉU: AGENCIA MUNDI INTERCAMBIO E TURISMO EIRELI - CNPJ: 17367352000182 
FAZ SABER a todos quantos que o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, que pelo Juízo da 2ª Vara Civel de 
Palmas/TO, tramita o processo de nº 0009480-38.2020.8.27.2729, Classe: Procedimento Comum Cível, proposta por SANGELA 
NEGRI SILVA, ELIANE ALVES DE QUEIROZ CATTONY, ANDREI CONTI TOCCHIO, GILBERTO SOARES e AMANDA 
MAYARA AUGUSTO SALGADO em desfavor de AGENCIA MUNDI INTERCAMBIO E TURISMO EIRELI, e que por este meio 
procede a CITAÇÃO da parte Requerida AGENCIA MUNDI INTERCAMBIO E TURISMO EIRELI, CNPJ: 17367352000182, 
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atualmente em endereço incerto e não sabido, para tomar conhecimento da presente ação, bem como, para que, no prazo de 15 
(quinze) dias, ofereça defesa, sob pena de serem aceitos como verdadeiros os fatos articulados na inicial, cientificando-o que, 
em caso de revelia, será nomeado Curador Especial, conforme determinado no Despacho do evento 127.SILVANA MARIA 
PARFIENIUK, Juíza Coordenadora. 
 

Editais de citações com prazo de 30 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO 
PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS - AUTOS: 0029055-95.2021.8.27.2729 
Procedimento Comum Cível 
AUTOR: YGOR RODRIGUES DE SOUSA - CPF: 05331737102 
RÉU: CASA DA ROCA LTDA - CNPJ: 03647722000120 
FAZ SABER a todos quantos que o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, que pelo Juízo da 3ª Vara Civel de 
Palmas/TO, tramita o processo de nº 0029055-95.2021.8.27.2729, Classe: Procedimento Comum Cível, proposta por YGOR 
RODRIGUES DE SOUSA em desfavor de CASA DA ROCA LTDA, e que por este meio procede a CITAÇÃO da parte 
Requerida CASA DA ROCA LTDA, CNPJ: 03647722000120, atualmente em endereço incerto e não sabido, para tomar 
conhecimento da presente ação, bem como, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, ofereça defesa, sob pena de serem 
aceitos como verdadeiros os fatos articulados na inicial, cientificando-o que, em caso de revelia, será nomeado Curador Especial, 
conforme determinado no Despacho do evento 55.SILVANA MARIA PARFIENIUK, Juíza Coordenadora. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO 
PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS - AUTOS:0021640-32.2019.8.27.2729 
Procedimento Comum Cível 
AUTOR: OSWALDO ROCHA DOURADO JUNIOR - CPF: 02005725129 
RÉU: FENIX RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO E ASSESSORIA LTDA - CNPJ: 26150033000101 
FAZ SABER a todos quantos que o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, que pelo Juízo da 1ª Vara Civel de 
Palmas/TO, tramita o processo de nº 0021640-32.2019.8.27.2729, Classe: Procedimento Comum Cível, proposta por OSWALDO 
ROCHA DOURADO JUNIOR em desfavor de FENIX RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO E ASSESSORIA LTDA, e que por este 
meio procede a CITAÇÃO da parte Requerida FENIX RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO E ASSESSORIA LTDA, CNPJ: 
26150033000101, atualmente em endereço incerto e não sabido, para tomar conhecimento da presente ação, bem como, para 
que, no prazo de 15 (quinze) dias, ofereça defesa, sob pena de serem aceitos como verdadeiros os fatos articulados na inicial, 
cientificando-o que, em caso de revelia, será nomeado Curador Especial, conforme determinado no Despacho do evento 
103.SILVANA MARIA PARFIENIUK, Juíza Coordenadora. 
 

2ª vara criminal 
Editais de intimações de sentença com prazo de 90 dias 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA COM PRAZO DE 90 (NOVENTA) DIAS 
AUTOS Nº 00426019120198272729 
Juizo da 2ª Vara Criminal de Palmas 
AÇÃO PENAL - Procedimento Ordinário 
Acusada: ANTONIO ALVES DO NASCIMENTO 
FINALIDADE: O juiz de Direito  LUIZ ZILMAR DOS SANTOS PIRES, do Juizo da 2ª Vara Criminal de Palmas , no uso das suas 
atribuições legais, etc. FAZ SABER a todos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, por esse meio, 
INTIMA o acusado(a) ANTONIO ALVES DO NASCIMENTO ?,brasileiro, união estável, mecânico, nascido aos 03/08/1989, 
natural de Duque Bacelar/MA, CPF n.º  066.614.383-80, filho de Maria Francinete Alves. 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 
0042601-91.2019.8.27.2729, cujo resumo/teor segue transcrito: 1. RELATÓRIO Trata-se de ação penal promovida pelo 
Ministério Público do Estado do Tocantins em desfavor de Antônio Alves do Nascimento, brasileiro, união estável, mecânico, 
nascido aos 03/08/1989, natural de Duque Bacelar/MA, filho de Maria Francinete Alves, CPF n.º 066.614.383-801, pela prática 
das condutas descritas nos artigos 217-A, caput, c/c artigo 226, II, ambos do Código Penal, praticado por duas vezes, na forma 
do artigo 71, caput, do Código Penal, pelos fatos assim narrados na peça exordial, os quais transcrevo, in verbis: [...] Noticiam os 
autos do Inquérito Policial que, no mês de outubro de 2018, por quatro vezes, nas mesmas circunstâncias de tempo e local, na 
residência localizada na Qd. 407 Norte, alameda 3, nesta cidade e comarca, o denunciado ANTÔNIO ALVES DO NASCIMENTO, 
valendo-se do mesmo modo de execução, constrangeu a criança, sua enteada D. G. D. A., ao mostrarlhe vídeos de cunho 
pornográfico e com ela praticou, por duas vezes, atos libidinosos diversos da conjunção carnal com a vítima , com 8 anos de 
idade à época dos fatos. Segundo se apurou, a vítima morava na residência da família com a mãe, o padrasto e os irmãos, 
quando, em outubro do ano de 2018, por quatro vezes, o denunciado mostrou vídeos pornográficos no celular para a vítima, bem 
como, por duas vezes, foi na cama da enteada durante a noite enquanto todos dormiam e tocou nas partes íntimas da vítima. O 
caso só veio à tona no dia 21/11/2018 quando a vítima resolveu contar sobre os abusos sexuais para a professora após uma 
aula de ciências com o tema “higiene pessoal”. Diante dos fatos, a Escola acionou o Conselho Tutelar para as providências 
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cabíveis. Consta no laudo psicológico (fls. 1-3, INQ3, evento 1), o relato da vítima sobre os abusos sexuais sofridos, nos 
seguintes termos: “Foi o meu padrasto. Ele mexia nas minhas partes íntimas. Foi duas vezes. Foi por dentro da minha roupa. Fo i 
na frente aqui (indica região genital). Mostrou vídeos para mim e para o meu irmão umas três vezes antes de passar a mão nas 
partes íntimas”. O referido laudo concluiu que houve violência psicológica e sexual. Conforme o laudo social (fls. 9-11, INQ2, 
evento 1), a vítima disse que resolveu contar sobre os abusos na Escola porque o padrasto passava as mãos em suas partes 
íntimas e mostrava filmes pornográficos para ela e para o seu irmão Lukas Gabriel (6 anos de idade). Por fim, o laudo concluiu 
que o relato da vítima apresenta características de violência sexual – estupro de vulnerável. [...] A denúncia foi recebida em 17 
de outubro de 2019 (evento 6). Houve citação do acusado via carta precatória (evento 19). Foi apresentada resposta à acusação 
(evento 39). Por não incorrer em nenhuma hipótese prevista no artigo 397 do Código de Processo Penal, foi determinado 
inclusão em pauta para audiência de instrução e julgamento. A vítima foi ouvida através da cautelar inominada n. 
00426079820198272729 e relatou o que segue: Foi para a casa da sua vó. Quando voltou, foi dormir. Sua mãe dorme cedo e foi 
deitar também, mas demora um pouco. Seu padrasto estava acordado e foi mexer nas suas partes íntimas. O quarto é perto da 
cozinha, a luz da cozinha ilumina o quarto. Ele tirou a roupa e mostrou a parte íntima para a depoente. Virou para o lado e 
conseguiu dormir. Um dia estavam assistindo e ele mudou para um canal adulto, e colocou a depoente e Gabriel para assistir. 
Ele colocou a parte íntima dele na da vítima. Saiu e foi dormir. Sua mãe engravidou de Antônia e foi ganhar neném. Foram 
dormir, estava no meio e Gabriel estava na frente, e seu padrasto fez novamente. Toda noite ele ia para cima da depoente, mas 
saía. Contou para sua professora, ela contou para sua tia. Está morando com a sua tia. Gabriel sempre sentia saudade da sua 
mãe. Não aconteceu nada na casa da sua vó, tudo aconteceu na casa da sua mãe. No começo era bom, ele sempre dava 
brinquedo. Na primeira vez, ele pegou na sua parte íntima e disse para não contar. Depois, aconteceu todos os dias quando a 
sua mãe dormia. Quando ele tirou sua roupa, pegou a parte íntima dele e colocou na sua. Ele mexeu na sua parte íntima de 
baixo. Ele tirou as roupas da depoente. Estava na sua cama em pé, pois ele mandou. Já estava deitada antes e ele mandou ficar 
em pé. Ele falava para colocar vestido, mas gostava de ficar de shorts. Sentiu um pouco de dor na sua parte íntima de baixo. 
Ficava um pouco assustada. Sentiu alguma coisa entrando, um pouco molhado. A sensação era esquisita e saía. Não sabe se 
saiu algo de si. Ele estava de shorts, mas colocava a parte íntima fora do zíper. Não lembra quando foi a última vez. Gabriel teve 
coragem de contar que ele mostrava coisa. Aconteceu umas cinco vezes. Sua mãe dormia e ele aproveitava. Não sabe o motivo 
de não ter contado para ela. Nos canais passavam homem e mulher se beijando, a mulher fazia algo na parte íntima do homem. 
Colocava o lençol no rosto para não ver. Ele colocava as imagens no quarto, quando sua mãe estava deitada para o outro lado. 
Era na TV. A casa tinha um quarto com três camas. Gabriel tem 8 anos, acha que ele era bebê na época. Uma vez ele a tocou 
no sofá, mas sempre a sua mãe estava dormindo. Uma vez ela estava no hospital para ganhar sua irmã. A audiência de 
instrução e julgamento ocorreu em 7/4/2022. Foi decretada a revelia do acusado. Foram ouvidas as seguintes testemunhas, cujo 
resumo do depoimento as acompanha: 1. Cristiane Gomes Rodrigues, testemunha. É tia da vítima. Teve uma aula de higiene 
pessoal na casa dela e durante a aula ela perguntou a professora se era normal o padrasto ficar mostrando o pênis. Não recorda 
se ela também disse sobre passar a mão nela. A menor morou com a depoente desde seus três anos de idade, mas depois 
voltou a morar com a mãe dela. Nesse curto prazo, menos de um ano, aconteceu isso. A Daniela foi buscar a vítima na escola e 
lá a diretora da escola comentou com ela o que havia acontecido. Depois conversou com sua sobrinha. Ela falava que tinha 
medo do Antônio fazer alguma coisa com a mãe dela. A vítima disse que ele colocava vídeos pornográficos e houve um dia em 
que estava dormindo no sofá e ele passou a mão em suas partes intimas. Não disse se ele tirou a roupa dela. Foram algumas 
vezes. Eles dormiam o mesmo quarto com camas separadas. Conversou com sua irmã. Keilaine chorou e disse que ficaria do 
lado da filha, porém não foi o que aconteceu. Assim que aconteceu a menor voltou a morar com a depoente e mora até hoje. 
Antônio está morando no Maranhão. Sua irmã faleceu. Sua sobrinha sempre foi uma moça tranquila, ela só é chorona. Na 
primeira vez,  a vítima disse que estava no sofá com Gabriel e o autor passou a mão dela, já na segunda vez ela estava deitada 
na cama. 2. Eldinê Pimentel Barros Pinheiro, testemunha. É diretora da Escola João Paulo II. Durante uma aula de higiene 
pessoal a criança relatou que na casa dela aconteciam algumas coisas. Ela disse que morava com a mãe e o padrasto e ele 
passava alguns filmes inadequados para idade dela e do irmão. O irmão disse para mãe sobre os vídeos e a mãe pediu para o 
acusado parasse de mostrar. A vítima disse a professora que um dia estava no quarto e o padrasto chegou e passou a mão em 
suas partes intimas. O caso foi levado ao conselho. Ela era bem tímida. Acredita que a timidez era por este motivo. Depois que 
ela voltou a morar com a tia ela melhorou bastante, começou a brincar e conversar com os colegas de classe. Houve dispensa 
das testemunhas Daniela Gomes Rodrigues e Andressa Estefanuto Miyke. Não foi requerida nenhuma diligência. Em suas 
alegações finais por memoriais, o Ministério Público pugnou pela condenação nos termos da denúncia (evento 97). A defesa, por 
sua vez, em sede de alegações finais por memoriais, requereu a absolvição por ausência de prova. Requereu a fixação da pena 
base em seu mínimo legal, bem como regime inicial menos gravoso (evento 100). É, em síntese, o relatório. 2. 
FUNDAMENTAÇÃO Presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, tanto que sequer foram arguidas questões 
preliminares ou prejudiciais, passo ao exame do mérito da demanda. Na peça acusatória, o Ministério Público imputou ao 
acusado a prática do delito previsto no artigo 217-A, caput, do Código Penal, o qual possui a seguinte redação: Art. 217-A Ter 
conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 (catorze) anos. Pena - reclusão, de 8 (oito) a 15 (quinze) anos. 
O conjunto probatório carreado aos autos, os depoimentos colhidos na audiência de instrução e julgamento e a oitiva da vítima 
em juízo, realizada por meio de depoimento especial, comprovam a ocorrência do crime de estupro de vulnerável. A 
materialidade do delito está comprovada através do que segue: Boletim de Ocorrência nº 059557/2018 (evento 1, INQ1, fls. 2-4, 
do IP); Laudo Social n.16.1009.11.18 (evento 1, INQ2, do IP); Laudo Psicológico n.12.1033.11.18 (evento 1, INQ3, fls. 1-3, do 
IP); Depoimento especial da vítima (evento 44, autos n. 00426079820198272729) Demais depoimentos prestados em juízo. A 
autoria e a responsabilidade penal estão comprovadas pelos mesmos fundamentos acima. A vítima declarou, neste juízo, através 
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de seu depoimento especial, que o acusado aproveitava os momentos em que sua genitora estava dormindo para mostrar suas 
partes íntimas, para passar a mão em seu corpo e para praticar os abusos. Relatou que certa vez o acusado colocou o pênis em 
sua vagina sentiu algo entrando, doloroso e molhado. Em outras ocasiões, o acusado mostrava-lhe vídeos pornográficos e 
posteriormente passava a mão sobre seu corpo. A materialidade do crime restou demonstrada no Laudo Psicológico e Social, o 
qual concluiu que houve violência sexual e psicológica, conforme trechos colacionados a seguir: Laudo Social n.16.1009.11.18 
(evento 1, INQ2, do IP): Laudo Social-217.PNG Laudo Psicológico n.12.1033.11.18 (evento 1, INQ3, fls. 1-3, do IP): Psicologico-
217.PNG Assim, tem-se que o depoimento da vítima, prestado em juízo, foi coerente e coaduna com o que foi averiguado em 
fase policial nos laudos de avaliação psicológica e social. No ponto, ressalto que o Superior Tribunal de Justiça possui 
entendimento pacífico no sentido de que a palavra da vítima possui especial relevância nestes casos, pois são praticados às 
ocultas, desde que esteja em consonância com as demais provas acostadas nos autos (Edição n. 151, Jurisprudência em 
Teses). Considerando que o acusado, prevaleceu-se da condição da coabitação para praticar o crime, será aplicada a agravante 
do artigo 61, II, alínea “f”, do CP, já que aproveitava da sua condição de padrasto para abusá-la. Igualmente, levando em conta, 
que o acusado é padrasto da vítima, também deve incidir a causa de aumento prevista no artigo 226, II, do CP. Por oportuno, 
conforme entendimento do STJ, não há bis in idem na incidência simultânea da agravante e da causa de aumento de pena nos 
casos em que o abuso nas relações domésticas decorre da relação de parentesco: “1. “Não caracteriza bis in idem a utilização 
da agravante genérica prevista no art. 61, II, f, do Código Penal e da majorante específica do art. 226, II, do Código Penal, tendo 
em vista que a circunstância utilizada pelo Tribunal de origem para agravar a pena foi a prevalência de relações domésticas no 
ambiente intrafamiliar e para aumentá-la na terceira fase, em razão da majorante específica, utilizou-se da condição de padrasto 
da vítima, que são situações distintas.” (REsp 1645680/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 
14/02/2017, DJe 17/02/2017)” (AgRg no REsp 1.872.170/DF, j. 09/06/2020). “[…] A valoração negativa das circunstâncias do 
crime se deu com base no fato de que o acusado praticava os delitos na própria casa da família e nas ocasiões em que a mãe da 
ofendida não estava presente, o que tornava a vítima mais vulnerável às investidas do réu, enquanto a majorante prevista no 
inciso II do art. 226 do CP, leva em consideração a existência de relação de parentesco ou autoridade do sujeito ativo com a 
vítima, não restando caracterizado o alegado bis in idem […]” (AgRg no AREsp 1.478.526/ES, j. 06/08/2019). Ademais, verifica-
se que os crimes praticados ocorreram nas mesmas condições de tempo, lugar e  maneira de execução, pois o réu se 
aproveitava da condição de padrasto da vítima e das ocasiões em que a genitora dormia, para perpetrar os abusos, motivo pelo 
qual acolho a manifestação ministerial e reconheço a continuidade delitiva disposta no artigo 71, do Código Penal: Art. 71 - 
Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie e, pelas condições de 
tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subseqüentes ser havidos como continuação do primeiro, 
aplica-se-lhe a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, aumentada, em qualquer caso, de um 
sexto a dois terços. Conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça, a fração de aumento em razão da prática de crime 
continuado deve ser fixada de acordo com o número de delitos cometidos, aplicando-se 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5 para 
3 infrações; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações;1/2 para 6 infrações; e 2/3 para 7 ou mais infrações (HC 442.316/SP). No 
presente caso será aplicada a fração de 1/3, eis que a vítima foi segura, clara e coerente em relatar os diversos abusos e afirmar 
que ocorrerem em pelo menos cinco oportunidades. 3. DISPOSITIVO Ante o exposto, julgo procedente a denúncia para 
condenar Antônio Alves do Nascimento como incurso nas penas do artigo 217-A, caput, c/c artigo 226, II, na forma do artigo 71, 
caput, todos do Código Penal Passo à dosagem da pena, conforme artigos 59 e 68 do Código Penal. 1ª fase: das circunstâncias 
judiciais a) a culpabilidade, analisada como grau de reprovação da conduta, não foge à normalidade; b) o réu não possui maus 
antecedentes; c) a conduta social deve ser considerada favorável ao réu à míngua de provas em sentido contrário; d) a 
personalidade também deve ser considerada favorável ao réu, à míngua de prova técnica a demonstrar que o mesmo seja 
voltado para a prática delitiva; e) a motivação é normal à espécie; f) as circunstâncias também são comuns ao delito; g) não há 
consequências comprovadas; h) não há prova de que o comportamento da vítima contribuiu para a ação delitiva. Assim, 
considerando que todas as circunstâncias judiciais são favoráveis ao réu, fixo a pena-base no mínimo legal cominado, em 8 (oito) 
anos de reclusão. 2ª fase: agravantes e atenuantes Reconheço a agravante da coabitação, do artigo 61, II, alínea "f", do CP, e 
aplico a fração de 1/6 sobre a pena-base. Não há atenuantes a serem consideradas. Fixo a pena em 9 (nove) anos e 4 (quatro) 
meses de reclusão nesta fase. 3ª fase: causas de aumento e de diminuição Não há causas diminuição a serem consideradas. 
Concorrendo para o delito, no entanto, duas causas de aumento, quais sejam, grau parentesco com a vítima (art. 226, II, do CP) 
e continuidade delitiva (art. 71 do CP), uso da regra do artigo 68, parágrafo único, do CP, para aplicar a majorante que mais 
aumente - grau de parentesco -, na fração de 1/2. Fixo a pena definitiva de Antônio Alves do Nascimento em 14 (catorze) anos 
de reclusão. Considerando o patamar fixado, a reprimenda deverá ser cumprida em regime inicial FECHADO, na forma do artigo 
33, §2º, “a” do Código Penal. Inviável a substituição da pena nos termos do artigo 44, I, do CP.   Inviável a suspensão condicional 
da pena nos termos do artigo 77 do CP. Concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade. Expeça-se mandado de prisão no 
sistema BNMP2 e encaminhe à Polinter para cumprimento. Isento o acusado do pagamento das custas processuais por ser 
beneficiário da justiça gratuita. Após o trânsito em julgado, expeça-se guia de execução definitiva ao juízo da vara de execuções 
penais. O processo será encaminhado à SECRIM para as  intimações,  inclusive  da  vítima e demais providências de praxe. 
Salvo recursos e após cumprimento das diligências cartorárias, arquive-se. Palmas 21de Junho de 2022. LUIZ ZILMAR DOS 
SANTOS PIRES, Juiz de Direito, "*******". LUIZ ZILMAR DOS SANTOS PIRES- Juiz de Direito." Palmas, aos 05/07/2022. Eu, 
ELAINE APARECIDA SANTOS NASCIMENTO ALMEIDA, digitei e subscrevo 
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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 50023644220108272729, que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executado:  CONSTRUTORA PALMENSE LTDA; CNPJ/CPF nº 
37423357000192, 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, data certificada 
pelo sistema. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO NO 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), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO E INTIMAÇÃO do executado: C N C DE QUEIROZ DA SILVA; CNPJ/CPF: 
02757640000176, e do sócio coobrigado: CLAUDIA NUBIA CARDOSO DE QUEIROZ DA SILVA; CNPJ/CPF: 89723392100; 
por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO 
FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 50003079020068272729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, bem 
como para, no prazo de 15 (quinze) dias comprovar nos autos o pagamento do débito referente aos honorários 
advocatícios. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, data 
certificada pelo sistema. (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 00440249120168272729, que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica a executada: CLEBIO GONÇALVES CORREIA, CNPJ/CPF: 58603484104, 
INTIMADA 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, data certificada pelo sistema. (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 00437526320178272729, que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica a executada: MARLENE MARIA DE ALMEIDA, CNPJ/CPF: 63417421187, 
INTIMADA 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, data certificada pelo sistema. (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 50004695120078272729, que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, fica o executado: DIAS E SILVA LTDA – ME; CNPJ/CPF: 04099913000168, 
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, data certificada pelo sistema. (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 50023777520098272729, que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica a executada: ARTE &amp; COZINHA LTDA, CNPJ/CPF: 04549279000118, 
INTIMADA 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, data certificada pelo sistema. (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 
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Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc - nº 00442457420168272729, que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executado: ANTONIO PAULO BARBOSA AGUIAR, CNPJ/CPF: 
48580996104, 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, data certificada 
pelo sistema. (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 00439004020188272729, que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executado: ANTONIO VALDECIR SALVADOR, CNPJ/CPF: 41530101115, 
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, data certificada pelo sistema. (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 00103583620158272729, que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executado: RAFAEL ALVES GOMES, CNPJ/CPF: 00280474199, 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, data certificada pelo sistema. (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 00358867220158272729, que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executado: PEDRO SOARES FILHO, CNPJ/CPF: 24443972234, 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, data certificada pelo sistema. (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 50199448020138272729, que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executado: HENRIQUE ALVES DE SANTANA, CNPJ/CPF: 08376760106, 
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, data certificada pelo sistema. (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 00017643320158272729, que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executado: MANOEL FERREIRA SOARES, CNPJ/CPF: 43113893291, 
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, data certificada pelo sistema. (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 00244848620188272729, que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o sócio executado:  SONIA MARIA ALVES DOS SANTOS, CNPJ/CPF: 
65900227200, INTIMADO para, caso queira, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do Art. 854, § 3º, I e II, do CPC, 
comprovar nos autos que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade 
excessiva, conforme extrato em anexo. Ficando o executado, INTIMADO que, transcorrido o prazo supracitado sem que haja 
qualquer manifestação nos autos, dar-se-á início ao prazo de 30 (trinta) dias para a interposição dos respectivos 
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embargos. Eu_____ Wagner Ferreira Marinho, Escrivão Judicial, o digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, data 
certificada pelo sistema. (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 50009262520038272729, que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o(s) sócio(s) coobrigado(s): JAIRO OLIVEIRA MENDONCA, CNPJ/CPF nº 
32075898120, SÉRGIO DE OLIVEIRA MEDONÇA, CNPJ/CPF nº 23587342172 e OSVALDO MEDONÇA, CNPJ/CPF nº 
02617129187, bem como seu cônjuge HILDA OLIVEIRA MENDONÇA, CNPJ/CPF: 93952799172 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, data certificada pelo sistema. (AS) Wagner Ferreira Marinho – 
Escrivão - Mat. 226651. 
 

Editais de citações 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 50023644220108272729, que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, fica o executado: FRANCISCO MENDES BRAGA, CNPJ/CPF: 11891904191, 
INTIMADO para, caso queira, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do Art. 854, § 3º, I e II, do CPC, comprovar nos autos 
que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade excessiva, conforme 
extrato em anexo. Ficando o executado, INTIMADO que, transcorrido o prazo supracitado sem que haja qualquer manifestação 
nos autos, dar-se-á início ao prazo de 30 (trinta) dias para a interposição dos respectivos embargos. Eu_____ Wagner 
Ferreira Marinho, Escrivão Judicial, o digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, data certificada pelo sistema. (AS) 
Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 

Editais de citações com prazo de 30 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
forma da Lei 6.830/80, art. 8º, inciso IV, determina a CITAÇÃO do executado: MATIAS & PEREIRA LTDA, CPF/CNPJ: 
01469452000180; por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da  AÇÃO DE 
EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc – 50007143820028272729, que lhe move A FAZENDA PUBLICA 
ESTADUAL,  bem como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar (em) a dívida, indicada na(s) Certidão (ões) de Dívida Ativa 
nº(S). C-706/2001, inscrita em: 25/09/2001, referente ao ICMS;  cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo 
era de R$ 30.950,65 (Trinta mil, novecentos e cinquenta reais e sessenta e cinco centavos), que deverá ser acrescido dos 
juros, multa de mora e encargos, ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em 
estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a 
penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do 
Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a Central de 
Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, 
mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e 
assino por determinação judicial. Palmas – TO, 28 de março de 2022. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
forma da Lei 6.830/80, art. 8º, inciso IV, determina a CITAÇÃO do executado: ASINETE LINA DE OLIVEIRA, CPF/CNPJ: 
32344104100, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE 
EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc – 00440912220178272729, que lhe move A FAZENDA PUBLICA 
MUNICIPAL, bem como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar (em) a dívida, indicada na(s) Certidão (ões) de Dívida Ativa 
nº(S). 20170017151, inscrita em: 06/03/2017,  referente ao IPTU;  20170017152, inscrita em: : 05/02/2014, referente ao 
IPTU; cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 1.332,05 (Um Mil e Trezentos e Trinta e Dois 
Reais e Cinco Centavos), que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir (em) a Execução: 
efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização 
monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e 
aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será 
NOMEADO curador especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, para que chegue ao 
conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei. Eu 
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_____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 28 de março de 2022. 
(AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 

PIUM 
Diretoria do foro 

Portarias 
Portaria Nº 938/2022 - PRESIDÊNCIA/DF PIUM, de 20 de abril de 2022. 
O Excelentíssimo Senhor Wellington Magalhães, Juiz de Direito Diretor do Foro desta Comarca de Pium, Estado do Tocantins, 
no uso de suas atribuições e na forma da lei etc... 
CONSIDERANDO a necessidade da substituição da servidora JANETE DE ALMEIDA GOMES, matrícula n° 49448, Oficiala de 
Justiça Avaliadora, com lotação na Comarca de Pium, na movimentação da conta de Diligências dos Oficiais de Justiça desta 
Comarca; 
CONSIDERANDO a Decisão do CNJ (ev. 4272370) do SEI 22.0.000008712-6. 
RESOLVE: 
Art. 1º NOMEAR o servidor ANTÔNIO FRANCISCO DE CARVALHO, matrícula n° 354394, servidor cedido, Assistente 
Administrativo, com lotação na Comarca de Pium, para responder pela movimentação da conta de Diligências dos Oficiais de 
Justiça da Comarca de Pium/TO, juntamente com a servidora LUIZA MONTEIRO VALADARES, matrícula n° 165839, Técnica 
Judiciária, com lotação na Comarca de Pium, revogando-se as disposições em contrário. 
Publique-se. Cumpra-se. 
WELLINGTON MAGALHÃES 
 Juiz de Direito 
 

PONTE ALTA 
1ª escrivania cível 

Intimações às partes 
INTIMAÇÃO ÀS PARTES 
PRAZO: 15 DIAS 
AUTOS Nº 0002449-43.2020.8.27.2736     
AUTOR: TALUANA PEREIRA RODRIGUES 
ADVOGADO: MIGUEL FERREIRA DIAS – OAB/TO 008555 
REQUERIDOS: VERMUNDE GONÇALVES BARBOSA – LTDA ME 
INTIMAÇÃO: Fica o requerido acima mencionado INTIMADO da sentença proferida nos autos supracitados, cuja parte 
dispositiva passo a transcrever:  Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE a pretensão contida na inicial e o faço com 
resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para: 1) CONDENAR o requerido 
a obrigação de fazer em providenciar à expedição do diploma da requerente referente ao curso de técnica em enfermagem, no 
prazo de 30 (trinta) dias,  sob pena de multa diária de R$100,00 (cem reais) limitada ao valor de R$5.000,00 (cinco mil 
reais) pelo descumprimento da obrigação. 2) CONDENAR a requerida a pagar à Requerente a importância de R$8.000,00 (oito 
mil reais) a título de compensação por danos morais, acrescido de correção monetária pelo INPC a partir da publicação da 
presente sentença (súmula n° 362/STJ) e de juros de mora em 1% ao mês também a partir da publicação desta decisão, pois é 
o momento que a parte passa a ter o valor a pagar.  Julgo improcedente o pedido de condenação em perda e danos. Condeno, 
ainda, a requerida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor 
da condenação, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC.  Após o trânsito em julgado e o cumprimento de todas as determinações, 
arquive-se, com as cautelas de costume.  Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.  Ponte Alta/TO, 12 de Maio de 2022. 
 

PORTO NACIONAL 
1ª vara criminal 

Editais de citações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO com prazo de 15 dias  
O Doutor ALESSANDRO HOFMANN TEIXEIRA MENDES, Juiz de Direito  da 1ª Vara Criminal da Comarca de Porto 
Nacional/TO, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a todos os que o presente edital virem, ou dele conhecimento tiverem, que neste 
Juízo corre seus trâmites legais, processo crime nº. 00010284420228272737 - Homicídio Qualificado - Justiça Pública desta 
Comarca – como Autora, move contra GABRIEL OLIVEIRA RAMOS, brasileiro, solteiro, nascido em 13/10/2000, filho de Adicléia 
Rodrigues de Oliveira, CPF nº 08683849171, encontrando-se em lugar incerto e não sabido, fica então CITADO da presente 
ação pelo presente, para responder a acusação, por escrito, no prazo de dez (10) dias, nos termos dos artigos 396 e 396-A, 
ambos do CPP, com a nova redação dada pela Lei 11.719/08. Caso não tenha condições de constituir defensor, o réu deverá 
procurar a Defensoria Pública local, das 8 às 11h. Para conhecimento de todos é passado o presente, cuja 2ª via fica afixada no 
“Placar” do Fórum. Dado e passado em Porto Nacional/TO, 04/07/2022. Laura Stefani Soares e Silva, estagiária, digitei o 
presente. Alessandro Hofmann T. Mendes - Juiz de Direito - 1ª Vara Criminal 
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EDITAL DE CITAÇÃO com prazo de 15 dias  
O Doutor ALESSANDRO HOFMANN TEIXEIRA MENDES, Juiz de Direito  da 1ª Vara Criminal da Comarca de Porto 
Nacional/TO, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a todos os que o presente edital virem, ou dele conhecimento tiverem, que neste 
Juízo corre seus trâmites legais, processo crime nº. 00010284420228272737 - Homicídio Qualificado - Justiça Pública desta 
Comarca – como Autora, move contra LEONARDO OLIVEIRA RAMOS, brasileiro, solteiro, nascido em 07/05/1998, natural de 
Paraíso do Tocantins/TO, filho de Adicléia Rodrigues de Oliveira e de Manoel Barreira Ramos, CPF nº 08568900143, 
encontrando-se em lugar incerto e não sabido, fica então CITADO da presente ação pelo presente, para responder a acusação, 
por escrito, no prazo de dez (10) dias, nos termos dos artigos 396 e 396-A, ambos do CPP, com a nova redação dada pela Lei 
11.719/08. Caso não tenha condições de constituir defensor, o réu deverá procurar a Defensoria Pública local, das 8 às 11h. 
Para conhecimento de todos é passado o presente, cuja 2ª via fica afixada no “Placar” do Fórum. Dado e passado em Porto 
Nacional/TO, 04/07/2022. Laura Stefani Soares e Silva, estagiária, digitei o presente. Alessandro Hofmann T. Mendes - Juiz de 
Direito - 1ª Vara Criminal 
 
EDITAL DE CITAÇÃO com prazo de 15 dias  
O Doutor ALESSANDRO HOFMANN TEIXEIRA MENDES, Juiz de Direito  da 1ª Vara Criminal da Comarca de Porto 
Nacional/TO, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a todos os que o presente edital virem, ou dele conhecimento tiverem, que neste 
Juízo corre seus trâmites legais, processo crime nº. 00135094420198272737 - Desacato - Justiça Pública desta Comarca – como 
Autora, move contra JOSÉ WILLIAN RODRIGUES PINHEIRO, CPF.: 050.454.251-86, RG.: 1.115.554 SSP/TO, brasileiro, em 
união estável, nascido em 03/12/1994, filho de José Pinheiro Piagem e de Maria Aparecida Pereira Rodrigues, encontrando-se 
em lugar incerto e não sabido, fica então CITADO da presente ação pelo presente, para responder a acusação, por escrito, no 
prazo de dez (10) dias, nos termos dos artigos 396 e 396-A, ambos do CPP, com a nova redação dada pela Lei 11.719/08. Caso 
não tenha condições de constituir defensor, o réu deverá procurar a Defensoria Pública local, das 8 às 11h. Para conhecimento 
de todos é passado o presente, cuja 2ª via fica afixada no “Placar” do Fórum. Dado e passado em Porto Nacional/TO, 
06/07/2022. Laura Stefani Soares e Silva, estagiária, digitei o presente. Alessandro Hofmann T. Mendes - Juiz de Direito - 1ª 
Vara Criminal 
 

Diretoria do foro 
Portarias 

Portaria Nº 1506/2022 - PRESIDÊNCIA/DF P NACIONAL, de 28 de junho de 2022 
Dra. UMBELINA LOPES PEREIRA RODRIGUES, Juíza de Direito titular da 2ª Vara Criminal da Comarca de Porto Nacional , no 
uso das atribuições legais e competência definidas em lei; 
Dr. ELIAS RODRIGUES DOS SANTOS, Juiz de Direito, Diretor do Foro da Comarca de Porto Nacional, no uso das atribuições 
legais e competência definidas em lei; 
CONSIDERANDO o número excessivo de bens e coisas que foram apreendidas e estão guardadas no depósito da 2ª Vara 
Criminal desta Comarca; 
CONSIDERANDO que muitos desses bens e coisas não possuem atualmente nenhum valor econômico e estão completamente 
deteriorados; 
CONSIDERANDO que muitos desses bens e coisas não possuem etiquetas ou outros sinais identificadores que permitam 
relacioná-los com processo ou inquérito que tramita ou tramitou perante o juízo da 2ª Vara Criminal; 
CONSIDERANDO que muitos desses bens e coisas, embora tenham ligação a um processo criminal, este processo já foi 
julgado, a decisão transitou em julgado e não houve requerimento de restituição no prazo de noventa dias; 
CONSIDERANDO a impossibilidade de, em alguns casos, se fazer relação bem/processo pelo decurso de tempo que já se 
encontram depositados e pelo fato de muitos processos já terem sido arquivados, inclusive, sem a correta destinação dos bens 
ou coisas apreendidas na época dos fatos; 
CONSIDERANDO a ausência de local apropriado e seguro para o depósito dessas coisas e bens; 
CONSIDERANDO que esses bens e coisas não têm interesse para a justiça justamente porque não tem como se identificar o 
procedimento ao qual estão vinculados ou porque não têm valor econômico e, por isso, caso seja determinada alguma 
providência, ficarão eternamente depositados; 
CONSIDERANDO que a ausência de valor econômico ou o estado de deterioração em que se encontram os bens e as coisas 
contribuem para o não interesse das partes em que requereram sua devolução; 
CONSIDERANDO que nenhum bem apreendido está sob a regência da Lei nº 11.343/2006. 
DETERMINAM: 
Art. 1°. Ficam designados os servidores IVIA GLORIA DA SILVA SOARES, Escrivã Judicial, matrícula funcional n° 
228841, MATHAUS ALVES CARVALHO, Assessor Jurídico, matrícula funcional n° 354068 e RENATO SOUSA MARTINS, 
Secretário do Juízo, matrícula funcional n° 54116 para promoverem o inventário e demais providências pertinentes, de todos os 
bens e coisas apreendidas em depósito. 
§ 1º Os bens e coisas apreendidas serão classificados em três categorias, a saber: 
I – Bens de alto valor econômico; 
II – Bens de baixo valor econômico; 
III – Coisas inservíveis ou deterioradas. 
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§ 2º Entende-se de alto valor econômico o bem avaliado acima de um salário mínimo, e de baixo valor econômico o bem avaliado em até um 
salário mínimo. 
§ 3º A coisa inservível ou deteriorada é aquela que não possui valor econômico e/ou não se presta mais ao uso a que se destina. 
§ 4º Será concedido o prazo de 60 (sessenta) dias para que os servidores designados elaborem o inventário a que se refere o caput deste 
artigo. 
Art. 2º. Após a lavratura do inventário, os bens e coisas apreendidas serão avaliados por Oficial de Justiça avaliador, o qual fará o respectivo 
auto de avaliação fundamentando sua conclusão, a ser designado pela Diretoria do Foro. 
§ 1º O auto de avaliação deverá ser entregue em até 30 (trinta) dias da designação do Oficial de Justiça pela Diretoria do Foro. 
§ 2º Não precisam ser avaliados bens que não estejam etiquetados e que por sua vinculação a determinado procedimento que tramita neste 
juízo seja de impossível ou de difícil elucidação, da mesma forma, não serão avaliados bens objetos de apreensão por serem produtos de 
crimes contra a propriedade imaterial tais como CDs e DVDs popularmente conhecidos como “piratas” (artigos 184 a 186, do Código Penal), 
pedaços de madeira (cabo de vassoura, pedaço de caibro e de vigota), e seringas ou materiais hospitalares apreendidos, objetos inservíveis 
ou que não podem receber destinação. 
§ 3º Somente serão avaliados bens cujo valor econômico seja superior a um salário mínimo vigente, ou seja, R$ 1.212,00 (mil duzentos e 
doze reais). 
Art. 3º. Concluído o inventário mencionado no Art. 1º, que será instituído com o respectivo auto de avaliação, o representante do Ministério 
Público será instado a se manifestar requerendo as providências cabíveis. 
Art. 4º. Os bens avaliados como sendo de alto valor permanecerão em depósito aguardando deliberação futura individualizada. 
Art. 5º. O inventário contendo a relação de bens apreendidos de baixo valor econômico e os inservíveis/deteriorados será veiculado no Diário 
da Justiça Eletrônico (DJe), advertindo-se a todos que o virem, ou dele tiverem conhecimento, que por meio da publicação ficarão intimadas 
as vítimas e/ou eventuais interessados a proceder, dentro do prazo de 10 (dez) dias, ao pedido de restituição dos objetos apreendidos e 
indicados na relação. 
Parágrafo único. Na mesma publicação, deverão os interessados ser cientificados de que, não efetuados os requerimentos em tempo 
oportuno, ou sendo estes indeferidos, serão adotadas as providências de destinação previstas na presente portaria. 
Art. 6º. No prazo previsto no edital, os bens de baixo valor serão restituídos aos seus proprietários mediante a comprovação idônea. 
§ 1º Caso os proprietários não se manifestem no prazo concedido, ou se o pedido de restituição restar indeferido, os bens de baixo valor 
serão doados às instituições com projetos sociais cadastrados junto ao TJTO. 
§ 2º Também serão doados os bens de baixo valor que não encontraram correspondência com nenhum processo que tramite neste juízo. 
Art. 7º. A entrega dos objetos/bens, acima descritos, será precedida da elaboração de termo de doação, preenchido pela senhora escrivã ou 
escrevente designada, em 03 (três) vias, devendo uma delas ser juntada nos autos e arquivada a cópia física em cartório, outra será 
encaminhada à Diretoria do Foro e a última encaminhada à instituição com projeto social beneficiada. 
Parágrafo único. Extratos resumidos dos termos de doação também serão publicados no Diário da Justiça Eletrônico (DJe), contendo os 
dados relativos ao número do documento, número do procedimento administrativo, doador, donatário objeto e data de assinatura, com 
posterior juntada da publicação no respectivo SEI. 
Art. 8º. Não se considera bem ou coisa restituível ou apto à doação qualquer espécie de arma, isto é, instrumento destinado ao ataque ou 
defesa (sentido técnico), ou qualquer outro instrumento que se torne vulnerante, bastando que seja utilizado de modo diverso daquele para o 
qual foi produzido, como por exemplo, uma faca, um machado, uma pedra, etc. (sentido vulgar). 
Parágrafo único. Excepciona-se a regra prevista no caput em relação a objetos pérfuro-cortantes apreendidos que possam ser utilizados 
para a manutenção de instalações de entidades públicas, tais como facões, enxadas e ferramentas. É necessário, para tanto, o 
reconhecimento da inequívoca capacidade do órgão em manejar com segurança o referido instrumental. 
Art. 9º. As coisas inservíveis e/ou deterioradas (sem valor econômico) serão destruídas da seguinte forma: 
I - Mediante reciclagem, se tratando de materiais que possam ser objeto de reciclagem, tais como: latas, papéis em geral, vidros, ferros, 
plásticos, alumínios, equipamentos eletrônicos inservíveis, dentro outros, dos quais serão destinados à Associação de Catadores de 
Materiais Recicláveis de Porto Nacional TO, sendo o processo de destruição supervisionado por Oficial de Justiça/Servidor designado pela 
Diretoria do Foro. 
II - Destinadas a local próprio ou  aterro sanitário de Porto Nacional, sendo neste caso, supervisionado por Oficial de Justiça/Servidor 
designado pela Diretoria do Foro, mediante apoio requisitado à Secretaria de Meio Ambiente de Porto Nacional para devido 
acompanhamento. 
Parágrafo único. Após executada a destruição, o Oficial de Justiça designado lavrará o respectivo auto e o encaminhará ao juízo para 
juntada no procedimento. 
Art. 10. Ultimados os procedimentos de doação/destruição especificados acima, o procedimento administrativo será encaminhado à 
Corregedoria-Geral de Justiça para ciência e aprovação. 
Art. 11. Promova-se a devida publicação no átrio do Fórum desta Comarca por 30 (trinta) dias. 
Art. 12. Publique-se por duas vezes, no Diário da Justiça Eletrônico, com intervalo de 10 (dez) dias entre as publicações. 
Publique-se. Cumpra-se. 
  

UMBELINA LOPES PEREIRA RODRIGUES 
Juíza de Direito 

Titular da 2ª Vara Criminal de Porto Nacional 
  

ELIAS RODRIGUES DOS SANTOS 
Juiz de Direito 

Diretor do Foro da Comarca de Porto Nacional 
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TOCANTINÓPOLIS 
1ª vara cível 

Editais de publicações de sentenças de interdição 
PROCESSO 0004354-13.2016.8.27.2740. 
AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. 
REQUERIDA: MARIA ITAMARA GOMES SANTOS. 
SENTENÇA: “ Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, por consequência, JULGO EXTINTO A AÇÃO COM 
RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC e DECRETO A INTERDIÇÃO DE MARIA ITAMARA GOMES 
SANTOS, por incapacidade civil relativa, para exercer pessoalmente os atos da vida civil, nomeando-lhe como curadora a 
requerente MARIA DE JESUS VARGAS DE SOUSA SANTOS, que deverá prestar o compromisso de bem e fielmente 
desempenhar o encargo, na forma da Lei, bem como de promover tratamento adequado à interditanda, não podendo por 
qualquer modo alienar ou onerar bens móveis, imóveis ou de quaisquer natureza, pertencentes ao interdito, sem autorização 
judicial. Em obediência ao disposto no artigo 755, § 3º do CPC, inscreva-se a presente sentença no registro de pessoas naturais, 
na forma do art. 9º, inc. III, do Código Civil e publique-se na imprensa local uma vez e no órgão oficial, por três vezes, com 
intervalo de dez dias, constando no edital os nomes do interdito e da curadora, a causa da interdição, os limites da curatela. Sem 
custas e sem honorários, em face do deferimento da assistência judiciária gratuita. Diante da titularidade ativa da ação ter sido 
assumida pelo Ministério Público, proceda a Secretaria com as devidas alterações junto ao e-proc. Promova-se a baixa definitiva, 
com as cautelas legais. Saem os presentes intimados. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. CARLOS ROBERTO DE SOUSA 
DUTRA, Juiz de Direito". 
 

PUBLICAÇÕES PARTICULARES 
 

GUARAÍ 
2ª Vara de Família, Sucessões, Infância, Juventude e Cível 

 
INVENTÁRIO Nº 0001469-73.2022.8.27.2721/TO 
AUTOR: RIVANIA GOMES VANDERLEY (INVENTARIANTE) 
AUTOR: DIOCLIDES GOMES VANDERLEY  
AUTOR: MARCELIO GOMES VANDERLEY  
AUTOR: RAIMUNDO GOMES VANDERLEY 
AUTOR: MARIA CAROLINA BEZERRA LIMA WANDERLEY 
RÉU: MARIA VALDINA VANDERLEY (ESPÓLIO) 
EDITAL Nº 5784563 
O Doutor Marcelo Eliseu Rostirolla, Juiz de Direito desta Vara de Família, Sucessões, Infância, Juventude e Cível da Comarca de Guaraí, 
Estado do Tocantins, na forma da lei, etc. FAZ SABER a todos quantos o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, que por este 
Juízo e Escrivania de Família e Anexos processam os termos da Ação de Inventário n. 0001469-73.2022.827.2721, movida por RIVANIA 
GOMES VANDERLEY em face do espólio de MARIA VALDINA VANDERLEY, que era brasileira, casada, inscrita no CPF n. 005.291.671- 
58, RG n. 474.377 SSP/GO, falecida aos 16 de abril de 2022; e, por meio deste ficam CITADOS os interessados, para, no prazo de 15 
(quinze) dias, manifestarem-se sobre as primeiras declarações constantes do evento 20, do processo supramencionado. Ressaltando que 
consta das primeiras declarações como herdeiros: Raimundo Gomes Vanderley,   CPF  n.  026.196.101-25,  RG  n. 426.407 SSP/GO; 
Rivânia Gomes Vanderley, CPF n. 618.795.501-30, RG n. 99.637 SSP/TO; Marcélio Gomes Vanderley, CPF n. 927.487.831-15, RG n. 
768.298 SSP/TO; Dioclides Gomes Vanderley, CPF n. 836.649.631-72, RG n. 244.181 SSP/TO; Maurício Gomes   Vanderley, CPF  n.    
635.554.331-72; e Maurílio Gomes Wanderley, representado pela sua filha e herdeira Maria Carolina Bezerra Lima Wanderley, CPF  n.  
047.112.051-01,  RG  n.  3.485.844 SSP/DF. E para que ninguém alegue ignorância, mandou o MM. Juiz de Direito que fosse expedido o 
presente Edital que será devidamente publicado no Diário da Justiça e afixado no Placard do Fórum local, na forma e sob as penas da Lei. 
DADO E PASSADO nesta cidade e comarca de Guaraí, Estado do Tocantins, 30/06/2022. Eu, Laryssa de Melo Ribeiro, estagiária, digitei e 
eu, Edith Lázara Dourado Carvalho, Técnica Judiciária, conferi. 
 

Marcelo Eliseu Rostirolla 
                                 Juiz de Direito                                   
                             

C E R T ID Ã O 
Certifico que afixei cópia deste no Placard do Fórum. Guaraí, /07/2022. 
                        Técnico Judiciário 
Documento eletrônico assinado por MARCELO ELISEU ROSTIROLLA, Juiz de Direito, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 
19 de dezembro de 2006 e Instrução Normativa nº 5, de 24 de outubro de 2011. A conferência da autenticidade do documento está 
disponível no endereço eletrônico http://www.tjto.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 5784563v5 e do código CRC 
1896227e. 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): MARCELO ELISEU ROSTIROLLA 
Data e Hora: 5/7/2022, às 16:47:58 
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PALMAS 
                                                                                             3ª Vara Cível 
 
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 5018039-40.2013.8.27.2729/TO 
AUTOR: M.C.M. COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA (POSTO VERÃO) 
RÉU: VANDERLEI LACERDA DA SILVA 
EDITAL Nº 5599915 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 20 (Vinte) DIAS 
O Excelentíssimo Senhor Doutor RODRIGO DA SILVA PEREZ ARAUJO,  Juiz de Direito Auxiliar da 3ª Vara Cível de Palmas, 
no uso de suas atribuições legais na forma da Lei, etc. 
FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, que pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Palmas, 
tramita o processo de 5018039-40.2013.8.27.2729, Classe: Cumprimento de sentença, proposta por M.C.M. COMÉRCIO DE 
DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA (POSTO VERÃO), em desfavor de VANDERLEI LACERDA DA SILVA, e que por este meio, 
procede a INTIMAÇÃO da parte Executada VANDERLEI LACERDA DA SILVA, CPF: 35271205568, atualmente em endereço 
incerto e não sabido, de que foi efetivada a penhora via sistema Bacenjud, no valor de R$ 16.236,55 (dezesseis mil duzentos e 
trinta e seis reais e cinquenta e cinco centavos), bem como, para no prazo de 10 (cinco) dias (art. 854, § 3º do NCPC), caso 
queira, requerer a substituição do bem penhorado, desde que comprove que lhe será menos onerosa e não trará prejuízo ao 
exequente, observadas as prescrições dos artigos 847 e ss., CPC, conforme determinado no Decisão do evento 127. 
OBSERVAÇÕES: O presente edital foi expedido para que chegue ao conhecimento de todos, e que ninguém possa alegar 
ignorância, sendo que uma via será afixada no átrio do Fórum desta Comarca, bem como, será publicado no Diário da Justiça, 
na forma da lei. Tudo em conformidade com a petição inicial e decisão disponibilizadas via sistema e-Proc. Para ter acesso ao 
inteiro teor do processo, basta acessar a Consulta Pública no site do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, através do 
link: eproc - Consulta Pública :: (tjto.jus.br). Importante ressaltar, que o acesso à consulta pública do Poder Judiciário do 
Tocantins, a partir de agora será realizado mediante autenticação na plataforma via Gov.Br do Governo Federal, uma forma 
tranquila e transparente de login, buscando com isso tornar o acesso mais rápido e prático. Após fazer o login, será 
redirecionado para a página de consulta pública, bastando inserir o número e a chave do processo 534084138713 para acesso 
integral. Eu, Gabriel Antonio Broglio, Servidor de Secretaria da Secretaria Judicial Unificada das Varas Cíveis de Palmas, que 
digitei, conferi e atesto ser autêntica a assinatura da MMª. Juíza de Direito abaixo lançada. 
Palmas/TO, 07 de Junho de 2022. 
Documento eletrônico assinado por SILVANA MARIA PARFIENIUK, Juíza Coordenadora, na forma do artigo 1º, inciso III, da 
Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Instrução Normativa nº 5, de 24 de outubro de 2011. A conferência da autenticidade 
do documento está disponível no endereço eletrônico http://www.tjto.jus.br, mediante o preenchimento do código 
verificador 5599915v2 e do código CRC d45af1e0. 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): SILVANA MARIA PARFIENIUK 
Data e Hora: 7/6/2022, às 20:6:30 
  

SEÇÃO ADMINISTRATIVA 

PRESIDÊNCIA 
Apostilas 

Apostila, de 6 de Julho de 2022 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e 
regimentais, nos termos do art. 7º da Instrução Normativa nº 6, de 28 de outubro de 2011, e considerando o contido no 
processo SEI nº 22.0.000021237-0, resolve lotar o servidor Fernando Chaves Santos, Assessor Jurídico de 1ª Instância, 
nomeado por meio do Decreto Judiciário nº 362, de 13 de maio de 2021, na 5ª Vara Cível da Comarca de Palmas, a partir de 4 
de julho de 2022. 

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES  
Presidente 

 

Portarias 
Portaria Nº 1568, de 05 de julho de 2022 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e regimentais, 
CONSIDERANDO a instituição do Grupo de Trabalho Interinstitucional para estudos e proposição de medidas de cooperação e 
alinhamento entre as instituições envolvidas direta ou indiretamente com a execução fiscal e o contido nos autos nº SEI nº 
21.0.000017264-0, 
RESOLVE: 
Art. 1º O art. 3º da Portaria nº 1990/2021 - PRESIDÊNCIA/ASPRE, de 19 de agosto de 2021, passa a vigorar com a seguinte 
alteração: 
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"Art. 3º O Grupo de Trabalho será composto pelos seguintes membros: 
I - Juiz Gil de Araújo Corrêa - Gestor do Programa Estratégico PROFISCAL – Programa Eficiente de Impulso às 
Execuções Fiscais, no biênio 2021/2023 - Coordenador; 
II - Juiz Auxiliar da Presidência Manuel de Faria Reis Neto; 
III - Juiz Auxiliar da Corregedoria e Supervisor dos Serviços Notariais e de Registro do Estado do Tocantins, Roniclay 
Alves de Morais; 
IV - Juíza Silvana Maria Parfieniuk, coordenadora do NUPEMEC; 
V - Juíza Emanuela da Cunha Gomes; 
VI - Juiz Wellington Magalhães; 
VII - Juíza Umbelina Lopes Pereira; 
VIII - Juiz Márcio Soares da Cunha; 
IX – Promotora de Justiça Weruska Rezende Fuso - Ministério Público do Tocantins; 
X - Prefeito de Pedro Afonso/TO, Joaquim Martins Pinheiro Filho - Associação Tocantinense de Municípios; 
XI - Janay Garcia - Ordem dos Advogados do Brasil-Seccional Tocantins; 
XII – André Luiz de Matos Gonçalves - Tribunal de Contas do Estado do Tocantins, e 
XIII - Priscila de Campos Sales Pires – Corregedoria Geral da Justiça." (NR) 
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 
Presidente 

 

DIRETORIA GERAL 
Decisões 

PROCESSO 22.0.000015788-4 

INTERESSADO DIADM, DIRETORIA FINANCEIRA 

ASSUNTO Aquisição de Materiais de Expediente 

Decisão Nº 3689 / 2022 - PRESIDÊNCIA/DIGER/ASJUADMDG 
Cuidam os presentes autos de contratação direta, com vistas à aquisição de 30 (trinta) caixas de grampo trilho plástico (195mm x 
7mm x 58mm) e 1.000 (mil) capas para processos para suprir a demanda do Poder Judiciário Tocantinense. 
Tendo em vista a Informação prestada pela CCOMPRAS (evento 4424080), a reserva orçamentária (evento 4426478), bem 
como o Parecer da ASJUADMDG (evento 4430351), no exercício das atribuições conferidas pelo art. 1º, inciso IX, do Decreto 
Judiciário 99/2013 (Publicado no Diário de Justiça nº 3045, de 07/02/2013), APROVO o Projeto Básico (evento 
???????4412024), ao mesmo tempo que DISPENSO A LICITAÇÃO, em razão do valor, de acordo com o art. 24, inc. II, da Lei 
8.666/93, para contratação da empresa C.F. da Silva, em relação ao Item 01, pelo valor total de R$ 2.400,00 (dois mil e 
quatrocentos reais), e da empresa Pontual Distribuidora Eirelli, em relação ao Item 2, pelo valor total de R$ 460,50 (quatrocentos 
e sessenta reais e cinquenta centavos), perfazendo a importância global de R$ 2.860,50 (dois mil oitocentos e sessenta reais 
e cinquenta centavos), consoante propostas acostadas ao evento 4424032. 
Por conseguinte, determino o encaminhamento dos autos sucessivamente à: 
1. SPADG para publicação desta Decisão; 
2. DIFIN para emissão da respectiva Nota de Empenho, a qual substituirá o instrumento contratual, consoante previsão contida 
no artigo 62 da Lei 8.666/93; 
3. CCOMPRAS para envio de cópia da Nota de Empenho às fornecedoras e demais providências de mister. 
Concomitante, à DIADM/SADIST para conhecimento e acompanhamento. 
Cumpra-se. 

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 

Portarias 
Portaria Nº 1513/2022 - PRESIDÊNCIA/DIGER/DIADM/DCC, de 28 de junho 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 271/2022, referente ao Processo Administrativo 22.0.000000341-0, celebrado por este 
Tribunal e a empresa Menezes Ind. e Com. Ltda-ME, que tem por objeto a contratação de empresa especializada em engenharia 
para execução de serviços de construção do novo Fórum da Comarca de Arapoema. 
RESOLVE: 
Art. 1º. Designar o servidor Dorvely Sobrinho Costa, matrícula nº 353219, como fiscal do contrato nº. 271/2022, e o 
servidor Luciano Moura, matrícula nº 352750, como substituto, para, nos termos do “caput” do artigo 67 da Lei nº. 8.666/93, 
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conhecerem as obrigações mútuas previstas no instrumento contratual, acompanhar e fiscalizar o contrato até a sua completa 
execução. 
Parágrafo único – Verificada a ocorrência de falta ou defeito na execução do contrato, o fiscal comunicará ao gestor, que 
notificará a contratada quanto à regularização do apontamento, caso em que, não sendo atendido, deverá informar à autoridade 
competente sobre o ocorrido, para fins de aplicação das penalidades. 
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
Portaria Nº 1485/2022 - PRESIDÊNCIA/DIGER/DIADM/DCC, de 24 de junho 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 266/2022, referente ao Processo Administrativo 22.0.000010724-0, celebrado entre o 
Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins e a empresa Ampla Comercial - EIRELI, que tem por objeto a aquisição de 
suprimentos para o serviço de videoconferência do Poder Judiciário do Estado do Tocantins. 
RESOLVE: 
Art. 1º. Designar o servidor Richard Capitanio, matrícula nº 354002, como gestor do contrato nº 266/2022, e o servidor Wagner 
William Voltolini, matrícula nº 292635, como substituto, para, nos termos do “caput” do artigo 67 da Lei nº. 8.666/93, conhecer 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 de penalidades. 
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1770/2022, de 06 de julho 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 2022/119461 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à servidora CEDIDA Maria Clara Tavares Santana, Matrícula 362692, o valor de R$ 764,20, relativo 
ao pagamento de 3,5 (três e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 306,65, descontado o valor de R$ 309,08, conforme determina 
o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Arraias-TO, no período de 28/06/2022 a 01/07/2022, 
com a finalidade de prestar auxílio no processo de regularização fundiária, conforme o disposto no SEI 21.0.000010672-8.  

Art. 2º Conceder à servidora CEDIDA Natália Félix de Araújo Teixeira , Matrícula 363032, o valor de R$ 764,20, 
relativo ao pagamento de 3,5 (três e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 306,65, descontado o valor de R$ 309,08, conforme 
determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Arraias-TO, no período de 28/06/2022 a 
01/07/2022, com a finalidade de prestar auxílio no processo de regularização fundiária, conforme o disposto no SEI 
21.0.000010672-8.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

PORTARIA DIÁRIAS Nº 1771/2022, de 06 de julho 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 2022/119467 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao colaborador eventual Odair Giraldin, Matrícula 362595, 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 Palmas-TO, 
no período de 09/07/2022 a 09/07/2022, com a finalidade de Realizar Perícia Antropológica, em Palmas-TO, conforme Ordem de 
Serviço nº 4987/22, evento 4429119 - SEI 22.0.000003576-2.  

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 1772/2022, de 06 de julho 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 2022/118796 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao servidor Zailon Labre Batista Miranda, CHEFE DE DIVISÃO, Matrícula 358520, o valor de R$ 
76,06, relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 306,66, descontado o valor de R$ 77,27, conforme 
determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Novo Acordo-TO, no período de 
27/06/2022 a 27/06/2022, com a finalidade de fiscalizar e vistoriar a obra de reforma do fórum da comarca de destino, conforme 
SEI nº. 21.0.000005480-9.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1773/2022, de 06 de julho 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 2022/118833 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao servidor Carlos Cavalcante de Abreu, SECRETÁRIO TJ, Matrícula 353575, o valor de R$ 76,06, 
relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 306,66, descontado o valor de R$ 77,27, conforme determina 
o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Paraiso do Tocantins-TO, no período de 30/06/2022 
a 30/06/2022, com a finalidade de realizar a montagem do som para o lançamento do projeto coleta seletiva na comarca de 
Paraíso, nos termos do Sei 21.0.000009885-7.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

PORTARIA DIÁRIAS Nº 1774/2022, de 06 de julho 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 2022/119442 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao servidor Divina Aparecida Santana de Carvalho, CHEFE DE SERVIÇO, Matrícula 354456, o valor 
de R$ 76,06, relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 306,66, descontado o valor de R$ 77,27, 
conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Miranorte-TO, no período de 
07/07/2022 a 07/07/2022, com a finalidade de fiscalizar e acompanhar o andamento da obra de reforma do fórum da comarca de 
destino, conforme SEI nº. 21.0.000005964-9.  

Art. 2º Conceder ao servidor Juarez Lopes Marinho, ARQUITETO, Matrícula 353163, o valor de R$ 76,06, relativo ao 
pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 306,66, descontado o valor de R$ 77,27, conforme determina o art. 20 da 
Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Miranorte-TO, no período de 07/07/2022 a 07/07/2022, com a 
finalidade de fiscalizar e acompanhar o andamento da obra de reforma do fórum da comarca de destino, conforme SEI nº. 
21.0.000005964-9.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

PORTARIA DIÁRIAS Nº 1775/2022, de 06 de julho 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 2022/119098 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao servidor CEDIDO Dorvely Sobrinho Costa, Chefe de Divisão, Matrícula 353219, o valor de R$ 
765,41, relativo ao pagamento de 3,0 (três) diárias, cujo valor unitário é R$ 306,65, descontado o valor de R$ 154,54, conforme 
determina o art. 20 da Resolução 34/2015, pela prorrogação da viagem concernente ao Protocolo nº 2022/118779, no período 
de 30/06/2022 a 02/07/2022, com a finalidade de visitar outras obras dentro do percurso.  

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 1776/2022, de 06 de julho 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 2022/118880 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao servidor Juarez Lopes Marinho, ARQUITETO, Matrícula 353163, o valor de R$ 305,44, relativo ao 
pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 306,65, descontado o valor de R$ 154,54, conforme determina o 
art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Gurupi-TO, no período de 04/07/2022 a 05/07/2022, 
com a finalidade de fazer visita técnica na obra de construção do novo fórum da comarca de destino, conforme Sei nº. 
21.0.000006565-7.  

Art. 2º Conceder à servidora CEDIDA Juliana Rosa Barcelos Costa, Matrícula 353552, o valor de R$ 305,44, relativo 
ao pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 306,65, descontado o valor de R$ 154,54, conforme 
determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Gurupi-TO, no período de 04/07/2022 a 
05/07/2022, com a finalidade de fazer visita técnica na obra de construção do novo fórum da comarca de destino, conforme Sei 
nº. 21.0.000006565-7.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1777/2022, de 06 de julho 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 2022/118459 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à servidora CEDIDA Celma Barbosa Pereira, ASSESSOR JURÍDICO DE 1A INSTÂNCIA, Matrícula 
352854, o valor de R$ 4.820,63, relativo ao pagamento de 19,5 (dezenove e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 306,65, 
descontado o valor de R$ 1.159,05, conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO 
para Augustinopolis-TO, Itaguatins-TO, Xambioa-TO, Ananas-TO, Araguatins-TO, no período de 27/06/2022 a 16/07/2022, com a 
finalidade de implantação das CENTRAIS DE MANDADOS AUTOMATIZADAS - Banco de Gestão de Mandados nas Comarcas 
de Augustinópolis, Itaguatins, Xambioá, Ananás e Araguatins no período de 27/6 a 16/7/2022.  

Art. 2º Conceder à servidora Juliane Silva Fernandes, CHEFE DE DIVISÃO, Matrícula 352743, o valor de R$ 4.820,63, 
relativo ao pagamento de 19,5 (dezenove e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 306,65, descontado o valor de R$ 1.159,05, 
conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Augustinopolis-TO, Itaguatins-
TO, Xambioa-TO, Ananas-TO, Araguatins-TO, no período de 27/06/2022 a 16/07/2022, com a finalidade de implantação das 
CENTRAIS DE MANDADOS AUTOMATIZADAS - Banco de Gestão de Mandados nas Comarcas de Augustinópolis, Itaguatins, 
Xambioá, Ananás e Araguatins no período de 27/6 a 16/7/2022.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1778/2022, de 06 de julho 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 2022/119197 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao servidor Robson Andrade Venceslau, ASSISTENTE DE SUPORTE TÉCNICO, Matrícula 352785, 
o valor de R$ 534,82, relativo ao pagamento de 2,5 (duas e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 306,65, descontado o valor de 
R$ 231,81, conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Gurupi-TO, no 
período de 06/07/2022 a 08/07/2022, com a finalidade de instalar novos equipamentos na VAN da Justiça Móvel da Comarca de 
Gurupi, conforme processo SEI 22.0.000000187-6.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1779/2022, de 06 de julho 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 2022/118870 no sistema 
eGESP,  
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RESOLVE: 
Art. 1º Conceder ao servidor Francisco Augusto de Carvalho Junior, ASSISTENTE DE SUPORTE TÉCNICO, 

Matrícula 352773, o valor de R$ 76,06, relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 306,66, descontado o 
valor de R$ 77,27, conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Porto 
Nacional-TO, no período de 30/06/2022 a 30/06/2022, com a finalidade de realizar a entrega de aparelhos de celulares, conforme 
SEI 22.0.000000187-6.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

PORTARIA DIÁRIAS Nº 1780/2022, de 06 de julho 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 2022/119047 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao servidor Lindomar Jose da Cunha, Chefe de Serviço, Matrícula 352230, o valor de R$ 613,30, 
relativo ao pagamento de 2,0 (duas) diárias, cujo valor unitário é R$ 306,65, pela prorrogação da viagem concernente ao 
Protocolo nº 2022/117945, no período de 02/07/2022 a 03/07/2022, com a finalidade de concluir os serviços de manutenção 
corretiva na comarca.  

Art. 2º Conceder ao servidor CEDIDO Julio Cesar Lima de Alencar, Matrícula 168634, o valor de R$ 613,30, relativo 
ao pagamento de 2,0 (duas) diárias, cujo valor unitário é R$ 306,65, pela prorrogação da viagem concernente ao Protocolo nº 
2022/117945, no período de 02/07/2022 a 03/07/2022, com a finalidade de concluir os serviços de manutenção corretiva na 
comarca.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

PORTARIA DIÁRIAS Nº 1781/2022, de 06 de julho 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 2022/119444 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao servidor CEDIDO Julio Cesar Lima de Alencar, Matrícula 168634, o valor de R$ 993,58, relativo 
ao pagamento de 4,5 (quatro e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 306,65, descontado o valor de R$ 386,35, conforme 
determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Natividade-TO, no período de 11/07/2022 
a 15/07/2022, com a finalidade de realizar serviços de manutenção predial corretiva e preventiva na referida comarca, conforme 
cronograma estabelecido, referente ao SEI 22.0.000000051-9.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

DIRETORIA ADMINISTRATIVA 
DIVISÃO DE LICITAÇÃO, CONTRATOS E CONVÊNIOS 

Extratos de contratos 
EXTRATO DE CONTRATO 
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 1/2022 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 38/2022 
 PROCESSO 22.0.000010714-3 
CONTRATO Nº 265/2022 
CONTRATANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CONTRATADA: Marcelo Vitor Petrazzini 
OBJETO: Aquisição de suprimentos para o serviço de videoconferência do Poder Judiciário do Estado do Tocantins. 
DO VALOR: O valor total do presente Instrumento fica ajustado em R$ 5.096,00 (cinco mil noventa e seis reais), compreendendo todas as 
despesas e custos diretos e indiretos necessários à perfeita execução deste Contrato. 
VIGÊNCIA: O presente Contrato vigorará a partir da data de sua assinatura, ficando adstrito ao crédito orçamentário conforme disposto no 
art. 57 da Lei nº 8.666/93, ressalvado o prazo de garantia dos objetos. 
UNIDADE GESTORA: 060100 – Funjuris 
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 06010.02.126.1145.4231 
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.30 
FONTE DE RECURSOS: 1760 

DATA DA ASSINATURA: 5 de julho de 2022. 
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DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS 
Portarias 

PORTARIA FÉRIAS Nº 1050/2022, de 05 de julho de 2022 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e na forma 
da lei,  
CONSIDERANDO o disposto no artigo n° 91 da Lei Complementar nº 10/1996 c/c o artigo n° 86, do Estatuto dos Servidores 
Públicos, Lei 1.818/2007; 
CONSIDERANDO o disposto o artigo nº 59, inciso XXVI da Resolução 17/2009; 
CONSIDERANDO o disposto no Decreto Judiciário nº 99/2013, publicado no DJ nº 3045, de 07 de fevereiro de 2013 e conforme 
solicitação contida no sistema eGESP, 
RESOLVE: 
Art. 1º Suspender as férias do servidor HODIRLEY MARQUES CANGUÇU, matrícula nº 357695, relativas ao período aquisitivo 
2020/2021, marcadas para o período de 01 a 30/07/2022, a partir de 01/07/2022 até 30/07/2022, 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. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA FÉRIAS Nº 1051/2022, de 05 de julho 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 JUCENIRA PEREIRA GONÇALVES, matrícula nº 356281, relativas ao período 
aquisitivo 2020/2021, marcadas para o período de 04 a 15/07/2022, a partir de 04/07/2022 até 15/07/2022, assegurado o 
usufruto dos dias remanescentes para o período de 01 a 12/03/2023, em razão de interesse da administração.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA FÉRIAS Nº 1052/2022, de 05 de julho de 2022 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e na forma 
da lei,  
CONSIDERANDO o disposto no artigo n° 91 da Lei Complementar nº 10/1996 c/c o artigo n° 86, do Estatuto dos Servidores 
Públicos, Lei 1.818/2007; 
CONSIDERANDO o disposto o artigo nº 59, inciso XXVI da Resolução 17/2009; 
CONSIDERANDO o disposto no Decreto Judiciário nº 99/2013, publicado no DJ nº 3045, de 07 de fevereiro de 2013 e conforme 
solicitação contida no sistema eGESP, 
RESOLVE: 
Art. 1º Suspender as férias do servidor JACSON CASTRO DE SOUZA, matrícula nº 354675, relativas ao período aquisitivo 
2020/2021, marcadas para o período de 05/07 a 03/08/2022, a partir de 05/07/2022 até 03/08/2022, assegurado o usufruto dos 
dias remanescentes para o período de 01 a 30/03/2023, em razão de interesse da administração.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA FÉRIAS Nº 1053/2022, de 05 de julho 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; 
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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 JEOVANIA BRITO SILVA, matrícula nº 352905, relativas ao período aquisitivo 
2020/2021, marcadas para o período de 05/07 a 03/08/2022, a partir de 05/07/2022 até 03/08/2022, assegurado o usufruto dos 
dias remanescentes para o período de 01 a 30/03/2023, em razão de interesse da administração.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA FÉRIAS Nº 1054/2022, de 05 de julho de 2022 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e na forma 
da lei,  
CONSIDERANDO o disposto no artigo n° 91 da Lei Complementar nº 10/1996 c/c o artigo n° 86, do Estatuto dos Servidores 
Públicos, Lei 1.818/2007; 
CONSIDERANDO o disposto o artigo nº 59, inciso XXVI da Resolução 17/2009; 
CONSIDERANDO o disposto no Decreto Judiciário nº 99/2013, publicado no DJ nº 3045, de 07 de fevereiro de 2013 e conforme 
solicitação contida no sistema eGESP, 
RESOLVE: 
Art. 1º Suspender as férias do servidor CLOVIS DE OLIVEIRA ROSA, matrícula nº 209944, relativas ao período aquisitivo 
2020/2021, marcadas para o período de 05/07 a 03/08/2022, a partir de 05/07/2022 até 03/08/2022, assegurado o usufruto dos 
dias remanescentes para o período de 01 a 30/03/2023, em razão de interesse da administração.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA FÉRIAS Nº 1055/2022, de 05 de julho de 2022 
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE PARAÍSO DO TOCANTINS, 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 BRUNO VINICIUS NASCIMENTO OLIVEIRA, matrícula nº 353237, relativas ao período 
aquisitivo 2020/2021, marcadas para o período de 04 a 18/07/2022, a partir de 04/07/2022 até 18/07/2022, assegurado o 
usufruto dos dias remanescentes para o período de 03 a 17/07/2023, em razão de interesse da administração.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Marcelo Laurito Paro 
Diretor do Foro Substituto 

 
PORTARIA FÉRIAS Nº 1056/2022, de 05 de julho de 2022 
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE PARAÍSO DO TOCANTINS, 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 VAGNO FERNANDES CAVALCANTE, matrícula nº 193343, relativas ao período 
aquisitivo 2021/2022, marcadas para o período de 04/07 a 02/08/2022, a partir de 04/07/2022 até 02/08/2022, assegurado o 
usufruto dos dias remanescentes para o período de 05/10 a 03/11/2022, em razão de interesse da administração.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Marcelo Laurito Paro 
Diretor do Foro Substituto 
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PORTARIA FÉRIAS Nº 1057/2022, de 06 de julho 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 ELISANGELA DIAS NASCIMENTO, matrícula nº 83156, relativas ao período aquisitivo 
2021/2022, marcadas para o período de 04 a 15/07/2022, a partir de 04/07/2022 até 15/07/2022, assegurado o usufruto dos dias 
remanescentes para o período de 03 a 14/07/2023, 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 1058/2022, de 06 de julho 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 FATIMA ALVES DE LIMA ROSA, matrícula nº 59542, relativas ao período aquisitivo 
2019/2020, marcadas para o período de 04 a 06/07/2022, a partir de 04/07/2022 até 06/07/2022, assegurado o usufruto dos dias 
remanescentes para o período de 12 a 14/09/2022, 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 1059/2022, de 06 de julho 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 VALERIA FORTES BODAS, matrícula nº 353375, relativas ao período aquisitivo 
2021/2022, marcadas para o período de 04/07 a 02/08/2022, a partir de 04/07/2022 até 02/08/2022, assegurado o usufruto dos 
dias remanescentes para o período de 03/07 a 01/08/2023, 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 DE SUBSTITUIÇÃO Nº 501/2022, de 06 de julho de 2022 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso das atribuições que lhe conferem as 
disposições constantes do art. 59, XXVII, da Resolução nº 17/2009, bem como, o art. 10, da Portaria nº 2.093, de 1º de outubro 
de 2018 que dispõe sobre as regras e procedimentos para operacionalização do módulo de substituição de servidores no 
Sistema Integrado de Gestão de Pessoas (eGESP);  
CONSIDERANDO o afastamento de licença para tratamento da própria saúde, da servidora LEILA MAIA BEZERRA, matrícula 
nº 173939, ocupante do cargo de CHEFE DE DIVISÃO, da unidade de lotação DIVISÃO DE PROJETOS E GESTÃO DE 
CONTRATOS DA DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS, no período de 04/07/2022 a 08/07/2022;  
CONSIDERANDO a solicitação de substituição constante no protocolo nº 2022/119464; 
RESOLVE: 



ANO XXXIV-DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 5221 PALMAS-TO, QUARTA-FEIRA, 06 DE JULHO DE 2022 41 

 

 
 

Art. 1º Designar o(os) servidor(es) listado(s) no Anexo I desta Portaria, para, sem prejuízo de suas funções, substituir o(a) 
servidor(a) afastado(a), com o consequente pagamento, após a certificação referente ao período da efetiva substituição.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.  

ANEXO 1 

Matrícula Nome Funcional Cargo Período 

259238 LEONARDO ANDRADE LEAL CEDIDO AO TJTO CEDIDO AO TJTO 04/07/2022 à 08/07/2022 

Publique-se. Cumpra-se. 
JONAS DEMOSTENE RAMOS 

Diretor Geral 
 
PORTARIA FÉRIAS Nº 1060/2022, de 06 de julho de 2022 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e na forma 
da lei,  
CONSIDERANDO o disposto no artigo n° 91 da Lei Complementar nº 10/1996 c/c o artigo n° 86, do Estatuto dos Servidores 
Públicos, Lei 1.818/2007; 
CONSIDERANDO o disposto o artigo nº 59, inciso XXVI da Resolução 17/2009; 
CONSIDERANDO o disposto no Decreto Judiciário nº 99/2013, publicado no DJ nº 3045, de 07 de fevereiro de 2013 e conforme 
solicitação contida no sistema eGESP, 
RESOLVE: 
Art. 1º Suspender as férias do servidor LAURO AUGUSTO MONTELO MOURA, matrícula nº 352480, relativas ao período 
aquisitivo 2020/2021, marcadas para o período de 03/07 a 01/08/2022, a partir de 03/07/2022 até 01/08/2022, assegurado o 
usufruto dos dias remanescentes para o período de 31/07 a 29/08/2023, 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 DE SUBSTITUIÇÃO Nº 502/2022, de 06 de julho de 2022 
A DIRETORA DO FORO DA COMARCA DE ARAGUATINS, ESTADO DO TOCANTINS, no uso das atribuições que lhe 
conferem o art. 80 da Lei Complementar Estadual nº 10, de 11 de janeiro de 1996, bem como, o art. 10, da Portaria nº 2.093, de 
1º de outubro de 2018 que dispõe sobre as regras e procedimentos para operacionalização do módulo de substituição de 
servidores no Sistema Integrado de Gestão de Pessoas (eGESP);  
CONSIDERANDO o afastamento de plantão, da servidora MARINETE FARIAS MOTA SILVA, matrícula nº 50667, ocupante do 
cargo de ESCRIVÃO JUDICIAL, da unidade de lotação COMARCA DE ARAGUATINS - VARA DA FAMÍLIA, SUCESSÕES, 
INFÂNCIA E JUVENTUDE, no período de 06/07/2022 a 08/07/2022;  
CONSIDERANDO a solicitação de substituição constante no protocolo nº 2022/119525; 
RESOLVE: 
Art. 1º Designar o(os) servidor(es) listado(s) no Anexo I desta Portaria, para, sem prejuízo de suas funções, substituir o(a) 
servidor(a) afastado(a), com o consequente pagamento, após a certificação referente ao período da efetiva substituição.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.  

ANEXO 1 

Matrícula Nome Funcional Cargo Período 

255054 
VERENA DE JESUS MARQUES AMADO 

RODRIGUES 
ESTATUTÁRIO 

TÉCNICO 
JUDICIÁRIO 

06/07/2022 à 
08/07/2022 

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

DIRETORA DO FORO - 3ª ENTRÂNCIA  
 
PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 503/2022, de 06 de julho de 2022 
A DIRETORA DO FORO DA COMARCA DE ARAGUATINS, ESTADO DO TOCANTINS, no uso das atribuições que lhe 
conferem o art. 80 da Lei Complementar Estadual nº 10, de 11 de janeiro de 1996, bem como, o art. 10, da Portaria nº 2.093, de 
1º de outubro de 2018 que dispõe sobre as regras e procedimentos para operacionalização do módulo de substituição de 
servidores no Sistema Integrado de Gestão de Pessoas (eGESP);  
CONSIDERANDO o afastamento de férias, da servidora MARINETE FARIAS MOTA SILVA, matrícula nº 50667, ocupante do 
cargo de ESCRIVÃO JUDICIAL, da unidade de lotação COMARCA DE ARAGUATINS - VARA DA FAMÍLIA, SUCESSÕES, 
INFÂNCIA E JUVENTUDE, no período de 11/07/2022 a 25/07/2022;  
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CONSIDERANDO a solicitação de substituição constante no protocolo nº 2022/119527; 
RESOLVE: 
Art. 1º Designar o(os) servidor(es) listado(s) no Anexo I desta Portaria, para, sem prejuízo de suas funções, substituir o(a) 
servidor(a) afastado(a), com o consequente pagamento, após a certificação referente ao período da efetiva substituição.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.  

ANEXO 1 

Matrícula Nome Funcional Cargo Período 

255054 
VERENA DE JESUS MARQUES AMADO 

RODRIGUES 
ESTATUTÁRIO 

TÉCNICO 
JUDICIÁRIO 

11/07/2022 à 
17/07/2022 

85640 CLAUDETE GOUVEIA LEITE SOUSA ESTATUTÁRIO 
TÉCNICO 

JUDICIÁRIO 
18/07/2022 à 
25/07/2022 

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

DIRETORA DO FORO - 3ª ENTRÂNCIA  
 
PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 504/2022, de 06 de julho de 2022 
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE ARRAIAS, ESTADO DO TOCANTINS, no uso das atribuições que lhe conferem o 
art. 80 da Lei Complementar Estadual nº 10, de 11 de janeiro de 1996, bem como, o art. 10, da Portaria nº 2.093, de 1º de 
outubro de 2018 que dispõe sobre as regras e procedimentos para operacionalização do módulo de substituição de servidores no 
Sistema Integrado de Gestão de Pessoas (eGESP);  
CONSIDERANDO o afastamento de plantão, do servidor MARKUS DANNYLLO CORDEIRO RODRIGUES, matrícula nº 274735, 
ocupante do cargo de CHEFE DE SECRETARIA, da unidade de lotação COMARCA DE ARRAIAS - 1ª VARA CRIMINAL, no 
período de 27/06/2022 a 01/07/2022;  
CONSIDERANDO a solicitação de substituição constante no protocolo nº 2022/119567; 
RESOLVE: 
Art. 1º Designar o(os) servidor(es) listado(s) no Anexo I desta Portaria, para, sem prejuízo de suas funções, substituir o(a) 
servidor(a) afastado(a), com o consequente pagamento, após a certificação referente ao período da efetiva substituição.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.  

ANEXO 1 

Matrícula Nome Funcional Cargo Período 

184638 GLÊNNIA RÚBIA DE OLIVEIRA GUEDES RAMALHO ESTATUTÁRIO TÉCNICO JUDICIÁRIO 27/06/2022 à 01/07/2022 

Publique-se. Cumpra-se. 
MARCIO RICARDO FERREIRA MACHADO 

DIRETOR DO FORO - 3ª ENTRÂNCIA  
 
 
 

ESMAT 
Editais 

EDITAL nº 152, de 2022 –  SEI Nº 21.0.000013838-7 
  

O diretor geral da Escola Superior da Magistratura Tocantinense (ESMAT), no uso de suas atribuições, RETIFICA o EDITAL nº 
114, de 2022 – SEI Nº 21.0.000013838-7, no Diário da Justiça nº 5211, do dia 22 de junho, de 2022, pp. 58-60, do curso 
CAPACITAÇÃO DE CONCILIADORES E DE MEDIADORES EM TÉCNICAS DE PREVENÇÃO E TRATAMENTO DO 
CONSUMIDOR EM SUPERENDIVIDAMENTO alteranado a data de realizaçã do Módulo II e da Avaliação de Reação, Item 5 - 
Cronograma e Contéudo Programático do curso, conforme segue: 
  
  
5. CRONOGRAMA E CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
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Onde se lê: 
  

CAPACITAÇÃO DE CONCILIADORES E DE MEDIADORES EM TÉCNICAS DE PREVENÇÃO E TRATAMENTO DO 
CONSUMIDOR EM SUPERENDIVIDAMENTO 

Data/Módulo 
Carga Horária por 

Módulo 
Conteúdo Programático e/ou Atividades 

De 8 a 9 de junho 
de 2022 

1 hora-aula 
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. 

MÓDULO I  

De 10 a 23 de 
junho de 2022 

10 horas-aula 

Tema: Direito do Consumidor, Superendividamento e Repactuação de Dívidas.  
  
Professora: Umbelina Lopes Pereira Rodrigues 

Carga Horária Síncrona – 3 horas-aula 
  
Webaula 1 no Google Meet 
Data: 10 de junho de 2022 
Horário: Das 15h às 18h 
  

Carga Horária Assíncrona – 4 horas-aula 
Interatividade de alunos e de alunas no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA). 
  
Tempo destinado às atividades: a critério do aluno e da aluna, desde que cumpram a 
carga horária de interatividade no AVA de 4 horas de estudos. 
  

 Interatividade no Ambiente Virtual de Aprendizagem com o acompanhamento 
de alunos e de alunas com os facilitadores de aprendizagem; 

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

Atividade Avaliativa do Módulo – 2 horas-aula 
De 11 a 15 de junho de 2022 

 Fórum de discussão; 
 Proposta de Atividade Avaliativa individual, elaborada pelos facilitadores de 

aprendizagem, com valor de 10,0 pontos, que deverá ser postada no Ambiente 
Virtual de Aprendizagem. 

  
Correção da atividade avaliativa pelos facilitadores de aprendizagem 
De 16 a 23 de junho de 2022 
Os facilitadores de aprendizagem irão corrigir a atividade e postar a nota no Ambiente 
Virtual. 

MÓDULO II  

De 24 a 29 de 
junho de 2022 

9 horas-aula 

Tema: Audiência de Conciliação do Artigo 104-A do Código de Defesa do 
Consumidor 
  
Professora: Umbelina Lopes Pereira Rodrigues 

Carga Horária Síncrona – 3 horas-aula 
  
Webaula 2 no Google Meet 
Data: 20 de junho de 2022 
Horário: Das 15h às 18h 

  

Carga Horária Assíncrona – 4 horas-aula 
Interatividade de alunos e de alunas no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA). 
  
Tempo destinado às atividades: a critério do aluno e da aluna, desde que cumpram a 
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carga horária de interatividade no AVA de 4 horas de estudos. 
  

 Interatividade no Ambiente Virtual de Aprendizagem com o acompanhamento 
de alunos e de alunas com os facilitadores de aprendizagem; 

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

  

Atividade Avaliativa do Módulo – 2 horas-aula 
De 25 a 28 de junho de 2022 

 Fórum Tira-Dúvidas; 
 Proposta de Atividade Avaliativa individual, elaborada pelos facilitadores de 

aprendizagem, com valor de 10,0 pontos, que deverá ser postada no Ambiente 
Virtual de Aprendizagem. 

  
Correção da atividade avaliativa pelos facilitadores de aprendizagem 
De 26 a 29 de junho de 2022 
Os facilitadores de aprendizagem irão corrigir a atividade e postar a nota no Ambiente 
Virtual. 

AVALIAÇÃO DE REAÇÃO 

Dia 30 de junho de 
2022 

1 hora-aula 

Fechamento do diário Eletrônico pela professora com auxilio dos facilitadores de 
aprendizagem. 
  
O(A) aluno(a) deverá avaliar a estrutura curricular, o professor e a metodologia 
aplicada. 

Carga horária Total 20 horas-aula  

  
Leia-se: 
  

CAPACITAÇÃO DE CONCILIADORES E DE MEDIADORES EM TÉCNICAS DE PREVENÇÃO E TRATAMENTO DO 
CONSUMIDOR EM SUPERENDIVIDAMENTO 

Data/Módulo 
Carga Horária por 

Módulo 
Conteúdo Programático e/ou Atividades 

De 8 a 9 de junho 
de 2022 

1 hora-aula 
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. 

MÓDULO I  

De 10 a 19 de 
junho de 2022 

10 horas-aula 

Tema: Direito do Consumidor, Superendividamento e Repactuação de Dívidas.  
  
Professora: Umbelina Lopes Pereira Rodrigues 

Carga Horária Síncrona – 3 horas-aula 
  
Webaula 1 no Google Meet 
Data: 10 de junho de 2022 
Horário: Das 15h às 18h 
  

Carga Horária Assíncrona – 4 horas-aula 
Interatividade de alunos e de alunas no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA). 
  
Tempo destinado às atividades: a critério do aluno e da aluna, desde que cumpram a carga 
horária de interatividade no AVA de 4 horas de estudos. 
  

 Interatividade no Ambiente Virtual de Aprendizagem com o acompanhamento de 
alunos e de alunas com os facilitadores de aprendizagem; 

 Utilização de slides, vídeos, documentários, cartilhas, artigos para ilustrar a temática 
do módulo. 
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Atividade Avaliativa do Módulo – 2 horas-aula 
De 11 a 15 de junho de 2022 

 Fórum de discussão; 
 Proposta de Atividade Avaliativa individual, elaborada pelos facilitadores de 

aprendizagem, com valor de 10,0 pontos, que deverá ser postada no Ambiente Virtual 
de Aprendizagem. 

  
Correção da atividade avaliativa pelos facilitadores de aprendizagem 
De 16 a 19 de junho de 2022 
Os facilitadores de aprendizagem irão corrigir a atividade e postar a nota no Ambiente Virtual. 

MÓDULO II  

De 20 de junho a 
15 de julho de 2022 

9 horas-aula 

Tema: Audiência de Conciliação do Artigo 104-A do Código de Defesa do Consumidor 
  
Professora: Umbelina Lopes Pereira Rodrigues 

Carga Horária Síncrona – 3 horas-aula 
  
Webaula 2 no Google Meet 
Data: 20 de junho de 2022 
Horário: Das 15h às 18h 

  

Carga Horária Assíncrona – 4 horas-aula 
Interatividade de alunos e de alunas no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA). 
  
Tempo destinado às atividades: a critério do aluno e da aluna, desde que cumpram a carga 
horária de interatividade no AVA de 4 horas de estudos. 
  

 Interatividade no Ambiente Virtual de Aprendizagem com o acompanhamento de 
alunos e de alunas com os facilitadores de aprendizagem; 

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

  

Atividade Avaliativa do Módulo – 2 horas-aula 
De 25 de junho a 11 de julho de 2022 

 Fórum Tira-Dúvidas; 
 Proposta de Atividade Avaliativa individual, elaborada pelos facilitadores de 

aprendizagem, com valor de 10,0 pontos, que deverá ser postada no Ambiente Virtual 
de Aprendizagem. 

  
Correção da atividade avaliativa pelos facilitadores de aprendizagem 
De 12 a 15 de julho de 2022 
Os facilitadores de aprendizagem irão corrigir a atividade e postar a nota no Ambiente Virtual. 

AVALIAÇÃO DE REAÇÃO 

Dia 15 de julho de 
2022 

1 hora-aula 

Fechamento do diário Eletrônico pela professora com auxilio dos facilitadores de 
aprendizagem. 
  
O(A) aluno(a) deverá avaliar a estrutura curricular, o professor e a metodologia aplicada. 

Carga horária Total 20 horas-aula  

  
 
Palmas-TO, 5 de julho de 2022. 

  
Desembargador MARCO VILLAS BOAS 

Diretor Geral da Esmat 
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EDITAL nº 150, de 2022 – SEI Nº 21.0.000011999-4 
  

O diretor geral da Escola Superior da Magistratura Tocantinense (ESMAT), no uso de suas atribuições, RETIFICA o EDITAL nº 
121, de 2022 – SEI Nº 21.0.000011999-4, publicado no Diário da Justiça nº 5208, do dia 15 de junho, de 2022, pp. 51-52, do 
curso GOVERNANÇA DE TERRAS, REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, DIREITO AGRÁRIO E REGISTRAL IMOBILIÁRIO 
alterando a data de de realização da Atividade Avaliativa Final e Avaliação de Reação e Fechamento do Curso, conforme segue: 
  
5. CRONOGRAMA E CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
  

ATIVIDADE AVALIATIVA DO CURSO 

Data/Período de Postagem De 28 de junho a 15 de julho de 2022 

Metodologia Proposta para 
Execução da Atividade 
Avaliativa 

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(as) discentes deverão se apropriar dos 
conhecimentos ministrados durante as webaulas, pela leitura do material disponível na 
plataforma, pela discussão nos fóruns formativos e utilizarem o senso crítico diante da 
temática na escrita do texto. 

  

 Os(As) discentes deverão postar a atividade no Ambiente Virtual de Aprendizagem, 
impreterivelmente na data prevista em cronograma. 

  

Período de Correção pelos 
Professores  

De 16 a 19 de julho de 2022 

Atribuição dos professores 

 Os professores 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. 

  

tCarga Horária 5 horas-aula  

AVALIAÇÃO DE REAÇÃO E FECHAMENTO DO CURSO 

Data/Período Dia 20 de julho de 2022 

Atribuição dos professores Fechamento do Diário Eletrônico pelos professores. 

Atribuição dos(as) Discentes 
Avaliação de reação pelos alunos e pelas alunas da estrutura curricular, dos professores, 
facilitadores de aprendizagem, da metodologia aplicada. 

Carga Horária 1 hora-aula 

CARGA HORÁRIA TOTAL DO CURSO 

Modalidade de Ensino à 
Distância 

Ambientação 2 horas-aula 

40 horas-aula  

Webaulas síncronas 20 horas-aula 

Interatividade assíncrona no AVA 12 horas-aula 

Atividade Avaliativa 5 horas-aula 

Avaliação de Reação/Fechamento do curso 1 hora-aula 

          

  
  

Palmas-TO, 5 de julho de 2022. 
Desembargador MARCO VILLAS BOAS 

Diretor Geral da Esmat 
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EDITAL nº 137 de 2022 – SEI Nº 22.0.000018031-2 
  
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 Workshop Google Workspace – Turma VII –, a se realizar no dia 28 de junho de 2022, mediante as condições 
determinadas neste Edital e nos demais dispositivos legais aplicados à espécie, conforme segue: 
  
1. DADOS GERAIS 
Nome: Workshop Google Workspace – Turma VII. 
Objetivo: Promover o conhecimento e o manuseio do Google Workspace, conscientizando os usuários sobre a importância da utilização e 
migração desta ferramenta. 
Período de Inscrições: As indicações de matrículas ocorrerão no dia 28 de junho de 2022. 
Inscrições: As inscrições serão realizadas por indicação no Processo SEI específico e, após, validadas pela Secretaria Acadêmica da 
Esmat. 
Públicos-Alvo: Magistrados, magistradas, servidores e servidoras do Poder Judiciário Tocantinense. 
Carga Horária: 4 horas 
Modalidade: EaD 
Local: Plataforma do Google Meet 
Valor do curso, custeado pela Esmat, por aluno: O valor da atividade 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: 30 vagas 
2.2 Distribuição das Vagas: 

                                     Públicos-Alvo  Nº de Vagas 

Magistrados, magistradas, servidores e servidoras do Poder Judiciário Tocantinense. 30 

  
3. PRÉ-REQUISITOS  
3.1 Serem Magistrados, magistradas, servidores e servidoras do Poder Judiciário Tocantinense 
     
4 FREQUÊNCIA E AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM  
4.1 Os alunos inscritos e matriculados deverão participar das webaulas na Turma VII – dia 28 de junho de 2022, das 9h às 11h e das14h às 
16h, na modalidade à distância, por meio da Plataforma Google Meet. 
4.2 Qualquer alteração no cronograma de desenvolvimento, ou no período de realização do curso, esta será comunicada por e-mail aos 
alunos. Para tanto, os alunos deverão atualizar seus e-mails e telefones de contato em seus perfis na Secretaria Acadêmica Virtual (SAV); 
4.3 As atividades ocorrerão por meio de videoconferências síncronas (pelo Google Meet); porém, para acesso, o aluno deverá fazer o login 
pela Secretaria Acadêmica Virtual da Esmat (SAV); 
4.4 A frequência no workshop será registrada com base no Relatório de Acesso emitido pela Secretaria Acadêmica da Esmat; 
4.5 Só receberão certificado de conclusão os alunos que obtiverem frequência igual ou superior a 75% de aproveitamento; 
4.6 Não haverá pagamento de diárias custeado pela Escola Superior da Magistratura Tocantinense (ESMAT). 

 5. CRONOGRAMA E CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
  

Turma VII   

Data Horário Conteúdo Programático   

28/06/2022 
Das 9h às 11h e 
das 14h às 16h 

Correio Eletrônico Corporativo (e-mail) 
  
Calendário/agenda 
  
Contatos e Grupos de Distribuição 
  
Comunicação Instantânea 
  
Armazenamento de arquivos 
Armazenar e compartilhar arquivos, documentos, planilhas, apresentações e 
imagens, no mínimo nos seguintes formato 
Documentos: Microsoft Office Word, Google Docs, BROffice/LibreOffice Writer e 
PDF; 
Planilhas: Microsoft Office Excel, Google Docs e BROffice/LibreOffice Calc; 
Apresentações: Microsoft Office PowerPoint, Google Docs e BROffice/LibreOffice 
Impress; 
Imagens: BPM, JPEG, GIF, TIFF e PNG; 
Armazenamento e gerenciamento de fotos e vídeos; 
  
Videoconferência. 

  

Carga Horária Total 4 horas-aula 
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  FACILITADORA DE APRENDIZAGEM 

Nome Maruza Gabrielle Martins Campelo 

Síntese do 
Currículo 

Graduada em Licenciatura Plena em História pela Universidade Católica de Pernambuco (2019) e graduanda 
no curso de Analise de Desenvolvimento de Sistemas pela Faculdade Senac. Pesquisadora do Cactos - 
Núcleo Unicap de Estudos de Gênero (desde 04-2017). Professora voluntária no Projeto de extensão "Pré-
Universitário Unicap - 2020"; bolsista FACEPE no Museu de Arqueologia da Unicap (2016 - 2017); voluntária 
no Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica - PIBIC/UNICAP ( 2017-2018 e 2018-2019); 
estagiária do Instituto Dom Helder Camara (2018 - 2019) e bolsista CAPES no Programa Residência 
Pedagógica (2018 - 2019). Tem experiência na área de História, atuando principalmente nos seguintes temas: 
Estudos de Gênero, História e Educação, Meios de comunicação e Literatura. 

  
   
6.  DISPOSIÇÕES FINAIS 
6.1 A indicação e a matrícula dos(as) servidores(as) e magistrados(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; 
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, 5 de julho de 2022. 

  
  

Desembargador MARCO VILLAS BOAS 
Diretor Geral da Esmat 

  
 

EDITAL nº 136 de 2022 – SEI Nº 22.0.000018031-2 
  
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 Workshop Google Workspace – Turma VI –, a se realizar no dia 27 de junho de 2022, 
mediante as condições determinadas neste Edital e nos demais dispositivos legais aplicados à espécie, conforme segue: 
  
1. DADOS GERAIS 
Nome: Workshop Google Workspace – Turma VI. 
Objetivo: Promover o conhecimento e o manuseio do Google Workspace, conscientizando os usuários sobre a importância da 
utilização e migração desta ferramenta. 
Período de Inscrições: As indicações de matrículas ocorrerão no dia 27 de junho de 2022. 
Inscrições: As inscrições serão realizadas por indicação no Processo SEI específico e, após, validadas pela Secretaria 
Acadêmica da Esmat. 
Públicos-Alvo: Magistrados, magistradas, servidores e servidoras do Poder Judiciário Tocantinense. 
Carga Horária: 4 horas 
Modalidade: EaD 
Local: Plataforma do Google Meet 
Valor do curso, custeado pela Esmat, por aluno: O valor da atividade 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: 30 vagas 
2.2 Distribuição das Vagas: 

                                     Públicos-Alvo  Nº de Vagas 

Magistrados, magistradas, servidores e servidoras do Poder Judiciário Tocantinense. 30 

  
3. PRÉ-REQUISITOS  
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3.1 Serem Magistrados, magistradas, servidores e servidoras do Poder Judiciário Tocantinense 
     
4 FREQUÊNCIA E AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM  
4.1 Os alunos inscritos e matriculados deverão participar das webaulas na Turma VI – dia 27 de junho de 2022, das 9h às 11h e 
das14h às 16h, na modalidade à distância, por meio da Plataforma Google Meet. 
4.2 Qualquer alteração no cronograma de desenvolvimento, ou no período de realização do curso, esta será comunicada por e-
mail aos alunos. Para tanto, os alunos deverão atualizar seus e-mails e telefones de contato em seus perfis na Secretaria 
Acadêmica Virtual (SAV); 
4.3 As atividades ocorrerão por meio de videoconferências síncronas (pelo Google Meet); porém, para acesso, o aluno deverá 
fazer o login pela Secretaria Acadêmica Virtual da Esmat (SAV); 
4.4 A frequência no workshop será registrada com base no Relatório de Acesso emitido pela Secretaria Acadêmica da Esmat; 
4.5 Só receberão certificado de conclusão os alunos que obtiverem frequência igual ou superior a 75% de aproveitamento; 
4.6 Não haverá pagamento de diárias custeado pela Escola Superior da Magistratura Tocantinense (ESMAT). 
  
5. CRONOGRAMA E CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
  

Turma VI 
Público-Alvo: Servidores(as) e magistrados(as) 

  

Data Horário Conteúdo Programático   

27/06/2022 
Das 9h às 11h e das 14h às 

16h 

Correio Eletrônico Corporativo (e-mail) 
  
Calendário/agenda 
  
Contatos e Grupos de Distribuição 
  
Comunicação Instantânea 
  
Armazenamento de arquivos 
Armazenar e compartilhar arquivos, documentos, planilhas, apresentações e 
imagens, no mínimo nos seguintes formato 
Documentos: Microsoft Office Word, Google Docs, BROffice/LibreOffice 
Writer e PDF; 
Planilhas: Microsoft Office Excel, Google Docs e BROffice/LibreOffice Calc; 
Apresentações: Microsoft Office PowerPoint, Google Docs e 
BROffice/LibreOffice Impress; 
Imagens: BPM, JPEG, GIF, TIFF e PNG; 
Armazenamento e gerenciamento de fotos e vídeos; 
  
Videoconferência. 

  

Carga Horária Total 4 horas-aula 

  
  

FACILITADORA DE APRENDIZAGEM 

Nome Maruza Gabrielle Martins Campelo 

Síntese do 
Currículo 

Graduada em Licenciatura Plena em História pela Universidade Católica de Pernambuco (2019) e graduanda 
no curso de Analise de Desenvolvimento de Sistemas pela Faculdade Senac. Pesquisadora do Cactos - 
Núcleo Unicap de Estudos de Gênero (desde 04-2017). Professora voluntária no Projeto de extensão "Pré-
Universitário Unicap - 2020"; bolsista FACEPE no Museu de Arqueologia da Unicap (2016 - 2017); voluntária 
no Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica - PIBIC/UNICAP ( 2017-2018 e 2018-2019); 
estagiária do Instituto Dom Helder Camara (2018 - 2019) e bolsista CAPES no Programa Residência 
Pedagógica (2018 - 2019). Tem experiência na área de História, atuando principalmente nos seguintes temas: 
Estudos de Gênero, História e Educação, Meios de comunicação e Literatura. 
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6.  DISPOSIÇÕES FINAIS 
6.1 A indicação e a matrícula dos(as) servidores(as) e magistrados(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; 
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, 5 de julho de 2022. 

  
  

Desembargador MARCO VILLAS BOAS 
Diretor Geral da Esmat 

  
EDITAL nº 135 de 2022 – SEI Nº 22.0.000018031-2 

  
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 Workshop Google Workspace – Turma V –, a se realizar no dia 27 de junho de 2022, 
mediante as condições determinadas neste Edital e nos demais dispositivos legais aplicados à espécie, conforme segue: 
  
1. DADOS GERAIS 
Nome: Workshop Google Workspace – Turma V. 
Objetivo: Promover o conhecimento e o manuseio do Google Workspace, conscientizando os usuários sobre a importância da 
utilização e migração desta ferramenta. 
Período de Inscrições: As indicações de matrículas ocorrerão no dia 27 de junho de 2022. 
Inscrições: As inscrições serão realizadas por indicação no Processo SEI específico e, após, validadas pela Secretaria 
Acadêmica da Esmat. 
Públicos-Alvo: Magistrados, magistradas, servidores e servidoras do Poder Judiciário Tocantinense. 
Carga Horária: 4 horas 
Modalidade: EaD 
Local: Plataforma do Google Meet 
Valor do curso, custeado pela Esmat, por aluno: O valor da atividade 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: 30 vagas 
2.2 Distribuição das Vagas: 

                                     Públicos-Alvo  Nº de Vagas 

Magistrados, magistradas, servidores e servidoras do Poder Judiciário Tocantinense. 30 

  
3. PRÉ-REQUISITOS  
3.1 Serem Magistrados, magistradas, servidores e servidoras do Poder Judiciário Tocantinense 
     
4 FREQUÊNCIA E AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM  
4.1 Os alunos inscritos e matriculados deverão participar das webaulas na Turma V – dia 27 de junho de 2022, das 9h às 11h e 
das14h às 16h, na modalidade à distância, por meio da Plataforma Google Meet. 
4.2 Qualquer alteração no cronograma de desenvolvimento, ou no período de realização do curso, esta será comunicada por e-
mail aos alunos. Para tanto, os alunos deverão atualizar seus e-mails e telefones de contato em seus perfis na Secretaria 
Acadêmica Virtual (SAV); 
4.3 As atividades ocorrerão por meio de videoconferências síncronas (pelo Google Meet); porém, para acesso, o aluno deverá 
fazer o login pela Secretaria Acadêmica Virtual da Esmat (SAV); 
4.4 A frequência no workshop será registrada com base no Relatório de Acesso emitido pela Secretaria Acadêmica da Esmat; 
4.5 Só receberão certificado de conclusão os alunos que obtiverem frequência igual ou superior a 75% de aproveitamento; 
4.6 Não haverá pagamento de diárias custeado pela Escola Superior da Magistratura Tocantinense (ESMAT). 
  
 



ANO XXXIV-DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 5221 PALMAS-TO, QUARTA-FEIRA, 06 DE JULHO DE 2022 51 

 

 
 

5. CRONOGRAMA E CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
  

Turma V   

Data Horário Conteúdo Programático   

27/06/2022 
Das 9h às 11h e das 14h às 

16h 

Correio Eletrônico Corporativo (e-mail) 
  
Calendário/agenda 
  
Contatos e Grupos de Distribuição 
  
Comunicação Instantânea 
  
Armazenamento de arquivos 
Armazenar e compartilhar arquivos, documentos, planilhas, apresentações e 
imagens, no mínimo nos seguintes formato 
Documentos: Microsoft Office Word, Google Docs, BROffice/LibreOffice 
Writer e PDF; 
Planilhas: Microsoft Office Excel, Google Docs e BROffice/LibreOffice Calc; 
Apresentações: Microsoft Office PowerPoint, Google Docs e 
BROffice/LibreOffice Impress; 
Imagens: BPM, JPEG, GIF, TIFF e PNG; 
Armazenamento e gerenciamento de fotos e vídeos; 
  
Videoconferência. 

  

Carga Horária Total 4 horas-aula 

  
  

FACILITADORA DE APRENDIZAGEM 

Nome Maruza Gabrielle Martins Campelo 

Síntese do 
Currículo 

Graduada em Licenciatura Plena em História pela Universidade Católica de Pernambuco (2019) e graduanda 
no curso de Analise de Desenvolvimento de Sistemas pela Faculdade Senac. Pesquisadora do Cactos - 
Núcleo Unicap de Estudos de Gênero (desde 04-2017). Professora voluntária no Projeto de extensão "Pré-
Universitário Unicap - 2020"; bolsista FACEPE no Museu de Arqueologia da Unicap (2016 - 2017); voluntária 
no Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica - PIBIC/UNICAP ( 2017-2018 e 2018-2019); 
estagiária do Instituto Dom Helder Camara (2018 - 2019) e bolsista CAPES no Programa Residência 
Pedagógica (2018 - 2019). Tem experiência na área de História, atuando principalmente nos seguintes temas: 
Estudos de Gênero, História e Educação, Meios de comunicação e Literatura. 

  
   
6.  DISPOSIÇÕES FINAIS 
6.1 A indicação e a matrícula dos(as) servidores(as) e magistrados(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; 
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, 5 de julho de 2022. 

  
  

Desembargador MARCO VILLAS BOAS 
Diretor Geral da Esmat 
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EDITAL nº 134 de 2022 – SEI Nº 22.0.000018031-2 

  
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 Workshop Google Workspace – Turma IV –, a se realizar nos dias 22 e 23  de junho de 
2022, mediante as condições determinadas neste Edital e nos demais dispositivos legais aplicados à espécie, conforme segue: 
  
1. DADOS GERAIS 
Nome: Workshop Google Workspace – Turma IV. 
Objetivo: Promover o conhecimento e o manuseio do Google Workspace, conscientizando os usuários sobre a importância da 
utilização e migração desta ferramenta. 
Período de Inscrições: As indicações de matrículas ocorrerão nos dias 22 e 23 de junho de 2022. 
Inscrições: As inscrições serão realizadas por indicação no Processo SEI específico e, após, validadas pela Secretaria 
Acadêmica da Esmat. 
Públicos-Alvo: Magistrados, magistradas, servidores e servidoras do Poder Judiciário Tocantinense. 
Carga Horária: 4 horas 
Modalidade: EaD 
Local: Plataforma do Google Meet 
Valor do curso, custeado pela Esmat, por aluno: O valor da atividade 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: 30 vagas 
2.2 Distribuição das Vagas: 

                                     Públicos-Alvo  Nº de Vagas 

Magistrados, magistradas, servidores e servidoras do Poder Judiciário Tocantinense. 30 

  
3. PRÉ-REQUISITOS  
3.1 Serem Magistrados, magistradas, servidores e servidoras do Poder Judiciário Tocantinense 
     
4 FREQUÊNCIA E AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM  
4.1 Os alunos inscritos e matriculados deverão participar das webaulas na Turma IV – dias 22 e 23 de junho de 2022, das 9h às 
11h, na modalidade à distância, por meio da Plataforma Google Meet. 
4.2 Qualquer alteração no cronograma de desenvolvimento, ou no período de realização do curso, esta será comunicada por e-
mail aos alunos. Para tanto, os alunos deverão atualizar seus e-mails e telefones de contato em seus perfis na Secretaria 
Acadêmica Virtual (SAV); 
4.3 As atividades ocorrerão por meio de videoconferências síncronas (pelo Google Meet); porém, para acesso, o aluno deverá 
fazer o login pela Secretaria Acadêmica Virtual da Esmat (SAV); 
4.4 A frequência no workshop será registrada com base no Relatório de Acesso emitido pela Secretaria Acadêmica da Esmat; 
4.5 Só receberão certificado de conclusão os alunos que obtiverem frequência igual ou superior a 75% de aproveitamento; 
4.6 Não haverá pagamento de diárias custeado pela Escola Superior da Magistratura Tocantinense (ESMAT). 
  
5. CRONOGRAMA E CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
  

Turma IV   

Data Horário Conteúdo Programático   

22 e 23/06/2022 Das 9h às 11h 

Correio Eletrônico Corporativo (e-mail) 
  
Calendário/agenda 
  
Contatos e Grupos de Distribuição 
  
Comunicação Instantânea 
  
Armazenamento de arquivos 
Armazenar e compartilhar arquivos, documentos, planilhas, apresentações e 
imagens, no mínimo nos seguintes formato 
Documentos: Microsoft Office Word, Google Docs, BROffice/LibreOffice 
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Writer e PDF; 
Planilhas: Microsoft Office Excel, Google Docs e BROffice/LibreOffice Calc; 
Apresentações: Microsoft Office PowerPoint, Google Docs e 
BROffice/LibreOffice Impress; 
Imagens: BPM, JPEG, GIF, TIFF e PNG; 
Armazenamento e gerenciamento de fotos e vídeos; 
  
Videoconferência. 

Carga Horária Total 4 horas-aula 

  
  

FACILITADORA DE APRENDIZAGEM 

Nome Maruza Gabrielle Martins Campelo 

Síntese do 
Currículo 

Graduada em Licenciatura Plena em História pela Universidade Católica de Pernambuco (2019) e graduanda 
no curso de Analise de Desenvolvimento de Sistemas pela Faculdade Senac. Pesquisadora do Cactos - 
Núcleo Unicap de Estudos de Gênero (desde 04-2017). Professora voluntária no Projeto de extensão "Pré-
Universitário Unicap - 2020"; bolsista FACEPE no Museu de Arqueologia da Unicap (2016 - 2017); voluntária 
no Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica - PIBIC/UNICAP ( 2017-2018 e 2018-2019); 
estagiária do Instituto Dom Helder Camara (2018 - 2019) e bolsista CAPES no Programa Residência 
Pedagógica (2018 - 2019). Tem experiência na área de História, atuando principalmente nos seguintes temas: 
Estudos de Gênero, História e Educação, Meios de comunicação e Literatura. 

  
   
6.  DISPOSIÇÕES FINAIS 
6.1 A indicação e a matrícula dos(as) servidores(as) e magistrados(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; 
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, 5 de julho de 2022. 

  
  

Desembargador MARCO VILLAS BOAS 
Diretor Geral da Esmat 

  
  

EDITAL nº 133 de 2022 – SEI Nº 22.0.000018031-2 
  
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 Workshop Google Workspace – Turma III –, a se realizar no dia 22 de junho de 2022, 
mediante as condições determinadas neste Edital e nos demais dispositivos legais aplicados à espécie, conforme segue: 
  
1. DADOS GERAIS 
Nome: Workshop Google Workspace – Turma III. 
Objetivo: Promover o conhecimento e o manuseio do Google Workspace, conscientizando os usuários sobre a importância da 
utilização e migração desta ferramenta. 
Período de Inscrições: As indicações de matrículas ocorrerão no dia 22 de junho de 2022. 
Inscrições: As inscrições serão realizadas por indicação no Processo SEI específico e, após, validadas pela Secretaria 
Acadêmica da Esmat. 
Públicos-Alvo: Magistrados, magistradas, servidores e servidoras do Poder Judiciário Tocantinense. 
Carga Horária: 4 horas 
Modalidade: EaD 
Local: Plataforma do Google Meet 
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Valor do curso, custeado pela Esmat, por aluno: O valor da atividade 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: 30 vagas 
2.2 Distribuição das Vagas: 

                                     Públicos-Alvo  Nº de Vagas 

Magistrados, magistradas, servidores e servidoras do Poder Judiciário Tocantinense. 30 

  
3. PRÉ-REQUISITOS  
3.1 Serem Magistrados, magistradas, servidores e servidoras do Poder Judiciário Tocantinense 
     
4 FREQUÊNCIA E AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM  
4.1 Os alunos inscritos e matriculados deverão participar das webaulas na Turma III – dia 22 de junho de 2022, das 9h às 11h e 
das14h às 16h, na modalidade à distância, por meio da Plataforma Google Meet. 
4.2 Qualquer alteração no cronograma de desenvolvimento, ou no período de realização do curso, esta será comunicada por e-
mail aos alunos. Para tanto, os alunos deverão atualizar seus e-mails e telefones de contato em seus perfis na Secretaria 
Acadêmica Virtual (SAV); 
4.3 As atividades ocorrerão por meio de videoconferências síncronas (pelo Google Meet); porém, para acesso, o aluno deverá 
fazer o login pela Secretaria Acadêmica Virtual da Esmat (SAV); 
4.4 A frequência no workshop será registrada com base no Relatório de Acesso emitido pela Secretaria Acadêmica da Esmat; 
4.5 Só receberão certificado de conclusão os alunos que obtiverem frequência igual ou superior a 75% de aproveitamento; 
4.6 Não haverá pagamento de diárias custeado pela Escola Superior da Magistratura Tocantinense (ESMAT). 
  
5. CRONOGRAMA E CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
  

Turma III   

Data Horário Conteúdo Programático   

22/06/2022 
Das 9h às 11h e das 14h às 

16h 

Correio Eletrônico Corporativo (e-mail) 
  
Calendário/agenda 
  
Contatos e Grupos de Distribuição 
  
Comunicação Instantânea 
  
Armazenamento de arquivos 
Armazenar e compartilhar arquivos, documentos, planilhas, apresentações e 
imagens, no mínimo nos seguintes formato 
Documentos: Microsoft Office Word, Google Docs, BROffice/LibreOffice 
Writer e PDF; 
Planilhas: Microsoft Office Excel, Google Docs e BROffice/LibreOffice Calc; 
Apresentações: Microsoft Office PowerPoint, Google Docs e 
BROffice/LibreOffice Impress; 
Imagens: BPM, JPEG, GIF, TIFF e PNG; 
Armazenamento e gerenciamento de fotos e vídeos; 
  
Videoconferência. 

  

Carga Horária Total 4 horas-aula 
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FACILITADORA DE APRENDIZAGEM 

Nome Maruza Gabrielle Martins Campelo 

Síntese do 
Currículo 

Graduada em Licenciatura Plena em História pela Universidade Católica de Pernambuco (2019) e graduanda 
no curso de Analise de Desenvolvimento de Sistemas pela Faculdade Senac. Pesquisadora do Cactos - 
Núcleo Unicap de Estudos de Gênero (desde 04-2017). Professora voluntária no Projeto de extensão "Pré-
Universitário Unicap - 2020"; bolsista FACEPE no Museu de Arqueologia da Unicap (2016 - 2017); voluntária 
no Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica - PIBIC/UNICAP ( 2017-2018 e 2018-2019); 
estagiária do Instituto Dom Helder Camara (2018 - 2019) e bolsista CAPES no Programa Residência 
Pedagógica (2018 - 2019). Tem experiência na área de História, atuando principalmente nos seguintes temas: 
Estudos de Gênero, História e Educação, Meios de comunicação e Literatura. 

   
6.  DISPOSIÇÕES FINAIS 
6.1 A indicação e a matrícula dos(as) servidores(as) e magistrados(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; 
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, 5 de julho de 2022. 

  
  

Desembargador MARCO VILLAS BOAS 
Diretor Geral da Esmat 

 
EDITAL nº 132 de 2022 – SEI Nº 22.0.000018031-2 

  
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 Workshop Google Workspace – Turma II –, a se realizar no dia 21 de junho de 2022, 
mediante as condições determinadas neste Edital e nos demais dispositivos legais aplicados à espécie, conforme segue: 
  
1. DADOS GERAIS 
Nome: Workshop Google Workspace – Turma II. 
Objetivo: Promover o conhecimento e o manuseio do Google Workspace, conscientizando os usuários sobre a importância da 
utilização e migração desta ferramenta. 
Período de Inscrições: As indicações de matrículas ocorrerão no dia 21 de junho de 2022. 
Inscrições: As inscrições serão realizadas por indicação no Processo SEI específico e, após, validadas pela Secretaria 
Acadêmica da Esmat. 
Públicos-Alvo: Magistrados, magistradas, servidores e servidoras do Poder Judiciário Tocantinense. 
Carga Horária: 4 horas 
Modalidade: EaD 
Local: Plataforma do Google Meet 
Valor do curso, custeado pela Esmat, por aluno: O valor da atividade 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: 30 vagas 
2.2 Distribuição das Vagas: 

                                     Públicos-Alvo  Nº de Vagas 

Magistrados, magistradas, servidores e servidoras do Poder Judiciário Tocantinense. 30 

  
3. PRÉ-REQUISITOS  
3.1 Serem Magistrados, magistradas, servidores e servidoras do Poder Judiciário Tocantinense 
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    4 FREQUÊNCIA E AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM  
4.1 Os alunos inscritos e matriculados deverão participar das webaulas na Turma II – dia 21 de junho de 2022, das 9h às 11h e 
das14h às 16h, na modalidade à distância, por meio da Plataforma Google Meet. 
4.2 Qualquer alteração no cronograma de desenvolvimento, ou no período de realização do curso, esta será comunicada por e-
mail aos alunos. Para tanto, os alunos deverão atualizar seus e-mails e telefones de contato em seus perfis na Secretaria 
Acadêmica Virtual (SAV); 
4.3 As atividades ocorrerão por meio de videoconferências síncronas (pelo Google Meet); porém, para acesso, o aluno deverá 
fazer o login pela Secretaria Acadêmica Virtual da Esmat (SAV); 
4.4 A frequência no workshop será registrada com base no Relatório de Acesso emitido pela Secretaria Acadêmica da Esmat; 
4.5 Só receberão certificado de conclusão os alunos que obtiverem frequência igual ou superior a 75% de aproveitamento; 
4.6 Não haverá pagamento de diárias custeado pela Escola Superior da Magistratura Tocantinense (ESMAT). 
  
5. CRONOGRAMA E CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
  

Turma II   

Data Horário Conteúdo Programático   

21/06/2022 
Das 9h às 11h e das 14h às 

16h 

Correio Eletrônico Corporativo (e-mail) 
  
Calendário/agenda 
  
Contatos e Grupos de Distribuição 
  
Comunicação Instantânea 
  
Armazenamento de arquivos 
Armazenar e compartilhar arquivos, documentos, planilhas, apresentações e 
imagens, no mínimo nos seguintes formatos 
Documentos: Microsoft Office Word, Google Docs, BROffice/LibreOffice 
Writer e PDF; 
Planilhas: Microsoft Office Excel, Google Docs e BROffice/LibreOffice Calc; 
Apresentações: Microsoft Office PowerPoint, Google Docs e 
BROffice/LibreOffice Impress; 
Imagens: BPM, JPEG, GIF, TIFF e PNG; 
Armazenamento e gerenciamento de fotos e vídeos; 
  
Videoconferência. 

  

Carga Horária Total 4 horas-aula 

  
  

FACILITADORA DE APRENDIZAGEM 

Nome Maruza Gabrielle Martins Campelo 

Síntese do 
Currículo 

Graduada em Licenciatura Plena em História pela Universidade Católica de Pernambuco (2019) e graduanda 
no curso de Analise de Desenvolvimento de Sistemas pela Faculdade Senac. Pesquisadora do Cactos - 
Núcleo Unicap de Estudos de Gênero (desde 04-2017). Professora voluntária no Projeto de extensão "Pré-
Universitário Unicap - 2020"; bolsista FACEPE no Museu de Arqueologia da Unicap (2016 - 2017); voluntária 
no Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica - PIBIC/UNICAP ( 2017-2018 e 2018-2019); 
estagiária do Instituto Dom Helder Camara (2018 - 2019) e bolsista CAPES no Programa Residência 
Pedagógica (2018 - 2019). Tem experiência na área de História, atuando principalmente nos seguintes temas: 
Estudos de Gênero, História e Educação, Meios de comunicação e Literatura. 

  
 6.  DISPOSIÇÕES FINAIS 
6.1 A indicação e a matrícula dos(as) servidores(as) e magistrados(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; 
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; 
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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, 5 de julho de 2022. 

  
Desembargador MARCO VILLAS BOAS 

Diretor Geral da Esmat 
 

EDITAL nº 131 de 2022 – SEI Nº 22.0.000018031-2 
  
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 Workshop Google Workspace – Turma I –, a se realizar no dia 20 de junho de 2022, 
mediante as condições determinadas neste Edital e nos demais dispositivos legais aplicados à espécie, conforme segue: 
  
1. DADOS GERAIS 
Nome: Workshop Google Workspace – Turma I. 
Objetivo: Promover o conhecimento e o manuseio do Google Workspace, conscientizando os usuários sobre a importância da 
utilização e migração desta ferramenta. 
Período de Inscrições: As indicações de matrículas ocorrerão no dia 20 de junho de 2022. 
Inscrições: As inscrições serão realizadas por indicação no Processo SEI específico e, após, validadas pela Secretaria 
Acadêmica da Esmat. 
Públicos-Alvo: Magistrados, magistradas, servidores e servidoras do Poder Judiciário Tocantinense. 
Carga Horária: 4 horas 
Modalidade: EaD 
Local: Plataforma do Google Meet 
Valor do curso, custeado pela Esmat, por aluno: O valor da atividade 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: 30 vagas 
2.2 Distribuição das Vagas: 

                                     Públicos-Alvo  Nº de Vagas 

Magistrados, magistradas, servidores e servidoras do Poder Judiciário Tocantinense. 30 

  
3. PRÉ-REQUISITOS  
3.1 Serem Magistrados, magistradas, servidores e servidoras do Poder Judiciário Tocantinense 
     
4 FREQUÊNCIA E AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM  
4.1 Os alunos inscritos e matriculados deverão participar das webaulas na Turma I – dia 20 de junho de 2022, das 9h às 11h e 
das14h às 16h, na modalidade à distância, por meio da Plataforma Google Meet. 
4.2 Qualquer alteração no cronograma de desenvolvimento, ou no período de realização do curso, esta será comunicada por e-
mail aos alunos. Para tanto, os alunos deverão atualizar seus e-mails e telefones de contato em seus perfis na Secretaria 
Acadêmica Virtual (SAV); 
4.3 As atividades ocorrerão por meio de videoconferências síncronas (pelo Google Meet); porém, para acesso, o aluno deverá 
fazer o login pela Secretaria Acadêmica Virtual da Esmat (SAV); 
4.4 A frequência no workshop será registrada com base no Relatório de Acesso emitido pela Secretaria Acadêmica da Esmat; 
4.5 Só receberão certificado de conclusão os alunos que obtiverem frequência igual ou superior a 75% de aproveitamento; 
4.6 Não haverá pagamento de diárias custeado pela Escola Superior da Magistratura Tocantinense (ESMAT). 
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5. CRONOGRAMA E CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
  

Turma I   

Data Horário Conteúdo Programático   

20/06/2022 
Das 9h às 11h e das 14h às 

16h 

Correio Eletrônico Corporativo (e-mail) 
  
Calendário/agenda 
  
Contatos e Grupos de Distribuição 
  
Comunicação Instantânea 
  
Armazenamento de arquivos 
Armazenar e compartilhar arquivos, documentos, planilhas, apresentações e 
imagens, no mínimo nos seguintes formatos: 
Documentos: Microsoft Office Word, Google Docs, BROffice/LibreOffice 
Writer e PDF; 
Planilhas: Microsoft Office Excel, Google Docs e BROffice/LibreOffice Calc; 
Apresentações: Microsoft Office PowerPoint, Google Docs e 
BROffice/LibreOffice Impress; 
Imagens: BPM, JPEG, GIF, TIFF e PNG; 
Armazenamento e gerenciamento de fotos e vídeos; 
  
Videoconferência. 

  

Carga Horária Total 4 horas-aula 

  
  

FACILITADORA DE APRENDIZAGEM 

Nome Maruza Gabrielle Martins Campelo 

Síntese do 
Currículo 

Graduada em Licenciatura Plena em História pela Universidade Católica de Pernambuco (2019) e graduanda 
no curso de Analise de Desenvolvimento de Sistemas pela Faculdade Senac. Pesquisadora do Cactos - 
Núcleo Unicap de Estudos de Gênero (desde 04-2017). Professora voluntária no Projeto de extensão "Pré-
Universitário Unicap - 2020"; bolsista FACEPE no Museu de Arqueologia da Unicap (2016 - 2017); voluntária 
no Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica - PIBIC/UNICAP ( 2017-2018 e 2018-2019); 
estagiária do Instituto Dom Helder Camara (2018 - 2019) e bolsista CAPES no Programa Residência 
Pedagógica (2018 - 2019). Tem experiência na área de História, atuando principalmente nos seguintes temas: 
Estudos de Gênero, História e Educação, Meios de comunicação e Literatura. 

  
  
6.  DISPOSIÇÕES FINAIS 
6.1 A indicação e a matrícula dos(as) servidores(as) e magistrados(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; 
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, 5 de julho de 2022. 

  
  

Desembargador MARCO VILLAS BOAS 
Diretor Geral da Esmat 
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EDITAL nº 144, de 2022 – SEI Nº 22.0.000001431-5 

  
O diretor geral da Escola Superior da Magistratura Tocantinense (ESMAT), no uso de suas atribuições, dispõe sobre as normas 
gerais para ingresso e participação na Pós-Graduação Lato Sensu Justiça Digital e Inteligência Artificial, a realizar-se no 
período de 10 de outubro de 2022 a 23 de abril de 2024, mediante as condições determinadas neste Edital e demais dispositivos 
legais aplicados à espécie, conforme segue: 
  
1. DADOS GERAIS 
Curso: Pós-Graduação Lato Sensu Justiça Digital e Inteligência Artificial 
Objetivo: Capacitar os participantes, oferecendo-lhes a compreensão de Justiça Digital e inteligência artificial, suas ferramentas, 
seus desafios e as questões éticas e de segurança que circundam o tema, com didática afinada com a proposta conjugada do 
saber teórico com o saber prático. 
Período de inscrições: As inscrições acontecerão no período de 3 a 15 de agosto de 2022. 
Inscrições: Serão realizadas, via web, no endereço eletrônico esmat.tjto.jus.br. 
Público-Alvo: Magistrados(as) e Servidores(as) do Poder Judiciário Tocantinense, membros(as) e servidores(as) de órgãos 
parceiros da Esmat (Procuradoria Geral do Estado, Ministério Público Estadual, Ministério Público Federal, Defensoria Pública, 
Tribunal Regional Eleitoral e Ordem dos Advogados do Brasil). 
Carga horária: 390 horas 
Modalidade: Presencial 
Local: Sala de Aula da Esmat, em Palmas-TO. 
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: 50 
2.2 Distribuição das Vagas: 

Público Nº de Vagas 

Magistrados do Poder Judiciário Tocantinense 12 

Servidores do Poder Judiciário Tocantinense 30 

   Procuradoria Geral do Estado 1 

   Ministério Público Estadual 1 

   Ministério Público Federal 1 

   Defensoria Pública do Estado 2 

   Tribunal Regional Eleitoral 1 

    Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Tocantins 2 

  
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 a análise curricular e o relatório de inscritos por ordem 
de data e horário de inscrição. 
  
3. PRÉ-REQUISITOS  
3.1 Ser graduado em qualquer área de formação; 
3.2 Ser magistrado do Poder Judiciário do Estado do Tocantins em efetivo exercício; 
3.3 Ser servidor – efetivo, comissionado ou cedido – do Poder Judiciário do Estado do Tocantins; 
3.4 Ser membro ou servidor(a) dos órgãos parceiros da Esmat  (Procuradoria Geral do Estado, Ministério Público Estadual, 
Ministério Público Federal, Defensoria Pública, Tribunal Regional Eleitoral, Justiça Federal e Ordem dos Advogados do Brasil – 
Seccional Tocantins); 
3.5 Contar com mais de 4 anos para aposentadoria compulsória; 
3.7 Assinar Termo de Compromisso de permanecer em atividade funcional no Poder Judiciário Tocantinense, para magistrados e 
servidores, após a conclusão do curso, por período correspondente ao da sua qualificação, sob pena de devolução dos valores 
desembolsados pelo Poder Público (TERMO DE COMPROMISSO – RQ 12.2); 
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3.8 Assinar Termo de Compromisso com a Escola Superior da Magistratura Tocantinense (ESMAT) de, sempre que demandado 
por ela, prestar serviços de ensino na área temática do curso (docência, palestra, consultoria etc.), conforme Anexo I; 
3.9 Lecionar preferencialmente na Escola Superior da Magistratura Tocantinense (ESMAT), após a conclusão do presente curso; 
3.10  Declarar que disponibilizará o trabalho de conclusão do curso, permitindo a publicação, sem ônus para o Tribunal de 
Justiça ou para a Esmat, na Revista ESMAT, bem como a inserção do respectivo texto no site da Escola e arquivamento na 
Biblioteca para consulta pelo público (TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA O REPOSITÓRIO INSTITUCIONAL – 10.1); 
3.11 Declarar estar ciente do inteiro teor da Portaria nº 1.965, de 2018, publicada no Diário da Justiça nº 4.348, de 13 de 
setembro de 2018, em conjunto com as regras estabelecidas neste Edital, no que se refere à norma sobre frequência, 
aproveitamento e desistência, no âmbito do Poder Judiciário Tocantinense, uma vez que está sujeito à obrigação de repor e 
indenizar ao erário, em caso de desistência ou abandono, além de cumprir com as demais disposições previstas na aludida 
Portaria (DECLARAÇÃO LATO SENSU – RQ 12.3); 
3.12 Os servidores deverão apresentar anuência da chefia imediata, perante a qual atua, para frequentar o curso de Pós-
Graduação, devendo a chefia imediata responsável declarar estar ciente de que o servidor se ausentará do serviço para 
frequentar o curso (TERMO DE ANUÊNCIA – RQ 12.1); 
3.13 Apresentar obrigatóriamente a documentação comprobatória referente aos itens 3.1 Certificado de Conclusão do Curso de 
Graduação em Direito, 3.2 Certidão ou Declaração de Vínculo emitido pela Diretoria ou Secretaria de Gestão de Pessoas do 
Órgão, 3.3 Certidão ou Declaração de Vínculo emitido pela Diretoria ou Secretaria de Gestão de Pessoas do Órgão e/ou 3.4  
Certidão ou Declaração de Vínculo emitido pela Diretoria ou Secretaria de Gestão de Pessoas do Órgão Parceiro da Esmat 
(Procuradoria Geral do Estado, Ministério Público Estadual, Defensoria Pública, Tribunal Regional Eleitoral e Ordem dos 
Advogados do Brasil). 
   
4 FREQUÊNCIA E AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM  
4.1 Os alunos matriculados deverão participar das atividades da Pós-Graduação, no período fixado no calendário do curso; 
4.2 As disciplinas do curso serão compostas por atividades à distância, desenvolvidas no Ambiente Virtual de Aprendizagem, 
com um percentual de até 20% da disciplina e atividades presenciais ou hibridas, com um percentual de 80%, ambas atividades 
obrigatórias; 
4.3 Todos os alunos matriculados deverão cumprir e desenvolver as atividades propostas no Ambiente Virtual de Aprendizagem 
e em sala de aula; 
4.4 Só receberão certificado de conclusão os alunos que obtiverem média igual ou superior a 7,0, frequência igual ou superior a 
75% de aproveitamento e aprovação do TCC, o qual deverá ser apresentado em banca de avaliação; 
4.5 Para a obtenção do certificado de especialização na Pós-Graduação Lato Sensu Justiça Digital e inteligência artificial, o aluno 
deverá integralizar 390 horas; 
4.6 A justificativa de falta somente é permitida aos portadores de afecções congênitas ou adquiridas, infecções, traumatismos ou 
outras condições que determinem distúrbios agudos, caracterizados por incapacidade física relativa e incompatível com a 
frequência aos trabalhos escolares, ocorrências essas de caráter isolado e esporádicos, cuja duração não ultrapasse o máximo 
ainda admissível para a continuidade do processo pedagógico, devendo ser atestado em laudo médico, emitido por autoridade 
competente, conforme disposto no Decreto-Lei nº 1.044, de 1969; 
4.7 A acadêmica gestante deverá solicitar a licença gestação e terá direito há 90 dias, a contar do oitavo mês de gestação, nos 
termos da Lei Federal nº 6.202, de 1975. É necessária a apresentação de atestado médico com definição de início e término do 
período, o qual deverá ser entregue na Secretaria Acadêmica da Esmat; 
4.8 O candidato deverá ainda, ao final, ser aprovado na defesa do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), Artigo Científico, com 
um número mínimo de 20 laudas, pela banca examinadora, presidida pelo professor-orientador e composta por pelo menos 
outros dois professores, sendo um deles de fora do quadro da Esmat e deste curso; 
4.9 Não será registrado como carga horária do curso o período de produção do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), 
conforme estabelecido na Resolução Esmat nº 152, de 2016, art. 34; 
4.10 Os alunos matriculados deverão obrigatoriamente depositar o Trabalho de Conclusão do Curso (TCC) – Artigo Científico – 
em até 90 dias, após a conclusão das disciplinas obrigatórias, conforme regras de produção do TCC estabelecidas pela 
Coordenação do Curso; 
4.11 Somente os alunos sem registro de pendências nas disciplinas do curso poderão realizar a defesa do Trabalho de 
Conclusão de Curso (TCC) e assim concluir a Pós-Graduação Lato Sensu em Justiça Digital e inteligência artificial; 
4.12 A orientação para elaboração do Trabalho Final (Estudo de Caso) será feita por professor-orientador indicado pela 
Coordenação, pelo método à distância e realizada por meio do Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA); 
4.13 O TCC – Trabalho de Conclusão do Curso, de Pós-Graduação será elaborado na forma de Artigo Científico, através de 
trabalho monográfico, seguindo a seguinte Estrutura - Título; Título traduzido para inglês; Nome do(a) autor(a); Resumo; 
Palavras-chave; Abstract; Keywords (não utilizar tradutores automáticos da web); Introdução;Texto com subtítulos e notas de 
rodapé com numeração sequencial (1, 2, 3, 3.1, 3.2, 4....); Conclusão; Referências (bibliográficas e demais); 
4.14 O Trabalho de Conclusão de Curso é de caráter obrigatório para a obtenção do título de especialista, conforme proposto 
pelo curso para os alunos com curso de graduação completo, e será desenvolvido individualmente; 
4.15 Os alunos que não receberem nota mínima no Trabalho Final terão a oportunidade de reapresentá-lo, conforme instruções 
do professor responsável pela orientação e correção, em até 30 dias após sua devolução ao aluno; 
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4.16 Após a aprovação definitiva do trabalho pelo(a) Orientador(a), o aluno o apresentará em banca, de forma presencial, e 
sendo aprovado com nota mínima de 7,0, deverá assinar a ata da defesa e remetê-la com o trabalho final, em mídia digital (com 
arquivo em Word e PDF), à Secretaria Acadêmica da Esmat; 
4.17 As horas destinadas à orientação não entrarão no cômputo da carga horária mínima de certificação do curso; 
4.18 Não haverá pagamento de diárias custeado pela Escola Superior da Magistratura Tocantinense para nenhuma atividade 
presencial. 
  
5. DO PROCESSO DE SELEÇÃO E SUAS ETAPAS PARA MAGISTRADOS E SERVIDORES – EFETIVOS, COMISSIONADOS 
E CEDIDOS – DO PODER JUDICIÁRIO TOCANTINENSE, MEMBROS E SERVIDORES DE ÓRGÃOS PARCEIROS DA 
ESMAT 
5.1 O processo de inscrição será assim constituído de inscrição e análise curricular; 
5.1.1 Inscrições no site da Esmat; 
a) Validação da inscrição por meio da entrega da documentação em envelope fechado, indicada nos itens 5.4 e Anexos deste 
Edital, identificado com nome, na Secretaria Acadêmica da Esmat, situada  na Avenida Theotônio Segurado, Plano-Diretor Norte, 
AANE 40, QI-01 Lote 03, CEP: 77.006-332, Palmas-TO; 
b) A entrega da documentação poderá ser feita por terceiros, no prazo previsto, sendo a entrega e o conteúdo do referido 
envelope de inteira e exclusiva responsabilidade do candidato; 
5.2 Após a conclusão do período de entrega do envelope, a relação dos inscritos validados será publicada no Diário da Justica 
Eletrônico: www.tjto.jus.br;  
5.3 Os documentos a serem entregues na Esmat deverão constar em envelope fechado identificado com: 
a) nome completo; 
b) público-alvo Procuradoria Geral do Estado, Ministério Público Estadual, Ministério Público Federal, Defensoria Pública, 
Tribunal Regional Eleitoral e Ordem dos Advogados do Brasil. 
5.4   Deverão ser entregues em envelope os seguintes documentos: 
a) Comprovante da inscrição no site da Esmat, esmat.tjto.jus.br, gerado em PDF no ato da inscrição; 
b) Cópia do diploma de graduação em qualquer área de formação (ou certidão de conclusão de curso superior emitida em 
período não superior a 6 meses);  
c) Cópia do histórico escolar de graduação; 
d) Cópia da carteira de identidade ou documento equivalente com foto; 
d) Certidão de quitação com a Justiça Eleitoral; 
f) Cópia do currículo atualizado da plataforma lattes; 
g) 1 fotografia atualizada 3 x 4 colorida; 
h) Cópia do documento militar, se do sexo masculino; 
i) Termo de Compromisso de permanecer em atividade funcional no Poder Judiciário Tocantinense, para magistrados e 
servidores, após a conclusão do curso, por período correspondente ao da sua qualificação, sob pena de devolução dos valores 
desembolsados pelo Poder Público (disponível na página de inscrição); 
j)Termo de Compromisso com a Escola Superior da Magistratura Tocantinense (ESMAT) de, sempre que demandado por ela, 
prestar serviços de ensino na área temática do curso (docência, palestra, consultoria etc.), disponível na página de inscrição; 
k) Declaração que disponibilizará o trabalho de conclusão do curso, permitindo a publicação, sem ônus para o Tribunal de Justiça 
ou para a Esmat, na Revista ESMAT, bem como a inserção do respectivo texto no site da Escola e arquivamento na Biblioteca 
para consulta pelo público (disponível na página de inscrição); 
l) Declaração de estar ciente do inteiro teor da Portaria nº 1.965, de 2018, publicada no Diário da Justiça nº 4.348, de 13 de 
setembro de 2018, em conjunto com as regras estabelecidas neste Edital, no que se refere à norma sobre frequência, 
aproveitamento e desistência, no âmbito do Poder Judiciário Tocantinense, uma vez que está sujeito à obrigação de repor e 
indenizar ao erário, em caso de desistência ou abandono, além de cumprir com as demais disposições previstas na aludida 
Portaria (anexo III, disponível na página de inscrição); 
m) Os servidores deverão apresentar anuência do magistrado, perante o qual atua, para frequentar o curso de Pós-Graduação, 
devendo o magistrado responsável declarar estar ciente de que o servidor se ausentará do serviço para frequentar o curso 
(conforme anexo I, disponível na página de inscrição). 
i) A ausência de qualquer um dos documentos relacionados da letra A a M do item 5.4 ocasionará desclassificação imediata do 
candidato. 
  
5.5 Da avaliação dos títulos para a Análise Curricular; 
5.5.1 Além dos documentos obrigatórios indicados nas letras de A a M do item 5.4, o candidato deverá apresentar a 
documentação necessária para análise curricular, conforme BAREMA a seguir, para fins de classificação dos candidatos: 

Item Pontuação 

I. Pós-Graduação Stricto Sensu (mestrado ou doutorado). 10 pontos (até 1 curso) 

II. Pós-Graduação Lato Sensu. 5 pontos cada (até 2 cursos) 
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III. Experiência docente na Esmat. 5 pontos cada (até 4 experiências) 

IV. Publicação de artigo na Revista ESMAT. 5 pontos cada (até 3 publicações) 

V. Certificado de conclusão em curso(s) da Esmat em 2019, 2020, 2021 e 2022 
(com mínimo de 30 horas). 

2,5 pontos por curso (até 10 cursos) 

IX. Experiência como membro de Banca de Avaliação de Trabalho de  
Conclusão de Curso (TCC ), (Monografia, Artigo, Estudo de Caso, etc.). 

2 pontos por semestre (até 10 experiências) 

Total 100 Pontos 

  
5.6  A validação das cópias dos documentos constantes no item 5.4 será realizada por conferência do original pela Secretaria 
Acadêmica da Esmat no Ato da Matrícula;  
5.7 Os eventuais recursos deverão ser endereçados ao diretor geral da Esmat, que os resolverá ou designará ao setor 
competente, e entregues na Secretaria Acadêmica da Esmat, mediante recibo, até às 18h do dia 16 de agosto de 2022; 
5.8 A classificação será realizada por meio da somatória dos pontos do Barema, e os candidatos serão classificados pela soma 
dos documentos apresentados, conforme item 5.5.1 obedecido o número de vagas; 
5.9 O resultado final será homologado pelo diretor geral da Escola Superior da Magistratura Tocantinense e divulgado no site da 
Esmat. 
  
6. DO PROCESSO SELETIVO PARA OS MEMROS E SERVIDORES DOS ÓRGÃOS PARCEIROS DA ESMAT 
6.1. Somente serão aceitas inscrições para a seleção feitas pelo site esmat.tjto.jus.br e validadas presencialmente na Secretaria 
Acadêmica da Escola Superior da Magistratura Tocantinense (ESMAT), por meio da entrega de cópia do certificado de 
graduação e Currículo Lattes atualizado; 
6.1.1 A documentação, indicada 5.4 e item 6.1 deste Edital deve ser entregue em envelopes separados (discriminado o item 
referente) fechado, identificado com nome, na Secretaria Acadêmica da Esmat, situada na  Avenida Theotônio Segurado, Plano-
Diretor Norte, AANE 40, QI-01 Lote 03. CEP: 77006-332, Palmas-TO; 
6.1.2 A entrega da documentação poderá ser feita por terceiros, até às 18h do dia 16 de agosto do corrente ano, sendo a entrega 
e o conteúdo do referido envelope de inteira e exclusiva responsabilidade do candidato; 
6.2 Será limitado o número de inscrição para a seleção a até 5 vezes o quantitativo de vagas ofertadas aos órgãos parceiros da 
Esmat (Procuradoria Geral do Estado, Ministério Público Estadual, Ministério Público Federal, Defensoria Pública, Tribunal 
Regional Eleitoral, Justiça Federal e Ordem dos Advogados do Brasil), para formação de cadastro de reserva; 
6.3 Concluído o preenchimento do formulário, a confirmação da inscrição no processo seletivo poderá ser impressa logo após 
sua conclusão com sucesso;  
6.4. O processo seletivo dos membros ou servidores(as) dos órgãos parceiros da Esmat  (Procuradoria Geral do Estado, 
Ministério Público Estadual, Ministério Público Federal, Defensoria Pública, Tribunal Regional Eleitoral, Justiça Federal e Ordem 
dos Advogados do Brasil) será constituído de prova subjetiva no dia 26 de agosto de 2022, com início às 13 horas e 
conclusão às 15 horas; 
6.5 O Tempo de tolerância para acesso dos candidatos ao local da prova escrita subjetiva será até 13 horas e 15 minutos. 
6.6 A classificação será realizada por meio da somatória dos pontos do Barema e a nota da Prova Subjetiva, obedecido o 
número de vagas por órgão parceiro da Esmat, conforme distribuição no item 2.2; 
  
7. ESTRUTURA CURRICULAR DA PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU 
7.1 São disciplinas obrigatórias do curso de Pós-Graduação Lato Sensu Justiça Digital e Inteligência Artificial: 

Disciplinas Carga Horária 
  

  

Inteligência artificial, sociedade e o Poder Judiciário: análise interdisciplinar 30 horas   

Metodologia da Pesquisa Jurídica 30 horas   

Normas reguladoras de inteligência artificial: União Europeia, LGPD, projetos de lei e resoluções no 
âmbito do Judiciário brasileiro 

30 horas   

Acesso à justiça e inteligência artificial 45 horas   

Noções de inteligência artificial: automação, algoritmos, mineração de dados, machine learning, deep 
learning e redes neurais aplicadas ao direito 

45 horas   

Precedentes e análise preditiva de decisões judiciais 45 horas   

Riscos de utilização da inteligência artificial e da computação cognitiva pelo Judiciário e 
responsabilidade civil 

45 horas   
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Governança, ética e segurança na aplicação da inteligência artificial pelo Poder Judiciário 45 horas   

Judiciário 4.0 e inteligência artificial: ferramentas utilizadas pelo Poder Judiciário brasileiro, 
funcionalidades, problemas que buscam solucionar e resultados 

45 horas   

Mineração de dados e inteligência artificial 30 horas   

Carga Horária Total 390 horas   

Carga Horária de Certificação 390 horas   

  
 8. CRONOGRAMA 
8.1 Do Processo de Seleção 
  

Etapas Data Horário/Local 

Período de Inscrição De 3 a 15/8/2022 Livre – Site da Esmat. 

Entrega do Envelope com a Documentação para o Processo de 
Seleção – Item 5.4 

De 3 a 16/8/2022 Das 12h às 18h. 

Divulgação das Inscrições Homologadas 23/08/2022 Livre – Site da Esmat. 

Aplicação de Prova Subjetiva aos  membro ou servidor(a) dos 
órgãos parceiros da Esmat  (Procuradoria Geral do Estado, 
Ministério Público Estadual, Ministério Público Federal, 
Defensoria Pública, Tribunal Regional Eleitoral, Justiça Federal e 
Ordem dos Advogados do Brasil) 

26/08/2022 

Início às 13h (tempo de duração – 2 
horas) 
Salas de Aula da Esmat 
Avenida Theotônio Segurado, Plano-
Diretor Norte, AANE 40, QI-01 Lote 03. 
CEP: 77006-332, Palmas-TO. 

Divulgação do Resultado Preliminar 06/09/2022 
Diário da Justiça Eletrônico e Site da 
Esmat. 

Iinterposição de recurso 16/09/2022 
Até as 18h, entrega na Secretaria 
Acadêmica da Esmat 

Divulgação do Resultado Final 22/09/2022 
Diário da Justiça Eletrônico e Site da 
Esmat 

Período de Matrícula De 26/9 a 4/10/2022 
Das 12h às 18h, em Palmas, na 
Secretaria Acadêmica da Esmat 

Início das Aulas 10/10/2022 

Sala de Aula da Esmat 
Avenida Theotônio Segurado, Plano-
Diretor Norte, AANE 40, QI-01 Lote 03. 
CEP: 77006-332, Palmas-TO. 

  
 8.2 Das Aulas 
8.2.1 Para a realização do curso, utilizar-se-á a modalidade presencial, com atividades complementares via Ambiente Virtual de 
Aprendizagem – obrigatórias e o desenvolvimento das atividades presenciais acontecerá na sala de aula da Esmat, em Palmas, 
conforme descrito no cronograma abaixo. 

Disciplinas 
Carga-Horária Carga 

Horária 
Data das Aulas 

Presenciais 
Horário das 

Aulas 
Remota Presencial 

Disciplina I: Inteligência artificial, 
sociedade e o Poder Judiciário: análise 
interdisciplinar 

14 horas 16 horas 30 horas 
10, 17, 24 e 
31/10/2022 

Das 14h às 17h20 

Disciplina II: Metodologia da Pesquisa 
Jurídica 

14 horas 16 horas 30 horas 7, 11, 21 e 25/11/2022 Das 14h às 17h20 

Disciplina III: Normas reguladoras de 
inteligência artificial: União Europeia, 
LGPD, projetos de lei e resoluções no 
âmbito do Judiciário brasileiro 

14 horas 16 horas 30 horas 
28/11 e 

2, 5 e 12/12/2022 
Das 14h às 17h20 
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Período de Recesso das atividades 16 de dezembro 2022 a 2 de fevereiro de 2023 

Disciplina IV: Acesso à justiça e 
inteligência artificial 

21 horas 24 horas 45 horas 
3, 6, 10, 24 e 27/2 e 

3/3/2023 
Das 14h às 17h20 

Disciplina V: Noções de inteligência 
artificial: automação, algoritmos, 
mineração de dados, machine learning, 
deep learning e redes neurais aplicadas 
ao direito 

21 horas 24 horas 45 horas 
13, 17, 27 e 31/3 e 10 

e 14/4/2023 
Das 14h às 17h20 

Disciplina VI: Mineração de dados e 
inteligência artificial 

14 horas 16 horas 30 horas 
24 e 28/4 e 8 e 

12/5/2023 
Das 14h às 17h20 

Disciplina VII: Riscos de utilização da 
inteligência artificial e da computação 
cognitiva pelo Judiciário e 
responsabilidade civil 

21 horas 24 horas 45 horas 
2, 5, 12,16, 26 e 

30/6/2023 
Das 14h às 17h20 

Período de Recesso das atividades 1° de julho a 3 de agosto de 2023 

Disciplina VIII: Governança, ética e 
segurança na aplicação da inteligência 
artificial pelo Poder Judiciário 

21 horas 24 horas 45 horas 
4, 7, 14, 18, 28/8 e 

1°/9/2023 
Das 14h às 17h20 

Disciplina IX: Judiciário 4.0 e 
inteligência artificial: ferramentas 
utilizadas pelo Poder Judiciário 
brasileiro, funcionalidades, problemas 
que buscam solucionar e resultados 

21 horas 24 horas 45 horas 
11, 15, 25, 29/9 e 9 e 

16/10/2023 
Das 14h às 17h20 

Disciplina X: Precedentes e análise 
preditiva de decisões judiciais 

21 horas 24 horas 45 horas 
23 e 27/10, 6, 10, 17 e 

20/11/2023 
Das 14h às 17h20 

Período de Orientação e Produção do artigo científico 10/1 a 22/4/2024 

Data de Entrega do artigo científico 23/4/2024 

                            Carga Horária Total 390 horas 

Carga Horária de Certificação 390 horas 

  
  
9. DISPOSIÇÕES FINAIS 
9.1 A inscrição e a matrícula implicarão na 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; 
9.2 Desde a inscrição até o início das atividades do curso, o inscrito deverá acompanhar convocações e comunicados por 
meio de publicações no Diário da Justiça Eletrônico, pelo site do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
www.tjto.jus.br e pelo site da Esmat esmat.tjto.jus.br; 
9.3 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; 
9.4 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; 
9.5 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, 6 de julho de 2022. 

  
Desembargador MARCO VILLAS BOAS 

Diretor Geral da Esmat 
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ANEXO I 
 
  

TERMO DE COMPROMISSO 
   
 
 
Declaro, para os fins de direito que se fizerem necessários, o meu compromisso de, sempre que demandado pela Escola 
Superior da Magistratura Tocantinense (ESMAT), prestar a ela serviços de ensino (docência, palestra, consultoria etc) na área 
temática do curso de Pós-Graduação Lato Sensu em _________________________________, como forma de compensação 
pelo investimento realizado pelo Poder Público. 
  

  
   
 
 
  

Palmas-TO, _____ de___________________ de _______. 
  
  
   
  
 
 
  

_____________________________________ 
Assinatura do (a) magistrado (a) 

  
  

  
  
 
 



ANO XXXIV-DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 5221 PALMAS-TO, QUARTA-FEIRA, 06 DE JULHO DE 2022 66 

 

 
 

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  

 

Desª. ÂNGELA HAONAT 
 

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) 
Desª. ÂNGELA HAONAT (Vogal) 
 

4ª TURMA JULGADORA 
Des. PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO (Relator) 
Desª. ÂNGELA HAONAT (Vogal) 
 Desª. JACQUELINE ADORNO (Vogal) 
 

5ª TURMA JULGADORA 
Desª. ÂNGELA HAONAT (Relatora)  
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) 
Desª. ÂNGELA HAONAT (Vogal) 
 

4ª TURMA JULGADORA 
Des. PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO (Relator) 
Desª. ÂNGELA HAONAT (Revisora) 
Desª. JACQUELINE ADORNO (Vogal) 
 

5ª TURMA JULGADORA 
Desª. ÂNGELA HAONAT (Relatora)  
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  

 

ROBERTO LUÍS CAFIERO 
Auxiliar 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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