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SEÇÃO JUDICIAL 

2ª CÂMARA CRIMINAL 
SECRETÁRIO: MARIA SUELI DE S. AMARAL CURY 

Pautas 
PAUTA PRESENCIAL 7ª/2022 

Serão julgados pela 2ª CAMARA CRIMINAL do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, na 6ª SESSÃO 
PRESENCIAL ORDINÁRIA JUDICIAL, aos 19 (dezenove) dias do mês de julho do ano de 2022, terça-feira, ou nas sessões 
posteriores, a partir das 14:00 horas, os seguintes processos: 
Obs.: Vale ressaltar que, a sessão será  PRESENCIAL. 
1 Habeas Corpus Criminal N° 0008074-98.2022.8.27.2700/TO 
ORIGEM                             : TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO TOCANTINS 
PACIENTE                         : TIAGO RIBEIRO AGUIAR. 
DEF.PÚBLICA                    : ADRIANA CAMILO DOS SANTOS. 
IMPETRADO                      : Juízo da 1ª Vara Criminal de Arraias. 
INTERESSADO                  : MINISTÉRIO PÚBLICO 
RELATOR                          : JACQUELINE ADORNO DE LA CRUZ BARBOSA 
COLEGIADO                      : 2ª CÂMARA CRIMINAL 
  
2 Habeas Corpus Criminal N° 0003324-53.2022.8.27.2700/TO 
ORIGEM                             : TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO TOCANTINS 
PACIENTE                         : JACKSON DOS SANTOS BORGES. 
ADVOGADO                       : JOÃO NUNES LUCENA NETO (OAB BA053995). 
IMPETRADO                      : JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE  TAGUATINGA. 
INTERESSADO                  :MINISTÉRIO  PÚBLICO 
RELATOR                          : HELVECIO DE BRITO MAIA NETO 
COLEGIADO                      : 2ª CÂMARA CRIMINAL 
  
3 Apelação Criminal  N° 0029799-27.2020.8.27.2729/TO-SEGREDO DE JUSTIÇA 
ORIGEM                             : JUIZO DA 3ª VARA CRIMINAL DE PALMAS. 
APELANTE                        : B. M. DE P. P. 
DEF.PÚBLICA                    : ESTELAMARIS POSTAL. 
APELADO                          : MINISTÉRIO PÚBLICO. 
PROC.DE JUSTIÇA            : RICARDO VICENTE DA SILVA. 
INTERESSADO                  : Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal de Palmas. 
RELATOR                          : HELVECIO DE BRITO MAIA NETO 
COLEGIADO                      :2ª TURMA JULGADORA DA 2ª CÂMARA CRIMINAL 
  
4 Apelação Criminal  N° 0010524-30.2021.8.27.2706/TO 
ORIGEM                             : JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE ARAGUAÍNA. 
APELANTE/APELADO       :MINISTÉRIOPÚBLICO. 
PROCURADOR                  : DIEGO NARDO. 
APELANTE/APELADO       :OLAVO BILAQUE DOS REIS. 
DEF.PÚBLICA                    : ESTELAMARIS POSTAL. 
RELATOR                          : HELVECIO DE BRITO MAIA NETO. 
COLEGIADO                      :2ª TURMA JULGADORA DA 2ª CÂMARA CRIMINAL 
  
5 Apelação Criminal  N° 0004275-22.2020.8.27.2731/TO 
ORIGEM                             : JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE PARAÍSO DO TOCANTINS. 
APELANTE                        : MINISTÉRIO PÚBLICO. 
PROMOT.DE JUSTIÇA       : JACQUELINE BORGES SILVA TOMAZ. 
APELADO                          : ELZUNEIDE AIRES SOUZA. 
DEF.PÚBLICA                    : ESTELAMARIS POSTAL. 
RELATOR                          : HELVECIO DE BRITO MAIA NETO 
COLEGIADO                      :2ª TURMA JULGADORA DA 2ª CÂMARA CRIMINAL 
  
6 Apelação Criminal  N° 0009804-15.2021.8.27.2722/TO 
ORIGEM                             : JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE GURUPI. 
APELANTE                        : WIGOR SOARES CAETANO. 
DEF.PÚBLICA                    : ESTELAMARIS POSTAL. 
APELADO                          : MINISTÉRIO PÚBLICO. 
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PROCURADOR                  : MARCOS LUCIANO BIGNOTI. 
RELATOR                          : HELVECIO DE BRITO MAIA NETO 
COLEGIADO                      :2ª TURMA JULGADORA DA 2ª CÂMARA CRIMINAL 
  
7 Apelação Criminal  N° 0019548-13.2021.8.27.2729/TO 
ORIGEM                             : JUIZO DA 3ª VARA CRIMINAL DE PALMAS. 
APELANTE                        : GILDEMAR VERÍSSIMO DE SOUSA. 
DEF.PÚBLICA                    : ESTELAMARIS POSTAL. 
APELADO                          : MINISTÉRIO PÚBLICO. 
PROCURADOR                  : MARCOS LUCIANO BIGNOTI. 
RELATOR                          : HELVECIO DE BRITO MAIA NETO 
COLEGIADO                      :2ª TURMA JULGADORA DA 2ª CÂMARA CRIMINAL 
  
8 Apelação Criminal  N° 0001080-49.2021.8.27.2713/TO 
ORIGEM                             : JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE COLINAS DO TOCANTINS. 
APELANTE                        : GLEIDSON DIAS BATISTA. 
DEF.PÚBLICA                    : ADRIANA CAMILO DOS SANTOS. 
APELADO                          : MINISTÉRIO PÚBLICO. 
PROC.DE JUSTIÇA            : JOSÉ DEMÓSTENES DE ABREU, 
PROCURADOR                  : ABEL ANDRADE LEAL JUNIOR. 
RELATOR                          : ANGELA ISSA HAONAT 
COLEGIADO                      :5ª TURMA JULGADORA DA 2ª CÂMARA CRIMINAL 
  
9 Apelação Criminal  N° 0000406-24.2019.8.27.2719/TO. 
ORIGEM                                  : JUÍZO DA 1ª ESCRIVANIA CRIMINAL DE FORMOSO DO ARAGUAIA. 
APELANTE                        : MINISTÉRIO PÚBLICO. 
PROCURADOR                  : DIEGO NARDO. 
APELADO                          : FRANCISLEY SOUSA BORGES. 
ADVOGADO                       : MARCOS PAULO CORREIA DE OLIVEIRA (OAB TO006643). 
RELATOR                          : ANGELA ISSA HAONAT 
COLEGIADO                      : 5ª TURMA JULGADORA DA 2ª CÂMARA CRIMINAL 
  
10 Recurso em Sentido Estrito N° 0004199-23.2022.8.27.2700/TO 
ORIGEM                             : JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE TOCANTINÓPOLIS. 
RECORRENTE                   : EDMILSON MARTINS DOS SANTOS. 
ADVOGADO                       : WANDERLEY DIAS DA CRUZ (OAB GO050121). 
RECORRIDO                      : MINISTÉRIO PÚBLICO. 
PROC.DE JUSTIÇA            : MOACIR CAMARGO DE OLIVEIRA. 
RELATOR                          : ANGELA ISSA HAONAT. 
COLEGIADO                      :5ª TURMA JULGADORA DA 2ª CÂMARA CRIMINAL 
  
11 Habeas Corpus Criminal N° 0005842-16.2022.8.27.2700/TO 
ORIGEM                             : TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO TOCANTINS 
PACIENTE                         : JOÃO PEREIRA NASCIMENTO. 
ADVOGADO                       : ALISSON MATHEUS DO AMARAL (OAB DF066223). 
IMPETRADO                      : Juiz de Direito da Vara Criminal de Augustinópolis. 
INTERESSADO                  : MINISTÉRIO PÚBLICO. 
PROC.DE JUSTIÇA            : RICARDO VICENTE DA SILVA. 
RELATOR                          : ANGELA ISSA HAONAT 
COLEGIADO                      : 2ª CÂMARA CRIMINAL 
  
12 Recurso em Sentido Estrito N° 0005847-38.2022.8.27.2700/TO 
ORIGEM                             : JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE ARAGUAÍNA. 
RECORRENTE/RECOR      : MINISTÉRIO PÚBLICO. 
PROCURADOR                  : MARCOS LUCIANO BIGNOTI, 
RECORRENTE/RECOR      : MARCIANE LOPES DA SILVA. 
DEF.PÚBLICA                    : ESTELAMARIS POSTAL. 
RECORRIDO                      :ROBERTO CAMPOS DE OLIVEIRA. 
ADVOGADOS                     : LUCAS ALMEIDA ROCHA (OAB TO010106),RAFAEL MARTINS COSTA (OAB TO009413). 
RELATOR                          : ANGELA ISSA HAONAT. 
COLEGIADO                      : 5ª TURMA JULGADORA DA 2ª CÂMARA CRIMINAL 



ANO XXXIV-DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 5223 PALMAS-TO, SEXTA-FEIRA, 08 DE JULHO DE 2022 4 

 

 
 

 13 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MS Criminal N° 0007167-60.2021.8.27.2700/TO 
ORIGEM                             : TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO TOCANTINS 
REFERENTE                      : ACÓRDÃO EVENTO 52. 
EMBARGANTE                  : MINISTÉRIO PÚBLICO 
PROC.DE JUSTIÇA            :MOACIR CAMARGO DE OLIVEIRA 
EMBARGADO                    : JBS S/A COUROS GPI. 
ADVOGADOS                     : JACIARA IZABELA CASTRO MORGADO (OAB TO06726A),SIGISFREDO HOEPERS (OAB 
SC007478). 
RELATOR                          : ANGELA ISSA HAONAT 
COLEGIADO                      :  2ª CÂMARA CRIMINAL 
  
14 Habeas Corpus Criminal N° 0007285-02.2022.8.27.2700/TO 
ORIGEM                             : TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO TOCANTINS 
PACIENTE                         : LUIS CARLOS FALCAO ALVES. 
ADVOGADOS                     : FRANCISCO ADALDSON JUNIOR VERAS (OAB TO010350),HUGO HENRIQUE CARREIRO 
SOARES (OAB TO005197). 
IMPETRADO                      : Juízo da 1ª Vara Criminal de Araguatins. 
INTERESSSADO                :MINISTÉRIO PÚBLCIO 
PROC.DE JUSTIÇA            : MARCOS LUCIANO BIGNOTT. 
RELATOR                          : ANGELA ISSA HAONAT 
COLEGIADO                      :  2ª CÂMARA CRIMINAL 
  
15 Recurso em Sentido Estrito N° 0007503-30.2022.8.27.2700/TO 
ORIGEM                             : JUÍZO DA 1ª ESCRIVANIA CRIMINAL DE ANANÁS. 
RECORRENTES                 : JOAO FILHO PEREIRA DA SILVA,JAILSON DA SILVA SANTOS. 
DEF.PÚBLICA                    : ESTELAMARIS POSTAL. 
RECORRIDO                      : MINISTÉRIO PÚBLICO. 
PROC.DE JUSTIÇA            : JOSÉ MARIA DA SILVA JÚNIOR. 
RELATOR                          : ANGELA ISSA HAONAT 
COLEGIADO                      : 5ª TURMA JULGADORA DA 2ª CÂMARA CRIMINAL 
  
16 Habeas Corpus Criminal N° 0006784-48.2022.8.27.2700/TO 
ORIGEM                             : TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO TOCANTINS 
PACIENTE                         : MATUSALÉM PEDRO PRAXEDES. 
ADVOGADOS                     : IAGO AUGUSTO SANTOS MARINHO SOUSA (OAB TO009911),ZENIL SOUSA DRUMOND (OAB 
TO006494). 
IMPETRADO                      : Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal de Palmas. 
RELATOR                          : ANGELA ISSA HAONAT 
COLEGIADO                      :  2ª CÂMARA CRIMINAL 
  
17 Apelação Criminal  N° 0001900-14.2021.8.27.2731/TO 
ORIGEM                             : JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE PARAÍSO DO TOCANTINS. 
APELANTE                        : MARCOS DIONES DIAS DA SILVA. 
DEF.PÚBLICA                    : ESTELAMARIS POSTAL. 
APELADO                          : MINISTÉRIO PÚBLICO. 
PROMOT.DE JUSTIÇA       : JACQUELINE BORGES SILVA TOMAZ. 
RELATOR                          : ANGELA ISSA HAONAT 
COLEGIADO                      : 5ª TURMA JULGADORA DA 2ª CÂMARA CRIMINAL 
  
18 Agravo de Execução Penal N° 0005616-11.2022.8.27.2700/TO 
ORIGEM                             : JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE COLINAS DO TOCANTINS. 
AGRAVANTE                     : FRANCISCO DE ASSIS DUARTE DO NASCIMENTO. 
DEF.PÚBLICA                    : ESTELAMARIS POSTAL. 
AGRAVADO                       : MINISTÉRIO PÚBLICO. 
PROC.DE JUSTIÇA            : JOSÉ MARIA DA SILVA JÚNIOR. 
RELATOR                          : ANGELA ISSA HAONAT 
COLEGIADO                      : 5ª TURMA JULGADORA DA 2ª CÂMARA CRIMINAL 
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19 Habeas Corpus Criminal N° 0007658-33.2022.8.27.2700/TO 
ORIGEM                             : TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO TOCANTINS 
PACIENTE                         : WASHINGTON RAFAEL DOS SANTOS. 
DEF.PÚBLICA                    : ESTELAMARIS POSTAL. 
IMPETRADO                      : Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Palmas. 
RELATOR                          : MAYSA VENDRAMINI ROSAL 
COLEGIADO                      :  2ª CÂMARA CRIMINAL 
  
20 Recurso em Sentido Estrito N° 0004486-83.2022.8.27.2700/TO 
ORIGEM                             : JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE PARAÍSO DO TOCANTINS. 
RECORRENTE                   : GEOVANE FERREIRA DE MELO. 
ADVOGADO                       : MARCUS FREDERICO ALVES GOMES MIRANDA (OAB TO005228). 
RECORRIDO                      : MINISTÉRIO PÚBLICO. 
PROC.DE JUSTIÇA            : LEILA DA COSTA VILELA MAGALHÃES. 
RELATOR                          : MAYSA VENDRAMINI ROSAL 
COLEGIADO                      : 3ª TURMA JULGADORA DA 2ª CÂMARA CRIMINAL 
  
21 Habeas Corpus Criminal N° 0007644-49.2022.8.27.2700/TO 
ORIGEM                             : TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO TOCANTINS 
PACIENTE                         : EDSON DOS SANTOS LIMA PEREIRA. 
ADVOGADO                       : PEDRO JOSÉ TELES (OAB GO014526). 
IMPETRADO                      : Juízo da 1ª Escrivania Criminal de Ananás. 
INTERESSADO                  :MINISTÉRIO PÚBLICO 
PROC.DE JUSTIÇA            : LEILA DA COSTA VILELA MAGALHÃES. 
RELATOR                          : MAYSA VENDRAMINI ROSAL 
COLEGIADO                      :  2ª CÂMARA CRIMINAL 
  
22 Apelação Criminal  N° 0005637-77.2020.8.27.2725/TO 
ORIGEM                             : JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS. 
APELANTE/APELADO       : MINISTÉRIO PÚBLICO. 
PROC.DE JUSTIÇA            : LEILA DA COSTA VILELA MAGALHÃES. 
APELANTE/APELADO       : MINISTÉRIO PÚBLICO.MARCIANO ARAUJO DE SOUSA. 
DEF.PÚBLICO                    : VALDEON BATISTA PITALUGA. 
RELATOR                          : MAYSA VENDRAMINI ROSAL 
COLEGIADO                      : 3ª TURMA JULGADORA DA 2ª CÂMARA CRIMINAL 
  
23 Recurso em Sentido Estrito N° 0007505-97.2022.8.27.2700/TO 
ORIGEM                             : JUÍZO DA 1ª ESCRIVANIA CRIMINAL DE ANANÁS. 
RECORRENTE                   : MANOEL PEREIRA DA SILVA. 
DEF.PÚBLICA                    : ESTELAMARIS POSTAL. 
RECORRIDO                      : MINISTÉRIO PÚBLICO. 
PROC.DE JUSTIÇA            : VERA NILVA ÁLVARES ROCHA. 
RELATOR                          : MAYSA VENDRAMINI ROSAL. 
COLEGIADO                      : 3ª TURMA JULGADORA DA 2ª CÂMARA CRIMINAL 
  
24 Recurso em Sentido Estrito N° 0005196-06.2022.8.27.2700/TO 
ORIGEM                             : JUIZO DA 3ª VARA CRIMINAL DE PALMAS. 
RECORRENTE                   : MINISTÉRIO PÚBLICO. 
PROMOT.DE JUSTIÇA       : MARIA COTINHA BEZERRA PEREIRA. 
RECORRIDOS                    : MARIA DE FATIMA CARVALHO DA SILVA,HERCULES ARAUJO DA SILVA,HERNANES 
BEZERRA DA SILVA. 
ADVOGADOS                     : RENATO MONTEIRO MARTINS (OAB TO007177),CLEVERSON HENRIQUE SOUSA SILVA (OAB 
TO007257). 
RECORRIDOS                    :MARCOS ALVES CARVALHO. 
DEF.PÚBLICA                    : ESTELAMARIS POSTAL. 
RELATOR                          : MAYSA VENDRAMINI ROSAL 
COLEGIADO                      : 3ª TURMA JULGADORA DA 2ª CÂMARA CRIMINAL 
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25 Apelação Criminal  N° 0017269-93.2017.8.27.2729/TO-SEGREDO DE JUSTIÇA 
ORIGEM                             : JUIZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE PALMAS. 
APELANTE                        : C. S. S. 
DEF.PÚBLICA                    : ESTELAMARIS POSTAL. 
APELADO                          : MINISTÉRIO PÚBLICO. 
PROC.DE JUSTIÇA            : ANA PAULA REIGOTA FERREIRA CATINI. 
RELATOR                          : MAYSA VENDRAMINI ROSAL 
  
26 Apelação Criminal  N° 0002951-04.2022.8.27.2706/TO-SEGREDO DE JUSTIÇA. 
ORIGEM                             : JUIZO DA ESPECIALIZADA NO COMBATE À VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER DE ARAGUAÍNA. 
APELANTE                        : A. F. S. DA S. 
DEF.PÚBLICA                    : ESTELAMARIS POSTAL. 
APELADO                          : MINISTÉRIO PÚBLICO. 
PROC.DE JUSTIÇA            : LEILA DA COSTA VILELA MAGALHÃES. 
RELATOR                          : MAYSA VENDRAMINI ROSAL 
COLEGIADO                      : 3ª TURMA JULGADORA DA 2ª CÂMARA CRIMINAL 
  
27 Apelação Criminal  N° 0000113-13.2021.8.27.2710/TO 
ORIGEM                             : JUÍZO DA 2ª ESCRIVANIA DE AUGUSTINÓPOLIS. 
APELANTE                        : MARCOS ANTONIO SOUSA LUCEMA. 
DEF.PÚBLICA                    : ESTELAMARIS POSTAL. 
APELADO                          : MINISTÉRIO PÚBLICO. 
PROCURADOR                  : DIEGO NARDO. 
RELATOR                          : MAYSA VENDRAMINI ROSAL. 
COLEGIADO                      : 3ª TURMA JULGADORA DA 2ª CÂMARA CRIMINAL 
  
28 Apelação Criminal  N° 0026794-31.2019.8.27.2729/TO 
ORIGEM                             : JUIZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE PALMAS. 
APELANTE                        : MINISTÉRIO PÚBLICO. 
PROC.DE JUSTIÇA            : RICARDO VICENTE DA SILVA. 
APELADO                          : MYLENA MENDES DO NASCIMENTO. 
DEF.PÚBLICA                    : ESTELAMARIS POSTAL. 
RELATOR                          : MAYSA VENDRAMINI ROSAL 
COLEGIADO                      : 3ª TURMA JULGADORA DA 2ª CÂMARA CRIMINAL 
  
29 Apelação Criminal  N° 0015756-28.2018.8.27.2706/TO-SEGREDO DE JUSTIÇA. 
ORIGEM                             : JUIZO DA ESPECIALIZADA NO COMBATE À VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER DE ARAGUAÍNA. 
APELANTE                        : MINISTÉRIO PÚBLICO. 
PROC.DE JUSTIÇA            : DIEGO NARDO. 
APELADO                          : G. C. L. 
DEF.PÚBLICA                    : ESTELAMARIS POSTAL. 
RELATOR                          : MAYSA VENDRAMINI ROSAL. 
COLEGIADO                      : 3ª TURMA JULGADORA DA 2ª CÂMARA CRIMINAL 
  
30 Apelação Criminal  N° 0018783-57.2016.8.27.0000/TO 
ORIGEM                             : JUIZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE PALMAS. 
APELANTE                        : MINISTÉRIO PÚBLICO. 
PROMOT.DE JUSTIÇA       : JACQUELINE BORGES SILVA TOMAZ. 
APELADO                          : LEANDRO PEREIRA DE ARAÚJO. 
DEF. PÚBLICO                   : VALDEON BATISTA PITALUGA. 
RELATOR:                         EDIMAR DE PAULA. 
COLEGIADO                      : 4ª TURMA JULGADORA DA 2ª CÂMARA CRIMINAL 
  
31 Apelação Criminal  N° 0004126-26.2020.8.27.2731/TO 
ORIGEM                             : JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE PARAÍSO DO TOCANTINS. 
APELANTES                      : GUSTAVO RODRIGUES NAVEGA,PEDRO HENRIQUE SENA DUARTE. 
DEF.PÚBLICA                    : ESTELAMARIS POSTAL. 
APELADO                          : MINISTÉRIO PÚBLICO. 
PROC.DE JUSTIÇA            : LEILA DA COSTA VILELA MAGALHÃES. 
RELATOR                          : ANGELA ISSA HAONAT. 
COLEGIADO                      :5ª TURMA JULGADORA DA 2ª CÂMARA CRIMINAL 
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1º GRAU DE JURISDIÇÃO 
ALVORADA 

1ª escrivania cível 

Às partes e aos advogados 
Execução de Título Extrajudicial Nº 0001046-10.2021.8.27.2702/TO 
AUTOR: BANCO BRADESCO S.A. 
RÉU: ROSWITHA ANNA ELISABETH STADIE 
RÉU: WALTER STADIE 
INTIMAÇÃO dos requeridos. “DESPACHO/DECISÃO 1. HOMOLOGO O ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. DECLARO 
SUSPENSA a execução durante o prazo concedido pelo credor, para que o devedor cumpra voluntariamente a obrigação 
(NCPC, art. 922). 2. Findo o prazo de suspensão, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, 
manifestar-se, informando acerca do cumprimento do acordo e requerendo o que entender de direito, sob pena de preclusão, 
configurar desinteresse no prosseguimento do feito, arquivamento, extinção sem resolução do mérito e demais consequências 
legais. 3. Determino a remessa do presente processo ao arquivo, com baixa na distribuição, excluindo-se do Relatório Estatístico 
das Atividades Forenses, até a ocorrência de situação que justifique o desarquivamento ou nova provocação dos interessados. 
4. Cumpra-se nos termos requeridos no acordo. 5. Escoado o prazo de suspensão ou havendo manifestação das partes, 
promova o levantamento da suspensão e venha concluso. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. Datado, certificado e assinado pelo 
sistema eproc. Fabiano Gonçalves Marques, Juiz de Direito”. 
 

ARAGUAINA 
1ª vara da família e sucessões 

Editais de publicações de interdição 
EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA DE SUBSTITUIÇÃO DE CURADOR C/ PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS. 
O Doutor FABIANO RIBEIRO, MM. Juiz de Direito, titular da 1ª Vara de Família e Sucessões da Comarca de Araguaína, Estado 
do Tocantins, na forma da lei, etc... FAZ SABER a quem o presente Edital virem, ou dele conhecimento tiverem, que por este 
Juízo e respectiva Escrivania, processam os autos de SUBSTITUIÇÃO DE CURATELA nº. 0009463-03.2022.8.27.2706, 
requerida por ELIANA PEREIRA DA SILVA, brasileira, divorciada, técnica de enfermagem, inscrita no CPF sob o número 
485.057.221-91 e RG 1.566.661 SSP/TO, residente e domiciliada na Rua 14 de dezembro, 201, Araguaína-TO. A Curadora foi 
nomeada em Substituição ao Curador anterior, Sr. Celso Renato Pereira da Silva, tendo o MM. Juiz, proferido sentença na qual 
deferiu o pedido de substituição do curador anteriormente nomeado e nomeou em sua substituição a requerente, para exercer o 
encargo de Curadora do Interditado CRISTIANO PEREIRA DA SILVA, brasileiro, divorciado, aposentado, nascido em 
24/10/1976, Cuja Certidão de Nascimento lavrada sob o nº 6.884, às Fls. 244, Livro A-128, Junto ao Cartório de Registro Civil e 
Pessoas Naturais de Uberaba - MG, portador da Cédula de Identidade RG nº 261.331 2ª via SSP/TO., e inscrito no CPF/MF sob 
o nº 774.675.741-34, natural de Uberaba-MG., filho de Sebastião Pereira da Silva e Jovina Inácio da Silva, residente na Rua 14 
de Dezembro, 201, Araguaína-TO, portador de depressão e transtorno de pânico e apresentando surtos (CID. F41.0 e F33.3). 
Pelo MM. Juiz, no evento 14 foi prolatada a sentença, cuja parte dispositiva segue transcrita: “ISTO POSTO, JULGO 
PROCEDENTE o pedido inicial, para conceder a substituição da curatela, e nomeio ELIANA PEREIRA DA SILVA, como 
Curadora de seu Irmão CRISTIANO PEREIRA DA SILVA, para a prática de atos de natureza negocial e patrimonial, não 
podendo, todavia, o(a) Curador(a) praticar atos de disposição de direito em nome do Curatelado, tais como alienação de bens, 
oneração de bens, resgates de seguro e/ou previdência e  pactuação de empréstimos bancários, sem prévia autorização 
judicial. A presente curatela não abrange os atos existenciais mencionados no art.6.º, da Lei n.º 13.146/2015, ficando o(a) 
Curador(a) autorizado(a) a representar o(a) Curatelado(a) perante órgãos públicos, para tratar de interesses do(a) mesmo(a), 
bem como perante Institutos de Previdência, podendo levantar pagamentos de benefícios previdenciários, efetuar 
recadastramentos, inclusive criação, atualização, liberação e renovação de senhas. O(A) Curador(a) nomeado(a) deverá prestar 
compromisso legal, entrando no exercício imediato do encargo. Fica dispensada a especialização de hipoteca legal. Fica o(a) 
Curador(a) ciente de que deverá aplicar em benefício do(a) Curatelado(a), os valores decorrentes de benefícios previdenciários 
e/ou quaisquer rendas obtidas pelo(a) mesmo(a), de tudo prestando contas na forma do artigo 1.774 do Código Civil. Em 
consequência, procedo à extinção do processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de 
Processo Civil. Oficie-se ao INSS para informar a alteração do(a) Curador(a) de CRISTIANO PEREIRA DA SILVA e CELSO 
RENATO PEREIRA DA SILVA, encaminhando cópia desta Sentença, pelos meios eletrônicos disponíveis. Expeça-se Termo de 
Curatela. Custas sobrestadas na forma do art. 98, § 3º, do CPC. Sem condenação em honorários. A presente sentença deverá 
ser inscrita no competente Registro de Pessoas Naturais onde se acha lavrado o assento de nascimento/casamento do(a) 
Curatelado(a) e imediatamente publicada na rede mundial de computadores, no sítio do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do 
Tocantins e na plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça, onde permanecerá por 6 (seis) meses; na imprensa local, 
1 (uma) vez, e no Diário de Justiça, por 3 (três) vezes, com intervalo de 10 (dez) dias, constando do edital os nomes do(a) 
Curatelado(a) e do(a) Curador(a), a causa e os limites da curatela/interdição e, não sendo total, os atos que o(a) Curatelado(a) 
poderá praticar autonomamente, tudo conforme dispõe o § 3º do art. 755 do Novo Código de Processo Civil. P. R. Intimem-se 
eletronicamente as Partes e o Ministério Público. As comunicações de atos deste processo, incluindo as citações e/ou 
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intimações, serão feitas pelo e-Proc (Patrono), por meio eletrônico (e-mail, ferramentas de mensagem instantânea como 
WhatsApp, Telegram, Signal, Facebook, Instagram, mensagem de texto, etc.), pelo Correio (com aviso de recebimento), 
e por Oficial de Justiça quando frustradas as formas anteriores. Tudo conforme disposições constantes na Lei n. 11.419/2006 
(art.9°), na Instrução Normativa n. 5/2011 do TJTO (art. 22), no Código de Processo Civil (arts. 238, 243, 246, 247, 248, 249, 
270, 274, 275) e também na Portaria-Conjunta nº 11/2021 do TJTO e CGJUSTO (art.12). Requerida a dispensa do prazo para 
interposição de recurso, defiro e homologo, antecipadamente. Não havendo interposição de recursos, certifique-se o trânsito em 
julgado, com expressa menção da data de sua ocorrência (art. 1.006, do CPC), e, dê-se baixa definitiva. Araguaína/TO, data e 
hora constantes da movimentação processual. (ass)FABIANO RIBEIRO, Juiz de Direito". E, para que não aleguem ignorância, 
mandou expedir o presente, que será  publicado na forma da lei. OBSERVAÇÃO: O processo tramita por meio eletrônico e, 
através do número 0009463-03.2022.8.27.2706 e chave 359324351822 do processo acima informados, é permitido o acesso 
integral dos autos junto ao site do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins. Link de acesso ao processo 
eletrônico:https://consultaeproc.tjto.jus.br/eprocV2_prod_1grau/externo_controlador.php?acao=processo_consulta_publica. DAD
O E PASSADO nesta Cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins aos vinte e seis dias do mês de maio do ano  de 
dois mil e vinte e dois. Eu, Janete Barbosa de Santana Brito, técnica judiciária-mat. 87144, digitei e conferi. 
 

Central de execuções fiscais 

Editais de intimações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO (COM PRAZO DE 15 DIAS) Nº 5851067 
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 5000273-
92.2003.8.27.2706, proposta pelo PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO TOCANTINS e ESTADO DO TOCANTINS em 
face de WILLIAM CESAR ZACARIAS, ANGELA MARIA SILVA ARAUJO CPF nº 412.682.371-91, 354.393.511-91, 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 
137, a qual o ESTADO DO TOCANTINS, já qualificado, por intermédio de seu procurador signatário, conforme representação 
que decorre de lei (art. 132, da CF/88, art. 75, II do CPC/2015 e arts. 1º, I e 10, I da LC Estadual nº 20/1999), vem, 
respeitosamente, perante V. Exa, nos autos do processo em epígrafe e nos termos do art. 1.009 do CPC, apresentar, 
tempestivamente, RECURSO DE APELAÇÃO, ante a Sentença que extinguiu a execução fiscal, em ev. 127. Na oportunidade, 
protesta pelo recebimento do recurso em seu duplo efeito e seu processamento na forma da lei. Por fim, após o cumprimento das 
formalidades legais, pugna pela remessa do recurso interposto e das inclusas razões recursais ao Egrégio Tribunal de Justiça do 
Estado do Tocantins, a fim de reexaminar 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 07 dias do mês de julho de 2022. 
Eu, IZAMARA SANTOS MIRANDA, Auxiliar Judiciário, que o digitei. 
 

Editais de citações com prazo de 30 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 DIAS - N° 5855021 
A Magistrada, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que através deste 
CITA o(s) executado(s): ANTONIO MONTEIRO DA COSTA - CPF/CNPJ n°: 16314301149, por estar atualmente em lugar incerto 
e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0005880-78.2020.8.27.2706, 
que lhe move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a importância de R$ 
4.143,13 (quatro mil, cento e quarenta e três reais e treze centavos), representada pela CDA n° 20190027754, datada de 
07/10/2019, acrescida de juros, atualização monetária e demais cominações legais, ou no mesmo prazo garantir(em) a 
Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a 
atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens à penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por 
terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte 
executada que será NOMEADO curador especial atuante perante esta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública de 
Araguaína , em caso de revelia. Tudo em conformidade com o despacho a seguir transcrito: "Ante ao exposto, DEFIRO o 
pedido de citação editalícia formulado pelo exequente. Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Saúde que: 1- 
Intime o exequente acerca do presente despacho; 2- Promova a citação do executado por meio de edital, com prazo de 30 
(trinta) dias, nos termos do art. 8º, inciso IV, da Lei de Execuções Fiscais; e 3- Decorrido o prazo supradelineado, intime a 
exequente para impulsionar o feito executivo no prazo de 30 (trinta) dias. 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 08 dias do mês de julho de 
2022. Eu, MATHEUS ALENCAR DE ALMEIDA, Auxiliar Judiciário, que o digitei. MILENE DE CARVALHO HENRIQUE, Juíza de 
Direito. 
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EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 DIAS - N° 5855265 
A Magistrada, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que através deste 
CITA o(s) executado(s): IVANILDE PEREIRA FEITOSA - CPF/CNPJ n°: 18899536104, por estar atualmente em lugar incerto e 
não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0008632-23.2020.8.27.2706, que 
lhe move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a importância de R$ 6.563,35 
(seis mil, quinhentos e sessenta e três reais e trinta e cinco centavos), representada pela CDA n° 20200002021, datada de 
07/02/2022, acrescida de juros, atualização monetária e demais cominações legais, ou no mesmo prazo garantir(em) a 
Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a 
atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens à penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por 
terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte 
executada que será NOMEADO curador especial atuante perante esta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública de 
Araguaína , em caso de revelia. Tudo em conformidade com o despacho a seguir transcrito: "Ante ao exposto, DEFIRO o pedido 
de citação via edital em relação ao executado IVANILDE PEREIRA FEITOSA, conforme formulado pelo exequente. Determino ao 
Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Saúde que: 1. Dê ciência ao exequente no prazo de 05 (cinco) dias acerca do presente 
despacho; 2. Promova a citação do executado IVANILDE PEREIRA FEITOSA, por meio de edital, com prazo de 30 (trinta) dias, 
nos termos do art. 8º, inciso IV, da Lei de Execuções Fiscais; e 3. Decorrido o prazo supradelineado, intime o exequente para 
impulsionar o feito executivo, no prazo de 60 (sessenta) dias, devendo indicar de forma expressa quais inscrições estão 
parceladas. 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 08 dias do mês de julho de 2022. Eu, MATHEUS ALENCAR DE ALMEIDA, 
Auxiliar Judiciário, que o digitei. MILENE DE CARVALHO HENRIQUE, Juíza de Direito. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 DIAS - N° 5855406 
A Magistrada, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que através deste 
CITA o(s) executado(s): JOSE DE SOUZA NAZARET FILHO - CPF/CNPJ n°: 25183389187, por estar atualmente em lugar 
incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0009856-
93.2020.8.27.2706, que lhe move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a 
importância de R$ 2.588,70 (dois mil, quinhentos e oitenta e oito reais e setenta centavos), representada pela CDA n° 
20190036125, datada de 03/12/2019, acrescida de juros, atualização monetária e demais cominações legais, ou no mesmo 
prazo garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, 
que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens à penhora, ou indicando à penhora bens 
oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a 
parte executada que será NOMEADO curador especial atuante perante esta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde 
Pública de Araguaína , em caso de revelia. Tudo em conformidade com o despacho a seguir transcrito: "Ante ao exposto, 
DEFIRO o pedido de citação editalícia formulado pelo exequente. Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Saúde 
que: 1- Intime o exequente acerca do presente despacho; 2- Promova a citação do executado por meio de edital, com prazo de 
30 (trinta) dias, nos termos do art. 8º, inciso IV, da Lei de Execuções Fiscais; e 3- Decorrido o prazo supradelineado, intime a 
exequente para impulsionar o feito executivo no prazo de 30 (trinta) dias. 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 08 dias do mês de julho de 
2022. Eu, MATHEUS ALENCAR DE ALMEIDA, Auxiliar Judiciário, que o digitei. MILENE DE CARVALHO HENRIQUE, Juíza de 
Direito. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 DIAS - N° 5855630 
A Magistrada, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que através deste 
CITA o(s) executado(s): JOSÉ RIBAMAR FALÇÃO TEIXEIRA - CPF/CNPJ n°: 01867806134, por estar atualmente em lugar 
incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0010583-
52.2020.8.27.2706, que lhe move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a 
importância de R$ 5.611,83 (cinco mil, seiscentos e onze reais e oitenta e três centavos), representada pela CDA n° 
20190035613, datada de 27/11/2019, acrescida de juros, atualização monetária e demais cominações legais, ou no mesmo 
prazo garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, 
que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens à penhora, ou indicando à penhora bens 
oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a 
parte executada que será NOMEADO curador especial atuante perante esta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde 
Pública de Araguaína , em caso de revelia. Tudo em conformidade com o despacho a seguir transcrito: "Ante ao exposto, 
DEFIRO o pedido de citação via edital em relação ao executado JOSÉ RIBAMAR FALÇÃO TEIXEIRA (ESPÓLIO), conforme 
formulado pelo exequente. Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Saúde que: 1. Dê ciência ao exequente no 
prazo de 05 (cinco) dias acerca do presente despacho; 2. Promova a citação do executado JOSÉ RIBAMAR FALÇÃO 
TEIXEIRA (ESPÓLIO), por meio de edital, com prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do art. 8º, inciso IV, da Lei de Execuções 
Fiscais; e 3. Decorrido o prazo supradelineado, intime o exequente para impulsionar o feito executivo no prazo de 60 
(sessenta) dias. Intime-se. Cumpra-se." E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente edital que 
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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 08 dias do mês de julho de 2022. Eu, MATHEUS ALENCAR DE ALMEIDA, 
Auxiliar Judiciário, que o digitei. MILENE DE CARVALHO HENRIQUE, Juíza de Direito. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO (COM PRAZO DE 30 DIAS) Nº 5855576 
A Magistrada, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que através deste 
CITA o(s) executado(s): R A R LOPES - ACADEMIA - CNPJ n°: 03.718.687/0001-93, por estar atualmente em lugar incerto e não 
sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0031359-10.2019.8.27.2706, que lhe 
move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a importância de R$ 6.961,83 
(seis mil, novecentos e sessenta e um reais e oitenta e três centavos), representada pela CDA n° 20190002595, datada de 
18/07/2019, acrescida de juros, atualização monetária e demais cominações legais, ou no mesmo prazo garantir(em) a 
Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a 
atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens à penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por 
terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte 
executada que será NOMEADO curador especial atuante perante esta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública de 
Araguaína , em caso de revelia. Tudo em conformidade com o despacho a seguir transcrito: "4.2.1- Realizada as buscas e não 
sendo localizado endereço diverso da inicial e encerrado todos os meios de localização dos endereços do(s) 
executado(s), defiro desde logo, caso haja pedido, a expedição do Edital de Citação, com prazo de 30 (trinta) dias, 
observando-se as disposições do art. 8º, IV, da Lei de Execuções Fiscais." E para que ninguém possa alegar ignorância, 
mandou expedir o presente edital que será publicado uma (01) vez no Diário Oficial da Justiça e afixado no placar do Fórum 
local. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos 08 dias do mês de julho de 2022. 
Eu, MARCO AURELIO BISPO E SILVA, Auxiliar Judiciário, que o digitei. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
A Magistrada, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que através deste 
CITA o(s) executado(s): JOSÉ ROBERTO RIBEIRO DA SILVA - CPF/CNPJ n°: 106.934.398-66, por estar atualmente em lugar 
incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0004538-
32.2020.8.27.2706, que lhe move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a 
importância de R$ 3.698,89 (três mil, seiscentos e noventa e oito reais e oitenta e nove centavos), representada pela CDA n° 
20190029877, 20190029878, 20190029879, datada de 21/10/2019, acrescida de juros, atualização monetária e demais 
cominações legais, ou no mesmo prazo garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em 
estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens à 
penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do 
Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador especial atuante perante esta Vara de 
Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública de Araguaína , em caso de revelia. Tudo em conformidade com o despacho a 
seguir transcrito: "( Verifica-se dos autos que o executado não foi citado. Desse modo, DETERMINO ao Cartório da Vara de 
Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública que: 1. Proceda com a busca por endereço(s) da empresa executada e do(a)(s) 
sócio(a)(s) nos sistemas RENAJUD, INFOSEG e SIEL; 2. Encontrado(s) endereço(s) diverso(s) do exposto na inicial, EXPEÇA a 
competente carta/mandado/precatória, conforme o caso; 3. Tendo sido citado(s) o(s) executado(s) e não havendo manifestação, 
INTIME o exequente para que, no prazo de 60 (sessenta) dias, impulsione o feito; 4. Caso não seja(m) encontrado(s) 
endereço(s) diverso(s) do contido na inicial ou, se acaso encontrado(s), não for possível o cumprimento da diligência citatória, E 
HAVENDO PEDIDO FORMULADO PELA EXEQUENTE, defiro desde logo a CITAÇÃO POR EDITAL, com prazo de 30 (trinta) 
dias, com posterior intimação da exequente para manifestar-se nos autos e 5. Intime.)" 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 08 dias do mês de julho de 
2022. Eu, ANA CAROLYNA DOS SANTOS MACEDO, Auxiliar Judiciário, que o digitei. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO (COM PRAZO DE 30 DIAS) Nº 5855910 
A Magistrada, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que através deste 
CITA o(s) executado(s): ELIAS SOARES DA SILVA - CPF n°: 324.001.011-91, por estar atualmente em lugar incerto e não 
sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0006142-28.2020.8.27.2706, que lhe 
move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a importância de R$ 5.635,88 
(cinco mil, seiscentos e trinta e cinco reais e oitenta e oito centavos), representada pela CDA n° 20190036623 datada de 
12/12/2019 acrescida de juros, atualização monetária e demais cominações legais, ou no mesmo prazo garantir(em) a Execução: 
efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização 
monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens à penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e 
aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será 
NOMEADO curador especial atuante perante esta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública de Araguaína , em caso 
de revelia. Tudo em conformidade com o despacho a seguir transcrito: "(Ante ao exposto, DEFIRO o pedido de citação via edital 
formulado pelo exequente. Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Saúde que: 1. Dê ciência ao exequente no 
prazo de 05 (cinco) dias acerca do presente despacho; 2. Promova a citação do(a)(s) executado(a)(s) via edital, com prazo 
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de 30 (trinta) dias, nos termos do art. 8º, inciso IV, da Lei de Execuções Fiscais; e 3. Decorrido o prazo supradelineado, intime 
o exequente para impulsionar o feito executivo, no prazo de 60 (sessenta) dias. Deixo claro, que no momento do 
cumprimento da determinação, que o Cartório deverá proceder com a expedição de edital apenas em relação aos executados 
ainda não devidamente citados nos 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 08 dias do mês de julho de 2022. Eu, JORDANIO 
CARVALHO DE OLIVEIRA JUNIOR, Auxiliar Judiciário, que o digitei. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
A Magistrada, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que através deste 
CITA o(s) executado(s): ANA SILVA DE OLIVEIRA - CPF/CNPJ n°: 324.013.291-53, por estar atualmente em lugar incerto e não 
sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0004292-36.2020.8.27.2706, que lhe 
move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a importância de R$ 2.690,45 
(dois mil, seiscentos e noventa reais e quarenta e cinco centavos), representada pela CDA n° 20190029892, datada de 
21/10/2019, acrescida de juros, atualização monetária e demais cominações legais, ou no mesmo prazo garantir(em) a 
Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a 
atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens à penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por 
terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte 
executada que será NOMEADO curador especial atuante perante esta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública de 
Araguaína , em caso de revelia. Tudo em conformidade com o despacho a seguir transcrito: "(4. Providências do Cartório: 4.1-
 Caso o executado(s) seja(m) citado(s) e permaneça(m) inerte(s) às faculdades do ato citatório, intime-se a Fazenda Pública 
para requerer o que lhe parecer de direito, no prazo de 60 (sessenta) dias; 4.2- Não sendo localizado o executado no endereço 
indicado pela exequente na inicial, determino a busca de novos endereços nos sistemas disponíveis a este juízo, devendo o 
cartório realizar o ato citatório adequado ao caso, para proceder a citação do(s) executado(s); 4.2.1- Realizada as buscas e não 
sendo localizado endereço diverso da inicial e encerrado todos os meios de localização dos endereços do(s) executado(s), 
defiro desde logo, caso haja pedido, a expedição do Edital de Citação, com prazo de 30 (trinta) dias, observando-se as 
disposições do art. 8º, IV, da Lei de Execuções Fiscais; 4.3- Apresentada exceção de pré-executividade, determino, a intimação 
da Fazenda Pública a fim de que, caso queira, se manifeste no prazo de 30 (trinta) dias, decorrido o prazo sem manifestação, 
volvam os autos conclusos; 4.4- Comunicado o parcelamento do débito pela Fazenda Pública exequente, requisite-se a 
devolução do mandado incontinenti, após, volvam os autos conclusos; 4.5- Caso o(s) executado(s) comprove o pagamento do 
débito ou informe o parcelamento do mesmo, ambos por procurador constituído, determino a intimação da exequente para se 
manifestar no prazo de 30 (trinta) dias; 4.5.1- Optando o(s) executado(s) pela nomeação de bens à penhora, intime-se a 
Fazenda Pública para se manifestar sobre a nomeação, no prazo de 30 (trinta) dias; 4.6- Formulado pedido de prazo pela 
Fazenda Pública por motivo diverso do parcelamento, defiro desde logo o pedido e determino a intimação da Fazenda para 
manifestar nos autos, requerendo o que entender de direito, no prazo de 30 (trinta) dias; 4.6.1- Caso seja reiterado o pedido do 
item 4.6, volvam os autos conclusos para análise do pedido; Cada ato realizado deverá ser devidamente certificado nos autos, 
bem como o cartório deverá certificar o motivo da conclusão. 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 08 dias do mês de julho de 2022. Eu, ANA 
CAROLYNA DOS SANTOS MACEDO, Auxiliar Judiciário, que o digitei. 
  
EDITAL DE CITAÇÃO (COM PRAZO DE 30 DIAS) Nº 5856384 
A Magistrada, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que através deste 
CITA o(s) executado(s): PEDRO RIBEIRO DA SILVA - CPF n°: 235.153.841-20, por estar atualmente em lugar incerto e não 
sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0031350-48.2019.8.27.2706, que lhe 
move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a importância de R$ 8.885,09 
(oito mil, oitocentos e oitenta e cinco reais e nove centavos), representada pela CDA n° 20190002126, datada de 10/07/2019, 
acrescida de juros, atualização monetária e demais cominações legais, ou no mesmo prazo garantir(em) a Execução: efetuando 
depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; 
oferecendo fiança bancária, nomeando bens à penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo 
exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO 
curador especial atuante perante esta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública de Araguaína , em caso de revelia. 
Tudo em conformidade com o despacho a seguir transcrito: "4.2.1- Realizada as buscas e não sendo localizado endereço 
diverso da inicial e encerrado todos os meios de localização dos endereços do(s) executado(s), defiro desde logo, caso 
haja pedido, a expedição do Edital de Citação, com prazo de 30 (trinta) dias, observando-se as disposições do art. 8º, IV, 
da Lei de Execuções Fiscais;" E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente edital que será 
publicado uma (01) vez no Diário Oficial da Justiça e afixado no placar do Fórum local. DADO E PASSADO nesta cidade e 
Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos 08 dias do mês de julho de 2022. Eu, MARCO AURELIO BISPO E SILVA, 
Auxiliar Judiciário, que o digitei. 
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EDITAL DE CITAÇÃO (COM PRAZO DE 30 DIAS) Nº 5856752 
A Magistrada, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que através deste 
CITA o(s) executado(s): IDAILDES JEREMIAS DE DEUS - CPF/CNPJ n°: 10129499153, por estar atualmente em lugar incerto e 
não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0027608-15.2019.8.27.2706, que 
lhe move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a importância de R$ 4.669,60 
(quatro mil, seiscentos e sessenta e nove reais e sessenta centavos), representada pela CDA n° 20190003087, datada de 
25/07/2022, acrescida de juros, atualização monetária e demais cominações legais, ou no mesmo prazo garantir(em) a 
Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a 
atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens à penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por 
terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte 
executada que será NOMEADO curador especial atuante perante esta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública de 
Araguaína , em caso de revelia. Tudo em conformidade com o despacho a seguir transcrito: "4.2.1- Realizada as buscas e não 
sendo localizado endereço diverso da inicial e encerrado todos os meios delocalização dos endereços do(s) 
executado(s), defiro desde logo, caso haja pedido, a expedição do Edital de Citação, com prazo de 30 (trinta) dias, 
observando-se as disposições do art. 8º, IV, da Lei de Execuções Fiscais" E para que ninguém possa alegar ignorância, 
mandou expedir o presente edital que será publicado uma (01) vez no Diário Oficial da Justiça e afixado no placar do Fórum 
local. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos 08 dias do mês de julho de 2022. 
Eu, MARCO AURELIO BISPO E SILVA, Auxiliar Judiciário, que o digitei. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO (COM PRAZO DE 30 DIA) Nº 5858454 
A Magistrada, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que através deste 
CITA o(s) executado(s): MARIA SOLIDADE SOUSA - CPF/CNPJ n°: 33654204104, por estar atualmente em lugar incerto e não 
sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0025822-33.2019.8.27.2706, que lhe 
move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a importância de R$ 5.205,96 
(cinco mil, duzentos e cinco reais e noventa e seis centavos), representada pela CDA n° 20190025991, datada de 17/09/2019, 
acrescida de juros, atualização monetária e demais cominações legais, ou no mesmo prazo garantir(em) a Execução: efetuando 
depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; 
oferecendo fiança bancária, nomeando bens à penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo 
exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO 
curador especial atuante perante esta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública de Araguaína , em caso de revelia. 
Tudo em conformidade com o despacho a seguir transcrito: "4.2.1- Realizada as buscas e não sendo localizado endereço 
diverso da inicial e encerrado todos os meios de localização dos endereços do(s) executado(s), defiro desde logo, caso 
haja pedido, a expedição do Edital de Citação, com prazo de 30 (trinta) dias, observando-se as disposições do art. 8º, IV, 
da Lei de Execuções Fiscais;" E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente edital que será 
publicado uma (01) vez no Diário Oficial da Justiça e afixado no placar do Fórum local. DADO E PASSADO nesta cidade e 
Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos 08 dias do mês de julho de 2022. Eu, MARCO AURELIO BISPO E SILVA, 
Auxiliar Judiciário, que o digitei. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO (COM PRAZO DE 30 DIAS)  Nº 5860375 
A Magistrada, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que através deste 
CITA o(s) executado(s): JOSE RAMALHO DOS SANTOS - CPF/CNPJ n°: 13567110144, por estar atualmente em lugar incerto e 
não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0024554-07.2020.8.27.2706, que 
lhe move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a importância de R$ 4.233,34 
(quatro mil, duzentos e trinta e três reais e trinta e quatro centavos), representada pela CDA n° 20200050944, datada de 
11/11/2020, acrescida de juros, atualização monetária e demais cominações legais, ou no mesmo prazo garantir(em) a 
Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a 
atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens à penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por 
terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte 
executada que será NOMEADO curador especial atuante perante esta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública de 
Araguaína , em caso de revelia. Tudo em conformidade com o despacho a seguir transcrito: "4.2.1- Realizada as buscas e não 
sendo localizado endereço diverso da inicial e encerrado todos os meios de localização dos endereços do(s) 
executado(s), defiro desde logo, caso haja pedido, a expedição do Edital de Citação, com prazo de 30 (trinta) dias, 
observando-se as disposições do art. 8º, IV, da Lei de Execuções Fiscais;" E para que ninguém possa alegar ignorância, 
mandou expedir o presente edital que será publicado uma (01) vez no Diário Oficial da Justiça e afixado no placar do Fórum 
local. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos 08 dias do mês de julho de 2022. 
Eu, MARCO AURELIO BISPO E SILVA, Auxiliar Judiciário, que o digitei. 
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Diretoria do foro 

Portarias 
Portaria Nº 1584/2022 - PRESIDÊNCIA/DF ARAGUAÍNA, de 07 de julho de 2022 
Estabelece os magistrados e os servidores do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, responsáveis pelo plantão judicial, no 
âmbito das Comarcas do Grupo 2 do Plantão Regional - Araguaína, Filadélfia, Goiatins e Wanderlândia, no período de 
08/7/2022 à 15/7/2022 
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE ARAGUAÍNA, ESTADO DO TOCANTINS, Excelentíssimo Senhor FABIANO 
RIBEIRO, juiz de direito, no uso de suas atribuições legais, 
Considerando as Resoluções nº 71, de 31 de março de 2009, e nº 152, de 6 de julho de 2012, ambas do Conselho Nacional de 
Justiça, que dispõe sobre o regime de Plantão Judiciário em 1º e 2º graus de jurisdição; 
Considerando a Resolução nº 46, de 07 de dezembro de 2017, com a redação dada pela Resolução nº 2, de 21/03/2019, da 
Presidência do Tribunal de Justiça do Tocantins, que disciplina o Plantão Judiciário de 1º e 2º graus no âmbito do Poder 
Judiciário Tocantinense, e que revogou a Resolução nº 12, de 21/08/2012; 
Considerando a necessidade de ampla divulgação aos jurisdicionados sobre quem atuará nos períodos de plantão, 
notadamente, em face do disposto na Resolução nº 46, de 07 de dezembro de 2017; 
Considerando que compete ao diretor do Foro da Comarca de Araguaína, comarca de entrância mais elevada, nos termos do 
artigo 12, § 1º, inciso III, alínea “a”, da Resolução nº 46, de 07 de dezembro de 2017, disciplinar acerca do Plantão Judiciário 
anual das Comarcas de Araguaína, de Filadélfia, de Goiatins e de Wanderlândia; 
Considerando o disposto no artigo 42, inciso I, alíneas “a” e “c”, da Lei Complementar nº 10/1996. 
R E S O L V E: 
DO PLANTÃO JUDICIÁRIO 
Art. 1º. Destacar e informar aos jurisdicionados e operadores do sistema de justiça que o plantão judiciário nas Comarcas do 
Grupo 2 (Araguaína, Filadélfia, Goiatins e Wanderlândia) destina-se ao recebimento, processamento e apreciação das seguintes 
medidas: 
I – habeas-corpus e mandados de segurança; 
II – comunicações de prisão em flagrante e a apreciação dos pedidos de concessão de liberdade provisória; 
III – em caso de justificada urgência, de representação da autoridade policial ou do Ministério Público visando à decretação de 
prisão preventiva ou temporária; 
IV - busca e apreensão de pessoas, bens ou valores, desde que objetivamente comprovada a urgência; 
V – medida cautelar, cível ou criminal, que não possam ser realizadas no horário normal de expediente; 
VI – medidas urgentes, cíveis ou criminais, da competência dos Juizados Especiais, limitadas as hipóteses acima enumeradas; 
VII – medidas de urgência do Estatuto da Criança e do Adolescente; 
VIII – outras medidas de extrema urgência, se o Juiz entender que seja imprescindível e inadiável a apreciação durante o 
plantão. 
Parágrafo único. O plantão judiciário não se destina à reiteração, reconsideração ou reexame de pedidos já apreciados por 
órgão judicial, tampouco serão analisados pedidos de levantamento de importância em dinheiro ou valores, de solicitação de 
prorrogação de autorização judicial para escuta telefônica, e, de liberação de bens apreendidos. 
Art. 2º. Nos sábados, domingos, feriados, e nos dias e horários em que não houver expediente forense, haverá plantão 
permanente, observando-se o Decreto Judiciário nº 109 - PRESIDÊNCIA/ASPRE, da seguinte forma: 
I – plantão diurno, excepcionalmente, das 12h00 às 18h00, nos dias em que não haja expediente e, nos dias úteis, nos horários 
em que, dentro deste intervalo, não houver expediente normal, em regime de sobreaviso, para atendimento, apreciação e 
cumprimento de medidas de urgência; 
II – plantão noturno, excepcionalmente, das 18h01 às 11h59 do dia seguinte, em regime de sobreaviso, para apreciação e 
cumprimento de medidas de urgência em que haja comprovada necessidade de que sejam apreciadas e cumpridas neste 
horário (art. 4º da Resolução nº 71/2009, do CNJ). 
Art. 3º. O plantão noturno destina-se a casos excepcionais, sendo exclusivo para a apreciação de pedidos em que se demonstre, 
de forma inequívoca, a necessidade da medida de urgência ser apreciada e cumprida nesse horário (art. 2º, II) e somente 
configura-se: 
I – quando demonstrado que a medida não poderia ter sido requerida ou cumprida durante o expediente normal ou plantão 
diurno; 
II – quando a não apreciação ou não cumprimento da medida durante o plantão noturno implicar em perecimento do direito, risco 
de grave prejuízo ou probabilidade de dano irreparável ou de difícil reparação; 
III – quando a medida, acaso deferida, possa ser imediatamente cumprida. 
Parágrafo único. Ausente qualquer das condições acima enunciadas, a medida não será apreciada durante o plantão noturno, 
podendo o pedido ser repetido no horário de expediente ou no plantão diurno. 
DOS PLANTONISTAS 
Art. 4°. Fica designada a Dra. Wanessa Lorena Martins de Sousa Motta, Juíza de Direito, titular da 2ª Vara Cível da Comarca 
de Araguaína/TO, responsável pelo plantão semanal das Comarcas descritas no Grupo 2, da Resolução nº 46, de 07 de 
dezembro de 2017, pelo período compreendido entre às 18h01 do dia 08/7/2022 às 11h59 do dia 15/7/2022. 
§ 1º. Fica designada a servidora Waldimeire Marinho Apinagé, técnico judiciário, lotado(a) na 2ª Vara Cível da Comarca de 
Araguaína/TO, para responder pelo respectivo plantão, por meio do telefone (63)99971-7727. 
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§ 2º. Fica designado o Oficial de Justiça Avaliador Hawill Moura Coelho, telefone (63)99225-9249, para responder pelo 
respectivo plantão, atuando nas Comarcas de Araguaína e Wanderlândia. 
§ 3º. Fica designado o Oficial de Justiça Avaliador Antônio Luiz Pereira Silveira, telefone (63)99996-6605, para responder pelo 
respectivo plantão, atuando nas Comarcas de Filadélfia e Goiatins. 
Art. 5°. Ficam informados os contatos telefônicos e e-mails, para o plantão do Jurídico da Secretaria Estadual de Saúde, com 
suporte em caráter de urgência, nos termos do SEI n°22.0.000013561-9, por meio do telefone (63)99966-4032, e, e-mail 
gerenciajudicial@saude.to.gov.br. 
Art. 6°. A secretária do Foro da Comarca de Araguaína/TO, fica responsável pela habilitação dos servidores e juízes 
plantonistas, pelo período semanal, nos termos desta Portaria. 
Art. 7°. Caberá ao interessado contatar o servidor plantonista para comunicar o protocolo de petições, assim como adotar 
providências subsequentes, necessárias ao cumprimento de qualquer decisão exarada. 
Art. 8°. Ficam os secretários das Comarcas de Filadélfia, Goiatins e Wanderlândia responsáveis pela publicação da presente 
portaria no átrio de suas respectivas Comarcas. 
Publique-se no átrio do Fórum local. Encaminhe-se, via SEI, a presente portaria aos juízes Diretores do Foros das Comarcas de 
Filadélfia, Goiatins e Wanderlândia, bem como ao egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, objetivando publicação no 
Diário da Justiça. 
Cumpra-se. 
DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos sete dias do mês de julho do ano de dois 
mil e vinte e dois (07/7/2022). 

FABIANO RIBEIRO 
Juiz de direito - Diretor do Foro 

 

Juizado especial cível 
Editais de citações com prazo de 30 dias 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO: 30 DIAS 
Ficam as partes abaixo identificadas intimadas dos atos processuais abaixo relacionados 
Autos Nº: 00266121720198272706 
JUIZADO ESPECIAL CIVEL DE ARAGUAINA 
Processo de origem: Execução de Título Extrajudicial 
REQUERENTE: ROVANNY DE ARAUJO NUNES 
Dr. KAROLINE TENÓRIO DE OLIVEIRA  OAB/TO 006542 
REQUERIDO: DANISLEY LIMA MARTINS 
OBJETO: CITAR  o executado DANISLEY LIMA MARTINS, brasileiro, solteiro, autônomo, titular da Cédula de Identidade RG nº 
4757122 PC/PA, inscrito no CPF sob o nº 749.563.102-34, residente e domiciliado na Rua das Mangueiras, Qd. 01, Lt. 04, 
Araguaína Sul, Araguaína – TO. Para no prazo de 03 (três) dias  quitar o débito ou nomear bens à penhora. 
 

ARRAIAS 
Diretoria do foro 

Portarias 
Portaria Nº 1589/2022 - PRESIDÊNCIA/DF ARRAIAS, de 07 de julho de 2022 
Estabelece a escala do Plantão Judiciário a ser observada pelas COMARCAS DE DIANÓPOLIS, ARRAIAS, TAGUATINGA, 
PARANÃ, ALMAS E AURORA DO TOCANTINS no período compreendido entre os dias 08 a 15 de JULHO de 2022. 
MÁRCIO RICARDO FERREIRA MACHADO, Juiz de Direito e Diretor do Foro desta Comarca de Arraias Estado do Tocantins, no 
uso de suas atribuições, legais etc. 
CONSIDERANDO o disposto na Resolução n° 46/2017, que disciplina o Plantão Judiciário de 1° e 2° graus no âmbito do Poder 
Judiciário do Estado do Tocantins 
CONSIDERANDO a necessidade de ampla divulgação às partes sobre quem, efetivamente, atuará nos períodos de plantão. 
CONSIDERANDO que a Diretoria do Foro da Comarca de Arraias, nos termos do art.12, alínea “b” da Resolução n° 46/2017, 
compete elaboração anual da escala de plantão dos magistrados e servidores pertencentes ao Grupo 4, formado pelas 
Comarcas de DIANÓPOLIS, ARRAIAS, TAGUATINGA, PARANÃ, ALMAS E AURORA DO TOCANTINS. 
CONSIDERANDO a Portaria Nº 3038/2021 - PRESIDÊNCIA/DF ARRAIAS, de 16 de dezembro de 2021 
CONSIDERANDO Informação Nº 25053 / 2022 - PRESIDÊNCIA/DF DIANÓPOLIS. 
RESOLVE 
Art. 1o – DESIGNAR a escala de Plantão Forense para o período de 08/07/2022 a 15/07/2022. 
Art. 2°- Fica estabelecida a escala de plantão conforme anexo único desta Portaria. 
Art. 3° - Nos sábados, domingos e feriados, e nos dias e horários em que não houver expediente, haverá plantão permanente, da 
seguinte forma: 
§ 1º - Plantão diurno, das 12h00min às 17h59min, nos dias em que não haja expediente e, nos dias úteis, nos horários em que, 
dentro deste intervalo, não houver expediente normal, em regime de sobreaviso, para atendimento, apreciação e cumprimento de 
medidas de urgência. 
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§ 2º - Plantão noturno, das 18h00min às 11h59min do dia seguinte, em regime de sobreaviso, para apreciação e cumprimento de 
medidas de urgência em que haja comprovada necessidade de que sejam apreciadas e cumpridas neste horário (art. 4º da 
Resolução nº 71/2009 – CNJ). 
Art. 4° – Caso o magistrado não puder comparecer ao plantão, será substituído pelo seguinte, na ordem de designação 
constante na Portaria Nº 3038/2021 - PRESIDÊNCIA/DF ARRAIAS, competindo-lhe as providências necessárias para a 
comunicação tempestiva do substituto, a fim de que se dê a indispensável publicidade. 
Art. 5° A habilitação do magistrado e servidores como plantonistas no SISTEMA E-PROC será feita pela Secretária do Fórum da 
Comarca de Arraias, observando as informações dos Anexos I, II e III da Portaria Portaria Nº 3038/2021 - PRESIDÊNCIA/DF 
ARRAIAS, de 16 de dezembro de 2021. 
Encaminhem-se cópia da presente portaria aos Diretores dos Fóruns das Comarcas de Almas, Aurora do Tocantins, Dianópolis, 
Paranã e Taguatinga. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Márcio Ricardo Ferreira Machado 
Diretor do Foro 

Portaria Nº 1589/2022 - PRESIDÊNCIA/DF ARRAIAS, de 07 de julho de 2022 

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

18H DO DIA 08/07/2022 ÀS 11H 59MIN DO DIA 15/07/2022 

JUIZ - COMARCA DE ARRAIAS/TO SERVIDORES/TELEFONE 

DR. MÁRCIO RICARDO F. MACHADO 

ASSESSOR: ALLAN VIANA ALENCAR SOUSA - M -354234 
TELEFONE:(63) 99271-9081 

TÉCNICO JUDICIÁRIO: MARKUS DANNYLLO C. R. - M- 274735 
TELEFONE:(63) 98495-5478 

COMARCAS OFICIAL DE JUSTIÇA. 

ARRAIAS, PARANÃ E AURORA 
JALES BASÍLIO R. PEREIRA – MAT. 140960 - (COMARCA ARRAIAS) 

TELEFONE: (63) 98484-0999 

DIANÓPOLIS, TAGUATINGA E ALMAS 
PETRÔNIO JARBAS MARTINS DA LUZ – MAT. 95146 

TELEFONE: (63) 9 9974-9654 / (63) 99216- 0444 

 

GOIATINS 
1ª escrivania criminal 

Editais de citações com prazo de 15 dias 
EDITAL Nº 5454353 
O Excelentíssimo senhor, Gilson Coelho Valadares, juiz de direito respondendo pela Comarca de Goiatins-TO, na forma da lei, 
etc. FAZ SABER a todos quanto o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que por meio deste 
vem INTIMAR e CITAÇÃO da pessoa de JOSÉ DOS SANTOS DIAS BARBOSA, filho de Martinho Dias Barbosa e de Maria das 
Virgens Martine dos Santos, (evento 13), atualmente em local incerto ou não sabido, para tomar conhecimento da decisão 
proferida nos autos n. 0002165-88.2017.8.27.2720, que deferiu medidas protetivas de urgência. Dado e passado nesta Cidade e 
Comarca de Goiatins, Estado do Tocantins, aos 21 (vinte e um) dias do mês de maio de 2022 (dois mil e vinte e dois). Eu, 
Orcean Oliveira Costa e Silva Mat.358142, digitei e datei. Cópia será afixada no local de costume. 
 

GURUPI 
1ª vara criminal 

Editais de citações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 DIAS 
O Doutor Baldur Rocha Giovannine, MM. Juiz de Direito Respondendo pela 1ª Vara Criminal da Comarca de Gurupi, estado do 
Tocantins (Portaria nº 843, de 06 de abril de 2022), , na forma da Lei etc. FAZ SABER a todos os que o presente edital virem, 
ou dele tiverem conhecimento, que neste Juízo corre seus trâmites legais a Ação Penal nº 0005861-53.2022.8.27.2722 que a 
Justiça Pública desta Comarca, como autora, move contra o acusado ROMÁRIO MIGUEL DA SILVA, brasileiro, nascido aos 01 
de junho de 1992, RG nº 1.206.606 SSP-TO, natural de Gurupi-TO, filho de Raimunda Nonata da Silva e Francisco Miguel dos 
Santos, atualmente em lugar incerto e não sabido, como incurso nas sanções do crime do Art. 155, §4°, inciso II (fraude), do 
Código Penal . E, como não foi encontrado para ser citado pessoalmente, fica citado pelo presente, para responder à acusação 
por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, ficando ciente de que se o acusado não possuir defensor constituído ou se não tem 
condições de pagar por um advogado, na ausência de resposta será nomeado defensor público para sua defesa. Dado e 
passado nesta cidade e Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins, aos 05/07/2022. Eu, Luciana Barros Acácio Noleto, 
Assistente Administrativo, lavrei o presente. 
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EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 DIAS 
O Doutor Baldur Rocha Giovannine, MM. Juiz de Direito Respondendo pela 1ª Vara Criminal da Comarca de Gurupi (Portaria 
nº 843, de 06 de abril de 2022), Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins, na forma da Lei etc. FAZ SABER a todos os que o 
presente edital virem, ou dele tiverem conhecimento, que neste Juízo corre seus trâmites legais a Ação Penal nº 0002383-
71.2021.8.27.2722 que a Justiça Pública desta Comarca, como autora, move contra o acusado JOSÉ VASCONCELOS 
MARTINS JUNIOR, brasileiro, solteiro, autônomo, nascido aos 03 de junho de 1988, natural de Santa Rosa, filho de José 
Vasconcelos Martins e Lucely da Silva Moreira Martins, CPF nº: 020.131.751-67 RG nº: 4569449 SSP/GO, atualmente em lugar 
incerto e não sabido, como incurso nas sanções do crime do artigo 171, caput do Código Penal. E, como não foi encontrado 
para ser citado pessoalmente, fica citado pelo presente, para responder à acusação por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, 
ficando ciente de que se o acusado não possuir defensor constituído ou se não tem condições de pagar por um advogado, na 
ausência de resposta será nomeado defensor público para sua defesa. Dado e passado nesta cidade e Comarca de Gurupi, 
Estado do Tocantins, aos 04/07/2022. Eu, Luciana Barros Acácio Noleto, Assistente Administrativa, lavrei o presente. 
 

Editais de intimações de sentença com prazo de 30 dias 
Edital de intimação de sentença com prazo de 30 dias 
O Dr. Baldur Rocha Giovannine - Juiz de Direito Respondendo pela 1ª Vara Criminal da Comarca de Gurupi (Portaria nº 843, 
de 06 de abril de 2022), Estado do Tocantins, na forma da lei etc. FAZ SABER a todos os que o presente edital virem, ou dele 
tiverem conhecimento, que neste Juízo corre seus trâmites legais os autos de Ação Penal - Procedimento 
Ordinário nº 0009824-11.2018.8.27.2722 que a Justiça Pública desta Comarca, como autora, move contra o(a) 
acusado(a) MAURICIO RODRIGUES ROCHA, qualificação do réu, brasileiro, solteiro, nascido aos 17/03/1999, filho de Manoel 
Pereira da Rocha e Flaviene Rodrigues da Silva, com CPF sob o n.º 100.292.521-56, atualmente em lugar incerto e não 
sabido. E para que chegue ao conhecimento do acusado, expediu-se o presente Edital, que será afixado no placar do Foro local 
e publicado uma vez no Diário da Justiça, ficando, assim intimado do inteiro teor do despacho prolatado no evento 16: "Intime-se 
o acusado para se manifestar caso tenha interesse na restituição da arma, no prazo de 30 (trinta) dias. Devendo 
apresentar a documentação nos moldes do artigo 4º da Lei nº 10.826/03. Após, dê-se vista ao MP. Intime-se". Dado e 
passado nesta cidade e Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins, neste dia 04 de julho de 2022, eu, Marcos José de Freitas 
Oliveira, Técnico Judiciário, lavrei o presente. 
 

1ª vara da família e sucessões 

Editais de publicações de sentenças de interdição 
EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO 
AUTOS Nº: 0004732-47.2021.8.27.2722/TO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 
Ação: INTERDIÇÃO 
AUTOR: MANOEL PEREIRA LISBOA 
RÉU: MARIA PEREIRA LISBOA 
A Dra. Edilene Pereira de Amorim Alfaix Natário - Juíza de Direito da Vara de Família e Sucessões da Comarca de Gurupi - TO, 
no uso de suas atribuições legais etc... FAZ SABER a todos quantos o presente EDITAL virem ou dele conhecimento tiverem que 
por este Juízo e Escrivania da Vara de Família e Sucessões de Gurupi – TO processa os autos identificado. FINALIDADE: 
Publicação da sentença.  SENTENÇA: “Vistos etc. (...) Ante o exposto, DECRETO A INTERDIÇÃO de MARIA PEREIRA 
LISBOA, com espeque do artigo 1.767 do Código Civil, e de acordo com o artigo 747, do CPC, nomeando-lhe Curador, em 
caráter definitivo MANOEL PEREIRA LISBOA, devendo o curador prestar compromisso na forma da Lei. Com espeque no artigo 
487, inciso I, do Código de Processo Civil, resolvo o mérito. Inscreva-se o presente no Registro Civil desta Comarca, no livro "E", 
nos termos da Lei de Registro Público e publique-se no Diário da justiça na forma da lei. Sem custas. Publique-se. Registre-se. 
Intime-se. Cumpra-se. Após, arquive-se com as baixas necessárias. Gurupi/TO, data certificada pelo sistema. Edilene Pereira de 
Amorim Alfaix Natário - Juíza de Direito." DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins, aos 1 de 
junho de 2022. Eu ______(Marinete Barbosa Bele Guimarães), Técnica Judiciária que digitei e conferi. Edilene Pereira de 
Amorim Alfaix Natário - Juíza de Direito 
 
EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO 
AUTOS Nº: 0004704-79.2021.8.27.2722/TO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 
Ação: INTERDIÇÃO 
AUTOR: LILIANE AIRES DE SOUZA 
RÉU: ANA FRANCISCO CAMPOS DE SOUZA 
A Dra. Edilene Pereira de Amorim Alfaix Natário - Juíza de Direito da Vara de Família e Sucessões da Comarca de Gurupi - TO, 
no uso de suas atribuições legais etc... FAZ SABER a todos quantos o presente EDITAL virem ou dele conhecimento tiverem que 
por este Juízo e Escrivania da Vara de Família e Sucessões de Gurupi – TO processa os autos identificado. FINALIDADE: 
Publicação da sentença.  SENTENÇA: “Vistos etc. (...)  Ante o exposto, DECRETO A INTERDIÇÃO de ANA FRANCISCO 
CAMPOS DE SOUZA, com espeque do artigo 1.767 do Código Civil, e de acordo com o artigo 747, do CPC, nomeando-lhe 
Curadora, em caráter definitivo sua filha LILIANE AIRES DE SOUZA, devendo a curadora prestar compromisso na forma da Lei. 
Nos termos do artigo 755, inciso I, do Código de Processo Civil, fixo os limites da curatela aos atos e negócios jurídicos que 
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importem em aquisição, administração e alienação de bens e valores, incluindo-se o recebimento de salário ou benefícios 
previdenciários, o que deverá ser realizado pela curadora mediante prestação de contas posterior para homologação judicial, na 
forma dos artigos 1.774 c/c 1.755 e seguintes, ambos do Código Civil. Com espeque no artigo 487, inciso I, do Código de 
Processo Civil, resolvo o mérito. Com base no artigo 755, § 3º do CPC, inscreva-se esta sentença no Registro de Pessoas 
Naturais e imediatamente publique-se na rede mundial de computadores, no sítio nosso Egrégio Tribunal de Justiça do Estado 
do Tocantins e na plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça, nos quais permanecerá por 06 (seis) meses; na 
imprensa local por 01 (uma) vez e no Órgão Oficial - Diário da Justiça - por 03 (três) vezes, com intervalo de 10 (dez) dias, 
constando do Edital os nomes da interdita e da curadora, a causa da interdição e os limites da curatela.  Expeça-se o Termo de 
Curatela definitivo. Custas pela requerente, cuja exigibilidade resta suspensa em razão do benefício da justiça gratuita deferida 
(artigo 98,§3º CPC). Sem honorários. Intime-se o MP. Transitada em julgado, dê-se baixa e arquivem-se os autos, observadas as 
formalidades de praxe.  Publique-se. Registre-se. Intimem-se Cumpra-se. Gurupi/TO, data certificada pelo sistema. Edilene 
Pereira de Amorim Alfaix Natário - Juíza de Direito." DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Gurupi, Estado do 
Tocantins, aos 1 de junho de 2022. Eu ______(Marinete Barbosa Bele Guimarães), Técnica Judiciária que digitei e conferi. 
Edilene Pereira de Amorim Alfaix Natário - Juíza de Direito 
 

2ª vara criminal 

Editais de citações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO Nº 0007526-41.2021.8.27.2722/TO 
FINALIDADE: CITAÇÃO do Réu WILTON LUIZ VINHAL, brasileiro, solteiro, natural de Goiânia-GO, nascido em 20/10/1970, filho 
de Jacinta Silva Vinhal e Colemar Luiz Vinha, portador do CPF nº 533.994.391-72, atualmente em lugar incerto e não sabido, 
para responder a acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. IMPUTAÇÃO:  art. 20 da Lei 7.719/89, conforme decisão do 
Supremo Tribunal Federal nos autos ADO 26/DF2. Gurupi/TO, aos 05/07/2022. Eu, Maria Júlia A. Rezende, Estagiária, lavrei o 
presente e o inseri, por ordem do MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Gurupi/TO. 
 

Central de execução fiscal 
Editais de intimações com prazo de 15 dias 

Autos: 5006889-83.2013.827.2722– EXECUÇÃO FISCAL 
N° antigo do Processo: 10.275/2002 
Exequente: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 
Executado: MANOEL BENTO DA FONSECA (CNPJ n° 00.843.290/0001-35) 
Intimação: DESPACHO “... Isto posto. Atendendo determinação judicial, INTIMO, as partes acima identificadas para que tomem 
ciência da digitalição e cadastramento da presente Execução Fiscal no Sistema E-proc TJTO, a qual foi autuada sob o n° 
5006889-83.2013.827.2722. Chave: 914032807513, oportunidade em que após esta publicação os autos serão BAIXADOS POR 
DIGITALIZAÇÃO.” INTIMO ainda, as partes executadas para que tomem ciência do despacho juntado no evento 01 (um), 
documento 10, segue transcrito a parte dispositiva: “Cls... 1 – Certifeque a tempestividade do recurso de apelação, em caso 
positivo, recebo a apelação em seu efeito devolutivo e suspensivo; 2 – Já em caso negativo, desentranhe-se o recurso; 3 – Se 
cumprido o item 1 deste despacho, intime-se o executado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias; 4 – 
Superando o prazo, com ou sem resposta, subam ao E. Tribunal de Justiça do estado do Tocantins com nossas homenagens. 
“Intime-se.” Cumpra-se. Gurupi/TO 08 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 INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 DIAS 
Autos: 5006863-85.2013.827.2722 – EXECUÇÃO FISCAL 
N° antigo do Processo: 10.306/2002 
 Exequente: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 
 Executado: MANOEL BENTO DA FONSECA (CNPJ n° 00.843.290/0001-35)  
Intimação: DESPACHO 
 “... Isto posto. Atendendo determinação judicial, INTIMO, as partes acima identificadas para que tomem ciência da digitalização 
e cadastramento da presente Execução Fiscal no Sistema E-proc TJTO, a qual foi autuada sob o n° 5006863-85.2013.827.2722. 
Chave: 412931020213, oportunidade em que após esta publicação os autos serão BAIXADOS POR DIGITALIZAÇÃO.” INTIMO 
ainda, as partes executadas para que tomem ciência do despacho juntado no evento 01 (um), documento 10, segue transcrito a 
parte dispositiva: “Cls... 1 – Certifique a tempestividade do recurso de apelação, em caso positivo, recebo a apelação em seu 
efeito devolutivo e suspensivo; 2 – Já em caso negativo, desentranhe-se o recurso; 3 – Se cumprido o item 1 deste despacho, 
intime-se o executado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias; 4 – Superando o prazo, com ou sem 
resposta, subam ao E. Tribunal de Justiça do estado do Tocantins com nossas homenagens. “Intime-se.” Cumpra-se. Gurupi/TO 
08 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. 
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Editais de intimações com prazo de 30 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 30 DIAS 
AUTOS: 0002851-79.2014.8.27.2722– EXECUÇÃO FISCAL  
Chave Processual: 818330351314 
Exequente: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 
Executado: JONAS TAVARES DOS SANTOS CPF: 301.211.321-53 
FINALIDADE: Proceder com as formalidades legais a INTIMAÇÃO dos executados ATUALMENTE EM LOCAL INCERTO E NÃO 
SABIDO, bem como para ciência do bloqueio de dinheiro realizado por meio do sistema SisbaJud, comprovante de detalhamento 
de Ordem de Bloqueio de Valores (ev.46) para, querendo, apresentar Embargos no prazo de 30 (trinta) dias. ADVIRTA(M)-SE 
o(s) executado(s) de que acaso fique(m) silente(s) no prazo em questão a indisponibilidade do(s) valore(s) bloqueado(s) será 
convertida em penhora, ficando automaticamente ciente(s) da penhora do dinheiro anteriormente bloqueado, dispensando-se 
nova intimação. Cumpra desta cidade e Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins. Gurupi/TO 08 de julho de 2022. Doutor Nassib 
Cleto Mamud, MM. Juiz de Direito da Vara dos Feitos, Fazenda e Registros Públicos. Eu, Fabíola N. N. Pires, Servidor de 
Secretaria, o digitei, conferi e subscrevi. 
  
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 30 DIAS 
AUTOS: 0005133-22.2016.827.2722 – EXECUÇÃO FISCAL  
Chave Processual: 329241134016 
Exequente: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 
Executado: VITÓRIA COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA- ME 
Executado: WESLEY PEREIRA DA SILVA CPF. 01629736163 
Executado: MILITAO CARDOSO LOPES NETO  CPF  88908992120 
FINALIDADE: Proceder com as formalidades legais a INTIMAÇÃO dos executados ATUALMENTE EM LOCAL INCERTO E NÃO 
SABIDO, bem como para ciência do bloqueio de dinheiro realizado por meio do sistema SisbaJud, comprovante de detalhamento 
de Ordem de Bloqueio de Valores (ev.33) para, querendo, apresentar Embargos no prazo de 30 (trinta) dias. ADVIRTA(M)-SE 
o(s) executado(s) de que acaso fique(m) silente(s) no prazo em questão a indisponibilidade do(s) valore(s) bloqueado(s) será 
convertida em penhora, ficando automaticamente ciente(s) da penhora do dinheiro anteriormente bloqueado, dispensando-se 
nova intimação. Cumpra desta cidade e Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins. Gurupi/TO 08 de julho de 2022. Doutor Nassib 
Cleto Mamud, MM. Juiz de Direito da Vara dos Feitos, Fazenda e Registros Públicos. Eu, Fabíola N. N. Pires, Servidor de 
Secretaria, o digitei, conferi e subscrevi. 
 

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: JAVAES REVENDEDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA, CPF/CNPJ: 
02.397.726/0001-3, e dos sócios solidários da empresa;  JAYME DE OLIVEIRA MORAES, CPF sob o n° 120.367.659-04, 
Jtamar Ribeiro da Silva CPF: 128.609.211-68, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome 
conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL - Autos Eletrônico - e-Proc – n° 5000199-24.2002.827.2722, 
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-861/2001, cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 
16.545,82 (dezesseis mil e quinhentos e quarenta e cinco reais e oitenta e dois 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 
07 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: LOJAS ITAIPU COM MOV E UTILIDADES DOM. LTDA - CPF/CNPJ: 
00.138.149/0001-31, e dos sócios solidários da empresa; SEBASTIÃO CAMARGO DO NASCIMENTO, CPF sob o n° 
045.933.751-34; JORGE UMAKE, CPF sob o n° 449.328.208-87, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que 
tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL - Autos Eletrônico - e-Proc – n° 5000263-
34.2002.827.2722, 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). 835/2002, cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito 
executivo é de R$ 21.849,05 (vinte e um mil e oitocentos e quarenta e nove 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 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 
08 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. 
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EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 DIAS  
Na forma da Lei. Determino à CITAÇÃO do executado:  RAFAEL RAMALHO TAVARES CPF/CNPJ: 700.823.921-10, e dos 
sócios solidários da empresa; por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da 
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL - Autos Eletrônico - e-Proc – n° 0003568-52.2018.827.2722, 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). J-7190/2017, cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 18.965,01(dezoito mil 
novecentos e sessenta e cinco reais e um centavo) 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 08 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:  REAL ELETROPEÇAS COM DE PEÇAS PARA AUTOS LTDA 
CPF/CNPJ: 00.831.352/0001-99, e dos sócios solidários da empresa; GABRIEL FELIPES FERNANDES, CPF N° 340.599.111-
00, E MARIA DE FÁTIMA LEITE, CPF N° 397.656.011-15 por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome 
conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL - Autos Eletrônico - e-Proc – n° 5005581-12.2013.827.2722, 
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-1088/2012, cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo é de 
R$ 1.129,89(um mil cento e vinte e nove reais e oitenta 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 08 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 TINSPETRO - DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA CPF/CNPJ: 
07.382.683/0001-38, e dos sócios solidários da empresa; DEGIR MIRANDA FILHO, CPF. 700.070.391-15, VERA LUCIA 
PESSOA GODOI, CPF. 310.004.441-04 por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da 
existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL - Autos Eletrônico - e-Proc – n° 0012049-38.2017.827.2722, 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-1278/2017, cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 
19.056,17(dezenove mil cinquenta e seis reais e dezessete 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 08 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. 
 

MIRACEMA 
1ª vara criminal 

Editais de intimações de sentença com prazo de 60 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA (Prazo de 60 dias)  
O Excelentíssimo Senhor Doutor Marcello Rodrigues de Ataídes, MM. Juiz de Direito Titular da Única Vara Criminal da Comarca 
de Miracema do Tocantins/TO, na forma da Lei, etc., FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, 
que por este Juízo Criminal tramita a Ação Penal n.º 0004766-47.2020.827.2725, chave para consulta n.º 149716004120, movida 
pelo Ministério Público do Estado do Tocantins em desfavor do réu DANIEL BARBOSA DOS REIS pela prática do delito previsto 
nas sanções do artigo 155, § 4º, II do Código Penal Brasileiro, sendo o presente Edital para INTIMAÇÃO: Fica o réu acima 
identificado intimado acerca do teor da sentença contida no evento 53 dos autos da ação penal em epígrafe, cuja parte 
conclusiva passo a transcrever a seguir: ‘...Ante ao exposto e por tudo mais que dos autos consta, com suporte no preceito 
normativo inserido no artigo 386, inciso VI, do Código de Processo Penal, c/c o artigo 26, “caput”, do Código Penal, JULGO 
IMPROCEDENTE a denúncia e ABSOLVO o acusado DANIEL BARBOSA REIS das imputações que lhe pesam. Concedo ao 
acusado Daniel Barbosa Reis o direito de aguardar o prazo de eventual recurso de apelação em liberdade. Dê-se ao artefato 
apreendido a destinação do artigo 25 da Lei n° 10.826/03, caso ainda não realizada a medida respectiva. Comunique-se à 
Superintendência da Polícia Federal em Palmas - TO, para registro naquele Órgão e cadastro no SINARM, a apreensão da arma 
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de fogo, informando os dados deste processo, nos termos do art. 1º, § 1º, inciso II, do Decreto nº. 5.123 de 01/07/2004. Oficie-se 
à Secretaria de Segurança Pública do Estado do Tocantins, solicitando o encaminhamento da arma de fogo aos depósitos do 
Comando do Exército no prazo de 48 horas, para os fins do art. 25 da Lei nº. 10.826/03 (artigo 91, inciso II, alínea “a”, do Código 
Penal Brasileiro). Publicada pelo sistema e-proc, intimem-se e cumpra-se. Isento o acusado do pagamento das custas 
processuais, por ser beneficiário da Justiça Gratuita. Miracema do Tocantins – TO, data e horário certificados pelo sistema. Dr. 
Marcello Rodrigues de Ataídes Juiz de Direito”. 
 

NOVO ACORDO 
1ª escrivania cível 

Editais 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL DE CREDORES 
A Juíza de Direito, ALINE MARINHO BAILÃO IGLESIAS, titular desta Comarca de Novo Acordo – TO, na forma da Lei etc., faz 
saber aos que o presente Edital vir ou dele tiverem conhecimento que, por este Juízo nos autos de Recuperação Judicial n. 
00007398020188272728 que tem como Recuperanda, WAGNA MONTEIRO DE BRITO TOLEDO, inscrita no CNPJ n. 
07154548000135, neste ato, CONVOCA a ASSEMBLÉIA GERAL DE CREDORES. A assembleia será realizada de forma 
exclusivamente virtual, através da Plataforma Argumento, de acordo com as instruções do sítio 
eletrônico:“www.plataformaargumento.com.br”. A assembleia será presidida pelo Administrador Judicial, Reinaldo Finotti Ferreira, 
cuja instalação se dará em primeira convocação, no dia 28 de julho de 2022 às 09:00 horas, caso atingido o quórum legal ou, se 
necessário for, em segunda convocação, no dia 04 de agosto de 2022 às 09:00 horas, independente do quórum, nos termos da 
Lei. A ordem do dia será: a) Aprovação, rejeição ou modificação do plano de recuperação judicial apresentado pelo devedor; b) A 
constituição do Comitê de Credores, a escolha de seus membros e sua substituição; c) Eventual pedido de desistência do 
devedor, nos termos do § 4º do artigo 52 da Lei 11.101/05; d) Eventual nomeação de gestor judicial, em caso de afastamento do 
devedor; f) Qualquer outra matéria que possa afetar os interesses dos credores. Informa-se que o Plano de Recuperação Judicial 
e o Laudo de Viabilidade Econômica foram juntados aos autos processo no evento nº 28 e encontram-se disponíveis para 
consulta no sítio eletrônico do Administrador Judicial (www.buenoferreira.adv.br), juntamente com outros documentos inerentes 
ao feito. Nos termos da Lei, o credor poderá ser representado por mandatário ou representante legal, desde que sejam 
observados os prazos e a forma de entrega dos documentos de representação ao Administrador Judicial, devendo a procuração 
conter poderes específicos para fins de representação e votação em assembleia geral de credores. Todos os credores ou 
representantes deverão realizar seu cadastramento da seguinte forma: 1) Acesse www.plataformaargumento.com.br ; 2) Clique 
no botão “ACESSO: PLATAFORMA E ASSEMBLEIA (AGC)”; 3) Em seguida, clique em “HABILITAR PARA ASSEMBLEIA” e 
selecione o processo “WAGNA MONTEIRO”; 4) Em seguida clique no botão do quadro "CREDORES OU REPRESENANTES” e 
no campo de busca insira o nome do credor que representa; 5) Selecione o credor clicando no espaço ao lado do nome e então 
em “ADICIONAR CREDORES”; 6) Depois que tiver selecionado todos os credores que representa, clique em “PRÓXIMO 
PASSO”; 7) Abrirá então as janelas para inserir os dados dos representantes legais (incluir todos os procuradores que constam 
na procuração ou representantes legais que constam no contrato social, se for o caso – cada representante receberá seu próprio 
código no e-mail informado; 8) Concluído, clique em próximo passo, que abrirá a janela para envio da documentação probatória 
da representação, finalizando a etapa de habilitação. O habilitante receberá e-mail confirmando a habilitação, acompanhado do 
código de acesso, após verificada a aptidão dos documentos encaminhados para fins de participação na assembleia pela 
Administração Judicial. Qualquer problema na documentação também será comunicado via e-mail. O cadastramento, com 
exceção dos sindicatos dos trabalhadores, deve ser realizado com, no mínimo, 48h de antecedência do início da respectiva 
assembleia, ou seja, em primeira convocação, até o prazo fatal do dia 26/07/2022, às 09:00h, e em segunda convocação, até o 
prazo fatal do dia 02/08/2022, às 09:00h. Nos termos da Lei, os sindicatos dos trabalhadores poderão representar seus 
associados, titulares de créditos derivados da relação de trabalho ou decorrentes de acidente de trabalho, que não 
comparecerem à assembleia, pessoalmente ou por procurador, desde que apresentem à Administradora Judicial, até 10 (dez) 
dias antes da data da assembleia respectiva, a relação dos associados que pretende representar, bem como comprovar a 
condição de associado do credor trabalhista. O trabalhador que conste da relação de mais de um sindicato deverá esclarecer, 
até 24 (vinte e quatro) horas antes da assembleia respectiva, qual sindicato o representa, sob pena de não ser representado por 
nenhum. Em caso de representação de diversos credores por um único procurador ou representante, ATENÇÃO, pois no 
cadastramento na Plataforma Argumento, deverá indicar todos os dados essenciais do credor, conforme especificado, e enviar a 
documentação de cada credor, ocasião em que receberá por e-mail o código de acesso, que possibilitará o acesso ao sistema 
em nome de todos os credores representados. Advirta-se que não serão habilitados para fins de participação na assembleia 
credores que não efetuarem o cadastramento da forma aqui discriminada e que tenha recebido o e-mail retorno confirmando a 
habilitação, acompanhado do código de acesso. O sistema é parametrizado para a Assembleia Geral de Credores, não 
aceitando cadastramento fora do prazo estabelecido neste edital, razão pela qual aconselhamos a não deixarem o envio de 
documentos para a última hora. Informa-se que a “caixa de entrada” do endereço eletrônico indicado no cadastramento deverá 
ser verificada, visando confirmar se os dados necessários foram enviados pela Plataforma Argumento, orientando-se que sejam 
verificadas, também, a caixa de “spam” e a de “lixo eletrônico” dos e-mails. Será utilizado o mesmo código disponibilizado na 
primeira convocação para fins de participação na segunda convocação, aproveitando-se o cadastramento e documentos já 
aprovados, não sendo necessário novo envio da documentação. Poderá haver alterações de procuradores ou representantes 
legais, desde que seja feita solicitaçãoformal ao Administrador Judicial, acompanhada dos documentos hábeis e observando o 
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prazo de 48h de antecedência, nos mesmos moldes do cadastramento. Caso o credor ou representante não receba o e-mail com 
o código de acesso à plataforma digital, até as 08:00h do dia da assembleia, ou tenha dificuldades no acesso durante o período 
de admissão, ou ocorra a perda de conexão, a equipe de suporte da plataforma estará disponível através do WhatsApp: (62) 
99355-2024 ou pelo e-mail: atendimento@argumentocj.com.br e deverá ser contatada imediatamente, para auxílio e solução de 
eventuais problemas. Os credores e representantes ficam desde já advertidos que o código disponibilizado é pessoal e 
intransferível, sendo de sua exclusiva responsabilidade o sigilo e utilização das informações após o recebimento destes. O 
credenciamento e admissão na plataforma digital, em ambas as convocações, será iniciado às 08:00h e será encerrado 
pontualmente às 09:00h, devendo o credor ou representante, neste período, acessar o sítio eletrônico 
www.plataformaargumento.com.br e inserir o código que lhe foi encaminhado via e- mail, com as respectivas instruções para 
acesso ao ambiente virtual da assembleia. No intervalo entre o encerramento do credenciamento e início dos trabalhos, 
necessário para finalizar os cadastros e resolver eventuais problemas técnicos que os participantes possam vir a enfrentar, 
somente serão atendidos aqueles que tiverem acessado a plataforma ou acionado o serviço de suporte dentro do prazo para o 
cadastramento. O acesso à plataforma dever ser feito preferencialmente através de computadores (desktop ou notebook), mas 
também poderá ser feito por tablet ou smartphone, todos eles devendo conter câmera, microfone e acesso à internet, 
possibilitando sua interação dentro do ambiente virtual. Durante a assembleia as câmeras dos dispositivos deverão ficar ligadas 
e os microfones desligados, devendo estes serem ativados somente quando autorizado pelo Administrador Judicial. Os credores 
que quiserem fazer perguntas ou manifestações durante a assembleia deverão fazer a solicitação exclusivamente via mensagem 
escrita, através do campo específico da plataforma (chat de mensagens), possibilitando que a equipe do Administrador Judicial 
organize a ordem dos pedidos, garantido o direito de voz aos interessados, de forma ordenada. O sistema operacional é intuitivo 
e de simples utilização, todavia, será enviado junto com o código de acesso um tutorial contendo as informações necessárias 
para utilização das ferramentas, que também será disponibilizado nos autos do processo. Em caso de cessão/transferência de 
crédito, o Juízo da Recuperação Judicial deverá ser imediatamente comunicado, devendo o cessionário/adquirente do crédito 
observar o prazo de 48 (quarenta e oito) horas de antecedência para o envio da documentação pertinente ao Administrador 
Judicial, possibilitando sua participação na assembleia. Não terão direito a voto e não serão considerados para fins de verificação 
de quórum de instalação e deliberação os titulares de créditos excetuados na forma dos parágrafos 3º e 4º do artigo 49 da Lei 
11.101/05. Conforme artigo 43 da Lei 11.101/05, os sócios do devedor, bem como as sociedades coligadas, controladoras, 
controladas ou as que tenham sócio ou acionista com participação superior a 10% (dez por cento) do capital social do devedor 
ou em que o devedor ou algum de seus sócios detenham participação superior a 10% (dez por cento) do capital social, poderão 
participar da assembleia geral de credores, sem ter direito a voto e não serão considerados para fins de verificação do quórum 
de instalação e de deliberação. Conforme artigo 45, parágrafo 3º, da Lei 11.101/05, o credor não terá direito a voto e não será 
considerado para fins de verificação de quórum de deliberação se o plano de recuperação judicial não alterar o valor ou as 
condições originais de pagamento de seu crédito. Registre-se que a assembleia geral de credores é ato público e qualquer 
pessoa poderá assisti-la, razão pela qual eventuais interessados ou credores e representantes que não estiverem aptos para 
participar do ato, por qualquer motivo, poderão assistir em streaming pelo YouTube acessando 
https://youtube.com/channel/UCQsHLPFgU1wcKVTuOG4i30g ou buscando pelo canal da Plataforma Argumento diretamente no 
campo de busca do site. E, para que chegue ao conhecimento de todos e no futuro ninguém possa alegar ignorância, expediu-se 
o presente edital, que será publicado e afixado na forma da lei. 
 

Diretoria do foro 
Editais 

EDITAL DE INTIMAÇÃO 
Prazo: 15 (quinze) dias. 
Processo nº: 21.0.000021194-7 
Ação: Pedido de Cancelamento de Registro de Óbito 
Requerente: Cartório de Registro Civil de Pessoas Naturais de São Félix do Tocantins/TO. 
De ordem da Meritíssima Juíza de Direito, Doutora Aline Marinho Bailão Iglesias, titular da Comarca de Novo Acordo, Estado do 
Tocantins, que dê-se cumprimento ao constante: 
FINALIDADE: PROCEDER A INTIMAÇÃO da Sra MARIA EUNICE MEDEIROS SIRILO, para que no prazo de 15 dias, 
manifeste sobre o pedido de cancelamento do registro de ROMÁRIO MEDEIROS SIRILO registrado em São Félix do 
Tocantins/TO, tendo em vista que existe registro de óbito anterior registrado em Palmas/TO. 
E, para que chegue ao conhecimento de todos, mandou a MMª. Juíza, que fosse expedido o presente edital, que será publicado 
no Diário da Justiça deste Estado e afixado no Fórum local e publicado na forma da lei. Novo Acordo, 21 de junho de 2022, Eu, 
Henrique de Almeida e Silva Amaral, Chefe de Secretaria, o digitei. 
 

Portarias 
Portaria Nº 1488/2022 - PRESIDÊNCIA/DF N ACORDO, de 24 de junho de 2022 
A DOUTORA ALINE MARINHO BAILÃO IGLESIAS, JUÍZA DE DIREITO DIRETORA DO FORO DA COMARCA DE NOVO 
ACORDO, ESTADO DO TOCANTINS, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, 
CONSIDERANDO a justificativa apresentada pela Comissão Permanente de Sindicância, juntada no ID nº 1641356, dos autos nº 
0000112-68.2022.2.00.0827; 
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CONSIDERANDO o disposto no artigo 166 da Lei nº 1818/2007. 
RESOLVE: 
Art. 1º - PRORROGAR por 30 (trinta) dias, o prazo para a Comissão Permanente de Sindicância instituída através da 
PORTARIA Nº 1256/2022 - PRESIDÊNCIA/DF N ACORDO, concluir os trabalhos referentes aos autos nº 0000112-
68.2022.2.00.0827. 
Esta Portaria entre em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 
 
Portaria Nº 1581/2022 - PRESIDÊNCIA/DF N ACORDO, de 07 de julho de 2022 
A DOUTORA ALINE MARINHO BAILÃO IGLESIAS, JUÍZA DE DIREITO DIRETORA DO FORO DA COMARCA DE NOVO 
ACORDO, ESTADO DO TOCANTINS, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, 
CONSIDERANDO o que dispõem os artigos 42, "n" e 104, ambos da LC nº 10/96, Lei Orgânica do Poder Judiciário do Estado do 
Tocantins; 
CONSIDERANDO os artigos 174, II da Lei nº 1.818/07, Estatutos dos Servidores do Estado do Tocantins; 
CONSIDERANDO a Decisão nº 5501 / 2018 - PRESIDÊNCIA/DF N ACORDO; 
CONSIDERANDO a Portaria Nº 55/2019 - PRESIDÊNCIA/DF N ACORDO, de 11 de janeiro de 2019; 
CONSIDERANDO a Portaria Nº 319/2019 - PRESIDÊNCIA/DF N ACORDO, de 13 de fevereiro de 2019; 
CONSIDERANDO a Portaria Nº 1965/2019 - PRESIDÊNCIA/DF N ACORDO, de 24 de setembro de 2019; 
CONSIDERANDO a Decisão Nº 4308 / 2019 - CGJUS/ASJECGJUS; 
CONSIDERANDO a Portaria Nº 297/2020 - PRESIDÊNCIA/DF N ACORDO, de 20 de fevereiro de 2020; 
CONSIDERANDO a Portaria Nº 488/2020 - PRESIDÊNCIA/DF N ACORDO, de 17 de março de 2020; 
CONSIDERANDO a Portaria Nº 1351/2020 - CGJUS/ASJCGJUS, de 27 de julho de 2020; 
CONSIDERANDO a Portaria Nº 1648/2020 - PRESIDÊNCIA/DF N ACORDO, de 10 de setembro de 2020 
CONSIDERANDO a Portaria Nº 1812/2020 - PRESIDÊNCIA/DF N ACORDO, de 01 de outubro de 2020; 
CONSIDERANDO a Portaria Nº 494/2021 - PRESIDÊNCIA/DF N ACORDO, de 02 de março de 2021; 
CONSIDERANDO a Portaria Nº 700/2021 - PRESIDÊNCIA/DF N ACORDO, de 22 de março de 2021; 
CONSIDERANDO a Portaria Nº 990/2021 - CGJUS/ASJCGJUS, de 23 de abril de 2021; 
CONSIDERANDO a Portaria Nº 1053/2021 - PRESIDÊNCIA/DF N ACORDO, de 30 de abril de 2021 
CONSIDERANDO a Portaria Nº 1924/2021 - PRESIDÊNCIA/DF N ACORDO, de 09 de agosto de 2021 
CONSIDERANDO a Portaria Nº 2784/2021 - CGJUS/ASJCGJUS, de 16 de novembro de 2021; 
CONSIDERANDO a Portaria Nº 282/2022 - PRESIDÊNCIA/DF N ACORDO, de 10 de fevereiro de 2022; 
CONSIDERANDO a Portaria Nº 1380/2022 - PRESIDÊNCIA/DF N ACORDO, de 09 de junho de 2022 
CONSIDERANDO a Portaria Nº 1542/2022 - CGJUS/ASJCGJUS, de 01 de julho de 2022; 
CONSIDERANDO a solicitação expedida no ID nº 1680586, em que a Comissão de Processo Administrativo Disciplinar solicita 
expedição de nova portaria, devido a alteração dos novos membros da Comissão de Processo Administrativo Disciplinar, bem 
como a convalidação dos atos praticados pela comissão anterior, e a concessão de novo prazo para o prosseguimento do feito 
até o relatório final; 
RESOLVE: 
Art. 1º DESIGNAR os atuais membros da Comissão de Processo Administrativo Disciplinar para prosseguirem com a apuração 
dos fatos narrados nos eventos inicias. Composta pelos seguintes servidores: ARYLMA ROCHA BOTELHO? - Técnico 
Judiciário - Matrícula nº 249242 - Bacharel em Direito; - membro; DANIELLA LIMA LÉDA? - Auxiliar Judiciário e Bacharel em 
Administração - Matrícula nº 237938 - membro; RAINOR SANTANA DA CUNHA - Técnico Judiciário - Matrícula nº 74353 - 
membro e ELESBÃO OLIVEIRA CAVALCANTE - Auxiliar Judiciário e Bacharel em Direito - Matrícula nº 192248 - suplente, 
para, para sob a presidência da primeira, constituírem a Comissão e dar continuidade, aos trabalhos de apuração e julgamento 
dos fatos de que trata o Processo PJECOR nº 0000009-61.2022.2.00.0827, convalidando todos os atos já praticados. 
Parágrafo único. O suplente atuará nas hipóteses de impedimento ou suspeição de qualquer dos membros da Comissão 
Permanente de Sindicância. 
Art. 2º - FIXAR o prazo de sessenta (60) dias para a sua conclusão e apresentação do relatório final, podendo, em caso de 
justificativa, ser eventualmente prorrogado por igual período (na forma do Art. 179 da Lei nº 1818/2007). 
Art. 3º - DETERMINAR ao (a) Senhor (a) Secretário (a) que providencie as instalações nas dependências do foro local para a 
referida comissão, ficando os seus membros autorizados a utilizarem computador e impressora para levar a bom termo os seus 
trabalhos. 
Art. 4º - DETERMINAR aos Senhores oficiais de Justiça que promova as intimações, notificações e/ou citações necessárias 
solicitadas pela comissão sindicante/processante. 
Art. 5º - O procedimento deverá tramitar sob SEGREDO DE JUSTIÇA, e deverá ser atribuído ao Presidente da Comissão a partir 
de então. 
Publique-se. Cumpra-se. 
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PALMAS 
 Secretaria Judicial Unificada das Varas Cíveis 

Editais de intimações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO 
PRAZO 15 DIAS 
INTIMAÇÃO: AUTOS Nº 50336852720128272729-EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –  EXEQUENTE INTEGRISIS 
SEGURANÇA CPF Nº 04235533000103 -  ADVOGADO: LUIS AUGUSTO VIEIRA – OAB TO005519 - EXECUTADO: 
DETALHES MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO - ADVOGADO: não constituído. INTIMA-SE a parte Executada DETALHES 
MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNJP nº 02.692.983/0001-08, estabelecida na 
Quadra 103 Norte, Av. JK, Lote 143, Palmas -TO da Decisão (evento 102) “(...) Por todo o exposto, com fulcro no art. 860 do 
CPC, ACOLHO o pedido de penhora no rosto do processo n° 5000571- 44.2005.8.27.2729 que tramita perante o Juízo da 1° 
Vara Cível de Palmas de eventuais créditos existentes em favor da executada DETALHES MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO - 
CNPJ: 02692983000108 até o valor de R$ 11.347,04 (onze mil trezentos e quarenta e sete reais e quatro centavos). 3. 
DISPOSITIVO. À ESCRIVANIA: CERTIFIQUE  -SE nos autos n° 5000571 -44.2005.8.27.2729 acerca da indisponibilidade de 
eventual crédito existente em favor do executada DETALHES MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO - CNPJ: 02692983000108 até 
o valor de R$ 11.347,04 (onze mil trezentos e quarenta e sete reais e quatro centavos) e vincule-se a este processo até 
eventual decisão judicial em contrário. Traslade-se cópia dessa decisão para os autos 5000571-44.2005.8.27.2729. A fim de que 
tal informação conste na capa eletrônica dos autos, proceda a Escrivania com a inclusão por meio da seguinte ferramenta: Ações 
-> Retificar Autuação -> Penhora no rosto dos autos. Intimem-se. Cumpra-se. 
 

Sentenças 
INTIMAÇÃO 
AUTOS N°: 0013961-73.2022.8.27.2729 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária 
AUTOR: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA - CNPJ: 45441789000154 
RÉU: MAYCON PAULO DE OLIVEIRA - CPF: 02591619182 
FICAM AS PARTES intimadas do teor da sentença proferida nos presentes autos, cuja parte dispositiva segue 
transcrita:”... Decido. A ação de busca e apreensão versa basicamente acerca do adimplemento ou não da dívida assumida para 
utilização de determinado bem, ou seja, para elidir sua procedência deveria a parte requerida, ou quem quer que estivesse na 
posse do bem, comprovar que pagou as parcelas que o autor disse estarem vencidas, o que não foi feito. Não havendo 
contestação e, mormente, o pagamento, outra medida não há a não ser a consolidação da propriedade em nome da parte 
autora. Posto isso, julgo procedentes os pedidos constantes da inicial para consolidar, em caráter definitivo, a propriedade plena 
e posse do bem em mãos do autor, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro 
de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária. Julgo extinto o feito, 
com resolução de mérito (art. 487, I, CPC). Quanto à futura venda do bem, determino que, na conformidade do art. 2º do Dec. Lei 
911/69, “No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário 
fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer 
outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da 
venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a 
devida prestação de contas.” Condeno a parte requerida a pagar às custas processuais e honorários advocatícios, estes que, 
desde já, fixo em R$ 500,00. Com a venda do veículo a autora pode com o seu produto, descontar as custas processuais e 
honorários advocatícios.LUCIANO ROSTIROLLA, Juiz de Direito. 
 
INTIMAÇÃO 
AUTOS N°: 0040344-25.2021.8.27.2729 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária 
AUTOR: BANCO J. SAFRA S.A - CNPJ: 03017677000120 
RÉU: ADRIANA GUIMARÃES REIS - CPF: 00645993107 
FICAM AS PARTES intimadas do teor da sentença proferida nos presentes autos, cuja parte dispositiva segue transcrita:”... Pelo 
exposto, JULGO INTEIRAMENTE PROCEDENTES os pedidos constantes da inicial para consolidar, em caráter definitivo, a 
propriedade plena e posse do bem em mãos do autor. De consequência, fica resolvido o mérito, nos termos do art. 487, I, do 
CPC. Quanto à futura venda do bem, determino que, na conformidade do art. 2º do Dec. Lei 911/69, " No caso de 
inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor 
poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial 
ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de 
seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de 
contas." Condeno a parte requerida a pagar às custas processuais e honorários advocatícios, estes que, desde já, fixo em 10% 
do valor da causa. Com a venda do veículo a autora pode com o seu produto, descontar as custas processuais e honorários 
advocatícios. Eventual condenação estará condicionada a comprovação de que a dívida superou o valor da venda do 
veículo.LAURO AUGUSTO MOREIRA MAIA, Juiz de Direito. 
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1ª 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 00065516620198272729 
Juizo da 1ª Vara Criminal de Palmas 
AÇÃO PENAL - Procedimento Ordinário 
Acusada: DENILSON SILVA DOS SANTOS 
FINALIDADE: O juiz de Direito CLEDSON JOSE DIAS NUNES, do Juizo da 1ª Vara Criminal de Palmas , no uso das suas 
atribuições legais, etc. FAZ SABER a todos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, por esse meio, 
INTIMA o acusado(a) DENILSON SILVA DOS SANTOS ?, 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 0006551-66.2019.8.27.2729, cujo 
resumo/teor segue transcrito: "3. Dispositivo Diante do exposto, julgo procedente o pedido estampado na denúncia para 
condenar o acusado DENILSON SILVA DOS SANTOS, nas sanções do art. 155, § 4º, inciso IV, do Código Penal c.c art. 244-B 
do ECA, na forma do art. 69, do Código Penal.. 3.1. Passo à dosimetria da pena do réu pelo crime de furto. Fixação da pena-
base Com relação às circunstâncias judiciais, o Ministério Público não comprovou que são desfavoráveis a culpabilidade, os 
antecedentes, a conduta social, a personalidade do agente, os motivos do crime, as circunstâncias, as consequências e o 
comportamento da vítima. Assim, não havendo nenhuma circunstância desfavorável ao réu, fixo a pena-base em dois anos de 
reclusão. Fixação da pena intermediária Na segunda fase, incide a atenuante pela menoridade penal, já que o réu, 
contemporaneamente à data do fato narrado na denúncia, não contava com 21 anos de idade completos, já que nascera em 09 
de novembro de 2018 (art. 65, I, do CP). Ademais, incidente a atenuante da confissão, uma vez que o réu confessou a prática 
delitiva na fase investigativa, a qual serviu de elemento para sua condenação (art. 65, III, alínea "d", do CP). Entretanto, deixo 
atenuar a pena, em razão de poder ficar abaixo do mínimo legal, diante da tese firmada pelo e. STF em sede de repercussão 
geral e, portanto, com efeito vinculante para os demais órgãos do Poder Judiciário quando do julgamento do RE 597.270, qual 
seja: "Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução de pena abaixo do mínimo legal". Sendo assim, não 
vislumbrando nenhuma outra atenuante ou agravante, fixo a pena intermediária em dois anos de reclusão. Fixação da pena 
definitiva Não há causas de aumento ou de diminuição de pena. Assim, fixando a pena pelo crime de furto em 2 (dois) anos de 
reclusão. Fixo a pena de multa em 20 (vinte) dias-multa, à base de um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do 
fato, tendo em vista, respectivamente, que a pena privativa de liberdade repousou na pena mínima cominada. 3.2. Passo à 
dosimetria da pena do réu pelo crime de corrupção de menores. Fixação da pena-base Com relação às circunstâncias judiciais, o 
Ministério Público não comprovou que são desfavoráveis a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social, a personalidade do 
agente, os motivos do crime, as circunstâncias, as consequências e o comportamento da vítima.  Assim, não havendo nenhuma 
circunstância desfavorável ao réu, fixo a pena-base em um ano de reclusão. Fixação da pena intermediária Na segunda fase, a 
pena deve ser atenuada pela menoridade penal, já que o réu, contemporaneamente à data do fato narrado na denúncia, não 
contava com 21 anos de idade completos, já que nascera em 09 de novembro de 2018 (art. 65, I, do CP). Por outro lado, 
reconheço que o réu confessou a prática delitiva na fase investigativa, a qual serviu de elemento para sua condenação, de 
sorte impõe-se a atenuante em favor do acusado (art. 65, III, alínea "d", do CP). Entretanto, deixo atenuar a pena, em razão de 
poder ficar abaixo do mínimo legal, diante da tese firmada pelo e. STF em sede de repercussão geral e, portanto, com efeito 
vinculante para os demais órgãos do Poder Judiciário quando do julgamento do RE 597.270, qual seja: "Circunstância atenuante 
genérica não pode conduzir à redução de pena abaixo do mínimo legal". Sendo assim, não vislumbrando nenhuma outra 
atenuante ou agravante, fixo a pena intermediária em um ano de reclusão. Fixação da pena definitiva Não há causas de aumento 
ou de diminuição de pena. Portanto, fixo a pena definitivamente em 1 (um) ano de reclusão. DO CONCURSO MATERIAL DE 
CRIMES Considerando que os crimes ocorreram na forma prevista no artigo 69 do Código Penal, as penas dos crimes de furto e 
corrupção de menores devem ser cumuladas. Diante do exposto, fixo a pena definitivamente em 03 (três) anos de reclusão, além 
de 20 (vinte) dias-multa. A pena privativa de liberdade deverá ser cumprida inicialmente em regime aberto, em razão do quantum 
da pena fixada. Substituo a pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos, conforme artigo 44, I, do CP, pois se trata de 
réu primário, a pena é menor que 4 (quatro) anos e não se trata de crime cometido com violência ou grave ameaça à 
pessoa. A pena restritiva de direitos consistirá em: i) prestação de serviços à comunidade pelo prazo da pena privativa de 
liberdade aplicada; e ii) prestação pecuniária no importe de 5 (cinco) salários mínimos, cabendo à Vara de Execuções Penais 
desta capital determinar os destinatários de ambas as medidas restritivas de direito ora impostas. Se o acusado se recusar ou 
não cumprir as condições impostas, iniciará o cumprimento da pena corporal no regime aberto, obedecendo às condições 
legais Nos termos do artigo 387, concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade. Anoto que no decorrer do processo 
o acusado estive em liberdade, não se vislumbrando necessidade de alteração desse estado, pois ausentes os requisitos para a 
decretação da custódia cautelar. Deixo de fixar indenização mínima prevista no artigo 387, inciso IV, do CPP, pois, "apesar de ter 
havido pedido expresso do Ministério Público na denúncia para a fixação de valor para a reparação do dano, nostermos do art. 
387, inciso IV, do CPP, não houve instrução específica, o que afastou do acusado a possibilidade de se defender e produzir 
contraprova.5. Agravo regimental desprovido.(AgRg no AREsp 1361693/GO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, 
QUINTA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 23/04/2019)." Sem custas para o réu, por ter sido assistido pela Defensoria 
Pública (artigo 12 da Lei n. 1.060/50). Expeça-se guia de execução provisória da pena, se o caso. Oportunamente, após o 
trânsito em julgado da presente sentença, tomem-se as seguintes providências: Comunique-se ao TRE para fins do art. 15, III da 
CF. Comunique-se ao Instituto de Identificação da SSP/TO, conforme previsto no art. 674, Inciso III, do Provimento nº 11/2019-
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CGJUS; Encaminhe-se o processo à COJUN, para a elaboração do cálculo da multa (caso tenha sido aplicada) e a confecção da 
guia de recolhimento das custas processuais; Expeça-se a respectiva guia de encaminhamento para execução provisória da 
pena, com a remessa ao juízo da execução para unificação das penas, se o caso. Havendo bens apreendidos, proceda-se à 
devolução, destruição e/ou doação, na forma do art. 123 do CPP. Arquivem-se estes autos com as anotações e baixas de 
praxe.Data certificada no sistema e-proc.". CLEDSON JOSE DIAS NUNES- Juiz de Direito." Palmas, aos 08/07/2022. Eu, MARIA 
FERNANDA BARCELOS FERREIRA FREIRE SIQUEIRA, digitei e subscrevo. 
 

3ª vara criminal 

Editais de citações com prazo de 15 dias 
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 
EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
AUTOS Nº 0014079-49.2022.8.27.2729 
AÇÃO PENAL - Procedimento Ordinário 
Acusado(a): MANOEL ERNESTO 
FINALIDADE: O juiz de Direito RAFAEL GONCALVES DE PAULA , 3ª Vara Criminal de Palmas, no uso das suas atribuições 
legais, etc. FAZ SABER a todos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, por esse meio, CITA e INTIMA, 
COM O PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, o(a) acusado(a) MANOEL ERNESTO, brasileiro, solteiro, auxiliar de serviços gerais, 
nascido aos 11/05/1995, natural de Curionópolis-PA, portador do RG n° 1220934 SSP/TO, inscrito no CPF n° 055.637.441-08, 
filho de Izabel Ernesto Borges, atualmente em local incerto e não sabido, nos autos da AÇÃO PENAL nº 
00140794920228272729, pelos motivos a seguir expostos: "DENÚNCIA: "O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO 
TOCANTINS, pelo Promotor de Justiça que esta subscreve, no exercício de suas atribuições constitucionais e legais, vem 
oferecer DENÚNCIA em desfavor de MANOEL ERNESTO, brasileiro, solteiro, auxiliar de serviços gerais, nascido em 
11/05/1995, natural de Curionópolis – PA, CPF nº 055.637.441- 08, RG 1.220.934 SSP/TO, residente na construção abandonada 
próximo ao Tribunal de Contas e à torre de transmissão de sinais eletromagnéticos, imputando-lhe a prática do seguinte fato 
delituoso: Consta nos autos do Inquérito Policial nº 0006248-47.2022.827.2729 que no dia 29 de novembro de 2021, por volta de 
4h30, ou seja, durante o repouso noturno, no imóvel comercial denominado BioMundo, situado na ACSE 1 / quadra 104 sul, 
avenida LO1, lote 19, sala 2, o denunciado, agindo voluntariamente e com total consciência da ilicitude de seus atos, subtraiu 
para si, após rompimento de obstáculo – que consistiu no arrombamento da porta principal, com uso de uma chave de fenda – 
mais de R$ 500,00 (quinhentos reais) em moeda nacional, em prejuízo da vítima BOCAYUVA E CAVALHER PALMAS 
COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA., cujo nome fantasia é “BioMundo”. Exsurge dos autos investigatórios que 
na data e local acima descritos, por volta de 4h30 da madrugada, o denunciado, utilizando-se de uma chave de fenda, arrombou 
a porta principal da loja BioMundo, e acessando as gavetas do caixa do estabelecimento, subtraiu para si “mais de R$ 500,00”, 
conforme declarou em interrogatório perante a autoridade policial. Toda a ação foi registrada pelo circuito interno de câmeras de 
vigilância do local. Em poder das imagens, a responsável pela loja dirigiu-se até a Central de Atendimento da Polícia Civil e 
registrou a ocorrência do furto (BO N° 00088952/2021-A01). Após diligências da polícia judiciária o autor do delito foi identificado 
como sendo o aqui denunciado, que inclusive confessou a prática do crime perante a autoridade policial (evento 1, 
AUDIO_MP35). Assim, estando materialidade e autoria delitiva devidamente demonstradas, conforme provas coligidas aos autos 
do IP, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS, por seu órgão de execução, denuncia MANOEL ERNESTO, já 
devidamente qualificado, como incurso nas penas do crime tipificado no artigo 155, § 1° e 4º, inciso I, do Código Penal. Requer 
seja a presente autuada e recebida, determinando-se a citação do denunciado para oferecer defesa escrita no prazo de 10 (dez) 
dias e em seguida proceda-se à designação de dia e hora para audiência de instrução, interrogatório e julgamento, ouvindo-se 
nesta as testemunhas a seguir arroladas, prosseguindo o feito até final decisão condenatória, nos termos do artigo 394 e 
seguintes do Código de Processo Penal. Requer ainda seja fixado “valor mínimo para reparação dos danos causados pela 
infração, considerando os prejuízos sofridos” pela ofendida, nos termos do art. 387, inciso IV do CPP. DESPACHO:Esgotaram-se 
as tentativas de localização da pessoa acusada, por isso determino que seja citada por meio de edital com prazo de quinze (15) 
dias.” INFORMAÇÕES E ADVERTÊNCIAS: 1. O endereço da Defensoria Pública é Quadra 502 Sul, Av. Teotônio Segurado, 
Paço Municipal, ao lado do Fórum, Palmas/TO, CEP: 77021-654, telefone: (63) 3218-6752; 2. Na resposta, o acusado poderá 
argüir preliminares e alegar tudo o que interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas 
pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário (art. 396-A do Código de 
Processo Penal); 3. Não apresentada a resposta no prazo legal, ou se o acusado, citado, não constituir defensor, o juiz nomeará 
defensor para oferecê-la (§ 2º do mesmo artigo); 4. O processo seguirá sem a presença do acusado que, citado ou intimado 
pessoalmente para qualquer ato, deixar de comparecer sem motivo justificado, ou, no caso de mudança de residência. Para o 
conhecimento de todos é passado o presente edital, cuja 2ª via fica afixada no local de costume, bem como será publicado no 
Diário da Justiça. DADO E PASSADO, nesta cidade e Comarca de Palmas/TO, 08/07/2022. Eu, MARIA FERNANDA BARCELOS 
FERREIRA FREIRE SIQUEIRA, digitei e subscrevo. 
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3ª vara da família e sucessões 

Editais de citações com prazo de 20 dias 
EDITAL Nº 5809580 
1º EDITAL DE PUBLICAÇÃO E INTIMAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO COM PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS 
Autos n.º: 0031324-10.2021.8.27.2729  
Ação: Curatela 
Requerente: MARIA ANALIA CAMPOS LIMA 
Requerido (a): RAIMUNDO DA SILVA LIMA 
A Excelentíssima Doutora HELVIA TULIA SANDES PEDREIRA, MMª Juíza de Direito na Terceira Vara de Família e Sucessões 
da Comarca de Palmas, Estado do Tocantins, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a todos quanto o presente Edital virem ou 
conhecimento dele tiverem, que por este Juízo e respectivo Cartório se processam os autos da ação supramencionada, a qual 
declarou a interdição de RAIMUNDO DA SILVA LIMA, nos termos da sentença cujo dispositivo é o seguinte: 
"DISPOSITIVO: POSTO ISSO, JULGO procedente o pedido, decretando a interdição de RAIMUNDO DA SILVA 
LIMA, nomeando-lhe curadora o Sr. MARIA ANALIA CAMPOS LIMA, com fulcro nos arts. 1767, inciso I do Código Civil, para 
atos negociais e de gestão. Inscreva-se a presente sentença, no Cartório do Registro Civil de Pessoas Naturais (art. 755, 
§3° do CPC e arts. 29 V, 92 e 93 da LRP) e anote-se a interdição no registro de nascimento (art. 107 da LRP), em dois 
dias, SERVINDO ESTA DE MANDADO. Publique-se a sentença, nos termos do art. 755, § 3º do CPC. Preste-se compromisso 
na forma do art. 759 do Código de Processo Civil. Falecendo o interditado, o (a) curador (a) deverá informar o óbito no prazo de 
05 (cinco) dias. Os poderes da curatela não autorizam a alienação dos bens do (a) interditado (a). Homologo a renuncia do prazo 
recursal. Defiro os benefícios da justiça gratuita, previstos no art. 98 do Código de Processo Civil.Nada mais havendo a Juíza de 
Direito declarou encerrado o ato, determinando que se lavrasse esse termo.Certifico e dou fé que as partes acima informadas 
estão presentes na audiência de apresentação, pelo que deixo de colher assinatura tendo em vista se tratar de atos realizado por 
videoconferência, conforme autorizado pela Portaria Conjunta Nº 9/2020 - PRESIDÊNCIA/ASPRE, de 07 de abril de 2020.  Nada 
mais havendo. Eu, Samantha F Lino Gonçalves, Assessora Jurídica, lavrei.Documento eletrônico assinado por HELVIA TULIA 
SANDES PEDREIRA, Juíza de Direito, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Instrução 
Normativa nº 5, de 24 de outubro de 2011. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço 
eletrônico http://www.tjto.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 5603127v2 e do código CRC d224397e. 
Informações adicionais da assinatura: Signatário (a): HELVIA TULIA SANDES PEDREIRA Data e Hora: 10/6/2022, às 10:52:2 O 
termo de audiência foi lido e confirmado pelas partes. Link para acesso ao vídeo da audiência:URL de acesso 
extranet:https://vc.tjto.jus.br/file/share/e5cd378b9ca044cdbab56f31da1faa72 ". E para que ninguém possa alegar ignorância, 
mandou o(a) MM(a). Juiz(a), Juízo da 3ª Vara da Família e Sucessões de Palmas expedir o presente Edital, que deverá ser 
publicado uma vez no Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal de Justiça deste Estado, e afixar uma via no placar do Fórum local. 
Eu, Itamaracy Airam Bonfim Nunes , Servidora do Judiciário, que digitei e conferi. Palmas/TO, 07/julho/2022 Documento 
eletrônico assinado por HELVIA TULIA SANDES PEDREIRA, Juíza de Direito, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, 
de 19 de dezembro de 2006 e Instrução Normativa nº 5, de 24 de outubro de 2011. A conferência da autenticidade do 
documento está disponível no endereço eletrônico http://www.tjto.jus.br, mediante o preenchimento do código 
verificador 5809580v2 e do código CRC fea2ba18.Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): HELVIA TULIA SANDES PEDREIRA Data e Hora: 4/7/2022, às 13:47:14 
 

4ª vara criminal execuções penais 

Portarias 
Portaria Nº 1567/2022 - PRESIDÊNCIA/4VCRIM PALMAS, 05 de julho de 2022 
O Doutor Allan Martins Ferreira, MM. Juiz, da 4ª Vara Criminal e Execuções Penais, no uso de suas atribuições legais, e na 
forma da lei. 
CONSIDERANDO que a Lei de Execução Penal estabelece que o Trabalho é ao mesmo tempo dever e direito da pessoa 
condenada à pena privativa de liberdade; 
CONSIDERANDO o disposto no artigo 126 § 1º, inciso II da Lei nº 7.210/84 (Lei de Execuções Penais) que dispõe que o 
condenado que cumpre pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir pelo trabalho, parte do tempo de execução da 
pena sendo 1 (um) dia de pena a cada 03 (três) dias de trabalho; 
CONSIDERANDO que a Lei de Execução Penal em seu artigo 41 prevê como direito do preso o trabalho e sua remuneração, 
sendo de extrema importância para a ressocialização do reeducando que seu trabalho seja dignificado com o recebimento de 
salário; 
CONSIDERANDO que a Lei nº 7.210/1984 estabelece em seu Art. 3º que ao condenado e ao internado serão assegurados todos 
os direitos não atingidos pela sentença ou pela lei; 
CONSIDERANDO que a LEP valorizou o trabalho não só como uma condição de desenvolvimento pessoal para que o preso 
aprenda a conviver socialmente, mas também para que ele produza em prol da sociedade, de si mesmo e de sua família. 
CONSIDERANDO que o artigo 5º, § 1º da Constituição Federal, estabelece que as normas definidoras dos direitos e garantias 
fundamentais têm aplicação imediata e o § 3º estabelece que os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos 
que forem aprovados, em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por três quintos dos votos dos respectivos 
membros, serão equivalentes às emendas constitucionais; 
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CONSIDERANDO que o trabalho é um dos pilares da reinserção social e desempenha um papel importante no senso de 
identidade, autoestima, autonomia e subsistência e, ainda contribui para o desenvolvimento pessoal e coletivo. 
  
RESOLVE: 
1º Autorizar a saída dos reeducando do domicílio, pelo prazo de 10 (dez) horas semanais, podendo ser divididas em dois dias, 
com a finalidade específica de procurar emprego, devendo ser informado previamente a Central de Monitoramento Eletrônico - 
CME, por meio dos telefones (63) 3218-6967 e 3218-1048. 
Dê-se ciência desta à Corregedoria Geral de Justiça. 
Comunique-se à Presidência do Tribunal de Justiça, o Escritório Social, a Central de Monitoramento Eletrônico e aos 
representantes do Ministério Público e da Defensoria que atuam neste juízo. 
Dado e passado nesta Comarca de Palmas, aos 05 de julho de 2022. Eu, Caroline Rederd de Oliveira da Cunha, Assessora 
Jurídica, digitei. 
Publique-se. Cumpra-se.  
  
Allan Martins Ferreria, 
Juiz de Direito 
 

Juizado especial da infância e juventude 

Editais de citações com prazo de 20 dias 
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS 
O(a) Doutor(a) ADRIANO GOMES DE MELO OLIVEIRA, Juiz(a) de Direito da Vara da Infância e Juventude da Comarca de 
Palmas, no uso de suas atribuições legais e na forma da Lei, etc... FAZ SABER a todos quantos o presente edital de citação 
virem ou dele conhecimento tiverem que, por este Juízo e respectiva Escrivania do Juizado da Infância e Juventude, se 
processam os autos de Pedido de Medida de Proteção, autos n°0014823-78.2021.8.27.2729, requerido por MINISTÉRIO 
PÚBLICO em desfavor de HUXLEY LUIZ MAJADAS DE LIMA, cujo feito corre em SEGREDO DE JUSTIÇA, sendo o presente 
para CITAR o(a) requerido(a) HUXLEY LUIZ MAJADAS DE LIMA, estando em lugar incerto ou não sabido, para os termos da 
ação supracitada, para, querendo, oferecer resposta ao pedido no prazo de 20 (vinte) dias, que correrá a partir do decurso do 
prazo de publicação deste edital. E, para que não se possa alegar ignorância, expediu-se o presente, que será publicado na 
forma da lei. DADO e PASSADO, nesta cidade e Comarca de Palmas/TO Eu, servidor, digitei e subscrevi. 
 

Vara de cartas precatórias, falências e concordatas 

Intimações aos advogados 
INTIMAÇÃO AO ADVOGADO 
Fica a parte interessada por seu advogado, intimada do ato processual abaixo: 
Carta Precatória nº. 0019739-24.2022.827.2729 
Chave Processo: 460099254922 
Deprecante: 7ª Vara Cível da Comarca de Teresina - PI. 
Ação: Procedimento Comum 
Nº de origem: 0017784-37.2013.8.18.0140 
Requerente: Baldessar Implementos Rodoviários Ltda 
Advogado: Edward Robert Lopes de Moura – OAB/MT 6873 
Requerido: HOREB – Logistica Para Eventos Ltda – EPP 
INTIMAÇÃO: Fica a parte interessada através de seu advogado, intimada para no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o 
pagamento das custas devidas pendentes, nos termos do despacho lançado no evento 5 da Carta Precatória acima indicada, 
sob pena de baixa.  DESPACHO/DECISÃO: 1 - INTIME-SE a parte interessada, através de seu advogado cadastrado no 
sistema e-Proc, para recolher as CUSTAS PROCESSUAIS no valor de R$ 83,00 (oitenta e três reais) e TAXA JUDICIÁRIA no 
valor de R$ 50,00 (cinquenta reais), disponíveis na memória de cálculo destes autos (no link + Cálculo Judicial, logo abaixo da 
capa do processo), bem como as CUSTAS DE LOCOMOÇÃO que deverão ser calculadas pela própria parte, no prazo de 15 
(quinze) dias. Fica a parte desde já intimada de que a calculadora de custas de locomoção e as informações de 
depósito/transferência são encontradas no seguinte link: http://wwa.tjto.jus.br/calculadora/Locomocao Por oportuno, em 
relação às CUSTAS DE LOCOMOÇÃO, esclareço que o depósito realizado por meio de envelope ou transferência programada 
não comprova o pagamento, sendo que o comprovante do efetivo recolhimento deve ser juntado aos autos desta Carta no 
prazo acima estabelecido, sob pena de BAIXA in continenti. Caso o advogado da parte não se encontre habilitado, INTIME-
SE via DJe. 2 - Preparada, façam os autos conclusos. 3 - Sem o devido preparo no prazo acima assinalado, BAIXEM-SE os 
autos com as comunicações normativas. Cópia do presente despacho tem força de Ofício. Palmas, data certificada pelo 
sistema e-Proc. 
Documento eletrônico assinado por HELVIA TULIA SANDES PEDREIRA, Juíza de Direito 
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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 50007265220028272729, que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, fica o executado: EDUARDO MARCIO BATALHA MACEDO, CNPJ/CPF: 
36472662134, 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. 
 

PARAÍSO 
1ª vara cível 

Editais de citações com prazo de 15 dias 
EDITAL  DE  CITAÇÃO 
Prazo: 15 (quinze) dias 

(NCPC, § 1º, art. 218) 
REFERÊNCIA: Processo Eletrônico 0000546-17.2022.8.27.2731; Chave Processo: 744617775822; Natureza da Ação: Ação de 
Usucapião Extraordinária; Valor da Causa: R$ 90.000,00 (noventa mil reais); Requerente: EUCLESIANO SOARES DO 
NASCIMENTO; Advogado do Requerente: Luiz Carlos de Castro OAB/TO 4404; Requerido(s): ANTONIO OTTONI NETTO, 
BANCO DO BRASIL S/A; Confrontantes/Confinantes: ALDONEZ RODRIGUES DA SILVA BRITO e FELISMÁ PEREIRA NECO. 
CITANDO OS CONFRONTANTES OU CONFINANTES DESCONHECIDOS, OS INTERESSADOS AUSENTES E INCERTOS E 
DESCONHECIDOS E EVENTUAIS INTERESSADOS, aos termos da Ação de Usucapião Extraordinário, conforme consta nos 
autos, petição inicial, documentos e despachos, para querendo, responder/contestar a ação proposta, no prazo de QUINZE (15) 
DIAS, contados da publicação do Edital. ADVERTINDO-LHES de que, não sendo respondida/contestada a ação proposta no 
prazo de QUINZE (15) DIAS, contados do vencimento do prazo deste Edital, serão considerados verdadeiros e confessados os 
fatos articulados pelo autor/requerente, sob pena dos efeitos processuais da revelia e confesso, na forma dos artigos 238, 241, § 
3º, 334, § 4º do NCPC. IMÓVEIL USUCAPIENDO: PARTE do LOTE RURAL nº 143-A, do Loteamento Marianópolis, Gleba 05, 
3.ª Etapa, com os seguintes limites  confrontações: Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice MUSF-M-1304 de 
coordenadas (Longitude: -49º19'36.235", Latitude: -9º48'54.768" e altitude 223,14m); deste, segue confrontando com o Sr. 
Aldonez Rodrigues da Silva Brito - Chácara Amym – POSSE com os seguintes azimutes e distâncias: 183º16' e 349,21m até o 
vértice MUSF-M- 1305 de coordenadas (Longitude: -49º19'36.889", Latitude: -9º49'06.115" e altitude 215,19m); 157º04' e 
44,13m, até o vértice MUSF-M-1306, de coordenadas (Longitude: -49º19'36.325", Latitude: -9º49'07.438" e altitude 213,21m); 
deste, segue confrontando com Córrego Ribeirãozinho, margem direita, a jusante e na margem oposta com Sr. Felisma Pereira 
Neco – Fazenda Recanto - POSSE com os seguintes azimutes e distâncias: 203º24' e 35,82m, até o vértice MUSF-V-1423 de 
coordenadas (Longitude: - 49º19'36.792", Latitude: -9º49'08.508" e altitude 217,89m); 294º36' e 32,68m, até o vértice MUSF-V-
1424 de coordenadas (Longitude: -49º19'37.767", Latitude: - 9º49'08.065" e altitude 209,42m); 207º36' e 45,97m, até o vértice 
MUSF-V-1425 de coordenadas (Longitude: -49º19'38.466", Latitude: -9º49'09.391" e altitude 215,24m); 263º16' e 40,90m, até o 
vértice MUSF-V-1426 de coordenadas (Longitude: - 49º19'39.799", Latitude: -9º49'09.547" e altitude 213,78m); 229º41' e 31,77m, 
até o vértice AY3-M-164D, de coordenadas (Longitude: -49º19'40.594", Latitude: - 9º4910.216" e altitude 212,23m); deste, segue 
confrontando com Projeto de Assentamento 25 de Março - Matrícula 3849 - INCRA/SR-26 com azimute de 338º44' e distância 
498,40m, até o vértice MUSF-M-1303 de coordenadas (Longitude: - 49º19'46.526", Latitude: -9º48'55.096" e altitude 227,17m); 
deste, segue confrontando com o Sr. Aldonez Rodrigues da Silva Brito - Chácara Amym - POSSE com azimute de 88º09' e 
distância 313,76m, até o vértice MUSF-M-1304 de coordenadas (Longitude: - 49º19'36.235", Latitude: -9º48'54.768" e altitude 
223,13m); vértice inicial da descrição deste perímetro." Devidamente Registrado no Livro 2-C de Registro Geral, às fls 13, 
Matricula sob o nº 611, denominado Fazenda Santa Maria. Ficando nomeada aos confinantes incertos, interessados ausentes, 
incertos e desconhecidos, a Defensoria Pública da Comarca de Paraíso/TO, por seu coordenador que indicará o Defensor 
Público que atuará no processo até final julgamento. SEDE DO JUÍZO: Av. Bernardo Sayão, nº 2071, Setor Jardim Paulista. Ed. 
Fórum Paraíso do Tocantins – TO. CEP: 77.600-000. Fone (63) 3602-1360/3361-1127. Paraíso do Tocantins – TO, 7 de julho de 
2022. Eu, Vinicius Martins Jaime, servidor de secretaria, o digitei. 
 

PARANÃ 
2ª vara cível e família 

Editais de citações com prazo de 30 dias 
EDITAL DE CONHECIMENTO E CITAÇÃO DE TERCEIROS INTERESSADOS AUSENTES E INCERTOS, E 
DESCONHECIDOSCONFRONTANTES E DE EVENTUAIS INTERESSADOS COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS O DOUTOR 
MARCIO SOARES DA CUNHA, MM. Juiz de Direito da Comarca de Paranã, Estado do Tocantins, na formada lei, etc... FAZ 
SABER, a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, por este Juízo e Comarca de Paranã, 
Estado do Tocantins, via desta Escrivania do 1º Cível, está se processando a AÇÃO DE USUCAPIÃO, sob o número 
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00000741320228272732, Chave do Processo:762028739022, FAZENDA DOIS IRMÃOS requerida por DÉLCIMA DELMADOS 
SANTOS, brasileira, autônoma, solteira, inscrita no CPF sob n. 587.411.511-00, RG nº 3.299.381 GO, residente e domiciliado na 
Fazenda Dois Irmãos, Zona Rural de Paranã-TO, por seu procurador DELBSON ROBERTO DOS SANTOS, brasileiro, lavrador, 
inscrito no CPF sob n. 549.535.961-53, RG 3983576 GO,casado, residente e domiciliado na Fazenda Dois Irmãos, Zona Rural de 
ParanãTO, sendo o presente para CONHECIMENTO E CITAÇÃO DE TERCEIROS INTERESSADOS AUSENTES E INCERTOS, 
EDESCONHECIDOS CONFRONTANTES E DE EVENTUAIS INTERESSADOS, para responderem aos atos e termos da ação 
proposta contestando-a caso queiram, no prazo de 15 (quinze) dias, ficando desde já cientes de que não sendo contestada a 
ação, se presumirão aceitos pelo réu, como verdadeiros os fatos articulados pelos autores. Se o réu não contestar a ação, 
reputar-se-ão verdadeiros os fatos afirmados pelo autor (arts. 285, 319, 942 e 232 do CPC), tudo conforme despacho a seguir 
transcrito: DESPACHO. Caso os confinantes não estejam cadastrados, cadastre a escrivania os confinantes. Cite – se os 
requeridos e para oferecer contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, advertindo-os de que o não oferecimento de contestação 
implicará em revelia e confissão quanto à matéria de fato. Cite-se os confinantes e seus cônjuges, se casados forem, para 
apresentar contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia e confissão quanto à matéria de fato. Cite-se os 
eventuais interessados, por edital, com prazo de 30 (trinta) dias, assim como os ausentes, incertos e desconhecidos. Intimem – 
se Fazendas Públicas para manifestarem-se em 30 dias, na pessoa do Procurador Geral do Estado, Advogado Chefe da União e 
Procurador do Município. Paranã, data indicada no sistema. as) Dr. MARCIO SOARES DA CUNHA - Juiz de Direito. E, para que 
não aleguem ignorância manda expedir o presente edital de citação, para ser publicado no Diário da Justiça, bem como afixada 
uma via do presente no placard do Fórum local. Dado e Passado nesta cidade e Comarca de Paranã, Estado do Tocantins, aos 
24 dias do mês de maio de 2022. Eu, Rosane Luiz do Rosário Santos, Diretor de Secretaria o digitei e conferi. 
  

PORTO NACIONAL 
Vara de família, sucessões, infância e juventude 

Editais de publicações de interdição 
EDITAL DE INTERDIÇÃO 
A Doutora  ADALGIZA VIANA DE SANTANA, Juíza de Direito da Vara de Família, Sucessões, Infância e Juventude da 
Comarca de Porto Nacional, Estado do Tocantins, etc...FAZ SABER, a todos quantos o presente edital virem, ou dele 
conhecimento tiverem, que se processando por este Juízo e Cartório os termos da Ação de  INTERDIÇÃO E CURATELA de 
0013497-93.2020.8.27.2737 requerida por AURIZIA SILVESTRE ALVES MIGUEL decretou a interdição da requerida conforme 
se vê o final da sentença : DECISÃO..."POSTO ISTO, JULGO procedente o pedido, decretando a interdição de LENIZIA 
SILVESTRE ALVES, nomeando-lhe curadora a Sra. AURIZIA SILVESTRE ALVES MIGUEL, com fulcro nos arts. 1767, inciso I 
do Código Civil, para atos negociais e de gestão. Inscreva-se a presente sentença, no Cartório do Registro Civil de Pessoas 
Naturais (art. 755, §3° do CPC e arts. 29 V, 92 e 93 da LRP) e anote-se a interdição no registro de nascimento (art. 107 da LRP), 
em dois dias, SERVINDO ESTA DE MANDADO. Preste-se compromisso na forma do art. 759 do Código de Processo Civil. 
Falecendo a interditada, a curadora deverá informar o óbito no prazo de 05 (cinco) dias. Os poderes da curatela não autorizam a 
alienação dos bens do interditado. Homologo a renuncia do prazo recursal. Defiro os benefícios da justiça gratuita, previstos no 
art. 98 do Código de Processo Civil. O termo de audiência foi lido e confirmado pelas partes. E para que ninguém  possa alegar 
ignorância, mandou expedir o presente que será publicado e afixado na forma da lei. Comarca de Cidade de Porto Nacional, 
Cartório de Família, Sucessões, Infância e Juventude. Eu, Célia Maria Carvalho Godinho - Técnica Judiciária, 
digitei.(A)ADALGIZA VIANA DE SANTANA - JUIZA DE DIREITO". 
 

PUBLICAÇÕES PARTICULARES 
 

ALVORADA 
1ª Vara Cível 

 
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 0003160-53.2020.8.27.2702/TO 
AUTOR: BANCO DO BRASIL SA 
AUTOR: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS 
RÉU: EDSON DA SILVA NUNES 
EDITAL Nº 5698520 
Prazo: 20 (vinte) dias 
O Doutor FABIANO GONÇALVES MARQUES, MM. Juiz de Direito da Comarca de Alvorada, Estado do Tocantins, na forma da 
Lei, etc... 
INTIMA o(s) executado(s) EDSON DA SILVA NUNES, brasileiro, solteiro, agricultor, filho de Florinda da Silva Nunes, nascido em 
06/09/1974, portador da Carteira de Identidade n° 22550, expedida pelo(a) OAB/GO, inscrito no CPF sob o nº 563.046.921-53, 
atualmente em local incerto e não sabido, quanto o inicio da fase de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA/HONORÁRIOS ocorrida 
no processo n. 0003160-53.2020.8.27.2702, em tramite perante esta Serventia Cível da Comarca de Alvorada-TO, que lhe move 
a  SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS, brasileiro, casado, advogado inscrito na OAB/TO 6.515-A, CPF sob o n.º 317.745.046-34, 
com escritório profissional na Rua Rio Grande do Sul, nº 661, 3º andar, Centro, Belo Horizonte/MG, CEP 30.170-110 para que, 
no prazo de 15 (quinze) dias úteis, efetue o pagamento da dívida (CPC, art. 829, caput), no valor de R$ 80.905,16 (oitenta mil, 
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novecentos e cinco reais e dezesseis centavos) - Evento 32. 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. 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, 21/06/2022. Eu, Déborah Sousa Coelho, Estagiária Judiciária, digitei e conferi. 
Documento eletrônico assinado por FABIANO GONCALVES MARQUES, 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 
5698520v5 e do código CRC 34a84652. 
Informações adicionais da assinatura: Signatário (a): FABIANO GONCALVES MARQUES Data e Hora: 21/6/2022, às 17:21:3 
 

SEÇÃO ADMINISTRATIVA 

PRESIDÊNCIA 
Decretos 

Decreto Judiciário Nº 179, de 08 de Julho de 2022 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e de acordo 
com o art. 12, § 1º, inciso VI, do Regimento Interno desta Corte, bem como o contido no processo SEI nº 22.0.000021869-7, 
resolve nomear, a pedido e a partir da data de publicação deste ato, Fernando Leiser Rosa, Técnico Judiciário, para o cargo 
de provimento em comissão de Chefe de Serviço. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 
Presidente 

 
Decreto Judiciário Nº 180, de 08 de Julho de 2022 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e 
regimentais, 
CONSIDERANDO a decisão tomada pelo Tribunal Pleno desta Corte na 10ª Sessão Ordinária Administrativa, realizada em 7 
de julho de 2022, e o contido no processo SEI nº 22.0.000007556-0, 
RESOLVE: 
Art. 1º Remover, pelo critério de antiguidade, o juiz Baldur Rocha Giovannini da 1ª Vara Criminal da Comarca de 3ª Entrância 
de Dianópolis para a 1ª Vara Criminal da Comarca de 3ª Entrância de Gurupi. 
Art. 2º Este Decreto Judiciário entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 
Presidente 

 
Decreto Judiciário Nº 181, de 08 de Julho de 2022 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e 
regimentais, 
CONSIDERANDO o contido no despacho nº 2208, de 5 de julho de 2022, do Presidente do Instituto de Gestão Previdenciária 
do Estado do Tocantins, exarado no Processo Administrativo IGEPREV nº 2022.03.215850P e Processo SEI nº 
22.0.000012545-1, 
RESOLVE: 
Art. 1º Retificar o Decreto Judiciário nº 150, de 13 de junho de 2022, publicado no Diário da Justiça nº 5206, de 13 de junho 
de 2022, que concedeu Aposentadoria por Invalidez ao segurado Temístocles Vieira de Sousa,  apenas para considerar o 
valor dos proventos equivalentes à soma do vencimento da ativa de R$ 21.544,69, acrescido da Gratificação de Risco na 
ordem de R$ 4.308,94, Gratificação de Atividade Judiciária na ordem de R$ 6.463,41 e Adicional de Qualificação na ordem de 
R$ 1.615,85, após aplicado o redutor de R$ 7.864,90, em observância ao disposto no art 14, da Lei Estadual nº 2.409/2010, 
será pago no montante de R$ 26.067,99. 
Art. 2º Este Decreto Judiciário entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 
Presidente 

 

Portarias 
Portaria Nº 1586, de 07 de julho de 2022 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e regimentais, 
CONSIDERANDO o contido no processo SEI nº 14.0.000109712-2, 
RESOLVE: 
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Art. 1º Fica alterado o inciso VI da Portaria nº 944, de 16 de abril de 2021, passando a vigorar com a seguinte redação: 
VI – servidores Bruno Teixeira da Silva Costa e Viviane de Sousa Gomes Costa, titulares, e servidores Robson Pinto Macedo e 
Cleide Leite de Sousa dos Anjos, suplentes. 
................................................................................................................................ (NR) 
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 
Presidente 

 
Portaria Nº 1588, de 07 de julho de 2022 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e regimentais, 
CONSIDERANDO a necessidade de indicar gestores para acompanhamento das Metas Nacionais 2022 e o contido nos autos nº 
22.0.000000899-4, 
RESOLVE: 
Art. 1º O art. 1º da Portaria n. 52/2022 - PRESIDÊNCIA/ASPRE, de 17 de janeiro de 2022, passa a vigorar com a seguinte 
alteração: 
"Art. 
1º...........................................................................................................................................................................................................
............... 

Metas 

Coordenadora 
de Metas de 1º 
Grau 
Juiz Manuel de 
Faria Reis Neto 

Gestor no 1º Grau 

Coordenadora 
de Metas de 2º 
Grau 
Desa. Maysa 
Vendramini 
Rosal 

Gestor no 2º 
Grau 

Meta 1 de 2022 – Julgar quantidade maior de 
processos de conhecimento do que os distribuídos 
no ano corrente, excluídos os suspensos e 
sobrestados no ano corrente. 

Juiz Esmar Custódio 
Vêncio Filho 

Desa. Ângela 
Prudente 

Meta 2 de 2022 – Identificar e julgar, até 
31/12/2022, pelo menos, 80% dos processos 
distribuídos até 31/12/2018 no 1º grau, 80% dos 
processos distribuídos até 31/12/2019 no 2º grau, e 
90% dos processos distribuídos até 31/12/2019 nos 
Juizados Especiais e Turmas Recursais. 

Juiz Marcelo Laurito 
Paro 

Desa. 
Jacqueline 
Adorno 

Meta 3 de 2022 - Aumentar o indicador "Índice de 
Conciliação do Justiça em Números" em 2 pontos 
percentuais em relação a 2021. 

Juíza Silvana Maria 
Parfieniuk 

Des. Helvécio 
de Brito Maia 
Neto 

Meta 4 de 2022 – Identificar e julgar até 
31/12/2022, 60% das ações de improbidade 
administrativa e das ações penais relacionadas a 
crimes contra a Administração Pública, distribuídas 
até 31/12/2018, em especial a corrupção ativa e 
passiva, peculato em geral e concussão. 

Juíza Ana Paula Araujo 
Aires Toribio 

Desa. 
Etelvina Maria 
Sampaio 
Felipe 

Meta 5 de 2022 – Reduzir em 0,5 ponto percentual 
a taxa de congestionamento líquida de processo de 
conhecimento, em relação a 2021. Cláusula de 
barreira: 56%. 

Juíza Rosa Maria 
Rodrigues Gazire Rossi 

Desa. Maysa 
Vendramini 
Rosal 

Meta 8 de 2022 - Identificar e julgar, até 
31/12/2022, 50% dos casos de feminicídio 
distribuídos até 31/12/2020 e 50% dos casos de 
violência doméstica e familiar contra a mulher 
distribuídos até 31/12/2020. 

Juíza Cirlene Maria de 
Assis Santos Oliveira 
(violência doméstica e 
familiar) e Juiz Cledson 
José Dias Nunes 
(feminicídio) 

Não se aplica 

Meta 9 de 2022 - Realizar ações que visem à 
difusão da cultura da inovação em suas diversas 
dimensões e nas interações com os Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 da 
ONU, no âmbito do Poder Judiciário. 

Juíza Gisele Pereira de 
Assunção Veronezi 

Não se aplica 

Meta 10 de 2022 - Promover a Transformação 
Digital – Justiça 4.0 (todos os segmentos) - 
Implementar, durante o ano de 2022, as ações* do 

Des. Pedro Nelson de 
Miranda Coutinho 

Des. Pedro 
Nelson de 
Miranda 
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Programa Justiça 4.0 nas unidades jurisdicionais 
do tribunal. *Juízo 100% Digital; Núcleos de Justiça 
4.0; Balcão Virtual; Plataforma Digital do Poder 
Judiciário (PDPJ); Codex. 

Coutinho 

Meta 11 de 2022 - Promover os Direitos da Criança 
e do Adolescente (Justiça do Trabalho, Justiça 
Estadual e Justiça Federal) - No 1º grau, 80% e no 
2º grau, 95% dos processos em fase de 
conhecimento, nas competências da Infância e 
Juventude cível e de apuração de ato infracional, 
distribuídos até 31/12/2020 nas respectivas 
instâncias. 

Juiz Adriano Gomes de 
Melo Oliveira 

Des. Adolfo 
Amaro 
Mendes 

Meta 12 de 2022 - Identificar e impulsionar 25% 
dos processos relacionados às ações ambientais 
distribuídos até 31/12/2021. 

Juiz Wellington 
Magalhães 

Des. Pedro 
Nelson de 
Miranda 
Coutinho 

Metas Nacionais no que couber às Turmas 
Recursais 

Juiz Deusamar Alves Bezerra (NR) 

Metas Nacionais 1, 2, 3 e 5/2022, na parte que 
couber aos Juizados Especiais. 

Juiz Arióstenis Guimarães Vieira" 

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

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 
Presidente 

 

DIRETORIA GERAL 
Portarias 

PORTARIA DIÁRIAS Nº 1782/2022, de 07 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 2022/119432 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao servidor Felipe Eduardo Rocha Pinheiro, SECRETÁRIO DO JUÍZO, Matrícula 363993, 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 Filadelfia-TO para Araguaina-TO, Filadelfia-TO, 
no período de 07/03/2022 a 08/03/2022, com a finalidade de Deslocamento para realizar a criação do certificado digital e receber 
o token para utilizar no sistema PJE COR, conforme autorização do SEI 22.0.000003800-1 e do voucher do certificado autorizado 
no evento 4170881 do SEI 22.0.000001015-8.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1783/2022, de 07 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 2022/118769 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Suzana Divina Goncalves, Matrícula 363459, o valor de R$ 153,33, relativo 
ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 306,66, por seu deslocamento de Miranorte-TO para Fortaleza do 
Tabocao-TO, no período de 07/07/2022 a 07/07/2022, com a finalidade de realizar estudo social, determinado no processo 
0002918-56.2019.8.27.2726.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 
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PORTARIA DIÁRIAS Nº 1784/2022, de 07 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 2022/118771 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Aryelle Silva Conceição, Matrícula 355661, o valor de R$ 459,98, relativo ao 
pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 306,65, por seu deslocamento de Pedro Afonso-TO para Itacaja-
TO, no período de 08/07/2022 a 09/07/2022, com a finalidade de realizar avaliação psicológica, determinada no processo 
0000053-98.2021.8.27.2723.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
Portaria Nº 1587/2022 - PRESIDÊNCIA/DIGER, de 07 de julho de 2022 
O DIRETOR-GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, no uso das atribuições que lhe confere o Decreto Judiciário nº 99/2013, 
publicado no DJ nº 3045, de 7 de Fevereiro de 2013, combinado com as disposições constantes do art. 59, XXVII, da Resolução 
nº 17/09/GP e considerando a solicitação feita pela 1ª Câmara Cível, no procedimento administrativo SEI nº 22.0.000021995-
2, resolve: 
Art. 1º Designar o servidor PAULO VÍTOR GUTIERREZ DE OLIVEIRA, Técnico Judiciário, matrícula 352655, como substituto do 
cargo de Diretor Administrativo, no período de 11.07.22 a 15.07.22, em razão de férias do titular e do substituto automático. 
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
  
Publique-se. Cumpra-se. 

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1785/2022, de 08 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 2022/119320 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Monica Carneiro de Araujo, Matrícula 990513, o valor de R$ 153,33, relativo 
ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 306,66, por seu deslocamento de Paraiso do Tocantins-TO para 
Divinopolis do Tocantins-TO, no período de 16/06/2022 a 16/06/2022, com a finalidade de realizar estudo social, determinado no 
processo 00010375620188272701.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1786/2022, de 08 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 2022/119316 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Elisvania Elias de Lima, Matrícula 990364, 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 Ipueiras-TO, 
no período de 13/07/2022 a 13/07/2022, com a finalidade de realizar estudo pedagógico, determinado no processo 
00044754020228272737.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1787/2022, de 08 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 2022/119315 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 
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Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Elisvania Elias de Lima, Matrícula 990364, o valor de R$ 153,33, relativo ao 
pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 306,66, por seu deslocamento de Porto Nacional-TO para Distrito do 
Município de Origem-TO, no período de 11/06/2022 a 11/06/2022, com a finalidade de realizar estudo pedagógico, determinado 
no processo 00044754020228272737.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1788/2022, de 08 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 2022/119276 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Arcileia Bonifacio dos Santos Goncalves, Matrícula 990360, o valor de R$ 
459,98, relativo ao pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 306,65, por seu deslocamento de Araguaina-
TO para Nova Olinda-TO, no período de 04/07/2022 a 05/07/2022, com a finalidade de realizar estudo social, determinado no 
processo 0012745-54.2019.827.2706.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

PORTARIA DIÁRIAS Nº 1789/2022, de 08 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 2022/119312 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Ana Rosa da Silva Miranda, Matrícula 990224, 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 Miracema do Tocantins-TO para 
Lajeado-TO, no período de 13/07/2022 a 13/07/2022, com a finalidade de realizar estudo social, determinado no processo 
0002780-69.2022.8.27.2731.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

PORTARIA DIÁRIAS Nº 1790/2022, de 08 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 2022/119136 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Maria Ivania dos Santos Pereira, Matrícula 990476, o valor de R$ 153,33, 
relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 306,66, por seu deslocamento de Miranorte-TO para Dois 
Irmaos do Tocantins-TO, no período de 13/07/2022 a 13/07/2022, com a finalidade de realizar estudo pedagógico determinado 
no processo 001303-26.2022.8.27.2726.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

PORTARIA DIÁRIAS Nº 1791/2022, de 08 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 2022/119135 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Monica Carneiro de Araujo, Matrícula 990513, o valor de R$ 153,33, relativo 
ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 306,66, por seu deslocamento de Palmas-TO para Cristalandia-TO, 
no período de 30/06/2022 a 30/06/2022, com a finalidade de realizar condução de depoimento especial, determinado no 
processo 0012888-81.2018.8.27.2737.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 
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PORTARIA DIÁRIAS Nº 1792/2022, de 08 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 2022/119137 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Eudiram Camara Gomes, Matrícula 990116, 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 Lagoa da Confusao-TO para Zona 
Rural-TO, no período de 11/07/2022 a 11/07/2022, com a finalidade de realizar estudo social, determinado no processo 0000655-
79.2022.8.27.2715.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1793/2022, de 08 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 2022/119133 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Jildailde Rodrigues da Costa Oliveira, Matrícula 363772, o valor de R$ 
153,33, relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 306,66, por seu deslocamento de Porto Nacional-TO 
para Monte do Carmo-TO, no período de 09/07/2022 a 09/07/2022, com a finalidade de realizar estudo pedagógico, determinado 
no processo 00061548520168272737.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1794/2022, de 08 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 2022/119379 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Helen Cardoso Lima, Matrícula 363092, o valor de R$ 153,33, relativo ao 
pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 306,66, por seu deslocamento de Porto Nacional-TO para Distrito do 
Município de Origem-TO, no período de 08/07/2022 a 08/07/2022, com a finalidade de realizar estudo social, determinado no 
processo 00033390820228272737.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1795/2022, de 08 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 2022/118940 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Elizangela Luciano da Silva, Matrícula 990486, 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 Aurora do Tocantins-TO para 
Combinado-TO, no período de 28/06/2022 a 28/06/2022, com a finalidade de realizar estudo social, determinado no processo 
0000419-76.2021.827.271.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1796/2022, de 08 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 2022/119377 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 
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Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Joseane Aves Fideles, Matrícula 358700, o valor de R$ 153,33, relativo ao 
pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 306,66, por seu deslocamento de Taguatinga-TO para Novo Alegre-TO, 
no período de 11/07/2022 a 11/07/2022, com a finalidade de realizar avaliação psicológica, determinada no processo 0002474-
34.2020.8.27.2711.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1797/2022, de 08 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 2022/118933 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Elizangela Luciano da Silva, Matrícula 990486, 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 Aurora do Tocantins-TO para 
Combinado-TO, no período de 08/07/2022 a 08/07/2022, com a finalidade de realizar estudo social, determinado no processo 
0002443-14.2020.8.27.2711.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

PORTARIA DIÁRIAS Nº 1798/2022, de 08 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 2022/119317 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Crislene Farias dos Santos Souza, Matrícula 358079, 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 Novo Alegre-TO para 
Combinado-TO, no período de 11/07/2022 a 11/07/2022, com a finalidade de realizar estudo social, determinado no processo 
0002474-34.2020.8.27.2711.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

PORTARIA DIÁRIAS Nº 1799/2022, de 08 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 2022/119318 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Daniele Gomes Teixeira, Matrícula 357649, o valor de R$ 153,33, relativo ao 
pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 306,66, por seu deslocamento de Palmas-TO para Distrito do Município 
de Origem-TO, no período de 02/07/2022 a 02/07/2022, com a finalidade de realizar avaliação psicológica, determinada no 
processo 00011339020188272727.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

PORTARIA DIÁRIAS Nº 1800/2022, de 08 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 2022/118927 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Lidiane Teixeira de Oliveira, Matrícula 357684, 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 Santa Rosa do Tocantins-TO para 
Natividade-TO, no período de 10/07/2022 a 10/07/2022, com a finalidade de realizar estudo social, determinado no processo 
00012005520188272727.  

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 1801/2022, de 08 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 2022/118923 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Francina Tavares de Aguiar Ximenes, Matrícula 361611, o valor de R$ 
153,33, relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 306,66, por seu deslocamento de Porto Nacional-TO 
para Distrito do Município de Origem-TO, no período de 08/07/2022 a 08/07/2022, com a finalidade de realizar estudo social, 
determinado no processo 00044754020228272737.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1802/2022, de 08 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 2022/118920 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Luana Souza Rodrigues, Matrícula 990045, o valor de R$ 153,33, relativo ao 
pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 306,66, por seu deslocamento de Conceicao do Tocantins-TO para 
Parana-TO, no período de 08/07/2022 a 08/07/2022, com a finalidade de realizar estudo social, determinado no processo 
0000252-93.2021.8.27.2732.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1803/2022, de 08 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 2022/118919 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Railma Pereira Martins Aquino, Matrícula 363536, 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 Silvanopolis-TO para 
Pindorama do Tocantins-TO, no período de 11/07/2022 a 11/07/2022, com a finalidade de realizar avaliação psicológica, 
determinada no processo.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1804/2022, de 08 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 2022/118917 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Lana Lanucy Bezerra Sampaio Oliveira, Matrícula 990496, 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 Pedro Afonso-TO 
para Itacaja-TO, no período de 04/07/2022 a 04/07/2022, com a finalidade de realizar avaliação psicológica, determinada no 
processo 0000966-16.2022.8.27.2733.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1805/2022, de 08 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 2022/118864 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 
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Art. 1º Conceder ao colaborador eventual Wellington Flávio Cardoso dos Santos, Matrícula 361214, o valor de R$ 
459,98, relativo ao pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 306,65, por seu deslocamento de Goiatins-TO 
para Araguaina-TO, no período de 07/07/2022 a 08/07/2022, com a finalidade de realizar avaliação psicológica, determinada no 
processo 00078862420218272706.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1806/2022, de 08 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 2022/119305 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao colaborador eventual Ricardo Lustosa da Costa Silva, Matrícula 357247, o valor de R$ 153,33, 
relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 306,66, por seu deslocamento de Goiatins-TO para Filadelfia-
TO, no período de 27/06/2022 a 27/06/2022, com a finalidade de realizar avaliação psicológica, determinada no processo 
0003832-41.2019.8.27.2720.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

PORTARIA DIÁRIAS Nº 1807/2022, de 08 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 2022/118836 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Elane de Souza Carvalho, Matrícula 356488, o valor de R$ 459,98, relativo 
ao pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 306,65, por seu deslocamento de Goiatins-TO para Campos 
Lindos-TO, no período de 08/07/2022 a 09/07/2022, com a finalidade de realizar estudo social, determinado no processo 
00078862420218272706.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

PORTARIA DIÁRIAS Nº 1808/2022, de 08 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 2022/119340 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Fernanda da Silva Fragoso, Matrícula 356409, 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 Filadelfia-TO para Zona Rural-TO, 
no período de 14/07/2022 a 14/07/2022, com a finalidade de realizar entrega das cartilhas adoção legal, entrega voluntária e 
adoção internacional na USF, conforme processo 22.0.000014707-2.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

PORTARIA DIÁRIAS Nº 1809/2022, de 08 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 2022/119132 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Marcos Antõnio Ferreira de Sousa, Matrícula 356234, o valor de R$ 153,33, 
relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 306,66, por seu deslocamento de Araguaina-TO para 
Darcinopolis-TO, no período de 09/07/2022 a 09/07/2022, com a finalidade de realizar estudo social, determinado no processo 
00166579320188272706.  

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 1810/2022, de 08 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 2022/118932 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Thays Marques da Silva, Matrícula 356232, o valor de R$ 153,33, relativo ao 
pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 306,66, por seu deslocamento de Paraiso do Tocantins-TO para 
Barrolandia-TO, no período de 20/07/2022 a 20/07/2022, com a finalidade de realizar avaliação psicológica, determinado no 
processo 0001915-95.2021.8.27.2726.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1811/2022, de 08 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 2022/119314 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Ana Paula de Castro do Nascimento, Matrícula 355718, o valor de R$ 
153,33, relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 306,66, por seu deslocamento de Paraiso do 
Tocantins-TO para Divinopolis do Tocantins-TO, no período de 14/07/2022 a 14/07/2022, com a finalidade de realizar avaliação 
psicológica, determinada no processo 0000226-98.2021.8.27.2731.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 

DIRETORIA ADMINISTRATIVA 
DIVISÃO DE LICITAÇÃO, CONTRATOS E CONVÊNIOS 

Apostilas 
EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO 
CONTRATO Nº. 101/2022 
PROCESSO 22.0.000006468-1 
CONTRATANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CONTRATADA: Tiago Roberto da Costa 
OBJETO DO TERMO DE APOSTILAMENTO: Alteração dos dados bancários constante no item 7.9, da Cláusula Sétima do 
Contrato nº 101/2022, firmado com a Empresa Tiago Roberto da Costa, conforme Memorando nº 1412/2022 proveniente do 
SETRAN evento 4429607 e solicitação da Contratada, Ofício nº 01/2022 acostado evento 4429690. 
DATA DA ASSINATURA: 7 de julho de 2022. 
 

Extratos de contratos 
EXTRATO DE CONTRATO 
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 1/2022 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 40/2022 
 PROCESSO 22.0.000010720-8 
CONTRATO Nº 267/2022 
CONTRATANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CONTRATADA: Techribom Suprimentos e Comunicação – Ltda 
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$ 129.130,00 (cento e vinte e nove mil cento e trinta 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: 050100 – Tribunal 
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 05010.02.126.1145.2249 
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.30 
FONTE DE RECURSOS: 1500 
DATA DA ASSINATURA: 7 de julho de 2022 
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Extratos das atas de registro de preços 
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 88/2022 
PROCESSO ADMINISTRATIVO 22.0.000007018-5 
PREGÃO ELETRÔNICO - SRP Nº 39/2022 
ORGÃO GERENCIADOR: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
FORNECEDOR REGISTRADO: Portal Indústria, Serviço e Comércio de Confecções - EIRELI 
OBJETO: Registro de preços visando à contratação futura de empresa especializada para a confecção e fornecimento de becas, 
togas e capas talares, sob medida, com identificação nominal bordada e para lavar a seco e passar becas e bandeiras oficiais. 
VIGÊNCIA: A Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses, contados a partir da publicação do extrato no Diário 
da Justiça Eletrônico - DJE. 
DATA DA ASSINATURA: 7 de julho de 2022. 
 

Extratos 
EXTRATO DE TERMO DE DESCREDENCIAMENTO 
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 495/2021 
PROCESSO 22.0.000007959-0 
DESCREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
DESCREDENCIADA: Josefa Correia da Silva 
OBJETO: Fica DESCREDENCIADA, a partir da assinatura deste Termo, a pedagoga JOSEFA CORREIA DA SILVA, do Núcleo 
Regional de Atendimento Multidisciplinar de Gurupi, Comarca de Gurupi e Cidade de Gurupi, com fulcro no Item 6.1, inciso IV, do 
Edital de Credenciamento 001/2016, republicado por meio do Edital nº 41/2017, posteriormente pelo Edital nº 150/2019, bem 
como na Cláusula Nona, "d" do Termo de Credenciamento nº 495/2021 e Decisão 3631 (evento 4425993), com aplicação da 
Sanção Administrativa de suspensão temporária do direito de participar de licitação e impedimento de contratar com o Poder 
Judiciário do Estado do Tocantins pelo prazo de dois anos, conforme alínea "e" da Cláusula Oitava do Termo epigrafado e Item 
14.1, alínea "e", do Edital de Credenciamento 001/2016. 
DATA DA ASSINATURA: 7 de julho de 2022. 
 
EXTRATO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO 
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 268/2022 
PROCESSO 22.0.000020841-1 
CREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CREDENCIADA: Vanessa Ferreira dos Santos 
OBJETO: Constitui objeto do presente Termo de Credenciamento a prestação de serviços na especialidade de pedagogia, 
destinado a atender as demandas do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, no Núcleo Regional de Atendimento 
Multidisciplinar de Araguaína/TO, Comarca de Araguaína/TO e Cidade de Araguaína/TO. 
VIGÊNCIA: O presente Termo de Credenciamento terá vigência de 60 (sessenta) meses, contados a partir da publicação 
resumida do extrato no Diário da Justiça Eletrônico - DJE. 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
UNIDADE GESTORA: 060100 - Funjuris 
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 06010.02.061.1145.3082 
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.36 
FONTE DE RECURSOS: 0240 
DATA DA ASSINATURA: 7 de julho de 2022. 
 
EXTRATO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO 
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 260/2022 
PROCESSO 22.0.000020287-1 
CREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CREDENCIADA: Patrícia Carvalho dos Santos 
OBJETO: Constitui objeto do presente Termo de Credenciamento a prestação de serviços na especialidade de pedagogia, 
destinado a atender as demandas do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, no Núcleo Regional de Atendimento 
Multidisciplinar de Araguaína, Comarca de Araguaína e Cidade de Araguaína. 
VIGÊNCIA: O presente Termo de Credenciamento terá vigência de 60 (sessenta) meses, contados a partir da publicação 
resumida do extrato no Diário da Justiça Eletrônico - DJE. 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
UNIDADE GESTORA: 060100 - Funjuris 
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 06010.02.061.1145.3082 
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.36 
FONTE DE RECURSOS: 0240 
DATA DA ASSINATURA: 7 de julho de 2022. 
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EXTRATO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO 
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 271/2022 
PROCESSO 22.0.000020173-5 
CREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CREDENCIADA: Gercivane Raimunda Ferreira Araujo 
OBJETO: Constitui objeto do presente Termo de Credenciamento a prestação de serviços na especialidade de serviço social, 
destinado a atender as demandas do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, no Núcleo Regional de Atendimento 
Multidisciplinar de Porto Nacional, Comarca de Porto Nacional e Cidade de Porto Nacional. 
VIGÊNCIA: O presente Termo de Credenciamento terá vigência de 60 (sessenta) meses, contados a partir da publicação 
resumida do extrato no Diário da Justiça Eletrônico - DJE. 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
UNIDADE GESTORA: 060100 - Funjuris 
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 06010.02.061.1145.3082 
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.36 
FONTE DE RECURSOS: 0240 
DATA DA ASSINATURA: 7 de julho de 2022. 
 
EXTRATO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO 
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 261/2022 
PROCESSO 22.0.000020139-5 
CREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CREDENCIADA: Catarina Guimarães Batista 
OBJETO: Constitui objeto do presente Termo de Credenciamento a prestação de serviços na especialidade de pedagogia, destinado a 
atender as demandas do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, no Núcleo Regional de Atendimento Multidisciplinar de Colinas do 
Tocantins -TO, na Comarca de Pedro Afonso e Cidade de Pedro Afonso. 
VIGÊNCIA: O presente Termo de Credenciamento terá vigência de 60 (sessenta) meses, contados a partir da publicação resumida do 
extrato no Diário da Justiça Eletrônico - DJE. 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
UNIDADE GESTORA: 060100 - Funjuris 
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 06010.02.061.1145.3082 
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.36 
FONTE DE RECURSOS: 0240 
DATA DA ASSINATURA: 7 de julho de 2022. 
 

EXTRATO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO 
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 266/2022 
PROCESSO 22.0.000020608-7 
CREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CREDENCIADA: Lohany Burjack Guimarães Bulhões 
OBJETO: Constitui objeto do presente Termo de Credenciamento a prestação de serviços na especialidade de serviço social, destinado a 
atender as demandas do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, no Núcleo Regional de Atendimento Multidisciplinar de Palmas, Comarca 
de Palmas e Cidade de Palmas . 
VIGÊNCIA: O presente Termo de Credenciamento terá vigência de 60 (sessenta) meses, contados a partir da publicação resumida do 
extrato no Diário da Justiça Eletrônico - DJE. 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
UNIDADE GESTORA: 060100 - Funjuris 
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 06010.02.061.1145.3082 
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.36 
FONTE DE RECURSOS: 0240 
DATA DA ASSINATURA: 7 de julho de 2022. 

 
EXTRATO: 
TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 9/2022 
PROCESSO 21.0.000017264-0 
COOPERADORES: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins e o Estado do Tocantins Por Intermédio da Procuradoria Geral 
do Estado do Tocantins e  Secretaria da Fazenda do Estado do Tocantins. 
OBJETO: O presente Termo tem por objeto a conjugação de esforços entre os partícipes no intuito de instituir a ampla utilização 
do sistema multiportas de justiça mediante fomento da conciliação nas execuções fiscais processuais e pré-processuais da 
dívida ativa do Estado, por meio dos Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania –CEJUSCs, bem como, evitar que 
sejam executadas dívidas cujos valores não justifiquem o custo gerado pelo processo. 
VIGÊNCIA: O presente Termo vigerá pelo prazo de 60 (sessenta) meses, a partir de sua assinatura, podendo ser denunciado 
por qualquer uma das partes mediante aviso prévio nos termos da cláusula oitava, sem qualquer ônus para as partes. 
DATA DA ASSINATURA: 7 de julho de 2022. 
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DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS 
Portarias 

PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 515/2022, de 07 de julho de 2022 
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE GUARAÍ, 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 usufruto da justiça eleitoral, da servidora BETHANIA TAVARES DE ANDRADE, matrícula 
nº 352627, ocupante do cargo de CHEFE DE SECRETARIA, da unidade de lotação COMARCA DE GUARAÍ - 2ª VARA CÍVEL, 
FAMÍLIA, SUCESSÕES, INFÂNCIA E JUVENTUDE, no período de 08/07/2022 a 08/07/2022;  
CONSIDERANDO a solicitação de substituição constante no protocolo nº 2022/119704; 
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 

282149 EDITH LAZARA DOURADO CARVALHO ESTATUTÁRIO TÉCNICO JUDICIÁRIO 08/07/2022 à 08/07/2022 

Publique-se. Cumpra-se. 
FABIO COSTA GONZAGA 

DIRETOR DO FORO - 3ª ENTRÂNCIA  
 
PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 516/2022, de 07 de julho de 2022 
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE GUARAÍ, 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 BETHANIA TAVARES DE ANDRADE, matrícula nº 352627, ocupante 
do cargo de CHEFE DE SECRETARIA, da unidade de lotação COMARCA DE GUARAÍ - 2ª VARA CÍVEL, FAMÍLIA, 
SUCESSÕES, INFÂNCIA E JUVENTUDE, no período de 04/07/2022 a 07/07/2022;  
CONSIDERANDO a solicitação de substituição constante no protocolo nº 2022/119703; 
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 

282149 EDITH LAZARA DOURADO CARVALHO ESTATUTÁRIO TÉCNICO JUDICIÁRIO 04/07/2022 à 07/07/2022 

Publique-se. Cumpra-se. 
FABIO COSTA GONZAGA 

DIRETOR DO FORO - 3ª ENTRÂNCIA  
 
PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 517/2022, de 07 de julho de 2022 
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE GUARAÍ, 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 BETHANIA TAVARES DE ANDRADE, matrícula nº 352627, ocupante 
do cargo de CHEFE DE SECRETARIA, da unidade de lotação COMARCA DE GUARAÍ - 2ª VARA CÍVEL, FAMÍLIA, 
SUCESSÕES, INFÂNCIA E JUVENTUDE, no período de 30/06/2022 a 01/07/2022;  
CONSIDERANDO a solicitação de substituição constante no protocolo nº 2022/119702; 
RESOLVE: 
Art. 1º Designar o(os) servidor(es) listado(s) no Anexo I desta Portaria, para, sem prejuízo de suas funções, substituir o(a) 
servidor(a) afastado(a), com o consequente pagamento, após a certificação referente ao período da efetiva substituição.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.  
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ANEXO 1 

Matrícula Nome Funcional Cargo Período 

282149 EDITH LAZARA DOURADO CARVALHO ESTATUTÁRIO TÉCNICO JUDICIÁRIO 01/07/2022 à 01/07/2022 

Publique-se. Cumpra-se. 
FABIO COSTA GONZAGA 

DIRETOR DO FORO - 3ª ENTRÂNCIA  
 
PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 518/2022, de 07 de julho de 2022 
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE GUARAÍ, 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 usufruto da justiça eleitoral, da servidora BENUZIA DOURADO CARVALHO BRASILEIRO, 
matrícula nº 100486, ocupante do cargo de ESCRIVÃO JUDICIAL, da unidade de lotação COMARCA DE GUARAÍ - 1ª VARA 
CÍVEL, no período de 25/07/2022 a 29/07/2022;  
CONSIDERANDO a solicitação de substituição constante no protocolo nº 2022/119701; 
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 

282443 LUCIANO RIBEIRO VIEIRA ESTATUTÁRIO TÉCNICO JUDICIÁRIO 25/07/2022 à 29/07/2022 

Publique-se. Cumpra-se. 
FABIO COSTA GONZAGA 

DIRETOR DO FORO - 3ª ENTRÂNCIA  
 
PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 519/2022, de 07 de julho de 2022 
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE GUARAÍ, 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 BENUZIA DOURADO CARVALHO BRASILEIRO, matrícula nº 
100486, ocupante do cargo de ESCRIVÃO JUDICIAL, da unidade de lotação COMARCA DE GUARAÍ - 1ª VARA CÍVEL, no 
período de 18/07/2022 a 22/07/2022;  
CONSIDERANDO a solicitação de substituição constante no protocolo nº 2022/119700; 
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 

282443 LUCIANO RIBEIRO VIEIRA ESTATUTÁRIO TÉCNICO JUDICIÁRIO 18/07/2022 à 22/07/2022 

Publique-se. Cumpra-se. 
FABIO COSTA GONZAGA 

DIRETOR DO FORO - 3ª ENTRÂNCIA  
 
PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 520/2022, de 07 de julho de 2022 
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE GUARAÍ, 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);  
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CONSIDERANDO o afastamento de plantão, da servidora BENUZIA DOURADO CARVALHO BRASILEIRO, matrícula nº 
100486, ocupante do cargo de ESCRIVÃO JUDICIAL, da unidade de lotação COMARCA DE GUARAÍ - 1ª VARA CÍVEL, no 
período de 11/07/2022 a 15/07/2022;  
CONSIDERANDO a solicitação de substituição constante no protocolo nº 2022/119699; 
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 

282443 LUCIANO RIBEIRO VIEIRA ESTATUTÁRIO TÉCNICO JUDICIÁRIO 11/07/2022 à 15/07/2022 

Publique-se. Cumpra-se. 
FABIO COSTA GONZAGA 

DIRETOR DO FORO - 3ª ENTRÂNCIA  
 
PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 521/2022, de 08 de julho de 2022 
, 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, do servidor ONILDO PEREIRA DA SILVA, matrícula nº 49154, ocupante do cargo de 
ESCRIVÃO JUDICIAL, da unidade de lotação COMARCA DE NATIVIDADE - 1ª VARA CÍVEL, no período de 07/07/2022 a 
05/08/2022;  
CONSIDERANDO a solicitação de substituição constante no protocolo nº 2022/119749; 
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 

243456 MEIRIVANY ROCHA NEPOMUCENO COSTA ESTATUTÁRIO TÉCNICO JUDICIÁRIO 07/07/2022 à 05/08/2022 

Publique-se. Cumpra-se. 
 
 
PORTARIA FÉRIAS Nº 1063/2022, de 08 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 LEONARDO RODRIGUES BORGES , matrícula nº 359106, relativas ao período 
aquisitivo 2020/2021, 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 10/07 a 08/08/2023, 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 
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ESMAT 
Editais 

EDITAL nº 153, de 2022 – SEI Nº 21.0.000026156-1 
  

O diretor geral da Escola Superior da Magistratura Tocantinense (ESMAT), no uso de suas atribuições, dispõe sobre as normas 
gerais para ingresso e participação no curso DIÁLOGOS NECESSÁRIOS SOBRE O MARCO LEGAL DA PRIMEIRA INFÂNCIA 
a se realizar no período de 3 agosto a 6 de setembro de 2022, mediante as condições determinadas neste Edital e nos demais 
dispositivos legais aplicados à espécie, conforme segue: 
  
1. DADOS GERAIS 
  
Nome: Diálogos necessários sobre o Marco Legal da Primeira Infância 
  
Objetivo: Entender a importância e os desafios encontrados na aplicação das normas que garantem o desenvolvimento integral 
de crianças de 0 a 6 anos, nos âmbitos psicológico, social, legal, administrativo e processual, à luz dos critérios, regras e 
princípios previstos na Constituição Federal, no Estatuto da Criança e do Adolescente e no Marco Legal da Primeira Infância, 
além de entender o funcionamento da rede de serviços de proteção a crianças e adolescentes 
  
Período de inscrições: As inscrições ocorrerão no período de 8 a 29 de julho de 2022 
  
Inscrições: Serão realizadas, via web, no endereço eletrônico www.tjto.jus.br/esmat, 
  
Público-Alvo: Magistrados, magistradas, servidores e servidoras do Poder Judiciário Tocantinense; promotores de justiça; 
defensores públicos, advogados, delegados agentes da polícia e equipes técnicas do sistema de garantia de direitos do estado 
do Tocantins. 
  
Carga horária: 30 horas-aula 
  
Modalidade: EaD 
  
Local: Plataforma Virtual da Escola Superior da Magistrtura Tocantinense (ESMAT) 
             
Valor do curso, custeado pela Esmat, por aluno: O valor do curso será calculado após a conclusão das atividades, 
considerando-se os critérios de horas-aula, passagens, hospedagem e alimentação dos instrutores. 
  
2. VAGAS 
  
2.1 Quantidade de Vagas: 120 
  
2.2 Distribuição das Vagas: 
  

Categoria Nº de Vagas 

1 Magistrados e Magistradas 40 

2 Servidores 25 

3 Promotores de Justiça 3 

4 Defensores Públicos 3 

5 Advogados 3 

6 Delegados 3 

7 Agentes de Polícia 3 

8 Servidores e Servidoras do Grupo de Gerenciamento das Equipes 
Multidisciplinares (GGEM) 

20 

9 Equipes Técnicas de Apoio aos Abrigos 3 

10 Equipes do Conselho Tutelar 5 

11 Equipe Técnica da Delegacia da Infância 3 

12 Equipe Técnica do IML 3 

13 Equipe Técnica da Secretaria Municipal de Educação 3 

14 Equipe Técnica da Funai 3 

TOTAL 120 
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 2.3 Caso o percentual de vagas previstas não seja preenchido na ordem preferencial, estas serão destinadas à classe 
subsequente até que sejam totalmente preenchidas. 
  
 3. PRÉ-REQUISITOS  
  
3.1 Serem magistrados (as) do Poder Judiciário Tocantinense, preferencialmente os que atuam nas Varas da Infância; 
3.2 Serem servidores(as) do Poder Judiciário Tocantinense, preferencialmente os que atuam nas Varas da Infância; 
3.3 Serem promotores (as) de Justiça do Ministério Público Estadual atuante na Promotoria da Infância; 
3.4 Serem defensores (as) público (a) da Defensoria Pública Estadual atuante na área da Infância; 
3.5 Serem advogados (as) inscritos (a) na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB); 
3.6 Serem delegados(as) atuante na Delegacia Especializada da Infância; 
3.7 Serem agente de polícia atuante na área da Infância; 
3.8 Serem servidores (as) da Equipe de Gerenciamento das Equipes Multidisciplinares do Tribunal de Justiça do Estado do 
Tocantins (GGEM); 
3.9 Serem integrante de Equipe Técnica que presta serviço em abrigo municipal; 
3.10 Serem integrante de Equipe que presta serviço no Conselho Tutelar; 
3.11 Serem integrante de Equipe Técnica da Delegacia da Infância; 
3.12 Serem integrante de Equipe Técnica do Instituto Técnico Legal (IML); 
3.13 Serem integrante de Equipe Técnica da Secretaria Municipal de Educação; 
3.14 Serem integrante de Equipe Técnica da Funai. 
  
4 FREQUENCIA E AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM  
  
4.1 Frequência 
  
A frequência no curso será registrada com base nos seguintes itens: 
  
4.1.1 50% pela participação nas Webaulas pelo Google Meet. Para assistir à transmissão do webaulas, haverá um pequeno 
rótulo dentro de cada módulo no AVA com “ACESSE A TRANSMISSÃO”. Esse link levará o(a) aluno(a) ao Sistema Acadêmico 
Virtual – SAV para registrar a sua frequência e acessar a webaula dentro da sala do Google Meet. Ressalta-se que acessos 
diretos à sala virtual não registram frequência e isso prejudica a certificação do(a) alunos(a); 
  
4.1.2 50% pela participação nas atividades disponibilizadas no AVA, sendo fóruns de discussão formativa e na realização da 
atividade avaliativa proposta pelos facilitadores de aprendizagem, de acordo com o cronograma do curso. Ao final, a Secretaria 
Acadêmica gera o Relatório de Frequência consolidado; 
  
4.1.3 Todas as atividades ocorrerão por meio do Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), na Plataforma Moodle. As 
dificuldades de acesso deverão ser printadas e enviadas por e-mail ao Núcleo de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados 
(NUFAM) nufam@tjto.jus.br, para conhecimento e repasse ao setor de Tecnologia da Esmat. A infrequência nas Webaulas não 
poderá ser abonada sob nenhuma justificativa; 
  
4.1.4 Se houver alteração no cronograma de desenvolvimento ou no período de realização do curso esta será comunicada por e-
mail. Para tanto, os alunos e as alunas deverão atualizar os seus e-mails e telefones de contato em seus perfis na Secretaria 
Acadêmica Virtual (SAV) e Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA). 
  
4.2 Avaliação  
4.2.1 A avaliação será realizada de forma individual e coletiva. 
Quanto à avaliação individual, esta se dará por meio da resolução de uma atividade proposta pelos professores/facilitadores de 
aprendizagem ao final do curso, em que será analisada a aquisição de conhecimentos que atendam ao objetivo geral proposto 
para essa capacitação e terá um valor de 10,0 pontos. 
  
Já a avaliação coletiva será realizada pelos facilitadores de aprendizagem, a partir da participação dos alunos e das alunas nas 
Webaulas pelo Google Meet, participação nos fóruns de discussão formativa, em cada Módulo, caracterizando-se, assim, a 
avaliação contínua do curso; 
  
4.2.2 Somente receberão o certificado de conclusão os alunos e as alunas que obtiverem média igual ou superior a 7,0 e 
frequência igual ou superior a 75% de aproveitamento; 
  
4.2.3 Os(As) alunos(as) matriculados(as) estarão sujeitos(as) às regras estabelecidas na Portaria nº 1.965, de 12 de setembro de 
2018, e também às regras previstas neste Edital. 
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5. CRONOGRAMA E CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
  
5.1 Cronograma  
  

AMBIENTAÇÃO   

  Data/Período De 3 a 8 de agosto de 2022. 

  Proposta para o Curso 

O espaço reservado para a ambientação é o primeiro contato com a Plataforma. 
  
Será disponibilizado um fórum de apresentação. A participação nesse fórum é obrigatória 
para o registro da frequência no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA - Moodle). 
  
Na Ambientação, o aluno e a aluna encontrarão: Informações Gerais do curso, 
Cronograma, Editais, Dicas Úteis para a aprendizagem à distância e o link de acesso ao 
Grupo de Whatsapp. 

  Carga Horária 2 horas-aula 

  MÓDULO I 

  Tema Desenvolvimento Integral Infantil: Um direito na Primeira Infância  

  Data/Período De 9 a 15 de agosto de 2022 

  Professora Karine Isis Bernardes Verch 

  Conteúdos Programáticos 

1. O direito ao desenvolvimento saudável na primeira infância 
2. O início da vida e o desenvolvimento cerebral 
3. Parentalidade positiva 
4. Estresse tóxico Tutoria 
5. Importância da atenção integral 
6. O direito ao brincar 

  
Objetivo Específico do 
Módulo 

Conhecer os principais aspectos do desenvolvimento cerebral e psíquico-emocional na 
primeira infância. 

  

Metodologia do Módulo 

Carga Horária Síncrona – 2 horas-aula 
  
Webaula 1 no Google Meet 
Data: 9 de agosto de 2022 
Horário: Das 16h às 18h 
  
Durante a aula síncrona a professora trabalha de forma dinâmica e interativa com os 
alunos e alunas, respondendo as dúvidas provocadas pela exposição do conteúdo. 
  

  

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

 Interatividade no Ambiente Virtual de Aprendizagem com o acompanhamento de 
alunos e de alunas pelos os facilitadores de aprendizagem, motivando os alunos 
em fóruns e grupo de whatsapp. 

 Estudos dos slides, vídeos, documentários, cartilhas, artigos que poderão ilustrar 
a temática do Módulo. 

 Fórum de Discussão Formativa com interatividade dos facilitadores de 
aprendizagem no AVA, de acordo com o texto norteador, onde os alunos irão 
expor seu conhecimento sobre a temática. 

  Carga Horária Total 7 horas-aula 

  MÓDULO II 

  Tema As Políticas Públicas e a Primeira Infância - PI 

  Data/Período De 16 a 22 de agosto de 2022 

  Professora Ivone de Sena Paranhos Simioni 
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  Conteúdos Programáticos 

1. Realidade Socioeconômica Brasileira das crianças na idade de 0 a 6 anos, suas 
vulnerabilidades sociais e econômicas. 
2. Políticas Públicas e as áreas de atuação propostas pelo MLPI. 
3. A incompletude Jurídica e o trabalho intersetorial. 
4. Avanços e Desafios da atenção à PI 

  
Objetivos Específicos do 
Módulo 

 Conhecer a realidade socioeconômica das crianças brasileiras e do estado de 
Tocantins; 

 Destacar as áreas prioritárias de atenção para as políticas públicas e suas 
implicações sociais e políticas. 

 Identificar as Políticas Públicas (saúde, educação, assistência social, esporte, 
lazer, habitação), Programas e Serviços voltados à PI. 

 Apontar para atuação intersetorial na garantia dos direitos da PI. 

  

Metodologia do Módulo 

Carga Horária Síncrona – 2 horas-aula 
  
Webaula  2no Google Meet 
Data: 16 de agosto de 2022 
Horário: Das 16h às 18h 
  
Durante a aula síncrona a professora trabalha de forma dinâmica e interativa com os 
alunos e alunas, respondendo as dúvidas provocadas pela exposição do conteúdo. 
  

  

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

 Interatividade no Ambiente Virtual de Aprendizagem com o acompanhamento de 
alunos e de alunas pelos os facilitadores de aprendizagem, motivando os alunos 
em fóruns e grupo de whatsapp. 

 Estudos dos slides, vídeos, documentários, cartilhas, artigos que poderão ilustrar 
a temática do Módulo. 

Fórum de Discussão Formativa com interatividade dos facilitadores de aprendizagem no 
AVA, de acordo com o texto norteador, onde os alunos irão expor seu conhecimento 
sobre a temática. 

  Carga Horária Total 7 horas-aula 

  MÓDULO III 

  Tema Proteção Integral à primeira infância e o papel do Sistema Justiça  

  Data/Período De 23 a 29 de agosto de 2022 

  Professora Thaís Nascimento Dantas 

  Conteúdos Programáticos 

• Previsões constitucionais e legais dos direitos de crianças e adolescentes 
• Principais normativas contidas no Marco Legal da Primeira Infância 
• Visão geral sobre o Sistema de Garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente e 
refletir sobre as possibilidades de atuação em rede e fluxo de atendimento 
• Boas práticas desenvolvidas pelo Sistema de Justiça em prol da primeira infância a fim 
de utilizá-las como ponto de partida para desenvolvimento de projetos em sua localidade 

  
Objetivo Específico do 
Módulo 

Compreender o panorama jurídico sobre direitos de crianças e adolescentes a fim de 
utilizá-lo como diretriz para atuação em prol da primeira infância 

  Metodologia do Módulo 

Carga Horária Síncrona – 2 horas-aula 
  
Webaula 3 no Google Meet 
Data: 23 de agosto de 2022 
Horário: Das 16h às 18h 
Durante a aula síncrona a professora trabalha de forma dinâmica e interativa com os 
alunos e alunas, respondendo as dúvidas provocadas pela exposição do conteúdo. 
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Carga Horária Assíncrona – 5 horas-aula 
Interatividade de alunos e de alunas no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA). 
  
Tempo destinado às atividades: a critério do aluno e da aluna, desde que cumpram a 
carga horária de interatividade no AVA de 5 horas de estudos. 
  

 Interatividade no Ambiente Virtual de Aprendizagem com o acompanhamento de 
alunos e de alunas pelos os facilitadores de aprendizagem, motivando os alunos 
em fóruns e grupo de whatsapp. 

 Estudos dos slides, vídeos, documentários, cartilhas, artigos que poderão ilustrar 
a temática do Módulo. 

 Fórum de Discussão Formativa com interatividade dos facilitadores de 
aprendizagem no AVA, de acordo com o texto norteador, onde os alunos irão 
expor seu conhecimento sobre a temática. 

  

  Carga Horária Total 7 horas-aula 

  ATIVIDADE AVALIATIVA DO CURSO 

  Data/Período de Postagem De 30 de agosto a 2 de setembro 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 discentes deverão se 
apropriar dos conhecimentos ministrados durante as Webaulas, pela leitura do 
material disponível na plataforma, pela discussão nos fóruns formativos e utilizar 
o senso crítico diante da temática na escrita do texto. 

  

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

  

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

  

  
Data/Período de Correção 
pelos Facilitadores de 
Aprendizagem 

De 3 a 5 de setembro de 2022 

  Carga horária 6 horas-aula 

  AVALIAÇÃO DE REAÇÃO E FECHAMENTO DO CURSO 

  Data/Período Dia 6 de setembro de 2022 

  
Atribuição dos(as) 
Facilitadores(as) de 
Aprendizagem 

Correção da atividade avaliativa pelos facilitadores de aprendizagem. 
  
Fechamento do Diário Eletrônico pelos facilitadores de aprendizagem. 

  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 
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  CARGA HORÁRIA TOTAL DO CURSO 

  

Modalidade de Ensino à 
Distância 

Ambientação 2 horas-aula 

30 horas-
aula 

  Webaulas síncronas 6 horas-aula 

  Interatividade assíncrona no AVA 15 horas-aula 

  Atividade Avaliativa 6 horas-aula 

  Avaliação de Reação/Fechamento do curso 1 hora-aula 

5.1 PROFESSORES(AS)   

5.1.1   

  Nome Karine Isis Bernardes Verch   

  Síntese do Currículo 

Mestre em Educação, especialista em Gestão Escolar e Gestão de Projetos em Saúde, com 
MBA em Gestão Empresarial e graduada em Pedagogia. Experiência em Consultoria pela 
OPAS, UNESCO e BID, atuando na assessoria técnica a gestão de políticas públicas na área 
da educação/saúde/desenvolvimento social; e na capacitação e desenvolvimento de recursos 
humanos. Produção científica qualificada, desenvolvendo pesquisas com instituições 
nacionais e internacionais, tais como a Fundação Getúlio Vargas, Universidade São Paulo, 
Universidade McMaster/Canadá e Centro de Referencia Latinoamericano para la Educación 
Preescolar/Cuba. Atualmente atua como técnica especialista pela Organização Pan-
Americana da Saúde e docente em instituições de ensino superior na graduação e pós-
graduação, ministrando disciplinas nas modalidades presencial e a distância 

  

  5.1.2   

  Nome Ivone de Sena Paranhos Simioni   

  Síntese do Currículo 

Mestre em Saúde Coletiva, graduada em Serviço Social pela Universidade Católica do 
Salvador, com especialização em Psicopedagogia, em Elaboração e Execução de Projetos 
Sociais, em Educação, Pobreza e Desigualdade Social. Atualmente, é Assistente Social da 
Primeira Vara da Infância e Juventude da Comarca de Salvador, trabalhando com a Política 
Protetiva de Adoção. Tem experiência na área de Saúde Coletiva, especialmente em 
Medidas Socioeducativas em Meio Aberto e Trabalho Docente, com ênfase em Políticas 
Públicas de Saúde, Criança/Adolescência e Adoção, além de experiência em Docência 
Superior e em elaboração e gestão de Projeto Técnico Social de Programa de Habitação de 
Interesse Social. Atuou, de 2020 a 2021, como Instrutora e Tutora na Capacitação do Marco 
Legal da Primeira Infância e suas Implicações Jurídicas pelo Conselho Nacional de Justiça - 
CNJ. Produção científica nas áreas de políticas públicas em revistas científicas nacionais e 
internacionais. 

  

  5.1.3   

  Nome Thaís Nascimento Dantas   

  Síntese do Currículo 

Advogada e membro da Comissão de Direitos da Criança e do Adolescente da Ordem dos 
Advogados do Brasil de São Paulo (OAB-SP). Conselheira do Conselho Nacional dos Direitos 
da Criança e do Adolescente (Conanda) entre 2015 e 2020. Graduada pela Faculdade de 
Direito da Universidade de São Paulo. Pós-graduada em Políticas Públicas para a Igualdade 
na América Latina pelo Conselho Latino Americano de Ciências Sociais (Clacso). Bolsista do 
Master em Estado de Direito e Democracia Constitucional, da Universidade de Genova. 
Mestranda do Programa de Integração da América Latina da Universidade de São Paulo 
(USP). Realizou o curso Planificación y gestión de Políticas Públicas Integrales para la 
Primera Infancia desde la Perspectiva de Derechos pelo Instituto Interamericano del Niño, la 
Niña y Adolescentes de la Organización de los Estados Americanos (IIN/OEA). Co-
organizadora da obra “Avanços e Desafios do Marco Legal da Primeira Infância” (ESASP, 
2020). 

  

  5.2 FACILITADORES DE APRENDIZAGEM   

  5.2.1   

  Nome Karine Isis Bernardes Verch   

  Síntese do Currículo 

Mestre em Educação, especialista em Gestão Escolar e Gestão de Projetos em Saúde, com 
MBA em Gestão Empresarial e graduada em Pedagogia. Experiência em Consultoria pela 
OPAS, UNESCO e BID, atuando na assessoria técnica a gestão de políticas públicas na área 
da educação/saúde/desenvolvimento social; e na capacitação e desenvolvimento de recursos 
humanos. Produção científica qualificada, desenvolvendo pesquisas com instituições 
nacionais e internacionais, tais como a Fundação Getúlio Vargas, Universidade São Paulo, 
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Universidade McMaster/Canadá e Centro de Referencia Latinoamericano para la Educación 
Preescolar/Cuba. Atualmente atua como técnica especialista pela Organização Pan-
Americana da Saúde e docente em instituições de ensino superior na graduação e pós-
graduação, ministrando disciplinas nas modalidades presencial e a distância 

  5.2.2   

  Nome Ivone de Sena Paranhos Simioni   

  Síntese do Currículo 

Mestre em Saúde Coletiva, graduada em Serviço Social pela Universidade Católica do 
Salvador, com especialização em Psicopedagogia, em Elaboração e Execução de Projetos 
Sociais, em Educação, Pobreza e Desigualdade Social. Atualmente, é Assistente Social da 
Primeira Vara da Infância e Juventude da Comarca de Salvador, trabalhando com a Política 
Protetiva de Adoção. Tem experiência na área de Saúde Coletiva, especialmente em 
Medidas Socioeducativas em Meio Aberto e Trabalho Docente, com ênfase em Políticas 
Públicas de Saúde, Criança/Adolescência e Adoção, além de experiência em Docência 
Superior e em elaboração e gestão de Projeto Técnico Social de Programa de Habitação de 
Interesse Social. Atuou, de 2020 a 2021, como Instrutora e Tutora na Capacitação do Marco 
Legal da Primeira Infância e suas Implicações Jurídicas pelo Conselho Nacional de Justiça - 
CNJ. Produção científica nas áreas de políticas públicas em revistas científicas nacionais e 
internacionais. 

  

  5.2.3   

  Nome Thaís Nascimento Dantas   

  Síntese do Currículo 

Advogada e membro da Comissão de Direitos da Criança e do Adolescente da Ordem dos 
Advogados do Brasil de São Paulo (OAB-SP). Conselheira do Conselho Nacional dos Direitos 
da Criança e do Adolescente (Conanda) entre 2015 e 2020. Graduada pela Faculdade de 
Direito da Universidade de São Paulo. Pós-graduada em Políticas Públicas para a Igualdade 
na América Latina pelo Conselho Latino Americano de Ciências Sociais (Clacso). Bolsista do 
Master em Estado de Direito e Democracia Constitucional, da Universidade de Genova. 
Mestranda do Programa de Integração da América Latina da Universidade de São Paulo 
(USP). Realizou o curso Planificación y gestión de Políticas Públicas Integrales para la 
Primera Infancia desde la Perspectiva de Derechos pelo Instituto Interamericano del Niño, la 
Niña y Adolescentes de la Organización de los Estados Americanos (IIN/OEA). Co-
organizadora da obra “Avanços e Desafios do Marco Legal da Primeira Infância” (ESASP, 
2020). 

  

                  

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

  
Palmas-TO, 8  de julho de 2022. 

  
Desembargador MARCO VILLAS BOAS 

Diretor Geral da Esmat 
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EDITAL nº 154, de 2022 – SEI Nº  22.0.000021997-9 
  
O diretor geral da Escola Superior da Magistratura Tocantinense (ESMAT), no uso de suas atribuições, dispõe sobre as normas 
gerais para ingresso e participação no Curso Capacitação do Protocolo Brasileiro de Entrevista Forense (PBEF) – Turma III, 
 a se realizar no período de 11 de agosto a 18 de setembro de 2022,  mediante as condições determinadas neste Edital e nos 
demais dispositivos legais aplicados à espécie, conforme segue: 
  
1. DADOS GERAIS 
Nome: Curso Capacitação do Protocolo Brasileiro de Entrevista Forense (PBEF) – Turma III 
Objetivo: Formar servidores das área técnicas  do Tribunal de Justiça do Estado de Rodônia para a realização de Depoimento 
Especial, conforme o Protocolo Brasileiro de Entrevista Forense - PBEF. 
Período de Inscrições: As inscrições ocorrerão no período de 29 de julho a 4 de agosto de 2022. 
Inscrições: As inscrições serão realizadas por indicação, no Processo SEI nº 22.0.0000021997-9 pela Coordenação do Grupo 
Gestor das Equipes Multidisciplinares (GGEM), e, após, validadas pela Secretaria Acadêmica da Esmat. 
Público-Alvo: Profissionais credenciados com atuação nas comarcas e responsáveis técnicos vinculados ao Grupo Gestor das 
Equipes Multidisciplinares (GGEM), encarregados pelo Protocolo Brasileiro de Entrevista Forense (PBEF). 
Carga Horária: 120 horas-aula. 
Modalidade: EaD 
Local: Ambiente Virtual da Esmat e Plataforma Google Meet. 
  
2. VAGAS 
  
2.1 Quantidade de Vagas: 40; 
2.2 Distribuição das Vagas: 

Público-Alvo Nº de Vagas 

Profissionais credenciados com atuação nas comarcas e responsáveis técnicos vinculados ao Grupo Gestor 
das Equipes Multidisciplinares (GGEM), encarregados pelo Protocolo Brasileiro de Entrevista Forense (PBEF). 

40 

  
3. PRÉ-REQUISITOS  
3.1 Serem profissionais credenciados com atuação nas comarcas e responsáveis técnicos vinculados ao Grupo Gestor das 
Equipes Multidisciplinares (GGEM), encarregados pelo Protocolo Brasileiro de Entrevista Forense (PBEF).. 
  
  
4.  FREQUÊNCIA E AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM  
4.1 Os(As) alunos(as) inscritos(as) e matriculados(as) deverão participar das atividades, ao vivo, programadas para os dias 11, 
18 e 25 de agosto e 1º, 9 e 13 de setembro de 2022, de 2022, das 8h30 às 11h, por meio da Plataforma Google Meet (com 
registro de até 50% da frequência no curso), e de todas as atividades de Interação e Avaliação de Aprendizagem no Ambiente 
Virtual de Aprendizagem (AVA), no período de 16 de agosto a 29 de setembro de 2022 (com registro de até 50% da frequência 
no curso); 
4.2 O registro da frequência será de acordo com a participação dos(as) alunos(as) matriculados(as) distribuído da seguinte 
forma: 
4.2.1 Atividades, ao vivo, programadas para os dias 11, 18 e 25 de agosto e 1º, 9 e 13 de setembro de 2022, das 8h30 às 11h, 
por meio da Plataforma Google Meet (com registro de até 50% da frequência no curso); 
4.2.2 Atividades de Interação e Avaliação de Aprendizagem no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) – acesso ao material 
didático, textos de leitura obrigatória e complementares; acesso aos links disponibilizados com vídeos e demais produções sobre 
o tema em desenvolvimento; realização das atividades; interação com os professores e com os(as) demais alunos(as), por meio 
dos recursos de interação e avaliação e realização da Avaliação de Aprendizagem de cada Módulo – no período 28 de março a 6 
de maio de 2022 (com registro de até 50% da frequência no curso), conforme descrição no Cronograma Geral do Curso; 
4.3 O acesso dos(as) alunos(as) às aulas ao vivo, para acesso à Plataforma Google Meet, ocorrerá exclusivamente por meio da 
Secretaria Acadêmica Virtual da Esmat, onde será registrada a frequência automática, após o login do(a) aluno(a) e acesso ao 
link disponibilizado para participação, ao vivo, da atividade síncrona; 
4.4 Somente os(as) alunos(as) indicados(as) e matriculados(as) terão acesso à plataforma de transmissão e interatividade 
durante o desenvolvimento do curso; 
4.5 Todo o acesso ocorrerá exclusivamente por meio da Secretaria Acadêmica (SAV) da Esmat, devendo o(a)  aluno(a) 
permanecer logado(a) durante a atividade; 
4.6 Para participação, o(a)  aluno(a) deverá ter disponível computador com tecnologia atualizada com áudio e vídeo (microfone e 
câmera em funcionamento), acesso à internet, conta de e-mail no provedor gmail, sendo necessária a permanência na sala com 
sua câmera ligada durante todo o desenvolvimento das atividades ao vivo; 
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4.7 Qualquer alteração no cronograma de desenvolvimento, ou no período de realização do curso, esta será comunicada por e-
mail aos(às) alunos(as). Para tanto, os(as) alunos(as) deverão atualizar seus e-mails e telefones de contato em seus perfis na 
Secretaria Acadêmica Virtual (SAV) e no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA); 
4.8 As atividades ocorrerão por meio do Ambiente Virtual de Aprendizagem da Esmat – Plataforma Moodle –, sendo necessária a 
participação das aulas remotas por videoconferências síncronas (pelo Google Meet), acesso às videoaulas, participação nos 
fóruns, realização das atividades, como: leitura dos textos propostos, exercícios de fixação, acesso aos links, cumprimento aos 
prazos de realização das atividades de interação e avaliações, e entrega das atividades propostas; 
4.9 Para desenvolvimento das atividades práticas, os(as) alunos(as) deverão ter disponíveis recursos de gravação de vídeo (com 
imagem e som) – equipamento e programa de preferência do(a) aluno(a); os arquivos das gravações deverão ser enviados como 
vídeo não listado (privado) e o link encaminhado na plataforma do curso (tarefa) para acesso pelos(as) professores(as), para 
conclusão do curso, sendo de total responsabilidade do(a) aluno(a) quaisquer problemas técnicos; 
4.10 Não serão avaliadas atividades enviadas por e-mail ao(às) professores(as), ou seja, todas as ações deverão ser realizadas 
no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA); 
4.11 Durante o curso, os(as) alunos(as) deverão cumprir os prazos estabelecidos em cronograma próprio para o 
desenvolvimento das atividades propostas no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) e pela Plataforma Google Meet, como: 
webaulas e videoconferências síncronas, fóruns, leitura, produções e realização das atividades de interação e avaliações, de 
acordo com o exigido pelos(as) professores(as); 
4.12 A frequência no curso será registrada com base no Relatório de Atividades emitido pelo AVA, Relatório este gerado 
automaticamente pelo sistema, de acordo com as ações realizadas pelo(a) aluno(a) no decorrer do curso no Ambiente Virtual de 
Aprendizagem e participação das webaulas pela Plataforma Meet; 
4.13 A nota final do(a) aluno(a)  no curso será a média gerada com base em todas as atividades em que serão atribuídas notas 
(Exemplo: Fórum de Interação, Envio de Tarefas e Realização de Avaliação Objetiva); 
4.14 Só receberão certificado de conclusão os(as) alunos(as) que obtiverem média igual ou superior a 7,0 e frequência igual ou 
superior a 75% de aproveitamento; 
4.15 As atividades desenvolvidas no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) serão monitoradas e avaliadas pelos(as) 
professores(as) e servirão de respaldo para a certificação dos(as) concluintes; 
4.16 Não haverá pagamento de diárias custeado pela Escola Superior da Magistratura Tocantinense (ESMAT) 
  
5. CRONOGRAMA E CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
  

Data/Período Horário Conteúdo Programático e/ou Atividades 

11 a 14/8/2022 Livre no AVA Ambientação do Curso 

11/8/2022 Das 8h30 às 11h 

Webaula por meio de videoconferência ao vivo pelo Google Meet – 
Participação Obrigatória 
  
Coordenação Geral e Coordenação do GGEM 

De 15 a 22/8/2022 Livre no AVA 

Módulo I – Introdução ao Protocolo Brasileiro de Entrevista Forense e 
Práticas da oitiva de crianças e adolescentes vítimas e testemunhas de 
violência no âmbito forense. 
  
Conteúdo: 
Diferença entre DE e Metódo tradicional 
O conceito e tipologia de violência Contra Crianças e Adolescentes; 
Estratégias de questionamento adequadas ao nível de desenvolvimento na 
Infância Adolescência; 
Como se forma a memória? Os tipos de memória mais relevantes para o 
depoimento especial 
Implantação de falsas memórias como função do sugestionamento e indução; 
Qual relação entre memórias e o PBEF? Fundamentos    científicos dos 
conceitos de memória aplicados ao depoimento especial 
  
Atividades de Interação e Avaliação de Aprendizagem 
Acesso ao material didático – textos de leitura obrigatória e complementares; 
acesso aos links disponibilizados com vídeos e demais produções sobre o tema 
em desenvolvimento; realização das atividades; interação com a professora e 
com os(as) demais alunos(as), por meio dos recursos de interação e avaliação e 
realização da Avaliação de Aprendizagem do Módulo. 
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Facilitador de Aprendizagem – Reginaldo Torres Alves Júnior 
  
Carga Horária: 20 horas, sendo 3 horas de atividades ao vivo – webaulas pela 
Plataforma Google Meet; e 17 horas de autoestudo e atividades assíncronas no 
Ambiente Virtual de Aprendizagem. 

18/8/2022 
Quinta-feira 

Das 8h30 às 11h 

Webaula por meio de videoconferência ao vivo pelo Google Meet – 
Participação Obrigatória 
  
Módulo I – Introdução ao Protocolo Brasileiro de Entrevista Forense e Práticas 
da oitiva de crianças e adolescentes vítimas e testemunhas de violência no 
âmbito forense: A necessidade de produzir provas testemunhais com maior 
confiabilidade e qualidade. 

De 23 a 29/8/2022 Livre no AVA 

Módulo II – Protocolo Brasileiro de Entrevista Forense – Estágio I: Etapas: 
1, 2, 3, 4, 5. 
  
Conteúdo: 
Estágio 1: Construção do Vínculo: 
  
1ª Etapa: Introdução. 
2ª Etapa: Construção da Empatia 
3ª Etapa: Regras Básicas e Diretrizes. 
4ª Etapa: Prática Narrativa 
5ª Etapa: Diálogos sobre a família. 
  
Atividades de Interação e Avaliação de Aprendizagem 
Acesso ao material didático – textos de leitura obrigatória e complementares; 
acesso aos links disponibilizados com vídeos e demais produções sobre o tema 
em desenvolvimento; realização das atividades; interação com o professor e 
com os(as) demais alunos(as), por meio dos recursos de interação e avaliação e 
realização da Avaliação de Aprendizagem do Módulo. 
  
Facilitadora de Aprendizagem – Simony Freitas de Melo. 
  
Carga Horária: 20 horas, sendo 3 horas de atividades ao vivo – webaulas pela 
Plataforma Google Meet; e 17 horas de autoestudo e atividades assíncronas no 
Ambiente Virtual de Aprendizagem. 

25/8/2022 
Quinta-feira 

Das 8h30 às 11h 

Webaula por meio de videoconferência ao vivo pelo Google Meet – 
Participação Obrigatória 
  
Módulo II – Protocolo Brasileiro de Entrevista Forense - Estágio I: Etapas: 1, 2, 
3, 4, 5. 

De 30/8 a 5/9/2022 Livre no AVA 

Módulo III – Protocolo Brasileiro de Entrevista Forense – Estágio II: Etapas: 
1,2,3,4,5 
  
ESTÁGIO I: Construção do Vínculo  
 1ª Etapa: Introdução; 
 2ª Etapa: Construção da empatia;  
 3ª Etapa: Regras Básicas e Diretrizes; 
 4ª Etapa: Prática narrativa; 
 5ª Etapa: Diálogos sobre a família. 
  
Atividades de Interação e Avaliação de Aprendizagem 
Acesso ao material didático – textos de leitura obrigatória e complementares; acesso 
aos links disponibilizados com vídeos e demais produções sobre o tema em 
desenvolvimento; realização das atividades; interação com a professora e com os(as) 
demais alunos(as), por meio dos recursos de interação e avaliação e realização da 
Avaliação de Aprendizagem do Módulo. 
 Facilitadora de Aprendizagem – Marleci Venério Hoffmeister. 
 Carga Horária: 20 horas, sendo 3 horas de atividades ao vivo – webaulas pela 
Plataforma Google Meet; e 17 horas de autoestudo e atividades assíncronas no 
Ambiente Virtual de Aprendizagem. 
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1º/9/2022 
Quinta-feira 

Das 8h30 às 11h 

Webaula por meio de videoconferência ao vivo pelo Google Meet – Participação 
Obrigatória 
  
Módulo III – Protocolo Brasileiro de Entrevista Forense - Estágio II: Etapas: 1, 2, 3, 4, 5. 

De 2 a 9/9/2022 Livre do AVA 

Módulo IV – Integração de Competências 
  
Assistir a Entrevista Simulada do CNJ 
Identificar os Estágios e Etapas do PBEF 
Reconhecer as elocuções realizadas durante a entrevista simulada 
Avaliar o desempenho da entrevistadora durante a entrevista simulada. 
  
  
Atividades de Interação e Avaliação de Aprendizagem 
Acesso ao material didático – textos de leitura obrigatória e complementares; acesso 
aos links disponibilizados com vídeos e demais produções sobre o tema em 
desenvolvimento; realização das atividades; interação com a professora e com os(as) 
demais alunos(as), por meio dos recursos de interação e avaliação e realização da 
Avaliação de Aprendizagem do Módulo. 
  
Facilitadora de Aprendizagem – Marcia Maria Borba Lins da Silva. 
  
Carga Horária: 20 horas, sendo 3 horas de atividades ao vivo – webaulas pela 
Plataforma Google Meet; e 17 horas de autoestudo e atividades assíncronas no 
Ambiente Virtual de Aprendizagem. 

6/9/2022 
Quinta-feira 

Das 8h30 às 11h 

Webaula por meio de videoconferência ao vivo pelo Google Meet – Participação 
Obrigatória 
  
Módulo IV – Integração de Competências 

De 10 a 18/9/2022 Livre no AVA 

Módulo V – Supervisão Qualificada no PBEF. 
  
Todos os tópicos abordados no decorrer do curso, em especial do PBEF na forma 
completa. 
 Atividades de Interação e Avaliação de Aprendizagem 
Acesso ao material didático – textos de leitura obrigatória e complementares; acesso 
aos links disponibilizados com vídeos e demais produções sobre o tema em 
desenvolvimento; realização das atividades; interação com os(as) professores(as) e 
com os(as) demais alunos(as), por meio dos recursos de interação e avaliação e 
realização da Avaliação de Aprendizagem do Módulo. 
  
Neste módulo, será feita Oficina de Trabalho: Entrevista vídeo gravada pelo(a) cursista. 
Neste módulo, será feita uma vivência prática, por meio do testemunho de uma cena 
audiovisual, de violência, na qual os(as) alunos(as) farão a simulação das intervenções 
aplicando o PBEF e passarão pelo processo de supervisão profissional. 
 Facilitadores de Aprendizagem – Reginaldo Torres Alves Junior, Simony Freitas de 
Melo, Márcia Maria Borba Lins e Marleci Venério Hoffmeister. 
  
Carga Horária: 40 horas, sendo 3 horas de atividades ao vivo em grupos separados – 
webaulas pela Plataforma Google Meet; e 37 horas de atividades assíncronas no 
Ambiente Virtual de Aprendizagem. 
  
Os(As) alunos(as) serão divididos em grupos – total de 4 grupos – devendo cada 
professor(a) acompanhar um grupo de trabalho da parte prática. 
  
Obs.: Os facilitadores de aprendizagem atuarão cada um em seus respectivos grupos – 
com uma carga horária de 10 horas cada. 

13/9//2022 Das 8h30 às 11h 

Webaula por meio de videoconferência ao vivo pelo Google Meet – 
Participação Obrigatória 
  
Módulo V – Supervisão Qualificada no PBEF 
  
Habilidades e competências; 
Orientações e Organização para Atividade Final. 

Carga Horária Total 120 horas-aula 
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  FACILITADORA DE APRENDIZAGEM 

Nome Márcia Maria Borba Lins 

Síntese do Currículo 

Graduada em Serviço Social, pela Universidade de Brasília, 1993. Há 23 anos é analista judiciário – 
serviço social l do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT). Atualmente 
compõe a equipe do Núcleo Judiciário da Mulher (NJM), do TJDFT. Formação acadêmica: 
Especialista sociodramatista, pela Federação Brasileira de Psicodrama (FEBRAP). Possui 
experiências em: situações de violência Doméstica contra Crianças e Adolescentes e Violência de 
Gênero contra Mulher; em Atendimento individual e em grupo à situação de violência. Formadora 
Nacional e tutora de entrevistadores forenses e de supervisores de entrevistadores forenses, pelo 
Conselho Nacional de Justiça. Capacita os profissionais do Centro Integrado 18 de Maio, em Brasília, 
e, desde 2010, profissionais dos tribunais de justiça na temática do Depoimento Especial. Principais 
obras/artigos/textos publicados: SILVA LINS BORBA, M. Uma Intervenção Socionômica no contexto 
da Justiça. (Org.) LOBÃO, M.; ROQUE, E. Novos Paradigmas na Justiça Criminal: Relatos de 
experiências Página 4 de 11 do Núcleo Psicossocial Forense do TJDFT. (PP 177-194) Brasília: 
gráfica do TJDFT – 2006 SILVA LINS BORBA, M. e Chaves, S.D. Não Vou Fazer Amor por Fazer: 
Grupo Psicossocial Misto no Contexto da Justiça, um Espaço para Transcender as Dicotomias de 
Gênero. (pp413-425) IN Em: I. GHESTI-GALVÃO & E. C. B. ROQUE. (Orgs.). A aplicação da lei em 
uma perspectiva interprofissional: Direito, Psicologia, Psiquiatria, Serviço Social e Ciências Sociais na 
prática jurisdicional. (pp. 397-412) Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 2010. SILVA LINS BORBA, M. e 
outros. Caminhando para a Compreensão de Rede: Primeiros Passos para uma Mudança 
Paradigmática, (pp.49-64). IN BRITO, V. (Org.) LOBÃO, M.; ROQUE, E. C. B.; ANDRADE, E. C. M. 
de R. (Coords.) Conexões: Teoria e Prática do Trabalho em Redes na Secretaria Psicossocial 
Judiciária do TJDFT. Rio de Janeiro: Lúmen Juris, 2012. SILVA LINS BORBA, M. e outros. A 
Contribuição do estudo Psicossocial nas Decisões dos Magistrados nas Situações de Violência 
Sexual. (PP 33-48). IN BRITO, V. (Org.) LOBÃO, M.; ROQUE, E. C. B.; ANDRADE, E. C. M. de R. 
(Coords.) Conexões: Teoria e Prática do Trabalho em Redes na Secretaria Psicossocial Judiciária do 
TJDFT. Rio de Janeiro: Lúmen Juris, 2012. SILVA LINS BORBA, M. e outros. Redes sociais e 
Atendimento à criança e adolescentes em situações de violência. Maria da Penha vai à escola. 
(módulo III e módulo IV). Brasília: Gráfica do TJDFT, 2016 

  
  

FACILITADOR DE APRENDIZAGEM 

Nome Reginaldo Torres Alves Junior 

Síntese do Currículo 

Doutor em Psicologia Clínica e Cultura, pela Universidade de Brasília, 2013, com estágio doutorado 
financiado pela CAPES na University of Alabama (EUA), em 2012, na área de entrevistas forenses 
com crianças vítimas de violência. Psicólogo e mestre em Psicologia, pela Universidade de Brasília, 
2005. Especialista em Violência Doméstica contra Crianças e Adolescentes pela Universidade de São 
Paulo, 2006. Atualmente é analista judiciário na área de Psicologia, no Tribunal de Justiça do Distrito 
Federal e Territórios, onde exerce a função de supervisor do Centro de Referência para Proteção 
Integral da Criança e do Adolescente em Situação de Violência Sexual da Vara da Infância e da 
Juventude. Formador de supervisores e entrevistadores forenses com Certificação pelo Conselho 
Nacional de Justiça. Um dos organizadores do Protocolo Brasileiro de Entrevista Forense (PBEF), 
referendado pelo Conselho Nacional de Justiça. Tem experiência na área de Psicologia, com ênfase 
em Psicologia Jurídica, atuando principalmente nos seguintes temas: Psicologia Jurídica, Avaliações 
Psicossociais para o Contexto Judicial, Entrevistas Forenses, Avaliação da Violência Sexual Infantil 

  
  

FACILITADORA DE APRENDIZAGEM 

Nome Simony Freitas de Melo 

Síntese do Currículo 

Graduada em Pedagogia, pela Universidade Federal de Pernambuco. EspeciaIista em Formação de 
Recursos Humanos para Educação, realizada na Faculdade Frassinetti do Recife. Mestra em 
Educação, pelo Programa de Pós-Graduação em Educação, do Núcleo de Formação de Professores 
da UFPE. Pesquisa e estuda a área de Currículo e Diferença Cultural, Educação não Escolar, 
Pedagogia Jurídica, Pedagogo no Judiciário, Humanização no atendimento de crianças e de 
adolescentes vítimas de violência, Depoimento Especial, Escuta Especial. Pedagoga do Tribunal de 
Justiça de Pernambuco. Membro da Equipe de Entrevistadores Forenses do Depoimento Acolhedor 
do TJPE, desde 2010. Pedagoga da Escola Judicial de Pernambuco (ESMAPE). Docente da Pós-
Graduação da ESMAPE. Tutora do curso de Depoimento Especial e do Protocolo Brasileiro de 
Entrevista Forense do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). 
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FACILITADORA DE APRENDIZAGEM 

Nome Marleci Venério Hoffmeister 

Síntese do Currículo 

Graduada em Serviço Social, pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos/UNISINOS,1998. Mestra 
em Serviço Social, pela Pontifícia Universidade Católica do RS/PUCRS, 2012. Especialista em 
Violência Doméstica contra criança e adolescente, pelo LACRI/ Universidade de São Paulo/USP, 
2001. Assistente Social Judiciário do Tribunal de Justiça do RS/TJRS, desde 2002. Atualmente é 
assessora técnica da Coordenadoria da Infância e Juventude, no RS. Tutora e formadora nacional, 
pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), em Depoimento Especial e Escuta de Crianças no Sistema 
de Justiça, sendo uma parceria entre o CNJ, a Ong CHILDHOOD e o UNICEF. Ministrante de curso 
de capacitação sobre escuta especial de crianças e de adolescentes, em vários estados do Brasil. 
Autora dos livros: 1. Entre quatro paredes: a intervenção profissional do Assistente Social na tomada 
de depoimento especial de crianças e de adolescentes em situação de abuso sexual – Porto Alegre: 
Lumen Juris, 2013; 2. Organizadora e coautora do livro Serviço Social no Poder Judiciário do Rio 
Grande do Sul: sistematizações sobre o cotidiano profissional – Porto Alegre: Lúmen Júris, 2015; 3. 
Organizadora e coautora do livro Depoimento Especial de Crianças e de Adolescentes: quando a 
multidisciplinaridade aproxima os olhares – Porto Alegre. Livraria do Advogado, 2016; e 4. Coautora 
do livro A escuta protegida de crianças e adolescentes: os desafios da implantação da Lei nº 13.431, 
de 2017: estudos em homenagem ao desembargador José Antônio Daltoé Cezar. Porto Alegre. 
Livraria do Advogado, 2018. 

  
6.  DISPOSIÇÕES FINAIS 
6.1 A indicação e matrícula dos profissionais credenciados com atuação nas comarcas e responsáveis técnicos vinculados ao 
Grupo Gestor de Equipes Multidisciplinares (GGEM), encarregados pelo Protocolo Brasileiro de Entrevista Forense (PBEF), 
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 inscrito à perda do direito de participar de ações de capacitação 
custeadas ou promovidas pela Escola Superior da Magistratura Tocantinense (ESMAT) pelo período de quatro meses, salvo por 
motivo de licença ou de afastamento previstos em Lei; 
6.4 Os casos omissos e 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, 8 de julho de 2022. 

  
Desembargador MARCO VILLAS BOAS 

Diretor Geral da Esmat 
  

EDITAL nº 155, de 2022 – SEI Nº  22.0.000022015-2 
  
 O diretor geral da Escola Superior da Magistratura Tocantinense (ESMAT), no uso de suas atribuições, dispõe sobre as normas 
gerais para ingresso e participação no curso A Pedagogia Jurídica e o Assessoramento Técnico ao Judiciário,  a se realizar 
no período de 16 de agosto a 29 de setembro de 2022,  mediante as condições determinadas neste Edital e nos demais 
dispositivos legais aplicados à espécie, conforme segue: 
   
1. DADOS GERAIS 
Nome: A Pedagogia Jurídica e o Assessoramento Técnico ao Judiciário. 
Objetivo: Capacitar os(as) profissionais da Pedagogia credenciados(as) no GGEM para compreender o assessoramento ao 
Judiciário e o atendimento processual com atuação interdisciplinar, assim como o arcabouço legal, normativo e técnico, que 
regulamenta a atuação do(a)  pedagogo(a)  e o atendimento aos processos judiciais. 
Período de Inscrições: As inscrições ocorrerão no período de 4 a 11 de agosto de 2022. 
Inscrições: As inscrições serão realizadas por indicação, no Processo SEI nº 22.0.000022015-2, pela Coordenação do Grupo 
Gestor das Equipes Multidisciplinares (GGEM), e, após, validadas pela Secretaria Acadêmica da Esmat. 
Público-Alvo: Servidores e servidoras vinculados(as) ao Grupo Gestor das Equipes Multidisciplinares (GGEM) do TJTO e 
Credenciados(as) da área de Pedagogia, que atuam no assessoramento aos Juízos demandantes, em processos judiciais ou 
administrativos. 
Carga Horária: 40 horas-aula. 
Modalidade: EaD 
Local: Ambiente Virtual da Esmat e Plataforma Google Meet. 
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 2. VAGAS 
2.1 Quantidade de Vagas: 50; 
2.2 Distribuição das Vagas: 

Público-Alvo Nº de Vagas 

Servidores e servidoras vinculados(as) ao Grupo Gestor das Equipes Multidisciplinares (GGEM) do TJTO e 
Credenciados(as) da área de Pedagogia, que atuam no assessoramento aos Juízos demandantes, em 
processos judiciais ou administrativos. 
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3. PRÉ-REQUISITOS  
3.1 Serem servidores e servidoras vinculados(as) ao Grupo Gestor das Equipes Multidisciplinares (GGEM) do TJTO, 
credenciados(as) da área de Pedagogia, que atuam no assessoramento aos Juízos demandantes, em processos judiciais ou 
administrativos. 
  
 4.  FREQUÊNCIA E AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM  
4.1 Os(As) alunos(as) inscritos(as) e matriculados(as) deverão participar das atividades, ao vivo, programadas para os dias 16 e 
30 de agosto e 13 e 20 de setembro de 2022, das 14h às 16h30, por meio da Plataforma Google Meet (com registro de até 50% 
da frequência no curso), e de todas as atividades de Interação e Avaliação de Aprendizagem no Ambiente Virtual de 
Aprendizagem (AVA), no período de 16 de agosto a 29 de setembro de 2022 (com registro de até 50% da frequência no curso); 
4.2 Qualquer alteração no cronograma de desenvolvimento, ou no período de realização do curso, esta será comunicada por e-
mail aos(às) alunos(as). Para tanto, os(as) alunos(as) deverão atualizar seus e-mails e telefones de contato em seus perfis na 
Secretaria Acadêmica Virtual (SAV) e no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA); 
4.3 As atividades ocorrerão por meio do Ambiente Virtual de Aprendizagem da Esmat – Plataforma Moodle –, sendo necessário 
participar também das webaulas por meio de webaula ao vivo, pelo Google Meet; participar dos fóruns de interação e de 
avaliação; realizar atividades de interação e de avaliação, como leitura dos textos propostos, exercícios de fixação, acesso aos 
links, bem como o cumprimento dos prazos para realização das atividades de cada Módulo; 
4.4 Não serão avaliadas atividades enviadas por e-mail ao(à) professor(a), ou seja, todas as ações deverão ser realizadas no 
Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA); 
4.5 Durante o processo, os(as) alunos(as) deverão cumprir os prazos estabelecidos em cronograma próprio para o 
desenvolvimento das atividades propostas no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), como: webaula ao vivo pelo Google 
Meet, fóruns, leitura, produções e realização das avaliações, de acordo com o exigido pelo(a) professor(a); 
4.6 A frequência das atividades desenvolvidas no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) será registrada com base no 
Relatório de Atividades de Interação e Avaliação desenvolvidas e entregas no prazo definido em cada atividade, relatório este 
gerado automaticamente pelo sistema – Ambiente Virtual de Aprendizagem; 
4.7 Para registro da frequência nas webaulas que acontecerão ao vivo, pela Plataforma Google Meet, o acesso deve ser 
realizado exclusivamente pela Secretaria Acadêmica Virtual da Esmat (SAV); 
4.8 Só receberão certificado de conclusão os(as) alunos(as) que obtiverem média igual ou superior a 7,0 e frequência igual ou 
superior a 75% de aproveitamento; 
4.9 Todas as atividades desenvolvidas no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) serão monitoradas e avaliadas pelo(a) 
professor(a) e servirão de respaldo para a certificação dos(as) concluintes; 
4.10 Todos(as) os(as) alunos(as) estarão sujeitos(as) às regras estabelecidas na Portaria n° 1.965, de 12 de setembro de 2018, 
publicada no Diário da Justiça nº 4.348, em 13 de setembro de 2018, e também às regras previstas no Edital próprio do curso. 
  
5. CRONOGRAMA E CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

Data/Período Horário Conteúdo Programático e/ou Atividades 

De 16 a 23/8/2022 Livre no AVA 

Ambientação: Período de Ambientação no Ambiente Virtual de 
Aprendizagem (AVA), na Plataforma Moodle. 
  
Atuação do GGEM na garantia de direitos sociais.  
Breve histórico, organograma, mapa estratégico, diretrizes, projetos 
estratégicos, programas e serviços à sociedade e grandes desafios.  

De 23 a 30/8/2022 Livre no AVA 

Módulo I – Concepções Teóricas da Pedagogia no Campo Epistêmico 
  
Unidade 1 – Pedagogia: aspectos históricos e epistemológicos 
Historicidade da Pedagogia; 
Questões identitárias da Pedagogia; 
Pedagogia como ciência da educação; 
Dimensões que particularizam a inserção da Pedagogia no contexto 
jurídico: 
- Dimensão filosófica e científica; 
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Data/Período Horário Conteúdo Programático e/ou Atividades 

- Dimensão histórico-ontológica; 
- Dimensão social; 
- Dimensão praxiológica. 
  
Facilitadora de Aprendizagem – Cyntia Aparecida de Araújo Bernardes 
Carga Horária: 10 horas, sendo 3 aulas ao vivo – webaulas –, pela 
Plataforma Google Meet; 7 horas de atividades assíncronas no Ambiente 
Virtual de Aprendizagem. 
  
Atividades de Interação e Avaliação de Aprendizagem Obrigatórias no 
Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) da Esmat. 
Acesso ao AVA com interação entre a professora e demais alunos(as), via 
fórum, leitura dos textos, acesso aos links e realização das atividades de 
avaliação de aprendizagem – atividades obrigatórias para composição da 
nota e frequência do curso. 

De 31/8/2022 a 13/9/2022   

Módulo II – Pedagogia Jurídica: Contexto e atuações 
Unidade 2 – Constituição Teórico-Prática da Pedagogia Jurídica 
Conceito de Pedagogia Jurídica; 
Marcos legais e históricos da Pedagogia no âmbito Jurídico; 
O objeto da Pedagogia e concepções de educação na constituição da 
práxis pedagógica no Judiciário; 
O assessoramento técnico-especializado no contexto da atuação do 
pedagogo Jurídico. 
  
Unidade 3 – O Trabalho do Pedagogo no Campo Jurídico 
Competências e atribuições profissionais; 
A inserção do pedagogo na instituição judiciária: onde o campo da 
pedagogia e do direito se encontram; 
Limites e possibilidades do trabalho do pedagogo na efetivação do direito 
social; 
Intervenção do pedagogo diante das demandas do assessoramento técnico. 
  
Unidade 4 – A Pedagogia e Atuação Interdisciplinar no Judiciário 
Conceitos, fundamentos e concepções do trabalho interdisciplinar; 
O trabalho interdisciplinar no Judiciário: princípios desafios e possibilidade 
do atendimento; 
 As contribuições da Pedagogia na atuação das equipes multiprofissionais. 
  
Unidade 5 – Ética Profissional 
Conceito, fundamentos e sua aplicação no âmbito profissional; 
Ética profissional, relações sociais e individualismo; 
Ética profissional na atuação interdisciplinar. 
  
Facilitadora de Aprendizagem – Cyntia Aparecida de Araújo Bernardes 
  
Carga Horária: 15 horas, sendo 3 webaulas ao vivo –, pela Plataforma 
Google Meet; 12 horas de atividades assíncronas no Ambiente Virtual de 
Aprendizagem. 
Atividades de Interação e Avaliação de Aprendizagem Obrigatórias no 
Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) da Esmat. 
Acesso ao AVA com interação entre a professora e demais alunos(as), via 
fórum, leitura dos textos, acesso aos links e realização das atividades de 
avaliação de aprendizagem – atividades obrigatórias para composição da 
nota e frequência do curso. 
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Data/Período Horário Conteúdo Programático e/ou Atividades 

De 14 a 21/9/2022    

Módulo III – Oficina – Elaboração de Documentos Técnicos na Pedagogia 
Jurídica 
 Unidade 6 – Universo Vocabular da Pedagogia Jurídica 
Linguagem Formal, Produção Textual Estruturada e Referenciada. 
  
Unidade 7 – Documentos técnicos balizadores da Pedagogia no contexto 
jurídico: 
 Estudo Pedagógico  
O que é?; 
Finalidades; 
Como deve ser elaborado. 
  
Relatórios  
Tipos de relatórios; 
Finalidades; 
Produção textual estruturada e referenciada. 
  
Visita Institucional e Domiciliar 
Finalidades/objetivos; 

Planejamento/preparação para a visita; 
Abordagens na entrevista; 
Roteiro para registro. 

  
Entrevista  
O que é?; 
Tipos de entrevistas; 
Como agir durante uma entrevista. 
  
Facilitadoras de Aprendizagem – Simony Freitas de Melo e Gidair Lopes 
  
Carga Horária: 15 horas-aula, sendo 6 horas de webaulas ao vivo –, pela 
Plataforma Google Meet e 9 horas de interação e avaliação dos(as) 
alunos(as) no Ambiente Virtual de Aprendizagem de atividades síncronas e 
assíncronas no Ambiente Virtual de Aprendizagem. 
Os(As) alunos(as) serão divididos em grupos – total de 2 grupos – devendo 
cada professora acompanhar um grupo de trabalho da parte prática. 
  
Obs.: As facilitadoras de aprendizagem atuarão cada uma em seus 
respectivos grupos – Simony Freitas de Melo e Gidair Lopes. 
  
Atividades de Interação e Avaliação de Aprendizagem Obrigatórias no 
Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) da Esmat. 
Acesso ao AVA com interação entre as professoras e demais alunos(as), 
via fórum, leitura dos textos, acesso aos links e realização das atividades de 
avaliação de aprendizagem – atividades obrigatórias para composição da 
nota e frequência do curso. 

16/8/2022 
Terça-feira 

Das 14h às 16h30 
Webaula ao vivo, por meio da Plataforma Google Meet.  
  
Participação Obrigatória 

30/8/2022 
Terça-feira 

Das 14h às 16h30 
Webaula ao vivo, por meio da Plataforma Google Meet.  
  
Participação Obrigatória 

13/9/2022 
Terça-feira 

Das 14h às 16h30 
Webaula ao vivo, por meio da Plataforma Google Meet.  
  
Participação Obrigatória 

20/9/2022 
Terça-feira 

Das 14h às 16h30 
Webaula ao vivo, por meio da Plataforma Google Meet.  
  
Participação Obrigatória 
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FACILITADORA DE APRENDIZAGEM 

Nome Cyntia Aparecida de Araújo Bernardes 

Síntese do Currículo 

Graduada em Pedagogia, 2008. Especialista em Ensino Interdisciplinar em Infância e Direitos 
Humanos, 2019, todas pela Universidade Federal de Goiás (UFG). Mestra em Educação, pela mesma 
instituição, com bolsa Cnpq, 2011-2013. É servidora efetiva no Tribunal de Justiça de Goiás, atuando 
na Secretaria Interprofissional Forense da Corregedoria Geral de Justiça, como assistente técnica em 
Pedagogia, cujas atividades envolvem coordenar, planejar, avaliar, capacitar, dar apoio e 
assessoramento técnico às Equipes Interprofissionais das Comarcas Polo do Estado de Goiás; 
atender demandas dos juízes corregedores do TJGO, como avaliações técnicas da área de 
competência da Pedagogia e/ou interprofissionais. Auxilia no desenvolvimento de projetos, entre os 
quais se destacam: o Projeto Escuta, voltado à capacitação de profissionais da Rede de Proteção à 
Infância e Juventude e Orientação de Crianças e de Adolescentes sobre abuso sexual; o Projeto 
Amparando Filhos: Transformado Realidades com a Comunidade Solidária, voltado à articulação da 
rede de proteção aos(às) filhos(as) de mulheres presas; e, atualmente, o Projeto Pilares: edificando a 
cultura de paz nas escolas, que visa à formação de profissionais da educação como facilitadores(as) 
em Círculos de Justiça Restaurativa e Construção de Paz. Atua ainda como tutora e instrutora em 
cursos promovidos pela Escola Judicial de Goiás (EJUG), como aqueles que fazem parte dos 
projetos citados e outros. Possui habilitação para atuar como facilitadora e instrutora de Círculos de 
Justiça Restaurativa e Construção de Paz. Tem experiência na Educação Básica, com ênfase nos 
processos de ensino-aprendizagem. Atuou como docente nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental 
no CEPAE/UFG, escola na qual também desenvolveu atividades em 2009-2010; participou dos 
seguintes Projetos de Pesquisa: Laboratório de Formação de Conceitos (LABRINCO), Núcleo de 
Estudos e Pesquisas no Ensino de História (NESPEH) e Educação Inclusiva; participou do projeto de 
extensão "Prevenção ao uso de drogas: ação integrada entre o Cepae e a família", e Projeto de 
Ensino Diferenciado Ponto de Apoio. Atuou como professora regente e coordenadora pedagógica na 
Educação Infantil na Rede Municipal de Educação (RME) de Goiânia, 2011-2013. Fez estágio em 
Educação Infantil no Colégio Marista, 2008, e na Escola Especial Despertar, 2005. Trabalhou com 
jovens em defasagem de série-idade, quando atuou como professora temporária na Rede Estadual 
de Educação de Goiás, 2003-2004. Atuou na área de Pedagogia Empresarial, como instrutora de 
treinamento em empresa privada e no Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE). Integrou o 
Grupo de Estudos e Pesquisas em Literatura Infantil (GEPELIN), 2007-2010. Participou como 
pesquisadora colaboradora da Rede de pesquisadores sobre professores(as) do Centro-Oeste 
(REDECENTRO), na pesquisa: "A produção acadêmica sobre o(a) professor(a): estudo 
interinstitucional da Região Centro-Oeste", ambos vinculados à Faculdade de Educação da 
Universidade Federal de Goiás. Publicou capítulos de livros, artigos em periódicos, anais de eventos 
nacionais e em Portugal; apresentou trabalhos em congressos e seminários; e participou como 
ouvinte em vários congressos, seminários, minicursos e oficinas representativos no campo 
educacional 

  

FACILITADORA DE APRENDIZAGEM 

Nome Simony Freitas de Melo 

Síntese do Currículo 

Graduada em Pedagogia, pela Universidade Federal de Pernambuco. Especialista em Formação de Recursos 
Humanos para Educação, realizada na Faculdade Frassinetti do Recife. Mestra em Educação, pelo Programa 
de Pós-Graduação em Educação, do Núcleo de Formação de Professores da UFPE. Pesquisa e estuda a área 
de Currículo e Diferença Cultural, Educação Não Escolar, Pedagogia Jurídica, Pedagogo no Judiciário, 
Humanização no Atendimento de Crianças e de Adolescentes Vítimas de Violência, Depoimento Especial, 
Escuta Especial. Pedagoga do Tribunal de Justiça de Pernambuco. Membro da Equipe de Entrevistadores 
Forenses do Depoimento Acolhedor do TJPE, desde 2010. Pedagoga da Escola Judicial de Pernambuco 
(ESMAPE). Docente da Pós-Graduação da Esmape. Tutora do curso de Depoimento Especial e do Protocolo 
Brasileiro de Entrevista Forense do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). 

  

FACILITADORA DE APRENDIZAGEM 

Nome Gidair Lopes de Santos 

Síntese do Currículo 

Possui graduação em pedagogia pela Faculdade de Ciências Humanas de Olinda (1989). Pós-graduação em 
Metodologia no Ensino Superior. Especialização em Psicopedagogia Clínica e Institucional. Mestrado 
Profissional em Educação Profissional pelo Instituto Federal de Pernambuco (cursando). Atualmente é 

pedagoga - Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco. Coordenadora do Núcleo de Apoio Psicossocial da 
Comarca de Paulista/PE 
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 6.  DISPOSIÇÕES FINAIS 
6.1 A indicação e matrícula dos profissionais credenciados com atuação nas comarcas e responsáveis técnicos vinculados ao 
Grupo Gestor de Equipes Multidisciplinares (GGEM),  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 inscrito à perda do direito de participar de ações de capacitação 
custeadas ou promovidas pela Escola Superior da Magistratura Tocantinense (ESMAT) pelo período de quatro meses, salvo por 
motivo de licença ou de afastamento previstos em Lei; 
6.4 Os casos omissos e 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, 8  de julho de 2022. 

  
Desembargador MARCO VILLAS BOAS 

Diretor Geral da Esmat 
 

EDITAL nº 156, de 2022 – SEI Nº  22.0.000022081-0 
  
  
O diretor geral da Escola Superior da Magistratura Tocantinense (ESMAT), no uso de suas atribuições, dispõe sobre as normas 
gerais para ingresso e participação no curso Teoria e Prática: o psicólogo no contexto do Judiciário do Tocantins,  a se 
realizar no período de 16 de agosto a 29 de setembro de 2022,  mediante as condições determinadas neste Edital e nos demais 
dispositivos legais aplicados à espécie, conforme segue: 
   
1. DADOS GERAIS 
Nome: Teoria e Prática: o psicólogo no contexto do Judiciário do Tocantins. 
Objetivo: Capacitar colaboradores, colaboradoras, credenciados e credenciadas do GGEM na área de Psicologia para 
elaboração de produtos técnicos com mais alto padrão de qualidade para o atendimento das demandas judiciais e 
administrativas. 
Período de Inscrições: As inscrições ocorrerão no período de 29 de julho a 4 de agosto de 2022. 
Inscrições: As inscrições serão realizadas por indicação, no Processo SEI nº 22.0.000022081-0, pela Coordenação do Grupo 
Gestor das Equipes Multidisciplinares (GGEM), e, após, validadas pela Secretaria Acadêmica da Esmat. 
Público-Alvo: Servidores e servidoras vinculados(as) ao Grupo Gestor das Equipes Multidisciplinares (GGEM) do TJTO; 
credenciados(as) da área de Psicologia que atuam no assessoramento aos juízos demandantes, em processos judiciais ou 
administrativos. 
Carga Horária: 45 horas-aula. 
Modalidade: EaD 
Local: Ambiente Virtual da Esmat e Plataforma Google Meet. 
  
2. VAGAS 
2.1 Quantidade de Vagas: 50; 
2.2 Distribuição das Vagas: 

Público-Alvo Nº de Vagas 

Servidores e servidoras vinculados(as) ao Grupo Gestor das Equipes Multidisciplinares (GGEM) do TJTO; 
credenciados(as) da área de Psicologia que atuam no assessoramento aos juízos demandantes, em 
processos judiciais ou administrativos. 
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3. PRÉ-REQUISITOS  
3.1 Serem servidores e servidoras do Poder Judiciário Tocantinense vinculados(as) ao Grupo Gestor das Equipes 
Multidisciplinares (GGEM) do TJTO; credenciados(as) na área de Psicologia que atuam no assessoramento aos juízos 
demandantes, em processos judiciais ou administrativos. 
  
 4.  FREQUÊNCIA E AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM  
4.1 Os(As) alunos(as) inscritos(as)  e matriculados(as)  deverão participar das atividades, ao vivo, programadas para o dia 17 de 
agosto, dias 6, 13 e 20 de setembro de 2022, das 14h às 16h30, por meio da Plataforma Google Meet (com registro de até 50% 
da frequência no curso), e de todas as atividades de Interação e Avaliação de Aprendizagem no Ambiente Virtual de 
Aprendizagem (AVA), no período de 16 de agosto a 29 de setembro de 2022 (com registro de até 50% da frequência no curso); 
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4.2 Qualquer alteração no cronograma de desenvolvimento, ou no período de realização do curso, esta será comunicada por e-
mail aos(às) alunos(as). Para tanto, os(as)  alunos(as)  deverão atualizar seus e-mails e telefones de contato em seus perfis na 
Secretaria Acadêmica Virtual (SAV) e no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA); 
4.3 As atividades ocorrerão por meio do Ambiente Virtual de Aprendizagem da Esmat – Plataforma Moodle –, sendo necessário 
participar também das webaulas por meio de webaula ao vivo, pelo Google Meet; participar dos fóruns de interação e de 
avaliação; realizar atividades de interação e avaliação, como leitura dos textos propostos, exercícios de fixação, acesso aos links, 
bem como o cumprimento dos prazos para realização das atividades de cada Módulo; 
4.4 Não serão avaliadas atividades enviadas por e-mail ao(à) professor(a), ou seja, todas as ações deverão ser realizadas no 
Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA); 
10.5 Durante o processo, os(as)  alunos(as) deverão cumprir os prazos estabelecidos em cronograma próprio para o 
desenvolvimento das atividades propostas no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), como: webaula ao vivo pelo Google 
Meet, fóruns, leitura, produções e realização das avaliações, de acordo com o exigido pelo(a) professor(a); 
4.6 A frequência das atividades desenvolvidas no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) será registrada com base no 
Relatório de Atividades de Interação e de Avaliação desenvolvidas e entregas no prazo definido em cada atividade, relatório este 
gerado automaticamente pelo sistema – Ambiente Virtual de Aprendizagem; 
4.7 Para registro da frequência nas webaulas que ocorrerão ao vivo, pela Plataforma Google Meet, o acesso deve ser realizado 
exclusivamente pela Secretaria Acadêmica Virtual da Esmat (SAV); 
4.8 Só receberão certificado de conclusão os(as)  alunos(as)  que obtiverem média igual ou superior a 7,0 e frequência igual ou 
superior a 75% de aproveitamento; 
4.9 Todas as atividades desenvolvidas no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) serão monitoradas e avaliadas pelo(a) 
professor(a) e servirão de respaldo para a certificação dos(as)  concluintes; 
4.10 Todos(as)  os(as)  alunos(as)  estarão sujeitos(as)  às regras estabelecidas na Portaria n° 1.965, de 12 de setembro de 
2018, publicada no Diário da Justiça nº 4.348, em 13 de setembro de 2018, e também às regras previstas no Edital próprio do 
curso. 
  
5. CRONOGRAMA E CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
  

Data/Período Horário Conteúdo Programático e/ou Atividades 

De 16 a 23/8/2022 Livre no AVA 

Ambientação: Período de Ambientação no Ambiente Virtual de 
Aprendizagem (AVA), na Plataforma Moodle. 
  
Atuação do GGEM na garantia de direitos sociais.  
Breve histórico, organograma, mapa estratégico, diretrizes, projetos 
estratégicos, programas e serviços à sociedade e grandes desafios. 

De 5 a 9/9/2022  Livre no AVA 

Módulo I 
Fundamentos da Psicologia dentro do contexto jurídico; A doutrina da 
proteção integral e Direitos Humanos; 
Resoluções do Sistema Conselhos de Psicologia e Legislação correlata 
para atuação do psicólogo no âmbito do Poder Judiciário; 
Campos de atuação da Psicologia Jurídica aplicada às diversas Varas; 
Introdução à atuação interdisciplinar nas demandas jurídicas; 
Interface entre as áreas da Psicologia, Pedagogia e Serviço Social, 
referentes ao assessoramento ao Juízo; Estudo de caso 
sociopsicopedagógico. 
  
Facilitadora de Aprendizagem – Doutora Sônia Liane Reichert Rovinski 
  
Carga Horária: 20 horas, sendo 3 aulas ao vivo – webaulas –, pela 
Plataforma Google Meet; 17 horas de atividades assíncronas no Ambiente 
Virtual de Aprendizagem. 
Atividades de Interação e Avaliação de Aprendizagem Obrigatórias no 
Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) da Esmat. 
Acesso ao AVA com interação entre a professora e demais alunos(as), via 
fórum, leitura dos textos, acesso aos links e realização das atividades de 
avaliação de aprendizagem – atividades obrigatórias para composição da 
nota e frequência do curso. 
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Data/Período Horário Conteúdo Programático e/ou Atividades 

De 12 a 16/9/2022  Livre no AVA 

Módulo II 
Técnicas e instrumentos psicológicos no âmbito da psicologia jurídica; 
Entrevista; 
Avaliação psicológica; 
Estudo psicossocial; 
Perícia; 
Psicodiagnóstico; 
Encaminhamentos. 
  
Facilitador de Aprendizagem – Doutor Lucas Dannilo Aragão Guimarães 
  
Carga Horária: 15 horas, sendo 3 webaulas ao vivo –, pela Plataforma 
Google Meet; 12 horas de atividades assíncronas no Ambiente Virtual de 
Aprendizagem. 
Atividades de Interação e Avaliação de Aprendizagem Obrigatórias no 
Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) da Esmat. 
Acesso ao AVA com interação entre o professor e demais alunos(as), via 
fórum, leitura dos textos, acesso aos links e realização das atividades de 
avaliação de aprendizagem – atividades obrigatórias para composição da 
nota e frequência do curso. 
  

De 19 a 23/9/2022 Livre no AVA 

Módulo III 
Fundamentos da escrita de documentos no contexto forense; 
O parecer crítico e o papel do psicólogo; 
Elaboração de documentos conjuntos; 
Questões éticas da Psicologia no contexto jurídico. 
  
Facilitador de Aprendizagem – Handersenn Shouzo Abe 
  
Carga Horária: 10 horas, sendo 3 webaulas ao vivo –, pela Plataforma 
Google Meet; 7 horas de atividades assíncronas no Ambiente Virtual de 
Aprendizagem. 
Atividades de Interação e Avaliação de Aprendizagem Obrigatórias no 
Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) da Esmat. 
Acesso ao AVA com interação entre o professor e demais alunos(as), via 
fórum, leitura dos textos, acesso aos links e realização das atividades de 
avaliação de aprendizagem – atividades obrigatórias para composição da 
nota e frequência do curso. 
  

17/8/2022 
Quarta-feira 

Das 14h às 16h30 
Webaula ao vivo, por meio da Plataforma Google Meet.  
  
Participação Obrigatória 

6/9/2022 
Terça-feira 

Das 14h às 16h30 
Webaula ao vivo, por meio da Plataforma Google Meet.  
  
Participação Obrigatória 

13/9/2022 
Terça-feira 

Das 14h às 16h30 
Webaula ao vivo, por meio da Plataforma Google Meet.  
  
Participação Obrigatória 

20/9/2022 
Terça-feira 

Das 14h às 16h30 
Webaula ao vivo, por meio da Plataforma Google Meet.  
  
Participação Obrigatória 
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FACILITADORA DE APRENDIZAGEM 

Nome Sônia Liane Reichert Rovinski 

Síntese do Currículo 

Graduada em Psicologia, pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, 1981. Mestra 
em Psicologia Social e da Personalidade, pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do 
Sul,1993. Doutora em Psicologia, pela Universidade de Santiago de Compostela, 2003. Pós-Doc no 
GEAPAP – UFRGS–, com pesquisa sobre instrumentos de avaliação na área forense. Trabalhou 
como psicóloga no Sistema Penitenciário do RS, 1982-1993; e psicóloga perita judiciária no Tribunal 
de Justiça do Rio Grande do Sul, 1993-2013. Atua na área da Psicologia Forense como perita e 
assistente técnica. Docente convidada em disciplinas de avaliação e perícia psicológica em cursos de 
Pós-Graduação na UFRGS, Unisinos, UNIGRAD-Bahia, Universidade Potiguar de Natal, CE, 
Universidade de Passo Fundo, IPOG, Academia Judicial do TJSC e Academia Judicial do Tocantins. 
Realiza palestras e capacitação para psicólogos que trabalham em tribunais de justiça. Possui 
experiência na área de Psicologia Jurídica, atuando principalmente nos seguintes temas: Avaliação 
Psicológica, Perícia Forense, Vitimização, Psicologia Jurídica e Violência 

  

FACILITADOR DE APRENDIZAGEM 

Nome Lucas Dannilo Aragão Guimarães 

Síntese do Currículo 

Doutor na área de Avaliação Psicológica, pela Universidade São Francisco (Nota CAPES 7). Mestre 
em Ciências e Saúde (UFPI), na área de Concentração em Avaliação e Saúde Mental, com 
intercâmbio acadêmico-científico na Università Degli Studi di Torino (UNITO, Itália). Graduado em 
Psicologia, pela Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Estadual do Piauí (UESPI); e em 
Odontologia, pela Universidade Federal do Piauí (UFPI). Neuropsicólogo e Psicólogo Clínico, pelo 
Conselho Federal de Psicologia (CFP). Especialista em Neuropsicologia (UNINTER), Saúde Mental 
(UNINTER) e Terapia Cognitivo-Comportamental (UESPI). Atualmente é professor adjunto de 
Psicodiagnóstico, do Departamento de Psicologia, Universidade Estadual do Piauí (UESPI); analista 
judiciário - psicólogo (TJ-MA), com atuação técnico-especializada em Perícia Psicológica Forense nas 
áreas Criminal e Cível. Instrutor de treinamento e capacitações em Depoimento Especial, Entrevista 
Forense e Análise de Credibilidade da Declaração. Membro Associado do American College of 
Forensic Psychology (ACFP), do GT de Avaliação Psicológica e Psicopatologia da ANPEPP e 
presidente do GT de Avaliação Psicológica do CRP-21. Atualmente é coordenador e fundador do 
Laboratório de Avaliação Psicológica e Perícia Psicológica (LAPeP) da UESPI. Coordenador da Pós-
Graduação em Psicologia Jurídica com ênfase em Perícia Psicológica, pelo IPOG. Pesquisador nas 
áreas de Construção de Instrumentos Psicológicos, Entrevista Forense, Cognição e Trauma. 

  

FACILITADOR DE APRENDIZAGEM 

Nome Handersenn Shouzo Abe 

Síntese do Currículo 

Psicólogo CRP09/6488; Especialista em Psicologia Jurídica e Docência Superior. Professor 
Universitário e de Pós-Graduação. Atua com Psicologia Clínica; Psicologia Jurídica; Perícia 
Psicológica; Assistência Técnica em Psicologia; Consultoria em Processos Éticos para profissionais 
de Psicologia; Supervisão em Avaliação Psicológica no âmbito jurídico, Elaboração de Documentos 
Psicológicos e Psicologia Clínica; Foi conselheiro no Conselho Regional de Psicologia, Goiás CRP09 
por dois mandatos (2013 a 2019) onde esteve como vice-presidente; presidente das Comissões de 
Psicologia Jurídica, Comissão de Discentes em Psicologia, Comissão de Comunicação do CRP09, 
membro da Comissão de Orientação e Ética (COE), Comissão de Orientação e Fiscalização (COF). 
Membro do Instituto Brasileiro de Direito da Família (IBDFAM). Membro da Comissão de Relações 
Acadêmicas e Interdisciplinar (IBDFAM). Trabalhou por cinco anos no sistema prisional de Aparecida 
de Goiânia na Central de Avaliação e Perícia (2009 a 2014). 

  
 6.  DISPOSIÇÕES FINAIS 
6.1 A indicação e matrícula dos profissionais credenciados com atuação nas comarcas e responsáveis técnicos vinculados ao 
Grupo Gestor de Equipes Multidisciplinares (GGEM),  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 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; 
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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, 8  de julho de 2022. 

 
  
 

Desembargador MARCO VILLAS BOAS 
Diretor Geral da Esmat 

  
 

 

 

Portarias 
PORTARIA Nº 029, de 2022 – SEI nº 21.0.000026156-1 

  
O Excelentíssimo Senhor Desembargador MARCO VILLAS BOAS, diretor geral da Escola Superior da Magistratura 
Tocantinense (ESMAT), no uso das atribuições que a Resolução no 076, de 2014, lhe confere e, 
  
   
 
CONSIDERANDO a importância de fortalecer as instituições públicas voltadas na aplicação das normas que garantem o 
desenvolvimento integral de crianças de 0 a 6 anos, nos âmbitos psicológico, social, legal, administrativo e processual, à luz dos 
critérios, regras e princípios previstos na Constituição Federal, no Estatuto da Criança e do Adolescente e no Marco Legal da 
Primeira Infância, além de entender o funcionamento da rede de serviços de proteção a crianças e adolescentes. 
  
R E S O L V E 
  
Art. 1º Designar o juiz Adriano Gomes de Melo como coordenador, sem prejuízo de sua função, do curso DIÁLOGOS 
NECESSARIOS SOBRE O MARCO LEGAL DA PRIMEIRA INFÂNCIA, a ser promovido pela Escola Superior da Magistratura 
Tocantinense (ESMAT). 
  
Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
  
Publique-se. Cumpra-se. 
  
Palmas-TO, 8 de julho de 2022. 
  

 
  

Desembargador MARCO VILLAS BOAS 
Diretor Geral da Esmat 
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EURÍPEDES (Relator) 
Des. EURÍPEDES LAMOUNIER (Vogal) 
Des. ADOLFO AMARO MENDES (Vogal) 
 

4ª TURMA JULGADORA 
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