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SEÇÃO JUDICIAL 

2ª CÂMARA CÍVEL 
SECRETÁRIO: CARLOS GALVÃO CASTRO NETO 

Intimações de acórdãos 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0005044-93.2021.8.27.2731/TO 
RELATOR: DESEMBARGADOR EURÍPEDES LAMOUNIER 
APELANTE: MARIA DINALVA MILHOMEM CARNEIRO (AUTOR) 
ADVOGADO: RICARDO PEREIRA SOARES GLORIA (OAB TO009166) 
APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (RÉU) 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E REPARAÇÃO DE 
DANOS MORAIS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO – DESCONTOS EM PROVENTOS DE APOSENTADORIA – NEGATIVA DE 
PACTUAÇÃO PELO AUTOR - PRESCRIÇÃO – TERMO INICIAL – DATA DE VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. Fundada a 
demanda de reconhecimento de inexistência de relação jurídica, repetição de indébito e indenização por danos morais, na 
ausência de contratação do mútuo, que redundou em descontos mensais dos proventos de aposentadoria da parte autora, a 
ação está submetida ao prazo prescricional quinquenal, do art. 27 do Código de Defesa do Consumidor, funcionando, como 
termo inicial, a data de vencimento da última parcela, momento que os efeitos do pacto se exaurem da órbita jurídica da vítima. 
Ultrapassado, na hipótese, o lapso temporal, irretocável a sentença que pronunciou a prescrição da ação. 
ACÓRDÃO: A a Egrégia 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por unanimidade, conhecer do 
recurso manejado e negar-lhe provimento, nos termos do voto do(a) Relator(a).Palmas, 06 de julho de 2022. 
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0007418-64.2021.8.27.2737/TO 
RELATOR: DESEMBARGADOR EURÍPEDES LAMOUNIER 
APELANTE: MUNICIPIO DE PALMAS (AUTOR) 
PROCURADOR: PATRÍCIA MACEDO ARANTES   PGM268401  
APELADO: GOLD PALMAS COMERCIO E SERVICOS EM TELECOMUNICACOES LTDA (RÉU) 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. EXECUÇÃO FISCAL 
VEICULADA PARA COBRANÇA DE VALOR INFERIOR AO ESTABELECIDO EM LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL COMO 
MÍNIMO PARA AJUIZAMENTO. NORMA QUE DISPENSA A PROPOSITURA DA EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE 
DISCRICIONARIEDADE DO CREDOR. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Existindo lei complementar municipal a, 
expressamente, dispensar o ajuizamento da execução fiscal para cobrança de valor inferior ao definido na própria lei como 
mínimo a interessar a cobrança judicial, deve o processo ser extinto por ausência de interesse processual, sem prejuízo, é claro, 
dos outros meios administrativos de cobrança. 2. Ao utilizar o termo "dispensada", e não "dispensável", o legislador municipal, 
indubitavelmente, optou por retirar do Fisco a liberdade de escolha para propositura da demanda em cada caso específico (art. 
4º, caput, LCM 279/2013), sendo de valioso registro que tal discricionariedade encontra-se presente quando o valor da execução 
já ajuizada se tornar inferior ao mínimo legal definido na norma complementar editada, em regra, para cada exercício (art. 4º, §§ 
1º e 2º, LCM 279/2013). 3. Recurso conhecido e improvido. 
ACÓRDÃO: A a Egrégia 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por unanimidade, CONHECER 
do presente apelo para, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, para manter inalterada a sentença ora vergastada. Sem 
honorários recursais, já que na r. sentença não houve condenação ao pagamento dos ônus sucumbenciais, nos termos do voto 
do(a) Relator(a). Palmas, 06 de julho de 2022. 
 
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0002209-94.2022.8.27.2700/TO 
RELATOR: DESEMBARGADOR EURÍPEDES LAMOUNIER 
AGRAVANTE: GERAILDES BRANDINA DE SANTANA 
ADVOGADO: TIHANNY NOGUEIRA CAVALCANTE (OAB TO008833) 
ADVOGADO: RONALDO PEREIRA MENDES (OAB TO008581) 
AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A. 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA COMPROVADA. DECISÃO 
REFORMADA. 1. O benefício da gratuidade da justiça tem escopo social, o qual não se atenderá se concedido indistintamente. 
Mais que isso, trata-se de direito social na acepção da garantia de acesso à justiça com isonomia substancial, devendo ser 
compreendido e aplicado sob a percepção de seu impacto econômico, bem como de que os recursos disponíveis, ao contrário 
das necessidades, são limitados. 2. De início, a parte agravante informa que é aposentada e sua única fonte de renda é o valor 
que percebe a título de benefício previdenciário, ato este comprovado pelos extratos bancários juntados aos autos, os quais 
demonstram que sua renda líquida gira em torno de R$ 1.220,00 (mil duzentos e vinte reais). 3. Nesse sentido, o direito ora 
pretendido pela parte agravante merece amparo, pois negar-lhe a concessão da assistência judiciária gratuita seria tolher o 
acesso à justiça, uma vez que esta não possui condições de arcar com as custas processuais que giram em torno de R$ 703,37 
(setecentos e três reais e trinta e sete centavos). 4. Recurso conhecido e provido. 
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ACÓRDÃO: A a Egrégia 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por unanimidade, CONHECER 
do recurso de agravo de instrumento e DAR-LHE PROVIMENTO, alterando a decisão impugnada, deferindo a justiça gratuita, 
nos termos do voto do(a) Relator(a). Palmas, 06 de julho de 2022. 
 
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0002705-26.2022.8.27.2700/TO 
RELATOR: DESEMBARGADOR EURÍPEDES LAMOUNIER 
AGRAVANTE: ESTADO DO TOCANTINS 
PROCURADOR: RENAN SALES DE MEIRA   PG116857941   
AGRAVADO: BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A 
ADVOGADO: ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO (OAB SP098628) 
AGRAVADO: CHARLES ALEXANDER FORBES   
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CONSTRIÇÃO DE BENS DE EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL 
PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. ART. 6º, § 7º-B DA LEI 11.101/2005. DECISÃO REFORMADA. 1. A Lei 
11.101/2015, a qual regula a recuperação judicial, a extrajudicial e a falência do empresário e da sociedade empresária, 
preceitua em seu art. 6º, § 7-B que não se aplica à execuções fiscais o constante nos incisos I, II e III do caput, sendo admitida a 
competência do juízo da recuperação judicial para determinar a substituição dos atos de constrição que recaíssem sobre bens de 
capital essencial à manutenção da atividade empresarial até o encerramento da recuperação judicial, a qual é implementada 
mediante cooperação jurisdicional. 2. Nesse ínterim, observa-se que em caso de execução fiscal a competência para constrição 
dos bens é do Juízo de origem, no entanto, este deve cientificar o Juízo em que tramita a Recuperação Judicial para que este 
último analise a necessidade de eventual suspensão dos atos de constrição em detrimento da manutenção das atividades da 
empresa. 3. Assim, vislumbro que o entendimento exarado na origem vai em contramão ao disciplinado em lei específica, bem 
como em precedentes dos Tribunais Pátrios, razão pela qual merece reforma. 4. Recurso conhecido e provido. 
ACÓRDÃO: A a Egrégia 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por unanimidade, CONHECER 
do recurso de agravo de instrumento e DAR-LHE PROVIMENTO, no sentido de reformar a decisão de origem para deferir a 
constrição de bens da parte executada, devendo, no entanto, ser cientificado o Juízo em que tramita a Recuperação Judicial para 
eventual suspensão da constrição nos termos do art. 6º, § 7º-B da Lei 11.101/2005, nos termos do voto do(a) Relator(a). Palmas, 
06 de julho de 2022. 
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0012548-25.2022.8.27.2729/TO 
RELATOR: DESEMBARGADOR EURÍPEDES LAMOUNIER 
APELANTE: BANCO DO BRASIL SA (AUTOR) 
ADVOGADO: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS (OAB TO06515A) 
ADVOGADO: JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA (OAB TO06513A) 
APELADO: ARTHUR FERNANDO MELLO LOBATO (RÉU) 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
APELAÇÃO CÍVEL – BUSCA E APREENSÃO – NOTIFICAÇÃO ENVIADA PARA O ENDEREÇO CONSTANTE NO CONTRATO 
– FALTA DE PROVA DE COMUNICAÇÃO DA ALTERAÇÃO DO ENDEREÇO – MORA CONSTITUÍDA.  Pela dicção dos artigos 
2º, § 2º, e 3ª, do Decreto-Lei n. 911/69, é requisito basilar a prova da constituição em mora do devedor na ação de busca e 
apreensão. O banco demandante trouxe aos autos notificação extrajudicial no evento 1, sendo a carta de notificação e a 
correspondência enviada por Correios com AR devolvida apontando que o destinatário “mudou-se”. É possível verificar que o 
contrato juntado com a inicial traz o mesmo endereço apontado na correspondência devolvida com informação de “mudou-se”. 
Assim, uma vez que houve o envio no endereço indicado pelo contratante, NOTIFICADO está o devedor, como comprova a 
Carta Registrada em anexo, ficando assim, devidamente constituído em MORA, conforme preceituado no §2º, do Artigo 2º do 
Decreto Lei 911/69, observando as alterações trazidas pela Lei 13.043/2014, uma vez que a obrigação de informar alteração de 
endereço é exclusiva do contratante. Apelo provido. Sentença cassada.  
ACÓRDÃO: A a Egrégia 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por unanimidade, conhecer do 
recurso, para cassar a sentença e determinar seu retorno à instância de origem para que seja dado o devido prosseguimento ao 
feito, nos termos do voto do(a) Relator(a). Palmas, 06 de julho de 2022. 
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000326-28.2022.8.27.2728/TO 
RELATOR: DESEMBARGADOR EURÍPEDES LAMOUNIER 
APELANTE: ADEMAR TAVARES GUIMARAES (AUTOR) 
ADVOGADO: RICARDO PEREIRA SOARES GLORIA (OAB TO009166) 
APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (RÉU) 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E REPARAÇÃO DE 
DANOS MORAIS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO – DESCONTOS EM PROVENTOS DE APOSENTADORIA – NEGATIVA DE 
PACTUAÇÃO PELO AUTOR - PRESCRIÇÃO – TERMO INICIAL – DATA DE VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. Fundada a 
demanda de reconhecimento de inexistência de relaçãojurídica, repetição de indébito e indenização por danos morais, na 
ausência de contratação do mútuo, que redundou em descontos mensais dos proventos de aposentadoria da parte autora, a 
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ação está submetida ao prazo prescricional qüinqüenal, do art. 27 do Código de Defesa do Consumidor, funcionando, como 
termo inicial, a data de vencimento da última parcela, momento que os efeitos do pacto se exaurem da órbita jurídica da vítima. 
Ultrapassado, na hipótese, o lapso temporal, irretocável a sentença que pronunciou a prescrição da ação. 
ACÓRDÃO: A a Egrégia 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por unanimidade, conhecer do 
recurso manejado e negar-lhe provimento, nos termos do voto do(a) Relator(a). Palmas, 06 de julho de 2022. 
 
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0001191-38.2022.8.27.2700/TO 
RELATOR: DESEMBARGADOR EURÍPEDES LAMOUNIER 
AGRAVANTE: MARIA SUZETE CARDOSO DA SILVA SOUZA 
PROCURADOR: JOSSERRAND MASSIMO VOLPON   TO05393A 
ADVOGADO: JOSSERRAND MASSIMO VOLPON (OAB TO05393A) 
AGRAVADO: AYMORÉ CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE MODIFICAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C CONSIGNATÓRIA. CONTRATO 
DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. TUTELA DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO NA POSSE DO BEM E ABSTENÇÃO DE 
RESTRIÇÃO CREDITÍCIA. AUTORIZAÇÃO DE DEPÓSITO DO VALOR DAS PARCELAS. INCABÍVEL. ANTECIPAÇÃO DE 
TUTELA INDEFERIDA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO 
MANTIDA. 1. Na hipótese dos autos, a agravante pretende reformar a decisão de primeiro grau, para que seja deferida a tutela 
de urgência, para que se determine ao banco ora agravado que não inclua seu nome nos cadastros de Restrição ao Crédito e a 
manutenção na posse do veículo, além de autorizar o pleito consignatório com depósito das parcelas vencidas e vincendas para 
afastar a mora. 2. Com efeito, a pretensão de consignação de prestações em valor que o devedor entende devido, em face do 
ajuizamento de ação revisional do contrato bancário, mesmo que baseada em alegada abusividade de cláusulas, não autoriza, 
por si só, que sejam afastados os efeitos da mora e não impede o credor de praticar atos executórios. Outrossim, o impedimento 
de negativação do nome da agravante e a garantia de posse do bem não se mostram cabíeis; visto que, em situação de 
inadimplência, as iniciativas da instituição financeira se mostrariam legítimas, a princípio. 3. Nos termos do artigo 300 do Código 
de Processo Civil, a tutela provisória de urgência é cabível quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e 
o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo; requisitos este que não restaram presentes no caso em questão, 
devendo ser mantido o indeferimento do pedido de antecipação da tutela. 4. Recurso conhecido e provido. 5. Decisão mantida. 
ACÓRDÃO: A a Egrégia 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por unanimidade, conhecer do 
recurso, contudo, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo inalterada a decisão agravada, nos termos do voto do(a) Relator(a). 
Palmas, 06 de julho de 2022. 
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0012209-09.2020.8.27.2706/TO 
RELATOR: DESEMBARGADOR EURÍPEDES LAMOUNIER 
APELANTE: MARIA APARECIDA COSTA REIS (AUTOR) 
ADVOGADO: ESTELAMARIS POSTAL (DPE) 
APELADO: INCORPORADORA VILA BOA LTDA (RÉU) 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
MP: MINISTÉRIO PÚBLICO (MP) 
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA C/C RETIFICAÇÃO DE REGISTRO IMOBILIÁRIO. EXTINÇÃO 
DO FEITO POR FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. IMPOSIÇÃO DA BUSCA NA ESFERA EXTRAJUDICIAL. FACULDADE 
DO INTERESSADO.  RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. 1. O interesse processual está associado 
à utilidade da prestação jurisdicional, no qual se verifica a indispensabilidade da busca junto ao judiciário para obtenção da tutela 
pretendida pela parte autora. Outrossim, em razão do princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto do art. 5º, XXXV, da CF, 
não é possível condicionar o pedido judicial de reconhecimento de usucapião à existência de pleito na via administrativa. 2. No 
caso dos autos, tem-se que a busca extrajudicial de usucapião constitui em mera faculdade do interessado, na forma do art. 216-
A da Lei nº 6.015/73 (Lei de Registros Públicos), acrescentado pelo art. 1.071 do CPC; não existindo na Lei nenhuma vedação à 
opção de propositura direta na esfera judicial, não tendo que se impor à requerente prévio esgotamento administrativo. 3. 
Recurso conhecido e provido. 4. Sentença cassada. 
ACÓRDÃO: A a Egrégia 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por unanimidade, conhecer do 
recurso manejado e, DAR-LHE PROVIMENTO, para cassar a sentença de primeiro grau, determinando o retorno dos autos à 
origem para regular processamento do feito, nos termos do voto do(a) Relator(a). Palmas, 06 de julho de 2022. 
 
 
 
 
 
 



ANO XXXIV-DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 5230 PALMAS-TO, TERÇA-FEIRA, 19 DE JULHO DE 2022 5 

 

 
 

1ª CÂMARA CRIMINAL 
SECRETÁRIO: WANDELBERTE RODRIGUES OLIVEIRA 

Comunicados 
CONVOCAÇÃO PARA A 14ª SESSÃO ORDINÁRIA  

DE JULGAMENTO VIRTUAL 2022 
  

Em conformidade com as Resoluções n° 7-PRESIDÊNCIA/ASPRE (DJ 4699, pág. 54, de 18/3/2020) e n° 13- 
PRESIDÊNCIA/ASPRE (DJ 4756, pág. 54/55, de 22/6/2020), bem como Regimento Interno deste Tribunal de Justiça e normas 
processuais, CONVOCO a 14ª Sessão Ordinária de Julgamento Virtual da 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do 
Estado do Tocantins para iniciar-se à 0h do dia 2/8/2022 e término às 23h59 do dia 8/8/2022. Serão julgados na sessão 
virtual tanto os feitos incluídos em pauta de julgamento cuja publicação ocorrerá no Diário da Justiça para intimação de 
representantes judiciais e partes, bem como os feitos retirados de julgamento das sessões virtuais anteriores, estes últimos 
independentemente de intimação. Havendo previsão regimental de sustentação oral será admitido o pedido formulado 
diretamente nos autos ou no campo próprio do sistema e-Proc (ações – pedido de preferência/sustentação oral) desde 
que tempestivamente, ou seja, até à 0h do dia 2/8/2022, início da sessão virtual. Os processos com pedido de 
sustentação oral serão retirados de julgamento e incluídos em mesa, independentemente de publicação, para 
julgamento em Sessão Ordinária Presencial no dia 9/8/2022 às 14h, devendo o(a) representante judicial comparecer no 
Plenário da 1ª Câmara Criminal localizado no 1º Andar do prédio do Tribunal de Justiça, Praça dos Girassóis, 
Palmas/TO. Em caso de não comparecimento do(a) representante judicial, o processo será julgado no Plenário Virtual sem 
sustentação oral.  
Publique-se. 
Registre-se. 
Palmas/TO, 19 de julho de 2022. 
  

Desembargador ADOLFO AMARO MENDES 
Presidente da 1ª Câmara Criminal 

 

1º GRAU DE JURISDIÇÃO 
ANANÁS 

Diretoria do foro 

Portarias 
  
Portaria de Designação de fiscal de execução de contrato n°1657 
O Excelentíssimo Senhor Juiz de Direito e Diretor do Foro desta comarca de Ananás - TO, Herisberto e Silva Furtado Caldas, no 
uso das atribuições legais e na forma da lei, 
CONSIDERANDO a assinatura dos Contratos nº 73 e 74/2020 (eventos 3140060 e 3140734), no processo SEI 
n. 18.0.000035012-1. 
CONSIDERANDO o teor do Memorando 1476 DSG, do processo SEI n. 22.0.000022411-5, solicitando dados atualizados acerca 
do Fiscal de Execução de Contrato relativo aos serviços de limpeza, copeiragem, recepção, exercidos pela empresa MONTANA 
ASSESSORIA EMPRESARIAL- EIRELI. 
RESOLVE: 
Artigo 1º. DESIGNAR o servidor HATUS NEGREIROS SOARES, matrícula funcional: 356095, Secretário do Juízo, para exercer 
a função de fiscal titular de execução de contrato nesta Comarca de Ananás/TO, relacionado aos serviços de limpeza. 
Artigo 2º. Ficam revogadas as disposições em contrário. 
Artigo 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 
 

ARAGUAINA 
Central de execuções fiscais 

Editais de citações com prazo de 30 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO (COM PRAZO DE 30 DIAS) Nº 5928435 
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 F MIRANDA - CNPJ n°: 18.813.532/0001-03, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para 
que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0028506-28.2019.8.27.2706, que lhe move o 
MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a importância de R$ 20.130,46 (vinte mil, 
cento e trinta reais e quarenta e seis centavos), representada pela CDA n° 20190000169, datada de 22/04/2022, 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 
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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: "(Desse modo, DETERMINO ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e 
Ações de Saúde Pública que: 1. Proceda com a busca por endereço(s) do(a)(s) executado(a)(s) nos sistemas RENAJUD, 
INFOJUD e INFOSEG. 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; 1.  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: 2.  – Havendo 
pedido de citação por Edital, DEFIRO desde logo o pedido formulado, proceda com a CITAÇÃO POR EDITAL, com prazo de 30 
(trinta) dias, com posterior intimação da exequente para manifestar-se nos autos; 3. Na ausência de demais pedidos, INTIME a 
exequente para que, no prazo de 60 (sessenta) dias, prossiga com a marcha processual; )" 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 19 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 DIAS) Nº 5907933 
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): ORIENE TEIXEIRA DE SOUSA - CPF n°: 924.594.122-15, por estar atualmente em lugar incerto e não 
sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0026018-66.2020.8.27.2706, que lhe 
move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a importância de R$ 1.190,79 
(um mil, cento e noventa reais e setenta e nove centavos), representada pela CDA n° 20200037486, datada de 08/06/2020, 
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: "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 15 dias do mês de julho de 2022. Eu, Jucélia de Almeida Pedroso Souza,  
Auxiliar Judiciário, que o digitei. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO (COM PRAZO DE 30 DIAS) Nº 5907865 
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): TOMÉ DE OLIVEIRA FILHO - CPF n°: 014.086.503-98, por estar atualmente em lugar incerto e não 
sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0024421-96.2019.8.27.2706, que lhe 
move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a importância de R$ 2.057,26 
(dois mil, cinquenta e sete reais e vinte e seis centavos), representada pelas CDAs n° 20190026675 e nº: 20190026676 datada 
de 26/09/2019, 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: "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 15 dias do mês de julho de 
2022. Eu, Jucélia de Almeida Pedroso Souza, Auxiliar Judiciário, que o digitei. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO (COM PRAZO DE 30 DIAS) Nº 5929220 
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): P H F MASSUIA & CIA. LTDA. - CNPJ n°: 28.239.638/0001-07, por estar atualmente em lugar incerto e 
não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0029683-90.2020.8.27.2706, que 
lhe move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a importância de R$ 
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25.167,47 (vinte e cinco mil, cento e sessenta e sete reais e quarenta e sete centavos), representada pela CDA n° 20200044739, 
datada de 02/10/2020, 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: "(Desse modo, DETERMINO ao 
Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública que: 1. Proceda com a busca por endereço(s) do(a)(s) 
executado(a)(s) nos sistemas RENAJUD, INFOJUD e INFOSEG. 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: 5. – Havendo pedido de citação por Edital, DEFIRO desde logo o pedido formulado, proceda com a CITAÇÃO 
POR EDITAL, com prazo de 30 (trinta) dias, com posterior intimação da exequente para manifestar-se nos autos; 6. – Na 
ausência de demais pedidos, INTIME a exequente para que, no prazo de 60 (sessenta) dias, prossiga com a marcha 
processual; 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 19 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 DIAS) Nº 5907622 
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): FRANCISCO HORACIO DA SILVA - CPF n°: 062.276.002-53, por estar atualmente em lugar incerto e 
não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0025422-82.2020.8.27.2706, que 
lhe move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a importância de R$ 1.164,36 
(um mil, cento e sessenta e quatro reais e trinta e seis centavos), representada pela CDA n° 20200036860, datada 
de 01/06/2020, 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: "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 15 dias do mês de julho de 
2022. Eu, Jucélia de Almeida Pedroso Souza, Auxiliar Judiciário, que o digitei. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO (COM PRAZO DE 30 DIAS) Nº 5907787 
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 JOSE FILHA DE SOUSA - CPF n°: 260.723.351-87, por estar atualmente em lugar incerto e não 
sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0025632-36.2020.8.27.2706, que lhe 
move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a importância de R$ 1.298,02 
(um mil, duzentos e noventa e oito reais e dois centavos), representada pela CDA n° 20200037408, datada de 05/06/2020, 
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: "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 15 dias do mês de julho de 2022. Eu, Jucélia de Almeida Pedroso Souza, 
Auxiliar Judiciário, que o digitei. 
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EDITAL DE CITAÇÃO (COM PRAZO DE 30 DIAS) Nº 5907188 
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): CORINA VIEIRA DOS SANTOS - CPF n°: 095.814.481-87, por estar atualmente em lugar incerto e não 
sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0024205-04.2020.8.27.2706, que lhe 
move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a importância de R$ 6.177,26 
(seis mil, cento e setenta e sete reais e vinte e seis centavos), representada pelas CDAs Nº: 20200044012 e Nº: 20200044013, 
datada de 16/09/2020, 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: "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 15 dias do mês de julho de 
2022. Eu, Jucélia de Almeida Pedroso Souza, Auxiliar Judiciário, que o digitei. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO (COM PRAZO DE 30 DIAS) Nº 5906593 
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): PATRICIA MARIA DE OLIVEIRA - CPF n°: 053.488.131-92, por estar atualmente em lugar incerto e não 
sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0010566-16.2020.8.27.2706, que lhe 
move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a importância de R$ 5.773,37 
(cinco mil, setecentos e setenta e três reais e trinta e sete centavos), representada pela CDA n° 20190035570, datada de 
26/11/2019, 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 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 15 dias do mês de julho de 
2022. Eu, Jucélia de Almeida Pedroso Souza, 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): DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO B & R LTDA - CPF/CNPJ n°: 
07.904.933/0001-52, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO 
DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0016318-37.2018.8.27.2706, que lhe move o ESTADO DO TOCANTINS, bem como, para, no prazo 
de 05 (cinco) dias, para pagar a importância de R$ 137.530,85 (cento e trinta e sete mil, quinhentos e trinta reais e oitenta e cinco 
centavos), representada pela CDA n° C-1013/2018, datada de 13/04/2018, 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: "(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 INFOSEG e SISBAJUD; 
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, ademais, defiro desde logo a CITAÇÃO POR EDITAL 
requerida no evento 42, com prazo de 30 (trinta) dias, com posterior intimação da exequente para manifestar-se nos autos; 
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 
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do Tocantins, aos 19 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 5932733 
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 GOMES CARVALHO - CPF/CNPJ n°: 402.012.441-87, por estar atualmente em lugar incerto e 
não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0029332-54.2019.8.27.2706, que 
lhe move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a importância de R$ 6.221,09 
(seis mil, duzentos e vinte e um reais e nove centavos), representada pela CDA n° 20190027668,20190027669,20190027670, 
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: "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);" 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 19 
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): HAIDE MARIA PEREIRA - CPF/CNPJ n°: 235.136.241-15, por estar atualmente em lugar incerto e não 
sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0015846-31.2021.8.27.2706, que lhe 
move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a importância de R$ 1.559,36 
(um mil, quinhentos e cinquenta e nove reais e trinta e seis centavos), representada pela CDA n° 20210038443 e 20210038444, 
datada de 01/07/2021, 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 de 30 (trinta) dias, nos termos do art. 8º, inciso IV, da Lei de Execuções Fiscais; e...)" 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 12 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 (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): ELIANE SOARES DE SOUZA - CPF/CNPJ n°: 995.185.541-53, por estar atualmente em lugar incerto e 
não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0024177-36.2020.8.27.2706, que 
lhe move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a importância de R$ 1.385,01 
(um mil, trezentos e oitenta e cinco reais e um centavo), representada pela CDA n° 20200044195, datada de 16/09/2020, 
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: "(...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 
de 30 (trinta) dias, nos termos do art. 8º, inciso IV, da Lei de Execuções Fiscais; e...)" 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 12 dias do mês de julho de 
2022. Eu, ANA CAROLYNA DOS SANTOS MACEDO, Auxiliar Judiciário, que o digitei. 
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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): MARIA DE SOUZA DA LUZ - CPF/CNPJ n°: 302.233.341-20, por estar atualmente em lugar incerto e 
não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0027035-40.2020.8.27.2706, que 
lhe move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a importância de R$ 1.813,62 
(um mil, oitocentos e treze reais e sessenta e dois centavos), representada pela CDA n° 20200051022, datada de 16/11/2020, 
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: "(...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 
de 30 (trinta) dias, nos termos do art. 8º, inciso IV, da Lei de Execuções Fiscais; e...)" 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 2 dias do mês de julho de 
2022. Eu, ANA CAROLYNA DOS SANTOS MACEDO, Auxiliar Judiciário, que o digitei. 
 

Vara especializada no combate à violência contra a mulher 

Editais de intimações com prazo de 20 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO: 20 DIAS 
Classe da ação: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha) Criminal 
Nº dos Autos: 0011071-36.2022.8.27.2706 
Acusado: F. A. M. 
Vítima: S. C. V. B. 
Cirlene Maria de Assis Santos Oliveira, Juíza de Direito titular pela Vara Especializada no Combate a Violência Doméstica e 
Familiar contra a Mulher desta Cidade e Comarca de Araguaína Estado do Tocantins. FAZ SABER a todos os que o presente 
edital virem, ou dele tiverem conhecimento, que por meio deste edital fica(m) INTIMADO(A)(s): F. A. M., brasileiro, servente de 
obras, união estável, nascido no dia 10/09/1979, filho de Maria das Graças Alves Martins, CPF n° 879.414.491-53, atualmente 
em local incerto ou não sabido,  da decisão/sentença proferida nos autos em epígrafe, cujo dispositivo segue transcrito: 
"...Ante o exposto, com fundamento no artigo 22 da Lei n° 11.340/2006, DEFIRO as medidas protetivas de urgência postuladas 
pela requerente e, por conseguinte, DETERMINO ao requerido: a) o seu imediato afastamento do imóvel do casal, estando 
autorizado a retirar apenas seus pertences de uso pessoal. Em caso de resistência, o Senhor Oficial de Justiça está desde já 
autorizado a usar a força policial. O meirinho deve reconduzir a vítima e seus dependentes ao imóvel após o afastamento do 
requerido. Além disso, deverá o requerido informar a este Juízo o atual endereço, no prazo de 10 (dez) dias, a contar da 
intimação desta decisão; b) No curso deste procedimento ou até ulterior determinação judicial, o requerido deve manter uma 
distância mínima de 200 (duzentos) metros do imóvel onde reside a requerente, ainda que esta não esteja no local; c) Está 
também proibido de se aproximar da vítima, devendo manter desta uma distância mínima de 200 (duzentos) metros, ainda que 
seja em lugar público; d) Está proibido ainda de manter contato com a ofendida e testemunhas por qualquer meio de 
comunicação, mesmo que o contato se dê por intermédio de terceiros, a pedido do requerido; e) Está proibido de frequentar 
determinados lugares, normalmente procurados pela ofendida, como o local de trabalho dela, igreja, feira, casa de amigos, 
clubes, eventuais supermercados próximos à residência da vítima, a fim de preservar a integridade física e psicológica da 
ofendida. Fica o requerido advertido de que o descumprimento das medidas acima impostas poderá implicar, em último 
caso, na decretação de sua prisão preventiva, nos termos do art. 282, § 4º, do Código Instrumental Penal, bem como na 
configuração do crime previsto no artigo 24-A da Lei 11.340/2006...". 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO: 20 DIAS 
Classe da ação: Ação Penal - Procedimento Sumário 
Nº dos Autos: 0007241-96.2021.8.27.2706 
Acusado: C. D. C. F. 
Vítima: M. E. A. V. 
Cirlene Maria de Assis Santos Oliveira, Juíza de Direito titular pela Vara Especializada no Combate a Violência Doméstica e 
Familiar contra a Mulher desta Cidade e Comarca de Araguaína Estado do Tocantins. FAZ SABER a todos os que o presente 
edital virem, ou dele tiverem conhecimento, que por meio deste edital fica(m) INTIMADO(A)(s): M. E. A. V., brasileira, solteira, do 
lar, nascida aos 06/12/19977,CPF: 949.332.861-91, telefone: (63) 99208-2383, atualmente em local incerto ou não sabido,  da 
decisão/sentença proferida nos autos em epígrafe, cujo dispositivo segue transcrito: "...Recebo a denúncia ofertada, sob 
o rito sumário, uma vez que: a) atende ao disposto no artigo 41 do CPP; b) não se enquadra em qualquer dos casos do artigo 
395 do mesmo diploma legal; c) lastreia-se em elementos de prova que evidenciam justa causa para a propositura da Ação 
Penal e narra de forma detalhada os fatos atribuídos ao denunciado, proporcionando-lhe oferecimento de defesa...". 
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Editais de citações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO: 15(QUINZE) DIAS    
CIRLENE MARIA DE ASSIS SANTOS OLIVEIRA, Juíza de Direito titular da Vara Especializada no Combate à Violência 
Doméstica e Familiar Contra a Mulher desta Cidade e Comarca de Araguaína Estado do Tocantins. FAZ SABER a todos os que 
o presente edital virem, ou dele tiverem conhecimento, que por meio deste edital CITAR e INTIMAR o (a) acusado (a) VALMIR 
DA SILVA, brasileiro, convivente em união estável, profissão não informada, nascido em 27/03/1992, natural de Codó/MA, filho 
de Maria de Fátima da Silva, CPF nº 052.668.751-78, atualmente em lugar incerto e não sabido, o qual foi denunciado nas penas 
do art. 21 da Lei de Contravenções Penais, c.c. o artigo 61, inciso II, alíneas “a” e “f”, do Código Penal, com as implicações da 
Lei 11.340/2006, nos autos de ação penal nº 00239054220208272706, e como está em lugar incerto ou não sabido, conforme 
certificou o senhor oficial de Justiça incumbido da diligência, fica citado (a) pelo presente para o fim exclusivo de o acusado 
oferecer defesa preliminar. O prazo para a defesa começará a fluir do comparecimento pessoal do acusado ou do Defensor 
constituído.  Para conhecimento de todos é passado o Presente Edital, cuja 2ª via fica afixada no “Placar” do Fórum da Comarca 
de Araguaína, Estado do Tocantins. Na hipótese do parágrafo anterior, expirado o prazo do edital e o prazo para oferecimento de 
defesa inicial e, não comparecendo o(a) acusado (a), nem constituindo defensor no dia seguinte à expiração do prazo, certifique-
se e venham-me os autos conclusos para deliberação nos termos do que dispõe o artigo 366 do Código de Processo Penal. e a 
3ª via publicada no Diário da Justiça. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO: 15(QUINZE) DIAS    
CIRLENE MARIA DE ASSIS SANTOS OLIVEIRA, Juíza de Direito titular da Vara Especializada no Combate à Violência 
Doméstica e Familiar Contra a Mulher desta Cidade e Comarca de Araguaína Estado do Tocantins. FAZ SABER a todos os que 
o presente edital virem, ou dele tiverem conhecimento, que por meio deste edital CITAR e INTIMAR o (a) acusado 
(a) LEONARDO BARBOSA SILVA DOS SANTOS, brasileiro, casado, sem profissão definida, natural de Araguaína-TO, nascido 
em 29/05/1990, filho de Alaíde Alexandre da Silva e Luiz Gonzaga Barbosa Silva, CPF 032.797.861-93, atualmente em lugar 
incerto e não sabido, o qual foi denunciado nas penas do art. 129, §9º, este por três vezes, na forma do art. 69 (concurso material 
de crimes) c/c art. 147, todos do CP, com as implicações da Lei n° 11.340/2006, nos autos de ação penal 
nº 00160957920218272706, e como está em lugar incerto ou não sabido, conforme certificou o senhor oficial de Justiça 
incumbido da diligência, fica citado (a) pelo presente para o fim exclusivo de o acusado oferecer defesa preliminar. O prazo para 
a defesa começará a fluir do comparecimento pessoal do acusado ou do Defensor constituído.  Para conhecimento de todos é 
passado o Presente Edital, cuja 2ª via fica afixada no “Placar” do Fórum da Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins. Na 
hipótese do parágrafo anterior, expirado o prazo do edital e o prazo para oferecimento de defesa inicial e, não comparecendo 
o(a) acusado (a), nem constituindo defensor no dia seguinte à expiração do prazo, certifique-se e venham-me os autos conclusos 
para deliberação nos termos do que dispõe o artigo 366 do Código de Processo Penal. e a 3ª via publicada no Diário da Justiça. 
 

ARRAIAS 
Diretoria do foro 

Portarias 
Portaria Nº 1674/2022 - PRESIDÊNCIA/DF ARRAIAS, de 19 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 22 a 29 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 26044 / 2022 - PRESIDÊNCIA/DF TAGUATINGA 
RESOLVE 
Art. 1o – DESIGNAR a escala de Plantão Forense para o período de 22/07/2022 a 29/07/2022. 
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. 
§ 2º - Plantão noturno, das 18h00min às 11h59min do dia seguinte, em regime de sobreaviso, para apreciação e cumprimento de 
medidas de urgência em que haja comprovada necessidade de que sejam apreciadas e cumpridas neste horário (art. 4º da 
Resolução nº 71/2009 – CNJ). 
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Art. 4° – Caso o magistrado não puder comparecer ao plantão, será substituído pelo seguinte, na ordem de designação 
constante na Portaria Nº 3038/2021 - PRESIDÊNCIA/DF ARRAIAS, competindo-lhe as providências necessárias para a 
comunicação tempestiva do substituto, a fim de que se dê a indispensável publicidade. 
Art. 5° A habilitação do magistrado e servidores como plantonistas no SISTEMA E-PROC será feita pela Secretária do Fórum da 
Comarca de Arraias, observando as informações dos Anexos I, II e III da Portaria Portaria Nº 3038/2021 - PRESIDÊNCIA/DF 
ARRAIAS, de 16 de dezembro de 2021. 
Encaminhem-se cópia da presente portaria aos Diretores dos Fóruns das Comarcas de Almas, Aurora do Tocantins, Dianópolis, 
Paranã e Taguatinga. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Márcio Ricardo Ferreira Machado 
 Diretor do Foro 

Portaria Nº 1674/2022 - PRESIDÊNCIA/DF ARRAIAS, de 19 de julho de 2022 

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

18H DO DIA 22/07/2022 ÀS 11H 59MIN DO DIA 29/07/2022 

JUIZ - COMARCA DE TAGUATINGA SERVIDORES/TELEFONE 

DR. JEAN FERNANDES BARBOSA DE 
CASTRO 

ASSESSORA: ROSIVÂNIA ZOTTIS MAT. 354045 
TELEFONE: (63) 98478-8720 

ESCRIVÃ: ANA CLARA PIRES CUNHA MAT. 2387 
TELEFONE: (63) 99100-7409 

COMARCAS OFICIAL DE JUSTIÇA. 

ARRAIAS, PARANÃ E AURORA 
 RENATA MICHELLE MARRA NUNES - MAT. 134658.- (COMARCA DE 

PARANÃ) 
TELEFONE: (63)984419545 

DIANÓPOLIS, TAGUATINGA E ALMAS 
ZILMÁRIA AIRES DOS SANTOS - MAT - 96045.- ( COMARCA DIANÓPOLIS). 

TELEFONE: (63) 99202-4256 

 

COLINAS 
1ª vara cível 

Editais de citações com prazo de 20 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO (PRAZO DE 20 DIAS) 
AÇÃO: MONITÓRIA 
PROCESSO N. 0004831-49.2018.8.27.2713 
AUTOR: BANCO DO BRASIL S/A 
REQUERIDO:  FABIO RIBEIRO DA SILVA 
  
O Doutor JOSÉ ROBERTO FERREIRA RIBEIRO, Juiz de Direito nesta Comarca de Colinas do Tocantins, Estado do Tocantins, 
na forma da lei etc...FAZ SABER, a todos quanto os presentes virem ou dele conhecimento tiverem, que através deste Edital 
expedido nos autos em epigrafe, realiza  CITAÇÃO  da  parte  requerida  FABIO RIBEIRO DA SILVA, atualmente em local incerto 
e não sabido,  15 dias, pague a dívida, inclusive honorários advocatícios de 5% sobre o valor atribuído à causa (art. 701, caput, 
CPC/2015), OU, no mesmo prazo, oponha embargos deduzindo a matéria de defesa (art. 702, CPC/2015). DADO E PASSADO 
nesta cidade e Comarca de Colinas do Tocantins - TO, ao 18 de julho do ano de 2022. Eu, Pollyanna Kalinca Moreira, Técnica 
Judiciária, digitei e conferido pela Chefe de Secretaria, Valquíria Lopes Brito. 
 

1ª vara criminal 

Editais de citações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO: 15 (QUINZE) DIAS 
AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO Nº 0001241-25.2022.8.27.2713/TO AUTOR: MINISTÉRIO 
PÚBLICO RÉU: GUSTAVO SANTOS DA SILVA CARLOS ROBERTO DE SOUSA DUTRA, Juiz Titular da 1ª Vara Criminal desta 
Cidade e Comarca, Estado do Tocantins. FAZ SABER a todos os que o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, que 
por meio deste edital CITA o acusado GUSTAVO SANTOS DA SILVA, brasileiro, solteiro, lavrador, natural de Araguaína – TO, 
nascido em 19/06/2001, filho de Ronaldo Cláudio da Silva e Elbtha Castro Santos, RG nº 1.380.938 SSP/TO e CPF nº 
067.932.561-14, nos autos de ação penal nº 0001241-25.2022.8.27.2713, por estar (em) em lugar incerto ou não sabido, 
conforme certificou o senhor Oficial de Justiça incumbido da diligência, para o fim exclusivo de oferecer defesa preliminar no 
prazo de 10 dias. Na hipótese do parágrafo anterior, expirado o prazo do edital e o prazo para oferecimento da defesa inicial e, 
não comparecendo o (a) acusado (a), nem constituindo defensor, no dia seguinte à expiração do prazo, certifique-se e venham 
os autos conclusos para deliberação, nos termos do que dispõe o artigo 366 do Código de Processo Penal. Para conhecimento 
de todos é passado o Presente Edital, ficando a 2ª via afixada no “Placar” do Fórum desta Comarca, Estado do Tocantins e a 3ª 
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via publicada no Diário da Justiça DADO E PASSADO, nesta cidade e Comarca de Colinas do Tocantins, Estado do Tocantins, 
aos 18 de julho de 2022. Eu, _____ (Gabriella Costa Dias), Escrivã em substituição, lavrei e subscrevi. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO: 15 (QUINZE) DIAS 
AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO Nº 0001783-43.2022.8.27.2713/TO AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO 
RÉU: JOSÉ RODRIGUES DA SILVA FILHO CARLOS ROBERTO DE SOUSA DUTRA, Juiz Titular da 1ª Vara Criminal desta 
Cidade e Comarca, Estado do Tocantins. FAZ SABER a todos os que o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, que 
por meio deste edital CITA o acusado JOSÉ RODRIGUES DA SILVA FILHO , brasileiro, convivente em união estável, taxista, 
nascido em 09/02/1992, filho de José Rodrigues da Silva e Maria de Jesus Pereira Montelo, RG n° 1.123.673 SSP/TO e CPF nº 
057.344.081-66, nos autos de ação penal nº 0001783-43.2022.8.27.2713, por estar (em) em lugar incerto ou não sabido, 
conforme certificou o senhor Oficial de Justiça incumbido da diligência, para o fim exclusivo de oferecer defesa preliminar no 
prazo de 10 dias. Na hipótese do parágrafo anterior, expirado o prazo do edital e o prazo para oferecimento da defesa inicial e, 
não comparecendo o (a) acusado (a), nem constituindo defensor, no dia seguinte à expiração do prazo, certifique-se e venham 
os autos conclusos para deliberação, nos termos do que dispõe o artigo 366 do Código de Processo Penal. Para conhecimento 
de todos é passado o Presente Edital, ficando a 2ª via afixada no “Placar” do Fórum desta Comarca, Estado do Tocantins e a 3ª 
via publicada no Diário da Justiça DADO E PASSADO, nesta cidade e Comarca de Colinas do Tocantins, Estado do Tocantins, 
aos 18 de julho de 2022. Eu, _____ (Gabriella Costa Dias), Escrivã em substituição, lavrei e subscrevi. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO: 15 (QUINZE) DIAS 
AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO SUMÁRIO Nº 0000963-24.2022.8.27.2713/TO AUTOR: MINISTÉRIO 
PÚBLICO RÉU: CARLOS EDUARDO SILVA MATOS CARLOS ROBERTO DE SOUSA DUTRA, Juiz Titular da 1ª Vara Criminal 
desta Cidade e Comarca, Estado do Tocantins. FAZ SABER a todos os que o presente edital virem ou dele tiverem 
conhecimento, que por meio deste edital CITA o acusado CARLOS EDUARDO SILVA MATOS, brasileiro, solteiro, servente de 
obras, natural de Redenção-PA, nascido em 13/07/2002, filho de Fernando Coelho Matos e Lucilene Rodrigues da Silva, RG nº 
1.458.093 SSP-TO e CPF nº 077.238.551-33, nos autos de ação penal nº 0000963-24.2022.8.27.2713, por estar (em) em lugar 
incerto ou não sabido, conforme certificou o senhor Oficial de Justiça incumbido da diligência, para o fim exclusivo de oferecer 
defesa preliminar no prazo de 10 dias. Na hipótese do parágrafo anterior, expirado o prazo do edital e o prazo para oferecimento 
da defesa inicial e, não comparecendo o (a) acusado (a), nem constituindo defensor, no dia seguinte à expiração do prazo, 
certifique-se e venham os autos conclusos para deliberação, nos termos do que dispõe o artigo 366 do Código de Processo 
Penal. Para conhecimento de todos é passado o Presente Edital, ficando a 2ª via afixada no “Placar” do Fórum desta Comarca, 
Estado do Tocantins e a 3ª via publicada no Diário da Justiça DADO E PASSADO, nesta cidade e Comarca de Colinas do 
Tocantins, Estado do Tocantins, aos 18 de julho de 2022. Eu, _____ (Gabriella Costa Dias), Escrivã em substituição, lavrei e 
subscrevi. 
 

Diretoria do foro 
Portarias 

Portaria Nº 1639/2022 - PRESIDÊNCIA/DF COLINAS, de 15 de julho de 2022 
O Dr. MARCELO LAURITO PARO, Juiz de Direito e Diretor do Foro da Comarca de Colinas do Tocantins, Estado do Tocantins, 
no uso de suas atribuições legais, e 
CONSIDERANDO o teor do Memorando 1476 (4443161) DSG; 
CONSIDERANDO a necessidade de informar o número do Diário da Justiça e a data da publicação da Portaria n. 039/2012, 
datada de 25/10/2012, conforme o memorando acima mencionado; 
RESOLVE: 
1º REVOGAR a Portaria nº 039/2012, datada de 25/10/2012, SEI (12.0.000111140-8), evento (0116494); 
2º MANTER, a servidora RAIMUNDA MELO ARAÚJO, Secretária do Juízo, matricula 352976, para continuar exercendo a 
função e fiscal de Execução de Contrato nesta Comarca de Colinas do Tocantins. 
Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 
Documento assinado eletronicamente por Marcelo Laurito Paro, Diretor do Foro, em 18/07/2022, às 17:20, conforme art. 1º, III, 
"b", da Lei 11.419/2006. 
 

CRISTALÂNDIA 
1ª escrivania criminal 

Editais de intimações de sentença com prazo de 60 dias 
EDITALD E INTIMAÇÃO DE SENTENÇA COM PRAZO DE 60 DIAS 
O Doutor Wellington Magalhães, MM. Juiz de Direito desta cidade e Comarca de Cristalândia, Estado do Tocantins, na forma da 
lei, etc. FAZ SABER a todos quantos o presente edital de intimação virem ou conhecimento dele tiverem, que neste juízo corre 
seus trâmites legais, os autos de Ação Penal, processo nº 00023593520198272715, que a justiça pública move contra o (a) 
acusado (a) DELMARA RODRIGUES DOS SANTOS, brasileira, solteira, nascida no dia 27/07/1996, filha de Marcilene 
Rodrigues Ramos e Demival Lima dos Santos, atualmente em local incerto e não sabido, a fim de que seja submetido a 
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julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri, como incurso nas sanções dos arts. 33, caput (tráfico) da Lei 11.343/2006 e art. 
16, da Lei 10.826/03, na forma do art. 69 ambos do Código Penal, conforme consta dos autos, fica intimado (a) pelo presente 
sobre a sentença de CONDENATÓRIA. Para conhecimento de todos é Publicado o presente edital, cuja 2ª via fica afixada no 
local de costume. Dado e Passado nesta Cidade e Comarca de Cristalândia, Estado do Tocantins, aos 19 de julho de 2022. Eu 
___ Ester Alves Oliveira, Téc. Judicial da Vara Criminal, lavrei o presente 
 

DIANÓPOLIS 
1ª vara cível e família 

Editais de citações com prazo de 20 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE VINTE (20) DIAS 
JUSTIÇA GRATUITA 
O Doutor JOÃO ALBERTO MENDES BEZERRA JÚNIOR, Juiz de Direito da Vara Cível e Família da Comarca de Dianópolis-TO, 
na forma da Lei, etc.. FAZ SABER, a todos que o presente Edital de Citação virem ou dele tiverem conhecimento, expedido nos 
autos nº 0000784-18.2021.8.27.2716 de Cumprimento de Sentença de Obrigação de Prestar Alimentos, tendo como 
Requerente(s) THANNA MIKAELLE BISPO GOMES e R. G. G. B. e Requerido(s) AILTON BARBOSA SANTOS. Pelo presente 
edital, que será afixado na sede deste Juízo, no lugar público de costume e por cópia publicada no Diário da Justiça, CITA, 
AILTON BARBOSA DOS SANTOS, brasileiro, solteiro, CPF nº 060.182.311-74, carteira de identidade RG nº 964.548 
SSP/TO, ESTANDO EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO, Para efetuar o pagamento voluntário do débito no valor 
de R$ 3.652,82 (três mil seiscentos e cinquenta e dois reais e oitenta e dois centavos), no prazo de 15 (quinze) dias úteis 
(art. 523, caput), sob pena de o montante da condenação ser acrescido de multa no percentual de 10% (dez por cento), com a 
consequente expedição de mandado de penhora e avaliação (art. 523, § 3º do CPC). INTIME-SE ainda o requerido de que terá o 
prazo de 15 (quinze) dias para, querendo, oferecer IMPUGNAÇÃO ao pedido de cumprimento de sentença (c/ as matérias 
previstas no§1º, I a VII, do art. 525), independentemente de penhora ou nova intimação, sob pena de preclusão, cujo prazo terá 
início depois de decorrido o prazo de 15 (quinze) dias previsto no artigo 523 do CPC, conforme dispõe o art. 525 do mesmo 
diploma legal. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Dianópolis-TO, aos 11 dias do mês de julho do ano de 2022. Eu, 
ROSICLÉIA ALVES DE SANTANA, Técnico(a) Judiciário(a), digitei e conferi. 
 

Juizado especial cível e criminal 
Editais 

EDITAL DE  INTIMAÇÃO DA SENTENÇA 
O Dr. JOÃO ALBERTO MENDES BEZERRA JÚNIOR, Juiz de Direito do Juizado Especial Cível e Criminal, do Juizado da 
Fazenda Pública e de Cartas Precatórias Cíveis e Criminais da Comarca de Dianópolis, Estado do Tocantins, na forma da lei, 
etc.. FAZ SABER a todos quantos o presente Edital, com prazo de 10 (dez) dias virem  ou dele conhecimento tiverem, que 
tramita por este Juízo e Cartório do Juizado Especial Cível nº 0000072-91.2022.8.27.2716, Requerido: MANOEL MESSIAS DE 
SOUZA, brasileiro, nascido aos 26/09/1964, filho de Nair Rosa de Jesus, Pai: Josias José de Sousa, Profissão: 
Agricultor, estando atualmente em lugar incerto e não sabido, fica por meio do presente, INTIMADO para tomar conhecimento do 
inteiro teor da SENTENÇA proferida nos autos. Ante o exposto, com fundamento no artigo 107, V do Código Penal, JULGO 
EXTINTA A PUNIBILIDADE de MANOEL MESSIAS DE SOUZA.. Para conhecimento de todos será publicado o presente edital 
no Diário da Justiça e no Placar do Fórum local. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Dianópolis/TO , Estado do 
Tocantins, aos 14 de Julho do ano de 2022. Eu_ Bárbara Cardoso Dias– Servidora de Secretaria, que o digitei e subscrevi. 
JOÃO ALBERTO MENDES BEZERRA JÚNIOR. Juiz de Direito. 
 

FORMOSO DO ARAGUAIA 
1ª escrivania criminal 

Editais de citações com prazo de 15 dias 
CITAÇÃO POR EDITAL PRAZO 15 DIAS 
AUTOS Nº: 0000398-47.2019.8.27.2719 
Ação Penal 
Autor: MINISTÉRIO PÚBLICO 
Acusado: CRISTIANO FERREIRA DOS SANTOS 
O Doutor LUCIANO ROSTIROLLA, Juiz de Direito da Comarca de Formoso do Araguaia – TO, Estado do Tocantins, na forma da 
Lei, etc. FAZ SABER a todos os que o presente edital com prazo de quinze (15) dias virem, ou dele tiver conhecimento, que 
neste Juízo corre seus trâmites legais, a Ação Penal nº. 0000398-47.2019.8.27.2719, que a Justiça Pública move contra o 
denunciado: CRISTIANO FERREIRA DOS SANTOS, brasileiro, solteiro, sem profissão definida, nascido em 05/06/1980, RG 
N°431.529, SSP/TO e CPF N°934.003.301-91, natural de Tocantinópolis/TO, filho de Maria Ferreira dos Santos, atualmente em 
local incerto e não sabido, incurso na sanção do artigo 29, caput, c/c §4º, III; artigo 34, parágrafo único, inciso III, ambos da Lei nº 
9.605/1998; e artigo 14, caput, da Lei nº 10.826/2003, na modalidade concursal prevista no Artigo 69, caput, do Código Penal. 
Como este, encontra-se em lugar incerto e não sabido, conforme certificou o Senhor Oficial de Justiça, incumbido da diligência, 
fica citado pelo presente, para no prazo de 10 (dez) dias, apresentar DEFESA ESCRITA, através de advogado, nos termos do 
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artigo 396 e 396-A, da Lei Complementar nº 11.719/2008, oportunidade em que poderá arguir preliminares e invocar todas as 
razões de defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas que pretende produzir e arrolar até 08 (oito) 
testemunhas. Para conhecimento de todos será publicado o presente edital no Diário da Justiça e no Placar do Fórum local de 
costume. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Formoso do Araguaia – TO, Estado do Tocantins, 19 de julho de 2022. 
Eu, Mauro Leite Oliveira Júnior. Servidor de Secretaria, digitei o presente. 
 

GOIATINS 
Diretoria do foro 

Portarias 
Portaria Nº 1629/2022 - PRESIDÊNCIA/DF GOIATINS, de 14 de julho de 2022 
O Excelentíssimo senhor GILSON COELHO VALADARES, Juiz de Direito do Estado do Tocantins,  respondendo pela Comarca 
de Goiatins-TO, na condição de  Diretor do Foro,  no uso de suas atribuições legais;  
CONSIDERANDO as assinaturas dos contratos nº 73 e 74/2020 (eventos 3140060 e 3140734), contidos no processo SEI 
n. 18.0.000035012-1; 
CONSIDERANDO o teor do Memorando 1476 DSG, do processo SEI n. 22.0.000022411-5, solicitando dados atualizados acerca 
do fiscal de execução de contrato relativo aos serviços de limpeza, copeiragem e recepção, exercidos pela empresa MONTANA 
ASSESSORIA EMPRESARIAL- EIRELI. 
RESOLVE: 
Artigo 1º. DESIGNAR a servidora Suzana  de Souza Brito matrícula funcional, 359850, Secretária do juízo, para exercer a 
função de fiscal titular de execução de contrato nesta Comarca de Goiatins/TO, relacionado aos serviços acima especificados; 
Artigo 2º. DESIGNAR a servidora Maraina Moreira Costa, matrícula funcional, 358131, Chefe da Serventia Cível, para, na 
ausência da titular, exercer a função constante no artigo 1º desta portaria. 
Artigo 3º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação 
Artigo 4º. Ficam revogadas as disposições em contrário. 
Goiatins-TO, 14 de julho de 2022. 
Publique-se. Registre-se. 
 

ITAGUATINS 
Diretoria do foro 

Portarias 
Portaria Nº 1660/2022 - PRESIDÊNCIA/DF ITAGUATINS, de 18 de julho de 2022 

JEFFERSON DAVID ASEVEDO RAMOS, Juiz de Direito e Diretor do Foro  em substituição da Comarca de Itaguatins-TO, no 
uso de suas atribuições legais, e, 
CONSIDERANDO que o Registro Civil das Pessoas Naturais do Distrito de Sítio Novo – Tocantins encontra-se sem Juiz de Paz 
Titular; 
CONSIDERANDO a necessidade de se nomear Juiz de Paz “ad hoc” para celebrar casamentos no Serviço de Registro das 
Pessoas Naturais do Distrito de Sítio Novo - Tocantins; 
CONSIDERANDO o Ofício n°37/2022 do Cartório de Registro Civil de Sítio Novo do Tocantins, evento nº 4455359, a qual solicita 
nomeação para a função de Juiz de Paz.  
CONSIDERANDO que o preceito Constitucional sobre a eleição de Juiz de Paz não se encontra regulamentado. 
CONSIDERANDO o disposto no artigo 112, parágrafo 3º, da Lei Complementar n.º 35, de 14 de março de 1979, Lei Orgânica da 
Magistratura Nacional. 
RESOLVE: 
Art. 1º NOMEAR a Senhora LILIAN MAGALHÃES DOS SANTOS, brasileira, casada, portadora da C.I. nº 53.230.088-9 – 
SSP/PI e inscrita no CPF sob o nº 338.123.548-61, para Juiza de Paz “ad hoc”, pelo prazo de 12 (doze) meses. 
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor a partir da data de sua publicação. 
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário. 
Art. 4º Encaminhe-se para a Corregedoria Geral de Justiça para fins de sua homologação. 
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se. Comunique-se e a Corregedoria Geral de Justiça e ao Tribunal de Justiça do Estado do 
Tocantins. 
 

Portaria Nº 1662/2022 - PRESIDÊNCIA/DF ITAGUATINS, de 19 de julho de 2022 
Dispõe sobre a designação de fiscal de execução de contrato. 
O Excelentissímo Juiz de Direito, Dr. JEFFERSON DAVID ASEVEDO RAMOS, Diretor do Foro em Substituição da Comarca 
de Itaguatins/TO, no uso de suas atribuições legais, e,  
CONSIDERANDO, a assinatura dos Contratos nº 73 e 74/2020 (eventos 3140060 e 3140734), no processo SEI 
n. 18.0.000035012-1. 
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CONSIDERANDO, o teor do Memorando 1476 DSG, do processo SEI n. 22.0.000022411-5, solicitando dados atualizados 
acerca do Fiscal de Execução de Contrato relativo aos serviços de limpeza, copeiragem, recepção, exercidos pela empresa 
MONTANA ASSESSORIA EMPRESARIAL- EIRELI. 
RESOLVE: 
Art. 1° DESIGNAR a servidora PATRÍCIA SILVA LIMA, Secretária do Juízo, matrícula funcional n° 358255, para exercer a 
função de fiscal de execução de contrato nesta Comarca de Itaguatins/TO. 
Art. 2°Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 
  

NATIVIDADE 
1ª escrivania cível 

Editais de publicações de sentenças de interdição 
EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO 
O Doutor WILLIAM TRIGILIO DA SILVA, Juiz de Direito desta Comarca de Natividade, Estado do Tocantins, na forma da lei 
etc...FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo e Escrivania do 
Cível tramitam os autos n. 0001072-35.2018.8.27.2727– Ação de INTERDIÇÃO/CURATELA proposta por ADEON MARQUES 
DOS SANTOS, brasileiro, nascido aos 28.09.1992, em Natividade-TO, filho de Justino Marques Barbosa e Messias Pereira dos 
Santos,  RG n. 949.881 SSP-TO e  CPF n. 046.630.971-62, residente e domiciliado na Rua Paranã Quadra 22 Lote 19, Setor 
Sul,  Natividade-TO em face de RONALDO MARQUES DOS SANTOS, brasileiro, nascido aos 19.11.1993, filho de Justino 
Marques Barbosa e Messias Pereira dos Santos, Certidão de Nascimento n° 8.401 do Livro A n° 11, fls. 43, residente e 
domiciliado na Rua Paranã Quadra 22 Lote 19, Setor Sul, Natividade-TO, conforme parte dispositiva a seguir transcrita: 
“...JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pleito exordial, resolvendo com mérito a lide, com fulcro no Código de Processo 
Civil, artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil e, por consequência: 1) DECLARO a incapacidade relativa de RONALDO 
MARQUES DOS SANTOS para exercer, pessoalmente, os atos da vida civil, de natureza patrimonial e negocial, na forma do 
disposto no Código Civil, artigo 4º, inciso III e artigo 1.767, inciso I, respeitadas as disposições da lei nº 13.146/15, em especial 
os artigos 6, 84 e 85. 2) NOMEIO o Sr. ADEON MARQUES DOS SANTOS como curador do Sr. RONALDO MARQUES DOS 
SANTOS, por prazo indeterminado, a quem competirá prestar contas da administração dos bens e valores eventualmente 
existentes em nome do interditado, se e quando for instado a fazê-lo, devendo, portanto, manter registro de recebimentos e 
gastos relativos ao eventual patrimônio a ser administrado. A curatela fica limitada aos atos da vida civil relacionados com os 
direitos de natureza patrimonial e negocial, não podendo o curador, sem autorização judicial, alienar ou onerar bens móveis, 
imóveis ou de qualquer natureza eventualmente pertencentes ao interditado, bem como praticar atos que não sejam de mera 
administração. Com exceção da publicação na imprensa local, que fica dispensada em razão do Código de Processo Civil, artigo 
98, inciso III, cumpra-se o disposto no CPC, artigo 755, § 3º e CC, artigo 9º, inciso III: 1) inscrevendo-se a presente decisão no 
Registro Civil de Pessoas Naturais nesta Comarca; e 2) publicando-se, por três vezes, o competente edital no Diário da Justiça 
Eletrônico, com intervalo de 10 (dez) dias, servindo a presente sentença como edital. Desnecessária a expedição de ofício ao 
Tribunal Regional Eleitoral, porquanto a definição de curatela não alcança o direito ao voto, consoante o disposto na lei nº 
13.146/15, artigo 85, § 1º. Custas na forma da lei, observando-se que as partes são beneficiárias da gratuidade judiciária, que 
ora defiro, também, ao requerido. A ação foi processada sob os benefícios da Justiça gratuita, razão pela qual ficarão os 
beneficiários desta gratuidade isentos do pagamento de taxas, custas, emolumentos e contribuições junto aos Registros Civis de 
Pessoas Naturais, inclusive perante os Cartórios de Registro de Imóveis, nos termos do CPC, artigo 98, inciso IX. Sem 
condenação aos ônus de sucumbência por se tratar de processo necessário e que ganhou feição de procedimento de jurisdição 
voluntária. Havendo recurso de apelação, determino à escrivania que proceda na forma do art. 1.010 do CPC. Publique-se. 
Registre-se. Cientifique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Com o trânsito em julgado: 1) lavre-se o termo de curatela definitiva; 
e 2) expeça-se mandado de averbação dirigido ao Cartório de Registro Civil competente para que conste a interdição parcial no 
assento de casamento do interditado, cuja entrega deverá ser realizada pela parte autora. Após a baixa dos autos, REMETAM-
SE os autos à Contadoria Judicial Unificada (COJUN) para apuração e cobrança de eventuais custas finais e/ou taxa judiciária, 
nos termos do Provimento nº 9/2019.” Documento eletrônico assinado por WILLIAM TRIGILIO DA SILVA, 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. 
Natividade, 7 de junho de 2022. Eu, Meirivany Rocha N. Costa, Servidora de Secretaria, digitei e conferi. 
 

PALMAS 
 Secretaria Judicial Unificada das Varas Cíveis 

Editais de intimações com prazo de 30 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO 
PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS - AUTOS: 0033743-13.2015.8.27.2729 
AUTOR: FRANCISCO PEREIRA TAVARES - CPF: 26439344153 
RÉU: REINALDO FERRO DE ALMEIDA - CPF: 00709908164 
RÉU: HERISMILTA DE SOUSA FERRO - CPF: 30068126115 
RÉU: FERRO COMERCIO DE MOVEIS LTDA - CNPJ: 10651232000163 
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FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, que pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Palmas, 
tramita o processo de nº. 0033743-13.2015.8.27.2729, Classe: Cumprimento de sentença, proposta por FRANCISCO PEREIRA 
TAVARES, em desfavor de REINALDO FERRO DE ALMEIDA, HERISMILTA DE SOUSA FERRO e FERRO COMERCIO DE 
MOVEIS LTDA, e que por este meio, procede a INTIMAÇÃO da parte Executada , na pessoa de seus sócios REINALDO FERRO 
DE ALMEIDA e HERISMILTA DE SOUSA FERRO  atualmente em endereço incerto e não sabido, para tomar conhecimento da 
presente ação, bem como, para que no prazo de 15 (quinze) dias úteis, pagar o valor descrito na petição inicial - R$ 21.473,82  
(vinte e um mil, quatrocentos e setenta e três reais e oitenta e dois centavos), conforme cálculos atualizados juntados pela parte 
exequente que cumpriu o disposto no artigo 509, caput, NCPC, sob pena de aplicação de multa de 10% (dez por cento) sobre o 
valor do débito, nos termos do artigo 523, § 1º, NCPC, sem prejuízo de penhora e avaliação de tantos bens quantos bastarem 
para satisfazer a dívida e demais encargos, conforme determinado no Despacho do evento 123.SILVANA MARIA PARFIENIUK, 
Juíza Coordenadora. 
 

1ª vara criminal 

Editais de citações com prazo de 15 dias 
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 
EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
AUTOS Nº 0002447-26.2022.8.27.2729 
AÇÃO PENAL - Procedimento Ordinário 
Acusado: SILVAN ALVES SOUSA 
FINALIDADE: O juiz de Direito CLEDSON JOSÉ DIAS NUNES, 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, CITA e INTIMA, 
COM O PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, o(a) acusado(a) SILVAN ALVES SOUSA (brasileiro, casado, entregador, nascido aos 
09/02/1988, natural de São Luiz/MA, inscrito no CPF sob o nº 033.831.881-08, filho de Francisco das Chagas de Jesus Sousa e 
Ivonete Alves, residente e domiciliada na rua T-22, conj. 12, Lt. 02, no Jardim Taquari, em Palmas/TO, atualmente em local 
incerto e não sabido), nos autos da AÇÃO PENAL nº 00024472620228272729, pelos motivos a seguir expostos: "DENÚNCIA: 
EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PALMAS/TO Ip nº 0020262-
07.2020.827.2729 O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS, por seu órgão de execução, no exercício da 
competência estabelecida no artigo 129, I, da Constituição Federal, vem, perante Vossa Excelência oferecer DENÚNCIA em 
desfavor de: SILVAN ALVES SOUSA, brasileiro, casado, entregador, nascido aos 09/02/1988, natural de São Luiz/MA, inscrito 
no CPF sob o nº 033.831.881-08, filho de Francisco das Chagas de Jesus Sousa e Ivonete Alves, residente e domiciliada na rua 
T-22, conj. 12, Lt. 02, no Jardim Taquari, em Palmas/TO, pela prática da conduta delituosa a seguir imputada e descrita: FATOS 
DELITUOSOS Consta dos autos de inquérito policial que, na data de 26 de julho de 2019, no Jardim Aureny, nesta Capital, o 
denunciado SILVAN ALVES SOUSA, adquiriu, recebeu em proveito próprio, 01 (um) aparelho celular da marca Samsung, 
modelo Galaxy J7 Neo TV DR, cor prata, (63) 98405-3551, IMEI 359968085642994, que sabia ser produto de crime. Segundo 
restou apurado, no dia 26/07/2019, por volta das 18h00min., no “Pregão Real”, na Av. I, Qd. 110, Lt. 02, no Jardim Aunrey II, 
nesta capital, a pessoa de Eliane Rodrigues da Silva, teve furtado seu celular da marca Samsung, modelo Galaxy J7 Neo TV DR, 
cor prata, conforme Boletim de Ocorrência nº. 056488/2019-A02. O aparelho foi avaliado em R$ 900,00 (novecentos reais). 
Iniciadas as investigações, a Autoridade Policial oficiou as redes de telefonia e conseguiram descobrir que a pessoa do 
denunciado esteve na posse do celular furtado no período compreendido entre 26/07/2019 (data do furto) à 03/03/2020. O 
denunciado foi interrogado e declarou ter adquirido o celular através da página da OLX, no mês de fevereiro de 2020, de uma 
pessoa chamada Igor, e pagou o valor de R$ 200,00 (duzentos reais). A transação foi realizada próximo ao posto de gasolina 
Trevo do Jardim Aureny III, nesta capital. Após alguns dias, ele vendeu o aparelho por R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais), 
para a pessoa de JOSI. Esclareceu, ainda, que ocorreu uma Busca e Apreensão em sua residência1 . Ademais, o denunciado 
tinha ciência de que o celular era produto de crime, uma vez que não apresentou documentos do aparelho, assim como, não 
indicou prova testemunhal capaz de demonstrar sua boa fé. Cabe ressaltar que o denunciado não faz jus ao Acordo de Não 
Persecução Penal, porque foi beneficiado da suspensão condicional do processo nos autos da Ação penal nº. 0037019-
13.2019.827.2729, pelo crime de receptação, conforme certidão inserida no evento 24. Registre-se que o denunciado possui 
ainda Termo Circunstanciado de Ocorrência por crime de receptação culposa2 (autos nº. 0000537-03.2018.827.2729). Assim 
agindo, o denunciado SILVAN ALVES SOUSA incidiu nas condutas descritas no art. 180, “caput”, do CPB, motivo pelo qual o 
MINISTÉRIO PÚBLICO oferece a presente DENÚNCIA, requerendo que, recebida e autuada, seja a denunciada citada para 
apresentar resposta à acusação, designada audiência de instrução e julgamento, com a oitiva das testemunhas adiante 
arroladas, interrogatório dos réus e demais providências, seguindo-se o feito até final sentença condenatória. Requer ainda, a 
fixação de indenização mínima por danos materiais ou morais causados a vítima, na forma do art. 387, inc. IV, do Código de 
Processo Penal. Palmas/TO, data certificada pelo sistema. Delveaux Prudente Júnior Promotor de Justiça Rol de 
testemunhas/informantes: 1) Eliane Rodrigues da Silva (vítima), residente na Av. Copa Cabana, nº. 21, qd. 114, no Bairro Morada 
do Sol, em frente ao comercial Copacabana, nesta Capital. 2) Adenilson Caldeira da Silva, agente da polícia civil, lotado na 4ª 
Delegacia de Polícia Civil de Palmas/TO; 2) Cláudio Lopes de Oliveira, agente da polícia civil, lotado na 4ª Delegacia de Polícia 
Civil de Palmas/TO." DESPACHO: "AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO Nº 0002447-26.2022.8.27.2729/TO AUTOR: 
MINISTÉRIO PÚBLICO RÉU: SILVAN ALVES SOUSA DESPACHO/DECISÃO Consoante dispõe o art. 361 do CPP, "Se o réu 
não for encontrado, será citado por edital, com o prazo de 15 (quinze) dias." No caso em tela, o réu não foi encontrado para 
citação e o Ministério Público informou que restaram esgotadadas as possibilidades de encontrar seu endereço atual. Portanto, 
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expeça-se edital de citação, na forma do art. 361 do CPP. Transcorrido o prazo de 15 dias do edital, se o réu não comparecer 
nem constituir advogado, faça-se conclusão para os fins do art. 366, do CPP. Ao final, conclusos. Data certifica no sistema e-
proc. Documento eletrônico assinado por JOSÉ RIBAMAR MENDES JÚNIOR, 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 
5924383v2 e do código CRC 93e4d956. Informações adicionais da assinatura: Signatário (a): JOSÉ RIBAMAR MENDES 
JÚNIOR Data e Hora: 18/7/2022, às 16:54:43." 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, 
19/07/2022. Eu, GRACIELE PACINI RODRIGUES, 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 0002213-78.2021.8.27.2729 
AÇÃO PENAL - Procedimento Ordinário 
Acusado(a): LUANA DA SILVA VIEIRA 
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) LUANA DA SILVA VIEIRA, brasileira, solteira, nascida aos 02/07/1993, 
natural de Açailândia-MA, inscrita no CPF n° 608.010.713-99, filha de Maria do Carmo da C. Silva e Vicente Cosme Vieira, 
atualmente em local incerto e não sabido, nos autos da AÇÃO PENAL nº 00022137820218272729, 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; LUANA DA SILVA VIEIRA, 
brasileira, solteira, nascida aos 02/07/1993, natural de Açailândia – MA, filha de Maria do Carmo da C. Silva e de Vicente Cosme 
Vieira, CPF nº 608.010.713-99, residente na Rua 5, Quadra 61, lote 10, Aureny II, telefone 63- 98411-4776, imputando-lhe a 
prática do seguinte fato delituoso: Extrai-se do inquérito policial em epígrafe que no dia 12 de agosto de 2018, por volta das 23h, 
em Palmas, TO, a denunciada deu causa à instauração do inquérito policial nº 0040692-14.2019.8.27.2729, em anexo, 
imputando à JONHNNATHAS BARBOSA VIEIRA, seu namorado, à época, crime de que o sabia inocente. Para possibilitar a 
notícia à polícia, na residência localizada na Rua 5, Qd. 61, Lote 10, St. Aureny II, Palmas – TO, por volta das 22h, Luana da 
Silva e Jonhnnathas Barbosa tiveram uma discussão que levou este último a pôr fim à relação afetiva que mantinham. Todavia, 
inconformada com a situação, Luana passou, como forma de vingança, a se autolesionar, com o fim de representar em desfavor 
da vítima por violência doméstica. Consta que a testemunha Aurea Serpa da Silva Lima, vizinha de Jonhnnathas, presenciou a 
autora tentando agredir a vítima1 , quando esteve no local dos fatos, a pedido de Jonhnnathas, para retirar as duas filhas dele da 
casa. Em seguida, Aurea disse que o viu colocando a denunciada para fora de casa e mandando que ela fosse embora, quando 
ela, então, passou a bater a cabeça e outras partes do corpo contra o muro com o fim de produzir lesões corporais que 
incriminassem a vítima, só parando quando Jonhnnathas pegou o seu celular para gravar a situação. Ante o exposto, o 
MINISTÉRIO PÚBLICO denuncia LUANA DA SILVA VIEIRA, já devidamente qualificada, como incurso nas penas do crime 
tipificado no artigo 339, caput, do Código Penal Brasileiro, requerendo seja a presente autuada e recebida, determinando-se a 
citação do denunciado para oferecer defesa escrita no prazo de 10 (dez) dias, designando-se a seguir dia e hora para audiência 
de instrução, interrogatório e julgamento, ouvindo-se as testemunhas abaixo arroladas, prosseguindo o feito até final decisão 
condenatória, nos termos do artigo 394 e seguintes do Código de Processo Penal. Requer, ainda, seja fixado em sentença valor 
mínimo reparatório em favor da vítima, nos termos do art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, devendo aquele ser 
intimado para acompanhar os termos do feito, inclusive devendo constar do mandado de intimação a advertência para que, se 
quiser, forneça ao processo os comprovantes de gastos e demais prejuízos derivados da conduta ilícita objeto desta denúncia, 
nos termos do art. 201, do CPP. Palmas, TO, 28 de janeiro de 2021. 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 



ANO XXXIV-DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 5230 PALMAS-TO, TERÇA-FEIRA, 19 DE JULHO DE 2022 19 

 

 
 

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, 18/07/2022. Eu, MARIA FERNANDA BARCELOS FERREIRA FREIRE SIQUEIRA, digitei 
e subscrevo. 
 

Vara de execuções fiscais e ações de saúde 

Editais de intimações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO E 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: 00467327520208272729, que lhe move A 
FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executado: JEOVÁ MARTINS CANEDO, CNPJ/CPF: 82087792100, INTIMADO E 
CITADO para, no prazo de 15 (quinze) dias, caso queira, apresente as contrarrazões à apelação interposta nos autos da 
ação executiva supracitada. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. 
 
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 00101274320148272729, que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o sócio coobrigado: ITO ADOLFO MEURER, CNPJ/CPF: 84305231115, 
INTIMADO para, caso queira, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do Art. 854, § 3º, I e II, do CPC, comprovar nos autos 
que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade excessiva, conforme 
extrato em anexo. Ficando o executado, INTIMADO que, transcorrido o prazo supracitado sem que haja qualquer manifestação 
nos autos, dar-se-á início ao prazo de 30 (trinta) dias para a interposição dos respectivos embargos. Eu_____ Wagner 
Ferreira Marinho, Escrivão Judicial, o digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, data certificada pelo sistema. (AS) 
Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
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 00101274320148272729, que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executado: GRAFICA PRISMA LTDA, CNPJ/CPF: 09390651000100, 
INTIMADO para, caso queira, no prazo de 30 (trinta) dias para a interposição dos respectivos embargos. Eu_____ Wagner 
Ferreira Marinho, Escrivão Judicial, o digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, data certificada pelo sistema. (AS) 
Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da 
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc - nº 50411765120138272729, que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica as sócias coobrigadas: LINA PEDROSA DE ARAUJO, CNPJ/CPF: 
38082748168, NEUZA   EDITH  CAMARGO  MORAIS, CNPJ/CPF: 28585909153, INTIMADAS para, caso queiram, no prazo de 
05 (cinco) dias, nos termos do Art. 854, § 3º, I e II, do CPC, comprovar nos autos que as quantias tornadas indisponíveis 
são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade excessiva, conforme extrato em anexo. Ficando o executado, 
INTIMADO que, transcorrido o prazo supracitado sem que haja qualquer manifestação nos autos, dar-se-á início ao prazo de 
30 (trinta) dias para a interposição dos respectivos embargos. Eu_____ Wagner Ferreira Marinho, Escrivão Judicial, o digitei 
e assino por determinação judicial. Palmas – TO, data certificada pelo sistema. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 
226651. 
 
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 50411765120138272729, que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica a executada e a sócia coobrigada: SORRISO COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA, 
CNPJ/CPF: 05865154000160, LAURA GOMES REZENDE DE OLIVEIRA PUGLIESI, CNPJ/CPF: 52391833334, INTIMADAS 
para, caso queiram, no prazo de 30 (trinta) dias para a interposição dos respectivos embargos. Eu_____ Wagner Ferreira 
Marinho, Escrivão Judicial, o digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, data certificada pelo sistema. (AS) Wagner 
Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da 



ANO XXXIV-DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 5230 PALMAS-TO, TERÇA-FEIRA, 19 DE JULHO DE 2022 20 

 

 
 

Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc - nº 00174076020178272729, que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica os sócios coobrigados: ALDEMARA SIQUEIRA DE OLIVEIRA NUNES BRITO, 
CNPJ/CPF: 94397775168, ATHOS CASTELO BRANCO DE CARVALHO, CNPJ/CPF: 04353666100 e LUCAS RIBEIRO DE 
OLIVEIRA BRITO NUNES, CNPJ/CPF: 03331556106, INTIMADAS para, caso queiram, no prazo de 05 (cinco) dias, nos 
termos do Art. 854, § 3º, I e II, do CPC, comprovar nos autos que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis 
ou que remanesce indisponibilidade excessiva, conforme extrato em anexo. Ficando o executado, INTIMADO que, 
transcorrido o prazo supracitado sem que haja qualquer manifestação nos autos, dar-se-á início ao prazo de 30 (trinta) dias 
para a interposição dos respectivos embargos. Eu_____ Wagner Ferreira Marinho, Escrivão Judicial, o digitei e assino por 
determinação judicial. Palmas – TO, data certificada pelo sistema. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
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 00174076020178272729, que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica a executada: CASTELO BRANCO &amp; BRITO LTDA, CNPJ/CPF: 
13686273000183, INTIMADA para, caso queira, no prazo de 30 (trinta) dias para a interposição dos respectivos embargos. 
Eu_____ Wagner Ferreira Marinho, Escrivão Judicial, o digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, data certificada 
pelo sistema. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da 
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc - nº 00005024320188272729, que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executado: WESLEY DO CARMO GOMES, CNPJ/CPF: 03320374109, 
INTIMADO para, caso queira, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do Art. 854, § 3º, I e II, do CPC, comprovar nos autos 
que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade excessiva, conforme 
extrato em anexo. Ficando o executado, INTIMADO que, transcorrido o prazo supracitado sem que haja qualquer manifestação 
nos autos, dar-se-á início ao prazo de 30 (trinta) dias para a interposição dos respectivos embargos. Eu_____ Wagner 
Ferreira Marinho, Escrivão Judicial, o digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, data certificada pelo sistema. (AS) 
Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
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 00132069320158272729, que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, fica a executada: COMERCIAL DE CALCADOS TOCANTINS LTDA, CNPJ/CPF: 
04605959000101, INTIMADA para, caso queira, no prazo de 30 (trinta) dias para a interposição dos respectivos embargos. 
Eu_____ Wagner Ferreira Marinho, Escrivão Judicial, o digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, data certificada 
pelo sistema. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da 
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc - nº 00008408520168272729, que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica a executada: ECEN-ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA, CNPJ/CPF: 
01593524000104, INTIMADA para, caso queira, no prazo de 30 (trinta) dias para a interposição dos respectivos embargos. 
Eu_____ Wagner Ferreira Marinho, Escrivão Judicial, o digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, data certificada 
pelo sistema. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da 
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc - nº 50357687920138272729, que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, fica a executada: F F TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA, CNPJ/CPF: 
01365116000197, INTIMADA para, caso queira, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do Art. 854, § 3º, I e II, do CPC, 
comprovar nos autos que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade 
excessiva, conforme extrato em anexo. Ficando o executado, INTIMADO que, transcorrido o prazo supracitado sem que haja 
qualquer manifestação nos autos, dar-se-á início ao prazo de 30 (trinta) dias para a interposição dos respectivos 
embargos. Eu_____ Wagner Ferreira Marinho, Escrivão Judicial, o digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, data 
certificada pelo sistema. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
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EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da 
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc - nº 00291451120188272729, que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, fica a executada: AGNA MARIA T NOLASCO  LTDA, CNPJ/CPF: 04505395000135, 
INTIMADA para, caso queira, no prazo de 30 (trinta) dias para a interposição dos respectivos embargos. Eu_____ Wagner 
Ferreira Marinho, Escrivão Judicial, o digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, data certificada pelo sistema. (AS) 
Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da 
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc - nº 50024909220108272729, que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica a executada: LEILA DA SILVA THEOPHILO AMORIM, CNPJ/CPF: 
45716587100, INTIMADA para, caso queira, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do Art. 854, § 3º, I e II, do CPC, 
comprovar nos autos que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade 
excessiva, conforme extrato em anexo. Ficando o executado, INTIMADO que, transcorrido o prazo supracitado sem que haja 
qualquer manifestação nos autos, dar-se-á início ao prazo de 30 (trinta) dias para a interposição dos respectivos 
embargos. Eu_____ Wagner Ferreira Marinho, Escrivão Judicial, o digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, data 
certificada pelo sistema. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
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 00335710320178272729, que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica a executada: INTELECT CONSULTORIA SUL AMERICANA EIRELI, 
CNPJ/CPF: 14933529000172, INTIMADA para, caso queira, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do Art. 854, § 3º, I e II, 
do CPC, comprovar nos autos que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que remanesce 
indisponibilidade excessiva, conforme extrato em anexo. Ficando o executado, INTIMADO que, transcorrido o prazo 
supracitado sem que haja qualquer manifestação nos autos, dar-se-á início ao prazo de 30 (trinta) dias para a interposição 
dos respectivos embargos. Eu_____ Wagner Ferreira Marinho, Escrivão Judicial, o digitei e assino por determinação judicial. 
Palmas – TO, data certificada pelo sistema. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
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 50299582620138272729, que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o sócio executado: ADAO MOREIRA NEVES, CNPJ/CPF: 21980284172, 
INTIMADO para, caso queira, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do Art. 854, § 3º, I e II, do CPC, comprovar nos autos 
que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade excessiva, conforme 
extrato em anexo. Ficando o executado, INTIMADO que, transcorrido o prazo supracitado sem que haja qualquer manifestação 
nos autos, dar-se-á início ao prazo de 30 (trinta) dias para a interposição dos respectivos embargos. Eu_____ Wagner 
Ferreira Marinho, Escrivão Judicial, o digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, data certificada pelo sistema. (AS) 
Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
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 50299582620138272729, que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica a executada e a sócia coobrigada: PAULINO E NEVES LTDA, CNPJ/CPF: 
02485600000112, EDUARDA MARTINS PAULINO, CNPJ/CPF: 48544493149, INTIMADAS para, caso queiram, no prazo de 30 
(trinta) dias para a interposição dos respectivos embargos. Eu_____ Wagner Ferreira Marinho, Escrivão Judicial, o digitei e 
assino por determinação judicial. Palmas – TO, data certificada pelo sistema. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 
226651. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da 
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc - nº 00313143920168272729, que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, fica o sócio executado: MAYCKEL SANDERSON LIMA ALVES, CNPJ/CPF: 
71111131104, INTIMADO para, caso queira, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do Art. 854, § 3º, I e II, do CPC, 
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comprovar nos autos que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade 
excessiva, conforme extrato em anexo. Ficando o executado, INTIMADO que, transcorrido o prazo supracitado sem que haja 
qualquer manifestação nos autos, dar-se-á início ao prazo de 30 (trinta) dias para a interposição dos respectivos 
embargos. Eu_____ Wagner Ferreira Marinho, Escrivão Judicial, o digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, data 
certificada pelo sistema. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
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 00313143920168272729, que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, fica a executada e a sócia coobrigada: HELIOS COMERCIO DE MOVEIS E 
ELETRODOMESTICOS LTDA, CNPJ/CPF: 02968301000805, MARIA APARECIDA DE LIMA ALVES, CNPJ/CPF: 
37079085187, INTIMADAS para, caso queiram, 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 citação 
EDITAL  DE  CITAÇÃO - PRAZO: 15 (QUINZE) DIAS, (238, 241, § 3º, 334, § 4º ambos do NCPC). 
ORIGEM: Processo Eletrônico: nº 0004395-31.2021.8.27.2731; Natureza da Ação: Ação Usucapião; Autor(es)/Requerente: 
MARIA LEITE DE ALBUQUERQUE SILVA; Advogados da Requerente: Drª. Maisa Carvalho Cunha Bandeira – OAB/TO nº 
010647 e Dr. Claudeci Bandeira Brito, OAB/TO nº 006650; Requerido: BANCO BRADESCO S/A; Confrontantes: João Alves da 
Silva; Adão Ferreira Sobrinho, João Pernambuco; Maria Leite De Albuquerque Silva. Valor da causa: R$ 25.000,00 ( vinte e cinco 
mil); Curador Especial nomeado aos interessados ausentes, incertos e desconhecidos: Defensora Pública: CITANDO A 
CONFRONTANTE: E OS INTERESSADOS AUSENTES E INCERTOS E DESCONHECIDOS E EVENTUAIS INTERESSADOS 
(NCPC, artigos 257 e 259). OBJETIVO/FINALIDADE: CITAR  AUSENTES E INCERTOS E DESCONHECIDOS E EVENTUAIS 
INTERESSADOS, aos Termos da Ação de Usucapião, que tem como Requerente: Maria Leite De Albuquerque Silva, conforme 
consta nos autos, petição inicial, documentos,  inicial e despacho, para querendo, responderem/contestarem a ação proposta, no 
prazo de Quinze (15) dias, contados do vencimento do prazo deste Edital, serão considerados verdadeiros e confessados os 
fatos articulados pela autora/requerente, sob pena dos efeitos processuais da revelia e confesso, na forma dos artigos (238, 241, 
§ 3º, 334, § 4º ambos do NCPC). IMÓVEL USUCAPIENDO: Um terreno denominado lote 330, do Loteamento Marianópolis, 
Gleba 5, 4º Etapa, com área de 92.61.35 hectares, situado no município de Divinópolis/TO. Paraíso do Tocantins – TO, 15 de 
Julho de 2.022. Eu, Iolanda Alves Câmara Castro, Servidora de Secretaria, o digitei. Assinado por MARCIO SOARES DA 
CUNHA, Juiz de Direito. 
 

PONTE ALTA 
1ª escrivania cível 

Intimações às partes 
INTIMAÇÃO ÀS PARTES 
AUTOS Nº   0000224-16.2021.8.27.2736     
AUTOR:  JOSE LUIZ MEDEIROS BEZERRA 
ADVOGADO:  INDIANO SOARES E SOUZA - OAB/TO. 005225 E IZABELLA DE BRITO EDIR - OBAT/TO. 010636 
REQUERIDO: POLIENE GOMES MAIA 
INTIMAÇÃO: Fica a requerida acima mencionado INTIMADA da sentença proferida nos autos supracitados, cuja  parte 
dispositiva passo a transcrever: Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial  para condenar a requerida POLIENE 
GOMES MAIA a pagar a importância de R$600,00 (seiscentos reais) ao autor JOSE LUIZ MEDEIROS BEZERRA à título de 
danos morais.  Por consequência, extingo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I do Código de 
Processo Civil.Sem custas e honorários nesta fase, nos termos do art. 55, da lei 9.099/95.  Após trânsito em julgado, arquivem-
se observando as formalidades legais.  Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Ponte Alta/TO, 12 de Julho de 2022. 
 
INTIMAÇÃO ÀS PARTES 
AUTOS Nº  0000226-83.2021.8.27.2736      
AUTOR:  SEBASTIÃO  RIBEIRO QUINTANILHA NETO 
ADVOGADO:  INDIANO SOARES E SOUZA - OAB/TO. 005225 E IZABELLA DE BRITO  EDIR - OBAT/TO. 010636 
REQUERIDO: POLIENE GOMES MAIA 
INTIMAÇÃO: Fica a requerida acima mencionado INTIMADA da sentença proferida nos autos supracitados, cuja  parte 
dispositiva passo a transcrever:  Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial  para condenar a requerida POLIENE 
GOMES MAIA a pagar a importância de R$600,00 (seiscentos reais) ao autor SEBASTIAO RIBEIRO QUINTANILHA NETO à 
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título de danos morais.  Por consequência, extingo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código 
de Processo Civil. Sem custas e honorários nesta fase, nos termos do art. 55, da lei 9.099/95.  Após trânsito em julgado, 
arquivem-se observando as formalidades legais.  Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Ponte Alta/TO, 12 de Julho de 2022. 
 
INTIMAÇÃO ÀS PARTES 
AUTOS Nº 0000694-52.2018.8.27.2736                
AUTORES:  ALMIRO MOREIRA  DA ROCHA , RAIMUNDA BATISTA DA ROCHA 
ADVOGADO:  LIGIA OLIVEIRA PORTO REIS - OAB/TO. 006449 
REQUERIDOS: CELINA MENDES MOREIRA DE SOUSA,DAVID MENDES MOREIRA, DJALMA MENDES MOREIRA, ELZA 
MENDES DE FRANÇA E GERCA MENDES DE SANTANA 
INTIMAÇÃO: Fica os requeridos acima mencionados INTIMADOS da sentença proferida nos autos supracitados, cuja  parte 
dispositiva passo a transcrever:  Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial para declarar o 
domínio dos requerentes sobre área descrita em memorial descritivo, com área de 99,15.57ha constituída no imóvel nº 34 do 
Loteamento "Pindorama Gleba 05" registrado no Cartório de Registro de Imóveis de Pindorama/TO matrícula nº. 1265, cujos 
limites e confrontações encontram-se devidamente demarcados nos documentos juntados aos autos, notadamente o memorial 
descritivo que deverá ser observado para todos os efeitos de escrituração, passando a fazer parte desta sentença, servindo 
esta sentença como título para ingresso no Registro de Imóveis para efeito de transcrição originária. Por 
consequência, extingo o presente feito, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Em 
razão da sucumbência, condeno os requeridos ao pagamento das custas e despesas processuais (se houver), bem como dos 
honorários advocatícios que, nos termos do artigo 85, §8º do CPC, fixo em 10% (dez porcento) do valor atualizado da causa. 
Com o trânsito em julgado, expeça-se mandado ao Cartório de Registro de Imóveis, e coloque à disposição dos autores para 
as providências pertinentes, destacando que o registro não está subordinado a pagamento de tributo decorrente da 
transmição, pois a usucapião é forma originária de aquisição de domínio. Em seguida, baixem-se os autos do sistema de 
processo eletrônico, observando-se as cautelas necessárias, assim como o Provimento n.º 09/2019 da douta CGJUS/TO. 
Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Ponte Alta/TO, 13 de Julho de 2022. 
 
INTIMAÇÃO AS PARTES 
AUTOS : 00006933320198272736 
AUTOR: VALDETE BATISTA DE SOUSA 
VERMUNDE GONÇALVES BARBOSA ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n.º 17.195.051/0001-19, 
empresa individual, com nome de fantasia IPA- INSTITUTO PROFISSIONALIZANTE PONTE ALTA DO TOCANTINS-TO 
INTIMAÇÃO:  Nos termos do  artigo 346 do CPC, fica o réu VERMUNDE GONÇALVES BARBOSA ME, pessoa jurídica de 
direito privado, inscrita no CNPJ sob o n.º 17.195.051/0001-19, empresa individual, com nome de fantasia IPA- INSTITUTO 
PROFISSIONALIZANTE PONTE ALTA DO TOCANTINS-TO, localizada na Av. Manoel Monteiro, s/nº, Qd. Q, Lt. 13, Jd. Brasília, 
Ponte Alta do Tocantins-TO, CEP: 77590-000, com endereço eletrônico instituto_ipa@hotmail.com, INTIMADO  da decisão a 
segui transcrita: " Recebo o pedido de cumprimento de sentença, evento 95.  Evolua-se a classe do processo. Intime-se a 
Executada, na pessoa de seu advogado, para efetuar o pagamento voluntário do débito devido à Autora, no prazo de 15 (quinze) 
dias, sob pena de o montante da condenação ser acrescido de multa no percentual de 10% (dez por cento) com a consequente 
efetivação dos demais atos expropriatórios com vistas ao recebimento do importe devido (art. 513, § 2º, inciso I c/c art. 523, §§ 1º 
e 3º, ambos do CPC). Transcorrido o prazo, certifique-se e intime-se a parte exequente para confirmar eventual pagamento, em 
10 (dez) dias corridos sob pena de presunção do cumprimento da sentença e extinção do feito pelo pagamento. Transcorrido 
sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que as executadas, independentemente de penhora ou 
nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Verificado que não houve o adimplemento espontâneo da 
obrigação no prazo legal, desde já aplico à parte executada multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, em 
conformidade com o que dispõe o art. 523, §1º, do CPC. Neste caso, deverá a parte interessada apresentar os cálculos que se 
fizerem necessários. Após, conclusos. Cumpra-se. Ponte Alta/TO, 12 de Maio de 2022." 
 

PORTO NACIONAL 
1ª vara cível 

Editais de citação 
EDITAL Nº 5866625 -  EDITAL DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS. - O Doutor CIRO ROSA DE 
OLIVEIRA, MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível desta cidade e Comarca de Porto Nacional, Estado do Tocantins, na forma da 
lei, etc... FAZ SABER a todos que o presente Edital virem, ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo e respectiva 
Escrivania, processam os autos de  Ação Monitória Autos n° 0000367-12.2015.827.2737 Chave – 487919923615 Autor: MARCO 
AURÉLIO VILELA BORGES LIMA Ré: MARYANNE DA SILVA JULIATE. Por este meio  CITE-SE a parte requerida MARYANNE 
DA SILVA JULIATE , brasileira, CPF n 009.656.881-00, nos autos em epigrafe,  Atualmente encontra-se em lugar incerto e 
não sabido,  para  tomar conhecimento da ação  e querendo, no prazo de 15(quinze) dias úteis, pagar o débito,  Tudo conforme 
Despacho/Decisão evento 128 Transcrito  - DESPACHO/DECISÃO - 1.       O Código de Processo Civil, para fim de citação por 
edital, o réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante 
requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços 
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públicos (art. 256, § 3º, CPC). 1.1.    No presente caso, a tentativa de citação no endereço constante dos autos foi infrutífera. 
Além disso, foram efetuadas consultas aos bancos de dados disponíveis ao Judiciário (SIEL-TRE, Renajud, Sisbajud e Infojud), 
sendo que a tentativa de citação no(s) endereço(s) encontrado(s) também foi inexitosa, conforme informação constante 
na certidão  do evento 123. 2.        Sendo assim, restou cumprida a exigência do art. 256, § 3º, do CPC, de modo que considero a 
parte ré em local ignorado e, por conseguinte, defiro a citação por edital postulada, com prazo de 30 dias, devendo dele 
constar a advertência de que será nomeado curador especial em caso de revelia (art. 257, III e IV, CPC). 2.1.    Publique-se o 
edital, certificando-se nos autos (art. 257, II, CPC). 3.        Transcorrendo o prazo do edital, sem a apresentação de resposta pela 
parte ré, desde já, declaro sua revelia nos termos do art. 344, do CPC e, conforme determina o art. 72 (segunda figura), do 
mesmo Diploma Legal, nomeio curador especial à parte ré revel o(a) Defensor(a) Público(a) que atua nesta Comarca, a qual 
deverá ser intimada da nomeação, bem como para contestar o feito, no prazo legal. 5.        Intime-se o autor. Documento 
eletrônico assinado por CIRO ROSA DE OLIVEIRA, Juiz de Direito, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de 
dezembro de 2006 e Instrução Normativa nº 5, de 24 de outubro de 2011. A conferência da autenticidade do documento está 
disponível no endereço eletrônico http://www.tjto.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 5841914v2 e do código 
CRC 676de1eb.” Informo a Vossa Senhoria, que acima está o número e chave de segurança do processo, QUE DEVE SER 
ACESSADO no site do Tribunal de Justiça deste Estado, no link e-Proc / 1° grau / consulta pública / rito ordinário.  para que 
não aleguem ignorância, mandou expedir o presente edital, que será publicado na forma da lei. DADO E PASSADO nesta cidade 
e Comarca de Porto Nacional, Estado do Tocantins. Onze  dias do mês de julho de 2022 (11/07/2022). Eu, Elvanir Matos Gomes, 
Técnica Judiciária, digitei. CERTIDÃO: Certifico e dou fé haver afixado uma cópia do presente edital no átrio do fórum. 
Eu____________ – Porteira dos Auditórios. Em    ____/____/2022. Documento eletrônico assinado por CIRO ROSA DE 
OLIVEIRA, Juiz de Direito, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Instrução Normativa nº 
5, de 24 de outubro de 2011. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico 
http://www.tjto.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 5866625v2 e do código CRC fa0b78cc. 
 

Central de execuções ficais 

Editais de intimações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE: 15 (QUINZE) DIAS 
Por ordem, o DR. VALDEMIR BRAGA DE AQUINO MENDONÇA, MM Juiz de Direito da Central de Execuções Fiscais da 
Comarca de Porto Nacional-TO, na forma da Lei... FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, 
que por esta Central de Execuções Fiscais da Comarca de Porto Nacional-TO, processam os autos de Execução Fiscal nº 
0009903-42.2018.8.27.2737, proposta pelo MUNICIPIO DE PORTO NACIONAL-TO em face de GIORGGE PAIZANTE, 
CNPJ/CPF nº 04221359684, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada para tomar ciência do inteiro teor da r. sentença 
proferida no evento n.º 46 dos autos em epígrafe, a seguir transcrito: ANTE O EXPOSTO, estando satisfeita a obrigação pelo 
pagamento, HOMOLOGO O PEDIDO DE EXTINÇÃO FORMULADO PELA EXEQUENTE, com fulcro nos artigos 924, inciso II, 
e 925 ambos do Novo Código de Processo Civil, o que faço para julgar extinta a obrigação referente à(s) CDA(s) que 
acompanha(m) a presente inicial. Havendo constrição judicial de bens ou valores, providenciem-se as liberações necessárias, 
observando-se no caso de penhora via SISBAJUD que o(s) respectivo(s) alvará(s) deverá(ão) ser expedido(s) conforme 
requerido pela Exequente, e, no caso de ausência de requerimento da Fazenda Pública, deverá ser expedido em favor da parte 
executada. Caso a constrição recaia sobre bem imóvel, oficie-se ao CRI determinando o seu cancelamento, cuja averbação 
ficará condicionada ao prévio recolhimento dos respectivos emolumentos pela parte interessada. Ante o princípio da causalidade 
e considerando que o executado deu causa ao ajuizamento da ação, condeno-o ao pagamento das custas processuais, 
inclusive finais, salvo o eventual deferimento dos benefícios da justiça gratuita, além dos honorários advocatícios já fixados. 
Havendo renúncia ao prazo recursal, ou decorrido in albis, certifique-se o trânsito em julgado, procedam-se as baixas 
necessárias, adotem-se as providências com relação às custas finais e arquivem-se os autos. Intime-se e cumpra-se. Eu 
_____, MARCELA SANTANA LUSTOSA, que digitei e assino por determinação judicial. Porto Nacional-TO, data pelo sistema. 
 

PUBLICAÇÕES PARTICULARES 
  

COLINAS DO TOCANTINS 
1ª Vara Cível 

 
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL Nº 0000816- 03.2019.8.27.2713/TO 
AUTOR: PRO-VAREJO DISTRIBUIDORA LTDA 
RÉU: ALGO MAIS BRASIL CONVENIÊNCIA EIRELI-ME 
RÉU: ANTONIO GONCALVES NETO 
EDITAL Nº 5893480 
EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 20 DIAS 
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O Doutor JOSÉ ROBERTO FERREIRA RIBEIRO, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Colinas do Tocantins, Estado 
do Tocantins, na forma da lei etc...FAZ SABER, a todos quanto os presentes virem ou dele conhecimento tiverem, que através 
deste Edital expedido nos autos de n. 0000816-03.2019.8.27.2713 realiza a CITAÇÃO dos requeridos ALGO MAIS BRASIL 
CONVENIÊNCIA EIRELI-ME e ANTONIO GONCALVES NETO, de todos os termos da presente demanda, bem como 
INTIMAÇÃO dos mesmos para que, querendo, manifeste-se nos presentes autos, apresentando sua defesa. 
DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Colinas do Tocantins, TO, ao 13 dias do mês de julho de ano de 2022 Eu, 
Lorena Aparecida Menezes Reis Rocha Técnica Judiciária, digitei e conferido pela Chefe de Secretaria, Valquíria Lopes Brito. 
Documento eletrônico assinado por JOSÉ ROBERTO FERREIRA RIBEIRO, 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 
5893480v3 e do código CRC ba20c6b6. 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): JOSÉ ROBERTO FERREIRA RIBEIRO 
Data e Hora: 13/7/2022, às 19:22:37 
 

SEÇÃO ADMINISTRATIVA 

PRESIDÊNCIA 
Portarias 

PORTARIA FÉRIAS Nº 1122/2022, de 19 de julho de 2022 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais, 

especialmente o disposto no art. 12, § 1º, inciso III, do Regimento Interno desta Corte, e considerando solicitação contida no 
sistema eGESP,  

RESOLVE: 
Art. 1º Suspender as férias do magistrado Ariostenis Guimarães Vieira, matrícula nº 290053, relativas ao exercício de 

2022, marcadas para o período de 12/09 a 11/10/2022, para serem usufruídas em época oportuna, em razão de interesse da 
administração.  

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

Desembargador JOAO RIGO GUIMARAES 
Presidente 

 
PORTARIA CNJ N. 47, DE 14 DE JUNHO DE 2022 
  
Determina a realização de inspeção para verificação do funcionamento de setores administrativos e judiciais do Tribunal de 
Justiça e de serventias extrajudiciais do Estado do Tocantins. 
  
A CORREGEDORA NACIONAL DE JUSTIÇA, no uso de suas atribuições legais e regimentais, 
  
CONSIDERANDO a atribuição da Corregedoria Nacional de Justiça de realizar inspeções para apurar fatos relacionados ao 
funcionamento dos serviços judiciais e auxiliares, havendo ou não evidências de irregularidades; 
  
CONSIDERANDO o disposto nos artigos 48 a 53 do Regimento Interno do Conselho Nacional de Justiça e nos artigos 45 a 59 
do Regulamento Geral da Corregedoria Nacional de Justiça; 
  
CONSIDERANDO o dever da Corregedoria Nacional de Justiça de zelar pelo aprimoramento dos serviços judiciários, 
fiscalizando as diversas unidades do Poder Judiciário e os serviços por ele fiscalizados (art. 103-B, § 4º, da Constituição 
Federal); 
  
RESOLVE: 
 Art. 1º Fica instaurada a inspeção em setores administrativos e judiciais de primeiro e segundo grau de jurisdição do Tribunal 
de Justiça e em serventias extrajudiciais do Estado do Tocantins. 
Art. 2º Designar o dia 20 de julho de 2022 para o início da inspeção e o dia 22 de julho de 2022 para o encerramento. 
Parágrafo único. Durante a inspeção – ou em razão desta, os trabalhos forenses e/ou prazos processuais não serão 
suspensos. 
Art. 3º Determinar que os trabalhos de inspeção sejam realizados das 8 às 18 horas e que, durante esse período, haja nos 
setores pelo menos um servidor com conhecimento para prestar informações à equipe da inspeção. 
Art. 4º Determinar ao Gabinete da Corregedoria Nacional de Justiça as seguintes providências: 
I – expedir ofícios ao Presidente do Tribunal de Justiça e à Corregedor-Geral da Justiça do Estado, convidando-os para a 
inspeção e solicitando-lhes as seguintes medidas: 
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a) providenciar a publicação desta portaria no Diário da Justiça eletrônico e no site do Tribunal, em local de destaque, a partir 
de 10 de julho de 2022; e 
b) providenciar sala na sede administrativa do Tribunal com capacidade para sete pessoas sentadas, contendo computadores 
conectados à internet e impressora, a fim de que possam ser analisados os documentos e as informações colhidas durante a 
inspeção, bem como uma sala para atendimento ao público. 
II – expedir ofícios ao Procurador-Geral de Justiça, ao Defensor Público-Geral e ao Presidente da Seccional da OAB do Estado 
do Tocantins, convidando-os para acompanhar a inspeção, caso haja interesse. 
Art. 5º Delegar os trabalhos de inspeção (art. 49 do RICNJ) aos seguintes magistrados: 
I – Desembargador Luís Paulo Aliende Ribeiro, do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que coordenará a inspeção; 
II – Desembargador Octávio Campos Fischer, do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná; 
III – Desembargador Marcelo Martins Berthe, do Tribunal de Justiça do Estado do São Paulo; 
IV – Juiz Federal Daniel Marchionatti Barbosa, do Tribunal Regional Federal da 4ª Região; 
V – Juiz Federal Fabio Nunes de Martino, do Tribunal Regional Federal da 4ª Região; 
VI – Juiz Federal Marcelo Costenaro Cavalli, do Tribunal Regional Federal da 3ª Região; 
VII – Juiz de Direito Marcelo Benacchio, do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo;  
VIII – Juíza de Direito Maria Paula Cassone Rossi, do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo;  
Art. 6º Designar para assessoramento dos magistrados durante os trabalhos de inspeção os servidores Aline Carlos Dourado 
Braga, Ana Paula Amaral Silva Hollas, Andrea Michelle do Carmo Alves, Andrea Viana Ferreira Becker, Bruno Gomes Faria, 
Eva Matos Pinho, Gabriel da Silva Oliveira, Glauber Scorsatto, Joyce Meggiatto e Ronaldo Baratz. 
Art. 6º Designar para assessoramento dos magistrados durante os trabalhos de inspeção os servidores Aline Carlos Dourado 
Braga, Ana Paula Amaral Silva Hollas, Andrea Michelle do Carmo Alves, Andrea Viana Ferreira Becker, Bruno Gomes Faria, 
Eva Matos Pinho, Gabriel da Silva Oliveira, Glauber Scorsatto, Joyce Meggiatto e Ronaldo Baratz.  
Art. 7º Determinar a autuação deste expediente como inspeção, o qual deverá tramitar sob segredo de justiça. 
Art. 8º Determinar a publicação desta portaria no Diário da Justiça eletrônico do Conselho Nacional de Justiça. 
Art. 9º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
  

Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA 
 
Portaria Nº 1665, de 19 de julho de 2022 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e regimentais, 
CONSIDERANDO as deliberações estão contidas nos autos administrativos SEI n º 19.0.000033767-9; 
RESOLVE: 
Art. 1º O art. 2º da Portaria nº 1297/2020, de 15 de julho de 2020, para a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 2º O Comitê de que trata o artigo 1º, será composto de um titular e um substituto, pelos seguintes membros: 
I – Manuel de Faria Reis Neto, Juiz Auxiliar da Presidência, membro titular; 
II - Océlio Nobre da Silva, Juiz Auxiliar da Presidência, membro substituto; 
III - Rosa Maria Rodrigues Gazire Rossi, Juíza Auxiliar da Corregedoria, membro titular; 
IV - Silvana Maria Parfieuniuk, Juíza Coordenadora do NUPEMEC, membro titular; 
V - Julianne Freire Marques, magistrada NUPEMEC, membro substituto; 
VI - Cirlene Assis de Oliveira, magistrada Coordenadora do CPVID, membro titular; 
VII - Arióstenis Guimarães Vieira, Coordenador dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais e Turmas Recursais, 
membro titular; 
VIII - Ana Paula Brandão Brasil, magistrada do 2º Juizado Especial da Comarca de Palmas, membro substituto; 
IX - Adriano Gomes de Melo Oliveira, Coordenador da Infância e Juventude – CIJ, membro titular; 
X - Jordan Jardim, Coordenador do GMF-TO, membro titular; 
XI - Allan Martins Ferreira, magistrado GMF-TO, membro substituto; 
XII - Ana Paula Araujo Aires Toribio, como membro de competência cível; 
XIII - Renata Teresa da Silva Macor, como membro de competência em família; 
XIV - Antônio Dantas de Oliveira Júnior, como membro de competência criminal; 
XV - Odete Batista Dias Almeida, como membro de competência em execução penal. 
XVI - João Ornato Benigno Brito, Coordenador de Gestão Estratégica, Estatística e Projetos- COGES; membro 
titular; 
XVII - Afonso Alves da Silva Júnior, Chefe de Gabinete da Corregedoria, membro substituto; 
XVIII - Agnes Souza da Rosa, servidora da COGES, membro substituo; 
XIX - Cleide Leite de Sousa dos Anjos, Coordenadoria da Infância e Juventude – CIJ, membro substituto; 
XX - Andreia Teixeira Marinho Barbosa, ESMAT, membro titular; 
XXI - Elaine Andrade Patrício da Silva Medeiros, ESMAT, membro substituto; 
XXII - Alessandra Martins Polonial Adorno, servidora CPVID, substituto. 
................................................................................................................................................................" (NR) 

Art. 2º O art. 2º da portaria nº 1298/2020, de 15 de julho de 2020, passa a vigorar com a seguinte redação: 
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"Art. 2º A Coordenação de que trata o artigo 1º, será composta de um titular e um substituto, pelos seguintes 
membros: 
I - Silvana Maria Parfienuik, Juíza Coordenadora do NUPEMEC, coordenadora; 
II - Vítor Ferreira Guimarães Martins, servidor do NUPEMEC, membro titular; 
III - Lorena da Cruz Neves Pimenta Gutierrez, servidora do NUPEMEC, membro substituto; 
IV - Maristela Alves Rezende, servidora da CGJUS, membro titular; 
V - Luciana Rodrigues do Prado Faria, servidora da CGJUS, membro substituto; 
VI - Andreia Teixeira Marinho Barbosa, servidora da ESMAT, membro titular; 
VII - Elaine Andrade Patrício da Silva Medeiros, servidora da ESMAT, membro substituto; 
VIII - Cirlene Assis de Oliveira, magistrada coordenadora do CPVID, membro titular; 
IX - Alessandra Martins Polonial Adorno, CPVID, membro substituto; 
X - Cleide Leite de Sousa dos Anjos, servidora da Coordenadoria da Infância e Juventude, membro titular; 
XI - Vera Vilda Vieira de Sousa Resende, servidora da Coordenadoria da Infância e Juventude, membro substituto; 
XII - Arióstenis Guimarães Vieira, magistrado coordenador dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais e Turmas 
Recursais, membro titular; 
XIII - Ana Paula Brandão Brasil, magistrada do 2º Juizado Especial da Comarca de Palmas, membro substituto; 
XIV - Cláudia Rodrigues Chaves, servidor GMF, membro titular; 
XV - Poliano Coelho Mendes, servidor GMF-TO, membro substituto; 
XVI - João Ornato Benigno Brito, Coordenador de Gestão Estratégica, Estatística e Projetos- COGES, membro 
titular; 
XVII - Agnes Souza da Rosa, servidora da COGES, membro substituo; 
XVIII - Hyllaine Asevedo da Silva, matrícula: 239344, servidor atuante na área cível, membro titular; 
XIX - Laís Meireles Leão, matrícula 353985, servidor atuante na área cível, membro substituto; 
XX - Ully Rejane Cavalcante S. Nunes.da Silva, servidor atuante na área de família, membro titular; 
XXI - Selma Terra Alves Marcal, servidor atuante na área de família, membro substituto; 
XXII - Joyce Martins Alves Silveira, servidor atuante na área criminal, membro titular; 
XXIII - Jocyleia Santos Falcão, servidor atuante na área criminal, membro substituto; 
XXIV - Fábio Gomes Bonfim, servidor atuante na área execução penal, membro titular; 
XXV - Ronivaldo Aires Fontoura, servidor atuante na área execução penal, membro substituto. 
...................................................................................................................................................." (NR) 

Art. 3º Ficam revogadaa a Portaria nº 635/2021, de 15 de março de 2021, e a Portaria nº 636/2021, de 15 de março de 2021. 
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

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

Presidente 
Portaria Nº 1668, de 19 de julho de 2022 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e regimentais, 
CONSIDERANDO a competência da Presidência, estabelecida no art. 12, §4º do Regimento Interno do Tribunal de Justiça; 
CONSIDERANDO a deliberação da Comissão de Seleção e Treinamento, consignada na Ata/COSTR nº. 461 de 14 de julho de 
2022. 
CONSIDERANDO o que consta nos autos SEI nº 22.0.000022876-5 e 19.0.000012195-1, 
RESOLVE: 
Art. 1º O inciso I do art. 1º da Portaria nº 2944/2021, de 03 de dezembro de 2021, passa a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 1º......................................................................................... 
I - Desembargador ADOLFO AMARO MENDES, presidente; 
.....................................................................................................”(NR) 

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 14 de julho de 2022. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 
Presidente 

Portaria Nº 1676, de 19 de julho de 2022 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e 
regimentais, 
RESOLVE: 
Art. 1º Designar, ad referendum do Tribunal Pleno, a magistrada Hélvia Túlia Sandes Pedreira, titular da 3ª Vara de Família e 
Sucessões da Comarca de Palmas, para, sem prejuízo de suas funções, e no período de 8 a 15 de julho de 2022, auxiliar no 
Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Paraíso do Tocantins. 
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a 8/7/2022. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 
Presidente 
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Portaria Nº 1677, de 19 de julho de 2022 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e regimentais, 
CONSIDERANDO o disposto na Resolução TJTO nº 2, de 22 de fevereiro de 2013, c/c a Instrução Normativa nº 7, de 09 de 
março de 2020, bem como o contido no processo SEI nº 22.0.000007044-4; 
RESOLVE: 
Art. 1º Prorrogar, ad referendum do Tribunal Pleno, até 09 de outubro de 2022, os efeitos da Portaria nº 879/2022 - 
PRESIDÊNCIA/ASPRE, de 11 de abril de 2022, que autorizou a atuação do Núcleo de Apoio às Comarcas na 6ª Vara Cível da 
Comarca de Palmas, para, em regime de mutirão, auxiliar nos julgamentos (decisões, sentenças), despachos e na prática de 
atos cartorários. 
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 11 de julho de 2022. 
Publique-se. Cumpra-se 

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES  
Presidente 

 

DIRETORIA GERAL 
Portarias 

PORTARIA DIÁRIAS Nº 1954/2022, de 18 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 2022/120284 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao servidor Raimundo Nonato da Rocha Pereira, CHEFE DE SERVIÇO, Matrícula 240759, o valor de 
R$ 993,58, relativo ao pagamento de 4,5 (quatro e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 306,65, descontado o valor de R$ 
386,35, conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Arapoema-TO, no 
período de 18/07/2022 a 22/07/2022, com a finalidade de fazer entrega de aparelhos celulares e vistoria da nova instalação do 
Cabeamento Estruturado nas reformas, conforme SEI 22.0.000000187-6.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1955/2022, de 18 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 2022/120202 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao servidor Raimundo Nonato da Rocha Pereira, CHEFE DE SERVIÇO, Matrícula 240759, o valor de 
R$ 76,06, relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 306,66, descontado o valor de R$ 77,27, conforme 
determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Miranorte-TO, no período de 14/07/2022 a 
14/07/2022, com a finalidade de acompanhar o Engenheiro fiscal da obra, para vistoria da nova instalação do Cabeamento 
Estruturado na reforma do Forum de Miranorte, conforme SEI 22.0.000000187-6.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1956/2022, de 18 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 2022/120285 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao servidor Mauricio Mathias de Pinho, TÉCNICO JUDICIÁRIO, Matrícula 118360, o valor de R$ 
993,58, relativo ao pagamento de 4,5 (quatro e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 306,65, descontado o valor de R$ 386,35, 
conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Ananas-TO, no período de 
18/07/2022 a 22/07/2022, com a finalidade de conduzir servidores da SERTEL, visando fazer entrega de aparelhos celulares e 
vistoria da nova instalação do Cabeamento Estruturado nas reformas, conforme SEI 22.0.000000187-6.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 
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PORTARIA DIÁRIAS Nº 1957/2022, de 18 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 2022/120256 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao servidor CEDIDO José Gomes Queiroz, Matrícula 353054, 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 Araguaina-TO para Goiatins-TO, no período de 13/07/2022 a 
14/07/2022, com a finalidade de conduzir conciliadoras credenciadas, onde realizaram audiências na Cidade de Goiatins- TO, 
conforme consta no processo SEI nº 22.0.000008040-7.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

PORTARIA DIÁRIAS Nº 1958/2022, de 18 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 2022/120252 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao servidor Everton Moura Mainardes, SECRETÁRIO DO JUÍZO, Matrícula 352990, o valor de R$ 
76,06, relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 306,66, descontado o valor de R$ 77,27, conforme 
determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Cristalandia-TO para Palmas-TO, no período de 14/07/2022 
a 14/07/2022, com a finalidade de Viagem para renovação de certificado digital.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

PORTARIA DIÁRIAS Nº 1959/2022, de 18 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 2022/120227 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à servidora CEDIDA Maria Sandia Brito Campos, Matrícula 352721, o valor de R$ 1.606,88, relativo ao 
pagamento de 6,5 (seis e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 306,65, descontado o valor de R$ 386,35, conforme determina o art. 20 da 
Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Pedro Afonso-TO para Palmas-TO, no período de 31/07/2022 a 06/08/2022, com a finalidade 
de Participação para integração de conhecimentos com a equipe em atuação na Secretaria Unificada, conforme processo SEI 
21.0.000029555-5.  

Art. 2º Conceder à servidora Regina Celia Pereira Silva, TÉCNICO JUDICIÁRIO, Matrícula 99232, o valor de R$ 1.606,88, relativo 
ao pagamento de 6,5 (seis e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 306,65, descontado o valor de R$ 386,35, conforme determina o art. 20 
da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Pedro Afonso-TO para Palmas-TO, no período de 31/07/2022 a 06/08/2022, com a 
finalidade de Participação para integração de conhecimentos com a equipe em atuação na Secretaria Unificada, conforme processo SEI 
21.0.000029555-5.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

PORTARIA DIÁRIAS Nº 1960/2022, de 18 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 2022/120315 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao Magistrado Jose Carlos Ferreira Machado, JUZ1 - JUIZ DE DIREITO DE 1ª ENTRÂNCIA, 
Matrícula 352448, o valor de R$ 2.048,80, relativo ao pagamento de 4,5 (quatro e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 459,98, 
descontado o valor de R$ 386,35, conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015. Conceder ainda, de acordo com os 
parágrafos 1º, 2º e 3º do Art. 6º da Instrução Normativa nº 004/2007, o pagamento de Ajuda de Custo no valor de R$ 365,24, por 
seu deslocamento de Wanderlandia-TO para Goiatins-TO, no período de 18/07/2022 a 22/07/2022, com a finalidade de Juiz 
Auxiliar Comarca de Goiatins - Port 544/2022 - Pres TJTO /Aspre Realizar audiências de instrução e julgamento, atendimento 
partes e advogados.  

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 1961/2022, de 19 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 2022/119923 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao servidor Luã Pina Lima , Matrícula 365325, o valor de R$ 766,63, relativo ao pagamento de 2,5 
(duas e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 306,65, por seu deslocamento de Parana-TO para Palmas-TO, no período de 
13/07/2022 a 15/07/2022, com a finalidade de Com a finalidade de adquirir certificado digital - token e fazer portabilidade da 
conta no Banco Caixa, para fins contratuais, conforme SEI 22.0.000001015-8 / 4428013 .  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1962/2022, de 19 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 2022/120144 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao servidor Filipe Pereira Cunha, SECRETÁRIO DO JUÍZO, Matrícula 362074, o valor de R$ 534,82, 
relativo ao pagamento de 2,5 (duas e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 306,65, descontado o valor de R$ 231,81, conforme 
determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Guarai-TO, no período de 08/08/2022 a 
10/08/2022, com a finalidade de elaboração do diagnóstico arquivístico do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, conforme 
SEI 22.0.000020682-6.  

Art. 2º Conceder ao servidor Francisco Carneiro da Silva, TÉCNICO JUDICIÁRIO, Matrícula 158148, o valor de R$ 
534,82, relativo ao pagamento de 2,5 (duas e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 306,65, descontado o valor de R$ 231,81, 
conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Guarai-TO, no período de 
08/08/2022 a 10/08/2022, com a finalidade de elaboração do diagnóstico arquivístico do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, 
conforme SEI 22.0.000020682-6.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
Portaria Nº 1675/2022 - PRESIDÊNCIA/DIGER, de 19 de julho de 2022 
O DIRETOR-GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, no uso das atribuições legais e pela competência que lhe confere o inciso 
XXI, do art. 59 da Resolução nº 017/2009, e considerando o que dispõem os artigos 168, 174, I, da Lei nº 1818/2007, tendo em 
vista o contido nos autos administrativos SEI nº 20.0.000002212-9 ; 
RESOLVE: 
Art. 1º Constituir Comissão de Sindicância Investigativa, designando os servidores: 
 Arylma Rocha Botelho - Técnico Judiciário - Matrícula nº 249242 - Bacharel em Direito - Presidente da Comissão; 
Daniella Lima Léda - Auxiliar Judiciário - Matrícula nº 237938 - Bacharel em Administração - Membro; 
Rainor Santana da Cunha -Técnico Judiciário - Matrícula nº 74353 Membro; 
Elesbão Oliveira Cavalcante Auxiliar Judiciário - Matrícula nº 192248 - Bacharel em Direito - Suplente, para, sobre a Presidência 
do primeiro, procederem à apuração dos fatos constantes do processo administrativo acima referido. 
Art. 2º A Comissão terá o prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir da publicação desta Portaria, para conclusão dos trabalhos e 
apresentação de relatório conclusivo, nos termos do art. 166, §3º, da Lei nº 1818/2007. 
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1963/2022, de 19 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 2022/120141 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao servidor Filipe Pereira Cunha, SECRETÁRIO DO JUÍZO, Matrícula 362074, o valor de R$ 993,58, 
relativo ao pagamento de 4,5 (quatro e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 306,65, descontado o valor de R$ 386,35, conforme 
determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Arapoema-TO, no período de 01/08/2022 a 



ANO XXXIV-DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 5230 PALMAS-TO, TERÇA-FEIRA, 19 DE JULHO DE 2022 31 

 

 
 

05/08/2022, com a finalidade de elaboração do diagnóstico arquivístico do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, conforme 
SEI 22.0.000020682-6.  

Art. 2º Conceder ao servidor Francisco Carneiro da Silva, TÉCNICO JUDICIÁRIO, Matrícula 158148, o valor de R$ 
993,58, relativo ao pagamento de 4,5 (quatro e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 306,65, descontado o valor de R$ 386,35, 
conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Arapoema-TO, no período de 
01/08/2022 a 05/08/2022, com a finalidade de elaboração do diagnóstico arquivístico do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, 
conforme SEI 22.0.000020682-6.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

PORTARIA DIÁRIAS Nº 1964/2022, de 19 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 2022/120138 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao servidor Filipe Pereira Cunha, SECRETÁRIO DO JUÍZO, Matrícula 362074, o valor de R$ 993,58, 
relativo ao pagamento de 4,5 (quatro e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 306,65, descontado o valor de R$ 386,35, conforme 
determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Xambioa-TO, no período de 25/07/2022 a 
29/07/2022, com a finalidade de elaboração do diagnóstico arquivístico do poder judiciário do Estado do Tocantins, conforme SEI 
22.0.000020682-6.  

Art. 2º Conceder ao servidor Francisco Carneiro da Silva, TÉCNICO JUDICIÁRIO, Matrícula 158148, o valor de R$ 
993,58, relativo ao pagamento de 4,5 (quatro e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 306,65, descontado o valor de R$ 386,35, 
conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Xambioa-TO, no período de 
25/07/2022 a 29/07/2022, com a finalidade de elaboração do diagnóstico arquivístico do poder judiciário do Estado do Tocantins, 
conforme SEI 22.0.000020682-6.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

PORTARIA DIÁRIAS Nº 1965/2022, de 19 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 2022/120136 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao servidor Filipe Pereira Cunha, SECRETÁRIO DO JUÍZO, Matrícula 362074, o valor de R$ 993,58, relativo ao 
pagamento de 4,5 (quatro e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 306,65, descontado o valor de R$ 386,35, conforme determina o art. 20 da 
Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Augustinopolis-TO, no período de 18/07/2022 a 22/07/2022, com a finalidade 
de execução do projeto de diagnóstico arquivístico do poder judiciário do Tocantins, conforme SEI 22.0.000020682-6.  

Art. 2º Conceder ao servidor Francisco Carneiro da Silva, TÉCNICO JUDICIÁRIO, Matrícula 158148, o valor de R$ 993,58, 
relativo ao pagamento de 4,5 (quatro e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 306,65, descontado o valor de R$ 386,35, conforme determina 
o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Augustinopolis-TO, no período de 18/07/2022 a 22/07/2022, com 
a finalidade de execução do projeto de diagnóstico arquivístico do poder judiciário do Tocantins, conforme SEI 22.0.000020682-6.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

PORTARIA DIÁRIAS Nº 1966/2022, de 19 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 2022/120222 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao servidor CEDIDO Eduardo Henrique da Rocha Pereira , Matrícula 358413, o valor de R$ 76,06, 
relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 306,66, descontado o valor de R$ 77,27, conforme determina 
o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Pedro Afonso-TO, no período de 15/07/2022 a 
15/07/2022, com a finalidade de fazer vistoria na obra de reforma do fórum da comarca de destino, conforme SEI Nº. 
21.0.000003081-0.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 



ANO XXXIV-DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 5230 PALMAS-TO, TERÇA-FEIRA, 19 DE JULHO DE 2022 32 

 

 
 

PORTARIA DIÁRIAS Nº 1967/2022, de 19 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 2022/120093 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao servidor Divina Aparecida Santana de Carvalho, CHEFE DE SERVIÇO, Matrícula 354456, o valor 
de R$ 76,06, relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 306,66, descontado o valor de R$ 77,27, 
conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Miranorte-TO, no período de 
14/07/2022 a 14/07/2022, com a finalidade de fiscalizar e acompanhar o andamento da obra de reforma do fórum da comarca de 
destino, conforme SEI nº. 21.0.000005964-9.  

Art. 2º Conceder ao servidor Juarez Lopes Marinho, ARQUITETO, Matrícula 353163, o valor de R$ 76,06, relativo ao 
pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 306,66, descontado o valor de R$ 77,27, conforme determina o art. 20 da 
Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Miranorte-TO, no período de 14/07/2022 a 14/07/2022, com a 
finalidade de fiscalizar e acompanhar o andamento da obra de reforma do fórum da comarca de destino, conforme SEI nº. 
21.0.000005964-9.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

PORTARIA DIÁRIAS Nº 1968/2022, de 19 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 2022/120318 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao servidor CEDIDO Julio Cesar Lima de Alencar, Matrícula 168634, o valor de R$ 306,65, relativo ao 
pagamento de 1,0 (uma) diária, cujo valor unitário é R$ 306,65, pela prorrogação da viagem concernente ao Protocolo nº 2022/119444, no 
período de 16/07/2022 a 16/07/2022, com a finalidade de concluir os serviços de manutenção.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

PORTARIA DIÁRIAS Nº 1969/2022, de 19 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 2022/120121 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao servidor CEDIDO Julio Cesar Lima de Alencar, Matrícula 168634, o valor de R$ 993,58, relativo ao 
pagamento de 4,5 (quatro e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 306,65, descontado o valor de R$ 386,35, conforme determina o art. 20 da 
Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Itaguatins-TO, no período de 18/07/2022 a 22/07/2022, com a finalidade de 
realizar serviços de manutenção predial corretiva nas referidas comarca, conforme solicitações nos SEIs n.º 22.0.000000043-0, 
22.0.000000009-8 e 22.0.000000047-0.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

Portaria Nº 1651/2022 - PRESIDÊNCIA/DIGER/DIADM/DCC, de 18 de julho de 2022 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais, 
CONSIDERANDO o que determina o artigo 73 da Lei nº. 8.666, de 21 de junho de 1993; 
CONSIDERANDO o disposto na Instrução Normativa nº 7/2021, que dispõe acerca das normas de administração de bens 
permanentes móveis e imóveis do Poder Judiciário do Estado do Tocantins; 
RESOLVE: 
Art. 1º. Criar Comissão para recebimento provisório e definitivo dos bens de que trata a nota de empenho 2022NE01632, referente ao 
Processo Administrativo 22.0.000010681-3, emitida por este Tribunal de Justiça em prol da empresa Clara Maria Pereira Marques - ME, que 
tem por objeto a aquisição de insumos para saúde com a finalidade de atender as demandas Poder Judiciário do Estado do Tocantins. 
Art. 2º. Designar os servidores abaixo relacionados para, sem prejuízo de suas atribuições, comporem a Comissão supramencionada, sob a 
presidência do primeiro: 
I - Regiane Rodrigues Peixoto, Matrícula 354622; 
II - Luciene Irene Duarte Rodrigues Araújo, Matrícula 352338; e 
III - Joana Darc Batista Silva, matrícula 352416. 
Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

Publique-se. Cumpra-se. 
Jonas Demostene Ramos 

Diretor Geral 
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DIRETORIA ADMINISTRATIVA 
CENTRAL DE COMPRAS 

Extratos 
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO 
PROCESSO: 22.0.000019742-8 
PREGÃO ELETRÔNICO – SRP nº. 12/2022 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº. 84/2022 
NOTA DE EMPENHO: 2022NE03676 
CONTRATANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins. 
CONTRATADA: Central Móveis para Escritório Ltda. 
CNPJ: 09.211.711/0001-80 
OBJETO: Empenho destinado à aquisição de móveis (mesas) para atender as demandas do Poder Judiciário do Estado do 
Tocantins. 
VALOR TOTAL: R$ 72.650,00 (Setenta e dois mil e seiscentos e cinquenta reais). 
Unidade Gestora: 050100 - TRIBUNAL. 
Classificação Orçamentária: 0501.02.061.1145.1095 
Natureza de Despesa: 44.90.52 - Subitens: 42 
Fonte de Recursos: 0500 
DATA DA EMISSÃO: 15 de julho de 2022. 
 
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO 
PROCESSO: 22.0.000019744-4 
PREGÃO ELETRÔNICO – SRP nº. 12/2022 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº. 85/2022 
NOTA DE EMPENHO: 2022NE03193 
CONTRATANTE: Fundo Especial de Modernização e Aprimoramento do Poder Judiciário. 
CONTRATADA: Tecno2000 Indústria e Comércio Ltda  
CNPJ: 21.306.287/0001-52 
OBJETO: Empenho destinado à aquisição de móveis (mesa de trabalho linear), para atender as demandas do Poder Judiciário 
do Estado do Tocantins. 
VALOR TOTAL: R$ 95.850,00 (Noventa e cinco mil e oitocentos e cinquenta reais). 
Unidade Gestora: 060100-FUNJURIS. 
Classificação Orçamentária: 0601.02.061.1145.3065 
Natureza de Despesa: 44.90.52 – Subitem: 42 
Fonte de Recursos: 0760 
DATA DA EMISSÃO: 15 de julho de 2022. 
 
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO 
PROCESSO: 22.0.000019749-5 
PREGÃO ELETRÔNICO – SRP nº. 12/2022 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº. 87/2022 
NOTA DE EMPENHO: 2022NE03677 
CONTRATANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins. 
CONTRATADA: Inspirare Comério de Móveis Ltda. 
CNPJ: 36.876.201/0001-02 
OBJETO: Empenho destinado à aquisição de móveis (gaveteiros) para atender as demandas do Poder Judiciário do Estado do 
Tocantins. 
VALOR TOTAL: R$ 81.000,00 (Oitenta e um mil reais). 
Unidade Gestora: 050100 - TRIBUNAL. 
Classificação Orçamentária: 0501.02.061.1145.1095 
Natureza de Despesa: 44.90.52 - Subitens: 42 
Fonte de Recursos: 0500 
DATA DA EMISSÃO: 15 de julho de 2022. 
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DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS 
Portarias 

PORTARIA FÉRIAS Nº 1113/2022, de 18 de julho de 2022 
A DIRETORA DO FORO DA COMARCA DE PALMAS, ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e na forma 
da lei,  
Considerando o disposto no artigo n° 91 da Lei Complementar nº 10/1996 c/c o artigo n° 86, do Estatuto dos Servidores 
Públicos, Lei 1.818/2007; 
Considerando o disposto no artigo n° 42, inciso I, alínea "c" da Lei Complementar n° 10/1996 e conforme solicitação contida no 
sistema eGESP, 
RESOLVE: 
Art. 1º Suspender as férias da servidora ROSELI APARECIDA RODRIGUES CAMPOS, matrícula nº 216557, relativas ao 
período aquisitivo 2017/2018, marcadas para o período de 18/07 a 01/08/2022, a partir de 18/07/2022 até 01/08/2022, 
assegurado o usufruto dos dias remanescentes para o período de 05 a 19/12/2022, em razão de interesse da administração.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Flavia Afini Bovo 
Diretora do Foro 

 
PORTARIA FÉRIAS Nº 1114/2022, de 18 de julho de 2022 
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE ARAGUAÍNA, ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e na 
forma da lei,  
Considerando o disposto no artigo n° 91 da Lei Complementar nº 10/1996 c/c o artigo n° 86, do Estatuto dos Servidores 
Públicos, Lei 1.818/2007; 
Considerando o disposto no artigo n° 42, inciso I, alínea "c" da Lei Complementar n° 10/1996 e conforme solicitação contida no 
sistema eGESP, 
RESOLVE: 
Art. 1º Suspender as férias da servidora HERMINIA NUNES MONTEL, matrícula nº 353584, relativas ao período aquisitivo 
2020/2021, marcadas para o período de 18/07 a 01/08/2022, a partir de 18/07/2022 até 01/08/2022, assegurado o usufruto dos 
dias remanescentes para o período de 17 a 31/07/2023, em razão de interesse da administração.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Fabiano Ribeiro 
Diretor do Foro 

 
PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 555/2022, de 18 de julho de 2022 
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE ITAGUATINS, 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 LUCIENE MARQUES MARINHO FERREIRA, matrícula nº 249634, 
ocupante do cargo de OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR, da unidade de lotação COMARCA DE ITAGUATINS - CENTRAL DE 
MANDADOS, no período de 18/07/2022 a 22/07/2022;  
CONSIDERANDO a solicitação de substituição constante no protocolo nº 2022/120512; 
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 

357939 GLEISSON DA SILVA FERREIRA CEDIDO AO TJTO CEDIDO AO TJTO 18/07/2022 à 22/07/2022 

Publique-se. Cumpra-se. 
JEFFERSON DAVID ASEVEDO RAMOS 

DIRETOR DO FORO - 2ª ENTRÂNCIA  
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PORTARIA FÉRIAS Nº 1115/2022, de 19 de julho de 2022 
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE PORTO NACIONAL, ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e na 

forma da lei,  
Considerando o disposto no artigo n° 91 da Lei Complementar nº 10/1996 c/c o artigo n° 86, do Estatuto dos Servidores Públicos, Lei 
1.818/2007; 
Considerando o disposto no artigo n° 42, inciso I, alínea "c" da Lei Complementar n° 10/1996 e conforme solicitação contida no sistema 
eGESP, 

RESOLVE: 
Art. 1º Suspender as férias da servidora ALESSANDRA SOUZA FONTOURA, matrícula nº 354022, relativas ao período aquisitivo 
2021/2022, marcadas para o período de 04/07 a 02/08/2022, a partir de 18/07/2022 até 02/08/2022, assegurado o usufruto dos dias 
remanescentes para o período de 16/11 a 01/12/2022, em razão de interesse da administração.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Elias Rodrigues Dos Santos 
Diretor do Foro 

PORTARIA FÉRIAS Nº 1116/2022, de 19 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 JOSE PIRES DE CASTRO NETO, matrícula nº 357895, relativas ao período aquisitivo 2020/2021, 
marcadas para o período de 04 a 21/07/2022, a partir de 04/07/2022 até 21/07/2022, assegurado o usufruto dos dias remanescentes para o 
período de 04 a 21/07/2023, em razão de interesse da administração.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

PORTARIA FÉRIAS Nº 1117/2022, de 19 de julho de 2022 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e na forma 
da lei,  
CONSIDERANDO o disposto no artigo n° 91 da Lei Complementar nº 10/1996 c/c o artigo n° 86, do Estatuto dos Servidores 
Públicos, Lei 1.818/2007; 
CONSIDERANDO o disposto o artigo nº 59, inciso XXVI da Resolução 17/2009; 
CONSIDERANDO o disposto no Decreto Judiciário nº 99/2013, publicado no DJ nº 3045, de 07 de fevereiro de 2013 e conforme 
solicitação contida no sistema eGESP, 
RESOLVE: 
Art. 1º Suspender as férias da servidora ANA PAULA RIBEIRO SOARES, matrícula nº 353558, relativas ao período aquisitivo 2018/2019, 
marcadas para o período de 19/07 a 02/08/2022, a partir de 19/07/2022 até 02/08/2022, assegurado o usufruto dos dias remanescentes 
para o período de 19/07 a 02/08/2023, em razão de interesse da administração.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

Publique-se. Cumpra-se. 
Jonas Demostene Ramos 

Diretor Geral 
PORTARIA FÉRIAS Nº 1118/2022, de 19 de julho de 2022 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e na forma 
da lei,  
CONSIDERANDO o disposto no artigo n° 91 da Lei Complementar nº 10/1996 c/c o artigo n° 86, do Estatuto dos Servidores 
Públicos, Lei 1.818/2007; 
CONSIDERANDO o disposto o artigo nº 59, inciso XXVI da Resolução 17/2009; 
CONSIDERANDO o disposto no Decreto Judiciário nº 99/2013, publicado no DJ nº 3045, de 07 de fevereiro de 2013 e conforme 
solicitação contida no sistema eGESP, 
RESOLVE: 
Art. 1º Suspender as férias da servidora LUCIVANI BORGES DOS ANJOS MILHOMEM, matrícula nº 254449, relativas ao período aquisitivo 
2019/2020, marcadas para o período de 18 a 28/07/2022, a partir de 18/07/2022 até 28/07/2022, assegurado o usufruto dos dias 
remanescentes para o período de 17 a 27/10/2022, em razão de interesse da administração.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 
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PORTARIA FÉRIAS Nº 1119/2022, de 19 de julho de 2022 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e na forma 
da lei,  
CONSIDERANDO o disposto no artigo n° 91 da Lei Complementar nº 10/1996 c/c o artigo n° 86, do Estatuto dos Servidores 
Públicos, Lei 1.818/2007; 
CONSIDERANDO o disposto o artigo nº 59, inciso XXVI da Resolução 17/2009; 
CONSIDERANDO o disposto no Decreto Judiciário nº 99/2013, publicado no DJ nº 3045, de 07 de fevereiro de 2013 e conforme 
solicitação contida no sistema eGESP, 
RESOLVE: 
Art. 1º Suspender as férias da servidora ARYLMA ROCHA BOTELHO, matrícula nº 249242, relativas ao período aquisitivo 
2019/2020, marcadas para o período de 11 a 20/07/2022, a partir de 19/07/2022 até 20/07/2022, assegurado o usufruto dos dias 
remanescentes para o período de 26 a 27/07/2022, em razão de interesse da administração.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA FÉRIAS Nº 1120/2022, de 19 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 JHONNE ARAÚJO DE MIRANDA , matrícula nº 204861, relativas ao período aquisitivo 
2020/2021, marcadas para o período de 15/07 a 03/08/2022, a partir de 15/07/2022 até 03/08/2022, assegurado o usufruto dos 
dias remanescentes para o período de 01 a 20/03/2023, em razão de interesse da administração.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA FÉRIAS Nº 1121/2022, de 19 de julho de 2022 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e na forma 
da lei,  
CONSIDERANDO o disposto no artigo n° 91 da Lei Complementar nº 10/1996 c/c o artigo n° 86, do Estatuto dos Servidores 
Públicos, Lei 1.818/2007; 
CONSIDERANDO o disposto o artigo nº 59, inciso XXVI da Resolução 17/2009; 
CONSIDERANDO o disposto no Decreto Judiciário nº 99/2013, publicado no DJ nº 3045, de 07 de fevereiro de 2013 e conforme 
solicitação contida no sistema eGESP, 
RESOLVE: 
Art. 1º Suspender as férias da servidora CLEIDIMAR SOARES DE SOUSA CERQUEIRA, matrícula nº 199129, relativas ao 
período aquisitivo 2020/2021, marcadas para o período de 18 a 24/07/2022, a partir de 18/07/2022 até 24/07/2022, assegurado 
o usufruto dos dias remanescentes para o período de 07 a 13/11/2022, em razão de interesse da administração.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 

ESMAT 
Editais 

EDITAL nº 161, de 2022 – SEI Nº 22.0.000011591-0 
O diretor geral da Escola Superior da Magistratura Tocantinense (ESMAT), no uso de suas atribuições, RETIFICA  o EDITAL nº 
111, de 2022 – SEI Nº 22.0.000011591-0, publicado no Diário da Justiça nº 5204, do dia 9 de junho de 2022, pp. 120-125.  sobre 
 o curso Projetos e Construções Sustentáveis,  conforme segue: 
  
Onde se lê: 
Período de Realização: 20 de junho a 16 de setembro de 2022 
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 5. CRONOGRAMA E CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

Data/Período Horário Conteúdo Programático e/ou Atividades 

De 20/6/2022 a 
16/9/2022 

Livre no AVA 

MÓDULO 1 – Conceitos Gerais da Construção Sustentável e Conforto 
Conceito de edifício sustentável; 
O edifício Autônomo; 
O edifício Metaautônomo; 
Um pouco de história; 
A saúde dos edifícios; 
Ergonomia; 
Fitorremediação; 
Conforto acústico; 
Conforto visual; 
O impacto do edifício na paisagem – a matriz de impacto. 
  
Parte Prática – Montagem de uma matriz de impacto ambiental para um projeto 
ainda não elaborado 

MÓDULO 2 – Gestão de Projetos Sustentáveis 
Introdução à gestão de projetos sustentáveis; 
Ferramentas para gestão de projetos; 
Parte Prática – Matriz de prioridades. 
  
MÓDULO 3 – O método de Projeto Sustentável – 1ª parte 

O método na arquitetura sustentável; 
Métodos cíclico e linear; 
Princípios da arquitetura sistêmica; 
Ciclo de vida do edifício; 
A pós ocupação – manual de operação e manutenção; 
A Matriz de Yeang; 
Parte Prática – Matriz de Yeang. 
  
Parte 2 
MÓDULO 4 – O Método de Projeto Sustentável – 2ª parte 
Os 5 Metaconceitos: 
MC1 – Implantação e relação com a cidade; 
MC2 – Materiais sustentáveis; 
MC3 - Sistemas construtivos; 
MC4 - Sistemas sustentáveis; 
MC5 - Bioclimatismo e eficiência energética. 
Referências. 
Parte Prática – Mapa mental com o esboço da primeira abordagem para um projeto 
de arquitetura ainda não elaborado. 
 MÓDULO 5 – Bioclimatismo e eficiência energética 
Conceitos; 
Climas e zonas de conforto; 
Estratégicas bioclimáticas – a Plataforma ProjetEEE; 
Eficiência energética; 
Recursos bioclimáticos; 
Parte Prática – Design bioclimático – projetando com diretrizes bioclimáticas – 
Estudo de caso – Escola da Magistratura – avaliação do projeto com propostas de 
melhorias. 
 Parte 3 
MÓDULO 6 – Acessibilidade e Programa Arquitetônico 
Acessibilidade e conforto; 
Norma 9050; 
Estudo de caso na prática “além da norma” – um banheiro especial para o 
paraplégico; 
Programa, premissas e diretrizes; 
Formulação de um programa arquitetônico; 
Agenda de Trabalho para projetos sustentáveis; 
Parte Prática - vínculos de proximidade – uso da matriz de vínculos. 
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Data/Período Horário Conteúdo Programático e/ou Atividades 

  
MÓDULO 7 – Certificações Ambientais e Estudos de Casos 
Principais certificações; 
Viabilidade das certificações nos projetos; 
Custos e benefícios das certificações; 
Construção sustentável no Brasil; 
Estudos de casos de edifícios sustentáveis. 
Parte Prática – Análise de uma obra sustentável a definir. 
  
MÓDULO 8 – Construções Sustentáveis Aplicadas –Tópicos Especiais 
Conservação e restauração arquitetônica sustentável; 
O uso do BIM na arquitetura sustentável; 
O uso de modelos virtuais para representação e detalhamento da arquitetura; 
Gerenciamento de Resíduos da construção civil. 
Prática – Resíduos – montar um DTI – Diretório de Transformação de insumos. 
  
MÓDULO 9 – Viabilidade de Empreendimentos Sustentáveis 
Economia dos processos; 
Eliminando o desperdício; 
Contratando e comprando; 
O que é ser viável; 
Parte Prática – Aplicação do software de payback ou retorno do investimento – 
Análise de um sistema de compostagem. 
  
MÓDULO 10 – Materiais e Sistemas Construtivos 
Pré-fabricação; 
Modulação; 
Arquitetura explícita; 
Terrarquitetura; 
Madeira; 
Metal; 
Bambu; 
Novos materiais para construção civil. 
Parte Prática - Trabalhando com matrizes: 
- Matriz de avaliação do grau de sustentabilidade 
- Matriz de ciclo de vida (SIGES). 
  
MÓDULO 11 – Tecnologias e Sistemas Sustentáveis 
Coberturas e paredes verdes; 
Climatização ativa; 
Paisagismo sustentável: 
- Jardins biodiversos; 
- Jardins minimalistas; 
- Jardins produtivos; 
- Jardins de baixa exigência hídrica; 
- Jardins nativos; 
Iluminação. 
Parte Prática – Retrofit luminotécnico visando eficiência energética. 
  
MÓDULO 12– Energia para Edifícios Sustentáveis 
Geração de energia com turbinas eólicas; 
Energia solar para aquecimento; 
Geração de energia fotovoltaica; 
Estudo de viabilidade para projetos fotovoltaicos; 
Parte Prática – Aplicação do software de payback ou retorno do investimento. 
Análise de um sistema de geração de energia fotovoltaica. 
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Data/Período Horário Conteúdo Programático e/ou Atividades 

MÓDULO 13 – Água para Edifícios Sustentáveis 
Conceitos e legislação; 
Gestão dos recursos hídricos; 
Aproveitamento das águas da chuva; 
Tratamento das águas cinzas; 
Tratamento das águas negras; 
Irrigação e águas urbanas; 
Parte Prática – Diretório Chave de Projeto. 
  
MÓDULO 14 – A Cultura de Baixa Emissão de CO2 
O inventário de emissões; 
PLS – Plano de Logística Sustentável; 
Princípios do Capitalismo Natural; 
PZC - Programa Zero Carbono; 
OMA - Organizações Mais Absorção. 
Parte Prática – inventário de emissões – roteiro de cálculo para as emissões de 
energia elétrica do TJ – Tocantins. 
  
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, 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. 

20/6/2022 
Segunda-feira 

Das 13h às 15h30 
Webaula ao vivo, por meio da Plataforma Google Meet.  
  
Participação Obrigatória 

24/6/2022 
Sexta-feira 

Das 13h às 15h30 
Webaula ao vivo, por meio da Plataforma Google Meet.  
  
Participação Obrigatória 

27/6/2022 
Segunda-feira 

Das 13h às 15h30 
Webaula ao vivo, por meio da Plataforma Google Meet.  
  
Participação Obrigatória 

30/6/2022 
Quinta-feira 

Das 12h às 17h50 Aula Presencial – Auditório da Esmat 

1º/7/2022 
Sexta-feira 

Das 12h às 17h50 Aula Presencial – Auditório da Esmat 

1º/8/2022 
Segunda-feira 

Das 13h às 15h30 
Webaula ao vivo, por meio da Plataforma Google Meet.  
  
Participação Obrigatória 

5/8/2022 
Sexta-feira 

Das 13h às 15h30 
Webaula ao vivo, por meio da Plataforma Google Meet.  
  
Participação Obrigatória 

8/8/2022 
Segunda-feira 

Das 13h às 15h30 
Webaula ao vivo, por meio da Plataforma Google Meet.  
  
Participação Obrigatória 

15/8/2022 
Segunda-feira 

Das 13h às 15h30 
Webaula ao vivo, por meio da Plataforma Google Meet.  
  
Participação Obrigatória 

19/8/2022 
Sexta-feira 

Das 13h às 15h30 
Webaula ao vivo, por meio da Plataforma Google Meet.  
  
Participação Obrigatória 

22/8/2022 
Segunda-feira 

Das 13h às 15h30 
Webaula ao vivo, por meio da Plataforma Google Meet.  
  
Participação Obrigatória 
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Data/Período Horário Conteúdo Programático e/ou Atividades 

26/8/2022 
Sexta-feira 

Das 13h às 15h30 
Webaula ao vivo, por meio da Plataforma Google Meet.  
  
Participação Obrigatória 

5/9/2022 
Segunda-feira 

Das 13h às 15h30 
Webaula ao vivo, por meio da Plataforma Google Meet.  
  
Participação Obrigatória 

9/9/2022 
Sexta-feira 

Das 13h às 15h30 
Webaula ao vivo, por meio da Plataforma Google Meet.  
  
Participação Obrigatória 

Carga-Horária 50 horas 

  
Leia-se:  
  
Período de Realização: De 20 de junho a 19 de setembro de 2022 
   

Data/Período Horário Conteúdo Programático e/ou Atividades 

De 20/6/2022 a 
19/8/2022 

Livre no AVA 

MÓDULO 1 – Conceitos Gerais da Construção Sustentável e Conforto 
Conceito de edifício sustentável; 
O edifício Autônomo; 
O edifício Metaautônomo; 
Um pouco de história; 
A saúde dos edifícios; 
Ergonomia; 
Fitorremediação; 
Conforto acústico; 
Conforto visual; 
O impacto do edifício na paisagem – a matriz de impacto. 
  
Parte Prática – Montagem de uma matriz de impacto ambiental para um projeto 
ainda não elaborado 
MÓDULO 2 – Gestão de Projetos Sustentáveis 
Introdução à gestão de projetos sustentáveis; 
Ferramentas para gestão de projetos; 
Parte Prática – Matriz de prioridades. 

  
MÓDULO 3 – O método de Projeto Sustentável – 1ª parte 
O método na arquitetura sustentável; 
Métodos cíclico e linear; 
Princípios da arquitetura sistêmica; 
Ciclo de vida do edifício; 
A pós ocupação – manual de operação e manutenção; 
A Matriz de Yeang; 
Parte Prática – Matriz de Yeang. 

 Parte 2 
MÓDULO 4 – O Método de Projeto Sustentável – 2ª parte 
Os 5 Metaconceitos: 
MC1 – Implantação e relação com a cidade; 
MC2 – Materiais sustentáveis; 
MC3 - Sistemas construtivos; 
MC4 - Sistemas sustentáveis; 
MC5 - Bioclimatismo e eficiência energética. 
Referências. 
Parte Prática – Mapa mental com o esboço da primeira abordagem para um projeto 
de arquitetura ainda não elaborado. 
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Data/Período Horário Conteúdo Programático e/ou Atividades 

MÓDULO 5 – Bioclimatismo e eficiência energética 
Conceitos; 
Climas e zonas de conforto; 
Estratégicas bioclimáticas – a Plataforma ProjetEEE; 
Eficiência energética; 
Recursos bioclimáticos; 
Parte Prática – Design bioclimático – projetando com diretrizes bioclimáticas – 
Estudo de caso – Escola da Magistratura – avaliação do projeto com propostas de 
melhorias. 
  
Parte 3 
MÓDULO 6 – Acessibilidade e Programa Arquitetônico 
Acessibilidade e conforto; 
Norma 9050; 
Estudo de caso na prática “além da norma” – um banheiro especial para o 
paraplégico; 
Programa, premissas e diretrizes; 
Formulação de um programa arquitetônico; 
Agenda de Trabalho para projetos sustentáveis; 
Parte Prática - vínculos de proximidade – uso da matriz de vínculos. 
  
MÓDULO 7 – Certificações Ambientais e Estudos de Casos 
Principais certificações; 
Viabilidade das certificações nos projetos; 
Custos e benefícios das certificações; 
Construção sustentável no Brasil; 
Estudos de casos de edifícios sustentáveis. 
Parte Prática – Análise de uma obra sustentável a definir. 
  
MÓDULO 8 – Construções Sustentáveis Aplicadas –Tópicos Especiais 
Conservação e restauração arquitetônica sustentável; 
O uso do BIM na arquitetura sustentável; 
O uso de modelos virtuais para representação e detalhamento da arquitetura; 
Gerenciamento de Resíduos da construção civil. 
Prática – Resíduos – montar um DTI – Diretório de Transformação de insumos. 
  
MÓDULO 9 – Viabilidade de Empreendimentos Sustentáveis 
Economia dos processos; 
Eliminando o desperdício; 
Contratando e comprando; 
O que é ser viável; 
Parte Prática – Aplicação do software de payback ou retorno do investimento – 
Análise de um sistema de compostagem. 
  
MÓDULO 10 – Materiais e Sistemas Construtivos 
Pré-fabricação; 
Modulação; 
Arquitetura explícita; 
Terrarquitetura; 
Madeira; 
Metal; 
Bambu; 
Novos materiais para construção civil. 
Parte Prática - Trabalhando com matrizes: 
- Matriz de avaliação do grau de sustentabilidade 
- Matriz de ciclo de vida (SIGES). 
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Data/Período Horário Conteúdo Programático e/ou Atividades 

MÓDULO 11 – Tecnologias e Sistemas Sustentáveis 
Coberturas e paredes verdes; 
Climatização ativa; 
Paisagismo sustentável: 
- Jardins biodiversos; 
- Jardins minimalistas; 
- Jardins produtivos; 
- Jardins de baixa exigência hídrica; 
- Jardins nativos; 
Iluminação. 
Parte Prática – Retrofit luminotécnico visando eficiência energética. 
  
MÓDULO 12– Energia para Edifícios Sustentáveis 
Geração de energia com turbinas eólicas; 
Energia solar para aquecimento; 
Geração de energia fotovoltaica; 
Estudo de viabilidade para projetos fotovoltaicos; 
Parte Prática – Aplicação do software de payback ou retorno do investimento. 
Análise de um sistema de geração de energia fotovoltaica. 
  
MÓDULO 13 – Água para Edifícios Sustentáveis 
Conceitos e legislação; 
Gestão dos recursos hídricos; 
Aproveitamento das águas da chuva; 
Tratamento das águas cinzas; 
Tratamento das águas negras; 
Irrigação e águas urbanas; 
Parte Prática – Diretório Chave de Projeto. 
  
MÓDULO 14 – A Cultura de Baixa Emissão de CO2 
O inventário de emissões; 
PLS – Plano de Logística Sustentável; 
Princípios do Capitalismo Natural; 
PZC - Programa Zero Carbono; 
OMA - Organizações Mais Absorção. 
Parte Prática – inventário de emissões – roteiro de cálculo para as emissões de 
energia elétrica do TJ – Tocantins. 
  
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, 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. 

20/6/2022 
Segunda-feira 

Das 13h às 15h30 
Webaula ao vivo, por meio da Plataforma Google Meet.  
  
Participação Obrigatória 

24/6/2022 
Sexta-feira 

Das 13h às 15h30 
Webaula ao vivo, por meio da Plataforma Google Meet.  
  
Participação Obrigatória 

27/6/2022 
Segunda-feira 

Das 13h às 15h30 
Webaula ao vivo, por meio da Plataforma Google Meet.  
  
Participação Obrigatória 

30/6/2022 
Quinta-feira 

Das 12h às 17h50 Aula Presencial – Auditório da Esmat 
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Data/Período Horário Conteúdo Programático e/ou Atividades 

1º/7/2022 
Sexta-feira 

Das 12h às 17h50 Aula Presencial – Auditório da Esmat 

1º/8/2022 
Segunda-feira 

Das 13h às 15h30 
Webaula ao vivo, por meio da Plataforma Google Meet.  
  
Participação Obrigatória 

5/8/2022 
Sexta-feira 

Das 13h às 15h30 
Webaula ao vivo, por meio da Plataforma Google Meet.  
  
Participação Obrigatória 

8/8/2022 
Segunda-feira 

Das 13h às 15h30 
Webaula ao vivo, por meio da Plataforma Google Meet.  
  
Participação Obrigatória 

15/8/2022 
Segunda-feira 

Das 13h às 15h30 
Webaula ao vivo, por meio da Plataforma Google Meet.  
  
Participação Obrigatória 

17/8/2022 
Quarta-feira 

Das 13h às 17h10 Aula Presencial – Auditório da Esmat 

18/8/2022 
Quinta-feira 

Das 13h às 17h10 Aula Presencial – Auditório da Esmat 

19/8/2022 
Sexta-feira 

Das 13h às 16h20 Aula Presencial – Auditório da Esmat 

Carga-Horária 50 horas 

                                                                                             
  

Palmas-TO, 18 de julho de 2022. 
  
  

Desembargador MARCO VILLAS BOAS 
Diretor Geral da Esmat 

  
  

EDITAL nº 162, de 2022 – SEI Nº  22.0.000021997-9 
  
O diretor geral da Escola Superior da Magistratura Tocantinense (ESMAT), no uso de suas atribuições, RETIFICA o EDITAL nº 
154, de 2022 – SEI Nº 22.0.000021997-9, publicado no Diário da Justiça nº 5223, do dia 8 de julho, de 2022, pp. 52-57. sobre o 
Curso Capacitação do Protocolo Brasileiro de Entrevista Forense (PBEF) – Turma III,  a se realizar no período de 11 de 
agosto a 21 de setembro de 2022, conforme segue: 
  
Onde se lê: 
Período de Realização: 11 de agosto a 18 de setembro de 2022 
   
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 
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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; 
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 
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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. 
  
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 
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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. 

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. 
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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 

   
Leia-se:  
 Período de Realização: 11 de agosto a 21 de setembro de 2022 

 10. Frequência e Avaliação da Aprendizagem 

10.1 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 e 15 de setembro de 2022, das 8h30 às 11h,  e dia 6 de setembro das 15h0 às 18h, 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 21 de setembro de 2022 (com registro 
de até 50% da frequência no curso); 
10.2 O registro da frequência será de acordo com a participação dos(as) alunos(as) matriculados(as) distribuído da seguinte 
forma: 
10.2.1 Atividades, ao vivo, programadas para os dias 18 e 25 de agosto; 1º, 6 e 13 de setembro, das 8h30 às 11h, por meio da 
Plataforma Google Meet (com registro de até 50% da frequência no curso); 
10.2.2 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 11 de agosto a 
21 de setembro de 2022 (com registro de até 50% da frequência no curso), conforme descrição no Cronograma Geral do Curso; 
10.3 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; 
10.4 Somente os(as) alunos(as) indicados(as) e matriculados(as) terão acesso à plataforma de transmissão e interatividade 
durante o desenvolvimento do curso; 
10.5 Todo o acesso ocorrerá exclusivamente por meio da Secretaria Acadêmica (SAV) da Esmat, devendo o(a)  aluno(a) 
permanecer logado(a) durante a atividade; 
10.6 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; 
10.7 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); 
10.8 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; 
10.9 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; 
10.10 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); 
10.11 Durante o curso, os(as) alunos(as) deverão cumprir os prazos estabelecidos em cronograma próprio para o 
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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); 
10.12 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; 
10.13 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); 
10.14 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; 
10.15 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; 
10.16 Não haverá pagamento de diárias custeado pela Escola Superior da Magistratura Tocantinense (ESMAT). 

  
  

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. 
  
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. 
  



ANO XXXIV-DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 5230 PALMAS-TO, TERÇA-FEIRA, 19 DE JULHO DE 2022 49 

 

 
 

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: Transição; 
 2ª Etapa: Descrição Dialogada; 
 3ª Etapa: Seguimento e Detalhamento; 
 4ª Etapa: Interação com a sala de audiência; 
 5ª Etapa: Fechamento da entrevista. 
  
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. 

 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 6 a 13/9/2022 Livre do AVA 

Módulo IV – Integração de Competências 
  

 Assistir a Entrevista Simulada do CNJ 
 Identificar os Estágios e Etapas do PBEF 
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 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 
Terça-feira 

Das 15h30 às 18h 

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

De 14 a 21/9/2022 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. 

15/9//2022 
Quinta-feira 

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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Palmas-TO, 18 de julho de 2022. 

  
Desembargador MARCO VILLAS BOAS 

Diretor Geral da Esmat 
  

EDITAL nº 160, de 2022 – SEI Nº  22.0.000022604-5 
  
  
O diretor geral da Escola Superior da Magistratura Tocantinense (ESMAT), no uso de suas atribuições, dispõe sobre as normas 
gerais para ingresso e participação no Curso Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) Nível III – Turma I,  a se realizar no 
período de 16 de agosto a 25 de outubro de 2022,  mediante as condições determinadas neste Edital e nos demais dispositivos 
legais aplicados à espécie, conforme segue: 
  
1. DADOS GERAIS 
Nome: Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) Nível III – Turma I  
Objetivo: Promover discussões reflexivas engajando o conhecimento e a prática da Língua brasileira de sinais, proporcionando a 
comunidade surda jurisdicionada um primeiro atendimento digno e satisfatório em sua primeira língua (Libras), a fim de diminuir a 
exclusão social, discriminação e a desinformação provocada pela barreira linguística cultural. 
Período de Inscrições: As inscrições ocorrerão no período de 22 de julho a 10 de agosto de 2022. 
Inscrições: As inscrições serão realizadas via web, por meio de link disponibilizado no Portal da Esmat – 
http://esmat.tjto.jus.br/portal/. Após o período de inscrição, a Secretaria Acadêmica enviará e-mail com a confirmação de 
matrícula. 
Público-Alvo: Magistrados e magistradas, servidores e servidoras, estagiários e estagiárias, colaboradores e colaboradoras do 
Poder Judiciário Tocantinense. 
Carga Horária: 60 horas-aula. 
Modalidade: EaD 
Local: Ambiente Virtual de Aprendizagem da Esmat e Plataforma Google Meet. 
2. VAGAS 
  
2.1 Quantidade de Vagas: 50; 
2.2 Distribuição das Vagas: 

Público-Alvo Nº de Vagas 

Servidores e servidoras do Poder Judiciário Tocantinense 25 

Magistrados e magistradas do Poder Judiciário Tocantinense 5 

Estagiários e estagiárias do Poder Judiciário Tocantinense 5 

Colaboradores e colaboradoras do Poder Judiciário Tocantinense 15 

  
2.3 Caso o percentual de vagas previstas não seja preenchido na ordem preferencial, estas serão destinadas à classe 
subsequente até que sejam totalmente preenchidas; 
2.4 Os demais servidores interessados em participar do curso, que não fizerem parte do público definido no item 3.1 e tenham 
interesse em participar da atividade, deverão solicitar inscrição pelo e-mail do Núcleo de Capacitação e Aperfeiçoamento de 
Servidores da Esmat – nucas@tjto.jus.br. As solicitações serão atendidas conforme disponibilidade de vagas. 
  
3. PRÉ-REQUISITOS  
3.1 Serem magistrados e magistradas, servidores e servidoras, estagiários e estagiárias, colaboradores e colaboradoras do 
Poder Judiciário Tocantinense. 
   
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, 
23 e 30 de agosto, 6,13, 20 e 27 de setembro e nos dias 4, 11 e 18 de outubro de 2022, das 9h às 11h30, 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 25 de outubro 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 alunos. Para tanto, os alunos deverão atualizar seus e-mails e telefones de contato em seus perfis na Secretaria 
Acadêmica Virtual (SAV) e no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA); 
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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 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); 
4.5 Durante o processo, os alunos 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 no curso será registrada com base no Relatório de Atividades emitido pelo AVA, relatório este gerado 
automaticamente pelo sistema, de acordo com as ações de interatividade e avaliação realizadas pelo aluno no decorrer do curso 
no Ambiente Virtual de Aprendizagem e também os registros de participação das webaulas ao vivo pela Plataforma Google Meet; 
4.7 Para registro da frequência nas webaulas por meio de webaula ao vivo, pela Plataforma Google Meet, o acesso deve ser 
realizado pela Secretaria Acadêmica Virtual da Esmat (SAV); 
4.8 Só receberão certificado de conclusão os alunos 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 concluintes;  
4.10 Todos os alunos estarão sujeitos às regras estabelecidas na Portaria n° 1.965, de 12 de setembro de 2018, publicada no 
Diário da Justiça nº 4.348, em 13 de setembro de 2018, e também às regras previstas no Edital próprio do curso. 
  
5. CRONOGRAMA E CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
  
  

Data Horário Conteúdo Programático e/ou Atividades 

De 16/8 a 
25/10/2022 

Livre no AVA 

Aula inaugural: breve revisão, conhecimentos lingüísticos contextualizados: 
singular e plural; 
- Sistema numérico e monetário, direção, horas, medidas e tamanhos; 
- Estrutura das frases em Libras: SVO/SOV/VSO/OVS/OSV. 
- Sintaxe espacial; Pronominalização espacial; 
- Descrição visual dos classificadores (adjetivas e verbais); 
- Flexão verbal, de número pessoal, de gênero; 
- Uso da Libras no contexto jurídico; 
- Semântica e pragmática – análise reflexiva dos aspectos semânticos e 
pragmáticos da Libras; 
- Produção e compreensão dos sinais; 
- Intensificadores da Libras: morfossintáticos e discursivos. 

Das Atividades de Interação e Avaliação de Aprendizagem 
Os alunos deverão acessar o material didático – videoaulas, textos de 
leitura obrigatórios e complementares; acesso aos links disponibilizados 
com vídeos e demais produções sobre os temas em desenvolvimento; 
realização das atividades de interação; interação com os demais alunos, 
por meio dos recursos de interação e realização das Avaliações de 
Aprendizagem. 

16/8/2022 Das 9h às 11h30 
Webaula por meio de webaula ao vivo, pelo Google Meet.  
Participação Obrigatória 

23/8/2022 Das 9h às 11h30 
Webaula por meio de webaula ao vivo, pelo Google Meet.  
Participação Obrigatória 

30/8/2022 Das 9h às 11h30 
Webaula por meio de webaula ao vivo, pelo Google Meet.  
Participação Obrigatória 

6/9/2022 Das 9h às 11h30 
Webaula por meio de webaula ao vivo, pelo Google Meet.  
Participação Obrigatória 

13/9/2022 Das 9h às 11h30 
Webaula por meio de webaula ao vivo, pelo Google Meet.  
Participação Obrigatória 

20/9/2022 Das 9h às 11h30 
Webaula por meio de webaula ao vivo, pelo Google Meet.  
Participação Obrigatória 

27/9/2022 Das 9h às 11h30 
Webaula por meio de webaula ao vivo, pelo Google Meet.  
Participação Obrigatória 
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4/10/2022 Das 9h às 11h30 
Webaula por meio de webaula ao vivo, pelo Google Meet.  
Participação Obrigatória 

11/10/2022 Das 9h às 11h30 
Webaula por meio de webaula ao vivo, pelo Google Meet.  
Participação Obrigatória 

18/10/2022 Das 9h às 11h30 
Webaula por meio de webaula ao vivo, pelo Google Meet.  
Participação Obrigatória 

Carga Horária Total 60 horas 

  
  
 
 

FACILITADORA DE APRENDIZAGEM 

Nome Heloísa Silva de Araújo Cunha 

Síntese do Currículo 

Servidora da Universidade Federal do Tocantins. Credenciada ao Tribunal de Justiça do Tocantins 
como tradutora intérprete de Libras. Graduada em Letras: Libras – UFT. Possui Prolibras – Exame 
Nacional de Certificação em Proficiência na Tradução e Interpretação de Libras/Língua 
Portuguesa/Libras, 2007; e Prolibras – Exame Nacional de Certificação em Proficiência no Ensino da 
Libras, 2015. Ministrou cursos de capacitação de Libras para servidores do Procon do estado do 
Tocantins, em 2015, IFTO 2015, UFT 2015, 2016, 2018 e 2020. 

  
 
  

FACILITADORA DE APRENDIZAGEM 

Nome Renata Laize Pais Brito Mendes 

Síntese do Currículo 
Possui graduação em Serviço Social pela Universidade da Amazônia (2010). Atualmente é Tradutora 
e Intérprete de LIBRAS da Universidade Federal do Tocantins e Professora do Centro Educacional de 
Língua Brasileira De Sinais. 

  
 
  
6.  DISPOSIÇÕES FINAIS 
6.1 A inscrição ou indicação e a matrícula do magistrados e magistradas, servidores e servidoras, estagiários e estagiárias, 
colaboradores e colaboradoras 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, 18 de julho de 2022. 

  
 
  

Desembargador MARCO VILLAS BOAS 
Diretor Geral da Esmat 
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Sessões: 1ª e 3ª quintas-feiras do mês (14h00) 
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EURÍPEDES (Vogal) 
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Des. EURÍPEDES LAMOUNIER (Vogal) 
Des. ADOLFO AMARO MENDES (Vogal) 
 

4ª TURMA JULGADORA 
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2ª CÂMARA CRIMINAL 
Desª. MAYSA VENDRAMINI ROSAL (Presidente) 
SECRETÁRIA: MARIA SUELI DE S. AMARAL CURY (Secretária) 
Sessões: Terças - feiras, às 14h00. 

 

1ª TURMA JULGADORA 
Desª. JACQUELINE ADORNO (Relatora) 
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