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SEÇÃO JUDICIAL 

1º GRAU DE JURISDIÇÃO 

ARAGUAINA 
1ª vara cível 

Intimações às partes 
Autos n. 0014471-58.2022.8.27.2706 / Chave: 166799685022 – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO 
AUTOR: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. 
RÉ: MATEUS DIAS ARAÚJO – CPF 069.526.631-42 
INTIMAÇÃO: FICA A PARTE REQUERIDA MATEUS DIAS ARAÚJO – CPF 069.526.631-42 INTIMADA DO INTEIRO TEOR DA 
SENTENÇA DO EVENTO 31. 
SENTENÇA DO EV. 31: 1 RELATÓRIO 
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, qualificado nos autos, ajuizou a presente AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO, 
em desfavor de MATEUS DIAS ARAÚJO, também qualificado. 
Evento 12, deferimento do pedido liminar de busca e apreensão. 
Evento 19, busca, apreensão e citação realizadas. 
Evento 26, a parte requerida comparecera aos autos e comprovou a realização de depósito judicial do valor do débito nos termos 
da planilha de cálculos que instruiu a inicial. 
Relatados, passou-se à fundamentação. 
2 FUNDAMENTAÇÃO 
2.1 Do julgamento antecipado da lide 
O feito comporta julgamento antecipado da lide na forma do art. 355, I, do CPC, posto que as provas já colacionadas aos autos 
são suficientes para o deslinde da causa. 
As partes são legítimas e estão devidamente representadas por seus procuradores; não há nulidades ou irregularidades a serem 
corrigidas. 
2.3 Da comprovação da mora 
O Decreto-Lei 911/69, em seu art. 3°, caput, deixa certo que somente após a comprovação da mora do devedor fiduciante o 
credor fiduciário poderá ajuizar a ação de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente. 
A mora advém do vencimento do prazo para pagamento da obrigação, e a forma de comprovação dela é regulada pelo art. 2°, 
§2°, do Decreto-Lei 911/69, o qual aduz que ela pode ser comprovada mediante notificação extrajudicial ou protesto do título, à 
escolha do credor. 
Nesse diapasão, a jurisprudência dominante é sedimentada no sentido de que a comprovação da mora é pressuposto de 
constituição e desenvolvimento válido do processo (Súmula 72 do STJ). 
Conseguinte ressalta-se que, nos termos do §2º, art. 2º, do Decreto-lei 911/69, com redação dada pela Lei nº 13.043/2014, a 
mora do devedor poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura 
constante do AR seja do próprio destinatário. 
No caso dos autos, a mora restou-se comprovada pela notificação extrajudicial, via carta-AR, promovida pelo requerente no 
endereço informado no contrato conforme se verifica no evento 1, anexo 7. 
2.4 Do pagamento integral do saldo devedor pelo réu 
No julgamento do REsp 1.418.593/MS, afetado ao rito dos recursos repetitivos, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça 
fixou a seguinte tese: "Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias 
após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores 
apresentados e comprovados pelo credor na inicial - sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de 
alienação fiduciária". 
Nesse sentido, a atual redação do art. 3°, §1° e §2°, Decreto-Lei 911/69, alterada pela lei 13.043/2014, também sedimenta o 
entendimento firmado pelo STJ ao dispor que cinco dias após executada a liminar de busca e apreensão, consolidar-se-ão a 
propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário. 
Analisando a documentação acostada no evento 26, verifica-se que o requerido realizou o pagamento do saldo devedor integral 
do débito calculado pelo autor, mediante depósito judicial da quantia de R$ RS 5.616,65 (cinco mil, seiscentos e dezesseis reais 
e sessenta e cinco centavos). 
Portanto, restou caracterizado na espécie o pagamento da integralidade da dívida pendente segundo os valores apresentados 
pelo credor fiduciário na inicial (evento 1, anexo 1), devendo o bem ser devolvido ao requerido livre de ônus, conforme regra do 
art. 3º, §2º, do Decreto-Lei n° 911/69, e o procedimento ser extinto em decorrência do reconhecimento da procedência do pedido 
autoral por parte do réu. 
3. DISPOSITIVO 
Isso posto, HOMOLOGO POR SENTENÇA o reconhecimento da procedência do pedido formulado na ação, e, em 
consequência, extingo o procedimento com resolução do mérito, o que faço amparada no artigo 487, III, “a” do CPC. 
CONDENO a parte requerida ao pagamento de custas, despesas processuais, taxa judiciária e honorários advocatícios de 
sucumbência, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa o qual reduzo pela metade, tendo em vista que o 
cumprimento da obrigação foi simultâneo ao reconhecimento do pedido, o que faço com fundamento no artigo 90, §4º do CPC. 
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4. PROVIMENTOS: 
4.1 tendo em conta o pagamento integral do saldo devedor do contrato pelo réu, EXPEÇA-SE, de imediato, mandado para 
restituição do veículo objeto da demanda em mãos do requerido MATEUS DIAS ARAÚJO. 
4.2 após o trânsito em julgado devidamente certificado: 
4.2.1 LEVANTE-SE o depósito do bem definitivamente em mãos do requerido. 
4.2.2 confirmada a entrega do bem à requerida, EXPEÇA-SE alvará de levantamento do valor depositado para purgação da 
mora em favor da parte autora. 
Os poderes para dar e receber quitação são direcionados a ato processual. O ato de levantar o alvará judicial em cartório é ato 
processual. Portanto, com esses poderes, os advogados estão aptos a retirarem o alvará em cartório e dar a respectiva quitação, 
total ou parcial, mas não de levantar os valores em seu nome, porquanto tal verba pertence á parte. 
Com a retirada do alvará do cartório judicial, encerra-se a vida do alvará no processo. Com ele em mãos, o causídico não mais 
exercerá ato processual, mas civil, ato fora do processo. A atividade jurisdicional, em relação àquele ato, encerra-se ali, no 
momento em que é retirado do cartório. Então, para o juiz determinar, dentro do processo, a expedição de alvará em nome do 
advogado que represente a parte beneficiada teria, necessariamente, que exigir procuração com poderes para levantamento de 
valores proveniente de depósito judicial através de alvará judicial, pois cabe ao juiz, em sua jurisdição, dizer a norma, interpretar 
o texto normativo e a aplicação concreta ( PRECEDENTES : AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0003930-52.2015.4.04.0000/RS; 
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0003982-19.2013.404.0000/RS; AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0028687-
86.2010.404.0000/PR). 
Ocorre que, atualmente, a saída do alvará do cartório se dá por meio eletrônico, cuja regulamentação é da competência da 
presidência dos tribunais de justiça e/ou do CNJ, conforme artigo 196 do CPC. 
Pois bem, embora o posicionamento deste juízo sempre foi e continua sendo conforme o disposto inicialmente, deve a 
escrivania, atualmente, no ato da expedição, observar as normativas estabelecidas na Portaria nº 0642/2018,do TJTO, inclusive 
o disposto no §1º artigo 1º da mesma, pois a Presidência do Tribunal de Justiça do Tocantins regulamentou o sistema eletrônico 
para a expedição de alvarás, sendo essa regulamentação de sua competência, conforme artigo 196 do CPC c/c provimento nº 
002/2001/CGJUSTO, por determinação contida na decisão do CNJ no Processo de Controle Administrativo e, vinculante, a teor 
das disposições do art. 30 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, no sentido de que as autoridades públicas 
devem atuar na aplicação das normas, inclusive por meio de regulamentos, súmulas administrativas e respostas a consultas, 
sendo que, os instrumentos previstos terão caráter vinculante em relação ao órgão ou entidade a que se destinam, até ulterior 
revisão, bem como determinação da presidência do TJTO nos processos SEI nº 17.0.000034215-7 e 18.0.000001320-6. 
De outro lado, quanto ao disposto no §2º do artigo 1º da portaria em questão, ao utilizar o termo "poderão", não dispensou prévia 
decisão judicial. 
Assim, ao regulamentar que o advogado do beneficiário que tenha procuração nos autos com apenas os poderes para receber e 
dar quitação figurarão como sacadores na representação de seus mandantes, deverá a escrivania observar essa normativa de 
prática de ato por meio eletrônico,repito, da competência da presidência do TJTO, gestor dos depósitos judiciais. 
4.2.3 o(s) alvará(s) deverá(ão) ser expedido(s) dentro do prazo processual de 05 (cinco) dias a partir do momento em que o 
titular do crédito vir aos autos mediante petição e informar o Banco, Agência, número da conta e CPF/CNPJ, para recebimento 
dos respectivos valores, conforme portaria 642/2018 do TJTO; 
4.4.2 CUMPRA-SE o provimento 09/19 – CGJUS/TO. 
Publique-se. Registre-se. Intime-se. Arquive-se. Cumpra-se. 
 

1ª vara da família e sucessões 

Editais de citações com prazo de 20 dias 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS. 
O Doutor FABIANO RIBEIRO – Juiz de Direito da 1ª Vara de Família e Sucessões da Comarca de Araguaína, Estado do 
Tocantins, na forma da Lei, etc. 
DETERMINA a CITAÇÃO de terceiro(s) interessados para tomarem conhecimento dos termos da AÇÃO DE INVENTÁRIO - Nº 
0006035-47.2021.8.27.2706- (Chave nº 343577916321) - proposta por DANIEL LACERDA SANTOS em desfavor de 
ZEDEQUIAS DE LACERDA SANTOS, observando-se a forma preconizada, pelo Art. 626, § 1º do CPC, devendo ser cientificado, 
inclusive, de que após a conclusão das citações, será dado vista dos autos às partes, em Cartório, pelo prazo comum de quinze 
(15) dias, para dizer sobre as primeiras declarações, nos termos do art. 1000 do CPC. E para que chegue ao conhecimento de 
todos expediu-se o presente Edital que será publicado na forma da lei e afixado cópia no placar do fórum local. DADO E 
PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos treze  dias do mês de setembro do ano de dois mil 
e vinte e dois (13/09/2022). Eu, Celina Martins de Almeida/Técnica Judiciária/mat 238445, digitei. OBSERVAÇÃO: O processo 
tramita por meio eletrônico e, através do número 0006035-47.2021.8.27.2706 e chave 343577916321acima informados, é 
permitido o acesso integral dos autos junto ao site do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins. Link de acesso ao processo 
eletrônico:https://consultaeproc.tjto.jus.br/eprocV2_prod_1grau/externo_controlador.php?acao=processo_consulta_publica 
 
EDITAL DE CITAÇÃO DE TERCEIROS INTERESSADOS COM PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS 
O Doutor FABIANO RIBEIRO, Juiz de Direito da 1ª Vara de Família e Sucessões desta cidade e Comarca de Araguaína, Estado 
do Tocantins, na forma da lei, etc...DETERMINA a CITAÇÃO de terceiro(s) interessados para tomarem conhecimento dos termos 
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da AÇÃO DE INVENTÁRIO - Nº 0011640-71.2021.8.27.2706 - (Chave nº 406858483722) - proposta por RAQUEL FERREIRA 
TRONCOSO em desfavor de ESPÓLIO DE REGINA VICENTE FERREIRA, observando-se a forma preconizada, pelo Art. 626, § 
1º do CPC, devendo ser cientificado, inclusive, de que após a conclusão das citações, será dado vista dos autos às partes, em 
Cartório, pelo prazo comum de quinze (15) dias, para dizer sobre as primeiras declarações, nos termos do art. 1000 do CPC. E 
para que chegue ao conhecimento de todos expediu-se o presente Edital que será publicado na forma da lei e afixado cópia no 
placar do fórum local. OBSERVAÇÃO: O processo tramita por meio eletrônico e, através do número e chave do processo acima 
informados, é permitido o acesso integral dos autos junto ao site do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins. Link de acesso 
ao 
processo eletrônico:https://consultaeproc.tjto.jus.br/eprocV2_prod_1grau/externo_controlador.php?acao=processo_cons
ulta_publica.  DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos quatorze dias do mês de 
setembro do ano de dois mil e vinte e dois. Eu, Janete Barbosa de Santana Brito, técnica judiciária/mat. 87144, digitei e conferi. 
 

2ª vara criminal execuções penais 

Editais de intimações com prazo de 15 dias 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE QUINZE (15) DIAS  
O Doutor Antonio Dantas Oliveira Junior, MM. Juiz de Direito titular da  2a Vara Criminal desta cidade e Comarca de Araguaina, 
Estado do Tocantins, na forma da lei, etc.FAZ SABER a todos quantos o presente edital de intimação virem ou conhecimento 
dele tiverem, que por este Juízo e respectiva Criminal, se processam os autos de Ação Penal , processo n° 0008824-
24.2018.827.2706, tendo como autor Ministério Publico Estadual e DEVAIR FERNANDES DA SILVA, vulgo MORENO DO 
BREGA, brasileiro, solteiro, musico, nascido aos  23/01/1972, natural de Mundo Novo/TO, filho de Afonso Conrado da Silva e 
Coraci Fernandes de Almeida,  sendo o presente para por escrito no prazo de 15 (quinze) dias, da sentença que JULGO 
PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal, para CONDENA-LO como incurso no artigo 33, caput c/c artigo 33, 4ª, ambos da Lei 
11.343/06. Dr Antonio Dantas de Oliveira Junior – Juiz de Direito. Araguaina-TO; 14/07/2021.E para que a noticia chegue ao 
conhecimento de todos, expediu-se o presente edital, que será publicado, na imprensa por meio digital, e no átrio do fórum deste 
Juízo para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Araguaina-TO, 04 de novembro de 2019. Rogério da Silva Lima – Técnico 
Judiciário. Dr Antonio Dantas Oliveira Junior -  Juiz de Direito 
 

2ª vara da família e sucessões 

Editais de citações com prazo de 20 dias 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 20 DIAS  
O Dr. FABIANO RIBEIRO, Juiz de Direito em substituição ao Juízo da 2ª Vara de Família e Sucessões desta cidade e Comarca 
de Araguaína, Estado do Tocantins, na forma da lei, etc. FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem ou conhecimento 
dele tiverem que por este Juízo e respectiva Escrivania da 2ª Vara de Família e Sucessões se processam os autos de Divórcio 
Litigioso, processo n° 0016661-91.2022.8.27.2706 requerido por PEDRO NETO DE OLIVEIRA, em face de CARLINA NERES 
RIBEIRO OLIVEIRA, sendo o presente para citar o(a) requerido(a), Sr(a). CARLINDA NERES RIBEIRO OLIVEIRA, 
brasileira, estando em lugar incerto e não sabido, para todos os termos da presente ação e, querendo, apresentar resposta ao 
pedido inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia e confissão, com fundamento nos artigos 335 e 344 do 
CPC/2015. E para que ninguém alegue ignorância, mandou expedir o presente edital, o qual deverá ser publicado uma vez no 
Diário da Justiça do Estado e afixado no átrio do fórum local. DADO E PASSADO, nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado 
do Tocantins, aos 17/08/2022. Eu, Márcia Sousa Almeida, diretora de secretaria substituta, que o digitei e subscrevi. 
 

Central de execuções fiscais 

Editais de intimações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO - Prazo: 15 (quinze) dias 
A Magistrada, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que por esta Vara 
de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública de Araguaína-TO, processam os autos de Execução Fiscal nº 5000065-
69.2007.8.27.2706, proposta pelo ESTADO DO TOCANTINS em face de GISA QUEIROZ LIMA, CPF nº 63103699387, GICELIA 
QUEIROZ LIMA, CPF nº 36416096315 e QUEIROZ COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, CNPJ nº 05437469000106, 
sendo o mesmo para INTIMAR as partes executadas que atualmente encontram-se em lugar incerto e não sabido, para que, no 
prazo de 15 (quinze) dias, tomar ciência do inteiro teor da Decisão proferida no evento n.º 57 dos autos em epígrafe, a seguir 
transcrito: "...Ante o exposto, DEFIRO os pedidos formulados pela exequente para, sob a égide do parágrafo 3º, do artigo 782 do 
Código de Processo Civil, determinar a inclusão da dívida exequenda junto ao cadastro de proteção de crédito SERASA. Intime-
se. MILENE DE CARVALHO HENRIQUE, Juíza de Direito....". E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o 
presente edital que será publicado uma (01) vez no Diário Oficial da Justiça e afixado no placar do Fórum local. DADO E 
PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos 14 dias do mês de setembro de 2022. Eu, AMAURI 
SOUSA MOURA, Auxiliar Judiciário, que o digitei. Milene de Carvalho Henrique - Juíza de Direito. 
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Editais de citações com prazo de 30 dias 
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): SYLENE PASSOS DA SILVA - CPF n°: 59332387249, por estar atualmente em lugar incerto e não 
sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0008450-66.2022.8.27.2706, que lhe 
move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a importância de R$ 47.066,41 
(quarenta e sete mil, sessenta e seis reais e quarenta e um centavos), representada pelas CDAs n° 20210075338, 20210075339 
e 20210075340, datada de 18/11/2021, 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: "(....... 5.2.2- Caso o(s) 
executado(s) não seja(m) citado(s) no endereço da inicial, defiro desde logo, caso haja pedido, a expedição do Edital de Citação, 
com prazo de 30 (trinta) dias, observando as disposições do art. 8º, IV, da Lei 6.830/80 ou, caso não haja pedido de citação por 
edital na inicial, intime-se a fazenda pública para indicar novo endereço, bem como requerer o que lhe parecer de direito, no 
prazo de 60 (sessenta) dias; Intime-se. Cumpra-se. MILENE DE CARVALHO HENRIQUE - Juíza de Direito......)". E para que 
ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente edital que será publicado uma (01) vez no Diário Oficial da Justiça 
e afixado no placar do Fórum local. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos 13 
dias do mês de setembro de 2022. Eu, AMAURI SOUSA MOURA, Auxiliar Judiciário, que o digitei. MILENE DE CARVALHO 
HENRIQUE - Juíza de Direito. 
 
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): AMELIA DE SOUZA PEIXOTO - CPF n°: 53829794720, por estar atualmente em lugar incerto e não 
sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0003110-78.2021.8.27.2706, que lhe 
move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a importância de R$ 17.308,50 
(dezessete mil, trezentos e oito reais e cinquenta centavos), representada pelas CDAs n° 20210027450 ao 20210027497, 
datadas de 25/01/2021, 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: "(.......5.2.1- Realizada as buscas e 
não sendo localizado endereço diverso da inicial e encerrado todos os meios de localização dos endereços do(s) 
executado(s), defiro desde logo, caso haja pedido, a expedição do Edital de Citação, com prazo de 30 (trinta) dias, observando-
se as disposições do art. 8º, IV, da Lei de Execuções Fiscais; Cumpra-se. MILENE DE CARVALHO HENRIQUE - Juíza de 
Direito.......)". E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente edital que será publicado uma (01) vez 
no Diário Oficial da Justiça e afixado no placar do Fórum local. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, 
Estado do Tocantins, aos 13 dias do mês de setembro de 2022. Eu, AMAURI SOUSA MOURA, 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): MARIA DA CONCEICAO CARDOSO FEITOSA - CPF n°: 36923931134, por estar atualmente em lugar 
incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0005344-
67.2020.8.27.2706, que lhe move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a 
importância de R$ 3.840,81 (três mil, oitocentos e quarenta reais e oitenta e um centavos), representada pela CDA n° 
20200000036, datada de 03/01/2020, 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: "(.......Caso não seja(m) 
encontrado(s) endereço(s) diverso(s) do contido na inicial ou, se acaso encontrado(s), não for possível o cumprimento da 
diligência citatória, E HAVENDO PEDIDO FORMULADO PELA EXEQUENTE, defiro desde logo a CITAÇÃO POR EDITAL, com 
prazo de 30 (trinta) dias, com posterior intimação da exequente para manifestar-se nos autos; e Intime. MILENE DE CARVALHO 
HENRIQUE - Juíza de Direito.......)". E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente edital que será 
publicado uma (01) vez no Diário Oficial da Justiça e afixado no placar do Fórum local. DADO E PASSADO nesta cidade e 
Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos 13 dias do mês de setembro de 2022. Eu, AMAURI SOUSA MOURA, Auxiliar 
Judiciário, que o digitei. MILENE DE CARVALHO HENRIQUE - Juíza de Direito. 
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Vara especializada no combate à violência contra a mulher 

Editais de intimações com prazo de 20 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO: 20 DIAS 
Classe da ação: Inquérito Policial - PORTARIA 
Nº dos Autos: 0029330-84.2019.8.27.2706 
Acusado: D. M. D. C. C. 
Vítima: K. D. C. A. 
Cirlene Maria de Assis Santos Oliveira, Juíza de Direito titular pela Vara Especializada no Combate a Violência Doméstica e 
Familiar contra a Mulher desta Cidade e Comarca de Araguaína Estado do Tocantins. FAZ SABER a todos os que o presente 
edital virem, ou dele tiverem conhecimento, que por meio deste edital fica(m) INTIMADO(A)(s): K. D. C. A, brasileira, nascida em 
05/11/1999, natural de Araguaína-TO, filha de Deusa Maria do Carmo Cavalcante e Severino Pereira de Almeida, portadora do 
RG n° 1.350.335 SSP/TO,  atualmente em local incerto ou não sabido,  da decisão/sentença proferida nos autos em epígrafe, 
cujo dispositivo segue transcrito: "...Ante o exposto, com base no artigo 107, inciso IV, do Código Penal, DECLARO EXTINTA A 
PUNIBILIDADE de DEUSA MARIA DO CARMO CAVALCANTE, já qualificado nos autos, pela infração penal imputada...". 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO: 20 DIAS 
Classe da ação: Ação Penal - Procedimento Sumário 
Nº dos Autos: 0002328-47.2016.8.27.2706 
Acusado: ROSALINO ARAUJO DE OLIVEIRA 
Vítima: IRASENA SANTOS DE JESUS 
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): IRASENA SANTOS DE 
JESUS, brasileira, solteira, diarista, nascida em 19/11/1972, filha de Jacarias de Jesus e Cosmira dos Santos, portadora do RG 
n° 4.340.082 SSP/PA, inscrita no CPF n° 753.862.402-34, atualmente em local incerto ou não sabido,  da 
decisão/sentença proferida nos autos em epígrafe, cujo dispositivo segue transcrito: "...Ante o exposto, com base no artigo 
107, inciso IV, do Código Penal, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE de ROSALINO ARAUJO DE OLIVEIRA, já qualificado 
nos autos, pelo crime descrito na denúncia...". 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO: 20 DIAS 
Classe da ação: Ação Penal - Procedimento Sumário 
Nº dos Autos: 0011329-51.2019.8.27.2706 
Acusado: MANOEL DOS REIS DA SILVA 
Vítima: DANIELA RIBEIRO SANTOS 
Cirlene Maria de Assis Santos Oliveira, Juíza de Direito titular pela Vara Especializada no Combate a Violência Doméstica e 
Familiar contra a Mulher desta Cidade e Comarca de Araguaína Estado do Tocantins. FAZ SABER a todos os que o presente 
edital virem, ou dele tiverem conhecimento, que por meio deste edital fica(m) INTIMADO(A)(s): DANIELA RIBEIRO SANTOS, 
brasileira, união estável, do lar, nascida aos 13/10/1992, natural de Araguaína/TO, filha de Francisca das Virgens Ribeiro e Ivan 
Dias dos Santos, portadora do RG: 1.032.461 SSP/TO, e inscrita no CPF: 705.209.221-23, atualmente em local incerto ou não 
sabido, da decisão/sentença proferida nos autos em epígrafe, cujo dispositivo segue transcrito: "...Ante o exposto, com base 
no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, julgo improcedente o pedido formulado na denúncia para ABSOLVER 
MANOEL DOS REIS DA SILVA, brasileiro, união estável, auxiliar de serviços gerais, natural de Araguaína/TO, nascido 
06/01/1989, filho de Bento José da Silva e Antônia Conceição da Silva, portador do RG nº 975645 SESP-TO, inscrito no CPF nº 
031.775.321-50, das imputações previstas nos artigos 129, § 9° c/c artigo 61, inciso II, alínea “h”, ambos do Código Penal, e 24-A 
da Lei 11.340/2006, com as implicações desta última...". 
 

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) Rozalia 
Gonçalves Pereira, brasileira, solteira, empregada doméstica, natural de Aiuaba/CE, nascida aos 11/02/1989, filha de Antônia 
Gonçalves da Costa e Antônio Pereira Filho, inscrita no RG n.º 1.638.853 – SSP/TO e CPF n.º 057.889.873-00, atualmente em 
lugar incerto e não sabido, o qual foi denunciado nas penas do, nos autos de ação penal nº 0020619-22.2021.8.27.2706, e como 
está em lugar incerto ou não sabido, conforme certificou o senhor oficial de Justiça incumbido da diligência, fica citado (a) pelo 
presente para o fim exclusivo de o acusado oferecer defesa preliminar. O prazo para a defesa começará a fluir do 
comparecimento pessoal do acusado ou do de  Para conhecimento de todos é passado o Presente Edital, cuja 2ª via fica afixada 
no “Placar” do Fórum da Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins Defensor constituído. Na hipótese do parágrafo anterior, 
expirado o prazo do edital e o prazo para oferecimento de defesa inicial e, não comparecendo o(a) acusado (a), nem constituindo 
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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) CLEUDIMAR GOMES FARIAS, alcunha “Pezão” e “Manga Larga”, brasileiro, convivente em união estável, auxiliar de 
serviços gerais, atualmente em lugar incerto e não sabido, o qual foi denunciado nas penas do artigo 129, § 9°, e artigo 147, 
“caput”, c.c. o artigo 61, inciso II, alínea “f”, todos do Código Penal, com as implicações da Lei nº 11.340/2006, nos autos de ação 
penal nº 00214969320208272706, e como está em lugar incerto ou não sabido, conforme certificou o senhor oficial de Justiça 
incumbido da diligência, fica citado (a) pelo presente para o fim exclusivo de o acusado oferecer defesa preliminar. O prazo para 
a defesa começará a fluir do comparecimento pessoal do acusado ou do de  Para conhecimento de todos é passado o Presente 
Edital, cuja 2ª via fica afixada no “Placar” do Fórum da Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins Defensor constituído. Na 
hipótese do parágrafo anterior, expirado o prazo do edital e o prazo para oferecimento de defesa inicial e, não comparecendo 
o(a) acusado (a), nem constituindo defensor no dia seguinte à expiração do prazo, certifique-se e venham-me os autos conclusos 
para deliberação nos termos do que dispõe o artigo 366 do Código de Processo Penal. e a 3ª via publicada no Diário da Justiça. 
 

ARAGUATINS 
1ª escrivania cível 

Editais de citações com prazo de 30 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 DIAS 
O Doutor José Carlos Tajra Reis Júnior, Meritíssimo Juiz de Direito- titular da Vara Cível da Comarca de Araguatins, Estado do 
Tocantins, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a todos quanto o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, que por este 
Juízo e Escrivania do 1º Cível, se processa os autos de Ação: Restituição de Valor, Processo n° 0002217.26.2017.827.2707, 
chave para consulta n° 940752570117, no sistema processual eletrônico e-Proc, que tem como Requerente: BANCO DO 
BRASIL S/A, CNPJ: 00.000.000/0001-91 e Executado(a): JAELTON CANTANHEDE CARVALHO, brasileiro, solteiro, pecuarista, 
carteira de identidade nr. 0532047020140, órgão emissor SSP/MA, CPF nr. 045.885.811-04, atualmente em local incerto e não 
sabido, e por este meio CITA-SE  o(a) executado(a) de todos os termos da inicial, bem assim, para, querendo, responder a ação 
no prazo legal, ciente que não contestada, se presumirão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora, (art. 
334 NCPC). Tudo nos termos do despacho a seguir transcrito. DESPACHO: Defiro a citação por edital da parte requerida que 
está em local incerto e não sabido. Assinalo o prazo de 30 (trinta) dias. Em caso de revelia, nomeio como curador especial para 
defender os interesses da parte requerida citada por edital, a Defensoria Pública de Araguatins, nos termos do art. 72, II do 
NCPC. Intime-se o curador da presente nomeação, concedendo-lhe vistas ao processo pelo prazo de 15 (quinze) dias. 
Araguatins, data e hora no evento do sistema e-Proc. Juiz JOSÉ CARLOS TAJRA REIS JÚNIOR Titular da Vara Cível da 
Comarca de Araguatins. E para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou o 
Meritíssimo Juiz de Direito que fosse expedido o presente Edital, com as devidas publicações. DADO E PASSADO nesta cidade 
e comarca de Araguatins, Estado do Tocantins, data e hora do sistema eletrônico eproc. Eu Hulda Maria Reis Alencar Marques, 
Técnica Judiciária que digitei.- Juiz JOSÉ CARLOS TAJRA REIS JUNIOR- Titular da Vara Cível da Comarca de Araguatins/TO. 
 

COLINAS 
1ª vara criminal 

Editais de intimações com prazo de 30 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
0000997-38.2018.827.2713– AÇÃO PENAL O DOUTOR CARLOS ROBERTO DE SOUSA DUTRA, MERITÍSSIMO JUIZ DE 
DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE COLINAS DO TOCANTINS, ESTADO DO TOCANTINS, NA FORMA DA 
LEI, ETC FAZ SABER a todos quanto o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, que por meio deste edital de 
Intimação fica o acusado, THIAGO COSTA RESPLANDES, popularmente conhecido como “LACRAIA”, brasileiro, união estável, 
diarista, nascido aos 26/08/1996 em Miracema/TO, filho de Raimundo Antônio Resplandes Pimentel e Edinalva Pereira da Costa, 
CPF 055.386.711-35, residente na Rua 03, nº 2463, Setor Sol Nascente, em Colinas do Tocantins/TO, para no prazo de10 (dez) 
dias, efetue o pagamento da multa na importância de R$ 841,27(oitocentos quarenta e um reais e vinte e sete centavos), 
através das guias de recolhimento que serão obtidas através do site do TJ/TO: www.tjto.jus.br, cujos comprovantes deverão ser 
anexados aos autos, sob pena de inscrição na Dívida Ativa. Para conhecimento de todos é passado o Presente Edital, ficando a 
2ª via afixada no “Placar” do Fórum da Comarca de Colinas do Tocantins, Estado do Tocantins e a 3ª via publicada no Diário da 
Justiça. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca do Tocantins, Estado do Tocantins, aos 13 dia do setembro de 2022. Eu, 
____ (Keliane Almeida), Técnico Judiciário, Mat. 249830, da Vara Criminal, lavrei e subscrevi. CARLOS ROBERTO DE SOUSA 
DUTRA - Juiz de Direito - Vara Criminal. 
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Vara de família, sucessões, infância e juventude 

Editais de citação 
BOLETIM EXPEDIENTE 15/2022 
Fica a parte abaixo identificada, intimada nos autos abaixo mencionados: (Conforme o Provimento 002/11). Autos n. 0005293-
35.2020.827.2713. Ação: Averiguação de Paternidade. Requerente: R. M. T. de M., representada por sua mãe ZENADIA 
TAVARES DE MATOS.  Requerido: ROBERT JOAB MARTINIANO SOUZA. n. 5435787 PC-PA, CPF n. 028.550.691-90. 
DESPACHO/DECISÃO: Evento 43: O requerido foi citado e não apresentou resposta. Assim, intimem-se as partes para se 
manifestarem sobre a necessidade e conveniência de se produzir outras provas, indicando os fatos que pretendem provar e a 
pertinência das provas (especificação de provas).Advirta-se que, caso pretendam ouvir testemunhas, as partes devem indicar os 
fatos sobre os quais cada uma delas deve depor e indicar a relevância do fato e a pertinência da prova para a solução da 
demanda; o requerimento genérico de oitiva de testemunhas é passível de indeferimento.A intimação do requerido deverá ser 
realizada nos moldes do artigo 346, do CPC. Intimem-se. Colinas do Tocantins, 30 de agosto de 2022.Jacobine Leonardo 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. 
 

DIANÓPOLIS 
1ª vara criminal 

Editais de citação 
EDITAL DE CITAÇÃO COM O PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS. 
O Dr. RODRIGO DA SILVA PEREZ ARAUJO, MM. Juiz de Direito Titular da Escrivania Criminal da Comarca de Dianópolis, 
Estado do Tocantins, na forma da lei, etc... FAZ SABER a todos que o presente edital com o prazo de QUINZE (15) dias virem ou 
dele tiverem conhecimento, que neste Juízo corre em seus trâmites legais, um PROCESSO CRIME nº 0000716-
21.2018.8.27.2701, que o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, como Autor, move contra o Denunciado MARCOS ANTÔNIO DE 
SOUSA, brasileiro, solteiro, açougueiro, nascido aos 09.03.1993, natural de Aliança-TO, RG e CPF não informados, filho de 
Doralice de Sousa, como incurso nas sanções dos Artigos 171, caput, por diversas vezes, c/c 29 e 71, ambos do Código Penal. 
E como esteja em lugar incerto ou não sabido, conforme certificou o Senhor Oficial de Justiça incumbido da diligência, fica citado 
e intimado para responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias , por meio de advogado regularmente 
constituído ou da Defensoria Pública, nos termos do Art. 406 do CPP, com as advertências abaixo: 1. O(s) réu(s) poderá(ão)) 
arguir preliminares e alegar tudo que interesse a sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas 
pretendidas e arrolar testemunhas, até o máximo de 08 (oito), qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário; 2. 
Seja o(s) réu(s) esclarecido(s) que a não apresentação da resposta no prazo acima assinalado, implicará à nomeação da 
Defensoria Pública para a prática do ato. FICANDO desde logo citado para todos os demais termos e ato do processo, sendo-lhe 
de direito fazer-se acompanhar de advogado, e se ver processar, promover sua defesa e ser notificadodos ulteriores termos do 
processo, a que deverá comparecer, sob pena de revelia. Para conhecimento de todos é passado o presente edital, cuja 2ª via 
fica afixada na local de costume. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Dianópolis - TO, 13 de Setembro de 
2022. Eu, Gustavo Bonifácio Ramos, Estagiário, digitei e conferi. 
 

GUARAÍ 
2ª vara cível; família e sucessões infância e juventude 

Editais de publicações de sentenças de interdição 
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 
EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO POR 03 (TRÊS) VEZES CONSECUTIVAS COM INTERVALO DE 
10 (DEZ) DIAS. 
O Doutor MARCELO ELISEU ROSTIROLLA, Juiz de Direito da Vara de Família, Sucessões, Infância, Juventude e 2ª Cível da 
Comarca de Guaraí, Estado do Tocantins, na forma da lei etc... FAZ SABER a todos quantos o presente Edital virem ou dele 
conhecimento tiverem, que tramitaram por este Juízo e Escrivania competentes os termos da Ação de INTERDIÇÃO n. 0003048-
90.2021.8.27.2721 , ajuizada por SOLANGE RODRIGUES VARGAS em desfavor JURANI RODRIGUES VARGAS, brasileira, 
solteira, nascida aos 05/09/1973, RG n. 637.320 SEJSP-TO, residente e domiciliada na Rua da Liberdade, 2781, Setor Alvorada 
II, nesta cidade de Guaraí, feito julgado procedente e decretada a interdição da requerida, portadora de doença mental (CID F 
78.1), atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, retardo mental e crises convulsivas até os 10 anos de idade, relativamente 
incapaz para exercer pessoalmente os atos da vida civil e comercial, sendo lhe nomeada CURADORA a Sra. SOLANGE 
RODRIGUES VARGAS, brasileira, solteira, doméstica, RG, n. 1.640.634-SSP-TO; CPF n. 022.386.521-40, legalmente 
compromissada perante este Juízo, nos termos da r. sentença – evento 76, que, em resumo, tem o seguinte teor: 
SENTENÇA: “(...) Posto isso,  julgo procedente o pedido inicial para confirmar a liminar e decretar a interdição de JURANI 
RODRIGUES VARGAS, com declaração de que é relativamente incapaz de exercer pessoalmente os atos da vida civil e 
comercial, na forma do art. 4º, inciso III do Código Civil, por ser portador de doença mental grave. Nomeio como curadora 
da interditanda, a senhora SOLANGE RODRIGUES VARGAS, brasileira, solteira, doméstica, portadora do RG/CI, n.° 1.640.634-
SSP-TO; inscrita no CPF/MF, n.° 022.386.521-40, com telefone de contato n.° 63-9-9250-2426; 63-9- 9134-3924 (WhatsApp), 
residente e domiciliada na Rua da Liberdade, n.° 2781, Setor Alvorada II, nesta cidade de Guaraí, Estado do Tocantins, que não 
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poderá por qualquer modo alienar ou onerar bens móveis, imóveis ou de quaisquer naturezas, pertencentes ao interditado, sem 
autorização judicial. Fica advertida ao curador que, os valores porventura percebidos de entidade previdenciária ou de alugueres 
deverão ser aplicados exclusivamente na saúde, alimentação e no bem-estar do interdito. Aplica-se, no caso, o disposto no art. 
553 do CPC e as respectivas sanções. Em consequência, EXTINGO o processo processo com resolução do mérito, nos termos 
do art. 487, I, do Código de Processo Civil. Face o disposto pelo art. 1.773 do Código Civil, lavre-se imediatamente termo de 
compromisso de fiel desempenho do munus, sob pena de responsabilidade civil e criminal, intimando-se o curador para assiná-lo 
em cartório, ressaltando no respectivo termo que o curador não está autorizada a vender bens do interditado sem autorização 
judicial.  Em obediência ao disposto no artigo 755 do CPC, inscreva- se a presente interdição junto ao Registro Civil do 
interditando. Custas pelo autor, suspensas na forma do art. 98 do Código de Processo Civil.  Após o trânsito em julgado, 
arquivem – se com as cautelas de estilo e anotações necessárias. P.R.I.C. Guaraí-TO, data pelo sistema. Documento eletrônico 
assinado por MARCELO ELISEU ROSTIROLLA, Juiz de Direito. Aos 22 de julho de 2022. Dado e passado nesta cidade e 
Comarca de Guaraí, aos cinco dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e dois (05/08/2022). Eu, Leticia de Melo Ribeiro, 
estagiária, digitei. Eu, Edith Lázara Dourado Carvalho, Técnica Judiciária, conferi a presente. 

MARCELO ELISEU ROSTIROLLA 
JUIZ DE DIREITO 

 
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 
EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO POR 03 (TRÊS) VEZES CONSECUTIVAS COM INTERVALO DE 
10 (DEZ) DIAS. 
O Doutor MARCELO ELISEU ROSTIROLLA, Juiz de Direito da Vara de Família, Sucessões, Infância, Juventude e 2ª Cível da 
Comarca de Guaraí, Estado do Tocantins, na forma da lei etc... FAZ SABER a todos quantos o presente Edital virem ou dele 
conhecimento tiverem, que tramitaram por este Juízo e Escrivania competentes os termos da Ação de INTERDIÇÃO n. 0003214-
25.2021.8.27.2721, ajuizada por JOÃO CARNEIRO GUIMARÃES, em desfavor RAIMUNDO GUIMARAES ALMEIDA, brasileiro, 
viúvo, aposentado, RG n. 1.041.567 SSP/TO, CPF n. 099.828.761-04, residente e domiciliado na Rua Mato Grosso, 2559, 
Centro, Guaraí/TO; feito julgado procedente e decretada a interdição do requerido, por ter sofrido acidente vascular cerebral 
isquêmico e ser portador de hipertensão arterial sistêmica, relativamente incapaz para exercer pessoalmente os atos da vida civil 
e comercial, sendo lhe nomeado CURADOR o Sr. JOÃO CARNEIRO GUIMARÃES, legalmente compromissada perante este 
Juízo, nos termos da r. sentença – evento 67, que, em resumo, tem o seguinte teor: SENTENÇA: “(...) "Com essas 
considerações, julgo PROCEDENTE o pedido e confirmo a liminar deferida para, decretar a interdição de RAIMUNDO 
GUIMARAES ALMEIDA, com declaração de que é relativamente incapaz de exercer pessoalmente os atos da vida civil e 
comercial, na forma do art. 4º, inciso III do Código Civil, com redação dada pela Lei nº 13.146/2015, devido acidente vascular 
cerebral isquêmico, é portador de hipertensão arterial sistêmica (CID 10 - I69), tudo conforme o laudo juntado aos autos.Nomeio 
curador do interditando, o Senhor JOÃO CARNEIRO GUIMARÃES, brasileiro, solteiro, autônomo, portador da CIRG n°.1035144 
SSP/TO, inscrito no CPF n° 233.489.841-49, residente e domiciliado na Rua Mato Grosso, nº 2559, Centro, Guaraí - TO, que não 
poderá por qualquer modo alienar ou onerar bens móveis, imóveis ou de quaisquer naturezas, pertencentes ao interditado, sem 
autorização judicial. Fica advertida ao curador que os valores porventura percebidos de entidade previdenciária ou de alugueres 
deverão ser aplicados exclusivamente na saúde, alimentação e no bem-estar do interdito. Aplica-se, no caso, o disposto no art. 
553 do CPC e as respectivas sanções.Em consequência, EXTINGO o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, 
I, do Código de Processo Civil. Face o disposto pelo art. 1.773 do Código Civil, lavre-se imediatamente termo de compromisso 
de fiel desempenho do munus, sob pena de responsabilidade civil e criminal, intimando-se o curador para assiná-lo em cartório, 
ressaltando no respectivo termo que o curador não está autorizada a vender bens do interditado sem autorização judicial.  Em 
obediência ao disposto no artigo 755 do CPC, inscreva- se a presente interdição junto ao Registro Civil do interditando. Custas 
pelo autor, suspensas na forma do art. 98 do Código de Processo Civil.  Após o trânsito em julgado, arquivem – se com as 
cautelas de estilo e anotações necessárias. P.R.I.C. Guaraí-TO, data pelo sistema. Documento eletrônico assinado 
por MARCELO ELISEU ROSTIROLLA, Juiz de Direito." Aos 02/08/2022. Dado e passado nesta cidade e Comarca de Guaraí, 
09/8/2022. Eu, Leticia de Melo Ribeiro, estagiária, digitei e eu, Edith Lázara Dourado Carvalho, Técnica Judiciária, conferi o 
presente. 

Marcelo Eliseu Rostirolla 
Juiz de Direito 

 

GURUPI 
Vara especializada no combate à violência contra a mulher 

Editais de intimações de sentença com prazo de 15 dias 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Ação Penal nº 0006159-45.2022.8.27.2722 
Denunciado: LEOMAR NUNES DE FREITAS 
O Doutor Jossanner Nery Nogueira Luna Juiz de Direito do juízo da Especializada no Combate a Violência contra a Mulher e 
Crimes Dolosos Contra a Vida de Gurupi, Estado do Tocantins, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a todos os que o presente 
edital com prazo de quinze (15) dias virem, ou dele tiver conhecimento, que neste Juízo corre em seus trâmites legais, os autos 
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de Ação Penal supra, que a Justiça Pública move em desfavor de LEOMAR NUNES DE FREITAS (CPF 944.240.711-20), 
brasileiro, solteiro, nascido em 14.06.1983, filho de Maria Onete Nunes de Freitas, atualmente em local incerto e não sabido, 
intimado da sentença abaixo transcrita: “DECIDO. A materialidade delitiva pode ser extraída pelo IP n° ela 0005550-
96.2021.8.27.2722   e por meio das declarações da vítima (evento 1 do IP). Concernente à autoria, esta também restou 
comprovada, através dos depoimentos colhidos. Em juízo, a vítima Lucilene Pereira Soares relatou: “os fatos são verdadeiros. 
Que foi ameaçada de morte caso largasse o acusado. Que ele descumpriu medidas protetivas conforme a denúncia. Que tinha 
medo dele, e sempre ligava pra polícia”. O informante Carlos Eduardo Pereira Soares  disse: “que é filho da vítima. Que os fatos 
são verdadeiros. Que o acusado estava alterado. Que tinha medo dele fazer algo com sua mãe”. Em seu interrogatório judicial, o 
acusado confessou que tinha conhecimento das medidas protetivas fixadas e que violou a decisão ao ir até a residência da 
vítima. Por outro lado, negou ter ameaçado a vítima. No caso em tela, verifica-se que não há contradições nas declarações da 
vítima capaz de desprestigiá-las, pois ratificou em juízo suas declarações prestadas na fase inquisitorial, confirmando o 
descumprimento de medidas protetivas pelo acusado por duas vezes, bem como confirmando que foi ameaçada pelo acusado. 
Quanto aos crimes de descumprimento de medidas protetivas de urgência, cabe destacar que o acusado foi devidamente 
intimado da decisão que fixou medidas protetivas no dia 23.05.2021 (evento 14 da Medida Protetiva 0004629-40.2021.8.27.2722 
), tendo pleno conhecimento de que não poderia aproximar-se ou manter qualquer forma de contato com a mesma. Todavia, 
mesmo ciente das restrições impostas, o acusado descumpriu as medidas protetivas após ser intimado. Entretanto, entendo que 
este ocorreu na forma continuada, uma vez que o acusado cometeu o delito por duas vezes, nas mesmas condições de tempo, 
lugar e maneira de execução (art. 71, CP). Outrossim, houve a confissão da prática delitiva pelo acusado quanto aos delitos de 
descumprimento ocorridos em 23.05.2021 e 18.06.2021, sendo que a Defesa não se opôs a condenação do acusado e requereu 
que seja considerada a atenuante da confissão espontânea. Quanto ao crime de ameaça, cujo bem jurídico tutelado é a 
liberdade pessoal, a paz e a tranquilidade da pessoa, tem-se que para a sua configuração é imprescindível que as ameaças 
proferidas causem efetivo temor à vítima, o que se verifica claramente pela declaração da vítima em audiência, que no momento 
do ocorrido sentiu medo das ameaças proferidas. A Defesa alega que não há provas suficientes para a condenação quanto ao 
crime de ameaça, entretanto a alegação é incabível, haja vista que nos crimes envolvendo violência doméstica e familiar contra a 
mulher há uma compreensível ausência de testemunhas presenciais. Por este motivo, as palavras da vítima possuem especial 
relevância, quando firmes e convictas, tal qual a hipóteses dos autos, tornando suficiente para sustentar um decreto 
condenatório. Além disso, o depoimento do informante Carlos Eduardo está em total consonância com as declarações da vítima. 
Assim, restaram comprovadas a materialidade e autoria delitivas quanto ao crime de ameaça e quanto aos de descumprimento 
de medidas protetivas de urgência em continuidade delitiva. Isto posto, condeno o acusado LEOMAR NUNES DE FREITAS pela 
prática dos crimes de descumprimento de medidas protetivas capitulados no artigo 24-A da Lei 11.340/06 (por duas vezes) c/c 
artigo 71 do CP; e pela prática do crime de ameaça capitulado no artigo 147 do Código Penal c/c as disposições da Lei 
11.340/06. Passo a análise e individualização da pena: Quanto ao delito previsto no art. 24-A da Lei n° 11.340/06: 
Considerando que os crimes de descumprimento de medidas protetivas foram praticados em continuidade delitiva, sendo as 
circunstâncias idênticas, realizarei a dosimetria de apenas um deles, aplicando, ao final, a exasperação da continuidade delitiva. 
Assim, analisando as circunstâncias judiciais do artigo 59 do CP, denota-se que a culpabilidade já se encontra ponderada pelo 
legislador ao definir a tipificação legal. O acusado não registra antecedentes desabonadores. Conduta social sem registro nos 
autos. Com relação à personalidade do agente, não há elementos hábeis para avaliação. Os motivos do crime são normais à 
espécie. As circunstâncias e consequências são normais ao tipo. A vítima em nada contribuiu para a eclosão do delito. Deste 
modo, fixo a pena base em 3 (três) meses de detenção. Concorre a circunstância atenuante o acusado ter confessado 
espontaneamente a autoria do crime (art. 65, III, “d” do CP), bem como a agravante da reincidência, motivo pelo qual realizo a 
compensação de ambas, mantendo a pena fixada anteriormente. Ausentes causas de diminuição e de aumento de pena. Tendo 
em vista a prática de 2 (dois) crimes de descumprimento de medidas protetivas em continuidade delitiva (art. 71/CP), majoro a 
pena em 15 (quinze) dias de detenção, fixando a pena em 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção. Quanto ao crime de 
ameaça: Verificando as circunstâncias judiciais do artigo 59 do CP, denota-se que a culpabilidade já se encontra ponderada pelo 
legislador ao definir a tipificação legal. O acusado não registra antecedentes desabonadores. Conduta social sem registro nos 
autos. Com relação à personalidade do agente, não há elementos hábeis para avaliação. Os motivos do crime são normais à 
espécie. As circunstâncias e consequências são normais ao tipo. A vítima em nada contribuiu para a eclosão do delito. Deste 
modo, fixo a pena base em 1 (um) mês de detenção. Ausentes circunstâncias atenuantes. Presente as agravantes de o crime ter 
sido cometido com violência contra a mulher na forma da lei específica (art. 61, II, “f” do CP), bem como o fato de o acusado ser 
reincidente, motivo pelo qual fixo a pena intermediária em: 1 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção. Ausentes causas de 
diminuição e de aumento de pena. Assim, na somatória das penas do crime de ameaça e dos crimes de descumprimento 
supracitados, temos o patamar definitivo de 4 (quatro) meses e 25 (vinte e cinco) dias de detenção. Concernente ao regime 
de cumprimento da pena, fixo o regime semiaberto, observando-se a Súmula 269 do STJ – “É admissível a adoção do 
regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias 
judiciais”. Incabíveis a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, bem como a suspensão condicional da 
pena, posto que não preenchidos os requisitos legais necessários à sua concessão (art. 44, II c.c art. 77, I, CP). Defiro os 
benefícios da justiça gratuita. Determino a suspensão dos direitos políticos do acusado enquanto durarem os efeitos da 
condenação (Constituição Federal, art. 15, inciso III). Deixo de fixar o valor mínimo para reparação dos danos, tendo em vista 
que a instrução processual foi levada a efeito sem considerar tal hipótese. MANUTENÇAO DA PRISÃO – O acusado respondeu 
a todo o processo preso. Entretanto, tendo em vista que foi fixado o regime semiaberto para o inicial cumprimento da pena, 
nesse caso, acompanhando o entendimento dos Tribunais Superiores, não se poderá manter o réu preso, caso contrário, a 
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prisão cautelar estaria sendo mais gravosa do que estabelecido na presente sentença.   Isso porque, estabelecido o regime 
inicial semiaberto para o início do cumprimento da pena, mostra-se incompatível com a negativa do direito de recorrer em 
liberdade, no que a manutenção da custódia preventiva, cujo cumprimento dá-se no regime fechado, implica a imposição, de 
forma cautelar, de sanção mais gravosa do que a fixada no próprio título condenatório. Vejamos o entendimento do STF: 
"Fixado o regime inicial semiaberto para cumprimento da pena, incompatível a manutenção da prisão preventiva nas 
condições de regime mais gravoso. Precedentes. A concessão de benefícios inerentes à execução penal, na hipótese, 
além de caracterizar o indevido cumprimento antecipado da pena, não se amolda ao instituto da prisão preventiva. 
Habeas corpus extinto sem resolução de mérito, mas com a concessão da ordem de ofício, para revogar a prisão 
preventiva do paciente, sem prejuízo de aplicação, se for o caso, das medidas cautelares diversas da prisão pelo 
magistrado de primeiro grau." (HC 130773, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-
235). Portanto, considerando que fora fixado o regime inicial semiaberto, diante do entendimento do STF, de que "a concessão 
de benefícios inerentes à execução penal, na hipótese, além de caracterizar o indevido cumprimento antecipado da pena, não se 
amolda ao instituto da prisão preventiva", REVOGO a prisão preventiva de LEOMAR NUNES DE FREITAS e nos termos dos 
artigos 282, II e 319, ambos do Código de Processo Penal, aplico-lhe as seguintes medidas cautelares: 1 – Manter seu 
endereço atualizado nos autos; Fica o condenado cientificado das condições impostas, ficando advertido que o 
descumprimento injustificado destas condições supra poderá acarretar a substituição das medidas, a imposição de outras 
em cumulação, ou a decretação da prisão preventiva. Expeça-se alvará de soltura em favor do condenado, devendo ser 
colocado em liberdade no presente feito, se por outro motivo não estiver preso. Determino à serventia: Cumpra-se o 
disposto no artigo 201, § 2º do CPP, cientificando a vítima. Por edital, se necessário; Intime-se o acusado nos termos do artigo 
392 do CPP. Por edital, se necessário; Após o trânsito em julgado, caso seja mantida a sentença em caso de recurso, expeça-se 
a guia de recolhimento encaminhando-a ao Juízo da VEP, expedindo as comunicações de estilo (CNGC), inclusive cartório 
eleitoral; Havendo objetos apreendidos e não sendo estes reclamados por seus proprietários, proceda ao seu descarte ou 
destruição após o trânsito em julgado; Expeça-se alvará de soltura em favor do condenado, devendo ser colocado em 
liberdade no presente feito, se por outro motivo não estiver preso; Por fim, arquivem-se os autos com as devidas baixas; 
PRI. Gurupi/TO, data certificada pelo sistema. Jossanner Nery Nogueira Luna - Juiz de Direito. Jossanner Nery Nogueira 
Luna - Juiz de Direito. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins, quarta-feira, 14 de 
setembro de 2022. Eu, Diane Perinazzo, Diretora de Secretaria, que digitei e lavrei o presente. 
 

ITAGUATINS 
Escrivania de família, sucessões infância e juventude, cível 

Editais de citações com prazo de 15 dias 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 DIAS 
O Doutor JEFFERSON DAVID ASEVEDO RAMOS, MM. Juiz de Direito respondendo na Comarca de Itaguatins, Estado do 
Tocantins/TO, FAZ SABER, a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que por este Juízo e Cartório 
da Família, Infância, Juventude e Cível tramita o processo de nº 5000251-98.2012.8.27.2712 , Ação de Divórcio Litigioso, tendo 
como parte Requerente: Helena Marcrezam Sampaio Almeida, por este edital CITAR a parte Requerida – EDIGAR TAVARES 
LEITÃO, brasileiro, casado, mecânico de motos, nascido aos 14/08/1982, filho de Almir Lima Leitao e de Cleonice Tavares 
Leitão, era residente na Travessa Salvação, 664 - não - 65727000 Trizidela do Vale - MA , estando atualmente em local incerto e 
não sabido, para, querendo, contestar a presente ação no prazo de 15 (quinze) dias. E para que chegue ao conhecimento de 
todos e ninguém possa alegar ignorância mandou o MM. Juiz que publicasse o presente edital no placar do Fórum e no Diário da 
Justiça. Itaguatins, 14 de setembro de 2022. JEFFERSON DAVID ASEVEDO RAMOS, Juiz de Direito respondendo na Comarca 
de Itaguatins, Estado do Tocantins. 
 

MIRACEMA 
1ª vara cível 

Editais de citações com prazo de 30 dias 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 DIAS DOS TERCEIROS INTERESSADOS, INCERTOS E DESCONHECIDOS 
O DOUTOR ANDRÉ FERNANDO GIGO LEME NETTO, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Miracema do Tocantins, 
Estado do Tocantins, no uso de suas atribuições legais e na forma da lei, etc...FAZ SABER, a quantos o presente edital de 
citação com prazo de 30 dias, extraído do processo nº 0000732-92.2021.8.27.2725, Ação de Usucapião, onde figura como 
requerente JOÃO TESTONI e requerido LEONILSON SALVADOR SILVA, virem ou dele conhecimento tiverem que, por este 
ficam devidamente CITADOS: Os terceiros interessados, incertos e desconhecidos bem como o Réu LEONILSON SALVADOR 
SILVA, em lugar incerto e não sabido, dos termos da petição inicial e para contestar a ação no prazo de 15 dias, para a qual 
restam os terceiros interessados, incertos e desconhecidos, devidamente intimados por meio deste. DESPACHO/DECISÃO 
Relatório dispensável. Para a concessão da tutela antecipada, é necessário que se façam presentes os requisitos esculpidos no 
art. 300 do Código de Processo Civil/15, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 
processo. Tais requisitos não se encontram presentes, no caso concreto, ao menos em uma análise sumária do feito, uma vez 
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que os documentos que instruem os autos não dão a certeza a respeito da legitimidade da posse exercida pelo autor envolvendo 
o imóvel objeto do litígio. Analisando sumariamente a prova carreada aos autos, verifica-se que o negócio jurídico de compra e 
venda do imóvel em litígio foi firmado pelo autor com o Sr. WILLY CARDOSO SOUZA em 15/10/2007 (evento 1, CONTR 13). 
Contudo, da análise da Certidão de Inteiro Teor do imóvel não consta que o vendedor tenha figurado como proprietário do 
bem.Outrossim, não há nos autos elementos caracterizadores de eventual turbação a justificar a antecipação dos efeitos da 
tutela, ausente, portanto, o perigo de dano.Logo, revela-se inviável o deferimento da liminar de manutenção de posse requerida 
pelo autor, quando a situação em discussão exige cognição exauriente, a fim de que sejam analisadas todas as provas a serem 
produzidas pelas partes.Isto posto, nos termos da fundamentação, indefiro a antecipação dos efeitos da 
tutela.Deliberações:1. Os confinantes indicados na petição de evento 8 deverão ser cadastrados na capa dos 
autos como interessados. Cumpra-se.2. Citem-se as partes requeridas (necessária citação dos cônjuges), bem como todos 
os confinantes, de todos os termos da presente ação. A citação deve ser feita por AR, salvo zona rural e local de difícil acesso 
que deve ser feita por oficial de justiça.3. Expedir edital com prazo de 30 dias para citação de interessados incertos ou 
desconhecidos nos termos do art. 259, I, Código de Processo Civil.4. A contestação deverá ser apresentada em 15 dias 
contados da citação, sob pena de revelia e presunção de veracidade dos fatos apresentados na inicial.5. Intimem-se, para 
manifestarem eventual interesse na causa, as Fazendas Públicas da União, do Estado e do Município, bem como o Ministério 
Público.Cumpra-se integralmente. Citem-se. Intimem-se.  E, para que ninguém possa alegar ignorância, expediu-se este 
Edital que será publicado na forma da lei, e terá uma via afixada no lugar de costume, na sede deste Juízo. DADO E PASSADO 
nesta cidade de Miracema do Tocantins, 14 de março de 2022. Eu, Adriana Barbosa de Sousa, Servidor Judicial, o digitei. 
 

MIRANORTE 
1ª escrivania cível 

Editais 
 
EXECUÇÃO FISCAL Nº 0002801-70.2016.8.27.2726/TO 
AUTOR: MUNICÍPIO DE MIRANORTE-TO 
RÉU: GERSON FELISMINO DOS SANTOS SCHUH 
EDITAL Nº 6341137 
PRAZO TRINTA (15) DIAS 
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 
O Doutor RICARDO GAGLIARDI, MM. Juiz de Direito da Vara Cível desta cidade e Comarca de Miranorte, Estado do Tocantins, 
na forma da lei, etc., publica esse expediente com a FINALIDADE: INTIMAR a executada(s), GERSON FELISMINO DOS 
SANTOS SCHUH, CPF/CNPJ 616.738.209-30, estando em lugar incerto e não sabido, intimar da sentença, proferida no evento 
113 dos autos em referência. "Ante o exposto, JULGO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, com fulcro no artigo 
924, inciso II, do Código de Processo Civil, determinando que sejam retirados os gravames que porventura existam sobre os 
bens imóveis e móveis do executado constantes nestes autos. Custas processuais e honorários advocatícios de 10%, sob o 
valor da causa, a ser suportado pelo executado. Suspensa a exigibilidade das despesas processuais por litigar sob o pálio da 
assistência judiciária gratuita (art. 98, §3º, CPC)." E para que ninguém alegue ignorância, mandou expedir o presente edital, o 
qual deverá ser publicado uma vez no Diário da Justiça do Estado do Tocantins e afixado no átrio do Fórum local. Comarca de 
Miranorte, Estado do Tocantins, aos 06 de setembro de 2022. Eu, Sônia Maria Ferreira Bezerra Carvalho, Técnica Judiciária, 
digitei o presente. 
 
EXECUÇÃO FISCAL Nº 0002696-59.2017.8.27.2726/TO 
AUTOR: ESTADO DO TOCANTINS 
RÉU: MAGELA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI - ME 
RÉU: GERALDO MAGELA DE MELO 
EDITAL Nº 5928495 
PRAZO VINTE (20) DIAS 
O Doutor RICARDO GAGLIARDI, MM. Juiz de Direito da Vara Cível desta cidade e Comarca de Miranorte, Estado do Tocantins, 
na forma da lei, etc., publica esse expediente com a FINALIDADE: CITAR os executados, MAGELA DISTRIBUIDORA  DE 
BEBIDAS EIRELI - ME, CNPJ nº 17083086000166, e sócio solidário GERALDO MAGELA DE MELO, CPF 53031598172, 
estando em lugar incerto e não sabido, para, no prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o pagamento integral da dívida e atualizações, e, 
se garantida a execução, poderá apresentar embargos, caso queira, no prazo de 30 dias e CIENTIFICÁ-LO de que para a 
hipótese de pronto pagamento do débito, os honorários advocatícios serão fixados em 10% (dez por cento) da dívida, conforme 
despacho lançado no evento 47 dos autos em referência. E para que ninguém alegue ignorância, mandou expedir o presente 
edital, o qual deverá ser publicado uma vez no Diário da Justiça do Estado do Tocantins e afixado no átrio do Fórum local. 
Comarca de Miranorte, Estado do Tocantins, aos 31 de agosto de 2022. Eu, Sônia Maria Ferreira Bezerra Carvalho, Técnica 
Judiciária, digitei o presente. 
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NATIVIDADE 
Diretoria do foro 

Portarias 
  
Portaria Nº 2050/2022 - PRESIDÊNCIA/DF NATIVIDADE, de 26 de agosto de 2022 
O Excelentíssimo Senhor Dr. WILLIAM TRIGILIO DA SILVA, Juiz de Direito e Diretor do Foro da Comarca de 
Natividade/TO, no uso de suas atribuições e na forma da lei etc.... 
CONSIDERANDO os termos da Decisão Nº 5030 / 2022 - PRESIDÊNCIA/DF NATIVIDADE, evento 4532456, 
SEI 21.0.000019057-5, que após parecer médico da Junta Médica Oficial do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, 
deferiu o requerimento de prorrogação do remanejamento de função, à servidora Eliane Barbosa Pinto, pelo período de 180 
(cento e oitenta) dias, a contar do dia 29/08/2022; 
CONSIDERANDO que a lotação de servidores nos diversos setores administrativos e judiciários da Comarca é uma 
prerrogativa do Juiz Diretor do Foro, visando atender às necessidades inerentes ao departamento; 
CONSIDERANDO a necessidade de regulamentar a lotação dos servidores nesta Comarca de Natividade/TO; 
RESOLVE: 
MANTER, a servidora ELIANE BARBOSA PINTO, matrícula funcional nº 138744, lotada junto à Central de Mandados desta 
Comarca de Natividade/TO, para que continue exercendo suas atividades, na função de Oficial de Justiça/Avaliador. 
Dado e passado nesta cidade e Comarca de Natividade-TO, aos 26 de agosto de 2022. 
Publique-se. Cumpra-se. 

William Trigilio da Silva 
Juiz de Direito e Diretor do Foro 

                          
 

PALMAS 
 Secretaria Judicial Unificada das Varas Cíveis 

Sentenças 
INTIMAÇÃO 
AUTOS N°: 0037642-14.2018.8.27.2729 - Procedimento Comum Cível 
AUTOR: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90400888000142 
RÉU: ANDERSON RIBEIRO SILVA - CPF: 03718600676 
FICA A PARTE REQUERIDA intimada do teor da sentença proferida nos presentes autos, cuja parte dispositiva segue 
transcrita:”... III - DISPOSITIVO  Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial para CONDENAR o 
requerido a pagar ao autor o valor de R$ 261.465,91 (duzentos e sessenta e um mil e quatrocentos e sessenta e cinco reais e 
noventa e um centavos), devidamente atualizado a partir da citação. Condeno o requerido ao pagamento das custas e honorários 
advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da condenação. Sentença publicada e registrada eletronicamente. 
Intimem-se. Havendo apelação, intime-se a parte recorrida para apresentação de contrarrazões no prazo legal e, decorrido este, 
com ou sem manifestação, remetam-se o feito ao Tribunal de Justiça do Tocantins. Não havendo apelação, certifique-se o 
trânsito em julgado e, após cumpridas as formalidades legais, proceda-se à baixa dos autos e encaminhem-se os autos à Cojun 
para a cobrança das custas processuais.EDSSANDRA BARBOSA DA SILVA LOURENÇO, Juíza de Direito. 
 
INTIMAÇÃO 
AUTOS N°: 0012985-03.2021.8.27.2729 - Procedimento Comum Cível 
AUTOR: CONCREGELL CONCRETO LTDA - CNPJ: 33200528000163 
RÉU: ARLAN DE SOUSA GOMES - EIRELI - CNPJ: 27242099000194 
FICAM AS PARTES REQUERIDAS intimadas do teor da sentença proferida nos presentes autos, cuja parte dispositiva segue 
transcrita:”... III - DISPOSITIVO: Ante o exposto, ACOLHO os pedidos formulados pela parte autora em sua inicial, e, com 
fundamento no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO COM RESOLUÇÃO DO 
MÉRITO, o que faço para: a) CONDENAR a parte requerida ao pagamento da dívida de R$ 7.350,00 (sete mil, trezentos e 
cinquenta reais), com a incidência dos juros de mora de 1% ao mês e da correção monetária pelo INPC, ambos a partir do 
vencimento da obrigação (30/11/2020); b) CONDENAR a parte requerida ao pagamento das custas e dos honorários 
advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) do valor da condenação, com fulcro no artigo 85, §2º do CPC. c) CONDENAR a 
parte requerida ao ressarcimento das despesas que a parte autora tenha antecipado, nos termos do artigo 82, §2º do CPC. 
Sobrevindo o trânsito em julgado, o que deverá ser certificado nos autos, procedam-se as baixas necessárias e arquive-se o 
feito, observadas as formalidades legais. Intimem-se. Cumpra-se.SILVANA MARIA PARFIENIUK, Juíza de Direito. 
 
INTIMAÇÃO 
AUTOS N°: 0011931-07.2018.8.27.2729  -  Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária 
AUTOR: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52568821000122 
RÉU: DAIANE FERREIRA DE SOUSA - CPF: 04814898193 
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FICA A PARTE REQUERIDA intimada do teor da sentença proferida nos presentes autos, cuja parte dispositiva segue 
transcrita:”... DISPOSITIVO Ante o exposto, com fundamento no artigo 3°, parágrafo 1° do Decreto-Lei n°. 911/69, confirmo a 
liminar anteriormente deferida, ACOLHO os pedidos formulados na inicial e, com fundamento no artigo 487, inciso I do Código de 
Processo Civil JULGO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, o que faço para consolidar a 
propriedade e a posse plena e exclusiva do bem apreendido no patrimônio do credor fiduciário, com a liberação do bem para 
remoção.CONDENO a parte requerida ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% 
sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no artigo 85, parágrafo 2° do Código de Processo Civil. PROMOVA a BAIXA 
NO GRAVAME porventura realizado e acaso pendente junto à base de dados do RENAVAM (artigo 3º, parágrafo 9º do Decreto-
Lei nº. 911/69, acrescentado pela Lei nº. 13.043/2014), por meio do sistema RENAJUD. Comunique-se ao DETRAN/TO sobre o 
teor desta sentença, promovendo a transferência do veículo ao nome do autor, às expensas do autor, mantendo os débitos 
pretéritos à transferência em nome do requerido. Sobrevindo o trânsito em julgado, o que deverá ser certificado nos autos, 
procedam-se as baixas necessárias e arquive-se o feito, observadas as formalidades legais. Intimem-se. Cumpra-se.LAURO 
AUGUSTO MOREIRA MAIA, Juiz de Direito. 
 
INTIMAÇÃO 
AUTOS N°: 0028945-96.2021.8.27.2729 - Procedimento Comum Cível 
AUTOR: MYLENA RODRIGUES DE ALMEIDA 
RÉU: OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 
FICAM AS PARTES intimadas do teor da sentença proferida nos presentes autos, cuja parte dispositiva segue 
transcrita:”... DISPOSITIVO Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos da inicial para: a) Confirmar a 
liminar do evento 11; b) Declarar inexistente o contrato 0005092000062483; e indevidas as faturas do contrato nº 2011384057, a 
partir de fevereiro de 2021; c) Determinar que a parte requerida proceda à devolução em dobro do valor de R$ 360,47, com 
correção monetária pelo INPC e juros de 1% ao mês, a partir da data do pagamento, conforme comprovante de pagamento que 
deverá ser juntado pela parte autora em fase de cumprimento de sentença; d) Indeferir o pedido de danos morais; e) Condenar a 
parte requerida ao pagamento de multa, no valor de 2% do valor da causa, a ser revertida em favor do Estado; f) Condenar cada 
parte a arcar com pagamento de 50% das custas e taxas do processo, tendo em vista que a parte autora decaiu de parte de seus 
pedidos. Observo que o valor da parte autora tem a exigibilidade suspensa, em razão da concessão da gratuidade de jutisça 
(evento 11); g) Condenar a parte requerida ao pagamento de honorários advocatícios, em favor do advogado da parte autora, no 
valor de 10% sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º, CPC). Processo extinto com resolução de mérito, nos termos do 
art. 487, I, do CPC. Intime-se. Com o trânsito em julgado, proceda-se à baixa do processo. Efetuada esta, encaminhem-se os 
autos à Contadoria Judicial Unificada – COJUN para levantamento da existência de débitos processuais e, em caso positivo, 
proceder à sua cobrança administrativa.LAURO AUGUSTO MOREIRA MAIA, Juiz de Direito. 
 
INTIMAÇÃO 
AUTOS N°: 0000141-21.2021.8.27.2729 - Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com Cobrança 
AUTOR: CMS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E INCORPORADORA LTDA - CNPJ: 28756783000157 
RÉU: ALISSON WUSLAN TAVARES BRITO - CPF: 05352059103 
FICA A PARTE REQUERIDA intimada do teor da sentença proferida nos presentes autos, cuja parte dispositiva segue 
transcrita:”... Posto isto, JULGO PROCEDENTE a ação. Assim: DECLARO, nos termos do artigo 9º, inciso III da Lei 8.245/91, 
a rescisão do contrato de locação entre as partes - evento 1, CONT_LOCACAO2. DECLARO PREJUDICADO o despejo do 
requerido ALISSON WUSLAN TAVARES BRITO do imóvel localizado na ACSO II, Conjunto 02, Rua SO 07, Lote 21, Casa 07, 
Palmas/TO, uma vez que, conforme  consignado pela própria requerente no evento 8, PET1, o requerido já desocupou o 
imóvel. CONDENO o requerido ao pagamento dos aluguéis vencidos e não pagos, bem como acessórios decorrentes da 
locação no valor de 4.982,92 (quatro mil e novecentos e oitenta e dois reais e noventa e dois centavos), sem prejuízo dos 
alugueis que venceram no curso do processo, a serem corrigidos monetariamente pelo INPC e acrescidos de juros de 1% (um 
por cento) ao mês a partir da última atualização realizada pelo credor  em 25/10/2021 - evento 41, CALC2. CONDENO a parte 
requerida em custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios que fixo em 10% sobre valor da causa, 
atendidos a natureza e importância da causa (art. 85, § 2º, III, CPC). De consequência, JULGO EXTINTA a demanda COM 
RESOLUÇÃO DE MÉRITO, fulcrado no art. 487, I, do Caderno instrumental Civil.Publicada e registrada 
eletronicamente. INTIMEM-SE. Após o trânsito em julgado, baixem-se os autos com observância às cautelas de estilo. Para fins 
de parametrização do sistema, DETERMINO a retificação da capa dos autos a fim de que consta tratar-se de "Despejo por Falta 
de Pagamento Cumulado Com Cobrança". 
 
INTIMAÇÃO 
AUTOS N°: 0020155-89.2022.8.27.2729 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária 
AUTOR: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07207996000150 
RÉU: MARTA NARDES DE ASEVEDO - CPF: 05920145170 
FICAM AS PARTES intimadas do teor da sentença proferida nos presentes autos, cuja parte dispositiva segue transcrita:”... III – 
DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS 
S.A. contra MARTA NARDES DE ASEVEDO para, em caráter definitivo, consolidar no patrimônio da parte autora, na qualidade 
de proprietário(a) fiduciário(a), a propriedade e a posse plenas e exclusivas do veículo: Marca: FORD; Modelo: KA FLEX; Cor: 
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BRANCA; Ano: 2012/2013; Placa: AWI6783; Chassi: 9BFZK53A0DB452744; Renavam: 00502302569, cabendo às repartições 
competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele 
indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária. Por conseguinte, extingo o feito, com resolução de mérito (art. 487, I, CPC). 
Custas e honorários advocatícios pela requerida, estes que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º, 
do CPC). Sentença publicada e registrada eletronicamente. Intimem-se. Havendo apelação, intime-se a parte recorrida para 
apresentação de contrarrazões no prazo legal e, decorrido este, com ou sem manifestação, remeta-se o feito ao Tribunal de 
Justiça do Tocantins. Não havendo apelação, certifique-se o trânsito em julgado e, após cumpridas as formalidades legais, 
proceda-se à baixa dos autos e a remessa do feito à Cojun para a cobrança das custas processuais finais.EDSSANDRA 
BARBOSA DA SILVA LOURENÇO, Juíza de Direito. 
 

Vara de execuções fiscais e ações de saúde 
Editais 

EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS 
O MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito da 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), determina a INTIMAÇÃO de BRASIL COMPUTADORES LTDA, CPF/CNPJ: 08.801.956/0001-02, para que, caso 
queira, no prazo de 30 (trinta) dias, oponha Embargos à Execução Fiscal nº 5037232-41.2013.8.27.2729 que lhe move 
o MUNICIPIO DE PALMAS, nos termos do Art. 16, da Lei nº 6.830/80. E, para que ninguém possa alegar ignorância, mandou 
expedir o presente Edital, que deverá ser publicado uma vez no Diário da Justiça do Estado do Tocantins e afixado no placar do 
fórum local. Sede do Juízo: Fórum Marquês São João da Palma, Av. Teotônio Segurado, S/N, PALMAS – TO. Telefone: 063 
3218-4539 - email: fiscalsaudepalmas@tjto.jus.br. Eu, BARBARA PIMENTA MONTEIRO, Matrícula 365156, digitei e conferi. 
Comarca de Palmas, 12 de setembro de 2022. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS 
O MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito da 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), determina a INTIMAÇÃO de MARILENE GOMES PEREIRA, CPF/CNPJ: 476.366.451-49, para que no prazo de 05 
(cinco) dias, caso queira, comprove que as quantias tornadas indisponíveis nos autos da Execução Fiscal n° 5037232-
41.2013.8.27.2729, que lhe move o MUNICIPIO DE PALMAS, são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade 
excessiva, nos termos do Art. 854, § 3º do Código de Processo Civil. Transcorrido o prazo retromencionado sem manifestação 
nos autos, dar-se-á inicio ao prazo de 30 (trinta) dias para que, caso queira, oponha Embargos à Execução Fiscal, nos 
termos do Art. 16, da Lei nº 6.830/80. E, para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente Edital, que 
deverá ser publicado uma vez no Diário da Justiça do Estado do Tocantins e afixado no placar do fórum local. Sede do Juízo: 
Fórum Marquês São João da Palma, Av. Teotônio Segurado, S/N, PALMAS – TO. Telefone: 063 3218-4539 - email: 
fiscalsaudepalmas@tjto.jus.br. Eu, BARBARA PIMENTA MONTEIRO, Matrícula 365156, digitei e conferi. Comarca de Palmas, 
12 de setembro de 2022. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS 
O MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito da 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), determina a INTIMAÇÃO de FRANCISCO FERREIRA DA SILVA, CPF/CNPJ: 623.449.941-49, para que, caso 
queira, no prazo de 05 (cinco) dias, comprove que as quantias tornadas indisponíveis nos autos da Execução Fiscal n° 
0000117-95.2018.8.27.2729, que lhe move o MUNICIPIO DE PALMAS, são impenhoráveis ou que remanesce 
indisponibilidade excessiva, nos termos do Art. 854, § 3º do Código de Processo Civil. E, para que ninguém possa alegar 
ignorância, mandou expedir o presente Edital, que deverá ser publicado uma vez no Diário da Justiça do Estado do Tocantins e 
afixado no placar do fórum local. Sede do Juízo: Fórum Marquês São João da Palma, Av. Teotônio Segurado, S/N, PALMAS – 
TO. Telefone: 063 3218-4539 - email: fiscalsaudepalmas@tjto.jus.br. Eu, MARINNA BRAGA ANDRADE, Matrícula 365543, 
digitei e conferi. Comarca de Palmas, 12 de setembro de 2022. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS 
O MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito da 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), determina a INTIMAÇÃO de MARIA JULIA LIMA DE ARAUJO, CPF/CNPJ: 007.628.971-04, para que, caso queira, no 
prazo de 30 (trinta) dias, oponha Embargos à Execução Fiscal nº 0008588-42.2014.8.27.2729 que lhe move 
o PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO TOCANTINS e ESTADO DO TOCANTINS, nos termos do Art. 16, da Lei nº 
6.830/80. E, para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente Edital, que deverá ser publicado uma vez no 
Diário da Justiça do Estado do Tocantins e afixado no placar do fórum local. Sede do Juízo: Fórum Marquês São João da Palma, 
Av. Teotônio Segurado, S/N, PALMAS – TO. Telefone: 063 3218-4539 - email: fiscalsaudepalmas@tjto.jus.br. Eu, BARBARA 
PIMENTA MONTEIRO, Matrícula 365156, digitei e conferi. Comarca de Palmas, 12 de setembro de 2022. 
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EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS 
O MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito da 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), determina a INTIMAÇÃO de EDILANIO GARCIA DE BRITO, CPF/CNPJ: 376.204.602-68, para que no prazo de 05 
(cinco) dias, caso queira, comprove que as quantias tornadas indisponíveis nos autos da Execução Fiscal n° 5001203-
65.2008.8.27.2729, que lhe move o ESTADO DO TOCANTINS, são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade 
excessiva, nos termos do Art. 854, § 3º do Código de Processo Civil. Transcorrido o prazo retromencionado sem manifestação 
nos autos, dar-se-á inicio ao prazo de 30 (trinta) dias para que, caso queira, oponha Embargos à Execução Fiscal, nos 
termos do Art. 16, da Lei nº 6.830/80. E, para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente Edital, que 
deverá ser publicado uma vez no Diário da Justiça do Estado do Tocantins e afixado no placar do fórum local. Sede do Juízo: 
Fórum Marquês São João da Palma, Av. Teotônio Segurado, S/N, PALMAS – TO. Telefone: 063 3218-4539 - email: 
fiscalsaudepalmas@tjto.jus.br. Eu, BARBARA PIMENTA MONTEIRO, Matrícula 365156, digitei e conferi. Comarca de Palmas, 
12 de setembro de 2022. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS 
O MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito da 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), determina a INTIMAÇÃO de LINK FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 
LTDA, CPF/CNPJ: 03.011.519/0001-63 e ANA CRISTINA LUCIANO, CPF/CNPJ: 423.815.841-53, para que, caso queira, no 
prazo de 30 (trinta) dias, oponha Embargos à Execução Fiscal nº 5001203-65.2008.8.27.2729 que lhe move o ESTADO DO 
TOCANTINS, nos termos do Art. 16, da Lei nº 6.830/80. E, para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o 
presente Edital, que deverá ser publicado uma vez no Diário da Justiça do Estado do Tocantins e afixado no placar do fórum 
local. Sede do Juízo: Fórum Marquês São João da Palma, Av. Teotônio Segurado, S/N, PALMAS – TO. Telefone: 063 3218-4539 
- email: fiscalsaudepalmas@tjto.jus.br. Eu, BARBARA PIMENTA MONTEIRO, Matrícula 365156, digitei e conferi. Comarca de 
Palmas, 12 de setembro de 2022. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS 
O MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito da 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), determina a INTIMAÇÃO de MARIA ANDREIA ALVES OLIVEIRA, CPF/CNPJ: 468.686.582-49; WALDEMIR GAMA DE 
LIMA, CPF/CNPJ: 590.325.371-72 para que no prazo de 05 (cinco) dias, caso queira, comprove que as quantias tornadas 
indisponíveis nos autos da Execução Fiscal n° 5000607-18.2007.8.27.2729, que lhe move o ESTADO DO TOCANTINS, são 
impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade excessiva, nos termos do Art. 854, § 3º do Código de Processo Civil. 
Transcorrido o prazo retromencionado sem manifestação nos autos, dar-se-á inicio ao prazo de 30 (trinta) dias para que, caso 
queira, oponha Embargos à Execução Fiscal, nos termos do Art. 16, da Lei nº 6.830/80. E, para que ninguém possa alegar 
ignorância, mandou expedir o presente Edital, que deverá ser publicado uma vez no Diário da Justiça do Estado do Tocantins e 
afixado no placar do fórum local. Sede do Juízo: Fórum Marquês São João da Palma, Av. Teotônio Segurado, S/N, PALMAS – 
TO. Telefone: 063 3218-4539 - email: fiscalsaudepalmas@tjto.jus.br. Eu, MARINNA BRAGA ANDRADE, Matrícula 365543, 
digitei e conferi. Comarca de Palmas, 12 de setembro de 2022. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS 
O MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito da 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), determina a INTIMAÇÃO de L. O. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS 
LTDA, CPF/CNPJ: 06.076.043/0001-37, para que, caso queira, no prazo de 30 (trinta) dias, oponha Embargos à Execução 
Fiscal nº 5000607-18.2007.8.27.2729 que lhe move o ESTADO DO TOCANTINS, nos termos do Art. 16, da Lei nº 6.830/80. E, 
para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente Edital, que deverá ser publicado uma vez no Diário da 
Justiça do Estado do Tocantins e afixado no placar do fórum local. Sede do Juízo: Fórum Marquês São João da Palma, Av. 
Teotônio Segurado, S/N, PALMAS – TO. Telefone: 063 3218-4539 - email: fiscalsaudepalmas@tjto.jus.br. Eu, MARINNA BRAGA 
ANDRADE, Matrícula 365543, digitei e conferi. Comarca de Palmas, 13 de setembro de 2022. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS 
O MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito da 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), determina a INTIMAÇÃO de RAIMUNDO BARROS DA SILVA, CPF/CNPJ: 151.004.052-87, para que, caso queira, no 
prazo de 30 (trinta) dias, oponha Embargos à Execução Fiscal nº 0033457-30.2018.8.27.2729 que lhe move o MUNICIPIO 
DE PALMAS, nos termos do Art. 16, da Lei nº 6.830/80. E, para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o 
presente Edital, que deverá ser publicado uma vez no Diário da Justiça do Estado do Tocantins e afixado no placar do fórum 
local. Sede do Juízo: Fórum Marquês São João da Palma, Av. Teotônio Segurado, S/N, PALMAS – TO. Telefone: 063 3218-4539 
- email: fiscalsaudepalmas@tjto.jus.br. Eu, BARBARA PIMENTA MONTEIRO, Matrícula 365156, digitei e conferi. Comarca de 
Palmas, 12 de setembro de 2022. 
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EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS 
O MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito da 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), determina a INTIMAÇÃO de FRANCO E ALMEIDA LTDA, CPF/CNPJ: 26.946.319/0022-22 e EDMAR FRANCO DE 
PAIVA, CPF/CNPJ: 129.292.201-04 para que, caso queira, no prazo de 30 (trinta) dias, oponha Embargos à Execução 
Fiscal nº 0037878-63.2018.8.27.2729 que lhe move o ESTADO DO TOCANTINS, nos termos do Art. 16, da Lei nº 6.830/80. E, 
para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente Edital, que deverá ser publicado uma vez no Diário da 
Justiça do Estado do Tocantins e afixado no placar do fórum local. Sede do Juízo: Fórum Marquês São João da Palma, Av. 
Teotônio Segurado, S/N, PALMAS – TO. Telefone: 063 3218-4539 - email: fiscalsaudepalmas@tjto.jus.br. Eu, MARINNA BRAGA 
ANDRADE, Matrícula 365543, digitei e conferi. Comarca de Palmas, 12 de setembro de 2022. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS 
O MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito da 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), determina a INTIMAÇÃO de S. R. COMERCIO DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA, CPF/CNPJ: 05.056.060/0001-40 
e MAURELINA RIBEIRO DE FARIA, CPF/CNPJ: 932.065.506-53, para que, caso queira, no prazo de 30 (trinta) dias, oponha 
Embargos à Execução Fiscal nº 5000428-84.2007.8.27.2729 que lhe move o ESTADO DO TOCANTINS, nos termos do Art. 16, 
da Lei nº 6.830/80. E, para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente Edital, que deverá ser publicado 
uma vez no Diário da Justiça do Estado do Tocantins e afixado no placar do fórum local. Sede do Juízo: Fórum Marquês São 
João da Palma, Av. Teotônio Segurado, S/N, PALMAS – TO. Telefone: 063 3218-4539 - email: fiscalsaudepalmas@tjto.jus.br. 
Eu, YASMIN DOS SANTOS GOTHE, Matrícula 365130, digitei e conferi. Comarca de Palmas, 13 de setembro de 2022. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS 
O MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito da 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), determina a INTIMAÇÃO de W A CONTABILIDADE & ASSESSORIA CONTABIL EIRELI, CPF/CNPJ: 06.070.556/0001-
30, para que, caso queira, no prazo de 30 (trinta) dias, oponha Embargos à Execução Fiscal nº 0052245-58.2019.8.27.2729 
que lhe move o MUNICIPIO DE PALMAS, nos termos do Art. 16, da Lei nº 6.830/80. E, para que ninguém possa alegar 
ignorância, mandou expedir o presente Edital, que deverá ser publicado uma vez no Diário da Justiça do Estado do Tocantins e 
afixado no placar do fórum local. Sede do Juízo: Fórum Marquês São João da Palma, Av. Teotônio Segurado, S/N, PALMAS – 
TO. Telefone: 063 3218-4539 - email: fiscalsaudepalmas@tjto.jus.br. Eu, MARINNA BRAGA ANDRADE, Matrícula 365543, 
digitei e conferi. Comarca de Palmas, 12 de setembro de 2022. 
 

Editais de citações com prazo de 30 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
O MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito da 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), determina 
a CITAÇÃO de AGAMENON PESSOA DINIZ FILHO, CPF/CNPJ: 003.545.991-35 e EDMARA LUCIA GONÇALVES LIRA DA 
CUNHA RIBEIRO, CPF/CNPJ: 988.736.011-20, por estar em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da 
existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL nº 5019420-20.2012.8.27.2729, que lhe move o MUNICIPIO DE PALMAS, bem 
como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar(em) a dívida indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(s) 20120009842, 
inscrita em 18/01/2012, referente ao MULTA-POST; cujo valor à época do ajuizamento era de R$ 691,18 (seiscentos e noventa 
e um reais e dezoito centavos), que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir(em) o juízo da 
execução, observando, neste último caso, as disposições do artigo 9º da Lei nº 6.830/80. Fica a parte executada advertida que, 
em caso de revelia, será nomeado curador especial para atuar perante a Vara de Execuções Fiscais e Saúde de Palmas. E, para 
que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente Edital, que deverá ser publicado uma vez no Diário da Justiça 
do Estado do Tocantins e afixado no placar do fórum local. Sede do Juízo: Fórum Marquês São João da Palma, Av. Teotônio 
Segurado, S/N, PALMAS – TO. Telefone: 063 3218-4539 - email: fiscalsaudepalmas@tjto.jus.br. Eu, YASMIN DOS SANTOS 
GOTHE, Matrícula 365130, digitei e conferi. Comarca de Palmas, 13 de setembro de 2022. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
O MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito da 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), determina 
a CITAÇÃO de RUBENS LUIZ MARTINELLI FILHO, CPF/CNPJ: 250.338.378-50, por estar em lugar incerto e não sabido, para 
que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL nº 0000551-16.2020.8.27.2729, que lhe move o 
MUNICIPIO DE PALMAS, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar(em) a dívida indicada na(s) Certidão(ões) de 
Dívida Ativa nº(s) 20170015577, inscrita em 06/03/2017, referente ao ISS-AUTONO; 20190035988, inscrita em 24/05/2019, 
referente ao TX-NFA; 20190035991, inscrita em 24/05/2019, referente ao ISS-AUTONO; 20190035992, inscrita em 24/05/2019, 
referente ao TLF; 20190036729, inscrita em 04/01/2019, referente ao TX-NFA; 20190036730, inscrita em 04/01/2019, referente 
ao IPTU REV; 20190036731, inscrita em 04/01/2019, referente ao IPTU REV; cujo valor à época do ajuizamento era de R$ 
18.883,42 (dezoito mil, oitocentos e oitenta e três reais e quarenta e dois centavos), que deverá ser acrescido dos juros, 
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multa de mora e encargos, ou, garantir(em) o juízo da execução, observando, neste último caso, as disposições do artigo 9º da 
Lei nº 6.830/80. Fica a parte executada advertida que, em caso de revelia, será nomeado curador especial para atuar perante a 
Vara de Execuções Fiscais e Saúde de Palmas. E, para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente 
Edital, que deverá ser publicado uma vez no Diário da Justiça do Estado do Tocantins e afixado no placar do fórum local. Sede 
do Juízo: Fórum Marquês São João da Palma, Av. Teotônio Segurado, S/N, PALMAS – TO. Telefone: 063 3218-4539 - email: 
fiscalsaudepalmas@tjto.jus.br. Eu, YASMIN DOS SANTOS GOTHE, Matrícula 365130, digitei e conferi. Comarca de Palmas, 13 
de setembro de 2022. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
O MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito da 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), determina 
a CITAÇÃO de HÉRCULES RIBEIRO MARTINS, CPF/CNPJ: 283.222.231-53, por estar em lugar incerto e não sabido, para que 
tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL nº 0029244-83.2015.8.27.2729, que lhe move o ESTADO 
DO TOCANTINS, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar(em) a dívida indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida 
Ativa nº(s) J-242/2015, inscrita em 13/04/2015, referente ao MULTA-TCE;  cujo valor à época do ajuizamento era de R$ 5.335,60 
(cinco mil, trezentos e trinta e cinco reais e sessenta centavos), que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e 
encargos, ou, garantir(em) o juízo da execução, observando, neste último caso, as disposições do artigo 9º da Lei nº 6.830/80. 
Fica a parte executada advertida que, em caso de revelia, será nomeado curador especial para atuar perante a Vara de 
Execuções Fiscais e Saúde de Palmas. E, para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente Edital, que 
deverá ser publicado uma vez no Diário da Justiça do Estado do Tocantins e afixado no placar do fórum local. Sede do Juízo: 
Fórum Marquês São João da Palma, Av. Teotônio Segurado, S/N, PALMAS – TO. Telefone: 063 3218-4539 - email: 
fiscalsaudepalmas@tjto.jus.br. Eu, STHEFANY MAGALHÃES SOUZA, Matrícula 365504, digitei e conferi. Comarca de Palmas, 
12 de setembro de 2022. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
O MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito da 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), determina 
a CITAÇÃO de CLÉA MARTINS DA SILVA & CIA LTDA, CPF/CNPJ: 07.063.272/0001-80, CLEA MARTINS DA SILVA E 
SOUZA, CPF/CNPJ: 787.420.561-87 e de EDUARDO MARTINS MOREIRA, CPF/CNPJ: 021.083.021-23, por estar em lugar 
incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL nº 5000144-
03.2012.8.27.2729, que lhe move o ESTADO DO TOCANTINS, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar(em) a 
dívida indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(s) C-1991/2011, inscrita em 15/09/2011, referente ao ICMS;  cujo valor à 
época do ajuizamento era de R$ 5.581,27 (cinco mil, quinhentos e oitenta e um reais e vinte e sete centavos), que deverá 
ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir(em) o juízo da execução, observando, neste último caso, as 
disposições do artigo 9º da Lei nº 6.830/80. Fica a parte executada advertida que, em caso de revelia, será nomeado curador 
especial para atuar perante a Vara de Execuções Fiscais e Saúde de Palmas. E, para que ninguém possa alegar ignorância, 
mandou expedir o presente Edital, que deverá ser publicado uma vez no Diário da Justiça do Estado do Tocantins e afixado no 
placar do fórum local. Sede do Juízo: Fórum Marquês São João da Palma, Av. Teotônio Segurado, S/N, PALMAS – TO. 
Telefone: 063 3218-4539 - email: fiscalsaudepalmas@tjto.jus.br. Eu, STHEFANY MAGALHÃES SOUZA, Matrícula 365504, 
digitei e conferi. Comarca de Palmas, 13 de setembro de 2022. 
 

Editais de Intimações de sentença com prazo de 10 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS 
O MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito da 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), determina a INTIMAÇÃO de WENDEL MARINHO RIBEIRO FARIAS, CPF/CNPJ: 694.992.841-68, para tomar ciência 
da sentença proferida no evento 78 dos autos da Execução Fiscal n° 5017064-18.2013.8.27.2729 que lhe move o MUNICIPIO 
DE PALMAS, a seguir transcrito: "(...) ANTE O EXPOSTO, nos termos dos fundamentos acima alinhavados, diante da ausência 
do interesse de agir, verificado no ínfimo valor objeto desta ação, DECLARO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO DE EXECUÇÃO 
FISCAL, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil. (...)" E, para que ninguém 
possa alegar ignorância, mandou expedir o presente Edital, que deverá ser publicado uma vez no Diário da Justiça do Estado do 
Tocantins e afixado no placar do fórum local. Sede do Juízo: Fórum Marquês São João da Palma, Av. Teotônio Segurado, S/N, 
PALMAS – TO. Telefone: 063 3218-4539 - email: fiscalsaudepalmas@tjto.jus.br. Eu, YASMIN DOS SANTOS GOTHE, Matrícula 
365130, digitei e conferi. Comarca de Palmas, 17 de agosto de 2022. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS 
O MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito da 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), determina a INTIMAÇÃO de CIRLEIA TELES CARREIRO, CPF/CNPJ: 000.319.711-56, para tomar ciência da 
sentença proferida no evento 73 dos autos da Execução Fiscal n° 0044040-45.2016.8.27.2729 que lhe move o MUNICIPIO DE 
PALMAS, a seguir transcrito: "(...) ANTE O EXPOSTO, nos termos dos fundamentos acima alinhavados, diante da ausência do 
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interesse de agir, verificado no ínfimo valor objeto desta ação, DECLARO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO DE EXECUÇÃO 
FISCAL, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil (...)" E, para que ninguém 
possa alegar ignorância, mandou expedir o presente Edital, que deverá ser publicado uma vez no Diário da Justiça do Estado do 
Tocantins e afixado no placar do fórum local. Sede do Juízo: Fórum Marquês São João da Palma, Av. Teotônio Segurado, S/N, 
PALMAS – TO. Telefone: 063 3218-4539 - email: fiscalsaudepalmas@tjto.jus.br. Eu, MARINNA BRAGA ANDRADE, Matrícula 
365543, digitei e conferi. Comarca de Palmas, 12 de setembro de 2022. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS 
O MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito da 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), determina a INTIMAÇÃO de MARIA JOSE LOPES DE SOUSA, CPF/CNPJ: 549.570.871-72, para tomar ciência da 
sentença proferida no evento 89 dos autos da Execução Fiscal n° 5008311-43.2011.8.27.2729 que lhe move o MUNICIPIO DE 
PALMAS, a seguir transcrito: "(...) ANTE O EXPOSTO, nos termos dos fundamentos acima alinhavados, diante da ausência do 
interesse de agir, verificado no ínfimo valor objeto desta ação, DECLARO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO DE EXECUÇÃO 
FISCAL, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil. (...)" E, para que ninguém 
possa alegar ignorância, mandou expedir o presente Edital, que deverá ser publicado uma vez no Diário da Justiça do Estado do 
Tocantins e afixado no placar do fórum local. Sede do Juízo: Fórum Marquês São João da Palma, Av. Teotônio Segurado, S/N, 
PALMAS – TO. Telefone: 063 3218-4539 - email: fiscalsaudepalmas@tjto.jus.br. Eu, BARBARA PIMENTA MONTEIRO, 
Matrícula 365156, digitei e conferi. Comarca de Palmas, 12 de setembro de 2022. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS 
O MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito da 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), determina a INTIMAÇÃO de LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS BIONAL LTDA, CPF/CNPJ: 38.131.512/0001-
60 e MARIA ALICE PENATTI DE AZEVEDO, CPF/CNPJ: 051.694.148-89, para tomar ciência da sentença proferida no evento 
83 dos autos da Execução Fiscal n° 5001340-13.2009.8.27.2729 que lhe move o MUNICIPIO DE PALMAS, a seguir transcrito: 
"(...) ANTE O EXPOSTO, nos termos dos fundamentos acima alinhavados, diante da ausência do interesse de agir, verificado 
no ínfimo valor objeto desta ação, DECLARO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL, SEM RESOLUÇÃO DE 
MÉRITO, com fulcro no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil. (...)" E, para que ninguém possa alegar ignorância, mandou 
expedir o presente Edital, que deverá ser publicado uma vez no Diário da Justiça do Estado do Tocantins e afixado no placar do 
fórum local. Sede do Juízo: Fórum Marquês São João da Palma, Av. Teotônio Segurado, S/N, PALMAS – TO. Telefone: 063 
3218-4539 - email: fiscalsaudepalmas@tjto.jus.br. Eu, BARBARA PIMENTA MONTEIRO, Matrícula 365156, digitei e conferi. 
Comarca de Palmas, 12 de setembro de 2022. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS 
O MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito da 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), determina a INTIMAÇÃO de STAACHS E SIQUEIRA LTDA, CPF/CNPJ: 04.221.167/0001-33, para tomar ciência da 
sentença proferida no evento 85 dos autos da Execução Fiscal n° 5000697-89.2008.8.27.2729 que lhe move o MUNICIPIO DE 
PALMAS, a seguir transcrito: "(...) ANTE O EXPOSTO, nos termos dos fundamentos acima alinhavados, diante da ausência do 
interesse de agir, verificado no ínfimo valor objeto desta ação, DECLARO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO DE EXECUÇÃO 
FISCAL, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil. (...)" E, para que ninguém 
possa alegar ignorância, mandou expedir o presente Edital, que deverá ser publicado uma vez no Diário da Justiça do Estado do 
Tocantins e afixado no placar do fórum local. Sede do Juízo: Fórum Marquês São João da Palma, Av. Teotônio Segurado, S/N, 
PALMAS – TO. Telefone: 063 3218-4539 - email: fiscalsaudepalmas@tjto.jus.br. Eu, BARBARA PIMENTA MONTEIRO, 
Matrícula 365156, digitei e conferi. Comarca de Palmas, 12 de setembro de 2022. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS 
O MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito da 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), determina a INTIMAÇÃO de GRACIRLANE BARBOSA DOS SANTOS FRANCA, CPF/CNPJ: 907.414.041-68, para 
tomar ciência da sentença proferida no evento 76 dos autos da Execução Fiscal n° 0029748-26.2014.8.27.2729 que lhe move 
o MUNICIPIO DE PALMAS, a seguir transcrito: "(...)ANTE O EXPOSTO, nos termos dos fundamentos acima alinhavados, diante 
da ausência do interesse de agir, verificado no ínfimo valor objeto desta ação, DECLARO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO DE 
EXECUÇÃO FISCAL, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil.(...)" E, para 
que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente Edital, que deverá ser publicado uma vez no Diário da Justiça 
do Estado do Tocantins e afixado no placar do fórum local. Sede do Juízo: Fórum Marquês São João da Palma, Av. Teotônio 
Segurado, S/N, PALMAS – TO. Telefone: 063 3218-4539 - email: fiscalsaudepalmas@tjto.jus.br. Eu, BARBARA PIMENTA 
MONTEIRO, Matrícula 365156, digitei e conferi. Comarca de Palmas, 12 de setembro de 2022. 
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PARAÍSO 
2ª vara cível, família e sucessões 

Editais 
 
Interdição nº 0000642-32.2022.8.27.2731/TO 
AUTOR: JANETE VIEIRA REIS 
RÉU: DANILO REIS DA SILVA 
PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO CIVIL  
Publicação por 03 (três) vezes com intervalo de l0 (dez) dias - 1ª PUBLICAÇÃO  
A  Excelentíssima Senhora Hélvia Túlia Sandes Pedreira, Juíza de Direito, respondendo pela Vara de Família, Sucessões, 
Infância e Juventude da Comarca de Paraíso do Tocantins/TO, na forma da lei, etc. 
FAZ SABER, que por este Juízo se processa a AÇÃO DE INTERDIÇÃO/CURATELA sob o nº. 0000642-32.2022.8.27.2731, 
requerida por JANETE VIEIRA REIS em face de DANILO REIS DA SILVA, sentenciada em 10/06/2022 (ev. 33), cujo dispositivo 
segue transcrito: "3. DISPOSITIVO: Ante o exposto: 1. CONFIRMO a decisão proferida no evento 10; 2. ACOLHO o pedido inicial 
e, assim, RESOLVO o processo com análise de mérito, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil, para: a) 
DECLARAR a incapacidade parcial do requerido DANILO REIS DA SILVA, para exercer pessoalmente os atos da vida civil de 
natureza patrimonial e negocial, por prazo indeterminado; b) NOMEAR a autora JANETE VIEIRA REIS como CURADORA 
DEFINITIVA do interditado; 3. Fica a curadora dispensada do dever de prestar contas e caução, ficando, no entanto, 
ADVERTIDA de que poderá ser chamada a qualquer tempo em Juízo, inclusive a pedido do Ministério Público, para prestar 
contas do exercício da curatela. Em obediência ao disposto no artigo 755, § 3º, do CPC, e no artigo 9º, III, do CC, INSCREVA-SE 
esta sentença no Registro Civil e PUBLIQUE-SE na rede mundial de computadores, no sítio do Tribunal e na plataforma de 
editais do Conselho Nacional de Justiça (se disponível a funcionalidade), onde permanecerá por 06 meses e no órgão oficial, por 
03 vezes, com intervalo de 10 dias, constando no edital os nomes do interditado e da curadora, a causa da interdição e os limites 
da curatela. Cópia desta sentença servirá como mandado para registro da interdição. Oportunamente, LAVRE-SE o termo de 
curatela definitiva. Condeno a parte requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que 
ora fixo em R$ 1.045,00 (art. 85, §§ 2º e 8º, CPC). Entretanto, a exigência de tais verbas ficará suspensa, pois que DEFIRO-LHE 
os benefícios da gratuidade da justiça (art. 98, § 3º, do CPC). Com o trânsito em julgado, cumpridas as formalidades legais, 
arquivem-se os autos. Efetuada a baixa, conforme dispõe o art. 7° da Portaria n.° 372/2020 do TJTO, fica dispensada a remessa 
dos autos às Contadorias Judiciais Unificadas – COJUN, tendo em vista que a parte requerida é beneficiária da gratuidade da 
justiça." E para que torne-se conhecimento de todos e ninguém possa alegar desconhecimento determinou o MM. Juiz a 
publicação do presente no placar do Fórum local1e no Diário da Justiça. Dado e passado nesta cidade e comarca. 
 

Editais de citações com prazo de 20 dias 
 
Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 Nº 0007194-81.2020.8.27.2731 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS 
AUTOR: M. F. S. B. 
AUTOR: H. V. S. B. 
RÉU: F. B. S. 
A Excelentíssima Senhora HELVIA TULIA SANDES PEDREIRA, Juíza de Direito, respondendo pela Vara de Família e 
Sucessões, Infância e Juventude da Comarca de Paraíso do Tocantins/TO, no uso de suas atribuições legais, etc.  
FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo e Escrivania da Vara de 
Família, Sucessões, Infância e Juventude desta Comarca de Paraíso do Tocantins/TO, processam os autos de AÇÃO DE 
ALIMENTOS registrada sob o nº 00071948120208272731, na qual figura como autor(a)(es)  M. F. S. B. e H. V. S. B. e 
requerido(a)(s) F. B. S, atualmente residente e domiciliado em lugar incerto e não sabido, e que pelo presente fica o requerido 
CITADO  para tomar(em) conhecimento da presente ação, e, querendo, oferecer(em) contestação no prazo de 15 (quinze) dias 
sob pena de lhe ser decretada a revelia  e se presumirem verdadeiras a alegações de fato formuladas pela parte autora, 
resguardados eventuais direitos indisponíveis, nos termos do despacho proferido no ev. 63. E para que chegue ao conhecimento 
de todos e ninguém possa alegar ignorância mandou a MMª. Juíza que publicasse o presente no placar do Fórum Local e no 
Diário da Justiça. Eu, Germanda Nunes Vieira de Melo, estagiária, digitei. 
 

PIUM 
1ª escrivania criminal 

Editais 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE DECISÃO CONCESSAO DE MEDIDAS PROTETIVA 
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 Nº0000480.25.2022.827.2715, que a justiça pública move 
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contra o acusado: RENATO BORGES FREITAS, brasileiro, solteiro, atualmente em lugar incerto e não sabido, por infração art. 
147-B do CPB(Violência Contra a Mulher). Conforme consta nos autos, fica intimado pelo presente Edital da Decisão do 
Requerimento de Medidas Protetivas de Urgência do evento 13 dos presentes autos. 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 14 de setembro de 2022. Eu SEBASTIÃO CESAR P. DE SOUSA, analista judiciário, lavrei o presente.  
 

PORTO NACIONAL 
1ª vara criminal 

Editais de citações com prazo de 15 dias 
 
EDITAL DE CITAÇÃO com prazo de 15 dias  
O Doutor ALESSANDRO HOFMANN TEIXEIRA MENDES, Juiz de Direito  da 1ª Vara Criminal da Comarca de Porto 
Nacional/TO, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a todos os que o presente edital virem, ou dele conhecimento tiverem, que neste 
Juízo corre seus trâmites legais, processo crime nº. 00085277920228272737 - Dano Qualificado - Justiça Pública desta Comarca 
– como Autora, move contra NADIA FERREIRA ALVES, brasileira, solteira, nascida em 16/04/1987, natural de Porto 
Nacional/TO, filha de Floraci Ferreira Alves e Osvaldo Alves de Souza, inscrita no CPF sob o nº 00728795132, encontrando-se 
em lugar incerto e não sabido, fica então CITADO da presente ação pelo presente, para responder a acusação, por escrito, no 
prazo de dez (10) dias, nos termos dos artigos 396 e 396-A, ambos do CPP, com a nova redação dada pela Lei 11.719/08. Caso 
não tenha condições de constituir defensor, o réu deverá procurar a Defensoria Pública local, das 8 às 11h. Para conhecimento 
de todos é passado o Presente Edital, ficando a 2ª via afixada no “Placar” do Fórum da Comarca de Porto Nacional, Estado do 
Tocantins e a 3ª via publicada no Diário da Justiça. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Porto Nacional, Estado do 
Tocantins, aos 12 dias do mês de setembro de 2022. Eu, Laura Stefani Soares e Silva, estagiária, lavrei e subscrevi. 
 

TAGUATINGA 
2ª vara cível e família 

Editais de intimações com prazo de 20 dias 
 
EDITAL Nº 6368482 - PRAZO: 20 ( VINTE) DIAS 
GUARDA DE INFÂNCIA E JUVENTUDE Nº 0000429-05.2022.8.27.2738/TO 
REQUERENTE: ALOANDA PEREIRA DOS SANTOS 
REQUERIDO: IOLANDA PEREIRA DOS SANTOS E OUTRO 
FINALIDADE: CITAÇÃO da requerida IOLANDA PEREIRA DOS SANTOS, brasileira, solteira, do lar, portadora do RG n° 
852.773, inscrita no CPF/MF sob o n° 040.740.511-92, atualmente em local incerto e não sabido, para tomar conhecimento da 
ação, e, querendo, contestá-la no prazo de 15 ( quinze) dias, sob pena de revelia. DESPACHO:"...CITE a requerida por edital 
com prazo de 20 dias. Taguatinga/TO, 5 de Setembro de 2022. JEAN FERNANDES BARBOSA DE CASTRO. Juiz de Direito". 
Taguatinga/TO, 13 de setembro de 2022. 
 
 

PUBLICAÇÕES PARTICULARES 
GURUPI 

Vara Cível 
  

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL Nº 0005233-98.2021.8.27.2722/TO 
AUTOR: ROSINEIDE BRITO DE FARIAS MACHADO 
RÉU: SOL NASCENTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - ME 

EDITAL Nº 5951125 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 20 DIAS 
CITANDO: SOL NASCENTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - ME 
OBJETIVO: Citação do requerido do inteiro teor do autos nº 0005233-98.2021.8.27.2722, Procedimento Comum Cível que lhe 
move ROSINEIDE BRITO DE FARIAS MACHADO, inscrito no CPF/CNPJ sob o nº 91157099149, do inteiro teor da petição 
inicial, cuja cópia segue anexa, bem como para, CITÁ-LO do inteiro teor da petição de inicial, cuja cópia segue anexa, bem como 
para, caso queira, no prazo de 15 (quinze) dias contestar o presente feito, sob pena de serem presumidos aceitos por 
verdadeiros os fatos articulados na inicial, e ainda confissão e revelia, nos termos dos artigos 285 e 319 do CPC. (Citação 
conforme a Lei nº 8.710/93).VALOR DA CAUSA de R$ 1.100,00. E, para que ninguém possa alegar ignorância, o MM. Juiz de 
Direito mandou expedir este edital que será publicado na forma da lei. Gurupi-TO, 21 de Julho de 2022. Eu, Rafael Vargas do 
Prado, Servidor de Secretaria, o digitei e assino. Adriano Morelli. Juiz de Direito. 
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SEÇÃO ADMINISTRATIVA 

PRESIDÊNCIA 
Decreto 

 
Decreto Judiciário Nº 216, de 14 de setembro de 2022 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e de acordo 
com o art. 12, § 1º, inciso VI, do Regimento Interno desta Corte, bem como o contido no processo SEI nº 22.0.000023807-8, 
resolve nomear, a pedido e a partir da data de publicação deste ato, Sarah Lopes Jacob para o cargo de provimento em 
comissão de Assessora Jurídica de 1ª Instância, com lotação na 4ª Vara Cível da Comarca de Palmas. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 
Presidente 

 

Portarias 
 
Portaria Nº 2193, de 14 de setembro de 2022 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e regimentais, 
CONSIDERANDO o disposto nos arts. 19, 20 e 21, da Lei nº 2.409, de 16 de novembro de 2010, que dispõe sobre o Plano de 
Cargos, Carreiras e Remuneração dos Servidores do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, bem como o contido no processo 
SEI nº 22.0.000028514-9, 
RESOLVE: 
Art. 1º Conceder progressão funcional aos servidores do Quadro Permanente de Pessoal do Poder Judiciário do Estado do 
Tocantins, que nas datas assinaladas tenham cumprido todos os requisitos legais para o desenvolvimento funcional, na forma do 
anexo único desta Portaria. 
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 
Presidente 

  
ANEXO ÚNICO 
(Portaria nº 2.193, de 14 de setembro de 2022) 
  

Mat. Nome Cargo 
De Para Data de 

Progressão Classe Padrão Classe Padrão 

172942 
ALCIVANI PEREIRA JORGE 
NERY 

Escrivã Judicial C 14 C 15 29/08/2022 

352515 
JOÃO CAMPOS DE ABREU 
JÚNIOR 

Oficial de Justiça/Avaliador B 9 B 10 20/08/2022 

276043 KELCIO CUNHA FREITAS Oficial de Justiça/Avaliador C 14 C 15 08/08/2022 

209748 LEIDE LAURA FERREIRA SODRÉ Técnica Judiciária C 14 C 15 24/08/2022 

352628 THIAGO GOMES SERTÃO VIEIRA Contador/Distribuidor B 9 B 10 25/08/2022 

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

Presidente 
 
Portaria Nº 2194, de 14 de setembro de 2022 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e regimentais, 
CONSIDERANDO o disposto nos arts. 19, 20 e 21, da Lei nº 2.409, de 16 de novembro de 2010, que dispõe sobre o Plano de 
Cargos, Carreiras e Remuneração dos Servidores do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, bem como o contido no processo 
SEI nº 22.0.000028514-9, 
RESOLVE: 
Art. 1º Conceder promoção funcional aos servidores do Quadro Permanente de Pessoal do Poder Judiciário do Estado do 
Tocantins, que nas datas assinaladas tenham cumprido todos os requisitos legais para o desenvolvimento funcional, na forma do 
anexo único desta Portaria. 
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 
Presidente 
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ANEXO ÚNICO 
(Portaria nº 2.194, de 14 de setembro de 2022) 

Mat. Nome Cargo 
De Para Data de 

Promoção Classe Padrão Classe Padrão 

352141 ALEXS GONÇALVES COELHO Escrivão Judicial B 10 C 11 26/08/2022 

352627 
BETHANIA TAVARES DE 
ANDRADE 

Técnica Judiciária B 10 C 11 23/08/2022 

352615 CINTHIA MARINA DA SILVA Técnica Judiciária B 10 C 11 20/08/2022 

352004 
CLAUDIENE MOREIRA DE 
GALIZA BEZERRA 

Escrivã Judicial B 10 C 11 27/08/2022 

352625 DIOGENES MIRANDA TEIXEIRA Técnico Judiciário B 10 C 11 24/08/2022 

352630 ELIAS PEREIRA DE SOUSA Técnico Judiciário B 10 C 11 26/08/2022 

352632 
ESMERALDA DE FATIMA 
ALBERTONE ORNELAS 

Técnica Judiciária B 10 C 11 27/08/2022 

261650 
GLACIELLE BORGES 
TORQUATO 

Analista Judiciária B 10 C 11 24/08/2022 

352620 IARA SILVIA ROIESKI Escrivã Judicial B 10 C 11 30/08/2022 

352330 
ILDENIZE MARIA PEREIRA 
ROSA 

Escrivã Judicial B 10 C 11 20/08/2022 

352633 LILIAN CARVALHO LOPES Auxiliar Judiciária B 10 C 11 27/08/2022 

352623 
NELSON DE BARROS SIMÕES 
NETO 

Técnico Judiciário B 10 C 11 24/08/2022 

352635 
SILVANA CARVALHO DE 
CASTRO 

Contadora/Distribuidora B 10 C 11 30/08/2022 

352621 TÁSSIO GONÇALVES BALIZA Técnico Judiciário B 10 C 11 24/08/2022 

145749 WEBER HOLMO BATISTA Analista Judiciário B 10 C 11 24/08/2022 

  
Publique-se. Cumpra-se. 

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 
Presidente 

 

Resoluções 
Resolução Nº 23, de 18 de agosto de 2022 
Dispõe sobre o alinhamento e desdobramento do Planejamento Estratégico do Poder Judiciário do Estado do Tocantins em suas 
Unidades Judiciárias e Administrativas. 
O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, por seu Tribunal Pleno, no uso de suas atribuições legais e 
regimentais, 
CONSIDERANDO os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, previstos no artigo 3º da Constituição da 
República de 1988; 
CONSIDERANDO os objetivos do plano de ação da Organização das Nações Unidas (ONU): “Transformando nosso mundo: a 
agenda de 2030 para o desenvolvimento sustentável” (A/RES/70/1); 
CONSIDERANDO que a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios 
que garantam a celeridade de sua tramitação, segundo o artigo 5º, inciso LXXVIII da Constituição da República de 1988; 
CONSIDERANDO os princípios da administração pública, previstos no artigo 37, caput, da Constituição Federal de 1988; 
CONSIDERANDO a Resolução nº 325, de 29 de junho de 2020, do Conselho Nacional de Justiça, que dispõe sobre o 
Planejamento e a Gestão Estratégica no âmbito do Poder Judiciário, especialmente, quanto à necessidade do envolvimento de 
magistrados e servidores no desdobramento da estratégia do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins; 
CONSIDERANDO a Política Nacional de Atenção Prioritária ao Primeiro Grau de Jurisdição, instituída pela Resolução nº 194, de 
26 de maio de 2014, Conselho Nacional de Justiça, que trata da necessidade de estabelecer instrumentos efetivos de combate 
às causas dos problemas enfrentados pela primeira instância; 
CONSIDERANDO a necessidade de promover o alinhamento estratégico das unidades para o cumprimento dos Macrodesafios e 
metas previstos na Resolução nº 25 de 04 dezembro de 2014, do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, que dispõe sobre o 
Planejamento Estratégico; 
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CONSIDERANDO o Provimento nº 11, de 31 de janeiro de 2019, da Corregedoria-Geral de Justiça do Estado do Tocantins, que 
instituiu a Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral de Justiça, no que se refere a necessidade de organização 
cartorária e realização de planejamento contínuo, na forma dos artigos 783 e seguintes; 
CONSIDERANDO a Portaria nº 84 de 23 de janeiro de 2020, do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, que instituiu o 
Prêmio Justiça Eficiente, em alinhamento a previsão do artigo 39, §7º, da Constituição da República de 1988, que fomenta o 
desenvolvimento de programas de qualidade e produtividade, inclusive sob a forma de adicional ou prêmio de produtividade; e ao 
art. 20 da Resolução nº 219, de 26 de abril de 2016 do Conselho Nacional de Justiça; 
CONSIDERANDO a necessidade de definir diretrizes para a realização de plano de gestão pelas unidades judiciárias e 
administrativas a partir de uma perspectiva sistêmica, estruturada e participativa, que articule a execução com o planejamento 
desdobrado pela unidade; 
CONSIDERANDO que o desdobramento do planejamento estratégico pelas unidades judiciárias e administrativas pode 
consubstanciar política pública complementar e integradora capaz de gerar a profissionalização da gestão judiciária, com vistas 
ao oferecimento de serviço público célere e de qualidade aos jurisdicionados; 
CONSIDERANDO os estudos levado a efeito pelo Grupo de Trabalho constituído pela Presidência do Tribunal de Justiça do 
Tocantins, por meio da Portaria nº 149 de 04 de fevereiro de 2020, com a devida aprovação pela alta direção; 
CONSIDERANDO a decisão do Tribunal Pleno desta Corte na 12ª Sessão Ordinária Administrativa, realizada em 18 de 
agosto de 2022, e o contido nos autos SEI n° 20.0.000003993-5. 
RESOLVE: 
Art. 1º Fica instituído o “Programa Justiça Efetiva” com finalidade de implantação de metodologia de alinhamento e 
desdobramento do Planejamento Estratégico do Judiciário Tocantinense em suas Unidades Judiciárias e Administrativas, em 
níveis táticos e operacionais, de forma obrigatória. 
§ 1º O detalhamento do alinhamento e do desdobramento de que trata o caput deste artigo será normatizado, a depender da 
competência, por ato da Presidência do Tribunal de Justiça ou da Corregedoria-Geral da Justiça, em três etapas, observadas as 
disposições desta Resolução: 
I – unidades Judiciárias de Primeiro Grau de Jurisdição; 
II – unidades Judiciárias de Segundo Grau de Jurisdição; 
III – unidades Administrativas do Poder Judiciário. 
§ 2º As etapas referidas nos incisos I, II e III deste artigo serão implementadas conforme a conveniência e oportunidade da 
Presidência do Tribunal de Justiça e da Corregedoria-Geral da Justiça. 
Art. 2º São objetivos do “Programa Justiça Efetiva”: 
I – propiciar o alinhamento da gestão das unidades judiciárias e administrativas com a Filosofia Estratégica e Política do 
Conselho Nacional de Justiça e do Poder Judiciário do Tocantins, como forma de obter êxito na sua missão institucional; 
II – aprimorar as políticas de gestão para que haja integração de esforços, harmonia e padronização no gerenciamento dos 
processos, em consonância com as expectativas dos jurisdicionados ao recebimento da prestação jurisdicional; 
III – disponibilizar a metodologia e os documentos que estabeleçam a forma de operacionalização, bem como os critérios 
comuns e indispensáveis de gestão para as unidades, em nível tático e operacional; 
IV – estimular a modernização administrativa e a inovação na gestão pública. 
Art. 3º Para fins desta Resolução, considera-se: 
I – planejamento estratégico: é a definição de estratégias e a execução de ações com foco no longo prazo (período de 5 anos ou 
mais) para atingir a missão institucional; 
II – planejamento tático: é a definição de estratégias em nível tático, decorrentes das estratégias superiores, com a formulação 
da filosofia, objetivos, indicadores e metas, e ações da unidade, com foco no médio prazo (período de 1 a 2 anos); 
III – planejamento operacional: é o detalhamento dos meios para atingir metas estabelecidas no planejamento tático, com 
definição de metas e ações do setor de uma unidade, a curto prazo (período de 1 mês a 1 ano); 
IV – alinhamento do planejamento estratégico: é a tradução de suas diretrizes, especialmente filosofia, perspectivas, macro-
objetivos, indicadores e metas a cada segmento significativo da instituição, o que abrange as unidades (nível tático) e os setores 
(nível operacional), a fim de que executem e saibam focar suas ações para que os objetivos globais sejam atingidos; 
V – desdobramento do planejamento estratégico: é a simplificação da estratégia do Poder Judiciário em planejamentos, tático e 
operacional, condizentes com a necessidade e realidade da unidade judiciária e administrativa; 
VI – unidade Judiciária de 1º Grau: Comarcas de 1ª e 2ª Entrâncias; e Varas, Juizados, Turmas Recursais, compostos por seus 
gabinetes e cartórios, quando houver, e outras unidades que auxiliam diretamente a atividade jurisdicional de 1º grau (Comarcas 
de 3ª Entrância); 
VII – unidade judiciária de 2º Grau: Gabinetes de Desembargadores, Câmaras, Tribunal Pleno, e outras unidades que auxiliam 
diretamente a atividade jurisdicional de 2º grau; 
VIII – unidade administrativa: Presidência, Corregedoria, ESMAT, Diretorias Setoriais do Tribunal e outras unidades sem 
competência para impulsionar diretamente a tramitação do processo judicial; 
IX – setor: subdivisão da unidade judiciária ou administrativa que realiza ações operacionais, as quais impulsionam a tramitação 
de processos gerenciais, como escrivanias, centrais de mandado, diretorias de foro, CEJUSC, gabinetes; 
X – indicador-alvo: indicador estabelecido como prioritário, cuja composição gera impacto positivo no resultado da Eficiência 
Operacional do Poder Judiciário do Tocantins na aferição do Índice de Produtividade Comparada na Justiça Estadual. 
Art. 4º O desdobramento do planejamento estratégico compõe-se dos seguintes instrumentos: 
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I – planejamento tático da unidade; 
II – planejamento operacional do setor; 
III – implementação e acompanhamento permanente; 
IV – instrumentos de apoio. 
§ 1º Os planejamentos tático e operacional, no que couber, devem cumprir, no mínimo, as seguintes fases: 
I – a coleta de dados; 
II – o conhecimento das estratégias superiores; 
III – o diagnóstico da unidade ou do setor; 
IV – a definição da filosofia gerencial e dos objetivos da unidade; 
V – a definição de indicadores e metas da unidade e dos setores; 
VI – o desenvolvimento de planos de ação da unidade e dos setores; 
VII – o acompanhamento permanente. 
§ 2º Para realizar a implementação do desdobramento estratégico, sua operacionalização e acompanhamento permanente da 
unidade serão disponibilizadas as seguintes ferramentas: 
I – planejamento tático - PTA; 
II – planejamento operacional anual – POA; 
III – relatório de análise operacional – RAO; 
IV – relatório de análise tática – RAT; 
V – relatório tático de convocação – RTC; 
VI – relatório de desempenho setorial - RDS e 
VII – manual orientativo. 
§ 3º Os Órgãos de Apoio ao “Programa Justiça Efetiva” são: Presidência, Corregedoria-Geral da Justiça, Escola Superior da 
Magistratura Tocantinense, Diretoria Geral, Coordenadoria de Gestão Estratégica, Diretoria de Tecnologia e Informação, Núcleo 
de Gestão Socioambiental, Ouvidoria Geral de Justiça e Diretoria de Comunicação Social, os quais auxiliarão na disponibilização 
dos dados para o desenvolvimento dos respectivos instrumentos definidos no § 2º deste artigo pela Unidade. 
§ 4º Os detalhes de cada fase serão orientados por meio de ato próprio contendo toda a metodologia de implantação, execução 
e monitoramento necessária à fiel execução do Programa. 
§ 5º A atuação dos Órgãos de Apoio, descritos no §3º deste artigo, no “Programa Justiça Efetiva”, será definido em ato próprio. 
Art. 5º O desdobramento do plano estratégico das unidades, a partir da observância aos indicadores-alvo servirá como parâmetro 
para o desenvolvimento de indicadores e metas da unidade. 
§ 1º São indicadores e metas obrigatórias os estabelecidos pelo Conselho Nacional de Justiça e pelo Poder Judiciário do 
Tocantins, os quais se relacionem com especificidade da respectiva unidade. 
§ 2º O Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins determinará os Indicadores- alvo, podendo ser revistos a cada ano. 
Art. 6º A execução da estratégia nas unidades é tarefa e responsabilidade de todos os integrantes, magistrados e servidores. 
Art. 7º A Escola Superior da Magistratura Tocantinense - ESMAT ofertará capacitação em gestão judiciária e estratégica, 
podendo ser na modalidade presencial ou à distância, para capacitar magistrados e servidores na elaboração do desdobramento 
do planejamento estratégico da unidade, cuja participação será obrigatória. 
Parágrafo único. Poderá ser realizado, anualmente, pela Escola Superior da Magistratura Tocantinense - ESMAT, evento com a 
finalidade de incentivar e promover a estratégia do Poder Judiciário do Tocantins e do “Programa Justiça Efetiva”. 
Art 8º Após a realização da capacitação definida no artigo 7º, a unidade deverá implementar o alinhamento e o desdobramento 
do planejamento estratégico, por meio da aplicação da metodologia definida no “Programa Justiça Efetiva”, observado o § 1º do  
artigo 1º desta Resolução. 
Art. 9º A proposta orçamentária do Tribunal de Justiça do Tocantins deverá observar os planejamentos tático e operacional das 
unidades, de forma a garantir os recursos possíveis à sua execução. 
Art. 10. Compete ao Tribunal de Justiça e à Corregedoria-Geral da Justiça, a fiscalização e o estabelecimento de cronograma de 
implementação dos instrumentos oriundos desta Resolução, mediante ato normativo. 
Art. 11. A Diretoria de Tecnologia de Informação deverá desenvolver e/ou habilitar ferramenta eletrônica que viabilize a 
execução, gestão e monitoramento do desdobramento do planejamento estratégico nas unidades judiciais e administrativas de 1º 
e 2º graus, a partir dos requisitos definidos pelo Tribunal de Justiça e Corregedoria-Geral da Justiça. 
Art. 12. Até que se cumpra o disposto no artigo 11 desta Resolução, incumbirá ao Tribunal de Justiça e à Corregedoria-Geral da 
Justiça, com apoio da Coordenadoria de Gestão Estratégica – COGES, a elaboração de planilha para apuração de um 
diagnóstico preliminar de cada unidade, em relação aos indicadores selecionados pelas unidades, além daqueles determinados 
pelo Conselho Nacional de Justiça e pelo Poder Judiciário do Tocantins. 
Art. 13. Os casos omissos serão dirimidos pela Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins e/ou pela 
Corregedoria-Geral de Justiça, no uso de suas atribuições. 
Art. 14. Esta Resolução entra em vigor na data da sua publicação. 

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 
Presidente 
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Termos de homologação 

PROCESSO 22.0.000011770-0 

INTERESSADO DIADM, DSG 

ASSUNTO Fornecimento e instalação de persianas e afins - Registro de Preços 

Termo de Homologação Nº 87, de 14 de setembro de 2022 
Cuidam os presentes de procedimento licitatório para registro de preços, com vistas à contratação de empresa especializada 
para fornecimento e instalação de persianas, cortinas, película de controle solar e limpeza a seco de sofás, tapetes e 
carpetes, em atendimento às necessidades do Poder Judiciário do Estado do Tocantins. 
Tendo em vista que a licitação foi realizada de acordo com as disposições da legislação de regência, qual seja, o Decreto 
8.538/2015, o Decreto 10.024/2019, a Lei 10.520/2002, a Lei Complementar 123/2006, e, subsidiariamente, a Lei 8.666/93, como 
também o parecer da ASJUADMDG (evento 4551613), revendo o termo sob o evento 4551619, acolho a sugestão proposta pelo 
Senhor Diretor-Geral (evento 4551616), ao mesmo tempo que HOMOLOGO o Pregão Eletrônico 53/2022 - SRP, haja vista o 
êxito do certame, no qual foram realizadas as seguintes adjudicações: 1) Empresa CONSTRUPLAC CONSTRUTORA LTDA, em 
relação ao Grupo 1 e Item 28, no valor total de R$ 637.645,00 (seiscentos e trinta e sete mil seiscentos e quarenta e cinco reais); 
2) Empresa OLIVIER - LAVANDERIA EIRELI, em relação ao Grupo 3, no valor total de R$ 76.430,00 (setenta e seis mil 
quatrocentos e trinta reais); 3) JULEAN DECORAÇÕES LTDA, em relação ao Grupo 2 e Item 29, no valor total de R$ 224.187,00 
(duzentos e vinte e quatro mil cento e oitenta e sete reais); e 4) HCONTROLFILM PELÍCULAS E DECORAÇÕES LTDA, em 
relação aos Grupos 4, 5 e 6, no valor total de R$ 41.430,00 (quarenta e um mil quatrocentos e trinta reais), perfazendo a 
importância global de R$ 979.692,00 (novecentos e setenta e nove mil seiscentos e noventa e dois reais), tudo consoante Ata da 
Sessão, Termo de Adjudicação e Resultado por Fornecedor (eventos 4545656, 4545662 e 4545668), para que produzam seus 
efeitos jurídicos e legais. 
Por conseguinte, determino o envio do feito sucessivamente à: 
1. ASPRE para homologação perante o sistema Comprasnet, extração de cópia do respectivo ato e juntada ao presente feito, 
bem como publicação do presente Termo de Homologação; 
2. COLIC para juntada dos termos de adjudicação e homologação no Sistema SICAP-LCO; e 
3. DCC para as medidas referentes à formalização das atas de registro de preços. 
Concomitante, à DIADM/DSG para conhecimento e acompanhamento. 
Cumpra-se. 

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 
Presidente 

 

CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA 
Editais 

Edital Nº 497 / 2022 - CGJUS/2JACGJUS/CSEX/DIVEX 
A Corregedora-Geral da Justiça do Estado do Tocantins, Desembargadora ETELVINA MARIA SAMPAIO FELIPE, no uso de 
suas atribuições legais; 
  
COMUNICA a todos os que virem o presente edital ou dele tiverem conhecimento, que nos termos disciplinados no art. 23, da 
Lei Complementar nº 10/96, Lei Orgânica do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, c/c o disposto no artigo 17, do 
Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Tocantins e art. 78, XX da Resolução Nº 8/2021 (Regimento Interno da 
Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Tocantins) e ainda, o artigo 16 do Provimento n. 62/2017 do Conselho Nacional de 
Justiça - CNJ, a falsificação de Selo de Fiscalização utilizado em reconhecimento de firma em documento de transferência 
de veículo pelo 2º Tabelionato de Notas, Tabelionato de Protestos de Títulos, Registro de Títulos e Documentos e Registro Civil 
de Pessoas Jurídicas de Guaraí - TO.   
Palmas, 13 de setembro de 2022. 

  
Desembargadora ETELVINA MARIA SAMPAIO FELIPE 

Corregedora-Geral da Justiça 
 

Edital Nº 498 / 2022 - CGJUS/2JACGJUS/CSEX/DIVEX 
A Corregedora-Geral da Justiça do Estado do Tocantins, Desembargadora ETELVINA MARIA SAMPAIO FELIPE, no uso de 
suas atribuições legais; 
  
COMUNICA a todos os que virem o presente edital ou dele tiverem conhecimento, que nos termos disciplinados no art. 23, da 
Lei Complementar nº 10/96, Lei Orgânica do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, c/c o disposto no artigo 17, do 
Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Tocantins e art. 78, XX da Resolução Nº 8/2021 (Regimento Interno da 
Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Tocantins) e ainda, o artigo 16 do Provimento n. 62/2017 do Conselho Nacional de 
Justiça - CNJ, a falsificação de Selo Digital como sendo do Cartório de Registro de Pessoas Jurídicas, Títulos, Documentos e 
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Protestos e Tabelionato 2º de Notas do Município de Arapoema - TO, utilizado para transferência de veículo registrado no 
estado do Pará. 
Palmas, 13 de setembro de 2022. 

  
Desembargadora ETELVINA MARIA SAMPAIO FELIPE 

Corregedora-Geral da Justiça 
 

Edital Nº 496 / 2022 - CGJUS/2JACGJUS/CSEX/DIVEX 
A Corregedora-Geral da Justiça do Estado do Tocantins, Desembargadora ETELVINA MARIA SAMPAIO FELIPE, no uso de 
suas atribuições legais; 
  
COMUNICA a todos os que virem o presente edital ou dele tiverem conhecimento, que nos termos disciplinados no art. 23, da 
Lei Complementar nº 10/96, Lei Orgânica do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, c/c o disposto no artigo 17, do 
Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Tocantins e art. 78, XX da Resolução Nº 8/2021 (Regimento Interno da 
Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Tocantins) e ainda, o artigo 16 do Provimento n. 62/2017 do Conselho Nacional de 
Justiça - CNJ, indícios de falsificação na “Av. 05 - M. 17.746 – EDIFICAÇÃO”, informada pelo 1º Tabelionato de Notas e 
Registro de Imóveis do Município de Colinas do Tocantins - TO. 
Palmas, 13 de setembro de 2022. 

  
Desembargadora ETELVINA MARIA SAMPAIO FELIPE 

Corregedora-Geral da Justiça 
 

Provimentos 
Provimento Nº 12 - CGJUS/ASJECGJUS 

Regulamenta o Sistema de Gestão Integrada das Serventias Extrajudiciais - GISE e adota outras providências. 
  

A CORREGEDORA-GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e regimentais, 
CONSIDERANDO que a Corregedoria-Geral da Justiça é órgão de orientação e fiscalização dos serviços judiciários, com 
jurisdição em todo o Estado, nos termos do art. 23 da Lei Complementar n. 10, o inciso VI do art. 24 da Lei Complementar n. 
112/2018; do art. 16 e do inciso XII do art. 17 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins e, ainda, do 
art. 1º da Resolução n. 08, de 25 de março de 2021 (Regimento Interno da Corregedoria); 
CONSIDERANDO a Resolução n. 13/2011, do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, que instituiu o Sistema de Gestão 
Integrada das Serventias Extrajudiciais - GISE como ferramenta eletrônica de monitoramento dos atos praticados pelas 
serventias extrajudiciais do Estado do Tocantins, interligando-as com a Corregedoria-Geral da Justiça; 
CONSIDERANDO a necessidade de adequação do Provimento n. 05/2014/CGJUS/TO (que regulamenta o Sistema de Gestão 
Integrada das Serventias Extrajudiciais - GISE e adota outras providências); 
CONSIDERANDO a instituição do selo de fiscalização eletrônica, as diversas adequações e implementações realizadas no 
Sistema GISE após a edição do Provimento n. 05/2014/CGJUS/TO; 
CONSIDERANDO a necessidade de incorporação dos recursos da tecnologia da informação com a finalidade de aprimorar a 
gestão e fiscalização das atividades desenvolvidas pelas Serventias Extrajudiciais do Estado do Tocantins, objetivando maior 
eficiência, observados os requisitos de segurança e autenticidade dos atos realizados em meio eletrônico; 
RESOLVE: 
CAPÍTULO I 
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
Art. 1º. A sistematização das regras inerentes ao Sistema de Gestão Integrada das Serventias Extrajudiciais - GISE, no âmbito 
da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Tocantins, da Taxa de Fiscalização Judiciária – TFJ, devida ao Fundo de 
Modernização e Aprimoramento do Poder Judiciário - FUNJURIS; do Fundo Especial de Compensação da Gratuidade dos Atos 
do Registro Civil de Pessoas Naturais – FUNCIVIL; do Fundo Especial de Compensação e Eletronização de Serventias 
Extrajudiciais - FUNCESE e das Serventias Extrajudiciais do Estado do Tocantins, é disposta neste Provimento. 
CAPÍTULO II 
DA COMPETÊNCIA 
Art. 2º. Compete à Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Tocantins – CGJUS/TO estipular regras complementares e dirimir 
dúvidas relacionadas ao Sistema de Gestão Integrada das Serventias Extrajudiciais - GISE. 
Art. 3º. Compete à Coordenadoria dos Serviços Notariais e de Registro da Corregedoria-Geral da Justiça a atividade de gestão 
do Sistema GISE, na forma do inciso XIV, do art. 71 da Resolução n. 8/2021 (Regimento Interno da Corregedoria-Geral da 
Justiça), e de suporte aos seus usuários. 
Art. 4º. Compete à Diretoria de Tecnologia da Informação do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins a atividade de 
desenvolvimento e atualização do Sistema GISE, nos termos das diretrizes estipuladas pela Corregedoria-Geral da Justiça do 
Estado do Tocantins, bem como fornecer o suporte adequado a sanear as inconsistências verificadas por seus usuários. 
Art. 5°. É obrigação dos delegatários ou delegatárias, interinos ou interinas, interventores ou interventoras, realizar a atualização 
periódica do registro funcional da serventia extrajudicial, bem como dos prepostos ou das prepostas e do juiz de paz ou da juíza 
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de paz, no módulo “Gestão – Atualização Cadastral”, disponibilizado no Sistema GISE, sempre que houver qualquer alteração 
dos dados cadastrais. 
§ 1º. Os obrigados na forma disciplinada no caput deste artigo, devem sempre que houver qualquer alteração dos dados, 
promover a atualização, a qual dependerá de validação pelo Serviço de Registro Funcional, Controle e Cadastro de Pessoal da 
CGJUS/TO. 
Art. 6°. Compete ao Serviço de Registro Funcional, Controle e Cadastro de Pessoal realizar o monitoramento e aprovação 
acerca da alimentação de informações no módulo “Gestão – Atualização Cadastral”, disponibilizado no Sistema GISE, pelos 
delegatários ou pelas delegatárias, interinos ou interinas, interventores ou interventoras das serventias extrajudiciais do Estado 
do Tocantins, oportunidade na qual realizará, inclusive, o controle dos documentos apresentados. 
Parágrafo único. Em casos excepcionais, a atribuição constante no caput poderá ser realizada pela Divisão de Acompanhamento 
e Monitoramento das Atividades Correcionais e de Fiscalização do Extrajudicial - DIVEX. 
Art. 7°. O Sistema GISE é disponibilizado de forma gratuita aos delegatários ou às delegatárias, interinos ou interinas, 
interventores ou interventoras, às instituições representativas de classe ligadas às serventias extrajudiciais do Estado do 
Tocantins, as empresas de fornecimento de software de automação cartorário e a outras instituições públicas, para utilização de 
acordo com as regras estabelecidas neste Provimento, ou em outro ato que o regulamente. 
CAPÍTULO III 
DAS CARACTERÍSTICAS DO SISTEMA GISE 
Art. 8°. O Sistema GISE é uma ferramenta eletrônica, on-line, desenvolvida pela Diretoria de Tecnologia da Informação do 
Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins em conjunto com a Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Tocantins, o qual 
atende às seguintes finalidades: 
a) gestão e controle dos atos lavrados e registrados realizados pelas serventias extrajudiciais do Estado do Tocantins; 
b) ferramenta de fiscalização e levantamento de dados estatísticos voltados à atuação institucional do Tribunal de Justiça, da 
Corregedoria-Geral da Justiça e das Corregedorias Permanentes das Comarcas, promovendo desempenho das atividades de 
gestão, fiscalização e correição; 
c) ferramenta de controle e fiscalização de arrecadação da Taxa de Fiscalização Judiciária, do Fundo Especial de Compensação 
da Gratuidade dos Atos do Registro Civil de Pessoas Naturais – FUNCIVIL e do Fundo Especial de Compensação e 
Eletronização de Serventias Extrajudiciais - FUNCESE, nos termos da legislação vigente; 
d) ferramenta de fiscalização e controle dos repasses dos valores aos Registradores ou as Registradoras Civis de Pessoas 
Naturais pelo Fundo Especial de Compensação da Gratuidade dos Atos do Registro Civil de Pessoas Naturais – FUNCIVIL; 
e) de controle das informações sobre imóveis que já têm ou já tiveram como proprietários pessoa física ou jurídica estrangeira, 
em atendimento do disposto no art. 11 da Lei Federal n. 5.709/1971; 
f) de controle e manutenção dos dados cadastrais dos delegatários ou delegatárias, interinos ou interinas, interventores ou 
interventoras, prepostos ou prepostas e do juiz de paz ou da juíza de paz das serventias extrajudiciais do Estado do Tocantins; 
g) de controle das ocorrências que envolvam os selos de fiscalização eletrônicos, disponibilizados por meio de consulta pública; 
h) de comunicação institucional entre o Poder Judiciário tocantinense e as serventias extrajudiciais; e 
i) de interoperabilidade e comunicabilidade com os sistemas de automação cartorário, utilizados pelas serventias extrajudiciais do 
Estado do Tocantins que tiverem sido homologados na forma Provimento n. 13/2020/CGJUS/TO. 
CAPÍTULO IV 
DA POLÍTICA DE ACESSO E RESPONSABILIDADE DO USUÁRIO 
Art. 9º. Compete à Divisão de Acompanhamento e Monitoramento das Atividades Correcionais e de Fiscalização dos Serviços 
Notariais e de Registro (DIVEX) deliberar acerca dos pedidos de liberação, alteração ou cancelamento de acesso de usuários do 
Sistema GISE. 
§ 1º. As solicitações de liberação de acesso ao Sistema GISE, para servidores do Poder Judiciário tocantinense, deverão ser 
formalizadas por meio de processo SEI, com autorização do magistrado responsável pela unidade judicial ou do chefe imediato 
da unidade administrativa, acompanhado do nome completo, CPF, matrícula, lotação, e-mail institucional e tipo de acesso para o 
usuário ou usuária. 
§ 2º. As solicitações de liberação de acesso ao Sistema GISE, para os delegatários ou delegatárias, interinos ou interinas, 
interventores ou interventoras, prepostos ou prepostas e do juiz de paz ou da juíza de paz, deverão ser formalizadas por meio de 
ofício assinado pelo responsável da serventia extrajudicial, encaminhado via comunica, acompanhado do nome completo, CPF e 
e-mail. 
§ 3º. As solicitações de liberação de acesso ao Sistema GISE, formuladas pelas empresas de automação cartorárias e outras, 
deverão ser formalizadas por ofício, encaminhado no e-mail selodigital@tjto.jus.br, acompanhado do nome completo, CPF e e-
mail. 
§ 4º. O acesso das pessoas constantes no § 1º será por meio do login e senha do Egesp. 
§ 5º. Quanto às pessoas constantes nos §§ 2º e 3º, o acesso será por meio do login e senha de acesso ao portal GOV.BR. 
§ 6º. A Divisão de Acompanhamento e Monitoramento das Atividades Correcionais e de Fiscalização dos Serviços Notariais e 
de Registro (DIVEX) realizará, de ofício, a atualização dos acessos do Corregedor-Geral da Justiça ou da Corregedora-Geral da 
Justiça, dos Juízes Auxiliares ou das Juízas Auxiliares, dos Servidores ou das Servidoras da CGJUS/TO e dos Juízes 
Corregedores Permanentes ou das Juízas Corregedoras Permanentes das Comarcas, conforme perfil de acesso adequado a 
cada tipo de usuário ou usuária. 
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§ 7º. As regras de acesso ao Sistema GISE acompanharão as diretrizes definidas pela Diretoria de Tecnologia da Informação do 
Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, no que diz respeito à política de acesso aos sistemas Institucionais. 
Art. 10. O acesso ao Sistema GISE será liberado de acordo com o perfil do usuário. 
Art. 11. O Sistema GISE conta com os seguintes perfis de acesso denominados de “Gestão”: 
I – perfil Gestão Corregedoria; 
II – perfil Gestão Corregedoria Permanente da Comarca; 
III – perfil Gestão Cartório; 
IV – perfil Gestão Funcivil; 
V – gestão Registro Funcional; 
VI – perfil Gestão Atualização Cadastral; 
VII – perfil Gestão Comunica; 
VIII – perfil Gestão Área do Desenvolvedor; 
IX – perfil Gestão Correição Presencial; 
X – perfil Gestão Pai Presente; 
XI – perfil Gestão Selo Digital; 
XII – perfil Gestão Prêmio Corregedoria; e 
XIII – perfil Gestão Arrecadação de Serventia. 
Art. 12. O desenvolvimento de novos perfis no Sistema GISE dependerá de aprovação da Corregedoria-Geral da Justiça, 
mediante decisão fundamentada, justificando a finalidade e relevância da criação do perfil. 
Art. 13. Incumbem aos delegatários ou às delegatárias, interinos ou interinas, interventores ou interventoras, responsáveis pela 
serventia extrajudicial, promoverem as alterações no perfil “Gestão Atualização Cadastral”, imediatamente após a prática dos 
seguintes atos: 
I – de desligamento ou afastamento de qualquer preposto e/ou preposta, juiz de paz ou juíza de paz, para fins de suspensão das 
permissões de acesso no Sistema GISE. 
II – acerca da alteração da função de qualquer preposto e/ou preposta. 
Parágrafo único. A não atualização cadastral sobre desligamento ou afastamento de usuário ou de usuária poderá ensejar a 
instauração de procedimento administrativo, a fim de imputar eventual responsabilização do delegatário ou da delegatária, 
interino ou interina, interventor ou interventora responsável pela serventia extrajudicial. 
CAPÍTULO V 
DAS FUNCIONALIDADES DO SISTEMA GISE E DAS REGRAS PROCEDIMENTAIS 
Seção I 
SELOS DE FISCALIZAÇÃO ELETRÔNICA 
Art. 14. Compete ao delegatário ou à delegatária, interino ou interina, interventor ou interventora responsável pela serventia 
extrajudicial, gerenciar seu respectivo estoque de selos de fiscalização eletrônica disponibilizado pelo Sistema GISE, via web 
service, para o sistema de automação cartorário. 
Art. 15. As solicitações de selos deverão ser formuladas por meio do sistema de automação cartorário ao Sistema GISE, via web 
service. 
Art. 16. O Sistema GISE automaticamente processará o quantitativo do lote de selos, levando em consideração a média 
semanal, podendo ser alterada mediante prévia solicitação do responsável pela serventia, conforme demanda da própria 
unidade. 
§ 1º. Por especialidade das serventias, o Sistema GISE liberará 2 (dois) lotes de selos na forma do caput, ficando o segundo lote 
condicionado à utilização e envio ao Sistema GISE para processamento de 80% (oitenta por cento) do primeiro lote em uso. 
§ 2º. Em eventual solicitação de liberação de um terceiro lote de selos para uma mesma especialidade da serventia, somente 
será deferida após análise pela Coordenação dos Serviços Notariais e de Registro (CSEX). 
Art. 17. Ao disponibilizar o lote de selos ao sistema de automação cartorário credenciado pelo responsável da serventia, o 
Sistema GISE só liberará sua utilização e processamento dentro do GISE, após arquivo de retorno do sistema de automação 
cartorário confirmando o recebimento na seguinte forma: 
§ 1º. A transmissão dos dados dos selos de fiscalização eletrônica tem o seguinte fluxo de eventos entre o sistema de 
automação cartorário da serventia e o Sistema GISE: 
a) o software de automação cartorário usado pela serventia extrajudicial acessa o serviço do Sistema GISE e requisita a 
transmissão do arquivo (lote de selos) contendo os selos, mediante a informação das credenciais de acesso e validação; 
b) todos os selos disponíveis para a serventia são enviados no arquivo de atendimento da solicitação, os quais serão liberados 
para utilização após o arquivo de retorno ao sistema de automação cartorário confirmando o recebimento, de modo que os selos 
não sejam obtidos em duplicidade; 
c) o software de automação cartorário da serventia deve então validar o arquivo recebido e, em caso de falha, proceder à 
solicitação de redisponibilização da transmissão, que torna possível reobter o último lote de selos transmitidos pelo Sistema 
GISE pendente de validação para desbloqueio; e, 
d) a redisponibilização somente poderá ser efetuada automaticamente via funcionalidade web service. 
§ 2º. Todos os arquivos transmitidos via web service do Sistema GISE devem ser válidos segundo a estrutura descrita nos XML 
Schemas definidos pela Diretoria de Tecnologia da Informação do Tribunal de Justiça e aprovados pela Corregedoria-Geral da 
Justiça, especificamente para cada um dos serviços/atos disponibilizados. Estes Schemas seguem a recomendação W3C 
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descrita em http://www.w3.org/XML/Schema, e encontram-se disponíveis no Sistema GISE dentro do perfil “Gestão Área do 
Desenvolvedor”. 
Art. 18. A devolução de selos pela serventia somente será processada via arquivo web service remetido pelo sistema de 
automação cartorário ao Sistema GISE, que confirmará o recebimento total ou parcial dos selos livres no Sistema GISE com 
devolução processada. 
Art. 19. O responsável pela serventia extrajudicial deverá realizar o controle diário dos selos de fiscalização eletrônicas sob sua 
responsabilidade, mediante a comparação do estoque de selos livres constante no Sistema GISE em comparação com os selos 
livres constantes no sistema de automação cartorário, utilizando-se dos relatórios de apoio disponíveis no sistema. 
Parágrafo único. Recomenda-se a conferência dos selos antes do último dia útil do mês, a fim de evitar que os selos utilizados 
pela serventia dentro da competência não sejam processados e declarados no Sistema GISE 
Seção II 
REGISTRO DE ATOS 
Art. 20. Os selos vinculados em atos praticados pelas serventias extrajudiciais do Estado do Tocantins, obrigatoriamente deverão 
ser remetidos via web service ao Sistema GISE em até 30 minutos da conclusão do ato, sob pena de o responsável pela 
serventia responder administrativamente pela omissão. 
Art. 21. O registro do selo de fiscalização eletrônica vinculado ao ato notarial ou registral deverá conter as informações 
necessárias ao seu correto enquadramento, conforme especificações de cada ato na forma disponibilizada no perfil “Gestão Área 
do Desenvolvedor”. 
Art. 22. É admitida a utilização de mais de um sistema de automação cartorário, desde que para especialidades distintas e 
possua compatibilidade de integração das informações obrigatórias com o Sistema GISE. 
Art. 23. O responsável pela serventia extrajudicial deve guardar documentação comprobatória necessária à prática dos atos 
contemplados pela isenção ou gratuidade de emolumentos e tributos, os quais serão vistoriados por ocasião das correições 
realizadas pela Corregedoria-Geral da Justiça ou pela Corregedoria Permanente das Comarcas. 
Art. 24. Quando o ato, mesmo depois de conferido, for concluído e enviado ao Sistema GISE com equívoco, seja de digitação ou 
conteúdo, independentemente dos procedimentos de retificação constantes da legislação própria, o responsável pela serventia 
deverá solicitar o reajuste ou cancelamento do selo, conforme o caso, via web service, o qual se dará na forma definida no 
Provimento n. 13/2020/CGJUS/TO. 
Parágrafo único. Em hipótese alguma haverá estorno do selo digital de fiscalização eletrônica para sua reutilização, ficando, 
inclusive, proibido aos sistemas de automação cartorário reutilizar selos ou possibilitar a utilização do mesmo selo em mais de 
um ato. 
Art. 25. Compete à Coordenação dos Serviços Notariais e de Registro  (CSEX) ou ao servidor designado ou à servidora 
designada pela Corregedoria-Geral da Justiça, a análise e deliberação acerca da aprovação das solicitações de ajuste ou 
cancelamento. 
Parágrafo único. Quando o selo for cancelado a pedido do delegatário ou da delegatária, interino ou interina, interventor ou 
interventora, por erro material ou pelo cancelamento do ato, deverá na consulta interna e pública conter informação destacando o 
motivo do cancelamento do selo de fiscalização eletrônica. 
Seção III 
MOVIMENTO MENSAL 
Art. 26. A ficha financeira do movimento mensal dos atos praticados pelas serventias extrajudiciais declarados no Sistema GISE 
é automaticamente processada e o seu fechamento ocorre à 00h00min do último dia do mês. 
§ 1º. O reajuste ou cancelamento de selo processado na competência fechada só produzirá efeitos na ficha financeira do mês 
seguinte. 
Art. 27. A sonegação de informações com o intuito de fraudar a arrecadação de tributos e de contribuições devidos pela serventia 
é considerada falta grave, passível de responsabilização administrativa, civil ou criminal do delegatário ou delegatária, interino ou 
interina, interventor ou interventora. 
Seção IV 
CONTROLE DE ARRECADAÇÃO DE TAXA DE FISCALIZAÇÃO JUDICIÁRIA – TFJ, FUNDO ESPECIAL DE 
COMPENSAÇÃO DA GRATUIDADE DOS ATOS DO REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS – FUNCIVIL E DO FUNDO 
ESPECIAL DE COMPENSAÇÃO E ELETRONIZAÇÃO DE SERVENTIAS EXTRAJUDICIAIS – FUNCESE  
Art. 28. O integral recolhimento da Taxa de Fiscalização Judiciária, do Fundo Especial de Compensação da Gratuidade dos Atos 
do Registro Civil de Pessoas Naturais – FUNCIVIL e do Fundo Especial de Compensação e Eletronização de Serventias 
Extrajudiciais - FUNCESE deve ser realizado até o décimo dia útil do mês subsequente ao mês de efetivação do ato. 
Art. 29. Os boletos bancários correspondentes ao documento de arrecadação de que trata o § 1º do art. 21º da Lei Estadual n. 
3.408/2018, bem como do FUNCESE, é automaticamente gerado e disponibilizado pelo Sistema GISE no primeiro dia útil do 
mês, referente ao movimento dos atos declarados na competência anterior. 
Seção V 
FICHA FINANCEIRA 
Art. 30. Após compensação bancária, os pagamentos realizados a título de recolhimento de TFJ, FUNCIVIL e FUNCESE 
constarão na ficha financeira da serventia, disponível no painel inicial do Sistema GISE. 
Art. 31. Considera-se quitado o pagamento efetivamente baixado no sistema, mediante comunicação bancária de efetivação do 
pagamento, dispensando-se a apresentação de comprovantes em meio físico. 
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Parágrafo único. Os comprovantes de pagamento físicos somente serão analisados quando restar evidente a possibilidade de 
erro de compensação do pagamento por parte da instituição bancária. 
Art. 32. O comprovante de agendamento não faz prova de recolhimento. 
Art. 33. Os recolhimentos de TFJ, FUNCIVIL e FUNCESE devem ser realizados em parcela única, considerando-se o somatório 
de todos os atos praticados em uma mesma competência. 
§ 1º Caso o pagamento dos valores referentes ao caput não sejam efetuados até o vencimento, o sistema disponibilizará novo 
boleto incluindo os valores de multa e juros pelo atraso, na forma do art. 24 da Lei Estadual n. 3.408/18. 
Seção VI 
DOS PERFIS DO SISTEMA GISE 
Art. 34. O perfil “Gestão Corregedoria” - disponibilizado apenas para servidores lotados na Corregedoria-Geral da Justiça, o qual 
possibilitará e auxiliará na atividade de fiscalização das atividades desenvolvidas pelas Serventias Extrajudiciais e de controle de 
arrecadação. 
Parágrafo único. O perfil “Gestão Corregedoria” conterá informações, relatórios e dados das serventias extrajudiciais e de seus 
responsáveis; relatórios consolidados dos atos registrados e da arrecadação; módulo de segurança para controle de permissões 
e acessos aos usuários; mapas estatísticos; controle de prazos e datas para cumprimento das obrigações legais e acesso a 
todos os outros perfis do sistema. 
Art. 35. O perfil “Gestão Corregedoria Permanente da Comarca” - desenvolvido para o uso exclusivo dos Juízes Corregedores 
Permanentes ou Juízas Corregedoras Permanentes das Comarcas e seus assessores ou suas assessoras, devidamente 
autorizados ou autorizadas, como ferramenta voltada à fiscalização das atividades desenvolvidas pelas serventias extrajudiciais 
e de controle de arrecadação. 
§ 1º. O perfil contará com ferramentas de consulta e relatórios das serventias extrajudiciais sob jurisdição da comarca. 
§ 2º. A “Prestação de Contas” é o módulo exclusivo para análise das prestações das contas dos interinos e interinas na forma do 
Provimento n. 4/2021/CGJUS-TO ou outro equivalente. 
§ 3º. Os Juízes Corregedores Permanentes ou Juízas Corregedoras Permanentes das Comarcas, devem, obrigatoriamente, 
utilizar o módulo de correição disponibilizado no perfil para realização das correições anuais ordinárias obrigatórias, conforme os 
padrões definidos pela Corregedoria-Geral da Justiça. 
§ 4º. O módulo de correição também poderá ser utilizado para as correições extraordinárias ou inspeções sempre que 
necessárias, conforme os padrões definidos pela Corregedoria-Geral da Justiça. 
Art. 36. O perfil “Gestão Cartório” - desenvolvido e disponibilizado para o uso exclusivo dos delegatários ou delegatárias, 
interinos ou interinas e interventores ou interventoras, voltado para geração de relatórios dos atos declarados e processados pelo 
Sistema GISE, bem como de informações necessárias para extração de dados estatísticos. 
§ 1º. O perfil contém o módulo de prestação de contas de uso obrigatório para a efetiva apresentação das contas a serem 
formalizadas pelos interinos ou interinas e interventores ou interventoras, na forma do Provimento n. 4/2021/CGJUS/TO ou outro 
equivalente. 
Art. 37. O perfil “Gestão Funcivil” - voltado à atividade de gestão e acompanhamento de arrecadação das contribuições 
destinadas ao fundo e controle de repasse dos valores devidos aos registradores ou registradoras civis de pessoas naturais. 
Art. 38. O perfil “Gestão Registro Funcional” – de uso exclusivo da Corregedoria-Geral da Justiça, é voltado à gestão e 
atualização dos dados cadastrais das Serventias de Notas e de Registro. 
Art. 39. O perfil “Gestão Atualização Cadastral” - de uso obrigatório pelos delegatários ou pelas delegatárias, interinos ou 
interinas e interventores ou interventoras, é destinado para promover anualmente, sempre no primeiro trimestre do ano, a 
atualização dos dados cadastrais das serventias, dos responsáveis ou das responsáveis e dos prepostos ou das prepostas. 
§ 1º. Competem aos delegatários ou às delegatárias, interinos ou interinas e interventor ou interventoras, sempre que houver 
qualquer alteração dos dados declarados no período da atualização cadastral, promoverem no prazo de até 2 dias úteis as 
alterações por meio do referido módulo. 
§ 2º. Compete ao Serviço de Registro Funcional, Controle e Cadastro de Pessoal – SEREGIS realizar a conferência e aprovação 
dos dados declarados nos termos da legislação em vigor. 
Art. 40. Os delegatários ou as delegatárias, interinos ou interinas e interventores ou interventoras deverão manter atualizado o 
cadastro pessoal de sua respectiva serventia e dos prepostos ou prepostas no Sistema GISE, sob pena de responder 
administrativamente, na forma da Lei Federal n. 8.935/94. 
Art. 41. O perfil “Gestão Comunica” - módulo desenvolvido para a comunicação institucional entre o Poder Judiciário tocantinense 
e as serventias extrajudiciais. 
Art. 42. As comunicações oficiais veiculadas entre as serventias extrajudiciais do Estado do Tocantins e o Poder Judiciário 
devem ocorrer exclusivamente em meio eletrônico. 
Art. 43. Os expedientes direcionados à Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Tocantins, aos Juízes Corregedores 
Permanentes das Comarcas ou às Juízas Corregedoras Permanentes das Comarcas, e às demais instituições parceiras 
habilitadas, devem obrigatoriamente ser veiculados por meio da ferramenta denominada "COMUNICA", disponível no Sistema 
GISE. 
Art. 44. O módulo Comunica constitui meio de comunicação institucional on-line, formal e legítimo, sem custos para seus 
usuários ou suas usuárias. 
Art. 45. Para os efeitos legais, as comunicações encaminhadas via Comunica são formalizadas de uma unidade organizacional 
para outra, ou entre instituições, e não entre usuários. 
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Art. 46. No intuito de viabilizar o acesso à informação, a Corregedoria-Geral da Justiça realizará ações com a finalidade de 
ampliar o acesso ao Comunica para todas as varas, juizados e unidades do Poder Judiciário, ocasião em que as serventias 
extrajudiciais também deverão se corresponder via Comunica com as referidas unidades, bem como com as demais serventias 
extrajudiciais do Estado do Tocantins. 
Art. 47. Os expedientes direcionados em meio físico pelas serventias extrajudiciais não serão admitidos pelo Poder Judiciário. 
Art. 48. As serventias extrajudiciais ficam obrigadas a realizar o monitoramento diário dos expedientes recebidos via Comunica, 
atentando-se para o devido cumprimento de prazos e determinações. 
Art. 49. Para os devidos efeitos legais, a contagem dos prazos estipulados nos expedientes remetidos via Comunica tem início 
automático, independentemente da leitura do documento pela serventia extrajudicial notificada. 
Parágrafo único. O prazo de que trata o caput deste artigo inicia-se após 48 (quarenta e oito) horas, contado da data e horário de 
envio registrado no comunica. 
Art. 50. Em se tratando de comunicação remetida por serventia extrajudicial para atendimento de prazo previamente definido, 
considera-se realizado o ato por meio eletrônico no dia e hora do seu envio. 
Parágrafo único. Quanto ao disposto no caput deste artigo, são consideradas tempestivas as comunicações transmitidas até às 
23h59min59s (vinte e três horas, cinquenta e nove minutos e cinquenta e nove segundos) do dia definido para término do prazo. 
Art. 51. O Sistema Comunica é ferramenta de comunicação entre as instituições relacionada nas alíneas abaixo, além de outras 
que vierem a ser autorizadas pela Corregedoria-Geral da Justiça. 
a) Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Tocantins; 
b) Serventias Extrajudiciais do Estado do Tocantins (todos os seguimentos); 
c) Diretorias dos Foros das Comarcas do Poder Judiciário do Estado do Tocantins; 
d) Varas, juizados e unidades do Poder Judiciário; 
e) Instituto de Estudo e Defesa da Atividade Notarial e Registral do Estado do Tocantins (INOREG-TO); 
f) Instituto de Estudos de Protesto de Títulos do Brasil - Seção Tocantins (IEPTB-TO); 
g) Associação dos Notários e Registradores do Estado do Tocantins (ANOREG-TO); 
h) Associação dos Registradores de Pessoas Naturais do Estado do Tocantins (ARPEN-TO); e 
i) outras instituições públicas ou representativas de classe ligadas às serventias extrajudiciais do Estado do Tocantins que 
optarem por aderir ao sistema, após autorização da Corregedoria-Geral da Justiça. 
Art. 52. A interface do módulo Comunica permite realizar os seguintes comandos: 
a) edição e envio de mensagens mediante o preenchimento dos campos “assunto” e “mensagem” (corpo do texto); 
b) anexação de arquivos no formato PDF ou PDF/A as mensagens; 
c) filtros de pesquisa; 
d) recebimento de mensagens; 
e) possibilidade de salvar rascunhos de mensagens; 
f) emissão de relatórios de leitura por parte dos destinatários; e 
g) possibilidade de enviar uma única mensagem para vários destinatários. 
Art. 53. O Comunica é um meio de comunicação restrito aos usuários cadastrados no sistema, e não admite mensagens de 
agentes externos que não estejam elencados neste Provimento. 
Art. 54. O módulo Comunica deve ser utilizado apenas para veiculação de comunicações institucionais, sendo vedada sua 
utilização para veiculação de mensagens de cunho pessoal, comercial ou que atentem contra o disposto no art. 134, incisos XXIII 
e XXIV, da Lei Estadual n. 1.818/2007. 
Art. 55. Não consta no Comunica opção para exclusão das mensagens veiculadas (enviadas e recebidas). Tal característica visa 
resguardar a segurança jurídica das informações, bem como viabilizar a contagem de prazos, quando o teor das mensagens 
contiver notificações com prazo determinado. 
Parágrafo único. Recomenda-se a revisão dos textos antes de confirmar o envio das mensagens. 
Art. 56. As mensagens enviadas e recebidas compõem o acervo documental da unidade organizacional no banco de dados do 
Sistema GISE. 
Art. 57. As comunicações endereçadas às unidades judiciais e extrajudiciais de outros estados da Federação devem ser 
remetidas por meio do Sistema Hermes - Malote Digital, conforme disposição contida no Provimento n. 25/2012, do Conselho 
Nacional de Justiça – CNJ. 
Art. 58. O perfil “Gestão Área do Desenvolvedor” - perfil destinado ao apoio dos fornecedores de sistemas informatizados 
voltados ao serviço extrajudicial. 
Art. 59. O perfil “Gestão Correição Presencial” - perfil de uso obrigatório para a realização das correições e inspeções realizadas 
pela Corregedoria-Geral da Justiça ou pela Corregedoria Permanente da Comarca, gerenciado pela Coordenadoria dos Serviços 
Notariais e de Registro. 
Art. 60. O perfil “Gestão Pai Presente” - destinado fornecer informações, por meio de relatório detalhado acerca da quantidade de 
reconhecimentos de paternidade e dados individuais destes registros para fins de monitoramento e acompanhamento dos 
registros realizados pelas serventias de registro civil de pessoas naturais, mensalmente e semestralmente. 
Art. 61. O perfil “Gestão Selo Digital” - de uso exclusivo da Corregedoria-Geral da Justiça para acompanhamento e 
monitoramento do processamento dos selos de fiscalização dos atos registrados pelas serventias extrajudiciais, bem como 
controle dos acessos dos sistemas de automação cartorário ao Sistema GISE mediante homologação, na forma do Provimento 
n. 13/2020/CGJUS/TO ou por outro que venha a substituí-lo. 
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Art. 62. O perfil “Gestão Prêmio Corregedoria” – desenvolvido para acompanhamento e análise dos relatórios correcionais das 
serventias, a fim de dar cumprimento ao Provimento n. 27/2021/CGJUS/TO. 
Art. 63. O perfil “Gestão Arrecadação de Serventia” – destinado a prestar as informações das arrecadações das serventias 
extrajudiciais, as instituições conveniadas com a Corregedoria-Geral da Justiça como fonte fidedigna para fins de apuração de 
valores tributários. 
Parágrafo único. O acesso ao Sistema GISE pelas instituições conveniadas descritas no caput deste artigo se processam após 
celebração de Termo de Cooperação Técnica firmado com a Corregedoria-Geral da Justiça. 
Seção VII 
REGISTRO DE IMÓVEIS POR ESTRANGEIROS 
Art. 64. As serventias de registro de imóveis devem registrar no Sistema GISE as informações relacionadas às aquisições de 
imóveis por estrangeiros ocorridas dentro de sua jurisdição territorial. 
Parágrafo único. As informações de que trata o caput deste artigo devem ser registradas dentro da competência em que for 
lavrado o respectivo ato de registro ou de baixa. 
Art. 65. Os dados sobre a aquisição de imóveis por estrangeiros declarados dentro de uma competência (mês) são confirmados 
automaticamente após o cadastramento realizado pelo responsável da serventia extrajudicial. 
Art. 66. Fica o responsável pela serventia extrajudicial obrigado a informar no Sistema GISE a baixa do imóvel pertencente a 
estrangeiro. 
Art. 67. O registro de informações sobre aquisições de imóveis por estrangeiros no Sistema GISE substitui a obrigatoriedade de 
envio trimestral de informações para a CGJUS/TO relacionadas ao tema, e atende ao disposto no art. 11 da Lei Federal n. 
5.709/1971. 
Parágrafo único. O disposto no caput deste artigo não dispensa a obrigatoriedade de envio das informações trimestrais ao 
Ministério da Agricultura / Incra. 
Art. 68. A partir da data de publicação deste Provimento, a Corregedoria-Geral da Justiça somente tomará conhecimento das 
informações sobre aquisição de imóveis por estrangeiros que foram registradas no Sistema GISE. 
Art. 69. As comunicações relacionadas ao tema, encaminhadas por outros sistemas de comunicação, aplicativos ou quaisquer 
ferramentas de envio de mensagens serão desconsideradas. 
CAPÍTULO VI 
DA ATIVIDADE DA CORREGEDORIA PERMANENTE DA COMARCA 
Art. 70. Os Juízes Corregedores Permanentes ou as Juízas Corregedoras Permanentes das Comarcas devem solicitar acesso ao 
Sistema GISE, por meio de processo SEI, para liberação de acesso ao perfil “Gestão Corregedoria Permanente” para utilização 
dos módulos: Comunica; Prestação de Contas; Correição; Pai Presente, bem como para emissão de relatórios gerenciais acerca 
da atividade extrajudicial exercida pelas serventias sob sua jurisdição. 
Art. 71. O Juiz Corregedor Permanente ou a Juíza Corregedora Permanente da Comarca pode, a seu critério, designar 
servidores da comarca para auxiliarem no monitoramento das serventias extrajudiciais através do Sistema GISE, cujo acesso se 
dará mediante requerimento formalizado por meio de processo SEI, devendo, ainda, solicitar a exclusão do acesso destes, 
quando do seu desligamento das funções. 
Art. 72. Compete ao Juiz Corregedor Permanente ou a Juíza Corregedora Permanente da Comarca, ou a quem designar: 
I - monitorar diariamente as mensagens recebidas via Comunica; 
II - fiscalizar as serventias sob sua jurisdição quanto ao cumprimento das obrigações descritas neste Provimento; 
III – julgar as contas dos interinos ou interinas e interventores ou interventoras no módulo de prestação de contas, no prazo 
estabelecido pelo Provimento n. 4/2021/CGJUS-TO, ou outro relacionado; e 
IV – realizar as correições ordinárias, extraordinárias e inspeções utilizando o módulo de correição disponível no Sistema GISE. 
Art. 73. Por meio do perfil “Gestão Corregedoria Permanente”, o Juiz Corregedor Permanente ou a Juíza Corregedora 
Permanente da Comarca poderá extrair informações sobre as serventias extrajudiciais da comarca, a fim de auxiliar nos 
trabalhos correcionais, podendo inclusive verificar o registro funcional da serventia. 
Art. 74. Os relatórios extraídos do Sistema GISE constituem prova para fim de instrução de procedimento administrativo 
disciplinar, destinado à apuração de eventual responsabilização de serventia extrajudicial que incorra em descumprimento dos 
deveres previstos na Lei Estadual n. 3.408/2018 e contidos neste Provimento. 
CAPÍTULO VII 
DAS PARCERIAS 
Art. 75. Instituições públicas ou representativas de classe ligadas às Serventias Extrajudiciais do Estado do Tocantins poderão 
solicitar acesso ao sistema GISE, na forma estipulada neste provimento. 
Art. 76. Os pedidos de acesso ao Sistema GISE serão submetidos à Corregedoria-Geral da Justiça para deliberação. 
Parágrafo único. Os pedidos descritos no caput deste artigo serão processados após celebração de Termo de Cooperação 
Técnica firmado com a Corregedoria-Geral da Justiça. 
CAPÍTULO VIII 
DISPOSIÇÕES GERAIS 
Art. 77. O código fonte do Sistema de Gestão Integrada das Serventias Extrajudiciais - GISE é de propriedade exclusiva do 
Poder Judiciário do Estado do Tocantins. 
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Art. 78. Compete à Diretoria de Tecnologia da Informação do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins elaborar, no prazo de 
até 6 (seis) meses, e disponibilizar na área do desenvolvedor a documentação integral do Sistema de Gestão Integrada das 
Serventias Extrajudiciais – GISE, bem como mantê-la constantemente atualizada. 
Parágrafo único. A documentação de que trata o caput deverá ser disponibilizada em formato de arquivo YAML (YAML Ain’t 
Markup Language) ou outro formato de serialização de dados legíveis por humanos. 
Art. 79. A Corregedoria-Geral da Justiça manterá página específica em seu site institucional dedicada ao Sistema GISE, onde 
constarão os contatos para suporte, além de notícias e material de apoio aos usuários e usuárias. 
Art. 80. Compete à Corregedoria-Geral da Justiça deliberar acerca do desenvolvimento de novas ferramentas e aprimoramentos 
do Sistema GISE. 
Art. 81. A Divisão de Acompanhamento e Monitoramento das Atividades Correcionais e de Fiscalização dos Serviços Notariais e 
de Registro (DIVEX), conjuntamente com o Serviço de Sistemas Jurisdicionais – SSJ, poderão editar manual complementar com 
diretrizes de auxílio aos usuários do Sistema GISE, com apoio da equipe de desenvolvimento do sistema. 
Art. 82. Havendo a necessidade de atualização do manual e do Sistema GISE, essas serão identificadas por meio da 
especificação da respectiva versão. 
Art. 83. Os casos omissos e excepcionais serão resolvidos pela Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Tocantins. 
Art. 84. Para a alimentação dos dados disponibilizados no site institucional da Corregedoria-Geral da Justiça, “Portal da 
Transparência”, acerca dos emolumentos das serventias e prestação de contas FUNCIVIL, bem como os dados sobre as 
serventias e seus respectivos responsáveis e endereços, serão extraídos do Sistema GISE. 
Art. 85. O Sistema GISE deverá manter ambiente de homologação atualizado com a versão de produção, para serem testadas e 
aprovadas as alterações e modificações promovidas no sistema. 
Parágrafo único. As empresas de software de automação cartorário poderão ter acesso ao ambiente de homologação, se 
necessário para promoverem os testes de conectividade e interoperabilidade dos sistemas. 
Art. 86. Os delegatários ou as delegatárias, interinos ou interinas, interventores ou interventoras que descumprirem as 
disposições contidas neste Provimento estão sujeitos às penas previstas no art. 32 da Lei Federal n. 8.935/1994. 
Art. 87. Fica revogado o Provimento n. 5/2014 desta Corregedoria-Geral da Justiça. 
Art. 88. Este Provimento entrará em vigor a partir da data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Desembargadora Etelvina Maria Sampaio Felipe 
Corregedora-Geral da Justiça 

 

DIRETORIA GERAL 
Portarias 

 
Portaria Nº 2177/2022 - PRESIDÊNCIA/DIGER/DIADM/DCC, de 12 de setembro de 2022 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais, 
CONSIDERANDO o disposto no art. 67, §§ 1º e 2º da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993; 
CONSIDERANDO a necessidade de acompanhar e monitorar a execução de contratos celebrados entre o Tribunal de Justiça 
Tocantinense e fornecedores de bens e/ou serviços; 
CONSIDERANDO, ainda, o contrato nº. 24/2019, referente ao Processo Administrativo 19.0.000003652-0, celebrado por este 
Tribunal e a empresa DSS Serviços de Tecnologia da Informação - Ltda, que tem por objeto a contratação de empresa 
especializada para Atendimento e suporte técnico Nível 1 e Nível 2 aos usuários de soluções de TIC do Poder Judiciário do 
Tocantins - PJTO, integração de software de gerenciamento de serviços de TI - ITSM com ferramentas de monitoramento e 
melhoria continuada abrangendo a implantação dos processos ITIL® (Information Technology Infrastructure Library, para atender 
as necessidades do Poder Judiciário do Estado do Tocantins. 
RESOLVE: 
Art. 1º. Designar a servidora Thainá Suzan Silva, matrícula nº 362332, como gestora do contrato nº 24/2019, e o 
servidor Wagner William Voltolini, matricula  292635, como substituto para, nos termos do “caput” do artigo 67 da Lei nº. 
8.666/93, conhecerem as obrigações mútuas previstas no instrumento contratual, acompanhar e fiscalizar o contrato até a sua 
completa execução, tornando sem efeito a Portaria nº 546/2019, de 13 de março de 2019, publicada no Diário da Justiça nº 4463, 
de 21.03.2019, às fls. 38/39. 
Parágrafo único – Verificada a ocorrência de falta ou defeito na execução do contrato, a gestora notificará a contratada para 
regularização do apontamento, caso em que, não sendo atendido ou justificado, no prazo estabelecido, deverá informar à 
autoridade competente sobre o ocorrido em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes. 
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário. 
Publique-se. Cumpra-se. 

 
Jonas Demostene Ramos 

Diretor Geral 
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Portaria Nº 2178/2022 - PRESIDÊNCIA/DIGER/DIADM/DCC, de 12 de setembro de 2022 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais, 
CONSIDERANDO o disposto no art. 67, §§ 1º e 2º da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993; 
CONSIDERANDO o disposto no art. 2º da Resolução nº 182/2013 do Conselho Nacional de Justiça; 
CONSIDERANDO a necessidade de acompanhar e monitorar a execução de contratos celebrados entre o Tribunal de Justiça 
Tocantinense e fornecedores de bens e/ou serviços; 
CONSIDERANDO, ainda, o contrato nº. 24/2019, referente ao Processo Administrativo 19.0.000003652-0, celebrado por este 
Tribunal e a empresa DSS Serviços de Tecnologia da Informação - Ltda, que tem por objeto a contratação de empresa 
especializada para Atendimento e suporte técnico Nível 1 e Nível 2 aos usuários de soluções de TIC do Poder Judiciário do 
Tocantins - PJTO, integração de software de gerenciamento de serviços de TI - ITSM com ferramentas de monitoramento e 
melhoria continuada abrangendo a implantação dos processos ITIL® (Information Technology Infrastructure Library, para atender 
as necessidades do Poder Judiciário do Estado do Tocantins. 
RESOLVE: 
Art. 1º Designar o servidor Robson Andrade Venceslau, matricula 352785, como Fiscal-Técnico do contrato nº. 24/2019, e o 
servidor José Ribeiro de Souza Júnior, matricula 365075, como substituto para, nos termos do “caput” do artigo 67 da Lei nº. 
8.666/93, conhecerem as obrigações previstas no instrumento contratual, acompanhar e fiscalizar o contrato até a sua completa 
execução, tornando sem efeito a Portaria nº 2232/2021, de 20 de setembro de 2021, publicada no no Diário da Justiça nº 5046, 
de 21.09.2021, às fls. 192. 
. 
Parágrafo único – Verificada a ocorrência de falta ou defeito na execução do contrato, a Fiscal-Técnico comunicará a gestora do 
contrato, que notificará a contratada quanto à regularização do apontamento, caso em que, não sendo atendido, deverá informar 
à autoridade competente sobre o ocorrido em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes. 
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 2827/2022, de 14 de setembro 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 2022/125542 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao servidor Marco Túlio Elias Izac, MÉDICO PERITO, Matrícula 363741, 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 Guarai-TO, no período de 14/09/2022 a 14/09/2022, com a 
finalidade de realizar perícia médica na comarca de Guaraí -TO, conforme processo e-PROC Nº 0001303-75.2021.8.2721.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 2828/2022, de 14 de setembro 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 2022/125465 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao servidor Sebastiao de Oliveira Camilo, ENGENHEIRO, Matrícula 360511, o valor de R$ 76,06, 
relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 306,66, descontado o valor de R$ 77,27, conforme determina 
o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Araguaina-TO para Araguatins-TO, no período de 05/09/2022 a 
05/09/2022, com a finalidade de fazer a liberação da obra de reforma embargada no fórum da comarca de destino, conforme SEI 
nº 21.0.000005538-4.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 2829/2022, de 14 de setembro 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 2022/125316 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 
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Art. 1º Conceder à servidora Jacira Aparecida Batista Santos, TÉCNICO JUDICIÁRIO, Matrícula 278625, 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 Paraiso do Tocantins-TO para Palmas-TO, no 
período de 13/09/2022 a 15/09/2022, com a finalidade de Oficina de preparação para aposentadoria de 2022.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 2830/2022, de 14 de setembro 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 2022/125459 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à servidora Carla Regina Nunes dos Santos Reis, Conciliador dos Juizados Especiais, Matrícula 
272741, 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 2022/121766, no período de 13/08/2022 a 13/08/2022, com a finalidade de Nos termos do 
Despacho Nº 63316 / 2022 - PRESIDÊNCIA/NUPEMEC (4540347), constante no SEI 22.0.000023099-9, foi concedida mais 
meia diária aos servidores.  

Art. 2º Conceder ao colaborador eventual Sérgio Leal Mota, Matrícula 356092, 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 
2022/121766, no período de 13/08/2022 a 13/08/2022, com a finalidade de Nos termos do Despacho Nº 63316 / 2022 - 
PRESIDÊNCIA/NUPEMEC (4540347), constante no SEI 22.0.000023099-9, foi concedida mais meia diária aos servidores.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
Portaria Nº 2130/2022 - PRESIDÊNCIA/DIGER/DIADM/DCC, de 02 de setembro de 2022 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais, 
CONSIDERANDO o disposto no art. 67, §§ 1º e 2º da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993; 
CONSIDERANDO a necessidade de acompanhar e monitorar a execução de contratos celebrados entre o Tribunal de Justiça 
Tocantinense e fornecedores de bens e/ou serviços; 
CONSIDERANDO, ainda, o contrato nº 374/2022, referente ao Processo Administrativo 22.0.000027585-2, celebrado por este 
Tribunal de Justiça e a empresa Extimpalmas Comércio de Equipamentos de Segurança - Ltda, que tem por objeto à aquisição 
de recarga de extintores de incêndio com reposição de peças e acessórios de substituição e manutenções diversas para atender 
as demandas do Poder Judiciário do Estado do Tocantins 
RESOLVE: 
Art. 1º. Designar a servidora Jucilene Ribeiro Ferreira, matrícula 178532, como gestora do contrato nº 374/2022, e o servidor 
Tácio Rafael Soares de Carvalho, matrícula 353325, como substituto, para, nos termos do “caput” do artigo 67 da Lei nº. 
8.666/93, conhecerem as obrigações mútuas previstas no instrumento contratual, acompanhar e fiscalizar até a sua completa 
execução. 
Parágrafo único – Verificada a ocorrência de falta ou defeito na execução do contrato, a gestora notificará a contratada para 
regularização do apontamento, caso em que, não sendo atendido ou justificado, no prazo estabelecido, deverá informar à 
autoridade competente sobre o ocorrido, para fins de aplicação das penalidades. 
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Jonas Demostenes Ramos 
Diretor Geral 

 
Portaria Nº 2136/2022 - PRESIDÊNCIA/DIGER/DIADM/DCC, de 02 de setembro de 2022 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais, 
CONSIDERANDO o disposto no art. 67, §§ 1º e 2º da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993; 
CONSIDERANDO a necessidade de acompanhar e monitorar a execução de contratos celebrados entre o Tribunal de Justiça 
Tocantinense e fornecedores de bens e/ou serviços; 
CONSIDERANDO, ainda, o contrato nº 375/2022, referente ao Processo Administrativo nº 22.0.000024337-3, celebrado entre o 
Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins e a empresa Otonildo Pereira Lima da Silva, que tem por objeto à contratação de 
empresa para prestação de serviços de Buffet, organização e fornecimento de coffee break e lanche, para atender as 
necessidades do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins. 
RESOLVE: 
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Art. 1º. Designar o servidor José Sebastião Pinheiro de Souza, matrícula 361213, como gestor do contrato nº 375/2022, e a 
servidora Mara Roberta de Souza Madeiros, matrícula 255446, como substituta, para, nos termos do “caput” do artigo 67 da Lei 
nº. 8.666/93, conhecerem as obrigações mútuas previstas no instrumento de contratual, acompanhar e fiscalizar até a sua 
completa execução. 
Parágrafo único – Verificada a ocorrência de falta ou defeito na execução do contrato, o gestor notificará a contratada para 
regularização do apontamento, caso em que, não sendo atendido ou justificado, no prazo estabelecido, deverá informar à 
autoridade competente sobre o ocorrido, para fins de aplicação das penalidades. 
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Jonas Demostenes Ramos 
Diretor Geral 

 
Portaria Nº 1965/2022 - PRESIDÊNCIA/DIGER/DIADM/DCC, de 16 de agosto de 2022 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais, 
CONSIDERANDO o disposto no art. 67, §§ 1º e 2º da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993; 
CONSIDERANDO a necessidade de acompanhar e monitorar a execução de contratos celebrados entre o Tribunal de Justiça 
Tocantinense e fornecedores de bens e/ou serviços; 
CONSIDERANDO, ainda, o contrato nº 345/2022, referente ao Processo Administrativo 21.0.000032233-1, celebrado por este 
Tribunal de Justiça e a empresa Tecno Industrial e Comercial - EIRELI?, que tem por objeto a aquisição de materiais elétricos 
para suprir as necessidades do Poder Judiciário do Estado do Tocantins nos serviços de manutenção predial. 
RESOLVE: 
Art. 1º. Designar o servidor Mário Sérgio Loureiro Soares, matrícula 352204, como gestor do contrato nº 345/2022, e a servidora 
Aline Aragão Ishizawa, matricula nº 233558, como substituta, para, nos termos do “caput” do artigo 67 da Lei nº. 8.666/1993, 
conhecerem as obrigações mútuas previstas no instrumento contratual, acompanhar e fiscalizar até a sua completa execução. 
Parágrafo único – Verificada a ocorrência de falta ou defeito na execução do contrato, o gestor notificará a contratada para 
regularização do apontamento, caso em que, não sendo atendido ou justificado, no prazo estabelecido, deverá informar à 
autoridade competente sobre o ocorrido, para fins de aplicação das penalidades. 
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Jonas Demostenes Ramos 
Diretor Geral 

 
Portaria Nº 2165/2022 - PRESIDÊNCIA/DIGER/DIADM/DCC, de 07 de setembro de 2022 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais, 
CONSIDERANDO o disposto no art. 67, §§ 1º e 2º da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993; 
CONSIDERANDO a necessidade de acompanhar e monitorar a execução de contratos celebrados entre o Tribunal de Justiça 
Tocantinense e fornecedores de bens e/ou serviços; 
CONSIDERANDO, ainda, o contrato nº 380/2022, referente ao Processo Administrativo 22.0.000025590-8, celebrado por este 
Tribunal de Justiça e a empresa Comercial Flex - EIRELI, que tem por objeto a aquisição de bens permanentes (bebedouro de 
água), para atender as necessidades do Poder Judiciário do Estado do Tocantins. 
RESOLVE: 
Art. 1º. Designar a servidora Joana D’arc B Silva, matrícula nº 263644, como gestora do contrato nº 380/2022, e o servidor 
Moredson Mendanha de Abreu, matrícula nº 352416, como substituto, para, nos termos do “caput” do artigo 67 da Lei nº. 
8.666/93, conhecer as obrigações mútuas previstas no instrumento contratual, acompanhar e fiscalizar o contrato até a sua 
completa execução. 
Parágrafo único – Verificada a ocorrência de falta ou defeito na execução do contrato, a gestora notificará a contratada para 
regularização do apontamento, caso em que, não sendo atendido ou justificado, no prazo estabelecido, deverá informar à 
autoridade competente sobre o ocorrido, para fins de aplicação das penalidades. 
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Jonas Demostenes Ramos 
Diretor Geral 

 
Portaria Nº 2166/2022 - PRESIDÊNCIA/DIGER/DIADM/DCC, de 07 de setembro 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 o contrato nº 380/2022, referente ao 
Processo Administrativo 22.0.000025590-8, celebrado por este Tribunal de Justiça e a empresa Comercial Flex - EIRELI, que 
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tem por objeto a aquisição de bens permanentes (bebedouro de água), para atender as necessidades do 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 - Joana D’arc B Silva, matrícula 263644; 
II - Moredson Mendanha de Abreu Almas, matrícula 352416; e 
III - Leomar José da Silva Barros, matrícula 253060. 
Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Jonas Demostenes Ramos 
Diretor Geral 

 
Portaria Nº 2160/2022 - PRESIDÊNCIA/DIGER/DIADM/DCC, de 05 de setembro de 2022 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais, 
CONSIDERANDO o disposto no art. 67, §§ 1º e 2º da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993; 
CONSIDERANDO a necessidade de acompanhar e monitorar a execução de contratos celebrados entre o Tribunal de Justiça 
Tocantinense e fornecedores de bens e/ou serviços; 
CONSIDERANDO, ainda, o contrato nº 378/2022, referente ao Processo Administrativo 22.0.000027587-9, celebrado por este 
Tribunal de Justiça e a empresa Ricardo Alves Ramos de Brito Extintores, que tem por objeto a recarga de extintores de incêndio 
com reposição de peças e acessórios de substituição e manutenções diversas para atender as demandas do Poder Judiciário do 
Estado do Tocantins 
RESOLVE: 
Art. 1º. Designar a servidora Jucilene Ribeiro Ferreira, matrícula 178532, como gestora do contrato nº 378/2022, e o servidor 
Tácio Rafael Soares de Carvalho, matrícula 353325, como substituto, para, nos termos do “caput” do artigo 67 da Lei nº. 
8.666/93, conhecerem as obrigações mútuas previstas no instrumento contratual, acompanhar e fiscalizar até a sua completa 
execução. 
Parágrafo único – Verificada a ocorrência de falta ou defeito na execução do contrato, a gestora notificará a contratada para 
regularização do apontamento, caso em que, não sendo atendido ou justificado, no prazo estabelecido, deverá informar à 
autoridade competente sobre o ocorrido, para fins de aplicação das penalidades. 
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Jonas Demostenes Ramos 
Diretor Geral 

 
Portaria Nº 2157/2022 - PRESIDÊNCIA/DIGER/DIADM/DCC, de 05 de setembro de 2022 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais, 
CONSIDERANDO o disposto no art. 67, §§ 1º e 2º da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993; 
CONSIDERANDO a necessidade de acompanhar e monitorar a execução de contratos celebrados entre o Tribunal de Justiça 
Tocantinense e fornecedores de bens e/ou serviços; 
CONSIDERANDO, ainda, o contrato nº 377/2022, referente ao Processo Administrativo 22.0.000027586-0, celebrado por este 
Tribunal de Justiça e a empresa Prime Comércio e Serviços de Extintores - EIRELI, que tem por objeto a aquisição de extintores 
de incêndio para atender as demandas do Poder Judiciário do Estado do Tocantins 
RESOLVE: 
Art. 1º. Designar a servidora Jucilene Ribeiro Ferreira, matrícula 178532, como gestora do contrato nº 377/2022, e o 
servidor Tácio Rafael Soares de Carvalho, matrícula 353325, como substituto, para, nos termos do “caput” do artigo 67 da Lei nº. 
8.666/93, conhecerem as obrigações mútuas previstas no instrumento contratual, acompanhar e fiscalizar até a sua completa 
execução. 
Parágrafo único – Verificada a ocorrência de falta ou defeito na execução do contrato, a gestora notificará a contratada para 
regularização do apontamento, caso em que, não sendo atendido ou justificado, no prazo estabelecido, deverá informar à 
autoridade competente sobre o ocorrido, para fins de aplicação das penalidades. 
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Jonas Demostenes Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 2831/2022, de 14 de setembro 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 2022/125437 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 
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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 Ananas-TO, no período de 12/09/2022 a 
16/09/2022, com a finalidade de realizar serviços de manutenção predial preventiva e corretiva nas referidas comarcas, conforme 
SEI n.º 22.0.000000013-6 e 22.0.000000065-9.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 2832/2022, de 14 de setembro 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 2022/125440 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao servidor Valter Gomes de Araujo, TÉCNICO JUDICIÁRIO, Matrícula 142954, o valor de R$ 
764,20, relativo ao pagamento de 3,5 (três e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 306,65, descontado o valor de R$ 309,08, 
conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Alvorada-TO para Palmas-TO, no período de 
13/09/2022 a 16/09/2022, com a finalidade de Participar das Oficinas de Preparação para Aposentadoria conforme Edital 185 SEI 
22.0.00002663-2 e Edital 186 SEI 22.0.000026696-9.  

Art. 2º Conceder à servidora Maria Amelia da Silva Jardim, TÉCNICO JUDICIÁRIO, Matrícula 148838, o valor de R$ 
764,20, relativo ao pagamento de 3,5 (três e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 306,65, descontado o valor de R$ 309,08, 
conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Alvorada-TO para Palmas-TO, no período de 
13/09/2022 a 16/09/2022, com a finalidade de Participar das Oficinas de Preparação para Aposentadoria conforme Edital 185 SEI 
22.0.00002663-2 e Edital 186 SEI 22.0.000026696-9.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 2833/2022, de 14 de setembro 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 2022/125504 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à servidora Edilia Ayres Neta Costa, TÉCNICO JUDICIÁRIO, Matrícula 147155, o valor de R$ 612,09, 
relativo ao pagamento de 2,5 (duas e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 306,65, descontado o valor de R$ 154,54, conforme 
determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Porto Nacional-TO para Palmas-TO, no período de 
29/09/2022 a 01/10/2022, com a finalidade de com a finalidade de participação de aulas presenciais, referente ao Módulo I do 
Programa de Doutorado Interinstitucional em Direito (Dinter), pelo Centro Universitário de Brasília (UniCEUB), a serem realizadas 
na sede da ESMAT Palmas TO, conforme SEI 22.0.000025946-6.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 2834/2022, de 14 de setembro 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 2022/125183 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao servidor Carlos Cavalcante de Abreu, SECRETÁRIO TJ, Matrícula 353575, o valor de R$ 764,20, 
relativo ao pagamento de 3,5 (três e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 306,65, descontado o valor de R$ 309,08, conforme 
determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Augustinopolis-TO, no período de 
12/09/2022 a 15/09/2022, com a finalidade de realizar serviços de manutenção nos equipamentos de som dos Tribunais do Juri 
das referidas Comarcas, conforme SEI n.º 22.0.000000047-0, 22.0.000000013-6 e 22.0.000000016-0.  

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 2835/2022, de 14 de setembro 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 2022/124938 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à servidora CEDIDA Celma Barbosa Pereira, ASSESSOR JURÍDICO DE 1A INSTÂNCIA, Matrícula 
352854, 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 Palmas-TO para Pedro 
Afonso-TO, no período de 11/09/2022 a 17/09/2022, com a finalidade de implantação das CENTRAIS DE MANDADOS 
AUTOMATIZADAS - Banco de Gestão de Mandados.  

Art. 2º Conceder à servidora Juliane Silva Fernandes, CHEFE DE DIVISÃO, Matrícula 352743, 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 Palmas-TO para Pedro Afonso-TO, no período de 
11/09/2022 a 17/09/2022, com a finalidade de implantação das CENTRAIS DE MANDADOS AUTOMATIZADAS - Banco de 
Gestão de Mandados.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
Portaria Nº 2189/2022 - PRESIDÊNCIA/DIGER, de 14 de setembro de 2022 
O DIRETOR-GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 59 da Resolução nº 
17/2009/TJTO, c/c Decreto Judiciário nº 99/2013, publicado no DJ nº 3045, de 7 de Fevereiro de 2013, da Presidência do 
Tribunal de Justiça, resolve: 
Art. 1º. Instituir a Equipe de Planejamento da Contratação referente a aquisição de 12 equipamentos Handheld-Leitores RFID, 
nos termos do procedimento administrativo SEI nº 22.0.000001263-0 . 
Art. 2º A Equipe será composta pelos servidores: 
I - Joana D’arc Batista Silva, matrícula nº 263644; - Integrante demandante titular; 
II - Moredson Mendanha de Abreu Almas, matrícula nº 352416 - Integrante demandante substituto; 
III - José Ribeiro Neto, matrícula nº 358235 - Integrante técnico titular; 
IV - Mauro Sérgio Braz, matrícula nº 360049- Integrante técnico substituto; 
V - Silvânia Pereira Rodrigues Araújo, matrícula nº 363892 - Integrante administrativo titular; 
VI - Vicente Hercílio da Costa e Silva Andrade, matrícula nº 362893 - Integrante administrativo substituto. 
Art. 3º Cabe a Equipe elaborar estudos técnicos preliminares, o Plano de Trabalho, se exigido, e o Termo de Referência ou 
Projeto Básico das aquisições/contratações objetos do artigo 1º desta Portaria, observando-se as respectivas competências. 
Art. 4º Revoga-se a Portaria Nº 1055/2022 - PRESIDÊNCIA/DIGER/COGES/ASTDG, de 03 de maio de 2022, publicada 
no Diário da Justiça nº 5179, de 04.05.2022, às fls. 197. 
Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data da publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Jonas Demostenes Ramos 
Diretor Geral 

 
Portaria Nº 2190/2022 - PRESIDÊNCIA/DIGER, de 14 de setembro de 2022 
O DIRETOR-GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 59 da Resolução nº 
17/2009/TJTO, c/c Decreto Judiciário nº 99/2013, publicado no DJ nº 3045, de 7 de Fevereiro de 2013, da Presidência do 
Tribunal de Justiça, resolve: 
Art. 1º. Instituir a Equipe de Planejamento da Contratação referente a contratação de serviços ou aquisição e implantação de 
soluções tecnológicas visando aprimorar a segurança orgânica do Poder Judiciário do Estado do Tocantins (PJTO), nos termos 
do procedimento administrativo SEI nº 22.0.000010227-3. 
Art. 2º A Equipe será composta pelos servidores: 
I - João Márcio Costa Miranda, matrícula nº 360370 - Integrante Requisitante; 
II - Kelson Silva de Castro, matrícula nº 362474 - Integrante Técnico; 
III - Valteir Antônio da Silva, matrícula nº 361911 - Integrante Técnico substituto; 
IV - Richard Capitanio, matrícula nº 354002 - Integrante Técnico; 
V - André Luis Nazareno de Aguiar, matrícula nº 361751 - Integrante Técnico substituto; 
VI - Aderlan Pereira Santana, matrícula nº 365054 - Integrante Administrativo; 
VII - Vicente Hercílio da Costa e Silva Andrade, matrícula nº 362893 - Integrante administrativo substituto. 
Art. 3º Cabe a Equipe elaborar estudos técnicos preliminares, o Plano de Trabalho, se exigido, e o Termo de Referência ou 
Projeto Básico das aquisições/contratações objetos do artigo 1º desta Portaria, observando-se as respectivas competências. 
Art. 4º Revoga-se a Portaria Nº 880/2022 - PRESIDÊNCIA/DIGER, de 11 de abril de 2022, publicada no Diário da Justiça nº 
5176, de 29.04.2022, às fls. 27/28. 
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Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data da publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 

DIRETORIA ADMINISTRATIVA 
DIVISÃO DE LICITAÇÃO, CONTRATOS E CONVÊNIOS 

Apostilas 
EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO 
CONTRATO Nº. 200/2022 
PROCESSO 22.0.000010151-0 
CONTRATANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CONTRATADA: Safetec Informática - Ltda 
OBJETO DO TERMO DE APOSTILAMENTO: Retificação do valor global constante nos itens 1.1 e 8.1 das cláusulas Primeira e 
Oitava do Contrato nº 200/2022, conforme Despacho nº 62504/2022, evento 4534399. 
O valor global do presente Instrumento é de R$ 5.197.913,03 (cinco milhões, cento e noventa e sete mil novecentos e treze reais 
e três centavos), compreendendo todas as despesas e custos diretos e indiretos necessários à perfeita execução deste Contrato. 
DATA DA ASSINATURA: 13 de setembro de 2022. 
 

Extratos de termos aditivos 
EXTRATO DE TERMO ADITIVO 
SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 14/2022 
PROCESSO 21.0.000005964-9 
CONTRATANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CONTRATADA: BF Construtora e Incorporadora - Ltda 
OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência do Contrato nº 14/2022 por mais 75 (setenta e cinco) para conclusão da obra da 
reforma do Fórum da Comarca de Miranorte, perfazendo um total de 285 (duzentos e oitenta e cinco) dias. 
DATA DA ASSINATURA: 13 de setembro de 2022. 
 

Extratos de convênios 
EXTRATO DE CONVÊNIO 
CONVÊNIO Nº 16/2022 
PROCESSO 22.0.000017914-4 
CONVENENTES: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins e a Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento União dos 
Estados de Mato Grosso do Sul, Tocantins e Oeste da Bahia - Sicredi União MS/TO 
OBJETO: O presente Convênio tem por objeto estabelecer condições gerais e critérios a serem observados na concessão de 
empréstimos e/ou financiamentos com pagamento mediante consignação em folha de pagamento, aos SERVIDORES, 
APOSENTADOS E/OU PENSIONISTAS tomadores de empréstimos e/ou financiamentos vinculados ao CONVENENTE, que 
tenham contrato de trabalho/vínculo estatutário formalizado e vigente com o CONVENENTE, regido pela Lei Estadual nº 
1.818/2007. 
VIGÊNCIA: O presente Convênio é celebrado por prazo de 60 meses. 
DATA DA ASSINATURA: 13 de setembro de 2022. 
 

Extratos das atas de registro de preços 
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 164/2022 
PROCESSO ADMINISTRATIVO 21.0.000029997-6 
PREGÃO ELETRÔNICO – SRP Nº 40/2022 
ORGÃO GERENCIADOR: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
FORNECEDOR REGISTRADO: Master Placas EIRELI – ME 
OBJETO: Registro de preços visando à contratação futura de empresa especializada para a aquisição de materiais promocionais 
necessários à divulgação de campanhas de caráter institucional do Poder Judiciário do Estado do Tocantins. 
VIGÊNCIA: A Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses, contados a partir da publicação do extrato no Diário 
da Justiça Eletrônico - DJE. 
DATA DA ASSINATURA: 13 de setembro de 2022. 
 
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 165/2022 
PROCESSO ADMINISTRATIVO 21.0.000029997-6 
PREGÃO ELETRÔNICO – SRP Nº 40/2022 
ORGÃO GERENCIADOR: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
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FORNECEDOR REGISTRADO: Lemes e Antunys Ltda - ME 
OBJETO: Registro de preços visando à contratação futura de empresa especializada para a aquisição de materiais promocionais 
necessários à divulgação de campanhas de caráter institucional do Poder Judiciário do Estado do Tocantins. 
VIGÊNCIA: A Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses, contados a partir da publicação do extrato no Diário 
da Justiça Eletrônico - DJE. 
DATA DA ASSINATURA: 13 de setembro de 2022. 
 
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 166/2022 
PROCESSO ADMINISTRATIVO 21.0.000029997-6 
PREGÃO ELETRÔNICO – SRP Nº 40/2022 
ORGÃO GERENCIADOR: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
FORNECEDOR REGISTRADO: Gráfica e Editora Capital Ltda - ME 
OBJETO: Registro de preços visando à contratação futura de empresa especializada para a aquisição de materiais promocionais 
necessários à divulgação de campanhas de caráter institucional do Poder Judiciário do Estado do Tocantins. 
VIGÊNCIA: A Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses, contados a partir da publicação do extrato no Diário 
da Justiça Eletrônico - DJE. 
DATA DA ASSINATURA: 13 de setembro de 2022. 
 
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 167/2022 
PROCESSO ADMINISTRATIVO 21.0.000029997-6 
PREGÃO ELETRÔNICO – SRP Nº 40/2022 
ORGÃO GERENCIADOR: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
FORNECEDOR REGISTRADO: Gráfica Editora Formulários Contínuos E Etiquetas F&F - Ltda 
OBJETO: Registro de preços visando à contratação futura de empresa especializada para a aquisição de materiais promocionais 
necessários à divulgação de campanhas de caráter institucional do Poder Judiciário do Estado do Tocantins. 
VIGÊNCIA: A Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses, contados a partir da publicação do extrato no Diário 
da Justiça Eletrônico - DJE. 
DATA DA ASSINATURA: 13 de setembro de 2022. 
 
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 168/2022 
PROCESSO ADMINISTRATIVO 21.0.000029997-6 
PREGÃO ELETRÔNICO – SRP Nº 40/2022 
ORGÃO GERENCIADOR: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
FORNECEDOR REGISTRADO: Future Brindes Promocionais - Ltda 
OBJETO: Registro de preços visando à contratação futura de empresa especializada para a aquisição de materiais promocionais 
necessários à divulgação de campanhas de caráter institucional do Poder Judiciário do Estado do Tocantins. 
VIGÊNCIA: A Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses, contados a partir da publicação do extrato no Diário 
da Justiça Eletrônico - DJE. 
DATA DA ASSINATURA: 13 de setembro de 2022. 
 
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 169/2022 
PROCESSO ADMINISTRATIVO 21.0.000029997-6 
PREGÃO ELETRÔNICO – SRP Nº 40/2022 
ORGÃO GERENCIADOR: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
FORNECEDOR REGISTRADO: L.O.C. Comércio e Distribuição de Produtos 
OBJETO: Registro de preços visando à contratação futura de empresa especializada para a aquisição de materiais promocionais 
necessários à divulgação de campanhas de caráter institucional do Poder Judiciário do Estado do Tocantins. 
VIGÊNCIA: A Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses, contados a partir da publicação do extrato no Diário 
da Justiça Eletrônico - DJE. 
DATA DA ASSINATURA: 13 de setembro de 2022. 
 
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 170/2022 
PROCESSO ADMINISTRATIVO 21.0.000029997-6 
PREGÃO ELETRÔNICO – SRP Nº 40/2022 
ORGÃO GERENCIADOR: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
FORNECEDOR REGISTRADO: Oséas Édio da Silva - ME 
OBJETO: Registro de preços visando à contratação futura de empresa especializada para a aquisição de materiais promocionais 
necessários à divulgação de campanhas de caráter institucional do Poder Judiciário do Estado do Tocantins. 
VIGÊNCIA: A Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses, contados a partir da publicação do extrato no Diário 
da Justiça Eletrônico - DJE. 
DATA DA ASSINATURA: 13 de setembro de 2022. 
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EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 171/2022 
PROCESSO ADMINISTRATIVO 21.0.000029997-6 
PREGÃO ELETRÔNICO – SRP Nº 40/2022 
ORGÃO GERENCIADOR: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
FORNECEDOR REGISTRADO: BSH Indústria e Comércio de Peças do Vestuário - EIRELI 
OBJETO: Registro de preços visando à contratação futura de empresa especializada para a aquisição de materiais promocionais 
necessários à divulgação de campanhas de caráter institucional do Poder Judiciário do Estado do Tocantins. 
VIGÊNCIA: A Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses, contados a partir da publicação do extrato no Diário 
da Justiça Eletrônico - DJE. 
DATA DA ASSINATURA: 13 de setembro de 2022. 
 
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 172/2022 
PROCESSO ADMINISTRATIVO 21.0.000029997-6 
PREGÃO ELETRÔNICO – SRP Nº 40/2022 
ORGÃO GERENCIADOR: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
FORNECEDOR REGISTRADO: DFP Comercial EIRELI -ME 
OBJETO: registro de preços visando à contratação futura de empresa especializada para prestação de serviço de locação de 
estrutura em alumínio box truss (Grounds), necessários à divulgação de campanhas de caráter institucional do Poder Judiciário 
do Estado do Tocantins. 
VIGÊNCIA: A Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses, contados a partir da publicação do extrato no Diário 
da Justiça Eletrônico - DJE. 
DATA DA ASSINATURA: 13 de setembro de 2022. 
 
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 173/2022 
PROCESSO ADMINISTRATIVO 21.0.000029997-6 
PREGÃO ELETRÔNICO – SRP Nº 40/2022 
ORGÃO GERENCIADOR: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
FORNECEDOR REGISTRADO: Stadium Acrílicos - Ltda 
OBJETO: Registro de preços visando à contratação futura de empresa especializada para a aquisição de materiais promocionais 
necessários à divulgação de campanhas de caráter institucional do Poder Judiciário do Estado do Tocantins. 
VIGÊNCIA: A Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses, contados a partir da publicação do extrato no Diário 
da Justiça Eletrônico - DJE. 
DATA DA ASSINATURA: 13 de setembro de 2022. 
 

Extratos 
EXTRATO DE TERMO DE COOPERAÇÃO: 
TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 4/2022 
PROCESSO 22.0.000024444-2 
COOPERADORES: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins e o Instituto Tocantinense de Educação Superior e Pesquisa - 
Ltda 
OBJETO: Constitui objeto deste Termo de Cooperação proporcionar estágio obrigatório não remunerado aos acadêmicos 
regularmente matriculados e com efetiva frequência nos cursos superiores ministrados pela UNITOP. 
VIGÊNCIA: Este Termo de Cooperação vigorará pelo prazo de 60 (sessenta) meses, contados da sua assinatura. 
DATA DA ASSINATURA: 13 de setembro de 2022. 
 
EXTRATO DE TERMO DE COOPERAÇÃO: 
TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 3/2022 
PROCESSO 16.0.000002986-0 
COOPERADORES: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins e a Fundação Universidade Federal do Tocantins - UFT 
OBJETO: Constitui objeto deste Termo de Cooperação proporcionar estágio obrigatório não remunerado aos acadêmicos 
regularmente matriculados e com efetiva frequência nos cursos superiores ministrados pela UFT. 
VIGÊNCIA: Este Termo de Cooperação vigorará pelo prazo de 60 (sessenta) meses, contados da sua assinatura. 
DATA DA ASSINATURA: 13 de setembro de 2022. 
 
EXTRATO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO 
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 408/2022 
PROCESSO 22.0.000029654-0 
CREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CREDENCIADO: Thiago Ferreira Araújo 
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OBJETO: Constitui objeto do presente Termo de Credenciamento a prestação de serviços na especialidade de psicologia, 
destinado a atender às demandas do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, no Núcleo Regional de Atendimento 
Multidisciplinar de Paraíso do Tocantins, Comarca de Cristalândia e Cidade de Cristalândia. 
VIGÊNCIA: O presente Termo de Credenciamento terá vigência de 60 (sessenta) meses, contados a partir da publicação 
resumida do extrato no Diário da Justiça Eletrônico - DJE. 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
UNIDADE GESTORA: 060100 - Funjuris 
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 06010.02.061.1145.3082 
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.36 
FONTE DE RECURSOS: 0240 
DATA DA ASSINATURA: 13 de setembro de 2022. 
 

DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS 
Portarias 

PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 745/2022, de 13 de setembro de 2022 
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE COLINAS DO TOCANTINS, ESTADO DO TOCANTINS, no uso das atribuições que 
lhe conferem o art. 80 da Lei Complementar Estadual nº 10, de 11 de janeiro de 1996, bem como, o art. 10, da Portaria nº 2.093, 
de 1º de outubro de 2018 que dispõe sobre as regras e procedimentos para operacionalização do módulo de substituição de 
servidores no Sistema Integrado de Gestão de Pessoas (eGESP);  
CONSIDERANDO o afastamento de férias, da servidora ROZILDETE ARRUDA VIEIRA MENESES, matrícula nº 106272, 
ocupante do cargo de ESCRIVÃO JUDICIAL, da unidade de lotação COMARCA DE COLINAS DO TOCANTINS - 2ª VARA 
CÍVEL, no período de 23/08/2022 a 06/09/2022;  
CONSIDERANDO a solicitação de substituição constante no protocolo nº 2022/125571; 
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 

353198 DEUSIVALDO PEREIRA DE ARAÚJO CEDIDO AO TJTO CEDIDO AO TJTO 23/08/2022 à 06/09/2022 

Publique-se. Cumpra-se. 
MARCELO LAURITO PARO 

DIRETOR DO FORO - 3ª ENTRÂNCIA  
 
PORTARIA FÉRIAS Nº 1423/2022, de 14 de setembro de 2022 
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE MIRACEMA DO TOCANTINS, ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas 
atribuições legais e na forma da lei,  
Considerando o disposto no artigo n° 91 da Lei Complementar nº 10/1996 c/c o artigo n° 86, do Estatuto dos Servidores 
Públicos, Lei 1.818/2007; 
Considerando o disposto no artigo n° 42, inciso I, alínea "c" da Lei Complementar n° 10/1996 e conforme solicitação contida no 
sistema eGESP, 
RESOLVE: 
Art. 1º Suspender as férias do servidor MARCOS AURELIO GLORIA AZEVEDO, matrícula nº 177633, relativas ao período 
aquisitivo 2021/2022, marcadas para o período de 14 a 14/09/2022, a partir de 14/09/2022 até 14/09/2022, assegurado o 
usufruto dos dias remanescentes para o período de 19 a 19/12/2023, em razão de interesse da administração.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Marcello Rodrigues De Ataides 
Diretor do Foro 

 
PORTARIA FÉRIAS Nº 1424/2022, de 14 de setembro de 2022 
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE ALVORADA, 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: 
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Art. 1º Suspender as férias da servidora ALESSANDRA WALESKA RIBEIRO DE AGUIAR, matrícula nº 181353, relativas ao 
período aquisitivo 2018/2019, marcadas para o período de 14 a 28/09/2022, a partir de 14/09/2022 até 28/09/2022, assegurado 
o usufruto dos dias remanescentes para o período de 01 a 15/05/2023, em razão de interesse da administração.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Fabiano Goncalves Marques 
Diretor do Foro 

 
PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 746/2022, de 14 de setembro de 2022 
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE AUGUSTINÓPOLIS, ESTADO DO TOCANTINS, no uso das atribuições que lhe 
conferem o art. 80 da Lei Complementar Estadual nº 10, de 11 de janeiro de 1996, bem como, o art. 10, da Portaria nº 2.093, de 
1º de outubro de 2018 que dispõe sobre as regras e procedimentos para operacionalização do módulo de substituição de 
servidores no Sistema Integrado de Gestão de Pessoas (eGESP);  
CONSIDERANDO o afastamento de licença para tratamento da própria saúde, do servidor ALDAIR MARQUES NETO, matrícula 
nº 84349, ocupante do cargo de OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR, da unidade de lotação COMARCA DE AUGUSTINÓPOLIS 
- CENTRAL DE MANDADOS, no período de 25/07/2022 a 22/09/2022;  
CONSIDERANDO a solicitação de substituição constante no protocolo nº 2022/125621; 
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 

354476 ZEINA EL KADRE DE MELO CEDIDO AO TJTO CEDIDA AO TJTO 25/07/2022 à 22/09/2022 

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

DIRETOR DO FORO - 3ª ENTRÂNCIA  
 
PORTARIA FÉRIAS Nº 1425/2022, de 14 de setembro de 2022 
A DIRETORA DO FORO DA COMARCA DE GURUPI, 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 FABIA SOARES SIRIANO, matrícula nº 231760, relativas ao período aquisitivo 
2020/2021, marcadas para o período de 14/09 a 13/10/2022, a partir de 14/09/2022 até 13/10/2022, assegurado o usufruto dos 
dias remanescentes para o período de 14/09 a 13/10/2023, em razão de interesse da administração.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Edilene Pereira De Amorim Alfaix Natário 
Diretora do Foro 

 

ESMAT 
Editais 

EDITAL nº 199, de 2022 – SEI Nº 22.0.000028273-5 
  
O diretor geral da Escola Superior da Magistratura Tocantinense (ESMAT), no uso de suas atribuições, RETIFICA o Edital nº 198 
publicado no Diário da Justiça nº 5265, do dia 6 de setembro, de 2022, pp. 67-69 e 72, referente ao nome do evento A 
UTILIZAÇÃO DA MEDIAÇÃO NOS CONFLITOS AGRÁRIOS E FUNDIÁRIOS, que passará a ser denominado como 
WORKSHOP A UTILIZAÇÃO DA MEDIAÇÃO NOS CONFLITOS FUNDIÁRIOS realizado no dia 12 de setembro de 2022, 
mediante as condições determinadas neste Edital e demais dispositivos legais aplicados à espécie, conforme segue: 
  
1. DADOS GERAIS 
Nome: WORKSHOP A UTILIZAÇÃO DA MEDIAÇÃO NOS CONFLITOS FUNDIÁRIOS 
Carga horária: 3 horas 
Modalidade: EaD 
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Local: Ambiente Virtual Da Esmat. 
5. CRONOGRAMA E CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
  

WORKSHOP A UTILIZAÇÃO DA MEDIAÇÃO NOS CONFLITOS FUNDIÁRIOS 

Data 12 de setembro de 2022 

Horário Atividades 

Ambientação e Abertura 
Das 8h às 8h30 

Ambientação e Abertura do Evento – Ambientação à Plataforma do Evento. Este momento será 
destinado aos alunos e às alunas no Portal Esmat (esmat.tjto.jus.br), para acessar ao link do Evento 
e registrar sua frequência. 

Abertura do Evento 
  
Juiz Océlio Nobre da Silva 
Coordenador do Núcleo de Prevenção e Regularização Fundiária (Nupref) 
  
Servidora Lorenna Alves de Sousa 
Assessora de Regularização Fundiária no Núcleo de Prevenção e Regularização Fundiária 
(NUPREF) 

Painel 1 
Das 8h30 às 9h30 

Tema: A regularização fundiária é suas nuances históricas 
Painelista: Juiz Océlio Nobre da Silva 

Painel 2 
Das 9h30 às 11h30 

Tema: Mediação como instrumento facilitador no processo de regularização fundiária 
Painelista: Servidora Lorenna Alves de Sousa 

11h30 Encerramento 

Carga Horária 3 horas-aula 

  
  

Palmas-TO, 13 de setembro de 2022. 
  
  

Desembargador MARCO VILLAS BOAS 
Diretor Geral da Esmat 
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PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

PRESIDENTE  
Des. JOÃO RIGO GUIMARÃES 
 

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

 

CHEFE DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA 
KÊNIA CRISTINA DE OLIVEIRA 
 

VICE-PRESIDENTE 
Des. PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO 
 

CORREGEDOR-GERAL DA JUSTIÇA 
Desª. ETELVINA MARIA SAMPAIO FELIPE 
 

JUIZ (A) AUXILIAR DA CORREGEDORIA 
 

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

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

 

Desª. ÂNGELA HAONAT 
 

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

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

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

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

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

3ª TURMA JULGADORA 
Desª. MAYSA VENDRAMINI ROSAL (Relatora) 
Des. PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO (Vogal) 
Desª. ÂNGELA HAONAT (Vogal) 
 

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

5ª TURMA JULGADORA 
Desª. ÂNGELA HAONAT (Relatora)  
Desª. JACQUELINE ADORNO (Vogal) 
Des. HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO (Vogal) 
 

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

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

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

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

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

Des. MARCO VILLAS BOAS (Vogal) 
 

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

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

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

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

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

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

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

Des. MARCO VILLAS BOAS (Vogal) 
 

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

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

 

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

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

3ª TURMA JULGADORA 
Desª. MAYSA VENDRAMINI ROSAL (Relatora) 
Des. PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO (Revisor) 
Desª. ÂNGELA HAONAT (Vogal) 
 

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

5ª TURMA JULGADORA 
Desª. ÂNGELA HAONAT (Relatora)  
Desª. JACQUELINE ADORNO (Revisora) 
Des. HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO (Vogal) 
 

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

Des. HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO (Membro) 
 

Secretária: RITA DE CÁCIA ABREU DE AGUIAR  

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

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

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

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

Desª. ÂNGELA MARIA R .PRUDENTE (Suplente) 
 

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

Des. EURÍPEDES LAMOUNIER 
Des. PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO 

Des. ADOLFO AMARO MENDES (Suplente) 
 

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

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

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

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

OUVIDORIA  
Des. HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO 

ESMAT 
DIRETOR GERAL DA ESMAT 
DESEMBARGADOR MARCO VILLAS BOAS 
1ª DIRETORA ADJUNTA: Desª. ÂNGELA HAONAT  

2º DIRETOR ADJUNTO: Juiz JOSÉ RIBAMAR M. Jr - 
JUIZ CONVOCADO 
3º DIRETOR ADJUNTO: Juiz WELLINGTON 
MAGALHÃES 
DIRETORA EXECUTIVA 

ANA BEATRIZ DE O. PRETTO 
 

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

DIRETORIAS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
 

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

 

Divisão Diário da Justiça 
JOANA P. AMARAL NETA 

Chefe de Serviço 
 

DIÓGENES MIRANDA TEIXEIRA 
Técnico Judiciário  

 

ROBERTO LUÍS CAFIERO 
Auxiliar Judiciário 

 

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

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

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

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