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SEÇÃO JUDICIAL 

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

Pautas 
PAUTA PRESENCIAL  21ª/2022 

Serão julgados pela 2ª CAMARA CRIMINAL  Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, na 21ª SESSÃO 
PRESENCIAL ORDINÁRIA JUDICIAL, ao 1º (primeiro) dia do mês de novembro do ano de 2022, terça-feira, ou nas sessões 
posteriores, a partir das 14:00 horas, os seguintes processos: 
Obs.: Sessão PRESENCIAL. 
1 Habeas Corpus Criminal N° 0011491-59.2022.8.27.2700/TO-SEGREDO DE JUSTIÇA 
ORIGEM                             : TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO TOCANTINS 
PACIENTE                         : E. B. P. 
ADVOGADO                       : RODOLFO MASCARENHAS LEAO (OAB BA028726). 
IMPETRADO                      : Juiz de Direito da Vara Criminal deTaguatinga. 
AUTORIDADE                    : VANDRÉ MARQUES E SILVA 
INTERESSADO                  : MINISTÉRIO PÚBLICO. 
PROC.DE JUSTIÇA            : JOSÉ DEMÓSTENES DE ABREU. 
RELATOR                          : JACQUELINE ADORNO DE LA CRUZ BARBOSA 
COLEGIADO                      :1ª TURMA JULGADORA DA 2ª CÂMARA CRIMINAL 
2 Apelação Criminal N° 0024603-82.2019.8.27.2706/TO- SEGREDO DE JUSTIÇA 
ORIGEM                             : JUIZO DA ESPECIALIZADA NO COMBATE À VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER DE ARAGUAÍNA. 
APELANTE                        : J. DA S. S. 
ADVOGADOS                     : TIHANNY NOGUEIRA CAVALCANTE (OAB TO008833), 
                                             RONALDO PEREIRA MENDES (OAB TO008581). 
APELADO                          : MINISTÉRIO PÚBLICO. 
PROC.DE JUSTIÇA            : JOSÉ DEMÓSTENES DE ABREU. 
RELATOR                          : JACQUELINE ADORNO DE LA CRUZ BARBOSA 
COLEGIADO                      :1ª TURMA JULGADORA DA 2ª CÂMARA CRIMINAL 
3 Apelação Criminal N° 0017778-82.2021.8.27.2729/TO 
ORIGEM                             : JUIZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE PALMAS. 
APELANTE                        : MINISTÉRIO PÚBLICO. 
PROC.DE JUSTIÇA            : MOACIR CAMARGO DE OLIVEIRA. 
APELADOS                        : KAÍQUE AUGUSTO LEAL SOUSA,WALLACY FERNANDES FERREIRA. 
DEF.PÚBLICA                    : ESTELAMARIS POSTAL. 
RELATOR                          : JACQUELINE ADORNO DE LA CRUZ BARBOSA 
COLEGIADO                      :1ª TURMA JULGADORA DA 2ª CÂMARA CRIMINAL 
4 Apelação Criminal N° 0011325-37.2022.8.27.2729/TO 
ORIGEM                             : JUIZO DA VARA DE COMBATE A VIOLÊNCIA DOMESTICA CONTRA A MULHER DE PALMAS. 
APELANTE                        : LUCIANO BATISTA DA LUZ. 
DEF.PÚBLICA                    : ESTELAMARIS POSTAL. 
APELADO                          : MINISTÉRIO PÚBLICO. 
PROC.DE JUSTIÇA            : JOSÉ DEMÓSTENES DE ABREU. 
RELATOR                          : JACQUELINE ADORNO DE LA CRUZ BARBOSA 
COLEGIADO                      :1ª TURMA JULGADORA DA 2ª CÂMARA CRIMINAL 
5 Apelação Criminal N° 0010656-87.2021.8.27.2706/TO 
ORIGEM                             : JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE ARAGUAÍNA. 
APELANTE                        : BRYAHANN ISSAEL FERNANDES DUARTE. 
DEF.PÚBLICA                    : ESTELAMARIS POSTAL. 
APELADO                          : MINISTÉRIO PÚBLICO. 
PROC.DE JUSTIÇA            : RICARDO VICENTE DA SILVA. 
RELATOR                          : JACQUELINE ADORNO DE LA CRUZ BARBOSA 
COLEGIADO                      :1ª TURMA JULGADORA DA 2ª CÂMARA CRIMINAL 
6 Apelação Criminal N° 0004758-24.2021.8.27.2729/TO-SEGREDO DE JUSTIÇA 
ORIGEM                             : JUIZO DA 3ª VARA CRIMINAL DE PALMAS. 
APELANTE                        : J.  D. C. 
DEF.PÚBLICA                    : ESTELAMARIS POSTAL. 
APELADO                          : MINISTÉRIO PÚBLICO. 
PROC.DE JUSTIÇA            : RICARDO VICENTE DA SILVA. 
RELATOR                          : JACQUELINE ADORNO DE LA CRUZ BARBOSA 
COLEGIADO                      :1ª TURMA JULGADORA DA 2ª CÂMARA CRIMINAL 
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7 Apelação Criminal N° 0004074-86.2022.8.27.2722/TO-SEGREDO DE JUSTIÇA 
ORIGEM                             : JUIZO DA ESPECIALIZADA NO COMBATE À VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER E CRIMES 
DOLOSOS CONTRA A VIDA DE GURU. 
APELANTE                        : M. M. F. 
ADVOGADO                       : CARLOS ALBERTO SANTOS SOARES (OAB TO005778). 
APELADO                          : MINISTÉRIO PÚBLICO. 
PROC.DE JUSTIÇA            : LEILA DA COSTA VILELA MAGALHÃES. 
RELATOR                          : JACQUELINE ADORNO DE LA CRUZ BARBOSA 
COLEGIADO                      :1ª TURMA JULGADORA DA 2ª CÂMARA CRIMINAL 
8 Apelação Criminal N° 0003534-66.2020.8.27.2703/TO 
ORIGEM                             : JUÍZO DA 1ª ESCRIVANIA CRIMINAL DE ANANÁS. 
APELANTE                        : CICERO PEREIRA DA SILVA. 
ADVOGADO                       : DANILLO MAX CARDOSO FERREIRA (OAB TO008026). 
APELADO                          : MINISTÉRIO PÚBLICO. 
PROC.DE JUSTIÇA            : JOSÉ MARIA DA SILVA JÚNIOR. 
RELATOR                          : JACQUELINE ADORNO DE LA CRUZ BARBOSA 
COLEGIADO                      :1ª TURMA JULGADORA DA 2ª CÂMARA CRIMINAL 
9 Apelação Criminal N° 0001067-72.2021.8.27.2738/TO-SEGREDO DE JUSTIÇA 
ORIGEM                             : JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA. 
APELANTE                        : M. P. DE S. 
ADVOGADO                       : CLAYRTON SPRICIGO (OAB TO00334B). 
APELADO                          : MINISTÉRIO PÚBLICO. 
PROC.DE JUSTIÇA            : MOACIR CAMARGO DE OLIVEIRA. 
RELATOR                          : JACQUELINE ADORNO DE LA CRUZ BARBOSA 
COLEGIADO                      :1ª TURMA JULGADORA DA 2ª CÂMARA CRIMINAL 
10 Apelação Criminal N° 0000940-51.2022.8.27.2722/TO-SEGREDO DE JUSTIÇA 
ORIGEM                             : JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE GURUPI. 
APELANTE                        : P. R. L.DA S. 
ADVOGADO                       : BONFIM SOUZA MENDES (OAB TO004944). 
APELADO                          : MINISTÉRIO PÚBLICO. 
PROC.DE JUSTIÇA            : JOSÉ MARIA DA SILVA JÚNIOR. 
RELATOR                          : JACQUELINE ADORNO DE LA CRUZ BARBOSA 
COLEGIADO                      :1ª TURMA JULGADORA DA 2ª CÂMARA CRIMINAL 
11 Apelação Criminal N° 5001892-93.2013.8.27.2710/TO-SEGREDO DE JUSTIÇA 
ORIGEM                             : JUÍZO DA 2ª ESCRIVANIA DE AUGUSTINÓPOLIS. 
APELANTE/APELADO       : MINISTÉRIO PÚBLICO 
PROCURADOR                  : MARCOS LUCIANO BIGNOTI. 
APELANTE/APELADO       : EDUARDO MOTA GONÇALVES. 
ADVOGADOS                     : CÁSSIA REJANE CAYRES TEIXEIRA,THAISLANE RITHELLE MADEIRA OLIVEIRA. 
RELATOR                          : JOSÉ RIBAMAR MENDES JÚNIOR 
COLEGIADO                      :2ª TURMA JULGADORA DA 2ª CÂMARA CRIMINAL 
12 Apelação Criminal N° 0000800-88.2021.8.27.2742/TO 
ORIGEM                             : JUÍZO DA 1ª ESCRIVANIA CRIMINAL DE XAMBIOÁ. 
APELANTE                        : EDIMAR PEREIRA LOPES. 
DEF.PÚBLICA                    : ESTELAMARIS POSTAL. 
APELADO                          : MINISTÉRIO PÚBLICO. 
PROC.DE JUSTIÇA            : JOSÉ DEMÓSTENES DE ABREU. 
RELATOR                          : JOSÉ RIBAMAR MENDES JÚNIOR 
COLEGIADO                      :2ª TURMA JULGADORA DA 2ª CÂMARA CRIMINAL 
13 Apelação Criminal N° 0000052-67.2022.8.27.2727/TO 
ORIGEM                             : JUÍZO DA 1ª ESCRIVANIA CRIMINAL DE NATIVIDADE. 
APELANTE                        : TATILA LORRANE RODRIGUES DOS SANTOS. 
DEF.PÚBLICA                    : ADRIANA CAMILO DOS SANTOS. 
APELADO                          : MINISTÉRIO PÚBLICO. 
PROC.DE JUSTIÇA            : MOACIR CAMARGO DE OLIVEIRA. 
RELATOR                          : JOSÉ RIBAMAR MENDES JÚNIOR 
COLEGIADO                      :2ª TURMA JULGADORA DA 2ª CÂMARA CRIMINAL 
14 Habeas Corpus Criminal N° 0012770-80.2022.8.27.2700/TO 
ORIGEM                             : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS. 
PACIENTE                         : NILTON PILAR DA SILVA. 
IMPETRADO                      : MINISTÉRIO PÚBLICO. 



ANO XXXIV-DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 5293 PALMAS-TO, SEXTA-FEIRA, 21 DE OUTUBRO DE 2022 4 

 

 
 

PROC.DE JUSTIÇA            : RICARDO VICENTE DA SILVA. 
RELATOR                          : JOSÉ RIBAMAR MENDES JÚNIOR 
COLEGIADO                      :2ª TURMA JULGADORA DA 2ª CÂMARA CRIMINAL 
15 Apelação Criminal N° 0001926-22.2019.8.27.2718/TO 
ORIGEM                             : JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE COLINAS DO TOCANTINS. 
APELANTE                        : RUBERVAL ROSA BARRETO. 
ADVOGADO                       : BERNARDINO COSOBECK DA COSTA (OAB TO004138). 
APELADO                          : MINISTÉRIO PÚBLICO. 
PROC.DE JUSTIÇA            : MOACIR CAMARGO DE OLIVEIRA. 
RELATOR                          : JOSÉ RIBAMAR MENDES JÚNIOR 
COLEGIADO                      :2ª TURMA JULGADORA DA 2ª CÂMARA CRIMINAL 
16 Habeas Corpus Criminal N° 0011843-17.2022.8.27.2700/TO 
ORIGEM                             : JUIZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE PALMAS. 
PACIENTE                         : DIOGO PEREIRA SILVA. 
DEF. PÚBLICO                   : VALDEON BATISTA PITALUGA. 
IMPETRADO                      : Juizo da 1ª Vara Criminal de Palmas, 
INTERESSADO                  :MINISTÉRIO PÚBLICO. 
PROC.DE JUSTIÇA            : MOACIR CAMARGO DE OLIVEIRA  
RELATOR                          : MAYSA VENDRAMINI ROSAL 
COLEGIADO                      : 2ª CÂMARA CRIMINAL 
17 Apelação Criminal N° 0002905-20.2020.8.27.2727/TO 
ORIGEM                             : JUÍZO DA 1ª ESCRIVANIA CRIMINAL DE NATIVIDADE. 
APELANTE                        : WESLEY ALVES DA COSTA. 
ADVOGADO                       : FELICIO CORDEIRO DA SILVA (OAB TO004547). 
APELADO                          : MINISTÉRIO PÚBLICO. 
PROMOT.DE JUSTIÇA       : MARIA COTINHA BEZERRA PEREIRA. 
RELATOR                          : MAYSA VENDRAMINI ROSAL 
COLEGIADO                      :3ª TURMA JULGADORA DA 2ª CÂMARA CRIMINAL 
18 Habeas Corpus Criminal N° 0012575-95.2022.8.27.2700/TO 
ORIGEM                             : JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE ARAGUATINS. 
PACIENTE                         : JACIVAN DE SOUSA SOARES. 
DEF. PÚBLICO                   : VALDEON BATISTA PITALUGA. 
IMPETRADO                      : Juíz da 1ª Vara Criminal de Araguatins. 
INTERESSADO                  : MINISTÉRIO PÚBLICO. 
PROC.DE JUSTIÇA            : MOACIR CAMARGO DE OLIVEIRA, 
RELATOR                          : MAYSA VENDRAMINI ROSAL 
COLEGIADO                      :3ª TURMA JULGADORA DA 2ª CÂMARA CRIMINAL 
19 Apelação Criminal N° 0001333-69.2019.8.27.2725/TO-SEGREDO DE JUSTIÇA 
ORIGEM                             : JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS. 
APELANTE/APELADO       : MINISTÉRIO PÚBLICO. 
PROMOT.DE JUSTIÇA       : MARIA COTINHA BEZERRA PEREIRA, 
APELANTE/APELADO       : M. DE J. S. 
DEF. PÚBLICO                   : VALDEON BATISTA PITALUGA. 
RELATOR                          : MAYSA VENDRAMINI ROSAL 
COLEGIADO                      :3ª TURMA JULGADORA DA 2ª CÂMARA CRIMINAL 
20 Apelação Criminal N° 0017796-06.2021.8.27.2729/TO 
ORIGEM                             : JUIZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE PALMAS. 
APELANTE                        : PEDRO GABRIEL BORGES DA SILVA. 
ADVOGADOS                     : JOÃO FERNANDO NOGUEIRA ALVES,THOMAS JEFFERSON GONÇALVES 
APELADO                          : MINISTÉRIO PÚBLICO. 
PROC.DE JUSTIÇA            : VERA NILVA ÁLVARES ROCHA. 
RELATOR                          : MAYSA VENDRAMINI ROSAL 
COLEGIADO                      :3ª TURMA JULGADORA DA 2ª CÂMARA CRIMINAL 
21 Apelação Criminal N° 0000441-94.2022.8.27.2713/TO 
ORIGEM                             : JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE COLINAS DO TOCANTINS. 
APELANTE                        : LUCAS DIAS DA SILVA. 
DEF. PÚBLICO                   : VALDEON BATISTA PITALUGA. 
APELADO                          : MINISTÉRIO PÚBLICO. 
PROC.DE JUSTIÇA            : MOACIR CAMARGO DE OLIVEIRA. 
RELATOR                          : MAYSA VENDRAMINI ROSAL 
COLEGIADO                      :3ª TURMA JULGADORA DA 2ª CÂMARA CRIMINAL 
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22 Apelação Criminal N° 0022465-05.2021.8.27.2729/TO 
ORIGEM                             : JUIZO DA 3ª VARA CRIMINAL DE PALMAS. 
APELANTE                        : VANDERI PEREIRA DE OLIVEIRA. 
ADVOGADO                       : RAIMUNDO DA SILVA PARENTE (OAB TO006746). 
APELADO                          : MINISTÉRIO PÚBLICO. 
PROC.DE JUSTIÇA            : RICARDO VICENTE DA SILVA. 
RELATOR                          : MAYSA VENDRAMINI ROSAL 
COLEGIADO                      :3ª TURMA JULGADORA DA 2ª CÂMARA CRIMINAL 
23 Apelação Criminal N° 0030624-68.2020.8.27.2729/TO 
ORIGEM                             : JUIZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE PALMAS. 
APELANTE                        : NINO CARVALHO DA SILVA. 
DEF.PÚBLICA                    : ADRIANA CAMILO DOS SANTOS. 
APELADO                          : MINISTÉRIO PÚBLICO. 
PROC.DE JUSTIÇA            : ANA PAULA REIGOTA FERREIRA CATINI. 
RELATOR                          : MAYSA VENDRAMINI ROSAL 
COLEGIADO                      :3ª TURMA JULGADORA DA 2ª CÂMARA CRIMINAL 
24 Apelação Criminal N° 0005354-48.2019.8.27.2706/TO. 
ORIGEM                             : JUIZO DA ESPECIALIZADA NO COMBATE À VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER DE ARAGUAÍNA. 
APELANTE                        : JOAO BATISTA FERNANDES. 
ADVOGADO                       : WILSON GONÇALVES PEREIRA JUNIOR (OAB TO006049). 
APELADO                          : MINISTÉRIO PÚBLICO. 
PROC.DE JUSTIÇA            : MARCO ANTÔNIO ALVES BEZERRA. 
RELATOR                          : MAYSA VENDRAMINI ROSAL 
COLEGIADO                      :3ª TURMA JULGADORA DA 2ª CÂMARA CRIMINAL 
25 Apelação Criminal N° 0022563-59.2021.8.27.2706/TO 
ORIGEM                             : JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE ARAGUAÍNA. 
APELANTE                        : LUIZ ERNANDES JUNIOR FERREIRA DE OLIVEIRA. 
DEF.PÚBLICA                    : ESTELAMARIS POSTAL. 
APELADO                          : MINISTÉRIO PÚBLICO. 
PROC.DE JUSTIÇA            : LEILA DA COSTA VILELA MAGALHÃES. 
RELATOR                          : MAYSA VENDRAMINI ROSAL 
COLEGIADO                      :3ª TURMA JULGADORA DA 2ª CÂMARA CRIMINAL 
26 Apelação Criminal N° 0012634-65.2022.8.27.2706/TO 
ORIGEM                             : JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE ARAGUAÍNA. 
APELANTE                        : VANDERCLEYA DA SILVA PEREIRA. 
DEF.PÚBLICA                    : ESTELAMARIS POSTAL. 
APELADO                          : PARTE SEM RÉU. 
RELATOR                          : MAYSA VENDRAMINI ROSAL 
COLEGIADO                      :3ª TURMA JULGADORA DA 2ª CÂMARA CRIMINAL 
27 Apelação Criminal N° 0004700-83.2018.8.27.2710/TO 
ORIGEM                             : JUÍZO DA 2ª ESCRIVANIA DE AUGUSTINÓPOLIS. 
APELANTE/APELADOS     : IVONETE FIALHO BARBOSA,MARIA ELDIMAR DA SILVA. 
DEF.PÚBLICA                    : ESTELAMARIS POSTAL. 
APELADO/APELADO         : MINISTÉRIO PÚBLICO, 
PROC.DE JUSTIÇA            : MARCO ANTÔNIO ALVES BEZERRA. 
RELATOR                          : MAYSA VENDRAMINI ROSAL 
COLEGIADO                      :3ª TURMA JULGADORA DA 2ª CÂMARA CRIMINAL 
28 Apelação Criminal N° 0004024-60.2022.8.27.2722/TO 
ORIGEM                             : JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE GURUPI. 
APELANTE                        : JOSE ORLANDO BORGES DOS REGO. 
DEF.PÚBLICA                    : ADRIANA CAMILO DOS SANTOS. 
APELADO                          : MINISTÉRIO PÚBLICO. 
PROMOT.DE JUSTIÇA       : JACQUELINE BORGES SILVA TOMAZ. 
RELATOR                          : MAYSA VENDRAMINI ROSAL 
COLEGIADO                      :3ª TURMA JULGADORA DA 2ª CÂMARA CRIMINAL 
29 Recurso em Sentido Estrito N° 0010894-90.2022.8.27.2700/TO. 
ORIGEM                             : JUIZO DA ESPECIALIZADA NO COMBATE À VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER E CRIMES 
DOLOSOS CONTRA A VIDA DE GURUPI. 
RECORRENTE                   : BENEIR VIEIRA FERNANDES. 
ADVOGADO                       : GLEIDSTON VIEIRA DOURADO (OAB TO005944). 
RECORRIDO                      : MINISTÉRIO PÚBLICO. 
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PROCURADORA               : NAIDES CESAR SILVA. 
RELATOR                          : PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO 
COLEGIADO                      :4ª TURMA JULGADORA DA 2ª CÂMARA CRIMINAL 
30 Apelação Criminal N° 0022176-44.2021.8.27.2706/TO 
ORIGEM                             : JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE ARAGUAÍNA. 
APELANTE                        : IDENCLEY DA SILVA LIMA. 
DEF.PÚBLICA                    : ESTELAMARIS POSTAL. 
APELADO                          : MINISTÉRIO PÚBLICO. 
PROMOT.DE JUSTIÇA       : MARIA COTINHA BEZERRA PEREIRA. 
RELATOR                          : PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO 
COLEGIADO                      :4ª TURMA JULGADORA DA 2ª CÂMARA CRIMINAL 
31 Agravo de Execução Penal N° 0011070-69.2022.8.27.2700/TO--SEGREDO DE JUSTIÇA. 
ORIGEM                             : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS. 
AGRAVANTE                     : J. DE D. M. DOS S. F. 
DEF.PÚBLICA                    : ESTELAMARIS POSTAL. 
AGRAVADO                       : MINISTÉRIO PÚBLICO. 
PROC.DE JUSTIÇA            :MARCOS LUCIANO BIGNOTTI 
RELATOR                          : PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO 
COLEGIADO                      :4ª TURMA JULGADORA DA 2ª CÂMARA CRIMINAL 
32 Apelação Criminal N° 0042590-91.2021.8.27.2729/TO-SEGREDO DE JUSTIÇA. 
ORIGEM                             : JUIZO DA VARA DE COMBATE A VIOLÊNCIA DOMESTICA CONTRA A MULHER DE PALMAS. 
APELANTE                        : F. E. A. 
ADVOGADOS                    : ROGERIO AUGUSTO MAGNO DE MACEDO MENDONÇA (OAB TO04087B), 
                                            LENILSON CARNEIRO CABRAL (OAB TO009746). 
APELADO                          : M. R. S. 
DEF.PÚBLICA                    : ADRIANA CAMILO DOS SANTOS. 
INTERESSADO                  : MINISTÉRIO PÚBLICO 
PROC.DE JUSTIÇA            :VERA NILVA ÁLVARES ROCHA 
RELATOR                          : ANGELA ISSA HAONAT 
COLEGIADO                      :5ª TURMA JULGADORA DA 2ª CÂMARA CRIMINAL 
33 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA Ap Criminal N° 0000934-07.2019.8.27.2736/TO 
ORIGEM                             : JUÍZO DA 1ª ESCRIVANIA CRIMINAL DE PONTE ALTA. 
EMBARGANTE                  : MINISTÉRIO PÚBLICO. 
PROC.DE JUSTIÇA            : MOACIR CAMARGO DE OLIVEIRA 
EMBARGADO                    : WAGNER SOUSA DE ARAUJO. 
ADVOGADOS                     : MICHEL JAIME CAVALCANTE,TIAGO AIRES DE OLIVEIRA. 
RELATOR                          : ANGELA ISSA HAONAT 
COLEGIADO                      :5ª TURMA JULGADORA DA 2ª CÂMARA CRIMINAL 
34 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA Ap Criminal N° 0000930-32.2021.8.27.2725/TO 
ORIGEM                             : JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS. 
EMBARGANTE                  : MARCOS SUEL FERNANDES AGUIAR 
ADVOGADOS                     : VERÔNICA AUXILIADORA DE ALCÂNTARA BUZACHI, 
                                               RAPHAEL LEMOS BRANDÃO. 
EMBARGADO                    : MINISTÉRIO PÚBLICO 
PROMOT.DE JUSTIÇA       : MARIA COTINHA BEZERRA PEREIRA, 
RELATOR                          : ANGELA ISSA HAONAT 
COLEGIADO                      :5ª TURMA JULGADORA DA 2ª CÂMARA CRIMINAL 
35 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA Ap Criminal N° 0002453-73.2020.8.27.2706/TO 
ORIGEM                             : JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE ARAGUAÍNA. 
EMBARGANTE                  : JESIMAR DE OLIVEIRA TELES, MARIA APARECIDA DA SILVA BARBOSA. 
ADVOGADO                       : MANOEL DIEGO CHAVES OLIVEIRA QUINTA (OAB TO07304B). 
EMBARGADO                    : MINISTÉRIO PÚBLICO. 
PROC.DE JUSTIÇA            : JOSÉ MARIA DA SILVA JÚNIOR. 
RELATOR                          : ANGELA ISSA HAONAT 
COLEGIADO                      :5ª TURMA JULGADORA DA 2ª CÂMARA CRIMINAL 
36 Recurso em Sentido Estrito N° 0012356-82.2022.8.27.2700/TO 
ORIGEM                             : JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE TOCANTINÓPOLIS. 
RECORRENTE                   : LOURIVALDO DE SIRQUEIRA SILVA. 
ADVOGADO                       : PAULO HENRIQUE GOMES DIAS (OAB TO007085). 
RECORRIDO                      : MINISTÉRIO PÚBLICO. 
PROC.DE JUSTIÇA            : ANA PAULA REIGOTA FERREIRA CATINI. 
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RELATOR                          : ANGELA ISSA HAONAT 
COLEGIADO                      :5ª TURMA JULGADORA DA 2ª CÂMARA CRIMINAL 
37 Apelação Criminal N° 0001332-95.2021.8.27.2731/TO 
ORIGEM                             : JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE PARAÍSO DO TOCANTINS. 
APELANTE                        : MINISTÉRIO PÚBLICO. 
PROC.DE JUSTIÇA            : JOSÉ MARIA DA SILVA JÚNIOR. 
APELADO                          : SAMARA MESSIAS DOS SANTOS RAMOS. 
DEF.PÚBLICA                    : ESTELAMARIS POSTAL. 
RELATOR                          : ANGELA ISSA HAONAT 
COLEGIADO                      :5ª TURMA JULGADORA DA 2ª CÂMARA CRIMINAL 
38 Apelação Criminal N° 0002648-92.2019.8.27.2706/TO 
ORIGEM                             : JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE ARAGUAÍNA. 
APELANTE                        : LUCAS LIMA SANTOS. 
DEF.PÚBLICA                    : ESTELAMARIS POSTAL. 
APELADO                          : MINISTÉRIO PÚBLICO. 
PROMOT.DE JUSTIÇA       : JACQUELINE BORGES SILVA TOMAZ. 
RELATOR                          : ANGELA ISSA HAONAT 
COLEGIADO                      :5ª TURMA JULGADORA DA 2ª CÂMARA CRIMINAL 
39 Apelação Criminal N° 0035839-88.2021.8.27.2729/TO 
ORIGEM                             : JUIZO DA 3ª VARA CRIMINAL DE PALMAS. 
APELANTE                        : CLAUDEMIR ALVES DA CRUZ. 
DEF.PÚBLICA                    : ESTELAMARIS POSTAL. 
APELADO                          : MINISTÉRIO PÚBLICO. 
PROCURADOR                  : MARCOS LUCIANO BIGNOTI. 
RELATOR                          : ANGELA ISSA HAONAT 
COLEGIADO                      :5ª TURMA JULGADORA DA 2ª CÂMARA CRIMINAL 
40 Apelação Criminal N° 0000194-04.2022.8.27.2717/TO 
ORIGEM                             : JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE GURUPI. 
APELANTE                        : EDIVAN ALVES GOMES. 
DEF.PÚBLICA                    : ESTELAMARIS POSTAL. 
APELADO                          : MINISTÉRIO PÚBLICO. 
PROMOT.DE JUSTIÇA       : JACQUELINE BORGES SILVA TOMAZ. 
RELATOR                          : ANGELA ISSA HAONAT 
COLEGIADO                      :5ª TURMA JULGADORA DA 2ª CÂMARA CRIMINAL 
  
 

1º GRAU DE JURISDIÇÃO 
ARAGUAINA 

Central de execuções fiscais 

Editais 
EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO 
O(a) Magistrado(a), ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que através 
deste CITA o(s) executado(s): JUELIZA MONTEIRO BORGES - CPF n°: 05084399818, para que tome conhecimento da 
existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0006049-94.2022.8.27.2706, que lhe move o MUNICIPIO DE 
ARAGUAINA, representada pela CDA n° 20210048255, datada de 16/09/2021. Bem como intimar INTIMAR a(s) parte(s) 
executada, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente as contrarazões, acerca da APELAÇÃO, interposta pelo Municipio 
de Araguaina, acostada no evento 14- APELAÇÃO1, referente a SENTENÇA, proferida no evento 9 – SENT1, que EXTINGUIU, 
o presente feito, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. 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 20 dias do mês 
de outubro de 2022. Eu, AMAURI SOUSA MOURA, Auxiliar Judiciário, que o digitei. SERGIO APARECIDO PAIO - Juiz de 
Direito. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO 
O(a) Magistrado(a), ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que através 
deste CITA o(s) executado(s): ALESSANDRO AQUINO DIAS - CPF n°: 02311975196, para que tome conhecimento da 
existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0006310-59.2022.8.27.2706, que lhe move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, 
representada pela CDA n° 20210048602, datada de 20/09/2021. Bem como intimar INTIMAR a(s) parte(s) executada, para que, 
no prazo de 15 (quinze) dias, apresente as contrarazões, acerca da APELAÇÃO, interposta pelo Municipio de Araguaina, 
acostada no evento 14- APELAÇÃO1, referente a SENTENÇA, proferida no evento 9 – SENT1, que EXTINGUIU, o presente 



ANO XXXIV-DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 5293 PALMAS-TO, SEXTA-FEIRA, 21 DE OUTUBRO DE 2022 8 

 

 
 

feito, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. 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 20 dias do mês de 
outubro de 2022. Eu, AMAURI SOUSA MOURA, Auxiliar Judiciário, que o digitei. SERGIO APARECIDO PAIO - Juiz de Direito. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO 
O(a) Magistrado(a), ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que através 
deste CITA a(s) executada(s): GENECY DA SILVA MENEZES - CPF n°: 01002188148, para que tome conhecimento da 
existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0003509-73.2022.8.27.2706, que lhe move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, 
representada pela CDA n° 20210048464, datada de 17/09/2021. Bem como intimar INTIMAR a(s) parte(s) executada, para que, 
no prazo de 15 (quinze) dias, apresente as contrarazões, acerca da APELAÇÃO, interposta pelo Municipio de Araguaina, 
acostada no evento 14- APELAÇÃO1, referente a SENTENÇA, proferida no evento 9 – SENT1, que EXTINGUIU, o presente 
feito, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.  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 20 dias do mês de 
outubro de 2022. Eu, AMAURI SOUSA MOURA, Auxiliar Judiciário, que o digitei. SERGIO APARECIDO PAIO - Juiz de Direito. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO 
O(a) Magistrado(a), ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que através 
deste CITA o(s) executado(s): VIVIANE OLIVEIRA ALMEIDA - CPF n°: 05877854119, para que tome conhecimento da 
existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0007427-85.2022.8.27.2706, que lhe move o MUNICIPIO DE 
ARAGUAINA, representada pela CDA n° 20210048154, datada de 15/09/2021. Bem como intimar INTIMAR a(s) parte(s) 
executada, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente as contrarazões, acerca da APELAÇÃO, interposta pelo Municipio 
de Araguaina, acostada no evento 14- APELAÇÃO2, referente a SENTENÇA, proferida no evento 9 – SENT1, que EXTINGUIU, 
o presente feito, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.  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 20 dias do mês 
de outubro de 2022. Eu, AMAURI SOUSA MOURA, Auxiliar Judiciário, que o digitei. SERGIO APARECIDO PAIO - Juiz de 
Direito. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO Nº 6698110 
O Magistrado, 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 
00063910820228272706, proposta pelo PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE ARAGUAINA, ESTADO DO TOCANTINS 
em face de SOLIMAR ROBERTA SILVA, pessoa física de direito privado, inscrita no CPF sob o nº  034.112.591-16, que em 
cumprimento ao presente, CITA o presente executado, para que tome conhecimento da existência desta ação, E INTIMAR as 
partes executadas que atualmente encontram-se em lugares incertos e não sabido, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 
apresente as contrarazões, acerca da APELAÇÃO, interposta pelo MUNICIPIO DE ARAGUAINA, acostada no evento  14 - 
APELAÇÃO1, referente a SENTENÇA, proferida no evento 09- SENT, que EXTINGUIU, o presente feito, sem resolução de 
mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou 
expedir o presente edital que será publicado uma (01) vez no Diário Oficial da Justiça e afixado no placar do Fórum local. DADO 
E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos 21 dias do mês de outubro de 2022. Eu, THAYZA 
CARVALHO RODRIGUES, Auxiliar Judiciário, que o digitei. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO Nº 6683977 
O Magistrado, 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 
00035131320228272706, proposta pelo PROCURADORIA GERAL DO  MUNICIPIO DE ARAGUAINA, ESTADO DO 
TOCANTINS em face de GERLEI ROCHA ROLINS DE QUEIROZ, pessoa fisica de direito privado, inscrita no CPF sob o 
nº  030.181.781-22, que em cumprimento ao presente, CITA o presente executado, para que tome conhecimento da existência 
desta ação, E INTIMAR as partes executadas que atualmente encontram-se em lugares incertos e não sabido, para que, no 
prazo de 15 (quinze) dias, apresente as contrarazões, acerca da APELAÇÃO, interposta pelo MUNICIPIO DE ARAGUAINA, 
acostada no evento 14 - APELAÇÃO1, referente a SENTENÇA, proferida no evento 09 - SENT, que EXTINGUIU, o presente 
feito, com resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. 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 20 dias do mês de 
outubro de 2022. Eu, THAYZA CARVALHO RODRIGUES, Auxiliar Judiciário, que o digitei. 
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Editais de intimações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO - Prazo: 15 (quinze) dias,Nº 6689703 
O(A) Magistrado(a), 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 
0006493-30.2022.8.27.2706, proposta pelo MUNICIPIO DE ARAGUAINA em face de TIAGO LUIS DE OLIVEIRA SOUSA, 
pessoa física, inscrita no CPF sob o nº  025.320.213-22, sendo o mesmo para CITAR a(s) parte(s) executada(s) que atualmente 
encontram-se em lugares incertos e não sabido, do inteiro teor da presente Execução Fiscal, que lhe move o  MUNICIPIO DE 
ARAGUAÍNA, para fins de cobrança, bem como intimar INTIMAR a(s) parte(s) executadas, para que, no prazo de 15 (quinze) 
dias, apresente as contrarrazões, acerca da APELAÇÃO, interposta pelo Municipio de Araguaina, acostada no evento 14- INIC1, 
referente a SENTENÇA, proferida no evento 9 – SENT1, que EXTINGUIU, o presente feito, sem resolução de mérito, nos termos 
do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. 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 20 dias do mês de outubro de 2022. Eu, MARCO AURÉLIO BISPO E 
SILVA, Auxiliar Judiciário, que o digitei. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO (PRAZO DE 15 DIAS) Nº 6617636  
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 
50001511620028272706, proposta pelo ESTADO DO TOCANTINS em face de SUPERMERCADO VILA NOVA LTDA, inscrita no 
CNPJ sob o nº  00.864.761/0001-91, GLEISON ALVES ROCHA, CPF N° 94193460134 E LARA ANIELLE ANDRADE, CPF N° 
01696158125, sendo o mesmo para INTIMAR as partes executadas que atualmente encontram-se em lugares incertos e não 
sabido, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente as contrarazões, acerca da APELAÇÃO, interposta pelo Estado do 
Tocantins, acostada no evento 42 - APELAÇÃO1, referente a SENTENÇA, proferida no evento 37 - SENT, que EXTINGUIU, o 
presente feito, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, c/c artigo 924, inciso II, do Código de Processo 
Civil. 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 outubro de 2022. Eu, Isabel Arruda de Sousa, Auxiliar Judiciário, que o digitei. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO - Prazo: 15 (quinze) dias Nº 6689375 
O(a) Magistrado(a), 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 0018573-
70.2015.8.27.2706, proposta pelo MUNICIPIO DE ARAGUAINA em face de HELIO MARIANO CELESTINO, CNPJ/CPF nº 
17041880168, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada que atualmente encontra-se em lugar incerto e não sabido, para 
que, no prazo de 15 (quinze) dias, tomar ciência do inteiro teor da decisão proferida no evento n.º 91 dos autos em epígrafe, a 
seguir transcrito: "... Ante o exposto, DEFIRO o pedido formulado pelo exequente no evento 89 para, decretar a 
indisponibilidade dos bens em nome do executado, indisponibilidade essa limitada ao valor atualizado da execução. 
Determino ao Cartório da Central de Execuções Fiscais que: A) Proceda com a indisponibilidade de bens imóveis em 
nome de HELIO MARIANO CELESTINO via Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB. Ressalto que, ao 
realizar tal medida, o cartório deverá certificar nos autos, acompanhando diariamente se houve resposta; b) Sobrevindo 
alguma resposta o cartório deverá imediatamente juntar aos autos e cientificar o exequente; c) Intimem-se as partes 
acerca da presente decisão. Ressalto que caso o ato citatório tenha sido realizado por meio de edital ou, não sendo 
possível a intimação pessoal dos executados acerca da presente decisão, determino desde logo que o ato seja 
perfectibilizado na modalidade editalícia. Intime-se. ". E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o 
presente edital que será publicado uma (01) vez no Diário Oficial da Justiça e afixado no placar do Fórum local. DADO E 
PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos 20 dias do mês de outubro de 2022. Eu, MARCUS 
VINICIUS COELHO DA SILVA, Auxiliar Judiciário, que o digitei. 
 
EDITAL de Intimação com prazo de 15 (quinze) dias  Nº 6646760 
O Magistrado, 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 0025655-
79.2020.8.27.2706, proposta pelo MUNICIPIO DE ARAGUAINA  ESTADO DO TOCANTINS em face de HELENA FIGUEIREDO 
MOTA, pessoa fisica de direito privado, inscrita no CPF sob o nº  713.453.101-53, sendo a mesma 
para INTIMAR a parte executada que atualmente encontra-se em lugar incerto e não sabido, para que, no prazo de 15 (quinze) 
dias, apresente as contrarazões, acerca da APELAÇÃO, interposta pelo MUNICIPIO DE ARAGUAINA, acostada no evento 26 - 
APELAÇÃO1, referente a SENTENÇA, proferida no evento 22 - SENT, que EXTINGUIU, o presente feito, com resolução de 
mérito, com base no artigo 487, inciso I, c/c artigo 924, inciso II, ambos do Código de Processo Civil . 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 17 dias do mês de 
outubro de 2022. Eu, Jucélia de Almeida Pedroso Souza, Auxiliar Judiciário, que o digitei. 
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Editais de citações com prazo de 30 dias 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
O(a) Magistrado(a), ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que através 
deste CITA o(s) executado(s): PAULO NUNES - CPF/CNPJ n°: 053.866.248-49, para que tome conhecimento da existência da 
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0031675-23.2019.8.27.2706, que lhe move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, 
no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a importância de R$ 18.773,26 (dezoito mil, setecentos e setenta e três reais e vinte e 
seis centavos), representada pela CDA n° 20190001172 20190001173 20190001174 20190001175 20190001176, datada de 
27/12/2019, acrescida de juros, atualização monetária e demais cominações legais, ou no mesmo prazo garantir(em) a 
Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a 
atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens à penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por 
terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte 
executada que será NOMEADO curador especial atuante perante esta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública de 
Araguaína , em caso de revelia. Tudo em conformidade com o despacho a seguir transcrito: "(....... 3. 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 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 20 dias do mês de 
outubro de 2022. Eu, SUELEM GONÇALVES MENDES, Auxiliar Judiciário, que o digitei. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO, com prazo de 30 (trinta) dias 
O(a) Magistrado(a), ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que através 
deste CITA o(s) executado(s): MW TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA - CPF/CNPJ n°: 012.994.130.001-81, por estar 
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 
0031342-71.2019.8.27.2706, que lhe move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para 
pagar a importância de R$ 98.800,42 (noventa e oito mil, oitocentos reais e quarenta e dois centavos), representada pela CDA n° 
20190002617 / 20190002618 / 20190002619, datada de 18/07/2019, acrescida de juros, atualização monetária e demais 
cominações legais, ou no mesmo prazo garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em 
estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens à 
penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do 
Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador especial atuante perante esta Vara de 
Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública de Araguaína , em caso de revelia. Tudo em conformidade com o despacho a 
seguir transcrito: "Realizada as buscas e não sendo localizado endereço diverso da inicial e encerrado todos os meios de 
localização dos endereços do(s) executado(s), defiro desde logo, caso haja pedido, a expedição do Edital de Citação, 
com prazo de 30 (trinta) dias, observando-se as disposições do art. 8º, IV, da Lei de Execuções Fiscais". E para que 
ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente edital que será publicado uma (01) vez no Diário Oficial da Justiça 
e afixado no placar do Fórum local. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos 
seis dias do mês de outubro de 2022. Eu, ANTONIO NETO ALVES BEZERRA, Auxiliar Judiciário, que o digitei.SERGIO 
APARECIDO PAIO, Juíza de Direito. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO, com prazo de 30 (trinta) dias 
O(a) Magistrado(a), ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que através 
deste CITA o(s) executado(s): TEREZA MACEDO DA SILVA - CPF/CNPJ n°: 427.192.751-15, por estar atualmente em lugar 
incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0010056-
03.2020.8.27.2706, que lhe move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a 
importância de R$ 4.922,82 (quatro mil, novecentos e vinte e dois reais e oitenta e dois centavos), representada pela CDA 
n°20200001784, datada de 04/02/2020, acrescida de juros, atualização monetária e demais cominações legais, ou no mesmo 
prazo garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito loca l, 
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 adver tida 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: "Realizada as buscas e 
não sendo localizado endereço diverso da inicial e encerrado todos os meios de localização dos endereços do(s) 
executado(s), defiro desde logo, caso haja pedido, a expedição do Edital de Citação, com prazo de 30 (trinta) dias, 
observando-se as disposições do art. 8º, IV, da Lei de Execuções Fiscais". E para que ninguém possa alegar ignorância, 
mandou expedir o presente edital que será publicado uma (01) vez no Diário Oficial da Justiça e afixado no placar do Fórum 
local. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos seis dias do mês de outubro de 
2022. Eu, ANTONIO NETO ALVES BEZERRA, Auxiliar Judiciário, que o digitei. SERGIO APARECIDO PAIO, Juíza de Direito. 
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EDITAL DE CITAÇÃO, com prazo de 30 (trinta) dias  
O(a) Magistrado(a), ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que através 
deste CITA o(s) executado(s): INES LOPES CORREIA - CPF/CNPJ n°: 770.827.531-87, por estar atualmente em lugar incerto e 
não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0006306-90.2020.8.27.2706, que 
lhe move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a importância de R$ 
25.940,62 (vinte e cinco mil, novecentos e quarenta reais e sessenta e dois centavos), representada pela CDA n° 20190036968 /  
20190036969 / 20190036970 / 20190036972 / 20190036973, datada de 18/12/2019, acrescida de juros, atualização monetária e 
demais cominações legais, ou no mesmo prazo garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, 
em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens à 
penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do  
Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador especial atuante perante esta Vara de 
Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública de Araguaína , em caso de revelia. Tudo em conformidade com o despacho a 
seguir transcrito: "Realizada as buscas e não sendo localizado endereço diverso da inicial e encerrado todos os meios de 
localização dos endereços do(s) executado(s), defiro desde logo, caso haja pedido, a expedição do Edital de Citação, 
com prazo de 30 (trinta) dias, observando-se as disposições do art. 8º, IV, da Lei de Execuções Fiscais". E para que 
ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente edital que será publicado uma (01) vez no Diário Oficial da Justiça 
e afixado no placar do Fórum local. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos 
seis dias do mês de outubro de 2022. Eu, LINDAUMIRA NERES DE LIMA, Auxiliar Judiciário, que o digitei.SERGIO 
APARECIDO PAIO, Juíza de Direito. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - com prazo de 30 (trinta) dias 
O(a) Magistrado(a), ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que através 
deste CITA o(s) executado(s): INES LOPES CORREIA - CPF/CNPJ n°: 770.827.531-87, por estar atualmente em lugar incerto e 
não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0006306-90.2020.8.27.2706, que 
lhe move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a importância de R$ 
25.940,62 (vinte e cinco mil, novecentos e quarenta reais e sessenta e dois centavos), representada pela CDA n° 20190036968 / 
20190036969 / 20190036970 / 20190036972 / 20190036973, datada de 18/12/2019, acrescida de juros, atualização monetária e 
demais cominações legais, ou no mesmo prazo garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, 
em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens à 
penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do  
Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador especial atuante perante esta Vara de 
Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública de Araguaína , em caso de revelia. Tudo em conformidade com o despacho a 
seguir transcrito: "Realizada as buscas e não sendo localizado endereço diverso da inicial e encerrado todos os meios de 
localização dos endereços do(s) executado(s), defiro desde logo, caso haja pedido, a expedição do Edital de Citação, 
com prazo de 30 (trinta) dias, observando-se as disposições do art. 8º, IV, da Lei de Execuções Fiscais". E para que 
ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente edital que será publicado uma (01) vez no Diário Oficial da Justiça 
e afixado no placar do Fórum local. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos 
seis dias do mês de outubro de 2022. Eu, LINDAUMIRA NERES DE LIMA, Auxiliar Judiciário, que o digitei. SERGIO 
APARECIDO PAIO, Juíza de Direito. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - com prazo de 30 (trinta) dias 
O(a) Magistrado(a), ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que através 
deste CITA o(s) executado(s): ESPÓLIO DE VALCIDES GAMA MORAIS - CPF/CNPJ n°: 025.261.401-10, por estar atualmente 
em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0008465-
35.2022.8.27.2706, que lhe move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a 
importância de R$ 20.722,03 (vinte mil, setecentos e vinte e dois reais e três centavos), representada pela CDA n° 
20210075962, 20210075963 datada de 23/11/2021, 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: "...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..." 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 20 dias do mês 
de outubro de 2022. Eu, AURÉLIA MATOS BRITO, Auxiliar Judiciário, que o digitei. SERGIO APARECIDO PAIO, Juiz de 
Direito. 
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EDITAL DE CITAÇÃO - com prazo de 30 (trinta) dias 
O(a) Magistrado(a), ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que através 
deste CITA o(s) executado(s): JOSEFA LIMA DA ROCHA - CPF/CNPJ n°: 060.062.131-68, por estar atualmente em lugar incerto 
e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0007737-91.2022.8.27.2706, 
que lhe move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a importância de R$ 
7.895,34 (sete mil, oitocentos e noventa e cinco reais e trinta e quatro centavos), representada pela CDA n° 20210077243, 
datada de 10/12/2021, 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: "...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..." 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 20 dias do mês de outubro de 
2022. Eu, AURÉLIA MATOS BRITO, Auxiliar Judiciário, que o digitei. SERGIO APARECIDO PAIO, Juiz de Direito. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - com prazo de 30 (trinta) dias 
O(a) Magistrado(a), ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que através 
deste CITA o(s) executado(s): LIONTINO RODRIGUES MARINHO - CPF/CNPJ n°: 025.237.791-53, por estar atualmente em 
lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0006063-
78.2022.8.27.2706, que lhe move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a 
importância de R$ 3.375,66 (três mil, trezentos e setenta e cinco reais e sessenta e seis centavos), representada pela CDA n° 
20220000089, datada de 07/01/2022, acrescida de juros, atualização monetária e demais cominações legais, ou no mesmo 
prazo garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito loca l, 
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 adver tida 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 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..." 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 20 dias do mês 
de outubro de 2022. Eu, AURÉLIA MATOS BRITO, Auxiliar Judiciário, que o digitei. SERGIO APARECIDO PAIO, Juiz de 
Direito. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - com prazo de 30 (trinta) dias 
O(a) Magistrado(a), ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que através 
deste CITA o(s) executado(s): T C D FEITOSA & CIA LTDA - CPF/CNPJ n°: 09.500.501/0001-01, por estar atualmente em lugar 
incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0005896-
61.2022.8.27.2706, que lhe move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a 
importância de R$ 11.935,26 (onze mil, novecentos e trinta e cinco reais e vinte e seis centavos), representada pela CDA n° 
29/12/2021, datada de 27/08/2021, 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: "....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..." 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 06 dias do mês 
de outubro de 2022. Eu, AURÉLIA MATOS BRITO, Auxiliar Judiciário, que o digitei. SERGIO APARECIDO PAIO, Juiz de 
Direito. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - com prazo de 30 (trinta) dias 
O(a) Magistrado(a), ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que através 
deste CITA o(s) executado(s): ESPÓLIO DE ANECY PEREIRA PARENTE - CPF/CNPJ n°: 135.649.191-04, por estar atualmente 
em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0005356-
13.2022.8.27.2706, que lhe move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a 
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importância de R$ 9.208,92 (nove mil, duzentos e oito reais e noventa e dois centavos), representada pela CDA n° 
20210077031, 20210077032 datada de 03/12/2021, 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: "...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..." 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 20 dias do mês 
de outubro de 2022. Eu, AURÉLIA MATOS BRITO, Auxiliar Judiciário, que o digitei. SERGIO APARECIDO PAIO, Juiz de 
Direito. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - com prazo de 30 (trinta) dias 
O(a) Magistrado(a), ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que através 
deste CITA o(s) executado(s): AGROPECUARIA VALE DO CORDA LTDA - CPF/CNPJ n°: 00.834.440.0001-44, por estar 
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 
0005351-59.2020.8.27.2706, que lhe move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para 
pagar a importância de R$ 59.008,33 (cinquenta e nove mil, oito reais e trinta e três centavos), representada pela CDA n° 
20200000922, 20200000923, 20200000924, 20200000925 datada de 24/01/2020, 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: "...- Realizada as buscas e não sendo localizado endereço diverso da inicial e encerrado todos os meios 
de localização dos endereços do(s) executado(s), defiro desde logo, caso haja pedido, a expedição do Edital de Citação, 
com prazo de 30 (trinta) dias, observando-se as disposições do art. 8º, IV, da Lei de Execuções Fiscais;..." E para que 
ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente edital que será publicado uma (01) vez no Diário Oficial da Justiça 
e afixado no placar do Fórum local. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos 20 
dias do mês de outubro de 2022. Eu, AURÉLIA MATOS BRITO, Auxiliar Judiciário, que o digitei. SERGIO APARECIDO PAIO, 
Juiz de Direito. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - com prazo de 30 (trinta) dias 
O(a) Magistrado(a), ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que através 
deste CITA o(s) executado(s): JAIR DIAS - CPF/CNPJ n°: 260.729.121-68, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, 
para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0005201-10.2022.8.27.2706, que lhe move o 
MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a importância de R$ 8.131,59 (oito mil, 
cento e trinta e um reais e cinquenta e nove centavos), representada pela CDA n° 20210078156, 20210078157 datada de 
27/12/2021, 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: "...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..." 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 20 dias do mês de outubro de 
2022. Eu, AURÉLIA MATOS BRITO, Auxiliar Judiciário, que o digitei. SERGIO APARECIDO PAIO, Juiz de Direito. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - com prazo de 30 (trinta) dias 
O(a) Magistrado(a), ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que através 
deste CITA o(s) executado(s): CARLOS OLIVEIRA DA LUZ - CPF/CNPJ n°: 025.204.271-91, por estar atualmente em lugar 
incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0004967-
28.2022.8.27.2706, que lhe move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a 
importância de R$ 17.059,58 (dezessete mil, cinquenta e nove reais e cinquenta e oito centavos), representada pela CDA n° 
20210076386 E 20210076387 datada de 23/11/2021, 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 
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penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civi l, 
fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador especial atuante perante esta Vara de Execuções Fiscais e Ações 
de Saúde Pública de Araguaína , em caso de revelia. Tudo em conformidade com o despacho a seguir transcrito:  "... 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...." 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 20 dias do mês 
de outubro de 2022. Eu, AURÉLIA MATOS BRITO, Auxiliar Judiciário, que o digitei. SERGIO APARECIDO PAIO, Juiz de 
Direito. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - com prazo de 30 (trinta) dias 
O(a) Magistrado(a), ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que através 
deste CITA o(s) executado(s): NEMEZIA RODRIGUES CARNEIRO - CPF/CNPJ n°: 685.459.912-15, por estar atualmente em 
lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0004767-
21.2022.8.27.2706, que lhe move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a 
importância de R$ 8.506,21 (oito mil, quinhentos e seis reais e vinte e um centavos), representada pela CDA n° 
20210077078, datada de 07/12/2021, 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: "... 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..." 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 20 dias do mês 
de outubro de 2022. Eu, AURÉLIA MATOS BRITO, Auxiliar Judiciário, que o digitei. SERGIO APARECIDO PAIO, Juiz de 
Direito. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - com prazo de 30 (trinta) dias 
O(a) Magistrado(a), ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que através 
deste CITA o(s) executado(s): HUMBERTO ALTOBELLI - CPF/CNPJ n°: 059.136.241-49, por estar atualmente em lugar incerto 
e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0004631-24.2022.8.27.2706, 
que lhe move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a importância de R$ 
7.639,80 (sete mil, seiscentos e trinta e nove reais e oitenta centavos), representada pela CDA n° 20210078397, 20210078398 
E 20210078399  datada de 29/12/2021, 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: "...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...." 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 20 dias do mês 
de outubro de 2022. Eu, AURÉLIA MATOS BRITO, Auxiliar Judiciário, que o digitei. SERGIO APARECIDO PAIO, Juiz de 
Direito. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - com prazo de 30 (trinta) dias 
O(a) Magistrado(a), ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que através 
deste CITA o(s) executado(s): ADEJAIR VICENTE PREVIATO - CPF/CNPJ n°: 267.280.011-15, por estar atualmente em lugar 
incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0003873-
45.2022.8.27.2706, que lhe move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a 
importância de R$ 4.290,16 (quatro mil, duzentos e noventa reais e dezesseis centavos), representada pela CDA n° 
20220000107, datada de 07/01/2022, acrescida de juros, atualização monetária e demais cominações legais, ou no mesmo 
prazo garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito loca l, 
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 adver tida 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 o(s) 
executado(s) não seja(m) citado(s) no endereço da inicial, defiro desde logo, caso haja pedido, a expedição do Edital de 
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Citação, com prazo de 30 (trinta) dias, observando as disposições do art. 8º, IV, da Lei 6.830/80..." 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 ...... dias do mês 
de outubro de 2022. Eu, AURÉLIA MATOS BRITO, Auxiliar Judiciário, que o digitei. SERGIO APARECIDO PAIO, Juiz de 
Direito. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - com prazo de 30 (trinta) dias 
O(a) Magistrado(a), ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que através 
deste CITA o(s) executado(s): ELIS NUNES DE ANDRADE - CPF/CNPJ n°: 812.996.561-53, por estar atualmente em lugar 
incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0000242-
93.2022.8.27.2706, que lhe move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a 
importância de R$ 6.630,03 (seis mil, seiscentos e trinta reais e três centavos), representada pela CDA n° 20210044553, 
20210044554, 20210044555, datada de 23/08/2021, 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 Civi l, 
fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador especial atuante perante esta Vara de Execuções Fiscais  e Ações 
de Saúde Pública de Araguaína , em caso de revelia. Tudo em conformidade com o despacho a seguir transcrito:  "....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..." 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 20 dias do mês 
de outubro de 2022. Eu, AURÉLIA MATOS BRITO, Auxiliar Judiciário, que o digitei. SERGIO APARECIDO PAIO, Juiz de 
Direito. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - com prazo de 30 (trinta) dias Nº 6698488 
O(a) Magistrado(a), ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que através 
deste CITA o(s) executado(s): IRENE FIRMINO DOS SANTOS - CPF n°: 364.694.163-49, por estar atualmente em lugar incerto 
e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0003696-18.2021.8.27.2706, 
que lhe move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a importância de R$ 
1.893,95 (um mil, oitocentos e noventa e três reais e noventa e cinco centavos), representada pela CDA n° 20200040169, datada 
de 04/08/2020, acrescida de juros, atualização monetária e demais cominações legais, ou no mesmo prazo garantir(em) a 
Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a 
atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens à penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por 
terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte 
executada que será NOMEADO curador especial atuante perante esta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública de 
Araguaína , em caso de revelia. Tudo em conformidade com o despacho a seguir transcrito: "... Ante ao exposto, DEFIRO o 
pedido de citação editalícia formulado pelo exequente. Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Saúde 
que:1. Intime o exequente acerca do presente despacho; 2. Promova a citação do executado por meio de edital, com 
prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do art. 8º, inciso IV, da Lei de Execuções Fiscais; e 3.Decorrido o prazo 
supradelineado, intime a exequente para impulsionar o feito executivo no prazo de 30 (trinta) dias. Intime-se. Cumpra-
se." E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente edital que será publicado uma (01) vez no Diário 
Oficial da Justiça e afixado no placar do Fórum local. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do 
Tocantins, aos 21 dias do mês de outubro de 2022. Eu, JUCELIA DE ALMEIDA PEDROSO SOUZA, Auxiliar Judiciário, que o 
digitei. 
 

Editais de intimações de sentença com prazo de 15 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO - Prazo: 15 (quinze) dias 
O(a) Magistrado(a), 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 5000013-
20.2000.8.27.2706, proposta pelo PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO TOCANTINS e ESTADO DO TOCANTINS em 
face de MAURICIO PASSOS FERREIRA, MARIA DO CARMO BRINGEL AIRES, CESAR FRANKLIN DE CARVALHO AIRES, 
ADACI AIRES FERREIRA e DISVAL ALUGUEIS DE IMOVEIS LTDA, CNPJ/CPF nº 09080538191, 66344166134, 07506899191, 
66344190191 e 02820504000183, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada ADACI AIRES FERREIRA 663.441.901-
91, CESAR FRANKLIN DE CARVALHO AIRES 075.068.991-91, MARIA DO CARMO BRINGEL AIRES 663.441.661-34, para 
que, no prazo de 15 (quinze) dias, tomar ciência do inteiro teor da sentença proferida no evento n.º 88 dos autos em epígrafe, a 
seguir transcrito: "... Ante o exposto, com base no artigo 487, inciso I, c/c artigo 924, inciso II, ambos do Código de Processo 
Civil, julgo EXTINTO o feito com resolução de mérito, face ao pagamento. Sob a égide do Princípio da Causalidade, condeno a 
DISVAL ALUGUEIS DE IMOVEIS LTDA e MAURICIO PASSOS FERREIRA ao pagamento das despesas processuais finais, 
caso haja. Os honorários sucumbenciais foram devidamente quitados. Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e 
Ações de Saúde Pública que: 1. Cientifique as partes acerca do conteúdo da presente sentença; 2. Havendo constrição judicial 
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de bens ou valores, providenciem-se as liberações necessárias. Caso a constrição recaia sobre bem imóvel, oficie-se ao CRI 
determinando o seu cancelamento, cuja averbação ficará condicionada ao prévio recolhimento dos respectivos emolumentos 
pela parte interessada; 3. Após o trânsito em julgado, em cumprimento ao Ofício circular nº 
218/2017/PRESIDENCIA/DIGER/DIFIN/DFESP, de 23.08.2017, proceda o cartório com a conferência dos dados cadastrados no 
sistema e-PROC, a fim de verificar se eles correspondem aos documentos insertos no processo, certificando nos autos antes da 
remessa à COJUN, a(s) parte(s) condenada(s) ao pagamento das custas finais, seus dados (CPF, CNPJ, RG, telefone, 
endereço) e o valor da causa. Havendo renúncia ao prazo recursal, ou decorrido in albis, certifique-se o trânsito em 
julgado, procedam-se as baixas necessárias, e arquivem-se os autos. Cumpra-se.". E para que ninguém possa alegar 
ignorância, mandou expedir o presente edital que será publicado uma (01) vez no Diário Oficial da Justiça e afixado no placar  do 
Fórum local. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos 21 dias do mês de outubro de 
2022. Eu, SUELEM GONÇALVES MENDES, Auxiliar Judiciário, que o digitei. 
 

Às partes e aos advogados 
EXECUÇÃO FISCAL Nº 0023316-89.2016.8.27.2706/TO 
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
RÉU: RENILSON DE SOUSA BRAGA 
Ante o exposto, com base no artigo 487, inciso I, c/c artigo 924, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, julgo EXTINTO o 
feito com resolução de mérito, face ao pagamento. Sob a égide do Princípio da Causalidade, condeno a parte executada ao 
pagamento das despesas processuais finais, caso haja. Os honorários sucumbenciais foram devidamente 
quitados. Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública que:1.  Intime as partes acerca do 
conteúdo da presente sentença; 2. Havendo constrição judicial de bens ou valores, providenciem-se as liberações necessárias. 
Caso a constrição recaia sobre bem imóvel, oficie-se ao CRI determinando o seu cancelamento, cuja averbação ficará 
condicionada ao prévio recolhimento dos respectivos emolumentos pela parte interessada; 3. Caso seja interposto recurso de 
apelação: I) intime-se o apelado para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; II) apresentado recurso adesivo, intime-se a 
parte contrária para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; III) após, remetam-se os autos ao e. TJTO, independentemente de 
juízo de admissibilidade (CPC, art. 1.010, § 3º), a ser realizado pelo relator do recurso (CPC, art. 932, III); 4.Após o trânsito em 
julgado, em cumprimento ao Ofício circular nº 218/2017/PRESIDENCIA/DIGER/DIFIN/DFESP, de 23.08.2017, proceda o cartório 
com a conferência dos dados cadastrados no sistema e-PROC, a fim de verificar se eles correspondem aos documentos insertos 
no processo, certificando nos autos antes da remessa à COJUN, a(s) parte(s) condenada(s) ao pagamento das custas finais, 
seus dados (CPF, CNPJ, RG, telefone, endereço) e o valor da causa. Havendo renúncia ao prazo recursal, ou decorrido  in 
albis, certifique-se o trânsito em julgado, procedam-se as baixas necessárias, e arquivem-se os autos. Cumpra-se. 
 
EXECUÇÃO FISCAL Nº 0022095-95.2021.8.27.2706/TO 
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
RÉU: JOSE DIAS WANDERLEY 
Ante o exposto, EXTINGO o feito sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, IX, do Código de Processo Civil. Sem 
condenação ao pagamento de despesas processuais e honorários sucumbenciais, ante a não instauração da lide.  Cientifique-
se o exequente acerca do conteúdo da presente sentença. Cumpra-se. SERGIO APARECIDO PAIO, Juiz de Direito  
 
EXECUÇÃO FISCAL Nº 0028549-62.2019.8.27.2706/TO 
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
RÉU: EVARISTO NETO CARVALHO 
Ante o exposto, com base no artigo 487, inciso I, c/c artigo 924, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, julgo EXTINTO o 
feito com resolução de mérito, face ao pagamento. Sob a égide do Princípio da Causalidade, condeno a parte executada ao 
pagamento das despesas processuais finais, caso haja. Os honorários sucumbenciais foram devidamente 
quitados. Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública que: 1. Cientifique as partes acerca 
do conteúdo da presente sentença; 2. Havendo constrição judicial de bens ou valores, providenciem-se as liberações 
necessárias. Caso a constrição recaia sobre bem imóvel, oficie-se ao CRI determinando o seu cancelamento, cuja averbação 
ficará condicionada ao prévio recolhimento dos respectivos emolumentos pela parte interessada; 3. Após o trânsito em julgado, 
em cumprimento ao Ofício circular nº 218/2017/PRESIDENCIA/DIGER/DIFIN/DFESP, de 23.08.2017, proceda o cartório com a 
conferência dos dados cadastrados no sistema e-PROC, a fim de verificar se eles correspondem aos documentos insertos no 
processo, certificando nos autos antes da remessa à COJUN, a(s) parte(s) condenada(s) ao pagamento das custas finais, seus 
dados (CPF, CNPJ, RG, telefone, endereço) e o valor da causa. Certificado o trânsito em julgado, procedam-se as baixas 
necessárias, e arquivem-se os autos. Cumpra-se. 
 
EXECUÇÃO FISCAL Nº 0028549-62.2019.8.27.2706/TO 
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
RÉU: EVARISTO NETO CARVALHO 
Ante o exposto, com base no artigo 487, inciso I, c/c artigo 924, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, julgo EXTINTO o 
feito com resolução de mérito, face ao pagamento. Sob a égide do Princípio da Causalidade, condeno a parte executada ao 
pagamento das despesas processuais finais, caso haja. Os honorários sucumbenciais foram devidamente 
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quitados. Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública que: 1. Cientifique as partes acerca 
do conteúdo da presente sentença; 2. Havendo constrição judicial de bens ou valores, providenciem-se as liberações 
necessárias. Caso a constrição recaia sobre bem imóvel, oficie-se ao CRI determinando o seu cancelamento, cuja averbação 
ficará condicionada ao prévio recolhimento dos respectivos emolumentos pela parte interessada; 3. Após o trânsito em julgado, 
em cumprimento ao Ofício circular nº 218/2017/PRESIDENCIA/DIGER/DIFIN/DFESP, de 23.08.2017, proceda o cartório com a 
conferência dos dados cadastrados no sistema e-PROC, a fim de verificar se eles correspondem aos documentos insertos no 
processo, certificando nos autos antes da remessa à COJUN, a(s) parte(s) condenada(s) ao pagamento das custas finais, seus 
dados (CPF, CNPJ, RG, telefone, endereço) e o valor da causa. Certificado o trânsito em julgado, procedam-se as baixas 
necessárias, e arquivem-se os autos. Cumpra-se. 
 
EXECUÇÃO FISCAL Nº 5000013-20.2000.8.27.2706/TO 
AUTOR: ESTADO DO TOCANTINS 
RÉU: MAURICIO PASSOS FERREIRA 
RÉU: MARIA DO CARMO BRINGEL AIRES 
RÉU: CESAR FRANKLIN DE CARVALHO AIRES 
RÉU: ADACI AIRES FERREIRA 
RÉU: DISVAL ALUGUEIS DE IMOVEIS LTDA 
Ante o exposto, com base no artigo 487, inciso I, c/c artigo 924, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, julgo EXTINTO o 
feito com resolução de mérito, face ao pagamento. Sob a égide do Princípio da Causalidade, condeno a DISVAL ALUGUEIS DE 
IMOVEIS LTDA e MAURICIO PASSOS FERREIRA ao pagamento das despesas processuais finais, caso haja. Os honorários 
sucumbenciais foram devidamente quitados. Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública 
que: 1. Cientifique as partes acerca do conteúdo da presente sentença; 2. Havendo constrição judicial de bens ou valores, 
providenciem-se as liberações necessárias. Caso a constrição recaia sobre bem imóvel, oficie-se ao CRI determinando o seu 
cancelamento, cuja averbação ficará condicionada ao prévio recolhimento dos respectivos emolumentos pela parte interessada; 
3. Após o trânsito em julgado, em cumprimento ao Ofício circular nº 218/2017/PRESIDENCIA/DIGER/DIFIN/DFESP, de 
23.08.2017, proceda o cartório com a conferência dos dados cadastrados no sistema e-PROC, a fim de verificar se eles 
correspondem aos documentos insertos no processo, certificando nos autos antes da remessa à COJUN, a(s) parte(s) 
condenada(s) ao pagamento das custas finais, seus dados (CPF, CNPJ, RG, telefone, endereço) e o valor da causa. Havendo 
renúncia ao prazo recursal, ou decorrido in albis, certifique-se o trânsito em julgado, procedam-se as baixas necessárias, 
e arquivem-se os autos. Cumpra-se. 
 
EXECUÇÃO FISCAL Nº 5003871-73.2011.8.27.2706/TO 
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
RÉU: MARIA DO SOCORRO FERREIRA 
RÉU: LUENDA LAYARA FERREIRA DE ARAÚJO 
RÉU: BASILIO NETO 
Ante o exposto, com base no artigo 487, inciso I, c/c artigo 924, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, julgo EXTINTO o 
feito com resolução de mérito, face ao pagamento. Sob a égide do Princípio da Causalidade, condeno a executada LUENDA 
LAYARA FERREIRA DE ARAÚJO ao pagamento das despesas processuais finais, caso haja. Os honorários sucumbenciais 
foram devidamente quitados. Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública que: 
1. Cientifique-se o exequente acerca do conteúdo da presente sentença; 2. Havendo constrição judicial de bens ou valores, 
providenciem-se as liberações necessárias. Caso a constrição recaia sobre bem imóvel, oficie-se ao CRI determinando o seu 
cancelamento, cuja averbação ficará condicionada ao prévio recolhimento dos respectivos emolumentos pela parte interessada; 
3. Após o trânsito em julgado, em cumprimento ao Ofício circular nº 218/2017/PRESIDENCIA/DIGER/DIFIN/DFESP, de 
23.08.2017, proceda o cartório com a conferência dos dados cadastrados no sistema e-PROC, a fim de verificar se eles 
correspondem aos documentos insertos no processo, certificando nos autos antes da remessa à COJUN, a(s) parte(s) 
condenada(s) ao pagamento das custas finais, seus dados (CPF, CNPJ, RG, telefone, endereço) e o valor da causa. Havendo 
renúncia ao prazo recursal, ou decorrido in albis, certifique-se o trânsito em julgado, procedam-se as baixas necessárias, 
e arquivem-se os autos. Cumpra-se. 
 
EXECUÇÃO FISCAL Nº 0023358-02.2020.8.27.2706/TO 
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
RÉU: OZANA CLEMENTINA DE SOUSA 
Ante o exposto, com base no artigo 487, inciso I, c/c artigo 924, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, julgo EXTINTO o 
feito com resolução de mérito, face ao pagamento. Sob a égide do Princípio da Causalidade, condeno a parte executada ao 
pagamento das despesas processuais finais, caso haja. Os honorários sucumbenciais foram devidamente 
quitados. Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública que: 1. Cientifique o 
exequente acerca do conteúdo da presente sentença; 2. Havendo constrição judicial de bens ou valores, providenciem-se as 
liberações necessárias. Caso a constrição recaia sobre bem imóvel, oficie-se ao CRI determinando o seu cancelamento, cuja 
averbação ficará condicionada ao prévio recolhimento dos respectivos emolumentos pela parte interessada; 4. Após o trânsito 
em julgado, em cumprimento ao Ofício circular nº 218/2017/PRESIDENCIA/DIGER/DIFIN/DFESP, de 23.08.2017, proceda o 
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cartório com a conferência dos dados cadastrados no sistema e-PROC, a fim de verificar se eles correspondem aos documentos 
insertos no processo, certificando nos autos antes da remessa à COJUN, a(s) parte(s) condenada(s) ao pagamento das custas 
finais, seus dados (CPF, CNPJ, RG, telefone, endereço) e o valor da causa. Havendo renúncia ao prazo recursal, ou decorrido  in 
albis, certifique-se o trânsito em julgado, procedam-se as baixas necessárias, e arquivem-se os autos. Cumpra-se. 
 

Vara especializada no combate à violência contra a mulher 

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) CARLOS 
ALBERTO XAVIER, brasileiro, casado, comerciante, nascido aos 02/09/1966, natural de Ecoporanga/ES, filho de Judith Mendes 
Pereira e José Xavier Pereira, CPF nº 354.456.881-00, telefone (63) 99216-7299 , atualmente em lugar incerto e não sabido, o 
qual foi denunciado nas penas do artigo 147, caput, c.c artigo 61, inciso II, alíneas “a” e “f”, ambos do Código Penal, com as 
implicações da Lei nº 11.340/2006, nos autos de ação penal nº 0025952-52.2021.8.27.2706, 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 exc lusivo 
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. 
 

AUGUSTINÓPOLIS 
2ª Vara 

Editais de citações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
O Doutor Alan Ide Ribeiro da Silva, Juiz de Direito, titular da 2ª Escrivania da Comarca de Augustinópolis-TO, na forma da lei 
etc. FAZ SABER a todos quanto o presente Edital virem ou dele tiverem conhecimento, que tramita neste Juízo e Serventia 
Criminal os autos da ação penal nº 00056606820208272710, figurando como autor o Ministério Público do Estado do Tocantins e 
como acusado(s) JOVENIEL DA SILVA SANTOS, brasileiro, solteiro, agricultor, nascido aos 25/06/1990, filho de Rosângela 
Pereira da Silva e Ricardo Antônio dos Santos, inscrito no CPF nº 049.176.923-77, encontrando-se atualmente em lugar incerto e 
não sabido, conforme registra o bojo dos autos. Referido(s) acusado(s) encontra(m)-se denunciado(s) nestes autos, como 
incurso(s) nas sanções do art. 129, § 9° do Código Penal c/c art. 147, caput, do Código Penal c/c a Lei n° 11.340/2006 (Lei Maria 
da Penha),. Ademais, como não tenha sido possível citá-los pessoalmente por estar em lugar incerto e não sabido, conforme 
retro apontado, pelo presente edital, PROCEDO a CITAÇÃO dos acusado mencionados para responder à acusação por escrito, 
no prazo de (10) dez dias (artigo 396 do CPP), podendo arguir preliminares e alegar tudo que interesse à sua defesa, oferecer 
documentos e justificações, especificar as provas pretendidas, e arrolar testemunhas, no máximo de 08 (oito), qualificando-as e 
requerendo sua intimação, quando necessário. Não apresentada a resposta no prazo legal, ou se o acusado citado não constituir  
defensor, o juiz nomeará Defensor Público para oferecê-la, concedendo-lhe vista dos autos por dez dias (artigo 396-A do CPP), 
estando a Defensoria Pública situada na Rua Castelo Branco, s/n, Centro, Augustinópolis-TO, endereço eletrônico: 
augustinopolis@defensoria.to.gov.br. Dado e passado nesta Cidade e Comarca de Augustinópolis, Estado do Tocantins. 
Elaborado por mim, BENONIAS FERREIRA GOMES, Técnico Judiciário, MAT. 43074. Alan Ide Riberio da Silva, Juiz de Direito. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
O Doutor Alan Ide Ribeiro da Silva, Juiz de Direito, titular da 2ª Escrivania da Comarca de Augustinópolis-TO, na forma da lei 
etc. FAZ SABER a todos quanto o presente Edital virem ou dele tiverem conhecimento, que tramita neste Juízo e Serventia 
Criminal os autos da ação penal nº 00004973920228272710, figurando como autor o Ministério Público do Estado do Tocantins e 
como acusado(s) , JOSÉ JUNIOR DINIZ SILVA, brasileiro, digitador, nascido aos 08/07/1994, filho de José Cícero Cavalcante 
Silva e Silvania Conceição Diniz, portador de documento de identidade RG n° 11335570 SSP/TO, encontrando-se atualmente 
em lugar incerto e não sabido, conforme registra o bojo dos autos. Referido(s) acusado(s) encontra(m)-se denunciado(s) nestes 
autos, como incurso(s) nas sanções do art. 330 do Código Penal c/c art. 42, caput, do decreto lei 3.688/1941 – LCP. 
Ademais, como não tenha sido possível citá-los pessoalmente por estar em lugar incerto e não sabido, conforme retro apontado, 
pelo presente edital, PROCEDO a CITAÇÃO dos acusado mencionados para responder à acusação por escrito, no prazo de (10) 
dez dias (artigo 396 do CPP), podendo arguir preliminares e alegar tudo que interesse à sua defesa, oferecer documentos e 
justificações, especificar as provas pretendidas, e arrolar testemunhas, no máximo de 08 (oito), qualificando-as e requerendo sua 
intimação, quando necessário. Não apresentada a resposta no prazo legal, ou se o acusado citado não constituir defensor, o ju iz 
nomeará Defensor Público para oferecê-la, concedendo-lhe vista dos autos por dez dias (artigo 396-A do CPP), estando a 
Defensoria Pública situada na Rua Castelo Branco, s/n, Centro, Augustinópolis-TO, endereço eletrônico: 
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augustinopolis@defensoria.to.gov.br. Dado e passado nesta Cidade e Comarca de Augustinópolis, Estado do Tocantins. 
Elaborado por mim, BENONIAS FERREIRA GOMES, Técnico Judiciário, mat. 43 
 

CRISTALÂNDIA 
1ª escrivania criminal 

Editais de intimações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE AUDIENCIA  
FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele EDITAL DE INTIMAÇÃO. O Doutor Wellington Magalhães, MM. Juiz de 
Direito desta cidade e Comarca de Cristalândia, Estado do Tocantins, na forma da lei, etc. FAZ SABER a todos quantos o 
presente edital de intimação virem ou conhecimento dele tiverem que neste juízo corre seus trâmites legais, os autos de Ação 
Penal, Processo nº 00040253720208272715, que a justiça pública move contra o (a) acusado, LEANDRO FREITAS DE 
CASTRO, brasileiro, natural de Lagoa da Confusão-TO filho de IVONEIDE FREITAS DA SILVA e GERALDO GOMES DE 
CASTRO, inscrito no CPF sob n. 015.932.136- 08 e RG n. 14.47.666-MG, estando atualmente em Local Incerto E Não Sabido, 
fica intimado (a) pelo presente sobre a designação de audiência de interrogatório a se realizar no dia 16/11/2022 às as 
15:00HRS, na sala de audiências do fórum local, por meio de videoconferencia, ficando, ainda, ciente de que a sessão ocorrerá 
independente de seu comparecimento. 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 15 de junho de 2021.Eu 
JEFERSSON RODRIGO RODRIGUES PEREIRA, Servidor da Secretaria, Vara Criminal, lavrei o presente. 
 

DIANÓPOLIS 
Juizado especial cível e criminal 

Editais de intimações de sentença com prazo de 15 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA COM PRAZO DE 15 DIAS 
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 0000107-85.2021.8.27.2716/TO 
AUTOR: JOSE AURELIO ALMEIDA DOS SANTOS 
RÉU: LEONARDO CLARK SANTOS 
SENTENÇA 
Vistos, 
Ante a satisfação da obrigação, JULGO EXTINTA a execução em trâmite, com fundamento no art. 924, inc. II, do Código de 
Processo Civil. 
Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. 
P.R.I. 
Dianópolis-TO, data certificada pelo sistema. 
Documento eletrônico assinado por JOÃO ALBERTO MENDES BEZERRA JÚNIOR, Juiz de Direito. 
 

FORMOSO DO ARAGUAIA 
1ª escrivania criminal 

Editais de citações com prazo de 15 dias 
Edital de citação e intimação prazo: 15 (quinze) dias 
AUTOS AÇÃO PENAL N° 0002317-37.2020.8.27.2719 
Ação Penal 
Autor: MINISTÉRIO PÚBLICO 
Acusado: PEDRO AUGUSTO ROCHA 
O Doutor Luciano Rostirolla, Juiz de Direito da Comarca de Formoso do Araguaia – TO, Estado do Tocantins, na forma da Lei, 
etc. FAZ SABER a todos os que o presente edital com prazo de quinze (15) dias virem, ou dele tiver conhecimento, que neste 
Juízo corre seus trâmites legais, a Ação Penal, nº. 0002317-37.2020.8.27.2719, que a Justiça Pública move contra o denunciado 
PEDRO AUGUSTO ROCHA, brasileiro, solteiro, sem profissão definida, nascida em 29/06/1989, RG N°CPF N°040.020.031-75, 
filha de Cleuza da Rocha, atualmente em lugar incerto e não sabido, como incurso na sanção do art. 306, caput, (conduzir 
veículo automotor sob a influência de álcool) da Lei N° 9.503/1997. Como este, encontra-se em lugar incerto e não sabido, 
conforme certificou o Senhor Oficial de Justiça, incumbido da diligência, fica citado pelo presente, para no prazo de 10 (dez) dias, 
apresentar DEFESA ESCRITA, através de advogado, nos termos do artigo 396 e 396-A, da Lei Complementar nº 11.719/2008, 
oportunidade em que poderá argüir preliminares e invocar todas as razões de defesa, oferecer documentos e justificações, 
especificar as provas que pretende produzir e arrolar até 08 (oito) testemunhas. Para conhecimento de todos será publicado o 
presente edital no Diário da Justiça e no Placar do Fórum local de costume. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de 
Formoso do Araguaia – TO, Estado do Tocantins, 20 de outubro de 2022. Eu, Mauro Leite Oliveira Júnior, Servidor de Secretaria, 
lavrei o presente. 
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GUARAÍ 
1ª vara cível 

Editais de citações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO  
Prazo: 15 (quinze) dias. 
O Juiz de Direito FÁBIO COSTA GONZAGA, respondendo pela 1ª Vara Cível da Comarca de Guaraí, 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 1ª Vara 
Cível, tramitam os autos da Ação abaixo: 
REFERÊNCIA  
Processo n° 0003564-86.2016.8.27.27211 - Chave Processo: 385880614516 
AÇÃO:  Execução Fiscal 
Exequente: ESTADO DO TOCANTINS 
Executado: DOCE DOCE CACAU LTDA - EPP E OUTROS 
FINALIDADE: 
INTIMAÇÃO dos Executados FRANCINEUSA RODRIGUES DE MIRANDA SIQUEIRA, CPF: 41818334100 e JALES SIQUEIRA 
MUNDIM NETO, CPF: 18954537120, da penhora em dinheiro pelo sistema SISBAJUD, no valor de R$ 2.914,22 (dois mil 
novecentos e quatorze reais e vinte e dois centavos), para oferecer embargos, no prazo de 15 (quinze) dias. 
QUANTIA DEVIDA (atualizada em 20/04/2021) : R$ 20.247,75 (vinte mil duzentos e quarenta e sete reais e setenta e cinco 
centavos) 
NATUREZA DA DÍVIDA: ICMS e acessórios. 
DATA E O NÚMERO DA INSCRIÇÃO NO REGISTRO DA DÍVIDA ATIVA: CDA nº C-2988, datada de 19/10/2016. 
DESPACHO do Evento 89: "De acordo com o artigo 275, §2º do CPC, as intimações poderão ser realizadas por edital quando 
necessário. Assim, caso frustrada a intimação pessoal da parte pelos meios ordinários para andamento do feito, é necessária a 
intimação por edital.Defiro o pedido apresentado pelo exequente no evento 87 e determino a intimação por edital dos executados 
quanto a penhora de valores realizada no evento 55.Expeça-se o competente edital com prazo de 15 dias.Decorrido o prazo 
supra, volvam-me os autos conclusos para apreciação dos demais requerimentos apresentados no evento 87.Intimem-se. 
Cumpra-se. MANUEL DE FARIA REIS NETOFÁBIO COSTA GONZAGA, Juiz de Direito" 
ENCERRAMENTO: Para que ninguém possa alegar ignorância expediu-se o presente que será devidamente publicado no Diário 
da Justiça e afixado no placar do Fórum Local. Lavrado aos 06 de outubro de 2022 no Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de 
Guaraí, Estado do Tocantins, com endereço na Av. Paraná esquina com Rua 8, s/n, Centro, Guaraí - TO, CEP 77700-000. Eu, 
Walter Lima Prado Neto, Servidor de Secretaria, digitei. 
 

Editais de citações com prazo de 30 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO  
Prazo: 30 (trinta) dias. 
O Juiz de Direito Fábio Costa Gonzaga, respondendo pela 1ª Vara Cível da Comarca de Guaraí, 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 1ª Vara Cível , 
tramitam os autos da Ação abaixo: 
REFERÊNCIA  
Processo n° 5000133-66.2010.827.2721 - Chave Processo: 273873796014 
AÇÃO:  Execução Fiscal 
Exequente: ESTADO DO TOCANTINS 
Executados: MARIA MADALENA ALVES DE BRITO, CPF: 60478594100 e MARIA MADALENA ALVES DE BRITO, CNPJ: 
37425576000100 
FINALIDADE: 
CITAÇÃO da parte  Executada MARIA MADALENA ALVES DE BRITO, CPF: 60478594100 e MARIA MADALENA ALVES DE 
BRITO, CNPJ: 37425576000100, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, paguem a importância devida com juros e multa de mora 
e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, custas processuais e honorários advocatícios, os quais foram fixados em 10%  
(dez por cento) do valor da causa, ou garanta a Execução, nos termos do artigo 11 da Lei nº 6.830/80. 
QUANTIA DEVIDA (original): R$ 110.366,72 (cento e dez mil trezentos e sessenta e seis reais e setenta e dois centavos). 
NATUREZA DA DÍVIDA: ICMS e acessórios. 
DATA E NÚMERO DA INSCRIÇÃO NO REGISTRO DA DÍVIDA ATIVA: CDA nº A-70/2010, A-71/2010, datada de 17/02/2010, 
extraída livro nº 22, fl. 70,71. 
DESPACHO do Evento 86: Tendo em vista que a negativa na tentativa de busca do endereço dos executados, DEFIRO o pedido 
de citação editalícia, ADVERTINDO a parte exequente que caso comprovado que alegou dolosamente a ocorrência das 
circunstâncias autorizadoras da citação por edital, incorrerá em multa de 05 (cinco) vezes o salário mínimo, revertida em 
benefício do citando (CPC, art. 258). EXPEÇA-SE edital, com prazo de 30 (trinta) dias úteis, observando o disposto no art. 257, 
do CPC. Em caso de não comparecimento da parte, NOMEIO como curador especial para defender os interesses do(s) 
executado(s) citado(s) por edital, a Defensoria Pública do Estado do Tocantins, nos termos do art. 72, II do CPC. INTIME-SE. 
CUMPRA-SE. 
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ENCERRAMENTO: Para que ninguém possa alegar ignorância expediu-se o presente que será devidamente publicado no Diário 
da Justiça. Lavrado aos 13 de outubro de 2022 no Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Guaraí, Estado do Tocantins, com 
endereço na Av. Paraná esquina com Rua 8, s/n, Centro, Guaraí - TO, CEP 77700-000. Eu, Jocimeire Araujo Fava Wengrat, 
digitei. 
 

2ª vara cível; família e sucessões infância e juventude 

Editais de citações com prazo de 30 dias 
JUSTIÇA GRATUITA 
EDITAL DE CITAÇÃO COM O PRAZO DE TRINTA (30) DIAS 
O Doutor Marcelo Eliseu Rostirolla, Juiz de Direito desta Vara de Família, Sucessões, Infância, Juventude e Cível da Comarca de 
Guaraí, Estado do Tocantins, na forma da lei, etc. FAZ SABER a todos quantos o presente Edital virem ou dele conhecimento 
tiverem, que por este Juízo e Escrivania de Família e Anexos processam os termos da Ação de Cumprimento de Sentença de 
Obrigação de Prestar Alimentos, registrada sob o n. 0005668-46.2019.8.27.2721, movida por T.M.DE S., em desfavor 
de AIRTON JOSÉ DE SOUZA, brasileiro, solteiro, empresário, filho de Ozires José de Souza e Nilza Maria de Jesus Souza, CPF 
n. 543.053.655-53; encontrando-se atualmente em lugar incerto e não sabido, e, por meio deste fica CITADO o executado, para, 
no prazo de 15 (quinze) dias, pagar o valor do débito fixado na condenação, que consta do demonstrativo discriminado e 
atualizado de crédito, acrescido das custas judiciais desembolsadas (salvo assistência judiciária gratuita), sob as penas da lei. 
Ficando ADVERTIDO que o pagamento voluntário no prazo fixado acima isentará o executado de multa de 10% (dez por cento), 
honorários advocatícios de 10% (dez por cento), sobre o valor cobrado (CPC, art. 523, § 1º), bem como de eventual protesto 
(CPC, art. 517) e ainda que, não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, será efetivado a penhora online, através do 
SISBAJUD, até o limite do valor devido (art. 523, § 3º do CPC). E para que ninguém alegue ignorância, mandou o MM. Juiz de 
Direito que fosse expedido o presente Edital que será devidamente publicado no Diário da Justiça e afixado no Placard do Fórum 
local, na forma e sob as penas da Lei.  DADO E PASSADO nesta cidade e comarca de Guaraí, Estado do Tocantins, aos 
10/10/2022. Eu, Elisânia Farias Coelho, estagiária, digitei, e eu, Edith Lázara Dourado Carvalho, Técnica Judiciária, conferi. 

Marcelo Eliseu Rostirolla 
Juiz de Direito 

 

GURUPI 
1ª vara cível 

Editais de citações com prazo de 30 dias 
EDITAL Nº 6692051 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE EVENTUAIS TERCEIOS INTERESSADOS, COM PRAZO DE 30 DIAS 
CITANDO: TERCEIROS INTERESSADOS.  
OBJETIVO: Intimação de eventuais terceiros interessados do inteiro teor do autos nº 00089940620228272722, chave n.º 
434768244822, Ação de Usucapião que move MARIA ENAIDE DE CARVALHO, em face de JOVELINA DE CARVALHO. E, em 
cumprimento ao art. 259, I do CPC, expediu-se o presente para que EVENTUAIS TERCEIROS INTERESSADOS TOMEM 
CIÊNCIA da propositura da ação e, querendo, ofereçam contestação, no prazo de 15 dias. E, para que chegue ao conhecimento 
de todos e no futuro não possam alegar ignorância, expediu-se o presente edital que será publicado na forma da lei. Dado e 
passado nesta cidade e Comarca de Gurupi-TO, 21 de outubro de 2022. João Carlos Resplandes Mota, Técnico Judiciário, o 
digitei e assino. Fabiano Gonçalves Marques - Juiz de Direito. 
  
 

1ª vara criminal 

Editais de intimações de sentença com prazo de 90 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA COM PRAZO DE 90 DIAS 
O Doutor Baldur Rocha Giovannine, MM. Juiz de Direito Respondendo pela 1ª Vara Criminal da Comarca de Gurupi (Portaria 
nº 843, de 06 de abril de 2022), na forma da lei etc. FAZ SABER a todos os que o presente edital virem, ou dele tiverem 
conhecimento, que neste Juízo corre seus trâmites legais a Ação Penal nº 0008658-70.2020.8.27.2722 que a Justiça Pública 
desta Comarca, como autora, move contra o acusado FRANCISCO DE ASSIS DINIZ DOS SANTOS, brasileiro, nascido em 23 
de junho de 1958, natural de Barreirinhas-MA, filho de Candida Diniz dos Santos, inscrito no CPF n° 252.341.453- 
87, atualmente em lugar incerto e não sabido, como incurso nas sanções do crime de art. 217-A, caput, c/c art. 226, II, na 
forma do art. 71, ambos do Código Penal e art. 241-D, parágrafo único, inciso I, do ECA. Ee para que chegue ao 
conhecimento do acusado, expediu-se o presente Edital, que será afixado no placar do Foro local e publicado uma vez no Diário 
da Justiça, ficando, assim, intimado do inteiro teor da sentença condenatória inserida no evento nº 90, cujo dispositivo segue 
transcrito: " Ante o exposto, nos termos do artigo 387, do Código de Processo Penal, JULGO PARCIALMENTE 
PROCEDENTE a pretensão punitiva manifestada na denúncia, e CONDENO o acusado FRANCISCO DE ASSIS DINIZ DOS 
SANTOS, nos termos do art. 217-A, caput, c/c, art. 226, II, ambos do Código Penal (vítima Emanuelly Santana Santos); art. 
217-A, caput, c/c art. 226, II, na forma do art. 71, ambos do Código Penal, por 11 vezes (vítima Emilly Geovana Gomes 
Santana); e art. 241-D, parágrafo único, inciso I, do ECA, por 2 vezes, na forma do art. 71 do Código Penal. Na mesma 
oportunidade, ABSOLVO o acusado, com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, da imputação prevista 
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no art. 215-A, c/c, art. 226, inciso II, ambos do Código Penal (vítima Emilly Geovana Gomes Santana), com pena definitiva 
fixada em 33 (trinta e três) anos e 02 (dois) meses de reclusão, e 11 (onze) dias-multa, a fração de 1/30 (um trigésimo) do 
salário mínimo, em razão da situação de hipossuficiência do acusado, em regime inicial fechado.". Dado e passado nesta 
cidade e Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins, aos data. Eu, Marilton Barros Ferreira, Técnico Judiciário de 1ª Instância, 
lavrei o presente. 
 

Cepema 

Decisões 
DECISÃO DE HOMOLOGAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 
Requerente: 4º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE GURUPI 
SEI: 22.0.000006498-3 
Trata-se de convênio estabelecido entre a Cepema e a instituição em epígrafe, para fins de destinação das penas pecuniárias e 
dos serviços gratuitos decorrentes de penas alternativas. A entidade apresentou projeto visando o recebimento de valor 
pecuniário para aquisição de telas de projeção e caixas de som para o centro de ensino do 4º Batalhão da Polícia Militar. Nos 
termos do art. 2º, alínea “c” da Portaria nº 01/2013 deste juízo, a assistente social da Cepema apresentou parecer que atestou: “a 
instituição solicitante exerce atividade de caráter essencial à justiça e segurança pública e apresentou projeto relevante.”; o 
Ministério Público, por sua vez, manifestou pelo deferimento do pedido, com a promoção ao final da prestação de contas. Houve 
a aprovação do projeto exposto, sendo-lhe concedido o valor de R$4.830,00 (quatro mil oitocentos e trinta reais). Pois bem. Após 
a liberação da verba, houve a prestação de contas em tempo hábil e nos moldes do disposto no art. 10, do Provimento nº 
15/2019 da CGJUS/TO, ocasião em que a requerente apresentou nota fiscal e fotografias, com apreciação pela assistente social 
da Cepema, assim como pelo Parquet, que pugnou pela sua homologação. Diante do exposto, não havendo nenhum 
impedimento e respeitando os ditames legais, homologo a prestação de contas do requerimento apresentado pelo 4º Batalhão da 
Polícia Militar do Tocantins, referente ao processo supramencionado, para que surtam os efeitos legais.EDILENE PEREIRA DE 
AMORIM ALFAIX NATÁRIO. Juíza de Direito da Cepema (Portaria nº 744, de 26 de março de 2.021). Gurupi/TO, 21 de outubro 
de 2022. Eu, Paulo Fernando Borges Almeida, Analista da Cepema – Gurupi/TO, lavrei o presente e o inseri. 
 
DECISÃO DE HOMOLOGAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 
Requerente: 4º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE GURUPI 
SEI: 21.0.000032114-9 
rata-se de convênio estabelecido entre a Cepema e a instituição em epígrafe, para fins de destinação das penas pecuniárias e 
dos serviços gratuitos decorrentes de penas alternativas. A entidade apresentou projeto visando o recebimento de valor 
pecuniário para reforma de cadeiras para salas de aula dos alunos soldados junto ao 4º Batalhão da Polícia Militar, sediado nesta 
cidade de Gurupi (ev. 4085472). Nos termos do art. 2º, alínea “c” da Portaria nº 01/2013 deste juízo, a assistente social da 
Cepema apresentou parecer que atestou: “a instituição solicitante exerce atividade de caráter essencial à justiça e segurança  
pública e apresentou projeto relevante.” (ev. 4086369); o Ministério Público, por sua vez, manifestou pelo deferimento  do pedido, 
com a promoção ao final da prestação de contas (ev. 4087186). Houve a aprovação do projeto exposto, sendo-lhe concedido o 
valor de R$15.680,00 (quinze mil seiscentos e oitenta reais), ev. 4087519. Pois bem. Após a liberação da verba, houve a 
prestação de contas em tempo hábil e nos moldes do disposto no art. 10, do Provimento nº 15/2019 da CGJUS/TO, ocasião em 
que a requerente apresentou nota fiscal e fotografias (ev. 4193508), com apreciação pela assistente social da Cepema (ev. 
4505325), assim como pelo Parquet, que pugnou pela sua homologação (ev. 4534971). Diante do exposto, não havendo nenhum 
impedimento e respeitando os ditames legais, homologo a prestação de contas do requerimento apresentado pelo 4º Batalhão da 
Polícia Militar do Tocantins, referente ao processo supramencionado, para que surtam os efeitos legais. EDILENE PEREIRA DE 
AMORIM ALFAIX NATÁRIO. Juíza de Direito da Cepema (Portaria nº 744, de 26 de março de 2.021). Gurupi/TO, 21 de outubro 
de 2022. Eu, Paulo Fernando Borges Almeida, Analista da Cepema – Gurupi/TO, lavrei o presente e o inseri. 
 
DECISÃO DE HOMOLOGAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 
Requerente: FAZENDA AGRÍCOLA E AGROPECUÁRIA DE CARIRI/TO 
SEI: 21.0.000031741-9 
Trata-se de convênio estabelecido entre a Cepema e a instituição em epígrafe, para fins de destinação das penas pecuniárias e 
dos serviços gratuitos decorrentes de penas alternativas. A entidade apresentou projeto visando o recebimento de valor 
pecuniário para aquisição de materiais de construção para edificação de duas salas de aula, banheiro e área de serviço, além de 
uma máquina de lavar roupa, tanque elétrico e bebedouro para usos dos apenados (ev. 4078407). Nos termos do art. 2º, alínea 
“c” da Portaria nº 01/2013 deste juízo, a assistente social da Cepema apresentou  parecer que atestou: “a instituição solicitante 
exerce atividade de caráter essencial à justiça e segurança pública, atuando diretamente na execução penal e apresentou proje to 
relevante com finalidade social e de caráter essencial à educação (ev. 4080208); o Ministério Público, por sua vez, manifestou 
pelo deferimento do pedido, com a promoção ao final da prestação de contas (ev. 4086861). Houve a aprovação do projeto 
exposto, sendo-lhe concedido o valor de R$34.570,58 (trinta e quatro mil quinhentos e setenta reais e cinquenta e oito centavos), 
ev. 4087033. Pois bem. Após a liberação da verba, houve a prestação de contas em tempo hábil e nos moldes do disposto no 
art. 10, do Provimento nº 15/2019 da CGJUS/TO, ocasião em que a requerente apresentou nota fiscal e fotografias (ev. 
4321202), com apreciação pela assistente social da Cepema (ev. 4505521), assim como pelo Parquet, que pugnou pela sua 
homologação (ev. 4534940). Diante do exposto, não havendo nenhum impedimento e respeitando os ditames legais, homologo a 
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prestação de contas do requerimento apresentado pela Fazenda Agrícola e Agropecuária de Cariri/TO, referente ao processo 
supramencionado, para que surtam os efeitos legais. EDILENE PEREIRA DE AMORIM ALFAIX NATÁRIO. Juíza de Direito da 
Cepema (Portaria nº 744, de 26 de março de 2.021). Gurupi/TO, 21 de outubro de 2022. Eu, Paulo Fernando Borges Almeida, 
Analista da Cepema – Gurupi/TO, lavrei o presente e o inseri. 
 
DECISÃO DE HOMOLOGAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 
Requerente: UNIDADE PENAL DE GURUPI- UPG 
SEI: 21.0.000029937-2 
Trata-se de convênio estabelecido entre a Cepema e a instituição em epígrafe, para fins de destinação das penas pecuniárias e 
dos serviços gratuitos decorrentes de penas alternativas. A entidade apresentou projeto visando o recebimento de valor 
pecuniário para aquisição de materiais de construção para construção de camas beliches na Unidade Penal de Gurupi (ev. 
4035639). Nos termos do art. 2º, alínea “c” da Portaria nº 01/2013 deste juízo, a assistente social da Cepema apresentou parecer 
que atestou: “a instituição solicitante exerce atividade de caráter essencial à justiça e segurança pública e apresentou projeto 
relevante (ev. 4046276); o Ministério Público, por sua vez, manifestou pelo deferimento do pedido, com a promoção ao final da  
prestação de contas (ev. 4059908). Houve a aprovação do projeto exposto, sendo-lhe concedido o valor de R$20.392,00 (vinte 
mil trezentos e noventa e dois reais), ev. 4066457. Posteriormente, após apreciação das partes, houve nova liberação ao adendo 
apresentado no valor de R$1.770,00 (mil setecentos e setenta reais), ev. 4186209. Pois bem. Após a liberação das verbas, 
houve a prestação de contas em tempo hábil e nos moldes do disposto no art. 10, do Provimento nº 15/2019 da CGJUS/TO, 
ocasião em que a requerente apresentou nota fiscal e fotografias (ev. 4504732), com apreciação pela assistente social da 
Cepema (ev. 4506712), assim como pelo Parquet, que pugnou pela sua homologação (ev. 4534937). Diante do exposto, não 
havendo nenhum impedimento e respeitando os ditames legais, homologo a prestação de contas do requerimento apresentado 
pela Unidade Penal de Gurupi, referente ao processo supramencionado, para que surtam os efeitos legais. EDILENE PEREIRA 
DE AMORIM ALFAIX NATÁRIO. Juíza de Direito da Cepema (Portaria nº 744, de 26 de março de 2.021). Gurupi/TO, 21 de 
outubro de 2022. Eu, Paulo Fernando Borges Almeida, Analista da Cepema – Gurupi/TO, lavrei o presente e o inseri. 
 
DECISÃO DE HOMOLOGAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 
Requerente: UNIDADE PENAL DE GURUPI- UPG 
SEI: 21.0.000025758-0 
Trata-se de convênio estabelecido entre a Cepema e a instituição em epígrafe, para fins de destinação das penas pecuniárias e 
dos serviços gratuitos decorrentes de penas alternativas. A entidade apresentou projeto visando o recebimento de valor 
pecuniário para aquisição e instalação de aparelho de ar condicionado junto a Unidade Penal de Gurupi (ev. 3963096). Nos 
termos do art. 2º, alínea “c” da Portaria nº 01/2013 deste juízo, a assistente social da Cepema apresentou parecer  que atestou: “a 
instituição solicitante exerce atividade de caráter essencial à justiça e segurança pública e apresentou projeto relevante.” (ev. 
3966887); o Ministério Público, por sua vez, manifestou pelo deferimento do pedido, com a promoção ao final da prestação de 
contas (ev. 3969554). Houve a aprovação do projeto exposto, sendo-lhe concedido o valor de R$2.348,00 (dois mil trezentos e 
quarenta e oito reais), ev. 3973848. Pois bem. Após a liberação da verba, houve a prestação de contas em tempo hábil e nos 
moldes do disposto no art. 10, do Provimento nº 15/2019 da CGJUS/TO, ocasião em que a requerente apresentou nota fiscal e 
fotografias (ev. 4035662), com apreciação pela assistente social da Cepema (ev. 4505418), assim como pelo Parquet, que 
pugnou pela sua homologação (ev. 4534961). Diante do exposto, não havendo nenhum impedimento e respeitando os ditames 
legais, homologo a prestação de contas do requerimento apresentado pela Unidade Penal de Gurupi, referente ao processo 
supramencionado, para que surtam os efeitos legais. EDILENE PEREIRA DE AMORIM ALFAIX NATÁRIO. Juíza de Direito da 
Cepema (Portaria nº 744, de 26 de março de 2.021). Gurupi/TO, 21 de outubro de 2022. Eu, Paulo Fernando Borges Almeida, 
Analista da Cepema – Gurupi/TO, lavrei o presente e o inseri. 
 
DECISÃO DE HOMOLOGAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 
Requerente: 8ª DEIC DE GURUPI-TO 
SEI: 21.0.000025754-8 
Trata-se de convênio estabelecido entre a Cepema e a instituição em epígrafe, para fins de destinação das penas pecuniárias e 
dos serviços gratuitos decorrentes de penas alternativas. A entidade apresentou projeto apresentado pela 7ª Delegacia Regional 
da Polícia Civil da Comarca de Gurupi, visando o recebimento de valor pecuniário para realização de manutenção de viatura 
caracterizada da 8ª Divisão Especializada de Repressão ao Crime Organizada (ev. 3963077). Nos termos do art. 2º, alínea “c” da 
Portaria nº 01/2013 deste juízo, a assistente social da Cepema apresentou parecer que atestou: “a instituição solicitante exe rce 
atividade de caráter essencial à justiça e segurança pública.” (ev. 3971268); o Ministério Público, por sua vez, manifestou pelo 
deferimento do pedido, com a promoção ao final da prestação de contas (ev. 4011231). Houve a aprovação do projeto exposto, 
sendo-lhe concedido o valor de R$3.843,00 (três mil oitocentos e quarenta e três reais), evento 4018512. Pois bem. Após a 
liberação da verba, houve a prestação de contas em tempo hábil e nos moldes do disposto no art. 10, do Provimento nº 15/2019 
da CGJUS/TO, ocasião em que a requerente apresentou nota fiscal e fotografias (ev. 4312834), com apreciação pela assistente 
social da Cepema (4316121), assim como pelo Parquet, que pugnou pela sua homologação (4534989). Diante do exposto, não 
havendo nenhum impedimento e respeitando os ditames legais, homologo a prestação de contas da 7ª Delegacia Regional da 
Polícia Civil em Gurupi, referente ao processo supramencionado, para que surtam os efeitos legais. EDILENE PEREIRA DE 
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AMORIM ALFAIX NATÁRIO. Juíza de Direito da Cepema (Portaria nº 744, de 26 de março de 2.021). Gurupi/TO, 21 de outubro 
de 2022. Eu, Paulo Fernando Borges Almeida, Analista da Cepema – Gurupi/TO, lavrei o presente e o inseri. 
 
DECISÃO DE HOMOLOGAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 
Requerente: 4º BATALHÃO DA POLICIA MILITAR DE GURUPI 
SEI: 21.0.000022891-2 
Trata-se de convênio estabelecido entre a Cepema e a instituição em epígrafe, para fins de destinação das penas pecuniárias e 
dos serviços gratuitos decorrentes de penas alternativas. A entidade apresentou projeto visando o recebimento de valor 
pecuniário para fortalecer a rede formada pelas instituições públicas disponíveis nesta cidade voltadas à proteção da mulher 
vítima de violência, estreitando e melhorando o fluxo de informações entre as mesmas, por meio de folders educacionais (ev. 
3907316 e 3949198). Nos termos do art. 2º, alínea “c” da Portaria nº 01/2013 deste juízo, a assistente social da Cepema 
apresentou parecer que atestou: “a instituição solicitante exerce atividade de caráter essencial à justiça e segurança pública e 
apresentou projeto relevante com finalidade social.” (ev. 3963133); o Ministério Público, por sua vez, manifestou pelo deferimento 
do pedido, com a promoção ao final da prestação de contas (ev. 3969561). Houve a aprovação do projeto exposto, sendo -lhe 
concedido o valor de R$520,00 (quinhentos e vinte reais), ev. 3993241. Pois bem. Após a liberação da verba, houve a prestação 
de contas em tempo hábil e nos moldes do disposto no art. 10, do Provimento nº 15/2019 da CGJUS/TO, ocasião em que a 
requerente apresentou nota fiscal e fotografias (ev. 4011466), com apreciação pela assistente social da Cepema (ev. 4505428), 
assim como pelo Parquet, que pugnou pela sua homologação (ev. 4534952). Diante do exposto, não havendo nenhum 
impedimento e respeitando os ditames legais, homologo a prestação de contas do requerimento apresentado pelo 4º Batalhão da 
Polícia Militar do Tocantins, referente ao processo supramencionado, para que surtam os efeitos legais. EDILENE PEREIRA DE 
AMORIM ALFAIX NATÁRIO. Juíza de Direito da Cepema (Portaria nº 744, de 26 de março de 2.021). Gurupi/TO, 21 de outubro 
de 2022. Eu, Paulo Fernando Borges Almeida, Analista da Cepema – Gurupi/TO, lavrei o presente e o inseri. 
 
DECISÃO DE HOMOLOGAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 
Requerente: UNIDADE PENAL DE GURUPI-TO 
SEI: 21.0.000005892-8 
Trata-se de convênio estabelecido entre a Cepema e a instituição em epígrafe, para fins de destinação das penas pecuniárias e 
dos serviços gratuitos decorrentes de penas alternativas. A entidade apresentou projeto visando o recebimento de valor 
pecuniário para aquisição de equipamentos de proteção individual – EPI, em razão da pandemia do COVID-19 (ev. 3606375). O 
Ministério Público, por sua vez, manifestou pelo deferimento do pedido, com a promoção ao final da prestação de contas (ev. 
3621352). Houve a aprovação do projeto exposto, sendo-lhe concedido o valor de R$1.857,50 (mil oitocentos e cinquenta e sete 
reais e cinquenta centavos). Pois bem. Após a liberação da verba, houve a prestação de contas em tempo hábil e nos moldes do 
disposto no art. 10, do Provimento nº 15/2019 da CGJUS/TO, ocasião em que a requerente apresentou nota fiscal (ev. 3627190), 
com apreciação pela assistente social da Cepema (ev. 4505371), assim como pelo Parquet, que pugnou pela sua homologação 
(ev. 4534957). Diante do exposto, não havendo nenhum impedimento e respeitando os ditames legais, homologo a prestação de 
contas do requerimento apresentado pela Unidade Penal de Gurupi, referente ao processo supramencionado, para que surtam 
os efeitos legais. EDILENE PEREIRA DE AMORIM ALFAIX NATÁRIO. Juíza de Direito da Cepema (Portaria nº 744, de 26 de 
março de 2.021). Gurupi/TO, 21 de outubro de 2022. Eu, Paulo Fernando Borges Almeida, Analista da Cepema – Gurupi/TO, 
lavrei o presente e o inseri. 
 
DECISÃO DE HOMOLOGAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 
Requerente: CASA DE PRISÃO PROVISÓRIA DE GURUPI-TO (CPP) 
SEI: 21.0.000017020-5 
Trata-se de convênio estabelecido entre a CEPEMA e a instituição em epígrafe, para fins de destinação das penas pecuniárias e 
dos serviços gratuitos decorrentes de penas alternativas. A entidade apresentou projeto visando o recebimento de valor 
pecuniário para financiamento de melhorias estruturais concernentes à iluminação da Unidade Penal de Gurupi (evento 
3796367). Nos termos do art. 2º, alínea “c” da Portaria nº 01/2013 deste juízo, a equipe da Cepema apresentou parecer 
informando pelo deferimento do pedido (evento 3813181); o MP, no mesmo sentido, não apresentou óbice para a concessão das 
verbas (evento 3826021). Houve a aprovação do projeto apresentado, sendo o pagamento efetuado diretamente para a empresa 
que apresentou menor orçamento (3828600), sendo-lhe concedido o valor de R$8.264,80 (oito mil duzentos e sessenta e quatro 
reais e oitenta centavos). Pois bem. Houve após a liberação da verba, nos moldes do disposto no Provimento nº 15/2019 da 
CGJTO, a prestação de contas (evento 3949045), com a apresentação de nota fiscal pertinente ao projeto, realizando a obra no 
local previamente determinado por ordem judicial. Houve também a apreciação da prestação de contas pela equipe da Cepema  
(evento 3963140), e pelo Ministério Público, que pugnou por usa homologação (3969557). Diante do exposto, homologo a 
prestação de contas da Unidade Penal de Gurupi, para que surtam os efeitos legais. EDILENE PEREIRA DE AMORIM ALFAIX 
NATÁRIO. Juíza de Direito da Cepema (Portaria nº 744, de 26 de março de 2.021). Gurupi/TO, 21 de outubro de 2022. Eu, Paulo 
Fernando Borges Almeida, Analista da Cepema – Gurupi/TO, lavrei o presente e o inseri. 
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MIRANORTE 
1ª escrivania criminal 

Editais de intimações de sentença com prazo de 60 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA COM PRAZO DE 60 DIAS 
Ação Penal n 0002938-47.2019.8.27.2726 
REU: EDIMAR RODRIGUES SIQUEIRA 
Defensor: Defensoria Pública 
RICARDO GAGLIARDI, Juiz de Direito desta Comarca, no uso de suas funções legais, e na forma da lei, etc. FAZ SABER, pelo 
presente edital com prazo de 60 dias, extraído dos autos de AP 0002938-47.2019.8.27.2726  em que figura como réu: EDIMAR 
RODRIGUES SIQUEIRA, já qualificado nos autos, INTIMAR da SENTENÇA condenatória, parte final a seguir transcrita: Ante o 
exposto, julgo procedente a pretensão estatal para condenar o réu EDIMAR RODRIGUES SIQUEIRA, na pena de 01 ano e 06 
meses de reclusão, por ter praticado o crime previsto no artigo 155, caput, do Código Penal. Em face da qualidade da pena 
prevista para o tipo penal ser de reclusão, da quantidade da pena aplicada, da observância das circunstancias judiciais 
desfavoráveis, na forma do art. 33, parágrafo 3º, do CP, aplico o regime inicial de cumprimento de pena aberto. Cabe 
substituição para pena restritiva de direito, sendo a medida poderá ser mais útil à sociedade e ao réu, pelos mesmos motivos 
acima: 1. Aplico ao réu a pena de pagamento de prestação pecuniária a ser recolhida em conta judicial própria da Comarca de 
Miranorte, junto à Caixa Econômica Federal. Para fixar o valor, na forma dos princípios da proporcionalidade, da igualdade 
material e da segurança jurídica (LOPES; DOTTI, 1999, p. 362), conjugo os artigos 59, caput, última parte (princípios da 
suficiência e da necessidade), 45, parágrafo 1º, e 49, parágrafo 1º, todos no estatuto penal base. Dos cálculos impingidos de 
forma proporcional à pena privativa de liberdade fixada, o resultado de 60 salários mínimos, que devem ser reduzidos em 30 
vezes para 02 salários mínimos, a ser destinada metade para a vítima e metade ao fundo de penas pecuniárias desta Comarca, 
em depósito judicial, que pode ser parcelado em até 18 prestações;  2. Aplico interdição de direitos, no sentido de não frequentar 
bares e nem ingerir ou portar bebidas alcoólicas em via pública ou local de acesso público, bem como recolhimento domiciliar a 
partir das 21h até às 05h, com a obrigação de comparecimento em reunião mensal com o CEPEM, por meio virtual; ou outras 
medidas, conforme indicação observada nas condições socioeconômicas do réu e seus familiares, voltada ao apoio pedagógico 
educacional ou material; 3. Deve ainda manter o endereço atualizado; e não se mudar sem prévia autorização judicial, e ainda 
sempre que for chamado, inclusive por meio de whatsapp, email ou telefone celular, que deverá deixar a disposição, 
devidamente atualizado.  Ricardo Gagliardi, juiz de Direito. Miranorte, 24 de agosto de 2022. 
 

NOVO ACORDO 
Diretoria do foro 

Portarias 
Portaria Nº 2505/2022 - PRESIDÊNCIA/DF N ACORDO, de 18 de outubro de 2022 
A DOUTORA ALINE MARINHO BAILÃO IGLESIAS, JUÍZA DE DIREITO DIRETORA DO FORO DA COMARCA DE NOVO 
ACORDO, ESTADO DO TOCANTINS, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, 
CONSIDERANDO a justificativa apresentada pela Comissão Permanente de Sindicância, juntada no ID nº 2098170, dos autos nº 
0000146-43.2022.2.00.0827; 
CONSIDERANDO o disposto no artigo 166, §3º da Lei nº 1818/2007. 
RESOLVE: 
Art. 1º - PRORROGAR por 30 (trinta) dias, o prazo para a Comissão Permanente de Sindicância instituída através da Portaria Nº 
2232/2022 - PRESIDÊNCIA/DF N ACORDO, concluir os trabalhos referentes aos autos nº 0000146-43.2022.2.00.0827. 
Esta Portaria entre em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 
 
Portaria Nº 2508/2022 - PRESIDÊNCIA/DF N ACORDO, de 18 de outubro de 2022 
A DOUTORA ALINE MARINHO BAILÃO IGLESIAS, JUÍZA DE DIREITO DIRETORA DO FORO DA COMARCA DE NOVO 
ACORDO, ESTADO DO TOCANTINS, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, 
CONSIDERANDO o que dispõem os artigos 42, "n" e 104, ambos da LC nº 10/96, Lei Orgânica do Poder Judiciário do Estado do 
Tocantins; 
CONSIDERANDO os artigos 174, II da Lei nº 1.818/07, Estatutos dos Servidores do Estado do Tocantins; 
CONSIDERANDO a Decisão Nº 4218 / 2021 - PRESIDÊNCIA/DF N ACORDO; 
CONSIDERANDO a Portaria Nº 285/2022 - PRESIDÊNCIA/DF N ACORDO, de 10 de fevereiro de 2022; 
CONSIDERANDO a Portaria Nº 320/2022 - CGJUS/ASJCGJUS, de 15 de fevereiro de 2022; 
CONSIDERANDO a Portaria Nº 1359/2022 - PRESIDÊNCIA/DF N ACORDO, de 08 de junho de 2022; 
CONSIDERANDO a Portaria Nº 1937/2022 - PRESIDÊNCIA/DF N ACORDO, de 12 de agosto de 2022; 
CONSIDERANDO a Portaria Nº 1938/2022 - PRESIDÊNCIA/DF N ACORDO, de 12 de agosto de 2022; 
CONSIDERANDO a Portaria Nº 2168/2022 - PRESIDÊNCIA/DF N ACORDO, de 12 de setembro de 2022; 
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CONSIDERANDO a solicitação expedida no ID nº 2068497, em que a Comissão Permanente de Sindicância solicita a 
recondução da Comissão, bem como a convalidação dos atos já praticados pela comissão anterior, e a concessão de novo prazo 
para o prosseguimento do feito até o relatório final; 
RESOLVE: 
Art. 1º DESIGNAR os atuais membros da Comissão Permanente de Sindicância para prosseguirem com a apuração dos fatos 
narrados nos eventos inicias. Composta pelos seguintes servidores: SILMA PEREIRA DE SOUSA OSTER (Escrivã Judicial, 
matrícula nº 89922, Presidente da Comissão, LUCIANE RODRIGUES DO PRADO FARIA, Técnico Judiciário, matrícula nº 
167441, membro, AURÉCIO BARBOSA FEITOSA, Auxiliar Judiciário, matrícula nº 252945, membro, RAELZA FERREIRA 
LOPES, Técnica Judiciária, matrícula 99624, suplente, para sob a presidência da primeira, constituírem a Comissão e dar 
continuidade, aos trabalhos de apuração e julgamento dos fatos de que trata o Processo PJECOR nº 0000008-
76.2022.2.00.0827, convalidando todos os atos já praticados. 
Parágrafo único. O suplente atuará nas hipóteses de impedimento ou suspeição de qualquer dos membros da Comissão 
Permanente de Sindicância. 
Art. 2º - FIXAR o prazo de trinta (30) dias para a sua conclusão e apresentação do relatório final, podendo, em caso de 
justificativa, ser eventualmente prorrogado por igual período (na forma do §3º do Art. 166 da Lei nº 1818/2007). 
Art. 3º - DETERMINAR ao (a) Senhor (a) Secretário (a) que providencie as instalações nas dependências do foro local para a 
referida comissão, ficando os seus membros autorizados a utilizarem computador e impressora para levar a bom termo os seus 
trabalhos. 
Art. 4º - DETERMINAR aos Senhores oficiais de Justiça que promova as intimações, notificações e/ou citações necessárias 
solicitadas pela comissão sindicante/processante. 
Art. 5º - O procedimento deverá tramitar sob SEGREDO DE JUSTIÇA, e deverá ser atribuído ao Presidente da Comissão a partir 
de então. 
Publique-se. Cumpra-se. 
 

PALMAS 
 Secretaria Judicial Unificada das Varas Cíveis 

Editais de citações com prazo de 30 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO 
PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS - AUTOS:0002800-08.2018.8.27.2729 
AUTOR: LEUSINA MELO DE SOUSA - CPF: 42581095172 
RÉU: JOSÉ FRANCISCO ARAÚJO DA CRUZ - CPF: 61403728364 
FAZ SABER a todos quantos que o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, que pelo Juizo da 6ª Vara Civel de 
Palmas/TO, tramita o processo de nº 0002800-08.2018.8.27.2729, Classe: Procedimento Comum Cível, proposta por LEUSINA 
MELO DE SOUSA em desfavor de JOSÉ FRANCISCO ARAÚJO DA CRUZ, e que por este meio procede a CITAÇÃO da parte 
Requerida JOSÉ FRANCISCO ARAÚJO DA CRUZ, CPF: 61403728364, atualmente em endereço incerto e não sabido, para 
tomar conhecimento da presente ação, bem como, para que no prazo de 15 (quinze) dias, ofereça defesa, sob pena de serem 
aceitos como verdadeiros os fatos articulados na inicial, cientificando-o que, em caso de revelia, será nomeado Curador Especial, 
conforme determinado no Despacho do evento 97.SILVANA MARIA PARFIENIUK, Juíza Coordenadora. 
 

PARAÍSO 
1ª vara criminal 

Editais de intimações de sentença com prazo de 30 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA-Prazo: 30(trinta) dias 
Autos de Ação Penal: 00066673220208272731     Chave: 311906659820. Acusado: JOSE FAUSTINO DE OLIVEIRA. RENATA 
DO NASCIMENTO E SILVA Juíza de Direito Titular da Única Vara Criminal desta Comarca de Paraíso do Tocantins/TO, na 
forma da lei etc...FAZ SABER a todos os que o presente Edital com o prazo de 30 (trinta) dias virem, ou dele tiverem 
conhecimento, que neste Juízo corre em seus trâmites legais, um processo crime em que o Ministério Público do Estado do 
Tocantins, como autor, move contra o sentenciado JOSE FAUSTINO DE OLIVEIRA-brasileiro, solteiro, motorista, nascido em 
04/08/1957, natural de Campo Mourão/PR, filho de Pedro Faustino de Oliveira e de Benedita dos Santos Oliveira, inscrito no CPF 
262.855.798-30 e RG 1.255.197/TO, residente na Rua 06, Qd. 02 n. 1412, Jardim América, em Paraíso/TO, Atualmente 
Recolhido Na Unidade Penal De Cristalândia-TO, o qual se encontra em lugar incerto e não sabido, conforme certificou o Senhor 
Oficial de Justiça incumbido da diligência, fica INTIMADO do inteiro teor da SENTENÇA ABSOLUTÓRIA, exarada nos autos 
epigrafados, Ante o exposto e considerando o que dos autos consta JULGO IMPROCEDENTE a pretensão punitiva do Estado 
para, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, ABSOLVER JOSÉ FAUSTINO DE OLIVEIRA, 
devidamente qualificado nos autos, da imputação versada na inicial acusatória". Para conhecimento de todos é passado o 
presente edital, cuja 2ª via fica afixada no local de costume. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Paraíso do 
Tocantins/TO, aos 19/10/2022. Eu (LUCIENE HAYASAKI MARQUES-Técnica Judiciária) que digitei e subscrevi. RENATA DO 
NASCIMENTO E SILVA-Juíza de Direito 
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PORTO NACIONAL 
1ª vara criminal 

Editais de intimações de sentença com prazo de 90 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO com prazo de 90 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 tiverem conhecimento, que por 
meio deste edital de Intimação fica o denunciado: CARLOS FERREIRA RODRIGUES, brasileiro, em união estável, agricultor, 
natural de Porto Nacional/TO, nascido em 29/06/1985, filho de Eliane Ferreira da Silva Rodrigues e de Fugêncio Rodrigues dos 
Santos, nos autos de ação penal nº 00151471520198272737, o qual se encontra atualmente em local incerto ou não sabido, 
intimado da sentença a seguir transcrita: “Assim, julgo parcialmente procedente o pedido e: 1- Condeno CARLOS FERREIRA 
RODRIGUES pela prática das infrações dispostas no artigo 129, §9º, do Código Penal, com as implicações da Lei 11.340/2006 
(Lei Maria da Penha) e artigo 24-A, da Lei nº 11.340/06, na forma do artigo 69 do Código Penal. 2- Absolvo CARLOS FERREIRA 
RODRIGUES da prática do crime previsto no artigo 147, do Código Penal, com as implicações da Lei 11.340/2006 (Lei Maria da 
Penha), com fulcro no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.”. Porto Nacional/TO, 20/10/2022. 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 20 dias do mês de outubro de 2022. Eu, Laura Stefani Soares e Silva, estagiária, lavrei e subscrevi. 
 

2ª vara cível 

Editais de citação 
EDITAL DE CITAÇÃO 
Prazo: 30 (trinta) dias 
Processo n.º 0009447-53.2022.8.27.2737 
Ação: Usucapião 
Requerente: INVESTCO SA 
Requerido: EDVALDO BARBOSA DE SOUZA - CPF: 018.272.781-53 
O Doutor ELIAS RODRIGUES DOS SANTOS, juiz de direito desta 2ª Vara Cível da Comarca de Porto Nacional, Estado do 
Tocantins, na forma da lei, etc. FAZ SABER a todos quanto o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, por este 
meio CITA os interessados, ausentes e desconhecidos (arts. 259, I do CPC), para tomar conhecimento dos termos da ação 
supramencionada, advertindo-os de que terão o prazo de 15 (quinze) dias (art. 335, III do CPC) para apresentar contestação, sob 
pena de serem aceitos como verdadeiros os fatos alegados pelo autor na inicial, nos termos dos dispositivos legais pertinentes, 
tudo em conformidade com a determinação judicial exarada nos autos acima identificados, pelo MM. Juiz de Direito desta 2ª Vara 
Cível. OBS: Os autos poderão ser acessados por meio dos números do processo, bem como da chave de acesso adrede 
identificados, no sitio: eproc.tjto.jus.br. SEDE DO JUÍZO: Edifício do Fórum - Anel Viário, próximo ao Centro Olímpico, Porto 
Nacional-TO. Fone: (63) 3363-1144. E para que chegue ao conhecimento de todos e no futuro não possam alegar ignorância, 
mandou expedir este que será publicado e afixado na forma da Lei. Porto Nacional-TO, 20/10/2022. Eu, Diana Mascarenhas 
Santos, técnica judiciária conferi e subscrevo. CERTIDÃO: Certifico e dou fé haver afixado uma cópia do presente edital no át rio 
do fórum. 
 

2ª vara criminal 

Editais de intimações com prazo de 30 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE MEDIDA PROTETVA COM PRAZO DE 30 DIAS 
AUTOS Nº 00033957520218272737 
Ação: Medida Protetiva de Urgência         
Vítima: ANA BEATRIZ DIAS MOREIRA 
Requerido: RAMILSON PEREIRA DE OLIVEIRA 
A Dra. Umbelina Lopes Pereira Rodrigues, MM. Juiza de Direito da 2ª Vara Criminal e Execuções Penais, Comarca de Porto 
Nacional, Estado do Tocantins, na forma da lei etc.FAZ SABER a todos os que o presente edital virem, ou dele tiverem 
conhecimento, e, em especial a vítima e requerido, que por este Juízo e Escrivania da 2ª Vara Criminal e Execuções Penais, 
tramitam os autos de Medida Protetiva de Urgência 00033957520218272737, em que figura como vítima S, brasileira,solteira 
,nascido aos03/09/1979,natural de Ceilândia/DF, filha de Raquel Xavier da Silva e do Francisco Casimiro Gomes, inscrita no CPF 
nº064.731.021-08, reside Rua Madeira,QD. 04 ,Lt. 08,Umuarama,Porto Nacional/TO,e, o requerido RAMILSON PEREIRA DE 
OLIVEIRA, brasileiro, nascido aos 05/08/1986,filho da Deusdetina Pereira de Oliveira ,reside na Avenida Cônego Trindade, 
225,setor Central,Monte do Carmo/TO,e, para que chegue ao conhecimento da vítima e do requerido, expediu-se o presente 
Edital ficando, assim, intimados do teor em síntese da decisão que segue: Ante o exposto, obedecendo aos princípios da 
dignidade da pessoa humana (art. 1º, III da CF), segurança (art. 5º, caput da CF), assistência à família (art. 226, § 8º da CF) e 
proteção à mulher no ambiente doméstico e familiar, conforme disciplina do art. 1º da Lei 11.340/06, e em consonância com o 
parecer do Ministério Público, acolho parcialmente os pedidos da ofendida, com fundamento no artigo, 22, inciso II e III, “a”  e 
artigo 23, inciso II e IV da Lei 11.340/2006, acolho os pedidos os pedidos formulados no evento de nº 01, com fundamento no 
artigo 22 e 23 da Lei 11.340/2006, Ante o exposto, determino a aplicação de  medida protetiva de urgência à RAMILSON 
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PEREIRA DE OLVIERA, com:1º) Afastamento cautelar de RAMILSON PEREIRA DE OLVEIRA da residência ou local de 
convivência com vítima ANA BEATRIZ DIAS MOREIRA;2º) Proibição de aproximação da vítima, ANA BEATRIZ DIAS 
MOREIRA, fixando um limite mínimo dedistância de 500 (quinhentos metros), entre esta e o suposto agressor RAMILSON 
PEREIRA DE OLIVEIRA;3°) Que o suposto agressor RAMILSON PEREIRA DE OLIVEIRA não permaneça no mesmo local que 
a vítima ANA BEATRIZ DIAS MOREIRA se encontrar.Determino ainda, conforme requerimento do representante do Ministério 
Público, o retorno dos autos à DEPOL para oitiva imediata, e com urgência, da genitora da criança e juntada de documentos do 
Conselho Tutelar e Equipe Médica responsável pelo caso, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 
suspensão/revogação do presente decisum.A presente decisão deverá servir como mandado de intimação.No cumprimento 
do mandado, o Oficial deverá explicar ao requerido de que ele terá a oportunidade de apresentar sua defesa. Também deve 
alertá-lo de que, no caso de não cumprimento das medidas impostas acima, poderá ser decretada, no caso de requerimento, a 
sua prisão preventiva.Intimem-se.  Comuniquem-se. Porto Nacional - TO, data certificada no sistema..DADO E PASSADO nesta 
cidade e Comarca de Porto Nacional, Estado do Tocantins, 18 de Outubro de 2022. Eu,Lucas Lopes Coelho Vianna , estagiário, 
lavrei e subscrevi.Umbelina Lopes Pereira Rodrigues. 
 

Editais de citações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 DIAS 
AUTOS Nº 00073958420228272737 
Ação: Ação Penal  
Autor: Ministério Público do Estado do Tocantins 
Acusados:MIGUEL LUCIANO BRITO   
A Dra.Umbelina Lopes Pereira Rodrigues , MM Juiza de Direito da 2ª Vara Criminal e Execuções Penais, Comarca de Porto 
Nacional, Estado do Tocantins, na forma da lei etc. FAZ SABER a todos os que o presente edital virem, ou dele tiverem 
conhecimento, que neste Juízo corre em seus trâmites legais os Autos de Ação Penal nº 00073958420228272737, que a Justiça 
Pública desta Comarca, como autora, move contra o(a)(s) acusado(a) MIGUEL LUCIANO BRITO, brasileiro, união estável, 
natural de Dois Irmãos do Tocantins/TO, nascido aos 13/10/1983, CPF nº 008.245.381-02, filho de Elza Luciano Brito, 
endereço declarado Avenida Comercial 04, nº 1372, em Paraíso do Tocantins/TO,que fica(m) CITADO(S) para, no prazo de 
15 (quinze) dias, responder(em) à acusação, por escrito, consistente de defesa prévia e exceções, podendo argüir preliminares e 
invocar todas as razões de defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas que pretende produzir e arrolar  
testemunhas, nos termos da denúncia extraída dos autos de 00073958420228272737,que a Justiça Pública, como autora, 
move contra o(s) mesmo(s), e na qual se acha(m) denunciado(s) como incurso(s) no artigo 180, “caput”, art. 311 e art. 
171 c/c art. 14, inciso II, todos do CP.Devendo constituir advogado para promover sua defesa, não apresentando, será 
nomeado Defensor Público. E, como não foi encontrado(s) para ser (em) citado(s) pessoalmente, fica(m) citado(s) pelo presente , 
a fim de ser (em) interrogado(s) e se ver (em) processar, promover (em) sua(s) defesa(s) e ser (em) notificado(s) dos ulteriores 
termos do processo, a que deverá(ão) comparecer, sob pena de revelia. Para conhecimento de todos é passado o presente 
Edital. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Porto Nacional, Estado do Tocantins, ao 21 de Outubro de 2022. Eu 
Lucas Lopes Coelho Vianna,Estagiário, lavrei e subscrevi.Umbelina Lopes Pereira Rodrigues– Juíza de Direito. 
 

3ª vara cível família 

Editais de intimações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 DIAS 
O Doutor  ELIAS RODRIGUES DOS SANTOS, Juíz de Direito em Substituição da Vara de Família, Sucessões, Infância e 
Juventude da Comarca de Porto Nacional, INTIMA o senhor JOSÉ HAMILTON ROSÁRIO DE SOUSA, filho de Domingas 
Rosário de Sousa, inscrito no CPF n.º 059.896.871-76, encontrado-se em local incerto, para os termos da Ação de  Medida de 
Proteção, autos nº 0002717-26.2022.8.27.2737, requerido pelo CONSELHO TUTELAR DO DISTRITO DE LUZIMANGUES - 
PORTO NACIONAL. Fica então INTIMADO para comparecer, perante este juízo, em Audiência Designada - Local: Vara de 
Família e Sucessões, Ifnância e Juventude - dia 26/10/2022 às 13:00 h.   E para que ninguém possa alegar ignorância 
mandou expedir o presente que será publicado e afixado na forma da Lei. DADO E PASSADO nesta cidade de Porto Nacional, 
Cartório de Família, Sucessões, Infância e Juventude, aos vinte e um dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e dois 
(21/10/2022) Eu, Bernadete Antonio de Carvalho - Servidora de Secretaria - que a digitei. 
 

TOCANTINÓPOLIS 
Vara de família, sucessões, infância, juventude e cível 

Editais de publicações de sentenças de interdição 
EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO 2ª PUBLICAÇÃO 
INTERDIÇÃO/CURATELA Nº 0000313-95.2019.8.27.2740/TO 
AUTOR: JUCILEIDE GOMES BARBOSA SANTOS 
RÉU: LUIZA GOMES BARBOSA 
EDITAL Nº 6556700 
Doutor HELDER CARVALHO LISBOA, MMº Juiz de Direito auxiliando esta Vara de Família, Sucessões, Infância, 
Juventude e Cível da Comarca de Tocantinópolis-TO, na forma da Lei, etc... FAZ SABER a todos que o presente virem, ou 
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dele tiverem conhecimento que foi decretada por sentença a INTERDIÇÃO de LUIZA GOMES BARBOSA, brasileira, solteira, 
aposentada, portadora da CI/RG sob o n°. 864.178 SSP/PA, e inscrita no CPF sob o nº 146.665.531-34, residente no endereço 
Rua Diamante nº 556, Centro, Tocantinópolis - TO, por incapacidade civil relativa, para exercer pessoalmente os atos da vida 
civil, tendo lhe sido nomeada CURADORA a Srª JUCILEIDE GOMES BARBOSA SANTOS, brasileira, casada, professora, 
portadora do RG nº 898420 SSP/TO, inscrita no CPF sob o nº 370.304.852-20, residente e domiciliada na Rua Equador nº 1085, 
Município de Tocantinópolis - TO, que deverá prestar o compromisso de bem e fielmente desempenhar o encargo, na forma da 
Lei, bem como de promover tratamento adequado ao interditando, não podendo por qualquer modo alienar ou onerar bens 
móveis, imóveis ou de quaisquer natureza, pertencentes ao interdito, sem autorização judicial. Dispositivo da SENTENÇA a 
seguir transcrita:  (...). Diante do exposto, e em consonância com o parecer ministerial, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, por 
consequência, JULGO EXTINTO A AÇÃO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC. DECRETO a 
interdição de LUIZA GOMES BARBOSA, por incapacidade civil relativa, para exercer pessoalmente os atos da vida civil, 
nomeando-lhe como curador(a) o(a) Sra. JUCILEIDE GOMES BARBOSA SANTOS, que deverá prestar o compromisso de bem e 
fielmente desempenhar o encargo, na forma da Lei, bem como de promover tratamento adequado ao interditando, não podendo 
por qualquer modo alienar ou onerar bens móveis, imóveis ou de quaisquer natureza, pertencentes ao interdito, sem autorização 
judicial. Em obediência ao disposto no artigo 755, § 3º do CPC, inscreva-se a presente sentença no registro de pessoas naturais, 
na forma do art. 9º, inc. III, do Código Civil e publique-se na imprensa local uma vez e no órgão oficial, por três vezes, com 
intervalo de dez dias, constando no edital os nomes do interdito e da curadora, a causa da interdição, os limites da curatela . Sem 
custas e sem honorários, em face do deferimento da assistência judiciária gratuita. Transitado em julgado promova-se a baixa 
definitiva, com as cautelas legais. Intimem-se. Cumpra-se. Tocantinópolis - TO, data certificada pelo sistema 
eletrônico. Documento eletrônico assinado por HELDER CARVALHO LISBOA, Juiz de Direito". E para que chegue ao 
conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, foi expedido o presente edital, que será publicado na forma da lei e 
afixado na sede deste Juízo, no lugar público e de costume. Dado e passado nesta cidade e Comarca de Tocantinópolis-TO, 
aos quatro dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e dois (04/10/2022). Eu,   Rosiane Gomes da Rocha de Oliveira, 
Servidora de Secretaria, que o digitei. HELDER CARVALHO LISBOA Juiz de Direito 
 

WANDERLÂNDIA 
Diretoria do foro 

Portarias 
PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 2492/2022 - PRESIDÊNCIA/DF WANDERLÂNDIA, de 18 de outubro de 2022. 
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE WANDERLÂNDIA, 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 médica, da 
servidora MARIA RITA CARDOSO, matrícula nº 150466, ocupante do cargo de OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR, da 
unidade de lotação COMARCA DE WANDERLÂNDIA - CENTRAL DE MANDADOS, no período de 01/06/2021 a 21/06/2021; 
CONSIDERANDO o Despacho Nº 75793 / 2022 - PRESIDÊNCIA/DF WANDERLÂNDIA proferido no SEI 22.0.000028061-9; 
RESOLVE: Art. 1º DESIGNAR o servidor cedido ao TJ/TO, ISMAR CASSIMIRO BRASIL FOLHA LEITE, matrícula 357752, 
para, sem prejuízo de suas funções, substituir a servidora afastada, 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. Publique-se. Cumpra-se. 
 

PUBLICAÇÕES PARTICULARES 
PORTO NACIONAL 

1ª Vara Cível 
Praça do centro olímpico, 00 - Bairro: setor Aeroporto - CEP: 77500-000 - Fone: (63)3363-1144 - https://www.tjto.jus.br/ - Email: 

civel1portonacional@tjto.jus.br 
  
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 0014758-64.2018.8.27.2737/TO 
AUTOR: MOVE BRASIL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA 
RÉU: GELSON MACIEL FERREIRA 

EDITAL Nº 6630191 
EDITAL DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS. 

O Doutor CIRO ROSA DE OLIVEIRA, MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível desta cidade e Comarca de Porto Nacional, Estado do 
Tocantins, na forma da lei, etc... FAZ SABER a todos que o presente Edital virem, ou dele conhecimento tiverem, que por este 
Juízo e respectiva Escrivania, processam os autos de   CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 0014758-64.2018.8.27.2737/TO - 
EXECUTADO: MOVE BRASIL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA    -    EXEQUENTE:    GELSON    MACIEL   
 FERREIRA..    Por     este meio INTIMAR   o EXECUTADO - MOVE BRASIL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, 
CNPJ: 02367554000157. Atualmente encontra-se em lugar incerto e não sabido, para tomar conhecimento da ação do 
Despacho/Decisão evento 92 transcrito: “DESPACHO/DECISÃO - Indefiro o pedido do evento90, tendo em vista que a parte 
executada MOVE BRASIL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, foi intimada por edital, para regularização 
processual (eventos 51/54), sendo assim, determino a intimação do requerido por   edital   para   cumprir   o   despacho   do   
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evento   81.   Prazo:   15 dias. Documento eletrônico assinado por CIRO ROSA DE OLIVEIRA, Juiz de Direito, na forma do 
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Instrução Normativa nº   5,   de   24   de   outubro   de   2011.  
 A   conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico http://www.tjto.jus.br, mediante o 
preenchimento do código verificador 6347688v2 e do código CRC 3bc2e6ce.” Tudo conforme: eventos 81; 92 e 98 - 
Despacho/Decisão; Petição Retificação do Edital. Informo a Vossa Senhoria, que acima está o número e chave de segurança do 
processo, QUE DEVE SER ACESSADO no site do Tribunal de Justiça deste Estado, no link e-Proc / 1° grau / consulta pública 
/ rito ordinário. para que não aleguem ignorância, mandou expedir o presente edital, que será publicado na forma da lei.  DADO 
E PASSADO nesta cidade e Comarca de Porto Nacional, Estado do Tocantins. Aos catorze dias do mês de outubro de 2022 
(14/10/2022). Eu, Elvanir Matos Gomes, Técnica Judiciária, digitei. CERTIDÃO: Certifico e dou fé haver afixado uma cópia do 
presente edital no átrio do fórum. Eu                                                         – Porteira dos Auditórios. Em         /        /2022. 
Documento eletrônico assinado por CIRO ROSA DE OLIVEIRA, Juiz de Direito, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, 
de 19 de dezembro de 2006 e Instrução Normativa nº 5, de 24 de outubro de 2011. A conferência da autenticidade do 
documento está disponível no endereço eletrônico http://www.tjto.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 
6630191v2 e do código CRC 7b7a38d1. 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): CIRO ROSA DE OLIVEIRA 
Data e Hora: 14/10/2022, às 15:59:1 
 

PALMAS 
Secretaria Judicial Unificada das Varas Cíveis  

Quadra AA SE 50 Avenida Joaquim Teotônio Segurado, Palácio Marquês de São João da Palma, 2º Andar, S/N, Fórum da 
Comarca de Palmas - Bairro: Plano Diretor Sul - CEP: 77021-654 - Fone: (63)3218-4569 - https://www.tjto.jus.br/ - Email: 

seci@tjto.jus.br 
  
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 0045588-71.2017.8.27.2729/TO 
REQUERENTE: MARIA CRISTINA DE ALENCAR SILVA 
REQUERIDO: NIOVANE PRATES VIANA 
  

EDITAL Nº 6416224 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
O Dr. Jossanner Nery Nogueira Luna, Juiz de Direito Auxiliar da 6ª Vara Civel de Palmas, no uso de suas atribuições legais na 
forma da Lei, etc. 
FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, que pelo Juízo da 6ª Vara Civel de Palmas, 
tramita o processo de nº. 0045588-71.2017.8.27.2729, Classe: Cumprimento de sentença, proposta por MARIA CRISTINA DE 
ALENCAR SILVA, em desfavor de NIOVANE PRATES VIANA, e que por este meio, procede a INTIMAÇÃO da parte Executada 
NIOVANE PRATES VIANA, CPF: 017.151.507-24, atualmente em endereço incerto e não sabido, para tomar conhecimento da 
presente ação, bem como, para que no prazo de 15 (quinze) dias úteis, pagar o valor descrito na petição inicial - R$ 72.779,81 
(setenta e dois mil setecentos e setenta e nove reais e oitenta e um centavos), conforme cálculos atualizados juntados pela 
parte exequente que cumpriu o disposto no artigo 509, caput, NCPC, sob pena de aplicação de multa de 10% (dez por cento) 
sobre o valor do débito, nos termos do artigo 523, § 1º, NCPC, sem prejuízo de penhora e avaliação de tantos bens quantos 
bastarem para satisfazer a dívida e demais encargos, conforme determinado no Despacho do evento 93. 
OBSERVAÇÕES: O presente edital foi expedido para que chegue ao conhecimento de todos, e que ninguém possa 
alegar ignorância, sendo que uma via será afixada no átrio do Fórum desta Comarca, bem como, será publicado no 
Diário da Justiça, na forma da lei. 
Tudo em conformidade com a petição inicial e decisão disponibilizadas via sistema e-Proc. Para ter acesso ao inteiro teor do 
processo, basta acessar a Consulta Pública no site do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, através do link: eproc - 
Consulta Pública :: (tjto.jus.br). Importante ressaltar, que o acesso à consulta pública do Poder Judiciário do Tocantins, a partir 
de agora será realizado mediante autenticação na plataforma via Gov.Br do Governo Federal, uma forma tranquila e 
transparente de login, buscando com isso tornar o acesso mais rápido e prático. Após fazer o login, será redirecionado para a 
página de consulta pública, bastando inserir o número e a chave do processo 245107854317 para acesso integral. 
Eu, Raimunda Pinto de Sousa, Servidor de Secretaria da Secretaria Judicial Unificada das Varas Cíveis de Palmas, que 
digitei, conferi e atesto ser autêntica a assinatura da MMª. Juíza de Direito abaixo lançada. 
Palmas/TO, data registrada pelo sistema. 
Documento eletrônico assinado por SILVANA MARIA PARFIENIUK, Juíza Coordenadora, na forma do artigo 1º, inciso III, da 
Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Instrução Normativa nº 5, de 24 de outubro de 2011. A conferência da autenticidade 
do documento está disponível no endereço eletrônico http://www.tjto.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 
6416224v3 e do código CRC ccb8a70a. 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): SILVANA MARIA PARFIENIUK 
Data e Hora: 19/9/2022, às 15:20:33 
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ARAGUAÍNA 
2ª Vara Cível 

Av. Filadélfia, 3650 - Bairro: Setor das Autarquias Estaduais - CEP: 77813-905 - Fone: (63)3501--1576 - Email: 
civel2araguaina@tjto.jus.br  

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL Nº 0017631-04.2016.8.27.2706/TO 
AUTOR: BANCO BRADESCO S.A. 
RÉU: ALYSSON SANTOS DE QUEIROZ 
RÉU: ENE CONSTRUTORA LTDA ME 

EDITAL Nº 6163431 
CITAÇÃO - PAGAMENTO DÍVIDA - INTIMAÇÃO - EMBARGOS 

O Juízo da 2ª Vara Cível de Araguaína, Estado do Tocantins, na forma da lei, FAZ SABER a todos quanto o presente Edital de 
Citação, com prazo de 30 (trinta) dias, virem e dele conhecimento tiverem, que se processa por este Juízo da 2ª Vara Cível, o 
feito da Execução de Título Extrajudicial, protocolo nº 0017631- 04.2016.8.27.2706 e chave do processo nº 228886393816, 
ajuizada entre as partes acima nominadas, e que por este meio CITA-SE a parte executada/requerida ENE CONSTRUTORA 
LTDA ME, pessoa jurídica de direito privado através de seu interveniente garantidor ALYSSON SANTOS DE QUEIROZ, CPF 
391.925.122- 91, atualmente em lugar incerto ou não sabido, por todos os termos da ação, para que no prazo de 03 (três) dias 
efetue o pagamento do valor total da dívida, no montante de R$ 118.016,34 (cento e dezoito mil, dezesseis reais e trinta e 
quatro centavos), acrescido de correção monetária, das custas, das despesas processuais e dos honorários advocatícios, ou, 
em igual prazo, nomeie bens passíveis de penhora, sob pena de não o fazendo ser penhorados livremente bens que bastem a 
garantir a execução, dívidas estas representadas Cédula de Crédito Bancário Empréstimo– Capital de Giro Nº 008.961.050. 
INTIMA-SE a parte executada/requerida acima nominada para, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS ÚTEIS (NCPC, art. 915); 
(i) oferecer   EMBARGOS;   ou,   (ii)   reconhecendo   o   crédito   do   exequente   e, 
comprovando o depósito de 30% (trinta por cento) do valor em execução, inclusive custas e honorários de advogado, 
REQUERER seja admitido PAGAR O RESTANTE EM ATÉ 06 (SEIS) PARCELAS MENSAIS, acrescidas de correção monetária 
e de juros de 1% (um por cento) ao mês. Tudo em conformidade com respeitável despacho do evento 15. E para que ninguém 
possa alegar ignorância, mandou expedir o presente edital, o qual será publicado no Diário da Justiça e duas  (2) vezes em jornal 
de circulação local, além de ser afixado no placar do Fórum local. Ressalva-se que a publicação será feita apenas em órgão 
oficial quando a parte for beneficiária da gratuidade da justiça. DADO E PASSADO nesta Cidade e Comarca de Araguaína, 
Estado do Tocantins, aos dezesseis dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e dois (16/08/2022). Eu, Ana Neri do Rego 
Cunha, Técnico Judiciário, que conferi e digitei. 
Documento eletrônico assinado por WANESSA LORENA MARTINS DE SOUSA MOTTA, Juíza de Direito, na forma do artigo 
1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Instrução Normativa nº 5, de 24 de outubro de 2011. A conferência da 
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico http://www.tjto.jus.br, mediante o preenchimento do código 
verificador 6163431v2 e do código CRC 18c8cd64. 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): WANESSA LORENA MARTINS DE SOUSA MOTTA 
Data e Hora: 17/8/2022, às 15:44:16 
 

SEÇÃO ADMINISTRATIVA 

CONSELHO DA MAGISTRATURA 
SECRETÁRIA: RITA DE CÁCIA ABREU DE AGUIAR 

Editais 
O Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, no uso das suas atribuições legais e regimentais, considerando o 
disposto no artigo 93, II, “b” e “e”, da Constituição Federal, na Resolução nº 106, do CNJ e nas Resoluções nº 146/2018 e 
32/2020, ambas editadas pelo Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, CIENTIFICA os juízes interessados acerca da 
deliberação tomada na 3ª Sessão Ordinária do Conselho da Magistratura, realizada no dia 20 de outubro de 2020. 
  
PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI Nº 22.0.000022436-0 
REQUERENTES: ALAN IDE RIBEIRO DA SILVA, ANDRÉ FERNANDO GIGO LEME NETTO, ARIOSTENIS GUIMARÃES 
VIEIRA, BALDUR ROCHA GIOVANNINI, CIRO ROSA DE OLIVEIRA, ELIAS RODRIGUES DOS SANTOS, GISELE PEREIRA 
DE ASSUNÇÃO VERONEZI, JOSÉ EUSTÁQUIO DE MELO JÚNIOR, JULIANNE FREIRE MARQUES, KEYLA SUELY SILVA DA 
SILVA, LUCIANA COSTA AGLANTZAKIS, MILTON LAMENHA DE SIQUEIRA, ROSA MARIA RODRIGUES GAZIRE ROSSI, 
UMBELINA LOPES PEREIRA RODRIGUES 
REFERENTE: Edital nº 387/2022 - PRESIDÊNCIA/CMAGI - AVALIAÇÃO PRELIMINAR DE ADMISSIBILIDADE para o 
provimento do Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de 3ª Entrância de Porto Nacional- TO – REMOÇÃO e/ou 
PROMOÇÃO pelo critério de Merecimento. 
RELATOR: Desembargador JOÃO RIGO – Presidente do Conselho da Magistratura 
  

Data da sessão: 20 de outubro de 2022  



ANO XXXIV-DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 5293 PALMAS-TO, SEXTA-FEIRA, 21 DE OUTUBRO DE 2022 32 

 

 
 

DECISÃO PROFERIDA: O Conselho da Magistratura, por unanimidade e nos termos do voto do Relator, Desembargador João 
Rigo, no julgamento da avaliação preliminar de admissibilidade dos magistrados inscritos para o provimento do Juizado 
Especial Cível e Criminal da Comarca de 3ª Entrância de Porto Nacional, votou no seguinte sentido: 
a. INABILITAR a magistrada Keyla Suely da Silva Silva, por integrar à 2ª entrância; 
b. INABILITAR o magistrado Alan Ide Ribeiro da Silva, por não possuir 2 (dois) anos de efetivo exercício na entrância; 
c. INABILITAR os magistrados Luciana Costa Aglantzakis (ordem 58º - 5º quinto), Ariostenis Guimarães Vieira (ordem 60º, 6º 
quinto), Baldur Rocha Giovannini (ordem 71º - 8º quinto), José Eustáquio de Melo Júnior (ordem 74º - 8º quinto) e Gisele Pereira 
de Assunção Veronezi (ordem 77º - 9º quinto), por não integrarem os Quintos sucessivos mais antigos; 
d. HABILITAR os magistrados André Fernando Gigo Leme Netto (ordem 33º), Ciro Rosa de Oliveira (ordem 35º) e Elias 
Rodrigues dos Santos (ordem 37º), integrantes do 3º Quinto, por atenderem plenamente os requisitos legais, o que os tornam 
APTOS à Remoção pelo critério de Merecimento para preenchimento do Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de 3ª 
Entrância de Porto Nacional, bem como HABILITAR os magistrados(as) Umbelina Lopes Pereira Rodrigues (ordem 44º), Rosa 
Maria Rodrigues Gazire Rossi (ordem 46º), Milton Lamenha de Siqueira (ordem 49º) e Julianne Freire Marques (ordem 51º), 
integrantes do 4º Quinto, para concorrer ao cargo, tão somente, em razão da desistência dos integrantes do Quinto mais bem 
posicionado. 
Publique-se. Cumpra-se. 
Documento assinado eletronicamente por Desembargador João Rigo Guimarães, Presidente, em 21/10/2022, às 16:06, 
conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. 
 
PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI Nº 22.0.000027926-2 
REQUERENTES: FRANCISCO VIEIRA FILHO, ANTÔNIO DANTAS DE OLIVEIRA JÚNIOR e CARLOS ROBERTO DE SOUSA 
DUTRA 
REFERENTE: Edital nº 469/2022 -PRESIDÊNCIA/CMAGI - AVALIAÇÃO PRELIMINAR DE ADMISSIBILIDADE para o 
provimento da 1ª Vara Cível da Comarca de 3ª Entrância de Araguaína – REMOÇÃO pelo critério de Antiguidade. 
RELATOR: Desembargador JOÃO RIGO – Presidente do Conselho da Magistratura 
  

Data da sessão: 20 de outubro de 2022 
  

DECISÃO PROFERIDA: O Conselho da Magistratura, por unanimidade e nos termos do voto do Relator, Desembargador João 
Rigo, no julgamento da avaliação preliminar de admissibilidade dos magistrados inscritos para o provimento da 1ª Vara Cível da 
Comarca de 3ª Entrância de Araguaína – REMOÇÃO pelo critério de Antiguidade, votou no seguinte sentido: 
HABILITAR os magistrados Antônio Dantas de Oliveira Júnior e Francisco Vieira Filho, por atenderem aos requisitos legais, 
considerando-os aptos à Remoção por antiguidade para preenchimento da vaga da 1ª Vara Cível da Comarca de 3ª Entrância de 
Araguaína, bem como HABILITAR o magistrado Carlos Alberto de Sousa Dutra, para que possa concorrer, tão somente, em 
razão de eventual desistência dos demais concorrentes que atenderam integralmente os quesitos legais. 
Publique-se. Cumpra-se. 
Documento assinado eletronicamente por Desembargador João Rigo Guimarães, Presidente, em 21/10/2022, às 16:06, 
conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. 
 

PRESIDÊNCIA 
Decretos 

 
Decreto Judiciário Nº 235, de 21 de outubro 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 22.0.000034427-7, 
resolve exonerar, a pedido e a partir de 31 de outubro de 2022, João Henrique Schmitz do cargo de provimento em comissão de 
Assessor Jurídico de 1ª Instância, com lotação na Vara de Execuções Penais da Comarca de Gurupi. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 
Presidente 

 
Decreto Judiciário Nº 236, de 21 de outubro 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 22.0.000034427-7, 
resolve nomear, a pedido e a partir de 1º de novembro de 2022, Natália Sousa Negueiros para o cargo de provimento em 
comissão de Assessora Jurídica de 1ª Instância, com lotação na Vara de Execuções Penais da Comarca de Gurupi. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 
Presidente 
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Decreto Judiciário Nº 237, de 21 de outubro de 2022 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e regimentais, 
CONSIDERANDO o contido no artigo 73, inciso III, da Lei Complementar nº 35, de 14 de março de 1979, que dispõe sobre a 
Lei Orgânica da Magistratura Nacional; 
CONSIDERANDO a decisão tomada pelo Tribunal Pleno desta Corte na 16ª Sessão Ordinária Administrativa, realizada em 20 
de outubro de 2022, conforme processo SEI nº 22.0.000026292-0, 
RESOLVE: 
Art. 1º Autorizar o afastamento da magistrada Odete Batista Dias Almeida, para o exercício de mandato classista perante a 
Associação dos Magistrados do Estado do Tocantins - ASMETO, sem prejuízo de seus vencimentos e vantagens, a partir de 5 
de outubro de 2022. 
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 5 de outubro de 2022. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 
Presidente 

 
Decreto Judiciário Nº 239, de 21 de outubro 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, 
CONSIDERANDO a decisão proferida nos autos SEI nº 22.0.000034141-3, 
RESOLVE: 
Art. 1º Exonerar, a pedido e a partir de 18 de outubro de 2022, Ana Virgínia de Berredo Léda do cargo de provimento em 
comissão de Assessora Jurídica de 1ª Instância, com lotação no 1º gabinete da 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais. 
Art. 2º Fica revogado o Decreto Judiciário nº 233, de 18 de outubro de 2022. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 
Presidente 

 

Portarias 
 
Portaria Nº 2527, de 20 de outubro de 2022 
 O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e regimentais, 
CONSIDERANDO a realização da Copa do Mundo FIFA de 2022, no período de 20 de novembro a 18 de dezembro, com a 
participação da seleção brasileira de futebol; 
CONSIDERANDO o histórico envolvimento nacional com o evento e que o horário de alguns jogos da seleção brasileira coincide 
com o expediente do Poder Judiciário do Estado do Tocantins; e 
CONSIDERANDO o contido no SEI 22.0.000034825-6, 
RESOLVE: 
Art. 1º Estabelecer, em caráter excepcional, que nos dias úteis de jogos da seleção brasileira de futebol na Copa do Mundo FIFA, 
o expediente e o atendimento ao público externo no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Tocantins será da seguinte forma: 

Data Horário de expediente 

24 de novembro de 2022 8h às 14h 

28 de novembro de 2022 8h às 12h 

2 de dezembro de 2022 8h às 14h 

Art. 2º Na hipótese de a Seleção Brasileira jogar na fase das oitavas de final da Copa do Mundo, no dia 05 de dezembro do 
corrente ano, segunda-feira, ou no dia 06 de dezembro do corrente ano, terça-feira, o expediente terá início às 08 horas e 
encerrar-se-á às 14 horas, sem intervalo de almoço. 
Art. 3º Na hipótese de a Seleção Brasileira avançar às fases seguintes da competição: jogando no dia 09 de dezembro do 
corrente ano, sexta-feira, o expediente terá início às 08 horas e encerrar-se-á às 11 horas; jogando no dia 13 de dezembro do 
corrente ano, terça-feira, ou jogando no dia 14 de dezembro do corrente ano, quarta-feira, o expediente terá início às 8 horas e 
encerrar-sá às 14 horas, sem intervalo de almoço. 
Art. 4º Ficam mantidos os prazos processuais nas datas em que o expediente forense for modificado em virtude desta Portaria.  
Art. 5º Havendo alteração do horário de expediente forense por ocasião deste ato, tão logo se encerre o horário de expediente 
estabelecidos nos artigos anteriores, inicia-se o plantão judicial. 
Art. 6º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 
Presidente 
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Portaria Nº 2530, de 21 de outubro de 2022 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e regimentais, 
CONSIDERANDO a competência da Presidência, estabelecida no art. 12, §4º do Regimento Interno do Tribunal de Justiça; 
CONSIDERANDO a necssidade de cumprimento da diligência constante do item 35 (i) do acórdão proferido pelo Conselho 
Nacional de Justiça, nos autos 0003709-04.2022.2.00.0000, que determinava a este Tribunal "apresentar, no prazo de 30 (trinta) 
dias, cronograma de execução da atualização da Resolução n° 15/2009; 
CONSIDERANDO o Plano de Ação de execução da atualização da Resolução/TJTO n° 15/2009, elaborado pelo Grupo de 
Trabalho, constituído pela Portaria Nº 2451/2022 - PRESIDÊNCIA/ASPRE, de 11 de outubro de 2022; 
CONSIDERANDO o contido no processo SEI nº 22.0.000034838-8, 
  
RESOLVE: 
Art. 1º Designar membros para composição de Grupo de Trabalho com finalidade de coordenar, executar e acompanhar o Plano 
de Ação destinado a atualização da Resolução/TJTO n° 15/2009, que dispõe sobre a organização e funcionamento das unidades 
integrantes dos Serviços Auxiliares do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins: 
I - Juiz Auxiliar da Corregedoria Geral da Justiça, Dr RONICLAY ALVES DE MORAIS, Coordenador do Grupo de Trabalho; 
II - Juíza Auxiliar da Corregedoria Geral da Justiça, Dra ROSA MARIA GAZIRE RODRIGUES ROSSI, suplente; 
III - Chefe de Gabinete de Desembargador, AFONSO ALVES DA SILVA JÚNIOR, membro representante da CGJUS; 
IV - Coordenador de Gestão Estratégica, Estatística e Projetos, JOÃO ORNATO BENIGNO BRITO, membro representante da 
COGES; 
V - Chefe de Divisão ALINE GONÇALVES DE FRANÇA TONELINE, membro representante da DIGEP. 
§1º As atividades do Grupo de Trabalho serão secretariadas por servidor (a) designado (a) pelo Coordenador do Grupo de 
Trabalho. 
§2º Outras unidades e servidores (as) do Poder Judiciário do Tocantins poderão auxiliar o Grupo de Trabalho, a depender de 
solicitação do Coordenador. 
§3º O Grupo de Trabalho terá até o dia 19 de dezembro de 2023 para conclusão dos seus trabalhos e apresentação dos 
resultados. 
Art. 2º Revogar a Portaria/TJTO nº 985, de 22 de abril de 2021, constante do processo SEI 19.0.000016632-7. 
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 
Presidente 

 

Resoluções 
 
Resolução Nº 30, de 20 de outubro de 2022 
Disciplina o regime de Plantão Judiciário nas unidades de primeiro e segundo graus de jurisdição e nas unidades de apoio do 
Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins e revoga a Resolução nº 46, de 07 de dezembro de 2017. 
  
O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, por seu Tribunal Pleno, no uso de suas atribuições legais e 
regimentais, 
CONSIDERANDO que a Constituição da República prescreve, nos termos do art. 93, XII, que a prestação jurisdicional será 
ininterrupta, funcionando, nos dias em que não houver expediente forense normal, juízes em plantão permanente; 
CONSIDERANDO que o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) regulamentou, por meio da Resolução nº 71, de 31 de março de 
2009, o regime de plantão judiciário em 1º e 2º graus de jurisdição, com alterações dadas pelas Resoluções n° 152, de 6 de ju lho 
de 2012, n° 326, de 26 de junho de 2020, e n° 353, de 16 de novembro de 2020; 
CONSIDERANDO a necessidade de consolidar as regras que dispõem sobre o rodízio e a escala do regime de Plantão 
Judiciário nas unidades judiciais de primeiro e segundo graus de jurisdição e nas unidades de apoio deste Egrégio Tribunal de 
Justiça; 
CONSIDERANDO a necessidade de aprimoramento do plantão judicial e administrativo, como forma de assegurar a 
continuidade do serviço público judicial e administrativo mesmo em dias sem expediente forense; 
CONSIDERANDO a Resolução nº 49, de 11 de dezembro de 2020, que estabelece o horário de expediente forense, bem como 
atendimento ao público externo, no âmbito do Poder Judiciário do Tocantins, das 12h às 18h; 
CONSIDERANDO que o Poder Judiciário Tocantinense possui a entrada de processos de forma eletrônica, com uso do sistema 
e-Proc/TJTO, permitindo mobilidade ao juiz plantonista; 
CONSIDERANDO que o número de servidores nas comarcas de 1ª e 2ª Entrâncias é reduzido, o que tem dificultado a prestação 
jurisdicional durante o período de compensação dos plantões; 
CONSIDERANDO que a prestação jurisdicional deverá ser ininterrupta, porém o plantão noturno deve limitar-se a situações 
excepcionais; 
CONSIDERANDO os levantamentos e estudos realizados no processo SEI nº 22.0.000031380-0, e a decisão tomada pelo 
Tribunal Pleno desta Corte na 16ª Sessão Ordinária Administrativa, realizada em 20 de outubro de 2022, 
RESOLVE: 
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Art. 1° O Plantão Judiciário no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Tocantins é regulamentado por esta Resolução, com a 
finalidade exclusiva de atender às demandas revestidas de tutela de urgência, fora do expediente forense normal, inclusive 
durante o recesso forense, bem assim aos sábados, domingos, feriados e pontos facultativos, em todas as comarcas do Es tado 
e no Tribunal de Justiça. 
§1° O Plantão Judiciário compreende: 
I – Plantão Judicial – em primeiro e segundo graus de jurisdição; 
II – Plantão Administrativo – realizado pelas unidades de apoio. 
§2° O Plantão Judiciário será realizado, em regra, em regime de sobreaviso, admitidas as excepcionalidades previstas nos 
demais Capítulos desta Resolução. 
§ 3° Para o fim do que dispõe esta Resolução, será considerado o horário oficial de Brasília. 
CAPÍTULO II 
DO PLANTÃO JUDICIAL 
Art. 2° O Plantão Judicial funcionará pela via digital (Plantão on-line), por meio da plataforma do sistema e-Proc/TJTO. 
§ 1° Admitir-se-á o processamento de pedidos, documentos e comunicações por meio físico, em caso de indisponibilidade do 
sistema e-Proc/TJTO, podendo ser utilizado e-mail informado pelo servidor plantonista para o encaminhamento. 
§ 2° Considera-se indisponibilidade do sistema e-Proc/TJTO por motivo técnico a interrupção de acesso ao sistema decorrente 
de falha nos equipamentos e programas de bancos de dados do Judiciário, na sua aplicação e conexão com a internet, 
certificada pela Diretoria de Tecnologia da Informação. 
§ 3° Não se considera indisponibilidade por motivo técnico a impossibilidade de acesso ao sistema que decorrer de falha nos 
equipamentos ou programas dos usuários ou em suas conexões à internet. 
Art. 3° O Plantão Judicial, em primeiro e segundo graus de jurisdição, funcionará, nos dias úteis, das 18h (dezoito horas) até às 
11h59 (onze horas e cinquenta e nove minutos) do dia seguinte e, integralmente, nos sábados, domingos e feriados, além de 
recesso forense e nas hipóteses de suspensão do expediente. 
Art. 4° A Presidência do Tribunal de Justiça fará publicar a escala, 5 (cinco) dias antes do plantão, no sítio eletrônico 
www.tjto.jus.br, onde constarão os nomes dos magistrados e servidores plantonistas e telefones do serviço para contato. 
Art. 5º Cabe ao interessado contatar o servidor plantonista para comunicar o protocolo de petições, assim como adotar 
providências subsequentes, necessárias ao cumprimento de qualquer decisão exarada. 
§ 1º Em caso de peticionamento por usuários dos órgãos do sistema de justiça, cabe ao interessado contatar o servidor 
plantonista, o qual será responsável pelo recebimento da petição, consignando a data e a hora da entrada, prov idenciar a sua 
digitalização e inclusão no sistema e-Proc/TJTO, comunicar ao magistrado plantonista, bem como adotar as providências 
subsequentes, necessárias ao cumprimento de qualquer decisão exarada. 
§ 2º Os documentos recebidos ou processados durante o período de plantão serão impreterivelmente distribuídos ou remetidos 
ao relator/magistrado no início do expediente do primeiro dia útil imediato ao do encerramento do plantão. 
§ 3º Em caso de impossibilidade técnica de prévia distribuição automática pelo sistema e-Proc/TJTO, o plantonista determinará a 
imediata distribuição após o encerramento do plantão. 
Art. 6º O atendimento de medidas de caráter urgente, fora do expediente forense normal, destina-se, exclusivamente, ao exame 
das seguintes matérias: 
I - pedidos de habeas corpus e mandados de segurança em que figurar como coator autoridade submetida à competência 
jurisdicional do magistrado plantonista; 
II - medida liminar em dissídio coletivo de greve; 
III - comunicações de prisão em flagrante e apreciação dos pedidos de concessão de liberdade provisória; 
IV - em caso de justificada urgência, de representação da autoridade policial ou do Ministério Público, visando à decretação de 
prisão preventiva ou temporária; 
V - pedidos de busca e apreensão de pessoas, bens ou valores, desde que objetivamente comprovada a urgência; 
VI - medida cautelar, de natureza cível ou criminal, que não possa ser realizada no horário normal de expediente ou que em 
virtude da demora possa resultar risco de grave prejuízo ou de difícil reparação; 
VII - medidas urgentes, de natureza cível ou criminal, de competência dos juizados especiais, limitadas às hipóteses acima 
enumeradas. 
VIII – medidas protetivas de urgência previstas na Lei nº 11.340/2006, independentemente do comparecimento da vítima ao 
plantão, sendo suficiente o encaminhamento dos autos administrativos pela Polícia Civil. 
§ 1º O plantão judicial não se destina à reiteração, reconsideração ou reexame de pedido já apreciado por órgão judicial, 
tampouco serão apreciados pedidos de levantamento de importância em dinheiro ou valores e solicitação de prorrogação de 
autorização judicial para escuta telefônica, nem haverá liberação de bens apreendidos. 
§ 2º As medidas de comprovada urgência que tenham por objeto o depósito de importância em dinheiro ou valores só poderão 
ser ordenadas por escrito pela autoridade judiciária competente e só serão executadas ou efetivadas durante o expediente 
bancário normal por intermédio de servidor credenciado do juízo ou de outra autoridade, por expressa e justificada delegação do 
magistrado. 
§ 3º Caso o magistrado plantonista entenda não se tratar de matéria urgente, determinará que o feito seja distribuído no primeiro 
dia útil posterior ao do plantão. 
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Art. 7º A análise das demandas em período noturno, no qual os juízes e desembargadores atuarão em regime de sobreaviso, 
ocorrerá apenas quando demonstrada, de forma inequívoca, a necessidade e a possibilidade da medida de urgência a ser 
apreciada e cumprida no horário especial, devendo atender, cumulativamente, aos seguintes requisitos: 
I – quando demonstrado que a medida não poderia ter sido requerida ou cumprida durante o expediente normal ou plantão 
diurno; 
II – quando a não apreciação ou não cumprimento da medida durante o plantão noturno implicar em perecimento do direito, risco 
de grave prejuízo ou probabilidade de dano irreparável ou de difícil reparação; 
III – quando a medida, acaso deferida, possa ser imediatamente cumprida. Parágrafo único. Ausente qualquer das condições 
acima enunciadas, a medida não será apreciada durante o plantão noturno, mas apenas no plantão diurno, se não houver 
expediente ordinário. 
Art. 8º O serviço de plantão manterá registro próprio das ocorrências e diligências no período respectivo, sob controle da 
Diretoria do Foro das Comarcas e Diretoria Judiciária do Tribunal de Justiça, em 1ª e 2ª Instâncias, respectivamente. 
Parágrafo único. A jurisdição do plantonista exaure-se no encerramento do plantão, não vinculando o magistrado para os demais 
atos processuais, nem induzindo a distribuição por prevenção. 
Art. 9º Nos casos de concessão de fiança e recolhimentos de custas, caso não seja apresentada a guia de recolhimento 
devidamente paga, o servidor emitirá a guia competente, reterá o valor a ser recolhido, fornecerá recibo provisório e fará o 
recolhimento em banco credenciado no primeiro dia útil que se seguir ao plantão, juntando aos autos o comprovante. 
Art. 10. O magistrado, nas decisões concessivas de medidas de urgência, proferidas durante o plantão judiciário, especificará, de 
forma clara, objetiva e destacada, as medidas que estão sendo determinadas e as pessoas a quem são dirigidas. 
§ 1º A decisão proferida em observância aos requisitos contidos no caput servirá de mandado, se assim expressamente 
determinar o magistrado, podendo inclusive ser cumprida diretamente por oficial de justiça ou, ainda, por meio de 
encaminhamento ao destinatário por meio eletrônico apropriado ou por qualquer outro meio idôneo, até que seja efetivada a 
implantação da Central de Mandados Automatizada, a partir de quando serão observadas as regulamentações próprias. 
§ 2º Quando o magistrado determinar expressamente o cumprimento de suas decisões pelo servidor plantonista, fica este 
autorizado a expedir, de ordem, os atos necessários à efetivação das medidas deferidas, juntando a estes, sempre que possível, 
cópia da decisão. 
§ 3º Quando necessária a transmissão de qualquer decisão por meio eletrônico, o servidor ou o oficial de justiça plantonistas  
certificará o seu recebimento, valendo tal ato como comprovação de sua autenticidade. 
§4º É de inteira responsabilidade do servidor plantonista a expedição de documentos no Banco Nacional de Medidas Penais e 
Prisões, nos termos da Resolução CNJ nº 417, de 20 de setembro de 2021, e, no que couber, dos Prov imentos nº 28/2018 e 
11/2019 da Corregedoria-Geral de Justiça. 
Seção I 
DO FUNCIONAMENTO DO PLANTÃO JUDICIÁRIO 
Art. 11. O plantão judiciário será realizado nas dependências do Tribunal de Justiça e Fóruns das Comarcas do Estado do 
Tocantins, sendo mantido ininterruptamente quando não houver expediente forense, em regime de sobreaviso. 
§1º Consideram-se como períodos em que não há expediente forense: 
I - horário noturno, em dias úteis, das 18h (dezoito horas) até às 11h59 (onze horas e cinquenta e nove minutos) do dia seguinte; 
II - sábados, domingos, feriados, pontos facultativos e recesso com início do plantão às 18h (dezoito horas) do último dia útil da  
semana e fim às 11h59min (onze horas e cinquenta e nove minutos) do primeiro dia útil seguinte. 
§2º Nos dias e horários em que não houver expediente, haverá plantão permanente, observadas as regras contidas nos incisos I 
e II do §1º deste artigo. 
Seção II 
DO PLANTÃO JUDICIAL EM PRIMEIRO GRAU 
Art. 12. A equipe designada para o Plantão Judicial em Primeiro Grau finalizará todas as pendências, devendo entregar, ao seu 
término, o ambiente do plantão sem nenhuma providência a ser praticada. 
Art. 13. Com o objetivo de otimizar a atuação dos servidores plantonistas, as comarcas serão divididas regionais constantes dos 
Grupos do Anexo Único desta Resolução. 
Parágrafo único. O Presidente do Tribunal de Justiça, por Decreto Judiciário, poderá alterar a divisão das regionais constantes do 
Anexo Único. 
Art. 14. Fica estabelecida escala para o plantão, pelo sistema de revezamento alternado, a ser elaborada anualmente pelo 
Tribunal de Justiça e Regionais, devendo o Diretor do Foro responsável pela elaboração da escala encaminhá-la à Presidência 
do Tribunal de Justiça para cumprimento do contido no art. 4º desta Resolução. 
§ 1º A escala das comarcas deverá ser elaborada de acordo com os grupos constantes no Anexo Único desta Resolução e 
obedecer aos seguintes critérios: 
I - nos grupos formados por apenas uma comarca e que possua mais de uma Vara, caberá ao Diretor do Foro elaborar a escala 
de plantão dos magistrados e servidores; 
II - nos grupos formados por mais de uma comarca, deverão ser obedecidos os seguintes critérios para definição da competência 
para elaboração da escala: 
a) havendo comarcas de entrâncias diversas, a escala mensal do plantão deverá ser elaborada pelo Juiz Diretor do Foro da 
Comarca de entrância mais elevada; 
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b) se as comarcas pertencentes ao grupo forem de mesma entrância, a escala será elaborada pelo Juiz Diretor mais antigo na 
entrância; 
c) deverá ser garantido sistema de rodízio quanto aos juízes e desembargadores plantonistas, de modo a garantir igualdade. 
§ 2º A escala do plantão regional nas comarcas deverá ser elaborada de forma semanal, iniciando às 18h (dezoito horas) da 
sexta-feira e encerrando às 11h59min (onze horas e cinquenta e nove minutos) da segunda-feira. 
§ 3º Compete à Presidência do Tribunal de Justiça e à Diretoria do Foro dotar o plantão judiciário dos meios necessários para 
seu funcionamento e designar os servidores que o cumprirão. 
§ 4º Para as regionais constantes dos Grupos 2 e 3, do Anexo Único desta Resolução, será elaborada escala única de plantão, 
com revezamento entre todos os Magistrados constantes de seu próprio grupo, excluindo-se o recesso de final de ano, no qual 
haverá escala de revezamento própria, diferenciada da geral, também concorrendo todos os Magistrados do respectivo grupo. 
§5º As escalas mensais de plantões referidas nas alíneas “a” e “b” do inciso II do §1º deste artigo, deverão ser elaboradas 
observando critérios objetivos de rodízio entre magistrados e servidores. 
Seção III 
DO PLANTÃO JUDICIAL EM SEGUNDO GRAU 
Art. 15. O Tribunal de Justiça exercerá sua jurisdição em regime de Plantão Judicial sempre que não houver expediente forense , 
observadas as previsões do art. 3º. 
Art. 16. O Plantão Judicial no 2º Grau será exercido por todos os desembargadores, sem prejuízo de suas funções, em escala 
individual e alternada, por ordem de antiguidade, atuando em sistema de revezamento. 
CAPÍTULO III 
DA ESTRUTURA DO PLANTÃO JUDICIÁRIO 
Art. 17. A estrutura funcional do plantão contará com: 
I - um magistrado para o plantão regional; 
II – um desembargador; 
III - um servidor; 
IV - até dois oficiais de justiça; 
V – um assessor para o Primeiro Grau; 
VI – dois assessores para o Segundo Grau. 
VII - um chefe de gabinte para o Segundo Grau. 
§ 1º O magistrado deverá informar o telefone do servidor que o assistirá, ficando aquele indicado no inciso IV responsável para 
contatá-lo. 
§ 2º O magistrado, diante de premente necessidade surgida no plantão, poderá requerer, de forma justificada, a nomeação de 
outro servidor para exercer as funções de secretário ou oficial de justiça ad hoc. 
§ 3º A Diretoria Judiciária ou, quando houver delegação, a Diretoria do Foro, desde que devidamente justificada a necessidade 
do serviço judiciário, mediante autorização do Presidente do Tribunal de Justiça, poderá escalar um motorista, se houver 
disponibilidade de pessoal. 
§4º Por ocasião dos plantões regionalizados dos Grupos 2 a 8 do Anexo Único desta Resolução, haverá a atuação de um oficial 
de justiça avaliador, da seguinte forma: 
I - Grupo 2: um oficial de justiça para atender as Comarcas de Araguaína, Wanderlândia, Filadélfia e Goiatins; 
II - Grupo 3: um oficial de justiça para atender as Comarcas de Gurupi, Peixe, Formoso do Araguaia, Palmeirópolis, Alvorada e 
Araguaçu; 
III - Grupo 4: um oficial de justiça para atender as Comarcas de Dianópolis, Taguatinga, Arraias, Paranã e Aurora do Tocantins; 
IV - Grupo 5: um oficial de justiça para atender as Comarcas de Paraíso do Tocantins, Cristalândia, Araguacema, Miracema do 
Tocantins e Miranorte; 
V - Grupo 6: um oficial de justiça para atender as Comarcas de Porto Nacional, Novo Acordo, Natividade e Ponte Alta do 
Tocantins; 
VI - Grupo 7: um oficial de justiça para atender as Comarcas de Guaraí, Pedro Afonso, Itacajá, Colinas do Tocantins, Colmeia e 
Arapoema; 
VII - Grupo 8: um oficial de justiça para atender as Comarcas de Tocantinópolis, Ananás, Xambioá, Araguatins, Augustinópolis e 
Itaguatins. 
§ 5º O recesso poderá ser dividido em dois períodos para fins de escala: 
I - de 20 a 27 de dezembro; 
II - de 28 de dezembro a 6 de janeiro. 
CAPÍTULO IV 
DA CONTRAPRESTAÇÃO PELO CUMPRIMENTO DE PLANTÃO JUDICIÁRIO 
Art. 18. A compensação por dia de folga será feita na proporção de 24 (vinte e quatro) horas de plantão por 1 (um) dia de 
expediente forense. 
§ 1º O requerimento de compensação do plantão por dia de folga será dirigido à Presidência do Tribunal de Justiça, se 
magistrado, ou à Diretoria do Foro ou Diretoria-Geral, se servidor, de 1ª ou 2ª Instância, respectivamente, para análise e 
anotação em ficha funcional, com antecedência de, pelo menos, 10 (dez) dias do início do gozo, ficando o seu deferimento 
condicionado ao interesse do serviço judiciário e à anuência da chefia imediata. 
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§ 2º O deferimento do requerimento de compensação fica condicionado ao “de acordo” do substituto automático, se magistrado, 
e da chefia imediata, se servidor. 
§ 3º Os magistrados e servidores terão de gozar as folgas no prazo de 5 (cinco) anos subsequentes ao do exercício de plantão, 
sob pena de decadência. 
§4º Nos casos de inviabilidade de compensação pelos dias trabalhados em Plantão Judicial ou Administrativo, em razão da 
conveniência do serviço judiciário, assim reconhecida pela Presidência do Tribunal de Justiça, os magistrados e servidores terão 
direito à conversão em pecúnia, em caráter indenizatório, havendo disponibilidade financeira. 
§5º O valor da indenização será na proporção de 1/30 (um trinta avos) do valor do vencimento devido ao magistrado ou servidor, 
por dia trabalhado no Plantão Judicial ou Administrativo, tomando-se como base o vencimento do mês indicado para o exercício 
da compensação. 
CAPÍTULO V 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
Art. 19. Nos casos de suspeição, impedimento, impossibilidade ou ausência do magistrado plantonista, o plantão será exercido 
pelo magistrado designado para o plantão imediatamente subsequente, com superveniente compensação. 
Art. 20. O Plantão Administrativo será regulamentado pela Presidência do Tribunal de Justiça, por meio de Instrução Normativa. 
Art. 21. Os casos omissos serão resolvidos pela Presidência do Tribunal de Justiça. 
Art. 22. Fica revogada a Resolução nº 46, de 07 de dezembro de 2017, que disciplina o Plantão Judiciário de 1º e 2º graus no 
âmbito do Poder Judiciário do Estado do Tocantins. 
Art. 23. Esta Resolução entra em na data de sua publicação. 
  
ANEXO ÚNICO 
Resolução nº 30 de 21 de outubro de 2022 

GRUPO 1 

Palmas 

  

GRUPO 2 

Araguaína 

Filadélfia 

Goiatins 

Wanderlândia 

  

GRUPO 3 

Gurupi 

Peixe 

Palmeirópolis 

Alvorada 

Araguaçu 

Formoso do Araguaia 

  

GRUPO 4 

Dianópolis 

Arraias 

Taguatinga 

Paranã 

Aurora do Tocantins 

  

GRUPO 5 

Paraíso do Tocantins 

Cristalândia 

Araguacema 

Miracema do Tocantins 

Miranorte 

  

GRUPO 6 

Porto Nacional 

Natividade 
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Ponte Alta do Tocantins 

Novo Acordo 

  

GRUPO 7 

Guaraí 

Pedro Afonso 

Colmeia 

Itacajá 

Colinas do Tocantins 

Arapoema 

  

GRUPO 8 

Tocantinópolis 

Araguatins 

Augustinópolis 

Itaguatins 

Ananás 

Xambioá 

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 
Presidente 

 
Resolução Nº 31, de 20 de outubro de 2022 
Dispõe sobre a desinstalação e transformação das unidades judiciárias que indica e dá outras providências. 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e regimentais, 
CONSIDERANDO o direito humano e fundamental concernente à prestação jurisdicional sem dilações indevidas, previsto no art. 
18 da Declaração Americana de Direitos Humanos, no art. 8.1 do Pacto de San José da Costa Rica, no artigo 5º,  § 2º da 
Constituição Federal e no art. 4º do Código de Processo Civil; adiamentos esses que não podem decorrer do descompasso entre 
as estruturas do Poder Judiciário e a litigiosidade atual; 
CONSIDERANDO que o art. 96, I, "a", da Constituição da República, admite a alteração da competência dos órgãos do Poder 
Judiciário por deliberação dos Tribunais; 
CONSIDERANDO o disposto nos arts. 12 e 19, inciso II, da Lei Complementar nº 10, de 11 de janeiro de 1996 (Lei Orgânica do 
Poder Judiciário do Estado do Tocantins), que autoriza o Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, por seu Órgão Plenário, 
editar Resolução para instalação de varas e definições de competência; 
CONSIDERANDO o disposto no art. 9º da Resolução nº 184, de 6 de dezembro de 2013, do Conselho Nacional de Justiça; 
CONSIDERANDO as decisões proferidas pelo Conselho Nacional de Justiça nos autos dos PCA nº 0004009-78.2013.2.00.0000 
e 0002420-51.2013.2.00.0000 e do PP nº 0005904-64.2019.00.0000, nos quais restou sedimentado que a Constituição Federal 
de 1988, em seu artigo 96, inciso I, alíneas “a” e “b”, ao cuidar da organização do Poder Judiciário, estabelece cumprir aos 
Tribunais a competência privativa para elaborar seus regimentos internos, dispor sobre a competência e o funcionamento dos 
seus respectivos órgãos jurisdicionais, cabendo, ainda, a função de organizar suas secretarias e serviços auxiliares e os dos 
juízos que lhes forem vinculados; 
CONSIDERANDO que a implantação do processo judicial eletrônico em 100% das Comarcas do Estado assegura o pleno 
acesso do cidadão à Justiça; 
CONSIDERANDO a exiguidade de recursos financeiros para a recomposição do número de servidores e magistrados, situação 
que requer a reestruturação do funcionamento e a reorganização dos órgãos jurisdicionais, de modo a assegurar a efetiva 
prestação jurisdicional; 
CONSIDERANDO a necessidade de racionalização do uso dos recursos financeiros, o que engloba a distribuição igualitária dos 
serviços forenses; 
CONSIDERANDO que a matéria de fundo deliberada neste ato, constitucionalmente admitida, visa a uma excelente prestação 
da tutela jurisdicional, de natureza singular, sem aumento de despesa; 
CONSIDERANDO que o Supremo Tribunal Federal asseverou, nos julgamentos dos Habeas Corpus nºs 88.660, 94.146 e 
96.104, que a alteração de competência de vara por Resolução não ofende o princípio do juiz natural, nem transgride o postulado 
da reserva de lei; 
CONSIDERANDO o disposto no art. 12 da Lei Complementar nº 10, de 11 de janeiro de 1996, alterado pela Lei Complementar 
nº 126, de 17 de dezembro de 2019, que estabelece que a classificação, reclassificação, instalação, desinstalação, reunião, 
agregação, integração, transferência de sede, da vara ou da comarca, elevação e o rebaixamento de comarca dependerão de 
resolução do Tribunal Pleno; 
CONSIDERANDO a Lei n. 12.153, de 22 de dezembro de 2009; e 
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CONSIDERANDO a decisão do Tribunal Pleno desta Corte na 16ª Sessão Administrativa, realizada em 20 de outubro de 2022, e 
o contido no processo SEI nº 22.0.000022075-6, 
RESOLVE: 
Art. 1º Fica desinstalada a Comarca de 1ª Instância de Aurora do Tocantins. 
§1º O acervo processual da Comarca de Aurora do Tocantins, cujos feitos estejam relacionados à competência do município de 
Aurora e ao Distrito de Lavandeira serão encaminhados à Comarca de Taguatinga, e os processos relacionados aos Distritos de 
Novo Alegre e Combinado serão encaminhados à Comarca de Arraias, respeitada a competência dos juízos que a compõem. 
§2º O Município de Aurora do Tocantins e o Distrito de Lavandeira passarão a integrar a comarca de Taguatinga e os Distritos de 
Novo Alegre e Combinado passarão a integrar a comarca de Arraias. 
Art. 2º Fica criada uma 3ª Vara na Comarca de 3ª Entrância de Araguatins. 
Art. 3º As Varas da Comarca de Araguatins passam a ter as seguintes alterações de competências: 
I - A 1ª Vara Criminal, que possui competência para processar e julgar as causas criminais em geral, ganhará a competência 
para as demandas do juizado especial criminal e violência doméstica; 
II - A 1ª Vara Cível, que possui competência para as causas cíveis em geral, fazendas, registros públicos, família, sucessões e 
infância e juventude, perderá a competência para julgar os feitos de família, sucessões e infância e juventude; 
III - A 3ª Vara, a ser criada, terá competência para processar e julgar as causas do juizado especial cível, da fazenda pública, 
cartas precatórias cíveis e criminais, e também, os feitos de família e sucessões, infância e juventude. 
Art. 4º As Varas da Comarca de Araguatins passam a ter as seguintes nomenclaturas: 
I – Vara Criminal, de Violência Doméstica e Juizado Especial Criminal; 
II – Vara Cível, dos Feitos da Fazenda e Registros Públicos; 
III – Vara de Família, Sucessões, Infância e Juventude, Juizado Especial Cível, da Fazenda Pública e Cartas Precatórias Cíveis e 
Criminais. 
§1º Eventuais desequilíbrios no acervo resultante da redistribuição dos processos serão resolvidos pelos critérios vigentes de 
compensação de distribuição. 
§ 2º Não serão remetidas, redistribuídas ou encaminhadas ao Juizado Especial as demandas de Fazenda Pública ajuizadas até 
a data de sua instalação. 
§ 3º Os recursos interpostos após a vigência desta Resolução em face de decisões proferidas em processos judiciais que 
tenham tramitado sob o rito da Lei nº 12.153, de 22 de dezembro de 2009, serão distribuídos às Turmas Recursais do Sistema 
dos Juizados Especiais. 
Art. 5º As Varas da Comarca de Dianópolis passam a ter as seguintes alterações de competências: 
I - A 1ª Vara Criminal, que possui competência para processar e julgar as causas criminais em geral, ganhará a competência 
para as demandas do juizado especial criminal e violência doméstica; 
II - A 1ª Vara Cível, que possui competência para as causas cíveis, fazendas e registros públicos, família, sucessões e infância e 
juventude, perderá a competência para julgar os feitos de família, sucessões e infância e juventude; 
III - O Juizado Especial Cível, Criminal, Fazenda e Cartas Precatórias perderá a competência do Juizado Especial Criminal e 
ganhará a competência para os feitos de família, sucessões, infância e juventude. 
Art. 6º As Varas da Comarca de Dianópolis passam a ter as seguintes nomenclaturas: 
I – Vara Criminal, de Violência Doméstica e Juizado Especial Criminal; 
II – Vara Cível, dos Feitos da Fazenda e Registros Públicos; 
III – Vara de Família, Sucessões, Infância e Juventude, Juizado Especial Cível, da Fazenda Pública e Cartas Precatórias Cíveis e 
Criminais. 
Parágrafo único. Eventuais desequilíbrios no acervo resultante da redistribuição dos processos serão resolvidos pelos critérios 
vigentes de compensação de distribuição. 
Art. 7º Transformar o Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Colinas do Tocantins em Juizado Especial Cível, Criminal 
e da Fazenda Pública. 
§ 1º Não serão remetidas, redistribuídas ou encaminhadas ao Juizado Especial as demandas de Fazenda Pública ajuizadas até 
a data de sua instalação. 
§ 2º Os recursos interpostos após a vigência desta Resolução em face de decisões proferidas em processos judiciais que 
tenham tramitado sob o rito da Lei nº 12.153, de 22 de dezembro de 2009, serão distribuídos às Turmas Recursais do Sistema 
dos Juizados Especiais. 
Art. 8º As Diretorias de Tecnologia da Informação e Judiciária adotarão todas as medidas necessárias à adequação das rotinas 
informatizadas para a distribuição dos feitos no sistema e-Proc, nos termos desta Resolução. 
Art. 9º Os casos omissos e eventuais equívocos na distribuição e redistribuição decorrentes desta Resolução serão retificados, 
caso a caso, com auxílio técnico da Diretoria de Tecnologia da Informação e Diretoria Judiciária. 
Art. 10. A redistribuição ou encaminhamento dos processos de que trata esta Resolução ocorrerá no prazo de até 60 (sessenta) 
dias, a partir da publicação. 
Art. 11. Esta Resolução entra em vigor na data da sua publicação. 

 
Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 

Presidente 
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Resolução Nº 32, de 20 de outubro de 2022 
Altera o anexo I da Resolução nº 15, de 22 de novembro de 2007, alterada pela Resolução nº 17, de 23 de setembro de 2009, 
que dispõe sobre a organização e funcionamento das unidades integrantes dos Serviços Auxiliares do Tribunal de Justiça do 
Estado do Tocantins. 
                               O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e regimentais, 
CONSIDERANDO que a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial das entidades da administração 
direta, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas, será exercida 
também pelo sistema de controle interno de cada Poder (art. 70, caput, da Constituição Federal); 
CONSIDERANDO que a Constituição Federal (art. 74, caput) determina que o Poder Judiciário manterá, de forma integrada, seu 
sistema de controle interno; 
CONSIDERANDO que a Constituição Federal, adotando os princípios da separação entre os Poderes e da independência e 
harmonia entre eles (art. 2º), outorgou, mediante o comando inscrito no seu art. 99, autonomia administrativa e financeira ao 
Poder Judiciário, daí sobrevindo a garantia de disciplinar o seu autogoverno; 
CONSIDERANDO o teor do Acórdão nº 2622/2015 do Plenário do TCU (itens 9.5., 9.5.1. e 9.5.2), que orienta as organizações a 
observarem as diferenças conceituais entre controle interno e auditoria interna, de forma a não atribuir atividades de cogestão à 
unidade de auditoria interna, bem como, em decorrência da distinção conceitual, avaliarem a necessidade de segregar as 
atribuições e competências das atuais secretarias de controle interno (ou equivalentes), de forma que a mesma unidade 
organizacional não possua concomitantemente atribuições e competências relativas a atividades de controle interno e a 
atividades de auditoria interna; 
CONSIDERANDO a Resolução nº 309/2020 CNJ, que aprova as Diretrizes Técnicas das Atividades de Auditoria Interna 
Governamental do Poder Judiciário – DIRAUD-Jud e dá outras providências; 
CONSIDERANDO que a Resolução nº 309/2020 CNJ (art. 2º, inc. IV) positivou o conceito de Linhas de Defesa da 
Administração, diferenciando o conceito de Segunda Linha de Defesa e Terceira Linha de Defesa, de sorte que a Segunda Linha 
contempla os controles situados ao nível da gestão, enquanto que a Terceira Linha é representada pela atividade de auditoria 
interna; 
CONSIDERANDO que a Lei n° 14.133/2021 (Nova Lei de Licitações) prega, em seu art. 169, inc. II, que as contratações públicas 
deverão submeter-se a práticas contínuas e permanentes de gestão de riscos e de controle preventivo, sujeitando-se à segunda 
linha de defesa, integrada pelas unidades de assessoramento jurídico e de controle interno do próprio órgão; 
CONSIDERANDO que a partir do ano de 2019, por força da Resolução n° 05/2019 TJ-TO, a unidade de controle interno deste 
Poder (Controladoria Interna) deixou de praticar qualquer ato de cogestão (análise processual durante a contratação de bens e  
serviços), ocupando-se somente das atividades relacionadas à Terceira Linha de Defesa, quais sejam, inspeção, fiscalização e 
auditoria; 
CONSIDERANDO a Resolução n° 308/2020 CNJ, que organiza as atividades de auditoria interna do Poder Judiciário, sob a 
forma de sistema, e cria a Comissão Permanente de Auditoria; 
CONSIDERANDO que a Resolução n° 308/2020 CNJ dispõe que é obrigatória a existência de unidade de auditoria interna no 
tribunal, sendo vedado a ela exercer atividades típicas de gestão, não sendo permitida sua participação no curso regular dos 
processos administrativos ou a realização de práticas que configurem atos de gestão (art. 3° combinado com parágrafo único do 
art. 2° e com art. 19 da Resolução); 
CONSIDERANDO que já tramita no Tribunal o processo SEI 20.0.000016072-6, que trata da transformação da unidade de 
controle interno (Controladoria Interna) em unidade de auditoria interna (Diretoria de Auditoria Interna), em conformidade com o 
art. 74 da Resolução n° 309/2020 CNJ; 
CONSIDERANDO que a Resolução n° 15/2021 TJ-TO instituiu o Estatuto de Auditoria Interna do Tribunal de Justiça do Estado 
do Tocantins, cujo art. 1°, caput, preconiza que a unidade de auditoria interna do Tribunal de Justiça constitui-se da Diretoria de 
Auditoria Interna (DAI); 
CONSIDERANDO que o Tribunal precisa consolidar seu sistema de gestão de riscos e de controle preventivo, de forma que seus 
processos se submetam ao crivo técnico da segunda linha de defesa personificada na unidade de controle interno do próprio 
órgão; 
CONSIDERANDO a existência da unidade de controle interno de segunda linha de defesa na estrutura de outros tribunais 
(eventos 4459640 e 4459663); 
CONSIDERANDO o teor do processo SEI 19.0.000030922-5, que trata de projeto para criação da unidade de controle interno 
administrativo, unidade esta integrante da gestão, cuja principal atribuição é o assessoramento técnico da gestão, promovendo 
uma segurança maior a esta em temas relacionados a controle interno, governança, integridade, compliance, transparência e 
gestão de riscos; 
CONSIDERANDO a decisão tomada pelo Tribunal Pleno desta Corte na 16ª Sessão Ordinária Administrativa, realizada em 20 de 
outubro de 2022, conforme processo SEI nº 19.0.000030922-5. 
RESOLVE: 
Art. 1° - Incluir, no REGULAMENTO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO 
TOCANTINS (Anexo I da Resolução nº 15, de 22 de novembro de 2007, alterada pela Resolução nº 17, de 23 de setembro de 
2009), o inciso III-A do artigo 58 e a SEÇÃO III-A, com os artigos 62-A, 62-B, 62-C, 62-D, 62-E, 62-F, 62-G, 62-H e 62-I, com o 
seguinte teor: 
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               “Art. 58 - A Diretoria-Geral compreende: 
(...) 
III-A – Divisão de Controle Interno; 
(...) 
SEÇÃO III-A 
DIVISÃO DE CONTROLE INTERNO  

Art. 62-A. A Divisão de Controle Interno é órgão de assessoramento técnico da Diretoria Geral em relação à segunda 
linha de defesa do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins nas áreas que abrangem os s istemas de controle 
interno, governança, integridade, compliance, transparência e gestão de riscos, permanecendo as tarefas de 
execução sob a responsabilidade dos gestores. 

Parágrafo único – Integram a estrutura da Divisão de Controle Interno: 
I - Serviço de Conformidade e Integridade; 
II - Serviço de Governança e Gestão de Riscos. 
Art. 62-B. À Divisão de Controle Interno compete: 
I – auxiliar na otimização da gestão orçamentária, financeira e patrimonial das unidades administrativas do Poder Judiciário; 
II – exercer a segunda linha de defesa do Tribunal de Justiça; 
III – atuar com foco na gestão de riscos; 
IV – orientar os gestores do Tribunal de Justiça sobre as melhores práticas para atender às diretrizes recomendadas pelo CNJ, 
TCU e TCE; 
V – assegurar que as atividades realizadas pela primeira linha de defesa dos departamentos sejam desenvolvidas e executadas 
de forma apropriada, podendo solicitar ao Diretor Geral a intervenção na primeira linha de defesa para modificação dos contro les 
internos estabelecidos; 
VI – estabelecer diversas funções de gerenciamento de riscos e conformidade para ajudar a desenvolver e/ou monitorar os 
controles da primeira linha de defesa; 
VII – monitorar a segregação de funções no âmbito dos departamentos; 
VIII – colaborar com as ações administrativas de aperfeiçoamento dos métodos e técnicas de gestão; 
IX – prestar apoio à atuação do agente de contratação e sua equipe de apoio, da comissão de contratação e dos fiscais e 
gestores de contratos; 
X – auxiliar os órgãos do Tribunal de Justiça com competências regulamentares concernentes às atividades de administração de 
materiais, de obras e serviços e de licitações e contratos a instituir modelos de minutas de editais, de termos de referência , de 
contratos padronizados e de outros documentos, admitida a adoção das minutas do Poder Executivo federal; 
XI – prestar auxílio ao fiscal de contrato, dirimindo-lhe dúvidas e subsidiando com informações relevantes para prevenir riscos na 
execução contratual; 
XII – acompanhar as providências adotadas pelos departamentos auditados, em decorrência de impropriedades ou 
irregularidades eventualmente detectadas em auditorias, auxiliando, quando for o caso, aqueles departamentos a sanar tais 
impropriedades/irregularidades; 
XIII – propor a implementação e atualização de sistemas de gerenciamento de riscos; 
XIV – avaliar potenciais eventos, a fim de aumentar a segurança dos atos e minimizar os riscos; 
XV – realizar o intercâmbio de dados e conhecimentos técnicos com a unidade de Auditoria Interna do Tribunal de Justiça; 
XVI – velar pela observância dos sistemas organizacionais, funcionais e operacionais estabelecidos no TJ; 
XVII – desenvolver ações e conteúdos educacionais, em parcerias com a Escola Superior da Magistratura Tocantinense - 
ESMAT, sobre os temas de governança, gestão de riscos, compliance e controles internos; 
XVIII – acompanhar a elaboração e o cumprimento dos atos definidores de modelos organizacionais, planos, programas e 
projetos, bem como de estruturação de sistemas de funcionamento, com vista à sua legalidade, viabilidade técnica e eficiência; 
XIX – velar pela observância do Código de Ética Profissional dos Servidores do Poder Judiciário do Estado do Tocantins; 
XX – realizar o controle sobre o desempenho, a conduta funcional e identificar as necessidades de treinamento de seus 
servidores; 
XXI – consolidar e apresentar à Diretoria Geral o plano anual de capacitação da Divisão de Controle Interno; 
XXII – desenvolver, juntamente com outros órgãos do Tribunal, a regulamentação necessária para padronizar e agilizar os 
procedimentos internos; 
XXIII – manter intercâmbio com outros Tribunais em assuntos atinentes a controle interno, governança, integridade, compliance, 
transparência e gestão de riscos; 
XXIV – criar condições indispensáveis para assegurar eficácia ao controle externo exercido pelos órgãos competentes; 
XXV – acompanhar e realizar atividades afetas à Diretoria Geral na realização de relatórios anuais de atividades e de transição 
da gestão; 
XXVI – realizar outras atividades afetas ao Controle Interno e que não estejam descritas neste artigo, após devidamente 
regulamentadas pela Presidência do Tribunal de Justiça. 
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SUBSEÇÃO I 
serviço de Conformidade e INTEGRIDADE 

Art. 62-C. O Serviço de Conformidade e Integridade é a unidade administrativa incumbida em prestar orientação 
técnica em atos e processos administrativos do Tribunal de Justiça, quanto à legalidade, legitimidade e 
economicidade da gestão dos recursos públicos. 

Art. 62-D. Ao Serviço de Conformidade e Integridade compete: 
I – prestar orientação técnica aos gestores em processos de contratação; 
II – planejar, orientar, supervisionar ações a partir dos objetivos e metas relacionadas aos contratos para aquisições de bens, 
obras e serviços; 
III – fiscalizar procedimentos administrativos, patrimoniais ou financeiros que possam causar danos a este Poder; 
IV – monitorar as providências adotadas pelos departamentos auditados, em decorrência de impropriedades ou irregularidades 
eventualmente detectadas nas auditorias, auxiliando, quando for o caso, aqueles departamentos a sanar tais 
impropriedades/irregularidades; 
V – supervisionar os controles internos da primeira linha de defesa, auxiliando-os em questões técnicas referentes à área do 
Serviço de Conformidade e Integridade; 
VI – assegurar que as atividades realizadas pela primeira linha de defesa dos departamentos sejam desenvolvidas e executadas 
de forma apropriada, podendo solicitar ao Diretor Geral a intervenção na primeira linha de defesa para modificação dos contro les 
internos estabelecidos; 
VII – apoiar a atuação do agente de contratação e sua equipe de apoio, da comissão de contratação e dos fiscais e gestores de 
contratos; 
VIII – auxiliar os órgãos do Tribunal de Justiça com competências regulamentares concernentes às atividades de administração 
de materiais, de obras e serviços e de licitações e contratos a instituir modelos de minutas de editais, de termos de referência, de 
contratos padronizados e de outros documentos, admitida a adoção das minutas do Poder Executivo federal; 
IX – auxiliar o fiscal de contrato, dirimindo-lhe dúvidas e subsidiando com informações relevantes para prevenir riscos na 
execução contratual; 
X – orientar os gestores do Tribunal de Justiça sobre as melhores práticas para atender às diretrizes recomendadas pelo CNJ, 
TCU e TCE; 
XI – atuar para que os atos promovidos pela gestão do TJ sejam realizados em estrita observância Código de Ética Profissional 
dos Servidores do Poder Judiciário do Estado do Tocantins; 
XII – propor, em conjunto com o Serviço de Governança e Gestão de Riscos, o plano anual de capacitação de servidores da 
Divisão de Controle Interno. 
  
SUBSEÇÃO II 
SERVIÇO de Governança e Gestão de Riscos 
Art. 62-E. O Serviço de Governança e Gestão de Riscos é a unidade administrativa incumbida no monitoramento contínuo das 
atividades administrativas da gestão, com foco no gerenciamento de riscos. 
Art. 62-F. Ao Serviço de Governança e Gestão de Riscos compete: 
I – atuar com foco na gestão de riscos da organização; 
II – auxiliar na elaboração e atualização do mapa de riscos do Poder Judiciário; 
III – avaliar potenciais eventos, a fim de aumentar a segurança dos atos e minimizar os riscos; 
IV – organizar reuniões de trabalho interdepartamentais com servidores da primeira linha de defesa; 
V – estabelecer diversas funções de gerenciamento de riscos e conformidade para ajudar a desenvolver e/ou monitorar os 
controles da primeira linha de defesa; 
VI – promover o intercâmbio de dados e conhecimentos técnicos com a unidade de Auditoria Interna do órgão, a f im de conhecer 
os principais problemas no âmbito das primeiras linhas de defesa do órgão; 
VII – acompanhar a elaboração e o cumprimento dos atos definidores de modelos organizacionais, planos, programas e projetos 
e de estruturação de sistemas de funcionamento, visando à sua legalidade, viabilidade técnica e eficiência; 
VIII – propor, em conjunto com o Serviço de Conformidade e Integridade, o plano anual de capacitação de servidores da Divisão 
de Controle Interno. 
Art. 62-G. A Divisão de Controle Interno contará com 01 (um) Chefe de Divisão (DAJ 5), 02 (dois) Chefes de Serviço (DAJ 3) e 
servidores efetivos que se fizerem necessários para o bom desempenho das atividades da Divisão. 
Parágrafo único – Os cargos em comissão descritos neste artigo serão ocupados a partir da movimentação dos cargos já 
existentes no quadro de servidores deste Tribunal de Justiça. 
Art. 62-H. Os cargos em comissão de Chefe de Divisão e Chefe de Serviço pertencentes à Divisão de Controle Interno serão 
ocupados por servidores que possuam conhecimentos nas áreas de administração pública, ciências contábeis e direito. 
Art. 62-I. A Presidência do Tribunal de Justiça emitirá atos complementares a esta Resolução inerentes às atividades da Divisão 
de Controle Interno.” (NR) 
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data da sua publicação. 

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 
Presidente 
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Resolução Nº 33, de 20 de outubro de 2022 
Institui o Programa Nacional “Visão Global do Poder Judiciário”, no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Tocantins. 

  
O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO TOCANTINS, por seu Tribunal Pleno, no uso de suas atribuições legais e regimentais, 
CONSIDERANDO a necessidade de se convergir esforços para a adoção de soluções inovadoras e eficazes que concretizem o 
princípio constitucional de amplo acesso à Justiça (art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal); 
CONSIDERANDO a necessidade de cooperação entre os atores do Poder Judiciário, como um estímulo ao debate jurídico e ao 
aperfeiçoamento de políticas e projetos, de maneira a coordenar esforços para o alcance de objetivos comuns, respeitando-se o 
princípio da autonomia dos tribunais; 
CONSIDERANDO a Resolução nº 441, de 24 de dezembro de 2021, do Conselho Nacional de Justiça, que institui, em âmbito 
nacional, o Programa Nacional "Visão Global do Poder Judiciário"; 
CONSIDERANDO a decisão tomada pelo Tribunal Pleno desta Corte na 16ª Sessão Ordinária Administrativa, realizada 20 de 
outubro de 2022, conforme processo SEI nº 22.0.000000445-0. 
  
RESOLVE: 
  

CAPÍTULO I 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

  
Art. 1º Instituir, no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Tocantins o Programa “Visão Global do Poder Judiciário”, em caráter 
permanente e de fluxo contínuo. 
§1º Como estimulo à cooperação entre Tribunais e outros objetivos definidos no art. 3º da Resolução nº 441, de 24 de dezembro 
de 2021, do Conselho Nacional de Justiça, o programa permitirá que magistrados aderentes, mediante adesão expressa e 
autorização dos Tribunais de origem e anfitrião, resguardados o ramo de atuação e a especialidade, possam atuar em outros 
órgãos do Poder Judiciário brasileiro diverso do seu órgão de origem. 
§2º Caberá ao Conselho da Magistratura, observados o interesse público e a conveniência administrativa, conceder a 
autorização aos magistrados vinculados ou não ao Poder Judiciário do Estado do Tocantins a participarem do programa. 
§3º Desembargadores do Tribunal poderão participar do programa, desde que autorizado pelo Tribunal Pleno, no mesmo 
percentual definido no art. 4º, respeitado o ramo de atuação e as disposições desta Resolução. 
Art. 2º Para efeitos desta Resolução, considera-se: 
I - Tribunal anfitrião: Tribunal que aceita recepcionar os magistrados que aderiu ao Programa “Visão Global do Poder Judiciário”. 
II - Tribunal de origem: Tribunal que autoriza a liberação dos magistrados que aderiu ao Programa “Visão Global do Poder 
Judiciário”. 
Art. 3º A participação dos magistrados no programa se dará pelo prazo máximo de 6 (seis) meses, contados da publicação da 
autorização de liberação pelo Tribunal de origem, produzindo os seguintes efeitos: 
I - mudança temporária de lotação do magistrado aderente, com prejuízo total de suas atribuições no Tribunal de origem, ficando 
em auxílio na unidade jurisdicional para a qual for designado; 
II - manutenção do vínculo funcional do magistrado aderente com o Tribunal de origem; 
III – permanência com o Tribunal de origem do ônus de caráter remuneratório, indenizatório e eventuais adicionais ou vantagens 
pecuniárias a que o magistrado aderente faça jus, conforme o regime jurídico do Tribunal de origem. 
Parágrafo único. Isoladamente considerada, a participação no programa não autoriza o pagamento de auxílio-moradia e de 
ajuda de custo ao magistrado aderente, salvo se preenchidos os requisitos previstos em lei e/ou em ato normativo que observe 
as normas do Conselho Nacional de Justiça. 
Art. 4º A participação no Programa de magistrados vinculados ao Poder Judiciário do Estado do Tocantins deverá obedecer até 
o limite máximo de 5 % (cinco por cento) do total de juízes de direito ou de desembargadores deste Tribunal, a depender do 
caso, cabendo à Diretoria de Gestão de Pessoas prestar todas as informações à Corregedoria-Geral da Justiça, que irá exercer o 
monitoramento, fiscalização e o controle sobre esse limite.  
  

CAPÍTULO II 
DO REQUERIMENTO E REQUISITOS 

  
Art 5º Para adesão ao programa o magistrado deverá instruir processo administrativo, anexando a seguinte documentação: 
I- Requerimento dirigido ao Presidente do Tribunal anfitrião solicitando adesão ao programa, contendo os dados pessoais do 
magistrado, os dados da unidade judiciária em que pretende auxiliar e as razões que o levou a aderir ao programa; 
II – Documento de aceite do Tribunal anfitrião; 
III – Informações funcionais expedida pela unidade de Recursos Humanos do Tribunal de origem; 
IV – Certidão do Tribunal de origem, como requisitos para participação no programa pelo magistrado requerente, certificando o 
seu vitaliciamento e de ausência de punição, nos últimos 12 (doze) meses. 
§1º Somente após o aceite do Tribunal anfitrião, o Tribunal de origem deverá ser consultado quanto à liberação do magistrado 
aderente, cabendo ao magistrado aderente impulsionar e observar o contido neste inciso. 



ANO XXXIV-DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 5293 PALMAS-TO, SEXTA-FEIRA, 21 DE OUTUBRO DE 2022 45 

 

 
 

§2º A participação no programa está condicionada, cumulativamente, ao aceite do Tribunal anfitrião, a liberação do magistrado 
aderente pelo Tribunal de origem, a ciência do magistrado titular da unidade judicial que recepcionará o magistrado aderente,  
sem prejuízo das condições previstas no inciso IV deste artigo. 
§3º Aplica-se aos magistrados de outros Tribunais que desejarem atuar no Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, o 
disposto neste artigo. 
§4º Aos magistrados vinculados ao Poder Judiciário do Estado do Tocantins, considera-se o aceite do Tribunal de origem 
(conforme inciso II deste artigo) aquele referido no §2º do art. 1º desta Resolução, e aos magistrados vinculados a outros 
Tribunais, nos moldes como dispuser sua normativa própria ou na ausência dela, a autorização do Presidente do local. 
§5º Caso o local do auxílio ajustado entre o magistrado aderente e o Tribunal anfitrião seja modificado, este poderá ser 
designado para outra unidade judicial do Tribunal, mediante comunicação ao Tribunal de origem, observados os critérios do arts. 
6º e 9º desta Resolução 
Art. 6º O Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, na condição de Tribunal anfitrião, deverá observar a seguinte ordem de 
prioridade, para fins de definição da unidade judicial que o magistrado aderente prestará auxílio: 
I – se trata-se de unidade judicial de difícil provimento e/ou desprovida de magistrado titular; 
II – se a unidade judicial está com baixo desempenho nas metas do Conselho Nacional de Justiça; 
III – se a unidade judicial está com taxa de congestionamento elevada no último ano, contado da análise do aceite. 
Parágrafo único. O magistrado aderente deverá indicar em seu requerimento endereçado ao Presidente do Tribunal de Justiça 
o Programa, ou as boas práticas reconhecidas pelo Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins a que pretende aderir, ou 
informar qual a boa prática desenvolvida pelo magistrado e reconhecida pelo Tribunal de origem, que irá contribuir para uma 
justiça mais moderna e eficiente no âmbito Poder Judiciário Tocantinense.  
Art. 7º O Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, na condição de Tribunal de origem do magistrado, sob pena de 
indeferimento do pedido de adesão ao programa, deverá analisar, sem prejuízo dos requisitos definidos no art. 5º: 
I – se o magistrado cumpriu, no último ano, as metas do Conselho Nacional de Justiça na unidade a qual está vinculado, contado 
do requerimento de adesão ao programa; 
II – se a unidade judicial, a qual o magistrado está vinculado, está com taxa de congestionamento controlada no último ano, 
contado do requerimento de adesão ao programa; 
III – se consta no requerimento do magistrado, a existência de programas reconhecidos pelo Tribunal anfitrião, que demonstram 
práticas de atividades inovadoras, criativas e com resultados comprovados, com o objetivo de aumentar a qualidade dos serviços 
jurisdicionais entregues aos cidadãos; ou  
IV – se o magistrado que está pleiteando a adesão ao Programa, desenvolve boas práticas consolidadas pela Escola Superior da 
Magistratura e reconhecidas pelo Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, que contribuem para uma Justiça mais moderna e 
eficiente, e que pretende compartilhar com o Tribunal anfitrião  

  
CAPÍTULO III 

DO DESLIGAMENTO 
  
Art. 8º. O desligamento do magistrado participante ocorrerá: 
I – ao término do período do programa; 
II – a qualquer tempo, por decisão fundamentada do Tribunal anfitrião ou do Tribunal de origem; 
III – a qualquer tempo, por manifestação do magistrado, e 
IV – em virtude de punição decorrente de falta disciplinar ou de conduta incompatível com a exigida pelo Tribunal anfitrião ou do 
Tribunal de origem. 
Parágrafo único. O Tribunal anfitrião comunicará ao magistrado e o Tribunal de origem sobre o desligamento e a data do 
retorno. 
  

CAPÍTULO IV 
DAS ATRIBUIÇÕES E DEVERES 

  
Art. 9º O magistrado exercerá a jurisdição no local para o qual foi designado para auxiliar e somente poderá atuar nos processos 
distribuídos à unidade judiciária após a sua designação, conforme as regras de distribuição do Tribunal anfitrião, declarando-se 
impedido ou suspeito nos casos previstos em lei. 
Art. 10 Ao assumir a nova Vara, o magistrado deverá velar pela duração razoável dos processos, assim como observar todas as 
demais atribuições previstas no art. 139 do Código de Processo Civil (CPC). 
Art. 11 Aos magistrados participantes do programa serão aplicadas as mesmas regras relativas às garantias, às prerrogativas, 
aos deveres, aos direitos, às vedações, às penalidades e à responsabilidade civil previstas na Lei Complementar nº 35/1979. 
Art. 12 O expediente dos magistrados participantes do programa obedecerá às normas que disciplinam o funcionamento do 
Tribunal anfitrião. 
Art. 13 Deverá o magistrado aderente ao programa apresentar, ao final do prazo estabelecido no art. 3º, Relatório 
Circunstanciado das experiências de aperfeiçoamento de políticas e de projetos, bem como, sugestões de soluções inovadoras 
que possam ser aplicadas no Poder Judiciário do Tocantins. 
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Art. 14 São deveres do magistrado aderente ao Programa “Visão Global do Poder Judiciário”, além daqueles previstos em lei, 
são os dispostos no art. 15 da Resolução nº 441, de 24 de dezembro de 2021, do Conselho Nacional de Justiça. 
  

CAPÍTULO V 
DOS DIREITOS E GARANTIAS 

  
Art. 15 Serão assegurados aos magistrados aderentes as condições necessárias para o desempenho de suas atividades na 
unidade jurisdicional para a qual for designado para auxílio, com o acesso aos sistemas e documentos indispensáveis à 
consecução de suas funções jurisdicionais. 
Art. 16 Os magistrados participantes do programa mantêm as garantias constitucionais da vitaliciedade, da inamovibilidade e da 
irredutibilidade de vencimentos, resguardadas a autonomia e independência do magistrado em proferir as suas decisões. 
Parágrafo único. Após a fixação da unidade em que realizará o auxílio, o magistrado não poderá ser removido pelo Tribunal 
anfitrião, salvo prévio ajuste com o próprio magistrado, observado o §5º do art. 5º desta Resolução. 
Art. 17 O período relativo à participação no programa será considerado como de efetivo exercício para todos os efeitos e não 
obstará a candidatura à remoção ou à promoção na carreira. 
Parágrafo único. Em caso de remoção ou promoção no Tribunal de origem, o magistrado poderá continuar no programa. 
Art. 18 Eventual falta disciplinar praticada pelo magistrado deverá ser comunicada ao tribunal de origem, assim como o gozo de 
férias, licenças, entre outros direitos, para as providências cabíveis, inclusive os dados relativos à produtividade do magistrado. 
Parágrafo único. Na esfera disciplinar, o magistrado continuará sujeito à autoridade do seu Tribunal de origem, que deverá 
receber, sempre que necessário for, informações quanto ao comportamento do magistrado enviadas pelo tribunal anfitrião. 
  

CAPÍTULO VI 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

  
Art. 19 A solicitação de adesão ao programa poderá ocorrer por intermédio das associações de classe e por solicitação direta do 
Tribunal anfitrião, observado, no que couber o art. 5º desta Resolução. 
Art. 20 A Escola Superior da Magistratura Tocantinense será unidade de interlocução entre teoria e prática, e de propagação e 
consolidação de boas práticas identificadas no programa, promovendo a disseminação dos benefícios advindos do 
compartilhamento de informações e de experiências entre os Tribunais, como instrumento de celeridade e qualidade da 
prestação jurisdicional. 
Art. 21 Eventuais dúvidas quanto à aplicação desta Resolução serão dirimidas pela Presidência do Tribunal de Justiça do Estado 
do Tocantins. 
Art. 22 Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

 
Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 

Presidente 
 

DIRETORIA GERAL 
Portarias 

Portaria Nº 2486/2022 - PRESIDÊNCIA/DIGER/DIADM/DCC, de 17 de outubro 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 454/2022, referente ao Processo Administrativo 22.0.000029872-0, celebrado por este 
Tribunal de Justiça e a empresa Lemes e Antunys Ltda - ME, que tem por objeto a contratação de empresa especializada para a 
aquisição de materiais promocionais necessários à divulgação de campanhas de caráter institucional, para atender as demandas 
do Centro de Comunicação Social - CECOM. 
RESOLVE: 
Art. 1º. Designar o servidor José Sebastião Pinheiro de Souza, matrícula 361213, como gestor do contrato nº 454/2022, 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 de penalidades. 
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 
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Portaria Nº 2519/2022 - PRESIDÊNCIA/DIGER/DIADM/DCC, de 19 de outubro 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 460/2022, referente ao Processo Administrativo 22.0.000030743-6, celebrado por este 
Tribunal de Justiça e a empresa Unicarh apoio Administrativo - EIRELI, que tem por objeto a contratação de empresa para 
ministrar o curso Módulo VI – Atualização Processual e Aperfeiçoamento em Avaliação de Bens Imóveis à Luz do Novo CPC, do 
Curso Formação e Atualização para Cumpridor de Mandados e Avaliador de Bens – 2022, para servidores(as) do 
PoderJudiciárioTocantinense, Ead. 
RESOLVE: 
Art. 1º. Designar o servidor Jadir Alves de Oliveira, matrícula nº 352356, como gestor do contrato nº 460/2022 e a servidora 
Mária Rúbia Gomes da Silva Abalem, matrícula nº 26955, como substituta, para, nos termos do “caput” do artigo 67 da Lei nº. 
8.666/93, conhecerem as obrigações mútuas previstas no instrumento contratual, acompanhar e fiscalizar 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 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 Nº 2520/2022 - PRESIDÊNCIA/DIGER/DIADM/DCC, de 19 de outubro 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 461/2022, referente ao Processo Administrativo 22.0.000032222-2, celebrado por este 
Tribunal de Justiça e Sidney Soares de Sousa, que tem por objeto a contratação de instrutor para ministrar o curso 
Endomarketing, para servidores(as) do Poder Judiciário Tocantinense e de órgãos parceiros da ESMAT, modalidade presencial, 
referente à Pós-Graduação Lato Sensu em Comunicação Jurídica Estratégica na Era Digital. 
RESOLVE: 
Art. 1º. Designar o servidor Jadir Alves de Oliveira, matrícula nº 352356, como gestor do contrato nº 461/2022 e a servidora 
Mária Rúbia Gomes da Silva Abalem, matrícula nº 26955, 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 o contratado 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 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 3305/2022, de 21 de outubro 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 2022/128243 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Vanessa dos Santos, Matrícula 990147, o valor de R$ 153,33, relativo ao 
pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 306,66, por seu deslocamento de Miranorte-TO para Barrolandia-TO, no 
período de 21/10/2022 a 21/10/2022, com a finalidade de realizar estudo social, determinado no processo 5000070-
74.2020.8.27.2726.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 
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PORTARIA DIÁRIAS Nº 3306/2022, de 21 de outubro 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 2022/128263 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Marcenilda Ferreira Ramos Montel, Matrícula 365888, o valor de R$ 153,33, 
relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 306,66, por seu deslocamento de Paraiso do Tocantins -TO 
para Miranorte-TO, no período de 24/10/2022 a 24/10/2022, com a finalidade de realizar estudo social, determinado no processo 
5000072-44.2020.8.27.2726.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 3307/2022, de 21 de outubro 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 2022/128244 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Josiane Ribeiro Freitas, Matrícula 365885, o valor de R$ 153,33, relativo ao 
pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 306,66, por seu deslocamento de Miracema do Tocantins-TO para 
Miranorte-TO, no período de 24/10/2022 a 24/10/2022, com a finalidade de realizar avaliação psicológica, determinada no 
processo 0000330-76.2019.8.27.2726.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 3308/2022, de 21 de outubro 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 2022/128232 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Artenizia Leonel Dias, Matrícula 365881, o valor de R$ 153,33, relativo ao 
pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 306,66, por seu deslocamento de Palmas-TO para Porto Nacional-TO, 
no período de 26/10/2022 a 26/10/2022, com a finalidade de realizar avaliação pedagógica, determinada no processo 0006746-
17.2020.8.2729.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 

DIRETORIA ADMINISTRATIVA 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

Avisos de licitações 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 079/2022  

AMPLA CONCORRÊNCIA 
  

Processo nº 22.0.000008087-3 UASG 925814 
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 079/2022 
Tipo: Menor preço por Item/grupo de itens 
Modo de Disputa: Aberto e Fechado 
Legislação: Lei n º 10.520/2002 - c/c 8.666/93 
Objeto: Procedimento licitatório visando à contratação de empresa especializada para prestação de serviços de suporte 
técnico, garantia, direito de atualizações e aquisição de expansão de licença e equipamentos de armazenamento para 
Solução de Backup Corporativo baseado em appliances Veritas Netbackup, em uso atualmente pelo Poder Judiciário do 
Estado do Tocantins. 
Disponibilidade do Edital: Dia 24 de outubro de 2022. (https://www.gov.br/compras/pt-br/) 
Data da abertura da sessão: Dia 08 de novembro de 2022, às 13h30min (horário de Brasília) 



ANO XXXIV-DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 5293 PALMAS-TO, SEXTA-FEIRA, 21 DE OUTUBRO DE 2022 49 

 

 
 

Local: Sala da Comissão de Licitação, localizada no Edifício Amaro Empresarial, situada na Quadra 103 Norte, Rua NO 11, Lote 
2, 7º Andar, Plano Diretor Norte, Palmas/TO, CEP 77.001-036, por meio do sítio https://www.gov.br/compras/pt-br/ 
Nota: Outras informações na Comissão de Licitação deste Tribunal, pelo telefone (063)3218-4590, das 12h00min às 18h00min, 
pelo e-mail: cpl@tjto.jus.br ou pela Internet no site www.tjto.jus.br. 
Palmas – TO, 21 de outubro de 2022. 

Cláudio Barbosa da Silva 
Pregoeiro 

 

DIVISÃO DE LICITAÇÃO, CONTRATOS E CONVÊNIOS 
Apostilas 

EXTRATO DO TERCEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO 
PROCESSO 19.0.000005822-2 
CONVÊNIO Nº 4/2019 
CONVENENTES: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins (TJTO), com a interveniência da Escola Superior da Magistratura 
Tocantinense (ESMAT), e Fundação Universidade Federal do Tocantins (UFT), com o apoio de sua interveniente administrativa e 
financeira, a Fundação de Apoio Científico e Tecnológico do Tocantins (FAPTO). 
OBJETO DO TERMO DE APOSTILAMENTO: 
Constitui objeto do presente Termo de Apostilamento a prorrogação da vigência do Convênio nº 4/2019, bem como a alteração 
do Plano de Trabalho para remanejamento de valores, conforme solicitações e justificativas apresentadas pela UFT e FAPTO, 
eventos 4600275 e 4600297. 
DA PRORROGAÇÃO: As partes acima qualificadas ajustam a prorrogação da vigência do Convênio nº 4/2019 por mais 6 (seis) 
meses, ou seja, de 01/07/2023 a 31/12/2023. 
DATA DA ASSINATURA: 20 de outubro de 2022. 
 
EXTRATO DO QUINTO TERMO DE APOSTILAMENTO 
PROCESSO 19.0.000028842-2 
CONVÊNIO Nº 24/2019 
CONVENENTES: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins - TJTO com a interveniência da Escola Superior da Magistratura 
Tocantinense – ESMAT e a Fundação Universidade Federal do Tocantins (UFT) om o apoio de sua interveniente administrativa e 
financeira, a Fundação de Apoio Científico e Tecnológico Do Tocantins (FAPTO). 
OBJETO DO TERMO DE APOSTILAMENTO: Constitui objeto do presente Termo de Apostilamento a alteração do Plano de 
Trabalho para remanejamento de valores, conforme solicitações e justificativas apresentadas pela UFT e FAPTO, eventos 
4602006 e 4602073. 
DATA DA ASSINATURA: 20 de outubro de 2022. 
 
EXTRATO DO TERCEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO 
PROCESSO 18.0.000030177-5 
CONVÊNIO Nº 43/2018 
CONVENENTES: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins (TJTO), com a interveniência da Escola Superior da Magistratura 
Tocantinense 
(ESMAT), e Fundação Universidade Federal do Tocantins (UFT), com o apoio de sua interveniente administrativa e financeira, a 
Fundação 
de Apoio Científico e Tecnológico do Tocantins (FAPTO). 
OBJETO DO TERMO DE APOSTILAMENTO: Constitui objeto do presente Termo de Apostilamento a prorrogação da vigência 
do Convênio nº 43/2018, bem como a alteração do Plano de Trabalho para remanejamento de valores, conforme solicitações e 
justificativas apresentadas pela UFT e FAPTO, eventos 4578554 e 4578633. 
DA PRORROGAÇÃO: As partes acima qualificadas ajustam a prorrogação da vigência do Convênio nº 43/2018 por mais 13 
(treze) meses e 5 (cinco) dias, ou seja, de 26/11/2022 a 31/12/2023. 
DATA DA ASSINATURA: 20 de outubro de 2022. 
 

Extratos de contratos 
EXTRATO DE CONTRATO 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 62/2022 
PROCESSO 22.0.000019473-9 
CONTRATO Nº 459/2022 
ONTRATANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CONTRATADA: Peritoslab Forense – Ltda 
OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços especializados em exames laboratoriais e complementares, para 
a análise por DNA para investigação de vínculo genético de parentesco “in vivo” e “post-mortem”, de diagnóstico por perícia, por 
demanda, para atendimento das demandas do Poder Judiciário do Estado do Tocantins. 
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VALOR: O valor global estimado do presente Instrumento fica ajustado em R$ 257.800,00 (duzentos e cinquenta e sete mil e 
oitocentos reais). 
VIGÊNCIA: O presente Contrato terá vigência de 12 (doze), contados da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado até o 
limite de 60 (sessenta) meses, nos termos do art. 57, inc. II, da Lei n. 8.666/93, a critério das partes, mediante a celebração de 
termo aditivo, facultando-se o reajuste para recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do presente contrato. 
UNIDADE GESTORA: 050100 - Tribunal de Justiça 
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 05010.02.122.1145.2205 
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.39 
FONTE DE RECURSOS: 1500 
DATA DA ASSINATURA: 21 de outubro de 2022 
 

Extratos das atas de registro de preços 
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 187/2022 
PROCESSO ADMINISTRATIVO 22.0.000007427-0 
PREGÃO ELETRÔNICO – SRP Nº 67/2022 
ORGÃO GERENCIADOR: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
FORNECEDOR REGISTRADO: Toccato Tecnologia e Sistemas – Ltda 
OBJETO: Registro de preços visando à contratação da prestação de serviços para a expansão da solução de visualização e de 
descoberta de dados com capacidade de inteligência de negócio, de auto-atendimento (“self-service BI”), denominada Qlik 
Sense, permitindo a extração, transformação e carga de dados, para suporte à tomada de decisão para atender as demandas 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: 20 de outubro de 2022. 
 

Extratos 
EXTRATO DE TERMO DE DESCREDENCIAMENTO 
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 66/2019 
PROCESSO 19.0.000014738-1     
DESCREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
DESCREDENCIADA: Maria José Dias de Jesus 
OBJETO: Fica DESCREDENCIADA, a partir da assinatura deste Termo, a assistente social MARIA JOSÉ DIAS DE JESUS da 
prestação de serviços de caráter auxiliar e especializado de entrevistadora de crianças e adolescentes vítimas de violência, por 
meio de depoimento especial, durante a fase probatória em processos judiciais, com a possibilidade de produção antecipada de 
prova no processo penal, antes do ajuizamento da ação, conforme inciso I do art. 156 do Código de Processo Penal, para 
atender as demanda do Poder Judiciário do Estado do Tocantins no Município de Palmas, com fulcro na alínea c, da Cláusula 
Nona do Termo de Credenciamento nº 66/2019. 
DATA DA ASSINATURA: 20 de outubro de 2022. 
 
EXTRATO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO 
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 454/2022 
PROCESSO 22.0.000034112-0 
CREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CREDENCIADO: Pedro Fernandez Vilanova Neto 
OBJETO: Constitui objeto do presente Termo o credenciamento de pessoas físicas, para prestação de serviços de 
CONCILIADOR, destinados a atender as demandas do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, no Centro Judiciário de Solução 
de Conflitos e Cidadania - CEJUSC, Polo de Miracema do Tocantins. 
VIGÊNCIA: O presente Termo de Credenciamento terá vigência de 60 (sessenta) meses, contados a partir da publicação 
resumida do extrato no Diário Eletrônico da Justiça Eletrônico - DJE. 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
UNIDADE GESTORA: 060100 - Funjuris 
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 0601.02.061.1168.3081 
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.36 / 33.90.47 
FONTE DE RECURSOS: 0240 
DATA DA ASSINATURA: 21 de outubro de 2022. 
 
EXTRATO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO 
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 451/2022 
PROCESSO 22.0.000034492-7 
CREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CREDENCIADA: Flávia Rogéria Fernandes 
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OBJETO: Constitui objeto do presente Termo de Credenciamento a prestação de serviços na especialidade de pedagogia, 
destinado a atender as demandas do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, no Núcleo Regional de Atendimento 
Multidisciplinar de Dianópolis, Comarca de Dianópolis e Cidade de Almas. 
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: 21 de outubro de 2022. 
 

DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS 
Portarias 

PORTARIA FÉRIAS Nº 1546/2022, de 21 de outubro de 2022 
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE COLINAS 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 MAX MARTINS MELO GERMANO, matrícula nº 352350, relativas ao período aquisitivo 
2020/2021, marcadas para o período de 21/10 a 19/11/2022, a partir de 21/10/2022 até 19/11/2022, assegurado o usufruto dos 
dias remanescentes para o período de 01 a 30/07/2024, em razão de interesse da administração.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Marcelo Laurito Paro 
Diretor do Foro 

 
PORTARIA FÉRIAS Nº 1547/2022, de 21 de outubro 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 da servidora MAGDA REGIA SILVA BORBA, matrícula nº 179137, relativas ao período aquisitivo 
2021/2022, marcadas para o período de 17/10 a 15/11/2022, a partir de 17/10/2022 até 15/11/2022, assegurado o usufruto dos 
dias remanescentes para o período de 08/01 a 06/02/2024, 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 

 

ESMAT 
Editais 

EDITAL nº 224, de 2022 – SEI Nº 22.0.000034348-3 
O diretor geral da Escola Superior da Magistratura Tocantinense (ESMAT), no uso de suas atribuições, dispõe sobre as normas 
gerais para ingresso e participação na palestra Prevenção do Stress e Aprimoramento das Relações Humanas no Trabalho, 
a se realizar no dia 9 de novembro de 2022, mediante as condições determinadas neste Edital e nos demais dispositivos legais 
aplicados à espécie, conforme segue: 
  
1. DADOS GERAIS 
Nome: Prevenção do Stress e Aprimoramento das Relações Humanas no Trabalho. 
Objetivo: Sensibilizar os servidores e magistrados do Poder Judiciário do Tocantins quanto à melhoria das relações 
interpessoais e consequentemente proporcionar mais qualidade de vida no trabalho e o equilíbrio emocional em tempos de 
Pandemia. 
Período de Inscrições: As inscrições ocorrerão no período de 26 de outubro a 9 de novembro de 2022. 
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Inscrições: A inscrição é gratuita e poderá ser realizada, via web, no Portal Esmat disponível no endereço eletrônico 
http://esmat.tjto.jus.br/portal/. 
Públicos-Alvo: Servidores(as), magistrados(as), estagiários(as) e colaboradores(as) do Poder Judiciário Tocantinense; 
servidores(as) dos órgãos parceiros da Esmat; estudantes, professores(as), profissionais e integrantes do sistema de justiça 
brasileiro e membros da comunidade em geral. 
Carga Horária: 1 hora-aula 
Modalidade: Presencial 
Local: Auditório do Tribunal de Justiça, com transmissão ao vivo pela Plataforma Virtual da ESMAT  
Valor do curso, custeado pela Esmat, por aluno: O valor da atividade será calculado após a conclusão das atividades, 
considerando-se os critérios de horas-aula, passagens, hospedagem e alimentação dos instrutores. 
  

2. VAGAS 
2.1 Quantidade de Vagas: 2.000 
2.2 Distribuição das Vagas: 

                                     Públicos-Alvo  Nº de Vagas 

Participação no Auditório do Tribunal de Justiça 
Servidores(as), magistrados(as), estagiários(as) e colaboradores(as) do Poder Judiciário Tocantinense; 
servidores(as) dos órgãos parceiros da Esmat; estudantes, professores(as), profissionais e integrantes 
do sistema de justiça brasileiro e membros da comunidade em geral. 

200 

Participação pelo Canal do Youtube 
Servidores(as), magistrados(as), estagiários(as) e colaboradores(as) do Poder Judiciário Tocantinense; 
servidores(as) dos órgãos parceiros da Esmat; estudantes, professores(as), profissionais e integrantes 
do sistema de justiça brasileiro e membros da comunidade em geral. 

1.800 

  

2.3 A participação do evento de modo presencial será de acordo com a disponibilidade de espaço no Auditório do Tribunal de 
Justiça, em Palmas - Tocantins; 
2.4 Os demais interessados em participar das Palestras, os que não fizerem parte das Instituições relacionadas no item 2.2 e 
tenham interesse em participar das atividades, deverão solicitar inscrição pelo e-mail do Núcleo de Capacitação e 
Aperfeiçoamento de Servidores da Esmat – nucas@tjto.jus.br. As solicitações serão atendidas dentro da disponibilidade de 
vagas. 
  

3. PRÉ-REQUISITOS  
Serem Servidores(as), magistrados(as), estagiários(as) e colaboradores(as) do Poder Judiciário Tocantinense; servidores(as) 
dos órgãos parceiros da Esmat; estudantes, professores(as), profissionais e integrantes do sistema de justiça brasileiro e 
membros da comunidade em geral. 
  

4 FREQUÊNCIA E AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM  
4.1 Os(As) matriculados(as) deverão participar das atividades programadas, as quais serão desenvolvidas conforme 
programação oficial do Evento; 
4.2 Os(As) matriculados(as) para participar da atividade presencial, deverão comparecer na sede  do Tribunal de Justiça, no dia 
do evento para o credenciamento e acesso ao Auditório, bem como o registro da frequência; 
4.3 A atividade ocorrerá no dia 9  de novembro de 2022; 
4.4 O evento será presencial com transmissão via internet, por meio dos canais de transmissão da Escola Superior da 
Magistratura Tocantinense (ESMAT); 
4.5 O acesso dos alunos que participarão pela Plataforma Virtual da Escola Superior da Magistratura Tocantinense (ESMAT) 
com transmissão ao vivo pelo YouTube, ocorrerá por meio da Secretaria Acadêmica Virtual da Esmat, onde será registrada a 
frequência automática, após o login do aluno e acesso ao link disponibilizado para participação; 
4.6 Somente os alunos matriculados terão acesso à plataforma de transmissão e interatividade durante o desenvolvimento da 
Palestra. 
  

5. CRONOGRAMA E PROGRAMAÇÃO 
5.1 A programação completa do Evento será divulgada no Portal da Esmat: esmat.tjto.jus.br 

Data Horário/Período Atividade Programada 

9/11/2022 

Das 14h às 14h20 
Abertura oficial do evento: Pronunciamento do Desembargador-presidente 
Helvécio de Brito Maia. 

Das 14h20 às 15h30 

Palestra: Prevenção do Stress e Aprimoramento das Relações Humanas no 
Trabalho 
Palestrante: Ana Maria Rossi 
  
Interatividade com os participantes 
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 PALESTRANTE 

Nome Ana Maria Rossi 

Síntese do Currículo 

M.S., M.A., Ph.D., dirige a Clínica de Stress e Biofeedback, em Porto Alegre. Com título de doutoramento 
em Psicologia Clínica e Comunicação Verbal, e cursos de mestrado em Comunicação de Massas e 
Psicologia Clínica, a doutora Rossi se especializou no tratamento do stress e biofeedback na Florida State 
University e na Menninger Foundation. Foi agraciada com o título de Fellow pelo The American Institute of 
Stress e recebeu o Prêmio Melhores Mulheres 2006, categoria Saúde e Nutrição, promovido pelo Jornal do 
Comércio. É licenciada pela Biofeedback Society of America, precursora das técnicas de autocontrole e 
biofeedback no Brasil, membro da Academy of Management Association. Ela é presidente da International 
Stress Management Association no Brasil (ISMA-BR) e copresidente da na Divisão de Saúde Ocupacional 
da Associação Mundial de Psiquiatria. Conduziu mais de 3.000 palestras e programas de treinamento 
(American Women in Radio and Television; Burlington Northern Railroad; Dorsey Laboratories; IBM; 
National Bank of Commerce; Small Business Bureau, etc. No Brasil, Albras, AGCO, Aracruz, BB, Belgo, 
Braskem, CEF, Copesul, Gerdau, Ipiranga, Lear, Nokia, OAB, Oracle, Petrobrás, RBS, Receita Federal, 
Refap, Rhodia, TIM, Todeschini, Unimed, etc.). Participou, em 1998 e 1995, da equipe americana de 
consultoria Citizen Ambassador Program treinando profissionais da área da saúde mental em 
gerenciamento do stress e biofeedback, em Pequim e Xi'an, China. Em 1997, participou do mesmo 
programa em Nova Delhi e Jaipur, Índia. Coordenou o treinamento e a implantação da Clínica Tynaikeia 
Enoymata, especializada no tratamento do stress e biofeedback, em Atenas, Grécia, em 1993. Por 30 
anos, trabalha na área de gerenciamento do stress, tendo dirigido a Clínica para o Tratamento do Stress e 
Ansiedade da Universidade de Nebraska, em Lincoln, onde também lecionava no Departamento de 
Comunicação. Desenvolveu uma série de oito cassetes para relaxamento, produziu e narrou um vídeo de 
yoga que inclui técnicas de relaxamento. Além do seu trabalho clínico, Ana Maria Rossi escreveu diversos 
estudos na área de gerenciamento do stress, stress organizacional e relaxamento, publicados em livros e 
jornais especializados nos Estados Unidos e Europa (Communication Therapy; Journal of Social Behavior 
and Personality; International Journal of Psychosomatics, Academy of Management Journal, etc.). Ela tem 
sete livros publicados no Brasil: "101 Maneiras de Viver Melhor", "Autocontrole: nova maneira de gerenciar 
o estresse", "Visualização - O Sucesso Através dos Olhos da Mente"', "Dá um tempo – identificar prevenir 
e administrar o estresse na adolescência", "Estresse Masculino - Um guia para identificar e controlar o 
estresse dos homens", "Yoga: Qualidade de Vida", “O dia em que a turma encarou o intrometido”, e é 
organizadora dos livros "Estressado, eu?", "Stress e Qualidade de Vida no Trabalho – Perspectivas Atuais 
da Saúde Ocupacional" e “Stress and Quality of Working Life”. Atualmente, é colaboradora do jornal Zero 
Hora coluna "Viva Melhor" e fonte para diversos jornais e revistas nacionais e estrangeiros. Leciona todos 
os domingos aula de yoga, no Parcão, em Porto Alegre. 

  
6.  DISPOSIÇÕES FINAIS 
6.1 A inscrição e a matrícula dos servidores(as) e magistrados(as) do Poder Judiciário Tocantinense; estudantes, professores, 
profissionais e integrantes brasileiros e estrangeiros do sistema de justiça e servidores(as) dos órgãos parceiros da Esmat, 
implicarão aceitação prévia das normas contidas no presente Edital, no Regimento Interno da Esmat e na Portaria nº 1 .965, de 
2018, publicada no Diário da Justiça nº 4.348, de 13 de setembro de 2018; 
6.2 A desistência do curso, sem causa justificada, deverá ser comunicada à Esmat até o terceiro dia útil que anteceder o iníc io do 
evento-atividade, pelo e-mail saesmat@tjto.jus.br; 
6.3 A desistência do curso iniciado ou a reprovação sujeitarão o(a) inscrito(a) à perda do direito de participar de ações de 
capacitação custeadas ou promovidas pela Escola Superior da Magistratura Tocantinense (ESMAT) pelo período de quatro 
meses, salvo por motivo de licença ou de afastamento previstos em Lei; 
6.4 Os casos omissos e as dúvidas de interpretação das normas reguladoras do curso, porventura suscitados, deverão ser 
encaminhados ao Conselho de Cursos da Escola Superior da Magistratura Tocantinense. 

Palmas-TO, 20 de outubro de 2022. 
  

Desembargador MARCO VILLAS BOAS 
Diretor Geral da Esmat 

 
 

EDITAL nº 225 de 2022 – SEI Nº 22.0.000034350-5 
  
O diretor geral da Escola Superior da Magistratura Tocantinense (ESMAT), no uso de suas atribuições, dispõe sobre as normas 
gerais para ingresso e participação na palestra Dormir Bem para Viver Melhor, a se realizar no dia 10 de novembro de 2022, 
mediante as condições determinadas neste Edital e nos demais dispositivos legais aplicados à espécie, conforme segue: 
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1. DADOS GERAIS 
Nome: Dormir Bem para Viver Melhor. 
Objetivo: Sensibilizar os servidores e magistrados do Poder Judiciário do Tocantins quanto à melhoria das relações 
interpessoais e consequentemente proporcionar mais qualidade de vida no trabalho e o equilíbrio emocional em tempos de 
Pandemia. 
Período de Inscrições: As inscrições ocorrerão no período de 26 de outubro a 9 de novembro de 2022. 
Inscrições: A inscrição é gratuita e poderá ser realizada, via web, no Portal Esmat disponível no endereço eletrônico 
http://esmat.tjto.jus.br/portal/. 
Públicos-Alvo: Servidores(as), magistrados(as), estagiários(as) e colaboradores(as) do Poder Judiciário Tocantinense; 
servidores(as) dos órgãos parceiros da Esmat; estudantes, professores(as), profissionais e integrantes do sistema de justiça 
brasileiro e membros da comunidade em geral. 
Carga Horária: 1 hora-aula 
Modalidade: Presencial 
Local: Auditório do Tribunal de Justiça, com transmissão ao vivo pela Plataforma Virtual da ESMAT. 
Valor do curso, custeado pela Esmat, por aluno: O valor da atividade será calculado após a conclusão das atividades, 
considerando-se os critérios de horas-aula, passagens, hospedagem e alimentação dos instrutores. 
  
2. VAGAS 
2.1 Quantidade de Vagas: 2.000 
2.2 Distribuição das Vagas: 

                                     Públicos-Alvo  Nº de Vagas 

Participação no Auditório do Tribunal de Justiça 
Servidores(as), magistrados(as), estagiários(as) e colaboradores(as) do Poder Judiciário Tocantinense; 
servidores(as) dos órgãos parceiros da Esmat; estudantes, professores(as), profissionais e integrantes 
do sistema de justiça brasileiro e membros da comunidade em geral. 

200 

Participação pelo Canal do Youtube 
Servidores(as), magistrados(as), estagiários(as) e colaboradores(as) do Poder Judiciário Tocantinense; 
servidores(as) dos órgãos parceiros da Esmat; estudantes, professores(as), profissionais e integrantes 
do sistema de justiça brasileiro e membros da comunidade em geral. 

1.800 

  
2.3 A participação do evento de modo presencial será de acordo com a disponibilidade de espaço no Auditório do Tribunal de 
Justiça, em Palmas - Tocantins; 
2.4 Os demais interessados em participar das Palestras, os que não fizerem parte das Instituições relacionadas no item 2.2 e 
tenham interesse em participar das atividades, deverão solicitar inscrição pelo e-mail do Núcleo de Capacitação e 
Aperfeiçoamento de Servidores da Esmat – nucas@tjto.jus.br. As solicitações serão atendidas dentro da disponibilidade de 
vagas. 
  
3. PRÉ-REQUISITOS  
Serem Servidores(as), magistrados(as), estagiários(as) e colaboradores(as) do Poder Judiciário Tocantinense; servidores(as) 
dos órgãos parceiros da Esmat; estudantes, professores(as), profissionais e integrantes do sistema de justiça brasileiro e 
membros da comunidade em geral. 
  
4 FREQUÊNCIA E AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM  
4.1 Os(As) matriculados(as) deverão participar das atividades programadas, as quais serão desenvolvidas conforme 
programação oficial do Evento; 
4.2 Os(As) matriculados(as) para participar da atividade presencial, deverão comparecer na sede  do Tribunal de Justiça, no dia 
do evento para o credenciamento e acesso ao Auditório, bem como o registro da frequência; 
4.3 A atividade ocorrerá no dia 10 de novembro de 2022; 
4.4 O evento será presencial com transmissão via internet, por meio dos canais de transmissão da Escola Superior da 
Magistratura Tocantinense (ESMAT); 
4.5 O acesso dos alunos que participarão pela Plataforma Virtual da Escola Superior da Magistratura Tocantinense (ESMAT) 
com transmissão ao vivo pelo YouTube, ocorrerá por meio da Secretaria Acadêmica Virtual da Esmat, onde será registrada a 
frequência automática, após o login do aluno e acesso ao link disponibilizado para participação; 
4.6 Somente os alunos matriculados terão acesso à plataforma de transmissão e interatividade durante o desenvolvimento da 
Palestra. 
 
5. CRONOGRAMA E PROGRAMAÇÃO 
5.1 A programação completa do Evento será divulgada no Portal da Esmat: esmat.tjto.jus.br 
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Data Horário/Período Atividade Programada 

  
10/11/2022 

  
Das 14h20h às 15h30 

Palestra: Dormir Bem para Viver Melhor 
Palestrante: Geraldo Rizzo 
  
Interatividade com os participantes 

  

PALESTRANTE 

Nome Geraldo Rizzo 

Síntese do Currículo 

Especialista em Neurologia, Neurofisiologia e Medicina do Sono pela Associação Brasileira de Medicina. 
Graduação em MEDICINA pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (1976). Pós-Graduação em 
Neurologia na PUC-RS e Fellowship na Duke University-.North Carolina Atualmente faz parte do Corpo 
Clínico dos Hospitais Mãe de Deus e Moinhos de Vento, em Porto Alegre. Dirige o SONOLAB - Laboratório 
de Sono e a NEUROLÓGIKA - Instituto de Neurofisiolgogia Clínica. Título de Especialista nas áreas de 
Neurologia, Neurofisiologia e Medicina do Sono. MBA de Gestão em Saúde pela Fundação Getúlio 
Vargas. 

  
6.  DISPOSIÇÕES FINAIS 
6.1 A inscrição e a matrícula dos servidores(as) e magistrados(as) do Poder Judiciário Tocantinense; estudantes, professores, 
profissionais e integrantes brasileiros e estrangeiros do sistema de justiça e servidores(as) dos órgãos parceiros da Esmat, 
implicarão aceitação prévia das normas contidas no presente Edital, no Regimento Interno da Esmat e na Portaria nº 1.965, de 
2018, publicada no Diário da Justiça nº 4.348, de 13 de setembro de 2018; 
6.2 A desistência do curso, sem causa justificada, deverá ser comunicada à Esmat até o terceiro dia útil que anteceder o iníc io do 
evento-atividade, pelo e-mail saesmat@tjto.jus.br; 
6.3 A desistência do curso iniciado ou a reprovação sujeitarão o(a) inscrito(a) à perda do direito de participar de ações de 
capacitação custeadas ou promovidas pela Escola Superior da Magistratura Tocantinense (ESMAT) pelo período de quatro 
meses, salvo por motivo de licença ou de afastamento previstos em Lei; 
6.4 Os casos omissos e as dúvidas de interpretação das normas reguladoras do curso, porventura suscitados, deverão ser 
encaminhados ao Conselho de Cursos da Escola Superior da Magistratura Tocantinense. 

Palmas-TO, 20 de outubro 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 
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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