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SEÇÃO JUDICIAL 

TRIBUNAL PLENO 
SECRETÁRIO: WAGNE ALVES DE LIMA 

Pautas 
  

PAUTA JUDICIAL 
  

8ª SESSÃO JUDICIAL VIRTUAL 
  

Considerando a excepcionalidade em razão da pandemia causada pelo vírus COVID-19, a Resolução nº 314/2020 do CNJ e a 
Portaria Conjunta nº 10/2020, deste Tribunal de Justiça, bem como, Resolução nº 13/2020 de 22 de junho de 2020. Serão 
julgados na 8ª Sessão Judicial Virtual, pelo Colendo Tribunal Pleno do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, em 
Palmas - TO, com data de início no dia 03 de setembro de 2020, quinta-feira, a partir das 14 horas e de encerramento no dia 
11 de setembro de 2020, sexta-feira, às 18 horas (em virtude dos feriados do dia 07 e 08.09.2020), ou nas sessões virtuais 
posteriores, os feitos abaixo relacionados. Os advogados, partes ou representantes judiciais, membros do Ministério 
Público e demais Entidades deverão, quanto a SUSTENTAÇÃO ORAL, observar o disposto na Resolução nº 13/2020, 
especificamente quanto ao encaminhamento do número de celular com whatssap ou e-mail, para comunicação do link de acesso 
à sala de vídeo conferência para realização da Sustentação Oral, bem como deverão providenciar o acesso à plataforma CISCO 
WEBEX. 
  
1 AGRAVO INTERNO NA SUSPENSÃO DE SEGURANÇA CÍVEL Nº 0005889-58.2020.8.27.2700/TO. 
ORIGEM: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS. 
AGRAVANTE: FERROVIA NORTE SUL S/A 
ADVOGADO: JOAO MANOEL MARTINS VIEIRA ROLLA (OAB MG78122) 
AGRAVADO: ESTADO DO TOCANTINS 
PROCURADOR ESTADO: NIVAIR VIEIRA BORGES 
RELATOR: DESEMBARGADOR HELVECIO DE BRITO MAIA NETO 
  
2 AGRAVO INTERNO NA SUSPENSÃO DE SEGURANÇA CÍVEL Nº 0005893-95.2020.8.27.2700/TO 
ORIGEM: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS. 
AGRAVANTE: ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DE SOJA E MILHO DO ESTADO DO TOCANTINS - APROSOJA 
ADVOGADO: RUDY MAIA FERRAZ (OAB DF22940) 
AGRAVADO: ESTADO DO TOCANTINS 
PROCURADOR ESTADO: NIVAIR VIEIRA BORGES 
RELATOR: DESEMBARGADOR HELVECIO DE BRITO MAIA NETO 
  
3 AGRAVO INTERNO NA SUSPENSÃO DE SEGURANÇA CÍVEL Nº 0006142-46.2020.8.27.2700/TO 
ORIGEM: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS. 
AGRAVANTE: AMAGGI LOUIS DREYFUS ZENNOH GRÃOS S.A. 
ADVOGADO: EDUARDO PEREIRA DA SILVA JR (OAB SP314200) 
AGRAVADO: ESTADO DO TOCANTINS 
PROCURADOR ESTADO: NIVAIR VIEIRA BORGES 
RELATOR: DESEMBARGADOR HELVECIO DE BRITO MAIA NETO 
  
4 AGRAVO INTERNO NA SUSPENSÃO DE LIMINAR E DE SENTENÇA Nº 0006145-98.2020.8.27.2700/TO 
ORIGEM: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS. 
AGRAVANTE: GAVILON DO BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS 
ADVOGADO: PEDRO GUILHERME GONÇALVES DE SOUZA (OAB SP246785) 
AGRAVADO: ESTADO DO TOCANTINS 
PROCURADOR ESTADO: NIVAIR VIEIRA BORGES 
RELATOR: DESEMBARGADOR HELVECIO DE BRITO MAIA NETO 
  
5 AGRAVO INTERNO NA SUSPENSÃO DE LIMINAR E DE SENTENÇA Nº 0006148-53.2020.8.27.2700/TO 
ORIGEM: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS. 
AGRAVANTE: LONTANO TRANSPORTES LTDA 
ADVOGADO: FERNANDA GUTIERREZ YAMAMOTO (OAB TO4410B) 
AGRAVADO: ESTADO DO TOCANTINS 
PROCURADOR ESTADO: NIVAIR VIEIRA BORGES 
RELATOR: DESEMBARGADOR HELVECIO DE BRITO MAIA NETO 
  



ANO XXXII-DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 4802 PALMAS-TO, QUARTA-FEIRA, 26 DE AGOSTO DE 2020 3 

 

 
 

6 AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0007926-49.2016.8.27.0000/TO. 
ORIGEM: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS. 
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S.A. 
ADVOGADO: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (OAB TO4923A) 
AGRAVADO: AUTOGAMIS ANTÔNIO DA SILVA 
ADVOGADOS: CLAUDIR JOSÉ SCHWARZ (OAB MS12768A), OSVALDO BENEDITO GUERINO (OAB TO5529) 
RELATOR: DESEMBARGADOR HELVECIO DE BRITO MAIA NETO-PRESIDENTE. 
  
7 AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0008451-60.2018.8.27.0000/TO. 
ORIGEM: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS. 
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S.A 
ADVOGADOS: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (OAB TO4923A), RAFAEL SGANZERLA DURAND (OAB SP211648) 
AGRAVADO: PAULERON RIBEIRO DE SOUZA 
ADVOGADO: RENATO GUEDES (OAB TO6285) 
RELATOR: DESEMBARGADOR HELVECIO DE BRITO MAIA NETO-PRESIDENTE. 
  
8 AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0010196-41.2019.8.27.0000/TO 
ORIGEM: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS. 
AGRAVANTE: JOSÉ HELILTON SOARES DE OLIVEIRA 
ADVOGADOS: JULIANA BEZERRA DE MELO PEREIRA (OAB TO2674), ADVOGADO: JAIR JOSÉ RODRIGUES (OAB 
TO8288B) 
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS 
PROCURADOR JUSTIÇA: JOSÉ MARIA DA SILVA JÚNIOR 
RELATOR: DESEMBARGADOR HELVECIO DE BRITO MAIA NETO-PRESIDENTE. 
  
9 AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0010676-19.2019.8.27.0000/TO. 
ORIGEM: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS. 
AGRAVANTE: ROSSINE AIRES GUIMARÃES 
ADVOGADOS: KAÍQUE RODRIGUES DE ALMEIDA (OAB SP396470), STEPHANIE PASSOS GUIMARÃES BARANI (OAB 
SP330869), THIAGO DE FREITAS PRAXEDES (OAB TO7362) 
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS. 
PROCURADORA JUSTIÇA: JACQUELINE BORGES SILVA TOMAZ. 
RELATOR: DESEMBARGADOR HELVECIO DE BRITO MAIA NETO-PRESIDENTE. 
  
10 AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0012010-30.2015.8.27.0000/TO. 
ORIGEM: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS. 
AGRAVANTE: EXATA COPIADORA, EDITORA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA. ME 
ADVOGADOS: TAUMATURGO JOSE RUFINO NETO (OAB TO7048), GEDEON BATISTA PITALUGA JUNIOR (OAB TO2116) 
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS 
PROCURADOR: JOSÉ DEMÓSTENES DE ABREU 
RELATOR: DESEMBARGADOR HELVECIO DE BRITO MAIA NETO-PRESIDENTE. 
  
11 AGRAVO INTERNO NOS RECURSOS ESPECIAL E EXRAORDINÁRIO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0011603-
24.2015.8.27.0000/TO. 
ORIGEM: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS. 
AGRAVANTE: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 
PROCURADORA: THYCIANE MAIA BRANDÃO 
AGRAVADO: FERNANDO MARCONDES DOS SANTOS 
ADVOGADO: ADRIANA DA SILVA (OAB TO1770) 
RELATOR: DESEMBARGADOR HELVECIO DE BRITO MAIA NETO-PRESIDENTE. 
  
12 AGRAVO INTERNO NO CUMPRIMENTO DE ACÓRDÃO- PETIÇÃO CÍVEL Nº 0012550-73.2018.8.27.0000/TO 
ORIGEM: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS. 
AGRAVANTE: ESTADO DO TOCANTINS 
PROCURADOR ESTADO: NIVAIR VIEIRA BORGES 
AGRAVADO: JONATAS MONTEIRO DOS REIS 
ADVOGADO: DAGOBERTO PINHEIRO ANDRADE FILHO (OAB TO4836A) 
RELATOR: DESEMBARGADOR HELVECIO DE BRITO MAIA NETO-PRESIDENTE. 
  
13 AGRAVO INTERNO NO CUMPRIMENTO DE ACÓRDÃO -PETIÇÃO CÍVEL Nº 0013033-06.2018.8.27.0000/TO. 
ORIGEM: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS. 
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AGRAVANTE: ESTADO DO TOCANTINS 
PROCURADOR ESTADO: NIVAIR VIEIRA BORGES 
AGRAVADO: EDMILSON MARINHO DOS SANTOS 
ADVOGADO: DAGOBERTO PINHEIRO ANDRADE FILHO (OAB TO4836A) 
RELATOR: DESEMBARGADOR HELVECIO DE BRITO MAIA NETO-PRESIDENTE. 
  
14 AGRAVO INTERNO NO CUMPRIMENTO DE ACÓRDÃO NO HABEAS DATA Nº 0013291-16.2018.8.27.0000/TO. 
ORIGEM: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS. 
AGRAVANTE: ELMISON SOUSA E SILVA 
ADVOGADOS: ELMISON SOUSA E SILVA (OAB TO8401), TAUAN WOLNEY DE SANTANA E SILVA (OAB TO7072) 
AGRAVADO: SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DO TOCANTINS. 
PROCURADOR ESTADO: NIVAIR VIEIRA BORGES 
RELATOR: DESEMBARGADOR HELVECIO DE BRITO MAIA NETO-PRESIDENTE. 
  
15 AGRAVO INTERNO NO CUMPRIMENTO DE ACÓRDÃO-PETIÇÃO CÍVEL Nº 0017102-81.2018.8.27.0000/TO. 
ORIGEM: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS. 
AGRAVANTE: ESTADO DO TOCANTINS 
PROCURADOR ESTADO: NIVAIR VIEIRA BORGES 
AGRAVADO: CECÍLIO DOS SANTOS REIS 
ADVOGADO: DAGOBERTO PINHEIRO ANDRADE FILHO (OAB TO4836A) 
RELATOR: DESEMBARGADOR HELVECIO DE BRITO MAIA NETO-PRESIDENTE. 
  
16 AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA Nº 0018957-
95.2018.8.27.0000/TO. 
ORIGEM: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS. 
AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA - TO 
PROCURADOR MUNICIPIO: MICHELINE RODRIGUES NOLASCO MARQUES 
AGRAVADA: MARIA ELZA SOARES DE ALMEIDA SILVA 
ADVOGADO: EDSON DIAS DE ARAÚJO (OAB TO6299). 
RELATOR: DESEMBARGADOR HELVECIO DE BRITO MAIA NETO-PRESIDENTE. 
  
17 AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0019955-63.2018.8.27.0000/TO. 
ORIGEM: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS. 
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A 
ADVOGADO: RAFAEL SGANZERLA DURAND (OAB TO4925A) 
AGRAVADA: JOSILENE AMARO NOLETO 
ADVOGADO: ALTAMIRO ALVES MOREIRA (OAB GO6172) 
RELATOR: DESEMBARGADOR HELVECIO DE BRITO MAIA NETO-PRESIDENTE. 
  
18 AGRAVO INTERNO NA SUSPENSÃO DE SEGURANÇA CÍVEL Nº 0036855-87.2019.8.27.0000/TO. 
ORIGEM: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS. 
AGRAVANTE: ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DE SOJA E MILHO DO ESTADO DO TOCANTINS - APROSOJA 
ADVOGADO: RUDY MAIA FERRAZ (OAB DF22940) 
AGRAVADO: ESTADO DO TOCANTINS 
PROCURADOR ESTADO: NIVAIR VIEIRA BORGES 
INTERESSADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS 
PROCURADOR JUSTIÇA: RICARDO VICENTE DA SILVA 
RELATOR: DESEMBARGADOR HELVECIO DE BRITO MAIA NETO-PRESIDENTE. 
  
19 AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0012363-36.2016.8.27.0000/TO. 
ORIGEM: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS. 
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA 
ADVOGADOS: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (OAB TO4923A), RAFAEL SGANZERLA DURAND (OAB SP211648) 
AGRAVADA: ENEDINA ARCANGELA DA S COELHO 
DEFENSORA PÚBLICA: ALDAÍRA PARENTE MORENO BRAGA 
JUIZO SENTENCIANTE: JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DE ARAGUAÍNA 
RELATOR: DESEMBARGADOR HELVECIO DE BRITO MAIA NETO-PRESIDENTE. 
  
20 AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0014042-66.2019.8.27.0000/TO. 
ORIGEM: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS. 
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A 
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ADVOGADO: RAFAEL SGANZERLA DURAND (OAB TO4925A) 
AGRAVADA: JOSILENE AMARO NOLETO 
ADVOGADO: ALTAMIRO ALVES MOREIRA (OAB GO6172) 
RELATOR: DESEMBARGADOR HELVECIO DE BRITO MAIA NETO-PRESIDENTE. 
  
21 AGRAVO INTERNO NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA -PETIÇÃO CÍVEL Nº 0016985-90.2018.8.27.0000/TO. 
ORIGEM: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS. 
AGRAVANTE: ESTADO DO TOCANTINS 
PROCURADOR ESTADO: NIVAIR VIEIRA BORGES 
AGRAVADO: HAROLDO DE SOUZA REIS 
ADVOGADO: DAGOBERTO PINHEIRO ANDRADE FILHO (OAB TO4836A) 
RELATOR: DESEMBARGADOR HELVECIO DE BRITO MAIA NETO-PRESIDENTE. 
  
22 AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0012646-25.2017.8.27.0000/TO. 
ORIGEM: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS. 
AGRAVANTES: MARLENE CUSTÓDIO VENCIO MELGAÇO, AURÉLIA VÊNCIO MELGAÇO MUNIZ, KAROLINNE VÊNCIO 
MELGAÇO MUNIZ E GLAUCIO NUNES MUNIZ FILHO. 
ADVOGADOS: DEARLEY KUHN (OAB TO530), ROGER SOUSA KUHN (OAB TO5232A) 
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS. 
PROCURADOR JUSTILA: RICARDO VICENTE DA SILVA 
RELATOR: DESEMBARGADOR HELVECIO DE BRITO MAIA NETO-PRESIDENTE. 
  
23 AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0025763-
49.2018.8.27.0000/TO. 
ORIGEM: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS 
AGRAVANTE: OSEAS MATEUS DE ALMEIDA 
ADVOGADOS: DANILLO MAX CARDOSO FERREIRA (OAB TO8026), MARCOS NEEMIAS NEGRÃO REIS (OAB PA19514), 
TACIANO CAMPOS RODRIGUES (OAB GO36962) 
AGRAVADO: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS 
PROCURADOR JUSTIÇA: JOSÉ MARIA DA SILVA JÚNIOR 
RELATOR: DESEMBARGADOR HELVECIO DE BRITO MAIA NETO-PRESIDENTE. 
  
24 AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0014796-53.2019.8.27.9200/TO.  
ORIGEM: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS 
AGRAVANTE: J. R. DA S. 
DEFENSORA PÚBLICA: ADRIANA CAMILO DOS SANTOS 
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS 
PROCURADOR JUSTIÇA: MARCOS LUCIANO BIGNOTI 
RELATOR: DESEMBARGADOR HELVECIO DE BRITO MAIA NETO-PRESIDENTE. 
  
25 AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0008138-65.2019.8.27.0000/TO 
ORIGEM: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS 
AGRAVANTES:  D. P. B. e J. A. P. 
DEFENSORA PÚBLICA: ADRIANA CAMILO DOS SANTOS 
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS 
PROMOTOR JUSTIÇA: DIEGO NARDO 
RELATOR: DESEMBARGADOR HELVECIO DE BRITO MAIA NETO-PRESIDENTE. 
  
26 AGRAVO INTERNO NOS RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO NA APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0001012-
61.2019.8.27.0000/TO. 
ORIGEM: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS 
AGRAVANTE: V. A. G. 
ADVOGADO: PAULO ROBERTO DA SILVA (OAB TO284A) 
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS. 
PROCURADOR JUSTIÇA: JOSÉ DEMÓSTENES DE ABREU 
RELATOR: DESEMBARGADOR HELVECIO DE BRITO MAIA NETO-PRESIDENTE. 
  
27 AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 0029089-
80.2019.8.27.0000/TO. 
ORIGEM: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS 
AGRAVANTE: ROSIEL DA SILVA NEIVA 
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ADVOGADO: GUSTAVO BORGES DE ABREU (OAB TO4805B) 
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS 
PROCURADORA JUSTIÇA: VERA NILVA ÁLVARES ROCHA. 
RELATOR: DESEMBARGADOR HELVECIO DE BRITO MAIA NETO-PRESIDENTE. 
  
28 AGRAVO INTERNO NA SUSPENSÃO DE LIMINAR E DE SENTENÇA Nº 0006150-23.2020.8.27.2700/TO. 
ORIGEM: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS 
AGRAVANTE: NOVAAGRI INFRA-ESTRUTURA DE ARMAZENAGEM E ESCOAMENTO AGRICOLA S.A. 
ADVOGADO: PEDRO GUILHERME ACCORSI LUNARDELLI (OAB SP106769) 
AGRAVADO: ESTADO DO TOCANTINS 
PROCURADOR ESTADO: NIVAIR VIEIRA BORGES 
RELATOR: DESEMBARGADOR HELVECIO DE BRITO MAIA NETO-PRESIDENTE. 
  
29 AGRAVO INTERNO NA SUSPENSÃO DE LIMINAR E DE SENTENÇA Nº 0033238-22.2019.8.27.0000/TO. 
ORIGEM: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS 
AGRAVANTE: ESTADO DO TOCANTINS 
PROCURADOR ESTADO: NIVAIR VIEIRA BORGES 
AGRAVADO: SINDICATO DOS DELEGADOS DE POLICIA DO ESTADO DO TOCANTINS 
ADVOGADO: RAIMUNDO CEZAR BRITTO ARAGAO (OAB DF32147) 
INTERESSADO: MINISTÉRIO PÚBLICO 
PROCURADORA JUSTIÇA: MARIA COTINHA BEZERRA PEREIRA 
RELATOR: DESEMBARGADOR HELVECIO DE BRITO MAIA NETO-PRESIDENTE. 
  
30 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL Nº 0005087-60.2020.8.27.2700/TO 
ORIGEM: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS 
IMPETRANTE: WALTER MÁRIO DOS SANTOS FRAGOSO 
ADVOGADOS: MARIANNY BUENO BORGES (OAB TO9018), INDIANO SOARES E SOUZA (OAB TO5225) 
IMPETRADOS: GOVERNADOR DO ESTADO DO TOCANTINS, COMANDANTE-GERAL DA POLICIA MILITAR DO ESTADO 
DO TOCANTINS. 
PROCURADOR ESTADO: NIVAIR VIEIRA BORGES 
PROCURADORA JUSTIÇA: MARIA COTINHA BEZERRA PEREIRA 
RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ DE MOURA FILHO 
  
31 AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO Nº 0003545-07.2020.8.27.2700/TO. 
ORIGEM: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS 
AGRAVANTE: ASSOCIAÇÃO DOS PRAÇAS MILITARES DO ESTADO DO TOCANTINS - APRA-TO 
ADVOGADOS: MARIANNY BUENO BORGES (OAB TO9018), INDIANO SOARES E SOUZA (OAB TO5225) 
AGRAVADO: ESTADO DO TOCANTINS 
PROCURADOR ESTADO: GUSTAVO CAMPOS ABREU 
RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ DE MOURA FILHO 
  
32 AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL Nº 0008262-62.2020.8.27.2700/TO. 
ORIGEM: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS 
AGRAVANTE: ANGELICA LEONEL DA SILVA 
ADVOGADOS: INDIANO SOARES E SOUZA (OAB TO5225), MARIANNY BUENO BORGES (OAB TO9018) 
AGRAVADO: ESTADO DO TOCANTINS 
PROCURADOR ESTADO: GUSTAVO CAMPOS ABREU 
RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ DE MOURA FILHO 
  
33 AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 0014821-21.2019.8.27.0000/TO. 
ORIGEM: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS 
REQUERENTE: MUNICIPIO DE ANANAS - TO 
PROCURADOR MUNICÍPIO: TACIANO CAMPOS RODRIGUES 
REQUERIDO: ESTADO DO TOCANTINS 
PROCURADOR ESTADO: NIVAIR VIEIRA BORGES 
PROCURADORA JUSTIÇA: MARIA COTINHA BEZERRA PEREIRA 
RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ DE MOURA FILHO 
  
34 AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO Nº 0006010-86.2020.8.27.2700/TO  
ORIGEM: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS 
AGRAVANTE: ASSOCIAÇÃO DOS PRAÇAS MILITARES DO ESTADO DO TOCANTINS - APRA-TO 
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ADVOGADOS: MARIANNY BUENO BORGES (OAB TO9018), INDIANO SOARES E SOUZA (OAB TO5225) 
AGRAVADO: ESTADO DO TOCANTINS 
PROCURADOR ESTADO: VITOR BARBOSA DE OLIVEIRA 
RELATOR: DESEMBARGADOR MARCO ANTHONY STEVESON VILLAS BOAS 
  
35 AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL Nº 0005199-29.2020.8.27.2700/TO.  
ORIGEM: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS 
AGRAVANTE: LEOILSON DA SILVA 
ADVOGADOS: INDIANO SOARES E SOUZA (OAB TO5225), MARIANNY BUENO BORGES (OAB TO9018) 
AGRAVADO: ESTADO DO TOCANTINS 
PROCURADOR ESTADO: GUSTAVO CAMPOS ABREU 
RELATOR: DESEMBARGADOR MARCO ANTHONY STEVESON VILLAS BOAS 
  
36 AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO Nº 0003990-25.2020.8.27.2700/TO. 
ORIGEM: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS 
AGRAVANTE: ASSOCIAÇÃO DE PRAÇAS DA POLICIA E BOMBEIROS MILITARES DE ARAGUAÍNA-TO-APA 
ADVOGADO: ANDERSON MENDES DE SOUZA (OAB TO4974) 
AGRAVADO: ESTADO DO TOCANTINS 
PROCURADOR: GUSTAVO CAMPOS ABREU 
PROCURADOR ESTADO: GUSTAVO CAMPOS ABREU 
RELATOR: DESEMBARGADOR MARCO ANTHONY STEVESON VILLAS BOAS 
  
37 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL Nº 0008024-43.2020.8.27.2700/TO. 
ORIGEM: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS 
IMPETRANTES: SELEDONIO LIMA JUNIOR, PAULO HENRIQUE GUIMARÃES E SILVA, JOAQUIM PEREIRA DE SOUZA 
FILHO 
ADVOGADOS: BERNARDINO DE ABREU NETO (OAB TO4232), ROGÉRIO GOMES COELHO (OAB TO4155), ABEL 
CARDOSO DE SOUZA NETO (OAB TO4156) 
IMPETRADO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS 
PROCURADOR ESTADO: NIVAIR VIEIRA BORGES 
PROCURADORA JUSTIÇA: MARIA COTINHA BEZERRA PEREIRA 
RELATOR: DESEMBARGADOR MARCO ANTHONY STEVESON VILLAS BOAS 
  
38 MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO Nº 0005321-42.2020.8.27.2700/TO 
ORIGEM: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS 
IMPETRANTE: ASSOCIAÇÃO DAS PRAÇAS DO BICO DO PAPAGAIO – ASPRA BICO 
ADVOGADO: MAGDIARA MADEIRA FEITOSA DE ANCHIETA (OAB MA20305) 
IMPETRADO: COMANDANTE-GERAL DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DO TOCANTINS 
PROCURADOR ESTADO: GUSTAVO CAMPOS ABREU 
PROCURADORA JUSTIÇA: MARIA COTINHA BEZERRA PEREIRA 
RELATOR: DESEMBARGADOR MARCO ANTHONY STEVESON VILLAS BOAS 
  
39 MEDIDA CAUTELAR NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 0004921-28.2020.8.27.2700/TO. 
ORIGEM: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS 
REQUERENTE: AESBE - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS EMPRESAS ESTADUAIS DE SANEAMENTO 
ADVOGADOS: BRUNA BONILHA DE TOLEDO COSTA AZEVEDO (OAB TO4170), WALTER OHOFUGI JUNIOR (OAB 
SP97282) 
REQUERIDO: MUNICIPIO DE PALMAS-TO 
REQUERIDO: PRESIDENTE DA CÂMARA DE VEREADORES DE PALMAS-TO 
ADVOGADO: EVANDRO DE ARAUJO MELO JUNIOR (OAB TO6469) 
PROCURADORA JUSTIÇA: MARIA COTINHA BEZERRA PEREIRA 
RELATORA: DESEMBARGADORA JACQUELINE ADORNO DE LA CRUZ BARBOSA 
  
40 IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA Nº 0009740-
91.2019.8.27.0000/TJTO 
ORIGEM: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS 
IMPUGNANTE: ESTADO DO TOCANTINS 
PROCURADOR ESTADO: NIVAIR VIEIRA BORGES 
IMPUGNADO: LUCIANO ADÃO ALVES GONDIM 
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ADVOGADOS: ELENICE FABRICIO SANTOS DA COSTA (OAB TO5459), ROGÉRIO GOMES COELHO (OAB TO4155), 
BERNARDINO DE ABREU NETO (OAB TO4232), ABEL CARDOSO DE SOUZA NETO (OAB TO4156), ANA GIZELE DO 
NASCIMENTO SANTOS (OAB TO7063) 
RELATORA: DESEMBARGADORA JACQUELINE ADORNO DE LA CRUZ BARBOSA. 
  
41 AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 0000155-78.2020.8.27.0000/TO 
ORIGEM: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS 
REQUERENTE: PREFEITA DO MUNICIPIO DE PALMAS-TO 
PROCURADOR MUNICÍPIO: JULIO CESAR LIMA BATISTA FILHO 
REQUERIDO: CÂMARA DOS VEREADORE DE PALMAS-TO 
ADVOGADO: EVANDRO DE ARAUJO MELO JUNIOR 
INTERESSADO: ESTADO DO TOCANTINS 
PROCURADOR ESTADO: NIVAIR VIEIRA BORGES 
PROCURADORA JUSTIÇA: MARIA COTINHA BEZERRA PEREIRA 
RELATORA: DESEMBARGADORA JACQUELINE ADORNO DE LA CRUZ BARBOSA 
  
42 CONFLITO DE JURISDIÇÃO Nº 0009612-85.2020.8.27.2700/TO. 
ORIGEM: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS 
SUSCITANTE: DESEMBARGADOR EURIPEDES LAMOUNIER 
SUSCITADO: DESEMBARGADORA ANGELA PRUDENTE 
PROCURADOR DE JUSTIÇA: MOACIR CAMARGO DE OLIVEIRA 
RELATORA: DESEMBARGADORA JACQUELINE ADORNO DE LA CRUZ BARBOSA 
  
43 IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE ACÓRDÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL Nº 0010443-
56.2018.8.27.0000/TO. 
ORIGEM: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS 
IMPUGNANTE: ESTADO DO TOCANTINS. 
PROCURADOR ESTADO: MURILO FRANCISCO CENTENO 
IMPUGNADO: JORGIANO SOARES PEREIRA 
DEFENSORA PÚBLICA: ARASSÔNIA MARIA FIGUEIRAS (DPE) 
RELATOR: JUIZ ZACARIAS LEONARDO 
  
44 MEDIDA CAUTELAR NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE CÍVEL Nº 0005018-28.2020.8.27.2700/TO 
ORIGEM: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS 
REQUERENTE: AESBE - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS EMPRESAS ESTADUAIS DE SANEAMENTO 
ADVOGADOS: WALTER OHOFUGI JUNIOR (OAB SP97282), BRUNA BONILHA DE TOLEDO COSTA AZEVEDO (OAB 
TO4170), FABRÍCIO RODRIGUES ARAÚJO AZEVEDO (OAB TO3730), GISELLE COELHO CAMARGO (OAB TO4789) 
REQUERIDO: MUNICÍPIO DE COLINAS DO TOCANTINS 
PROCURADOR MUNICÍPIO: FABIO ALVES FERNANDES 
REQUERIDO: CÂMARA MUNICIPAL DE COLINAS DO TOCANTINS 
ADVOGADO: WASHINGTON LUIS CAMPOS AYRES (OAB TO2683) 
PROCURADORA JUSTIÇA: MARIA COTINHA BEZERRA PEREIRA 
RELATOR: JUIZ ZACARIAS LEONARDO 
  
45 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL Nº 0008260-92.2020.8.27.2700/TO  
ORIGEM: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS 
IMPETRANTE: ANTÔNIO CARLOS RODRIGUES CARVALHO 
ADVOGADOS: INDIANO SOARES E SOUZA (OAB TO5225), MARIANNY BUENO BORGES (OAB TO9018) 
IMPETRADOS: SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DO TOCANTINS, GOVERNADOR DO ESTADO DO 
TOCANTINS, SECRETÁRIO CHEFE DA CASA CIVIL DO ESTADO DO TOCANTINS, COMANDANTE-GERAL DA POLICIA 
MILITAR DO ESTADO DO TOCANTINS 
PROCURADOR ESTADO: NIVAIR VIEIRA BORGES 
PROCURADORA JUSTIÇA: MARIA COTINHA BEZERRA PEREIRA 
RELATORA: DESEMBARGADORA MAYSA VENDRAMINI ROSAL 
  
46 AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL Nº 0009461-22.2020.8.27.2700/TO 
ORIGEM: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS 
AGRAVANTE: ADEMIR ARAÚJO DO AMARAL 
ADVOGADOS: INDIANO SOARES E SOUZA (OAB TO5225), MARIANNY BUENO BORGES (OAB TO9018) 
AGRAVADO: ESTADO DO TOCANTINS 
PROCURADOR ESTADO: GUSTAVO CAMPOS ABREU 
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RELATORA: DESEMBARGADORA MAYSA VENDRAMINI ROSAL 
  
47 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL Nº 0022370-82.2019.8.27.0000/TO. 
ORIGEM: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS 
IMPETRANTE: ADSON MOREIRA SOUSA 
ADVOGADO: JULIANA BEZERRA DE MELO PEREIRA (OAB TO2674) 
IMPETRADOS: GOVERNADOR DO ESTADO DO ESTADO DO TOCANTINS, COMANDANTE GERAL DO CORPO DE 
BOMBEIROS MILITA DO ESTADO DO TOCANTINS. 
PROCURADOR ESTADO: NIVAIR VIEIRA BORGES 
PROCURADORA JUSTIÇA: MARIA COTINHA BEZERRA PEREIRA 
RELATORA: DESEMBARGADORA MAYSA VENDRAMINI ROSAL 
  
48 AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL Nº 0009573-88.2020.8.27.2700/TO 
ORIGEM: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS 
AGRAVANTE: LÁZARO RIBEIRO LEITE 
ADVOGADOS: ANA GABRIELLA ARAUJO GOMES (OAB TO5580), INDIANO SOARES E SOUZA (OAB TO5225), 
AGRAVADO: ESTADO DO TOCANTINS 
PROCURADOR ESTADO: GUSTAVO CAMPOS ABREU 
RELATORA: DESEMBARGADORA ETELVINA MARIA SAMPAIO FELIPE 
  
49 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL Nº 0004012-83.2020.8.27.2700/TO ORIGEM: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO 
DO TOCANTINS 
IMPETRANTES: USTÂNIA MARIA MENDES SOUZA, HENRIQUE MENDES RAPOSO SILVA 
ADVOGADOS: DARLENE COELHO DA LUZ (OAB TO6352), CLEYDSON COSTA COIMBRA (OAB TO7799) 
IMPETRADO: SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DO TOCANTINS. 
PROCURADOR ESTADO: NIVAIR VIEIRA BORGES 
PROCURADORA JUSTIÇA: MARIA COTINHA BEZERRA PEREIRA 
RELATOR: JUIZ JOSÉ RIBAMAR MENDES JÚNIOR 
  
50 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL Nº 0007398-24.2020.8.27.2700/TO. 
ORIGEM: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS 
IMPETRANTE: MARCIA DE OLIVEIRA REZENDE 
ADVOGADO: MARCIA DE OLIVEIRA REZENDE (OAB TO3322) 
IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DO TOCANTINS 
PROCURADOR ESTADO: NIVAIR VIEIRA BORGES 
PROCURADORA JUSTIÇA: MARIA COTINHA BEZERRA PEREIRA 
RELATOR: JUIZ JOSÉ RIBAMAR MENDES JÚNIOR 
  
51 AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL Nº 0006769-36.2019.8.27.0000/TO. 
ORIGEM: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS 
AGRAVANTE: SINDICATO DOS POLICIAIS CIVIS DO ESTADO DO TOCANTINS 
ADVOGADOS: DARLENE COELHO DA LUZ (OAB TO6352), CLEYDSON COSTA COIMBRA (OAB TO7799) 
AGRAVADO: ESTADO DO TOCANTINS 
PROCURADOR ESTADO: MAURÍCIO FRENANDO DOMINGUES MORGUETA 
RELATOR: JUIZ JOCY GOMES DE ALMEIDA 
  
52 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL Nº 0004497-69.2019.8.27.0000/TO. 
ORIGEM: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS 
IMPETRANTE: ALICINDO AUGUSTO CELESTINO DE SOUZA 
ADVOGADOS: DARLENE COELHO DA LUZ (OAB TO6352), CLEYDSON COSTA COIMBRA (OAB TO7799) 
IMPETRADOS: SECRETÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS, SECRETÁRIO DA 
ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DO TOCANTINS 
PROCURADOR ESTADO: NIVAIR VIEIRA BORGES 
PROCURADORA JUSTIÇA: MARIA COTINHA BEZERRA PEREIRA 
RELATOR: JUIZ JOCY GOMES DE ALMEIDA 
  
53 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL Nº 0004910-82.2019.8.27.0000/TO 
ORIGEM: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS 
IMPETRANTE: ARISTÓTELES CAPONE 
ADVOGADO: FLÁSIO VIEIRA ARAÚJO (OAB TO3813) 
IMPETRADO: SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DO TOCANTINS. 
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PROCURADOR ESTADO: NIVAIR VIEIRA BORGES 
PROCURADORA JUSTIÇA: MARIA COTINHA BEZERRA PEREIRA 
RELATOR: JUIZ JOCY GOMES DE ALMEIDA 
  
54 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL Nº 0005832-26.2019.8.27.0000/TO. 
ORIGEM: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS 
IMPETRANTE: EVERSON SILVEIRA DE OLIVEIRA 
ADVOGADOS: DARLENE COELHO DA LUZ (OAB TO6352), CLEYDSON COSTA COIMBRA (OAB TO7799) 
IMPETRADOS: SECRETÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS, SECRETÁRIO DA 
ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DO TOCANTINS 
PROCURADOR ESTADO: NIVAIR VIEIRA BORGES 
PROCURADORA JUSTIÇA: MARIA COTINHA BEZERRA PEREIRA 
RELATOR: JUIZ JOCY GOMES DE ALMEIDA 
  
55 AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL Nº 0000289-08.2020.8.27.0000/TO 
ORIGEM: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS 
AGRAVANTE: ESTADO DO TOCANTINS 
PROCURADOR ESTADO: VITOR BARBOSA DE OLIVEIRA 
AGRAVADO: MARCOS FELIPE GONZAGA 
ADVOGADO: MARIO VIANA CHAVES NETO (OAB TO5120) 
RELATOR: JUIZ JOCY GOMES DE ALMEIDA 
  
56 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL Nº 0018112-63.2018.8.27.0000/TO 
ORIGEM: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS 
IMPETRANTE: MARCIA ANÉSIA COELHO MARQUES DOS SANTOS 
ADVOGADO: DIANE ARAUJO DE MIRANDA (OAB TO5863) 
IMPETRADO: SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DO TOCANTINS 
PROCURADOR ESTADO: NIVAIR VIEIRA BORGES 
PROCURADORA JUSTIÇA: MARIA COTINHA BEZERRA PEREIRA 
RELATOR: JUIZ JOCY GOMES DE ALMEIDA 
  
57 AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO Nº 0012353-84.2019.8.27.0000/TO. 
ORIGEM: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS 
AGRAVANTE: BANCO ORIGINAL S.A 
ADVOGADO: MARCELO LALONI TRINDADE (OAB SP86908) 
AGRAVADA: ANA CRISTINE RIBEIRO DA SILVA 
ADVOGADOS: ELISEU RIBEIRO DE SOUSA (OAB TO2546), CAMILA DE CHECCHI SEVILHANO (OAB MA9465), VILMAR 
LIVINO DOS SANTOS (OAB TO5388) 
RELATOR: JUIZ JOCY GOMES DE ALMEIDA 
  
SECRETARIA DO TRIBUNAL PLENO do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, em Palmas-TO, dia 26 de agosto 
de 2020. 
  

Wagne Alves de Lima 
Secretário do Tribunal Pleno  

 

1º GRAU DE JURISDIÇÃO 

ANANÁS 
Diretoria do foro 

Portarias 
Portaria Nº 1564/2020 - PRESIDÊNCIA/DF ANANÁS, de 25 de agosto de 2020 
A Juíza de Direito e Diretora do Fórum da Comarca de Ananás - Tocantins, Dra. Wanessa Lorena Martins de Sousa Motta, no 
uso de suas atribuições legais e do contido no art. 43 da Lei Complementar nº. 10, de 11 de janeiro de 1996. 
CONSIDERANDO a instauração de procedimento de sindicância, com a nomeação de Comissão Especial Sindicante, através da 
Portaria nº. 45/2020, para apuração de irregularidades apontadas nos autos; 
CONSIDERANDO a solicitação protocolada aos 24 de Agosto de 2020, sob o Evento  3304449, em que a Presidente da 
Comissão Sra. Silma Pereira de Sousa Oster, solicitou a prorrogação do prazo, por mais 30 (trinta) dias, para conclusão dos 
trabalhos, face o prazo para juntada de documentos conforme o artigo 192, da Lei Estadual 1.818/2007; 
RESOLVE: 
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Art. 1º - PRORROGAR o prazo, por mais 30 (trinta) dias, para conclusão dos trabalhos da Portaria nº. 45/2020, para apuração 
dos fatos apontados na solicitação da sindicância. 
Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3º - Encaminhe-se cópia à Egrégia Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Tocantins, dando-lhe conhecimento. 
Dado e passado nesta cidade e Comarca de Ananás-TO, aos vinte e cinco (25) dias do mês de Agosto (08) do ano de dois mil e 
vinte (2020). 
Publique-se. Cumpra-se. 
 

ARAGUAINA 
1ª vara da fazenda e registros públicos 

Editais de citações com prazo de 20 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO (Prazo: 20 dias) 
O DR. SÉRGIO APARECIDO PAIO, JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DOS FEITOS DAS FAZENDAS E REGISTROS PÚBLICOS 
DA COMARCA DE ARAGUAÍNA, ESTADO DO TOCANTINS, NA FORMA DA LEI...FAZ SABER a todos quantos o presente 
Edital virem ou conhecimento tiverem, que por este Juízo e Cartório da 1ª Vara dos Feitos das Fazendas e Registros Públicos, se 
processam os autos do PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL Nº 0013676-28.2017.8.27.2706, proposto por  EVERTON 
CARVALHO SILVA em desfavor de CECÍLIA FABRIS, ESTADO DO TOCANTINS e DEPARTAMENTO ESTADUAL DE 
TRÂNSITO DETRAN - TO, sendo o presente para CITAR a Senhora CECÍLIA FABRIS, brasileira, casada, comerciária, portadora 
do RG nº 1579118-1 SSP MT e inscrita no CPF sob o nº 007.648.991/47, que atualmente encontra-se em lugar incerto e não 
sabido, por todos os termos da inicial, para, querendo, oferecer defesa ao pedido, no prazo de 15 (quinze) dias, tudo em 
conformidade com o r. despacho proferido no evento 60. 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 vinte e um dias do mês de agosto do ano de dois 
mil e vinte (21/08/2020). Eu, Juliana Martins Cardoso, Técnica Judiciária que o digitei. Juiz SÉRGIO APARECIDO PAIO 
 

ARAGUATINS 
Vara de família e sucessões 

Editais de citações com prazo de 30 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE TRINTA (30) DIAS  
O Doutor José Carlos Tajra Reis Júnior – Juiz de Direito Titular da Vara Cível  desta Comarca de Araguatins, Estado do 
Tocantins, na forma da Lei. FAZ SABER a todos quanto o presente EDITAL virem ou dele conhecimento tiverem que por este 
Juízo e respectiva Escrivania de Família, Infância e Juventude, se processam os autos de Alimentos, processo eletrônico n° 
0002651-15.2017.827.2707, Chave 459599800017, tendo como requerente: K.V.S.S., representada por sua genitora Cláudia 
Gomes Soares Santana e requeridos: Osmar Alves e Francisca Silva, sendo o presente para citar o requeridos: Osmar Alves e 
Francisca Silva, brasileiros, atualmente em lugar incerto e não sabido. Aos termos da presente ação, e querendo no prazo de 
quinze(15) dias contestar a presente ação (art. 344 do NCPC).  E para que ninguém alegue ignorância, mandou expedir o 
presente Edital, que será publicado e afixado na forma da Lei. DADO e passado nesta cidade e Comarca de Araguatins, Estado 
do Tocantins., aos vinte e cinco dias do mês de agosto de dois mil e vinte(25/08/2020). Eu, (Claudete Gouveia Leite) Técnica 
Judiciária o digitei. José Carlos Tajra Reis Júnior – Juiz de Direito. 
 

Editais de intimações de sentença com prazo de 15 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
AUTOS Nº: 0001686-08.2015.827.2707 – ASSISTENCIA JUDICIÁRIA 
Ação: DIVORCIO LITIGIOSO 
AUTOR: ANTONIO HENRIQUE RODRIGUES 
RÉU: MATILDE SANTOS RODRIGUES 
O Dr. José Carlos Tajra Reis Júnior, Juiz de Direito Titular da Vara de Cível da Comarca de Araguatins - TO, no uso de suas 
atribuições legais etc... FAZ SABER a todos quantos o presente EDITAL virem ou dele conhecimento tiverem que por este Juízo 
e Escrivania da Vara de Família e Sucessões de Araguatins – TO processa os autos identificado. FINALIDADE: Proceda-se 
a INTIMAÇÃO de MATILDE SANTOS RODRIGUES, brasileira, casada, natural de Goiânia-GO, filha de Magno Cavalcante dos 
Santos e Djanira dos Santos Catulio, demais qualificações pessoais ignoradas, da sentença proferida nos autos em epígrafe. 
SENTENÇA: “DIANTE DO EXPOSTO, com fundamento nos artigos 40 da Lei nº 6.515/77 e 226, § 6º, da Constituição 
Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na peça vestibular e em consequência JULGO EXTINTO o processo com 
resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil em vigor, para DECRETAR A DISSOLUÇÃO DO 
CASAMENTO de ANTONIO HENRIQUE RODRIGUES e MATILDE SANTOS RODRIGUES. Faculto à parte requerida voltar a 
usar o nome de  solteira. Sem custas e sem honorários. Publicada e registrada eletronicamente. Intimem-se, sendo a requerida 
por edital. Após o trânsito em julgado, expeça-se mandado de averbação, procedendo-se em seguida à baixa com as cautelas 
legais.” Araguatins/TO, data certificada pelo sistema.” DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguatins, Estado do 
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Tocantins, aos 2 de abril de 2020. Eu (Verena de Jesus Marques Amado Rodrigues), Técnica Judiciária que digitei e conferi. 
JOSÉ CARLOS TAJRA REIS JÚNIOR – JUIZ DE DIREITO. 
 

Editais de publicações de sentenças de interdição 
EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO. 
Autos nº 0002752-81.2019.827.2707  Processo Eletrônico - 2ª Publicação 
Ação: Interdição 
Requerente: MARIA JOSÉ MATOS HONÓRIO 
Interditado: CLEUDIVAN LOPES PEREIRA 
Sentença: (...) Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido para submeter o requerido CLEUDIVAN LOPES PEREIRA à 
curatela, restrita tão somente aos atos de natureza patrimonial e negocial, nos termos do artigo 85, “caput” e § 1º, da Lei nº 
13.146/2015.Por conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do 
Código de Processo Civil. Nomeio a autora, MARIA JOSÉ MATOS HONORIO, curadora definitiva do requerido CLEUDIVAN 
LOPES PEREIRA, mediante compromisso, lavrando-se o competente termo nos autos, dispensando-se caução ou prestação de 
contas, por ora. Anoto, outrossim, que a alienação de quaisquer bens pertencentes ao curatelado requer prévia autorização 
judicial. Inscreva-se a presente Sentença nos assentamentos do Registro de Pessoas Naturais e providenciem-se as 
publicações pertinentes, nos termos do artigo 9º do Código Civil e artigo 755, § 3º do Código de Processo Civil. Custas nos 
termos da lei, com a ressalva do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil, por serem as partes beneficiárias da gratuidade da 
Justiça. Publicada e registrada eletronicamente nesta data. Intimem-se. Cumpridas as formalidades legais, arquivem-se com 
baixa na distribuição. Araguatins/TO, 06 de março de 2020. Dr. José Carlos Tajra Reis Júnior - Juiz de Direito Titular da Vara 
Cível desta Comarca de Araguatins – TO. 
 
EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO. 
Autos nº 0000959-44.2018.827.2707 Processo Eletrônico - 2ª Publicação 
Ação: Interdição 
Requerente: ANTONIO SOUSA PEREIRA e IVANETE DE SOUSA ALVES 
Interditada: DAMIANA PEREIRA DOS SANTOS 
Sentença: (...) Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido para submeter a requerida DAMIANA PEREIRA 
DOS SANTOS à curatela, restrita tão somente aos atos de natureza patrimonial e negocial, nos termos do artigo 85, "caput" e § 
1º, da Lei nº 13.146/2015. Por conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO , nos termos do 
art. 487, I, do Código de Processo Civil. Nomeio IVANETE DE SOUSA ALVES, curadora definitiva da requerida DAMIANA 
PEREIRA DOS SANTOS, mediante compromisso, lavrando-se o competente termo nos autos, dispensando-se caução ou 
prestação de contas, por ora. Anoto, outrossim, que a alienação de quaisquer bens pertencentes a curatelada requer prévia 
autorização judicial. Inscreva-se a presente Sentença nos assentamentos do Registro de Pessoas Naturais e providenciem-se as 
publicações pertinentes, nos termos do artigo 9º do Código Civil e artigo 755, § 3º do Código de Processo Civil. Custas nos 
termos da lei, com a ressalva do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil, por serem as partes beneficiárias da gratuidade da 
Justiça. Publicada e registrada eletronicamente nesta data. Intimem-se. Cumpridas as formalidades legais, arquivem-se com 
baixa na distribuição. Araguatins/TO, 02 de dezembro de 2019. Dr. José Carlos Tajra Reis Júnior - Juiz de Direito Titular da Vara 
Cível desta Comarca de Araguatins – TO. 
 

COLINAS 
1ª vara criminal 

Editais de intimações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
PROCESSO nº. 0003997-12.2019.8.27.2713Medidas Protetivas de UrgênciaAutor: Polícia CivilAcusado: LUCAS FRANCO DE 
OLIVEIRA O Doutor JOSÉ CARLOS FERREIRA MACHADO – MM. Juiz Substituto Auxiliar na Vara Criminal desta Comarca de 
Colinas do Tocantins, Estado do Tocantins, 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: LUCAS FRANCO DE OLIVEIRA, brasileiro, 
união estável, operador de máquinas, nascido aos 03/10/1991, filho de Amilton Franco de Oliveira e Maria de Lurdes Pereira, 
inscrito no CPF sob o nº 050.546.171-40, nos autos de Medidas Protetivas de Urgência nº 0003997-12.2019.8.27.2713, o qual se 
encontra atualmente em local incerto ou não sabido, intimado da r. decisão a seguir transcrita: “Face ao exposto, diante dos 
elementos até então trazidos aos autos, defiro a liminar postulada pela parte autora GILDENE BASTOS DA SILVA, em face da 
parte ré LUCAS FRANCO DE OLIVEIRA, brasileiro, filho de ..., nesta cidade, impondo as seguintes medidas protetivas de 
urgência: a) - Proibição de aproximação da parte autora em distância mínima de 300 metros; b) - Não manter contato com 
a parte autora, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação, sem autorização judicial; c) - 
Proibição de freqüentar a residência de familiares e local de trabalho da parte autora, sem autorização judicial; d) - 
Afastamento da ofendida do lar, sem prejuízo dos direitos relativos a bens, guarda dos filhos e alimentos; e) - 
SUSPENSÃO de visitas ao dependente menor, pelo período de 02 (dois) meses, caso em que a vitima, deverá regularizar 
tal situação na Vara Cível (família) competente; f) - suspensão da posse ou restrição do porte de armas, com 
comunicação ao órgão competente, nos termos da Lei nº 10.826, de 22 de dezembro de 2003; g) - Proibição temporária 
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para a celebração de atos e contratos de compra, venda e locação de propriedade em comum, salvo expressa 
autorização judicial; INDEFIRO o pedido de fixação de alimentos provisionais e a prestação de caução provisória haja 
vista que não restou comprovado o parentesco entre o ofensor e os filhos menores da ofendida, bem como as perdas 
materiais sofridas pela requerente.[...] CÓPIA DA PRESENTE SERVIRÁ DE MANDADO JUDICIAL. Intimem-se. Colinas do 
Tocantins/TO, 22 de julho de 2019. CARLOS ROBERTO DE SOUSA DUTRA Juiz Substituto Vara Criminal”. Para conhecimento 
de todos é passado o Presente Edital, ficando a 2ª via afixada no “Placar” do Fórum da Comarca de Colinas do Tocantins, 
Estado do Tocantins e a 3ª via publicada no Diário da JustiçaDADO E PASSADO, nesta cidade e Comarca de Colinas do 
Tocantins, Estado do Tocantins, aos 26 dias do mês de agosto de 2020. Eu, _____ (Dalvirene Siqueira de Souza), Diretora de 
Secretaria, lavrei e subscrevi.JOSÉ CARLOS FERREIRA MACHADOJuiz Auxiliar - Port. 2394/GAPRE/TJTO. 
 

2ª vara cível 
Editais de citações com prazo de 30 dias 

EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
(Art. 8º, IV da Lei 6.830/80) 
O Doutor MARCELO LAURITO PARO, Juiz de Direito da 2ª Vara Cível desta Comarca de Colinas do Tocantins, Estado do 
Tocantins, na forma da lei...FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que por este 
Juízo tramita os autos da Ação de Execução Fiscal , processo nº : 0003242-22.2018.8.27.2713, em que figuram como partes A 
FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL contra EZEWQUIEL DA SILVA RODRIGEUS, sendo pelo Meritíssimo Juiz determinado a 
expedição do presente, conforme segue: CITA-SE o executado a EZEQUIEL DA SILVA RODRIGUES, CPF nº 041.509.711-8, 
brasileiro, atualmente com endereço incerto e não sabido, para pagar o débito atualizado ou nomear bens à penhora no prazo de 
05 (cinco) dias, a contar do término do edital, mais os acréscimos legais (juros, honorários advocatícios, custas processuais e 
demais encargos da lei), sob pena de penhora, de tantos bens quantos bastem à garantia da Execução (art. 10 da Lei 
6.830/80). Valor do Débito: R$ e R$ 30.415,92(trinta mil quatrocentos e quinze reais e noventa e dois centavos), representada 
pela(s) inclusa(s) CERTIDÃO(ÕES) DE DÍVIDA ATIVA -CDA nº J-7962/2017, datada(s) de 08/11/2017 extraída(s) do livro nº 8, 
fl(s) nº 7962 da Secretaria da Fazenda Estadual, referente a tributos e acessórios. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca 
de Colinas do Tocantins, aos 27 de abril de 2020. Eu, Creuzilene dos Santos Lima Pinheiro, Técnica Judiciária, conferi e 
subscrevi. 
 

CRISTALÂNDIA 
1ª escrivania cível 

Às partes e aos advogados 
AUTOS N°: 00016174420188272715  CHAVE DO PROC. 647123590918 
Ação:  Execução Fiscal 
Requerente: MUNICÍPIO DE LAGOA DA CONFUSÃO-TO 
Requerida: JOSE LUIZ RODRIGUES GALVAO FILHO 
INTIMAÇÃO: da parte requerida  JOSE LUIZ RODRIGUES GALVAO FILHO,  inscrito(a) no CPF nº 389.044.201-30, da r. 
Sentença proferida no evento 40 dos referidos autos cujo a parte conclusiva  “ 7. Ante o exposto, tendo havido o adimplemento 
integral do débito,  JULGO EXTINTA a presente execução, com fundamento no artigo 924, inciso II, do CPC .8. DETERMINO as 
baixas das restrições porventura existentes nos autos.9. CONDENO o executado o pagamento das custas e despesas 
processuais, em observância ao princípio da causalidade. Honorários advocatícios já incluídos no adimplemento do débito 
noticiado pela parte exequente. 10. Com o trânsito em julgado:10.1 Remeta-se à Contadoria Judicial Unificada (COJUN) para 
apuração das custas finais e/ou taxa judiciária (caso existente), nos termos do artigo 1º do Provimento nº. 3/2016/CGJUS c/c 
Provimento nº. 11/2019/CGJUS.10.2 No caso de existência de débitos, conforme os parágrafos 3º a 5º do artigo 1º do 
Provimento nº. 3/2016/CGJUS, caberá a Diretoria Financeira a instauração de processo administrativo, em que o devedor será 
notificado para o pagamento espontâneo, no prazo de 15 (quinze) dias.10.3 Advirta-se a parte devedora que no caso de não 
pagamento sujeitar-se-á a protesto no Tabelionato competente (Provimento CGJUS/TO nº 3/2016, art. 1º, § 4º).10.4 Decorrido o 
prazo sem pagamento, será expedida certidão de dívida judicial pela Diretoria Financeira e posteriormente remetida ao Cartório 
de Protesto competente, tudo conforme o Provimento CGJUS/TO nº 3/2016, art. 1º, §§ 4º e 5º.11. INTIMEM-SE. CUMPRA-
SE. 12. Com o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE com as cautelas legais.13. Cristalândia, data no sistema e-Proc.ESTA 
SENTENÇA SERVE DE MANDADO. 
 
AUTOS N°: 00020374920188272715  CHAVE DO PROC. 136675871618Ação:   
Execução Fiscal 
Requerente: MUNICÍPIO DE LAGOA DA CONFUSÃO-TO 
Requerida: PAULO ROBERTO MEDEIROS 
INTIMAÇÃO: da parte requerida  PAULO ROBERTO MEDEIROS,  inscrito(a) no CPF nº 006.173.086-67, da r. Sentença 
proferida no evento 35 dos referidos autos cujo a parte conclusiva  “ Ante o exposto, tendo havido o adimplemento integral do 
débito,  JULGO EXTINTA a presente execução, com fundamento no artigo 924, inciso II, do CPC .8. DETERMINO as baixas das 
restrições porventura existentes nos autos.9. CONDENO o executado o pagamento das custas e despesas processuais, em 
observância ao princípio da causalidade. Honorários advocatícios já incluídos no adimplemento do débito noticiado pela parte 
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exequente. 10. Com o trânsito em julgado:10.1 Remeta-se à Contadoria Judicial Unificada (COJUN) para apuração das custas 
finais e/ou taxa judiciária (caso existente), nos termos do artigo 1º do Provimento nº. 3/2016/CGJUS c/c Provimento nº. 
11/2019/CGJUS.10.2 No caso de existência de débitos, conforme os parágrafos 3º a 5º do artigo 1º do Provimento nº. 
3/2016/CGJUS, caberá a Diretoria Financeira a instauração de processo administrativo, em que o devedor será notificado para o 
pagamento espontâneo, no prazo de 15 (quinze) dias.10.3 Advirta-se a parte devedora que no caso de não pagamento sujeitar-
se-á a protesto no Tabelionato competente (Provimento CGJUS/TO nº 3/2016, art. 1º, § 4º).10.4 Decorrido o prazo sem 
pagamento, será expedida certidão de dívida judicial pela Diretoria Financeira e posteriormente remetida ao Cartório de Protesto 
competente, tudo conforme o Provimento CGJUS/TO nº 3/2016, art. 1º, §§ 4º e 5º.11. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. 12. Com o 
trânsito em julgado, ARQUIVE-SE com as cautelas legais.13. Cristalândia, data no sistema e-Proc.ESTA SENTENÇA SERVE 
DE MANDADO.  
 
AUTOS N°: 00007999220188272715  CHAVE DO PROC. 393274372818 
Ação:  Execução Fiscal 
Requerente: MUNICÍPIO DE LAGOA DA CONFUSÃO-TO 
Requerida: DIVINA ELIAS DE AGUIAR 
INTIMAÇÃO: da parte requerida  DIVINA ELIAS DE AGUIAR, inscrito(a) no CPF nº 485.886.871-00, da r. Sentença proferida no 
evento 40  dos referidos autos cujo a parte conclusiva  “ Ante o exposto, tendo havido o adimplemento integral do 
débito,  JULGO EXTINTA a presente execução, com fundamento no artigo 924, inciso II, do CPC .8. DETERMINO as baixas das 
restrições porventura existentes nos autos.9. CONDENO o executado o pagamento das custas e despesas processuais, em 
observância ao princípio da causalidade. Honorários advocatícios já incluídos no adimplemento do débito noticiado pela parte 
exequente. 10. Com o trânsito em julgado:10.1 Remeta-se à Contadoria Judicial Unificada (COJUN) para apuração das custas 
finais e/ou taxa judiciária (caso existente), nos termos do artigo 1º do Provimento nº. 3/2016/CGJUS c/c Provimento nº. 
11/2019/CGJUS.10.2 No caso de existência de débitos, conforme os parágrafos 3º a 5º do artigo 1º do Provimento nº. 
3/2016/CGJUS, caberá a Diretoria Financeira a instauração de processo administrativo, em que o devedor será notificado para o 
pagamento espontâneo, no prazo de 15 (quinze) dias.10.3 Advirta-se a parte devedora que no caso de não pagamento sujeitar-
se-á a protesto no Tabelionato competente (Provimento CGJUS/TO nº 3/2016, art. 1º, § 4º).10.4 Decorrido o prazo sem 
pagamento, será expedida certidão de dívida judicial pela Diretoria Financeira e posteriormente remetida ao Cartório de Protesto 
competente, tudo conforme o Provimento CGJUS/TO nº 3/2016, art. 1º, §§ 4º e 5º.11. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. 12. Com o 
trânsito em julgado, ARQUIVE-SE com as cautelas legais.13. Cristalândia, data no sistema e-Proc.ESTA SENTENÇA SERVE 
DE MANDADO.  
 

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

Editais de citação 
EDITAL DE CITAÇÃO 
JUSTIÇA GRATUITA 
O Doutor Ciro Rosa de Oliveira, Juiz de Direito titular desta Vara de Família, Sucessões, Infância, Juventude e Cível da Comarca 
de Guaraí, Estado do Tocantins, na forma da lei, etc. FAZ SABER a todos quantos o presente Edital virem ou dele conhecimento 
tiverem, que por este Juízo e Escrivania de Família e Anexos processam os termos da Ação de Inventário n. 0002094-
78.2020.827.2721, movida por ALDENIR NOLÊTO DOS SANTOS SOUSA em face do espólio de DOMINGOS BRITO DE 
SOUSA, brasileiro, casado sob o regime da comunhão parcial de bens, RG n. 1.026.509 SSP/TO, CPF n. 370.543.091-20, 
falecido aos 24 de novembro de 2019; e, por meio deste ficam CITADOS os interessados, para, no prazo de 15 (quinze) dias, 
manifestarem-se sobre as primeiras declarações constantes do evento 20, do processo supramencionado. Ressaltando que 
consta das primeiras declarações a viúva meeira e os herdeiros: Aldenir Nolêto dos Santos Sousa, brasileira, viúva, aposentada, 
RG n. 1.365.104 SSP/TO,  CPF n. 297.830.031-00; Vinícius Nolêto de Souza, RG n. 756.005 SSP/TO, CPF n. 010.921.051-
40; Simone Nolêto de Sousa, RG n. 863.532 2ª Via SSP/TO, CPF n. 016.700.141-85 e Madalena Noleto de Souza, RG n. 
756.074 SSP/TO, CPF n. 011.174.641-80. E para que ninguém alegue ignorância, mandou o MM. Juiz de Direito, Ciro Rosa de 
Oliveira, 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, 
25/08/2020. Eu, Edith Lázara Dourado Carvalho, Técnica Judiciária, digitei. 

Ciro Rosa de Oliveira 
Juiz de Direito 

 

Editais de citações com prazo de 30 dias 
JUSTIÇA GRATUITA 
EDITAL DE CITAÇÃO COM O PRAZO DE TRINTA (30) DIAS 
O Doutor Ciro Rosa de Oliveira, Juiz de Direito titular 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, 
registrada sob o n. 0006546-05.2018.827.2721, movida pela Defensoria Pública em desfavor de WEMERSON FARIA DE 
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SOUSA, brasileiro, solteiro, ajudante, inscrito no RG n. 868.637 SSP/TO, CPF n. 022.981.901-0; 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 que não sobrevindo pagamento, a 
parte exequente será INTIMADA para apresentar cálculo atualizado do débito, acrescido da multa de 10% (dez por cento) e 
honorários em 10 % (dez por cento), nos termos do art. 523, §1 do CPC, no prazo de 10 (dez) dias. E para que ninguém alegue 
ignorância, mandou o MM. Juiz de Direito, Ciro Rosa de Oliveira, 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. Eu, Bethania Tavares de Andrade, Técnica Judiciária, digitei. 
 

Diretoria do foro 

Portarias 
Portaria Nº 1557/2020 - PRESIDÊNCIA/DF GUARAÍ, de 25 de agosto de 2020 
Exmo. Sr. Dr. Ciro Rosa de Oliveira Juiz de Direito, Diretor do Foro, desta Comarca de Guaraí/TO, no uso das atribuições legais 
e etc., 
CONSIDERANDO o disposto na Resolução nº 152, de 06/07/2012, do Conselho Nacional de Justiça, que dispõe sobre o regime 
de Plantão Judiciário em 1º e 2º graus de jurisdição e veda a divulgação dos nomes dos juízes plantonistas com antecedência 
maior do que 05 dias; 
CONSIDERANDO que à Diretoria do Foro da Comarca de Guaraí nos termos do artigo 12, caput, § 1º, II, alínea “b”, da 
Resolução 46/2017, compete disciplinar sobre o Plantão Judiciário dos 14 Juízos integrantes do Grupo 7 do Plantão Regional, 
formado pelas Comarcas de Guaraí, Pedro Afonso, Colméia, Itacajá, Colinas e Arapoema; 
RESOLVE: 
 Art. 1º - DESIGNAR o Juiz, Assessor, Servidor, e Oficiais de Justiça plantonistas do período de 28/08/2020 a 04/09/2020 
conforme ANEXOS desta Portaria.  
Art. 2º - A habilitação do magistrado e servidores como plantonistas no SISTEMA E-PROC será feita pela Secretária do Fórum 
da Comarca de Guaraí com antecedência razoável, observando as informações dos Anexos desta Portaria. 
a) Fica à senhora secretária do Foro da Comarca de Guaraí, Giovanna Jorge Huppes, sobre aviso para eventual necessidade. 
Art. 3º - Competirá à Diretoria do Fórum de cada uma das Comarcas integrantes deste GRUPO 7 de Plantão Regional: 
b) ENCAMINHAR cópias desta Portaria às Promotorias, Defensorias Públicas, Delegacias de Polícia e Subseção da OAB da 
respectiva Comarca. 
   Art. 4º - Conforme o disposto no artigo 5º, caput, da Resolução nº 46/2017, caberá ao cidadão/advogado interessado entrar em 
contato com o servidor plantonista, através do respectivo telefone do plantão informado no ANEXO I desta Portaria, para 
comunicar o protocolo de petições, assim como adotar as providências necessárias ao cumprimento de qualquer decisão 
exarada.  
Art. 5º - Encaminhem-se cópias desta Portaria aos Juízes Diretores das Comarcas de Colinas do Tocantins, Colméia, Itacajá, 
Pedro Afonso e Arapoema. 
Art. 6º - Esta Portaria entrará em vigor na data na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 
ANEXO I da PORTARIA 
ESCALA DO MAGISTRADO(A) PLANTONISTA 

INÍCIO 
18:00h(Sexta) 

ENCERRAMENTO 
11:59(sexta) 

  
UNIDADE JUDICIÁRIA/COMARCA 

  
JUIZ(a) PLANTONISTA 

28/08/2020 04/09/2020 Comarca de Guaraí-TO 

Dr. Fabio Costa Gonzaga 
Das 18h00min do dia 

28/08/2020 às 11:59 horas 
do dia 04/09/2020 

Telefone: (63) 99971-3093 

DO SERVIDOR(A) e ASSESSOR(A)  PLANTONISTA 

INÍCIO 
18:00h (Sexta) 

ENCERRAMENTO 
11:59h (Sexta) 

UNIDADE JUDICIÁRIA/COMARCA 

ASSESSOR(A): 
Jaquline Yamane Mat: 353674 

Das 18h00min do dia 
28/08/2020às 07:59 horas do 

dia 04/09/2020 
Telefone: (63) 99971-3093 
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28/08/2020   04/09/2020 Servidor/Assessor Guaraí/TO 

SERVIDOR(A): 
Aurenivea Souza Oliveira Mat: 

234457 
Das 18h00min do dia 

28/08/2020 às 11:59 horas do 
dia 04/09/2020 

Telefone: (63) 99971-5849 

ANEXO II da PORTARIA 
ESCALA OFICIAIS DE JUSTIÇA PLANTONISTAS – ARAPOEMA, COLINAS e COLMÉIA 

INÍCIO-18:00h (Sexta) 
ENCERRAMENTO 

11:59h(sexta) 
  

UNIDADE/COMARCA JUDICIÁRIA PLANTONISTA 

28/08/2020 04/09/2020 Paulo Ernany M. Taveira. Mat: 225850 (Arapoema) 

ANEXO III da PORTARIA 
ESCALA OFICIAIS DE JUSTIÇA PLANTONISTAS – GUARAÍ, ITACAJÁ e PEDRO AFONSO 

INÍCIO 18:00h (Sexta) 
ENCERRAMENTO 

11:59h(Sexta) 
  

UNIDADE/COMARCA JUDICIÁRIA PLANTONISTA 

28/08/2020  04/09/2020  Regina Célia Pereira Silva- Mat: 99232 (Pedro Afonso) 

Publique-se. Cumpra-se. 
Dado e passado nesta cidade e Comarca de Guaraí/TO, aos vinte e cinco dias do mês de Agosto de dois mil e vinte 
(25/08/2020). 
 
Portaria Nº 1558/2020 - PRESIDÊNCIA/DF GUARAÍ, de 25 de agosto de 2020 
Exmo. Sr. Dr. Ciro Rosa de Oliveira Juiz de Direito, Diretor do Foro, desta Comarca de Guaraí/TO, no uso das atribuições legais 
e etc., 
CONSIDERANDO o contido na Portaria nº 10/2018 da Diretoria do Foro da Comarca de Guaraí/TO;  
CONSIDERANDO  a necessidade de uniformização relativamente à distribuição de mandados aos oficiais de justiça no âmbito 
desta Comarca; 
RESOLVE: 
Art. 1º Fica INCLUÍDO o inciso I ao artigo 1º da Portaria nº 10/2018 de 26 de julho de 2018 da Diretoria do Foro da Comarca de 
Guaraí/TO com a seguinte redação: 
I - Nas ausências (férias, folgas, licenças em geral)  e impedimentos dos oficiais de justiças em suas respectivas áreas, as 
mesmas deverão ser rateadas aos demais oficiais de justiças em serviço, sendo esta realizada pelo distribuidor.  
Art. 2º  Revogar a Portaria Nº 1328/2020 - PRESIDÊNCIA/DF GUARAÍ, de 22 de julho de 2020. 
Esta portaria entre em vigor imediatamente. 
Comuniquem-se ao servidor responsável pela Central de Mandados dessa Comarca, magistrados, a Egrégia  Presidência e 
Douta Corregedoria-Geral de Justiça do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins.  
Publique-se. Cumpra-se. 
 

GURUPI 
1ª vara criminal 

Editais de intimações de sentença com prazo de 90 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA COM PRAZO DE 90 DIAS 
A Drª. Mirian Alves Dourado, MMª Juíza de Direito Titular da 1a Vara Criminal, Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins, na 
forma da lei etc. FAZ SABER a todos os que o presente edital virem, ou dele tiverem conhecimento, que neste Juízo corre seus 
trâmites legais a Ação Penal nº 0004928-56.2017.8.27.2722 que a Justiça Pública desta Comarca, como autora, move contra 
o acusado JOSE RONALDO ALVES DA COSTA, brasileiro, solteiro, montador de gesso, nascido em 11/11/1990, natural de 
Grajaú-MA, filho de João Ferreira da Costa e de Antônia Alves da Costa, atualmente em lugar incerto e não sabido, como 
incurso nas sanções do do artigo 306 § 1º, inciso I DA lei n. 9.503/97. E para que chegue ao conhecimento do acusado, expediu-
se o presente Edital, que será afixado no placar do Foro local e publicado uma vez no Diário da Justiça, ficando, assim, intimado 
do inteiro teor da sentença extintiva de punibilidade inserida no evento nº 46, cujo dispositivo segue transcrito: "Tendo o réu 
cumprido integralmente nos termos constantes da ata de audiência do evento 31, outro caminho não há do que declarar  
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extinta a punibilidade de José Ronaldo Alves da Costa nos termos do artigo 89, § 5º da Lei n. 9.099/95.". Dado e passado 
nesta cidade e Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins, aos 20 de agosto de 2020. Eu, Clifton Alves Gomes, Assistente 
Administrativo, lavrei o presente. 
 

ITAGUATINS 
1ª escrivania criminal 

Editais de intimações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 DIAS 
Classe da ação: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha) criminal 
Autos nº 0001895-18.2018.8.27.2724 
Requerido: MATEUS PINTO PEREIRA 
Vítima: JHENNIFER DA SILVA ALVES 
A Doutora Wanessa Lorena Martins de Sousa Motta, Juíza de Direito da 1ª Escrivania Criminal da Comarca de Itaguatins, 
Estado do Tocantins, no uso de suas atribuições legais e na forma legal, etc. FAZ SABER a todos os que o presente edital virem, 
ou dele tiverem conhecimento, que por meio deste edital fica INTIMADO o requerido MATHEUS PINTO PEREIRA , brasileiro, 
solteiro, autônomo, nascido aos 15/11/1995, natural de Imperatriz/MA, filho de Terezinha de Jesus Pinto Pereira, residente e 
domiciliado na Rua Beira Rio, Geleira, venda de gelo, Bairro Beira Rio, Imperatriz/MA, atualmente em local incerto e não 
sabido, a fim de cientificar-lhes da r. DECISÃO proferida nos autos em epígrafe (ev. 8), cujo dispositivo segue transcrito: "Assim, 
ante a situação a que foi submetida, como saída, devem ser aplicadas as medidas protetivas elencadas na novel Lei "Maria da 
Penha", a fim de preservar sua segurança, sendo, pela análise do que me foi apresentado, impositivo o atendimento de seu 
clamor. EX POSITIS, Sendo imperativo a atuação do Poder Judiciário a fim de preservar a integridade física e psicológica da 
vítima, determino: 1 - Seja o imputado proibido de retornar ao mesmo domicílio da ofendida até o julgamento dos 
procedimentos que se encontram em análise perante o Poder Judiciário ou até a ocorrência de novos fatos a serem 
oportunamente analisados. 2 - Seja o imputado proibido de se aproximar a uma distância inferior a 150 (cento e 
cinquenta) metros da ofendida, bem como de mater contato com a mesma, por qualquer meio de comunicação. Fica 
também proibido de frequentar os lugares onde ofendida trabalha. A vigência de tais medidas fica condicionada ao 
ajuizamento de ação em que se discuta o rompimento da convivência e consectários e/ou a prática dos crimes 
noticiados nestes autos, ou pelo prazo de 01 (um) ano. Advirta-se a vítima que o cumprimento das medidas protetivas deve 
se dar de forma recíproca, a fim de evitar a ocorrência de novas situações de risco, e para que haja preservação também dos 
direitos fundamentais do agressor. Diante da natureza penal das medidas protetivas de urgência que, como no caso concreto, 
instrumentalizam fatos concretos tipificados como crime - até porque seu descumprimento poderá determinar a prisão preventiva 
do agressor -, o contraditório, à míngua de previsão expressa, será exercido nos autos da ação penal condenatória ou 
incidentalmente, mediante simples petição. O fato isolado de a Lei 11340/06 prever aplicação supletiva tanto do CPC quanto do 
CPP não autoriza a criação de um tertius genus , mas, isso sim, que conforme a natureza processual da medida em questão, 
busque-se suprir eventual lacuna da lei especial[1] . Transcorrido o prazo de vigência das medidas, acima fixado, sem a notícia 
de novos fatos de violência a este Juízo ou à autoridade policial, tal silêncio será interpretado como manifestação tácita da 
ausência superveniente de interesse de agir, nos termos do art. 267, VI, c/c o art. 13, da Lei nº. 11.340/06, devendo a Escrivania 
certificar e fazer imediata conclusão para extinção do feito. Intime-se a requerente, por mandado, na forma do art. 21 da Lei n. 
11.340/2006, enviando-lhe cópia desta decisão, devendo ela informar a este juízo não só eventual descumprimento das medidas 
protetivas pelo agressor, como também reconciliação entre as partes, cessação da violência, bem como alteração nos endereços 
de ambos, sob pena de extinção das medidas e arquivamento do feito. Intimem-se o MPE e a autoridade policial. Intime-se o 
autor do fato pessoalmente. Caso não seja encontrado, intime-o por Edital. Cumpra-se. Itaguatins, 09 de dezembro de 2018.” E, 
para que chegue ao conhecimento das partes e que no futuro ninguém alegue ignorância, mandou a MM. Juíza expedir este 
Edital, que será afixado no placar do edifício do Fórum local e publicado no Diário da Justiça deste Estado. DADO E PASSADO 
nesta cidade e Comarca de Itaguatins, Estado do Tocantins, aos 21 (vinte e um) dias do mês de agosto do ano de dois mil e 
vinte. Eu, Kessyone da Silva Aguiar, Chefe de Secretaria, o digitei e subscrevi. 
 

Editais de citações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 DIAS 
Classe da ação: Ação Penal - Procedimento Sumário 
Autos nº 0000220-83.2019.8.27.2724 
Acusado: GILGLEIDE FLORENCIO DA SILVA 
A Doutora Wanessa Lorena Martins de Sousa Motta, Juíza de Direito da 1ª Escrivania Criminal da Comarca de Itaguatins, 
Estado do Tocantins, no uso de suas atribuições legais e na forma legal, etc. FAZ SABER a todos os que o presente edital virem, 
ou dele tiverem conhecimento, que por meio deste edital, neste Juízo corre em seus trâmites legais, um processo de ação penal 
em desfavor do denunciado GILGLEIDE FLORENCIO DA SILVA, brasileiro, solteiro, desempregado, nascido em 16 de agosto de 
1993, CPF nº 056.304.221-46, filho de Francisca Alexandre da Silva, residente Rua Maranhão, nº 52, Grota do Meio, São Miguel 
do Tocantins/TO,  como incurso nas sanções do artigo 147, todos do Código Penal, com as implicações da Lei nº 11.340/2006. 
E, o qual se encontra em lugar incerto e não sabido, conforme certificou o Senhor Oficial de Justiça incumbido da diligência, fica 
CITADO, o acusado em epígrafe, do inteiro teor da DENÚNCIA, bem como, INTIMADO para apresentar defesa escrita, no 
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prazo de 10 (dez) dias, cuja peça deverá ser oferecida por advogado, sendo certo que fluído o prazo sem a apresentação da 
dita defesa, ser-lhe-á nomeado membro da Defensoria Pública para tal finalidade, oportunidade em que poderá arguir 
preliminares e alegar tudo o que interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e 
arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário. E, para que chegue ao conhecimento do 
acusado e que no futuro ninguém alegue ignorância, mandou a MM. Juíza expedir este Edital, que será afixado no placar do 
edifício do Fórum local e publicado no Diário da Justiça deste Estado. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Itaguatins, 
Estado do Tocantins, aos 21 (vinte e um) dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte. Eu, Kessyone da Silva Aguiar, Chefe 
de Secretaria, o digitei e subscrevi. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 DIAS 
Classe da ação: Ação Penal - Procedimento Ordinário 
Autos nº 0002011-53.2020.8.27.2724 
Acusado: ANDERSON ALMEIDA DA SILVA 
A Doutora Wanessa Lorena Martins de Sousa Motta, Juíza de Direito da 1ª Escrivania Criminal da Comarca de Itaguatins, 
Estado do Tocantins, no uso de suas atribuições legais e na forma legal, etc. FAZ SABER a todos os que o presente edital virem, 
ou dele tiverem conhecimento, que por meio deste edital, neste Juízo corre em seus trâmites legais, um processo de ação penal 
em desfavor do denunciado ANDERSON ALMEIDA DA SILVA, brasileiro, solteiro, filho de Maria Eva Almeida e Andre Luis 
Pereira da Silva, nascido aos 10/05/2000, residente na Rua Costa da Silva, s/n°, bairro Vila Uniao, Povoado Bela Vista, municipio 
de Sao Miguel do Tocantins/TO,  como incurso nas sanções do artigo 14, da Lei n° 10.826/2003. E, o qual se encontra em lugar 
incerto e não sabido, conforme certificou o Senhor Oficial de Justiça incumbido da diligência, fica CITADO, o acusado em 
epígrafe, do inteiro teor da DENÚNCIA, bem como, INTIMADO para apresentar defesa escrita, no prazo de 10 (dez) dias, cuja 
peça deverá ser oferecida por advogado, sendo certo que fluído o prazo sem a apresentação da dita defesa, ser-lhe-á nomeado 
membro da Defensoria Pública para tal finalidade, oportunidade em que poderá arguir preliminares e alegar tudo o que interesse 
à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e 
requerendo sua intimação, quando necessário. E, para que chegue ao conhecimento do acusado e que no futuro ninguém 
alegue ignorância, mandou a MM. Juíza expedir este Edital, que será afixado no placar do edifício do Fórum local e publicado no 
Diário da Justiça deste Estado. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Itaguatins, Estado do Tocantins, aos 21 (vinte e 
um) dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte. Eu, Kessyone da Silva Aguiar, Chefe de Secretaria, o digitei e subscrevi. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 DIAS 
A Doutora WANESSA LORENA MARTINS DE SOUSA MOTTA, Meritíssima, Juíza de Direito nesta Comarca de Itaguatins, 
Estado do Tocantins, no uso de suas atribuições legais, etc. FAZ SABER a todos quanto o presente Edital de Intimação, virem ou 
dele conhecimento tiverem, que por esse meio vem CITAR o acusado RAILTON CONCEIÇÃO NUNES, brasileiro, solteiro, 
natural de São Felix do Xingu/PA, nascido em 16/03/1992, inscrito no CPF n° 031.571.621-52, filho de Natalina Conceição 
Nunes, atualmente em lugar incerto e não sabido,  para responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, nos 
termos do artigo 396 do Código de Processo Penal, ocasião em que poderá indicar provas que pretende produzir e deverá 
constituir advogado, caso não o faça por meio de advogado constituído, ser-lhe-á nomeado Defensor Público pra proceder à sua 
defesa, nos autos de Ação Penal nº 0001100-14.2019.8.27.2712, por crime tipificado no art. 155, caput do Código Penal, 
pugnando pelo seu recebimento, observando-se o procedimento descrito nos artigos 394 e seguintes do Código de Processo 
Penal. 
 

Editais de intimações de sentença com prazo de 15 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA COM RAZO DE 15 DIAS 
Classe da ação: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha) criminal 
Autos nº 0001313-54.2018.8.27.2712 
Requerido: JOCIVAN ALVES DE SOUSA 
Vítima: ISAURA VIEIRA SILVA 
A Doutora Wanessa Lorena Martins de Sousa Motta, Juíza de Direito da 1ª Escrivania Criminal da Comarca de Itaguatins, 
Estado do Tocantins, no uso de suas atribuições legais e na forma legal, etc. FAZ SABER a todos os que o presente edital virem, 
ou dele tiverem conhecimento, que por meio deste edital fica INTIMADA a vítima ISAURA VIEIRA SILVA, brasileira, viúva, 
aposentada, nascida em 02/02/1948, filha de Dessulina Alves da Silva e Miguel Vieira Costa, portadora do CPF nº 413.785.801-
25, com endereço na Rua 13 de maio, nº 1558, centro, Axixá do Tocantins - TO, atualmente em local incerto e não sabido, para 
que tome ciência, e caso tenha interesse, manifeste-se nos autos, da r. SENTENÇA proferida nos autos em epígrafe (ev. 29), 
cuja parte dispositiva segue transcrita: “Ante o exposto, diante do decurso do prazo legal sem manifestação da vítima, JULGO 
extinta a punibilidade do autor JOCIVAN ALVES DE SOUSA , com fundamento no artigo 107, inciso IV, do Código Penal. Fica 
revogada a decisão que aplicou medida protetiva encartada ao evento 8 [...].” E, para que chegue ao conhecimento da vítima e 
que no futuro ninguém alegue ignorância, mandou a MM. Juíza expedir este Edital, que será afixado no placar do edifício do 
Fórum local e publicado no Diário da Justiça deste Estado. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Itaguatins, Estado do 
Tocantins, aos 21 (vinte e um) dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte. Eu, Kessyone da Silva Aguiar, Diretora de 
Secretaria, o digitei e subscrevi. 
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EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA COM PRAZO DE 15 DIAS 
Classe da ação: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha) criminal 
Autos nº 0001257-53.2016.8.27.2724 
Agressor: FRANCISCO GILBERTO SOUSA BARROS 
Vítima: ROSIMAR ALVES DA COSTA BARROS 
A Doutora Wanessa Lorena Martins de Sousa Motta, Juíza de Direito da 1ª Escrivania Criminal da Comarca de Itaguatins, 
Estado do Tocantins, no uso de suas atribuições legais e na forma legal, etc. FAZ SABER a todos os que o presente edital virem, 
ou dele tiverem conhecimento, que por meio deste edital fica INTIMADO o requerido FRANCISCO GILBERTO SOUSA 
BARROS, brasileiro, casado, natural de Imperatriz/MA, nascido aos 26/11/1960, filho de Floriano Sousa Barros e Maria de Sousa 
Soares, residente e domiciliado na Rua Flor de Liz, s/nº, Bela Vista, município de São Miguel do Tocantins/TO, atualmente em 
local incerto e não sabido, a fim de cientificar-lhes da r. SENTENÇA proferida nos autos em epígrafe (ev. 27), cujo dispositivo 
segue transcrito: “Isto posto, com fulcro no dispositivo legal supracitado, julgo EXTINTO o presente processo, sem resolução de 
mérito, nos termos do art. 485, VI do CPC, determinando o arquivamento dos mesmos. Ficam revogadas as medidas protetivas 
que porventura tenham sido deferidas. Após, alcançadas todas as formalidades legais, arquivem-se os autos com as devidas 
baixas e cautelas de estilo. Intime-se. Cumpra-se. Itaguatins/TO, 09 de maio de 2019.” E, para que chegue ao conhecimento das 
partes e que no futuro ninguém alegue ignorância, mandou a MM. Juíza expedir este Edital, que será afixado no placar do 
edifício do Fórum local e publicado no Diário da Justiça deste Estado. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Itaguatins, 
Estado do Tocantins, aos 21 (vinte e um) dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte. Eu, Kessyone da Silva Aguiar, Chefe 
de Secretaria, o digitei e subscrevi. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA COM PRAZO DE 15 DIAS 
Classe da ação: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha) criminal 
Autos nº 0001000-57.2018.827.2724 
Agressor: GIVANILDO TRAJANO SILVA 
Vítima: EVA DANIELE SANTOS BARBOSA 
A Doutora Wanessa Lorena Martins de Sousa Motta, Juíza de Direito da 1ª Escrivania Criminal da Comarca de Itaguatins, Estado 
do Tocantins, no uso de suas atribuições legais e na forma legal, etc. FAZ SABER a todos os que o presente edital virem, ou 
dele tiverem conhecimento, que por meio deste edital fica INTIMADA a vítima EVA DANIELE SANTOS BARBOSA, brasileira, 
solteira, autônoma, nascida em 19/11/1992, filha de Maria de Jesus Santos Barbosa, portadora do CPF sob nº 603.322.393-55, 
com endereço na Rua Nova Olinda, s/nº, Bela Vista, São Miguel do Tocantins/TO; e o agressor GIVANILDO TRAJANO SILVA, 
brasileiro, solteiro, taxista, nascido em 30/08/1982, filho de Maria Trajano Silva e Francisco de Assis Sousa Silva, portador do 
CPF nº 000.961.951-85, com endereço na Rua Principal, casa s/nº, Itaguatins/TO, atualmente em local incerto e não sabido, a 
fim de cientificar-lhes da r. SENTENÇA proferida nos autos em epígrafe (ev. 39), cujo dispositivo segue transcrito: “Com essas 
considerações, indefiro o requerimento ministerial e consequentemente revogo a decisão que decretou as medidas protetivas, 
assim, JULGO EXTINTO o processo sem julgamento do mérito, nos termos do artigo 485, IV do Código de Processo Civil. 
Procedam - se às comunicações necessárias. Publique - se. Registre - se. Intime - se. Cumpra - se. Itaguatins - TO, 16 de 
outubro de 2019.” E, para que chegue ao conhecimento das partes e que no futuro ninguém alegue ignorância, mandou a MM. 
Juíza expedir este Edital, que será afixado no placar do edifício do Fórum local e publicado no Diário da Justiça deste Estado. 
DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Itaguatins, Estado do Tocantins, aos 21 (vinte e um) dias do mês de agosto do 
ano de dois mil e vinte. Eu, Kessyone da Silva Aguiar, Chefe de Secretaria, o digitei e subscrevi. 
 

MIRANORTE 
Diretoria do foro 

Portarias 
Portaria Nº 856/2020 - PRESIDÊNCIA/DF MIRANORTE, de 18 de maio de 2020 
Institui o Regimento Interno da Unidade Judiciária de Miranorte 
O Diretor do Foro, Juiz de Direito Titular da Comarca de Miranorte, Estado do Tocantins, no uso de suas atribuições legais, na 
forma do art. 42, I, "b", "h" e "t", e do art. 43, ambos da Lei Complementar Estadual n. 10, de 11 de janeiro de 1996. 
CONSIDERANDO os fundamentos e os objetivos da República Federativa do Brasil (Art. 1º e 3º, ambos da Constituição 
Federal). 
CONSIDERANDO os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, da segurança coletiva, da administração 
pública, e da razoável duração do processo; 
CONSIDERANDO o objetivo 16.6 do plano de ação da Organização das Nações Unidas: “Transformando o nosso mundo: a 
agenda 2030, para o desenvolvimento sustentável” (ONU, A/RES/70/1, 2015), que trata sobre o aspecto do desenvolvimento de 
instituições públicas eficazes, responsáveis e transparentes em todos os níveis; 
CONSIDERANDO a atribuição do Diretor de Foro em elaborar o Regimento Interno da unidade judiciária e expedir provimentos 
administrativos locais, na forma do art. 42, I, "b", da Lei Complementar Estadual n. 10, de 11 de janeiro de 1996, e art. 71, XXVI, 
do Provimento n. 11/2019/CGJUS/TO, e a necessidade de sua aprovação pelo Corregedor-Geral da Justiça; 
CONSIDERANDO o Provimento n. 11/2019/CGJUS/TO, que dispõe sobre Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria 
Geral da Justiça, de aplicação obrigatória nas unidades judiciárias; 
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CONSIDERANDO a necessidade de se regular o sistema de gestão da unidade judiciária de Miranorte/TO, como a organização 
das funções e divisão de trabalho e a regulação da metodologia de governança judiciária, tudo destinado à busca da excelência 
nos serviços prestados, com foco na sociedade e no usuário do serviço; 
CONSIDERANDO a necessidade de sistematização, unificação e atualização das normas, para simplificar a consulta; 
CONSIDERANDO a necessidade de adotar medidas de impulsionamento processual com a prática de atos de mero expediente, 
sem caráter decisório, assim entendidos os atos necessários à movimentação processual, atinentes ao próprio rito processual, 
de acordo com o previsto a cada espécie no Código de Processo Civil ou em legislação processual específica; 
CONSIDERANDO, ainda, a necessidade de se evitar conclusões desnecessárias de autos, e a necessidade de se trabalhar no 
processo judicial com o uso de modelos e lembretes, simplificando os trâmites processuais. 
RESOLVE: 
Art. 1º Esta Portaria institui o regimento interno e estabelece as diretrizes gerais consolidadas e as normas de gestão da unidade 
judiciária de Miranorte. 
Parágrafo único. Referida norma é obrigatória em todos os setores da unidade, no âmbito judicial e extrajudicial. 
Art. 2º Ficam revogadas as Portarias e normas editadas anteriormente no âmbito da unidade, exceto as que não a contrarie. 
Art. 3º A atuação da unidade judicial observará a legislação escrita, a jurisprudência, os atos normativos e as orientações 
internas do Poder Judiciário no exercício das suas atividades, com recurso supletivo a presente Portaria Administrativa. 
Art. 4º De forma genérica, a presente norma trata sobre o sistema de gestão da governança da unidade, a conduta dos 
colaboradores, a organização processual e delegação de atos ordinatórios, e a organização setorial. 
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 Seção 1 
 Do sistema de gestão da governança 
Art. 5º A unidade adota o sistema de gestão pública baseado na perspectiva da qualidade total e busca constante pela 
excelência, baseado na Constituição Federal, artigo 37, caput, referente ao princípio da eficiência administrativa, e artigo 5º, 
LXXVIII, concernente ao princípio da razoável duração do processo. 
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Art. 6º Para esse fim passa a se utilizar das ferramentas do planejamento tático e operacional, alinhando-se às premissas e 
diretrizes estampadas no planejamento estratégico da Administração Superior, traduzidas em filosofia gerencial, perspectivas e 
macrodesafios, indicadores e metas. 
Art. 7º Para fins de melhor gestão administrativa, junto ao nível operacional, a unidade segue divisão em seis setores, compondo 
suas principais atribuições: 
I - 1º Setor: Serventia Cível – tem a atribuição de zelar pelos procedimentos e processos judiciais cíveis, de forma genérica, e 
coordenar a execução de ordens judiciais que determina o cumprimento de atos processuais, entre outras atividades correlatas; 
II - 2º Setor: Serventia Criminal - tem a atribuição de zelar pelos procedimentos e processos judiciais criminais, de forma 
genérica, e coordenar a execução de ordens judiciais que determina o cumprimento de atos processuais, entre outras atividades 
correlatas; 
III - 3º Setor: CEJUSC – tem a atribuição de aperfeiçoar as ações relacionadas aos meios consensuais que incentivam a 
autocomposição de litígios e a pacificação social, com atuação nas conciliações e mediações antes e durante o processo judicial, 
cível e criminal, e nos Programas de Justiça Restaurativa, de Justiça Móvel, de Constelação Familiar e Sistêmica, de Oficinas de 
Parentalidade, e demais atividades de coordenação do setor; 
IV - 4º Setor: Central de Mandados – tem a atribuição de coordenar a execução de ordens judiciais que determina a comunicação 
de atos judiciais; execução de ordens judiciais em geral; na efetivação de constrição legal em processos que envolvam penhora 
ou outras medidas correlatas de coisas, de forma física e eletrônica; coordenar a execução da busca e apreensão de pessoas, 
crianças e adolescentes; comunicar a ordem de prisão às pessoas capazes e de internação aos adolescentes e seus 
responsáveis; atuar no auxílio do juiz na manutenção da ordem; na realização de avaliações, e demais atividades de 
coordenação do setor; 
V - 5º Setor: Gabinete do Juiz – tem a função de coordenar a assessoria do juiz nas atividades jurisdicionais, com a elaboração 
de minutas de provimentos judiciais, estudos para a elaboração de modelos, pesquisa na jurisprudência e na doutrina, estudos 
para a elaboração de teses, e demais atividades de coordenação do setor; 
VI - 6º Setor: Diretoria do Foro – tem a atribuição de coordenar o sistema de gestão da governança judiciária e dirigir as 
atividades administrativas da unidade, executando diversas funções de direção, entre as quais se destaca a gestão de pessoas, 
gestão de materiais e a gestão de custos. 
§ 1º Portaria própria a ser elaborada depois de cada planejamento tático e operacional definirá os líderes e vice-líderes em cada 
setor, observados como preferenciais os servidores que exercem cargos de escrivão e possuem a titularidade no setor, a 
formação acadêmica e a capacitação adequada demonstrada, as ações desenvolvidas ou de sua iniciativa durante o ano 
anterior, e a conveniência e a oportunidade do gestor da unidade. 
§ 2º É vedado o afastamento simultâneo regular do líder e do vice-líder, devendo, ambos, ajustarem previamente e de forma 
acordada o exercício de direitos. 
Art. 8º A unidade adota vários procedimentos, métodos e instrumentos de gestão, a fim de que a filosofia e os objetivos 
superiores priorizados sejam cumpridos, seguindo as fases da formulação, implementação e acompanhamento da estratégia: 
I - gestão por objetivos, foco no cidadão e nos objetivos da República (Art. 3º CF); 
II - desdobramento dos planejamentos estratégicos, nacional e regional, ao nível tático e operacional, por meio do balanced 
scorecard (BSC); 
III – coleta de dados quantitativos e qualitativos, por meio de indicadores objetivos, e percepção do público interno e externo, por 
meio de questionário, entrevistas, reuniões; 
IV - análise de ambiente interno e externo, por meio da matriz SWOT, parâmetros científicos, e benchmarking; 
V - desenvolvimento de filosofia gerencial em nível tático, como seu propósito, formada pelos valores, missão e visão de futuro; 
VI - desenvolvimento dos objetivos, indicadores e metas, por meio do painel de contribuição tático; 
VII – elaboração de ações táticas, por meio de práticas objetivas, com o uso da ferramenta de plano de ação, dependendo de 
sua complexidade (técnica 5W2H); 
VIII – elaboração do planejamento operacional em cada setor, com a análise de ambientes e indicadores, e desenvolvimento de 
indicadores, metas e ações operacionais, por meio do painel de contribuição setorial e plano de ação; 
IX - acompanhamento da gestão e seus conceitos, pelo método PDCA, por meio de monitoramento de indicadores objetivos e 
rotineiras adaptações nas ações, produção de relatórios de análise operacional (RAO) de forma mensal em cada setor, e 
relatório de análise tática (RAT) a cada 03 (três) meses; e accountability; e 
X – adoção de seis planos de ação que definem as rotinas do planejamento tático e operacional da unidade, que tratam sobre a 
organização prévia ao planejamento tático, a reunião de planejamento tático, a reunião de planejamento operacional, o método 
de acompanhamento constante, a reunião de análise operacional, e a reunião de análise tática. 
Seção 2 
Da metodologia de gestão 
Art. 9º Determinar que o Planejamento Tático tenha início a contar do retorno das atividades, pós-recesso do mês de janeiro, ou 
retorno do afastamento regular do Juiz diretor, titular da unidade, e seja organizado e elaborado no prazo de até 30 dias úteis. 
§ 1º A Diretoria do Foro, por meio de seu secretário, deverá coletar os dados, atinentes aos indicadores objetivos do ano anterior 
(COGES, CGJ ou por meio de acesso eletrônico), de imediato, entregar e receber os questionários preenchidos dos servidores 
colaboradores (Google Forms). 
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§ 2º O Diretor do Foro, gestor da unidade, realizará a aplicação das entrevistas junto aos líderes e coordenará reuniões com 
membros de instituições externas componentes do sistema de justiça (MP, DP, OAB, PM, PC, Diretores de Cadeias Públicas, 
Membros do Conselho Tutelar), por meio de videoconferência, seguindo formulário específico. 
§ 3º O Diretor do Foro, recebidos os dados, deve elaborar o relatório de desempenho setorial anual (RDSa), sendo encaminhado 
o documento aos líderes dos setores. 
 § 4º Os líderes dos setores ou seus substitutos deverão realizar reunião prévia ao planejamento com sua equipe, e encaminhar 
à Diretoria do Foro, por meio de relatório simplificado, a prévia análise de seus principais problemas detectados no ano anterior e 
as principais soluções para alterar o panorama no atual ano, e seu diagnóstico a partir da análise do ambiente interno e 
externo, no prazo de até 10 dias úteis, depois de recebido o relatório de desempenho setorial anual (RDSa) pela Diretoria. 
§ 5º A reunião de planejamento tático deve seguir a rotina determinada pelo plano de ação específico do planejamento, 
cumprindo as seguintes fases: 
I – introdução; 
II - conhecimento da estratégia superior; 
III - leitura do RDSa; 
IV - apresentação do diagnóstico por setores; 
V - construção do diagnóstico da unidade; 
VI - desenvolvimento da filosofia gerencial da unidade; 
VII - criação dos objetivos táticos, indicadores, metas e ações; 
VIII – providências finais, imediatas e mediatas a serem adotadas: elaboração do relatório de planejamento tático (RPT), da 
Portaria normativa do planejamento tático e operacional a ser publicada em Diário de Justiça eletrônico, do mapa estratégico, da 
nota de imprensa a ser divulgada no sítio do Tribunal de Justiça, e as ações e planos de ação a serem desenvolvidos, todos pela 
Diretoria de Foro. 
§ 6º O relatório de planejamento tático (RPT)  deve ser inserido em processo administrativo (SEI) específico, em até 10 (dez) 
dias úteis depois da data da reunião, pelo Diretor do Foro ou substituto, com acesso aos gestores da administração superior, e 
aos colaboradores internos. 
Art. 10 Determinar que o Planejamento Operacional de cada setor seja organizado, coordenado e realizado por cada líder ou seu 
substituto junto com sua equipe, nos moldes do artigo 8º, em até 20 (vinte) dias úteis depois da reunião anual de planejamento 
tático, e elaborado relatório, conforme rotinas determinadas no respectivo plano de ação do planejamento. 
§ 1º A reunião de planejamento operacional deve seguir a rotina determinada pelo plano de ação específico do planejamento, 
cumprindo as seguintes fases: 
I – introdução; 
II - conhecimento da filosofia, objetivos, indicadores, metas e ações táticas da unidade; 
III - leitura do diagnóstico do setor; 
IV – definição de metas e ações operacionais; e 
V – desenvolvimento de planos de ação setoriais. 
§ 2º Até 05 cinco  dias úteis depois desse prazo, deverá o líder ou substituto elaborar o relatório de planejamento operacional 
(RPO) e abrir um próprio processo administrativo, por meio da inserção em SEI específico, correspondente ao processo 
administrativo do planejamento tático da unidade. 
Art. 11 Como forma de acompanhamento do planejamento tático/operacional, determina-se: 
I - cada gestor, líder de acordo com o nível de gestão, deve buscar executar as ações desdobradas ou não em planos de ação, 
da melhor forma, reajustando-as se necessário, conforme os critérios da eficiência e da eficácia, apresentados os indicadores; 
II - a Secretaria do Foro deve encaminhar a cada setor, até o 5º (quinto) dia útil de cada mês, o relatório de desempenho setorial 
mensal (RDSm); 
III – cada líder ou seu substituto tem a incumbência de organizar e realizar a reunião de análise operacional, com a participação 
de todos os componentes de sua equipe de trabalho e mais o Secretário do Foro ou seu substituto, na qualidade de assessor e 
ouvinte, no prazo de até 03 (três) dias úteis ao recebimento do RDSm. O relatório de análise operacional (RAO) deve ser juntado 
ao processo administrativo específico do setor pelo líder ou seu substituto em até 02 (dois) dias úteis. 
IV - a Diretoria de Foro realizará até o décimo dia útil, passados três meses, recebido o relatório de desempenho setorial geral 
consolidado (RDS), reunião de análise tática, com a participação obrigatória dos líderes de cada setor ou seus substitutos, e o 
secretário de foro. O relatório de análise tática (RAT) deve ser juntado ao SEI específico pelo diretor do foro ou seu substituto em 
até 05 (cinco) dias úteis. 
Art. 12 Para outras situações sobre o sistema de gestão e planejamento da unidade deve ser observada a Portaria anual e os 
planos de ação táticos e operacionais. 
Seção 3 
Da conduta dos servidores 
Art. 13 Os servidores da unidade judiciária devem observar as seguintes orientações em suas condutas pessoais e profissionais: 
I – cumprir as metas pessoais e do setor, e colaborar de forma cooperativa para que as metas da unidade sejam atingidas e 
superadas; 
II – agir com agilidade e segurança no desenvolvimento de suas ações, especialmente, nos atos processuais; 
III – ser comprometido com a busca do cumprimento da filosofia gerencial da unidade; 
IV - agir com espírito inovador no desenvolvimento de soluções para os problemas; 
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V - ser assíduo e pontual com os horários de expediente; 
VI - trajar-se de maneira compatível com a dignidade da justiça e o decoro público, cabendo a todos os servidores fiscalizar o 
cumprimento desta norma; 
VII - permanecer na respectiva serventia, se ausentando apenas por motivo justificado e com a imediata comunicação à 
autoridade a quem estiver diretamente subordinada, exceto se estiver autorizado a trabalhar no sistema homework; 
VIII - zelar pela integridade moral e a dignidade da função pública; 
IX - respeitar e cumprir as determinações emanadas por autoridade superior, salvo se manifestamente ilegais; 
X - agir com discrição no exercício das suas funções e guardar sigilo sobre as diligências, decisões ou qualquer ato processual, 
principalmente o que tramitar em segredo de justiça; 
XI - providenciar para que as partes e os interessados sejam atendidos dentro dos prazos estabelecidos em lei e em norma 
administrativa, buscando na medida do possível superar suas expectativas; 
XII - revisar periodicamente, a cada semana, os processos sob sua responsabilidade, para verificar se há diligência pendente de 
cumprimento, fazendo-os conclusos se o impulso depender de despacho do juiz; 
XIII - levar ao conhecimento de autoridade superior, irregularidades de que tiver ciência em razão do cargo que exerce; 
XIV - prestar todas as informações necessárias, atender prontamente as determinações dos juízes corregedores, cumprir as 
ordens recebidas, inclusive quanto ao pronto saneamento de irregularidades porventura constatadas nos serviços de suas 
atribuições. 
Art. 14 Ao servidor fica vedado: 
I - agir ou se omitir em função de interesse próprio ou de terceiro; 
II - instruir advogado sobre atos processuais, que, pertencentes ao exercício da advocacia, somente àqueles incumbem praticar; 
III - exercer cumulativamente dois ou mais cargos ou funções públicas, salvo as exceções permitidas em lei; 
IV - delegar a pessoa estranha ao serviço, salvo nos casos previstos em lei, o desempenho de encargo que lhe competir ou a 
seus subordinados; 
V - empregar materiais e bens do Tribunal de Justiça em serviço particular ou retirar objetos do local de trabalho para tal fim; 
VI - recusar injustificadamente a prestar informações, assim como desrespeitar determinações legais das autoridades, a quem 
estiver direta ou indiretamente subordinado; 
VII – deixar processo sem movimentação na escrivania, sob pena de responsabilidade do servidor encarregado, salvo se a lei 
permitir ou o juiz motivadamente o determinar. 
Art. 15 Os líderes de cada setor devem observar os seguintes preceitos gerais: 
I – buscar cumprir a missão e a visão de futuro da Comarca; 
II - cumprir e fazer cumprir pelo exemplo de retidão e trabalho os princípios e valores da organização; 
III - zelar pelo cumprimento das metas; 
IV - participar obrigatoriamente e de forma ativa, representando seu setor, na qualidade de líder, das reuniões de planejamento 
tático anual e das reuniões de análises táticas, a fim de expor os problemas e as soluções para a melhoria dos resultados do 
setor, apresentando os fatores impactantes internos e externos; 
V – organizar o planejamento operacional de seu setor, desenvolvendo-se metas operacionais e ações, por meio de plano 
escrito, painel de contribuição setorial e planos de ação, a partir das técnicas e ferramentas padronizadas pela gestão tática; 
VI - organizar e coordenar as reuniões mensais de gestão (reunião de análise operacional), na qualidade de líder, e redigir seu 
relatório (RAO) dentro do prazo, inserindo no processo administrativo do planejamento operacional do setor; 
VII - agir com proatividade na busca de ações e procedimentos corretivos e inovadores quanto ao desempenho do setor, com a 
antecipação de possíveis problemas, a partir da identificação dos serviços menos desenvolvidos ou deficitários; 
VIII - avaliar periodicamente as medidas implantadas, decidindo-se por sua manutenção, aprimoramento ou substituição por 
outras que se mostrarem mais eficazes aos resultados pretendidos, conforme as deliberações em reunião de análise 
operacional; 
IX - determinar a retificação dos atos praticados em desconformidade com a lei ou normas administrativas da CGJUS/TO e da 
Diretoria de Foro, quando o erro ou negligência resultar de ato exclusivo do subordinado; 
X - observar a divisão e especialização de tarefas, com o objetivo de aumentar a produtividade do servidor e acelerar o nível de 
eficiência do trabalho, observando-se a capacidade e a competência; 
XI - desenvolver alto grau de especialização, com a finalidade de otimizar o serviço e elevar o padrão quantitativo e qualitativo, 
sem contudo, deixar de observar o substituto imediato de cada atividade, a fim de garantir a continuidade do serviço público; 
XII - uniformizar os procedimentos e as atividades setoriais; 
XIII - investir na capacitação contínua dos servidores para desempenho das diversas etapas do processamento integrado; 
XIV - zelar por um ambiente de motivação, demonstrando à equipe de trabalho a importância do Poder Judiciário para a 
sociedade; 
XV - fomentar a melhoria permanente e contínua dos serviços desempenhados e estimular a participação de todos os servidores 
nessa busca; 
XVI - assegurar a troca de conhecimentos entre os servidores, concernente aos serviços desempenhados, com vistas ao 
aprendizado mútuo e constante; 
XVII - orientar os servidores no adequado desempenho de suas funções, supervisionar a execução das atividades e se 
necessário adotar medidas corretivas; 
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XVIII - manter constante diálogo com o diretor de foro, sobre a situação e o desempenho do setor e pontuar eventuais problemas 
e dificuldades; 
XIX – coordenar e racionalizar o uso dos materiais disponíveis para evitar o desperdício de recursos; 
XX – coordenar e zelar pela dispensa correta dos resíduos, conforme política ambiental da instituição; 
XXI - observar, periodicamente, a necessidade de manutenção e ações preventivas das instalações físicas do setor, avisando 
imediatamente ao setor responsável; 
XXII - zelar para que todos os servidores deixem suas mesas devidamente organizadas ao final do dia, com o trabalho finalizado; 
e 
XXIII - gerenciar todo o serviço administrativo, como a remessa de correspondências, controle de material e de expediente e 
atendimento ao público. 
CAPÍTULO II 
ORGANIZAÇÃO PROCESSUAL 
Seção 1 
Da divisão do trabalho 
Art. 16 Determinar que a base da divisão do trabalho nas serventias e setores de cada colaborador será a partir do último dígito 
da primeira parte do número do processo eletrônico (e-Proc), sendo complementares as funções por competência e outras 
determinadas pela liderança de cada setor. 
Art. 17 Determinar que o Escrivão ou quem o substitua participe, ainda que de modo singelo, ativamente de todas as atividades, 
inclusive, no cumprimento de provimentos judiciais, a fim de não perder o contato com o procedimento de cumprimento e o 
regular andamento processual. 
Seção 2 
Da inserção de modelos e lembretes 
Art. 18 Sobre a utilização de modelos e de textos padrão, cabem observar as seguintes regras: 
I - jamais e sob nenhuma circunstância modificar, criar ou excluir modelo ou texto-padrão sem prévia autorização ou 
determinação do juiz responsável ou do líder setorial, conforme as atribuições de casa área; 
II - todo texto-padrão deve conter uma sigla escrita sem espaços e iniciando com o símbolo #; 
III - os nomes dos modelos e dos textos padrão serão ementados, partindo do item mais genérico e seguindo ao mais específico, 
como: Execução-Penhora-Repetição GenéricaBacenJud-Indeferimento; 
IV - a classificação dos modelos deve conter o nome ementado, como: Inicial-BuscaApreensão; 
V - itálico utilizado somente para palavras estrangeiras; 
VI - referência de jurisprudência vem após o respectivo texto em parênteses, indicando o tribunal, o tipo de recurso abreviado, o 
número do processo, o nome do relator e a data de julgamento, da seguinte forma exemplificativa: (TJSC, AC 0002112-
05.2011.8.24.0036, Henry Petry Junior, 30/01/2018). 
Art. 19 Os lembretes devem ser utilizados, na forma de código de cores, da seguinte forma: 
I – vermelho – lembrete fixo, somente removível pelo juiz ou líderes dos setores; 
II – amarelo – lembrete exclusivo do Gabinete do juiz; 
III – verde – lembrete exclusivo das escrivanias. 
Art. 20 As minutas de sentença deverão ser encaminhadas ao e-mail do juiz pelos assessores, e salvo com o nome, conforme o 
modelo: PRELO - nº do processo – SENT – espécie – nome parte (abreviação dos nomes do meio) – data (00.00.00). 
Seção 3 
Dos atos ordinatórios gerais 
Art. 21 O ato ordinatório consiste na movimentação processual praticada de ofício pelos servidores da unidade judiciária, sob a 
responsabilidade do escrivão judicial e do juiz de direito, independentemente de despacho, visando desburocratizar os serviços 
judiciais, mediante tramitação regular dos feitos para garantir efetividade na prestação jurisdicional. 
§ 1º O ato ordinatório será certificado nos autos e poderá ser revisto pelo juiz de direito, de ofício ou por provocação. 
§ 2º Os lançamentos de movimentação processual deverão ser fidedignos e claros, de forma a refletir o atual estado do 
processo. 
Art. 22 Independente de despacho judicial, compete ao escrivão ou servidor da vara a prática dos seguintes atos gerais: 
I - assinar mandados e ofícios expedidos pela serventia, inclusive, destinados a magistrados, atuantes no primeiro grau de 
jurisdição, promotores de justiça e defensores públicos, requisições de réus presos, exceto os atos especificados em lei como ato 
pessoal do juiz (mandados de prisão, contramandados, alvarás de soltura, salvo-condutos, guias de recolhimento, de internação 
ou de tratamento, mandados de busca e apreensão e demais atos de arresto, penhora ou avaliação, os ofícios e alvarás para 
levantamento e depósito e 
ainda solicitações de dados bancários, ofícios dirigidos às autoridades referida no art. 221 do Código de Processo Penal, cartas 
precatórias). 
II - juntar aos autos petições, procurações, ofícios, guias, avisos de recebimento, laudos, áudios, esclarecimentos de laudo 
pericial, contas de custas, cálculos, cartas precatórias etc., que não possam ser juntadas diretamente pela parte no processo 
judicial eletrônico (e-Proc/TJTO) por motivo justificado, promovendo a imediata destinação do feito à correta movimentação 
posterior, inclusive a abertura de vista à parte interessada; 
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III - utilizar, sempre que necessário e possível, os meios alternativos de comunicação à sua disposição, tais como mensagem 
instantânea, correspondência eletrônica, telefone ou fac-símile, certificando o nome e a matrícula do servidor com o qual se 
comunicou, nas hipóteses de pedidos e requisições direcionadas aos cartórios extrajudiciais, órgãos públicos e outros juízos; 
IV - em face da resposta do réu, exceto no Sistema dos Juizados Especiais: 
1. no processo de conhecimento, apresentada a contestação e se nela forem arguidas preliminares ou juntados documentos, 
abrir vista aos interessados para se manifestarem no prazo de 15 (quinze) dias; 
2. havendo reconvenção ou intervenção de terceiro, promover a respectiva anotação; 
3. intimar o autor reconvindo para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, ressalvada a hipótese de pedido liminar; 
4. intimar o réu reconvinte para manifestação, quando apresentada resposta à reconvenção, se nesta forem arguidas 
preliminares ou juntados documentos; 
5. intimar a parte contrária para se manifestar, nas demais hipóteses e nos prazos previstos em lei, acerca da defesa; 
6. depois da impugnação à contestação ou ultrapassado o prazo para tal, intimar as partes para se manifestarem sobre o 
interesse na produção de provas, especificando-as desde logo, no prazo de até 15 dias; 
V - intimar a parte contrária, para ciência e se manifestar, em 15 (quinze) dias, sempre que for solicitada a juntada de novos 
documentos aos autos. Se os documentos não forem novos, mas repetitivos ou cópias dos documentos já presentes, não há 
necessidade de intimação, bastando a certidão (§1º, do artigo 437, do CPC); 
VI - recebidas as respostas de ofícios relativos às diligências determinadas pelo juiz de direito, intimar as partes para 
manifestação no prazo de 5 (cinco) dias; 
VII - conceder vista ao representante do Ministério Público e ao defensor público quando o procedimento assim o exigir; 
VIII - intimar a parte contrária para, em 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre pedido de habilitação de sucessores de parte falecida 
(artigo 690, do CPC); 
IX - intimar as partes acerca da nomeação do perito, bem como para, em 15 (quinze) dias,  arguir impedimento ou a suspeição 
do perito, se for o caso, indicar assistente técnico e apresentar quesitos (§1º, do artigo 465, do CPC); 
X - intimar o perito para, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentar proposta de honorários, currículo com comprovação de 
especialização e contatos profissionais (§2º, do artigo 465, do CPC); 
XI - apresentada a proposta de honorários, intimar as partes para, querendo, manifestarem-se no prazo comum de 5 (cinco) 
dias (§3º, do artigo 465, do CPC); 
XII - intimar perito do juízo para no prazo de 5 (cinco) dias justificar o atraso na apresentação do laudo pericial, na hipótese de 
estar vencido o prazo fixado pelo juiz; 
XIII - intimar as partes para que se manifestem sobre o laudo pericial, intimando-as, também, para a entrega dos pareceres de 
seus assistentes técnicos, no prazo comum de 15 (quinze) dias (§1º, do artigo 477, do CPC); 
XIV - em havendo pedido de início de cumprimento de sentença, intimar a parte credora, para que no prazo de 10 (dez) dias 
apresente os cálculos atualizados do crédito, caso já não o tenha feito, ou para que se manifeste acerca de cálculos 
apresentados pela Contadoria Judicial ou pela parte adversa; 
XV – nas hipóteses de cumprimento de sentença contra o INSS, adota-se a execução inversa, e dessa forma, havendo pedido 
inicial sem os cálculos atualizados, intimar a parte devedora, para que no prazo de 30 (trinta) dias apresente os cálculos 
atualizados do crédito, ou, se já apresentados, para que se manifeste sobre eles no mesmo prazo; 
XVI - intimar o embargante ao pagamento das despesas processuais, nos casos de embargos de terceiro, fazendo constar o 
valor das custas devidas, salvo na hipótese de ser a parte beneficiária da justiça gratuita ou isenta do pagamento de custas 
judiciais; 
XVII - intimar a parte interessada para manifestação acerca da certidão negativa dos oficiais de justiça/avaliadores ou das 
correspondências citatórias e intimatórias devolvidas pelos Correios sem cumprimento; 
XVIII - conceder vista ao exequente, quando o executado nomear bens à penhora, quando houver depósito para pagamento do 
débito e quando não houver oposição de embargos pelo devedor; 
XIX - verificar a existência de depósitos judiciais vinculados aos processos, quando solicitado pelas partes; 
XX - intimar a parte interessada a se manifestar acerca de eventual depósito referente à satisfação do crédito; 
XXI - dar conhecimento às partes do retorno dos autos da instância superior, intimando-as para requererem, em 15 (quinze) dias, 
o que entenderem de direito; 
XXII - intimar a parte interessada para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar a publicação do edital no jornal local; 
XXIII - certificar nos procedimentos de tutela cautelar requerida em caráter antecedente, após decorridos 30 (trinta) dias da 
efetivação da medida, se foi ou não formulado o pedido principal, fazendo os autos conclusos ao juiz em caso negativo; 
XXIV - decorrido 15 (quinze) dias, contados da concessão da tutela antecipada em caráter antecedente, caso outro prazo não 
tenha sido fixado pelo magistrado, certificar a ocorrência de aditamento da petição inicial, encaminhando-se os autos conclusos; 
XXV – recebida a inicial e deferida medida judicial, nos casos obrigatórios, o servidor deve minutar o mandado e intimar a parte 
para recolher as custas de locomoção. Depois da comprovação do recolhimento da locomoção, o mandado é expedido e 
remetido à Central para cumprimento; 
XXVI - intimar o advogado para, no prazo de 5 (cinco) dias, proceder à comprovação de que o mandante foi cientificado da 
renúncia ao mandato judicial; 
XXVII - fiscalizar, quinzenalmente, o cumprimento dos mandados e ofícios não devolvidos no prazo, notificando o oficial de 
justiça/avaliador responsável, pessoalmente ou por meio da Central de Mandados, para cumprir ou justificar a impossibilidade de 
fazê-lo, no prazo de 5 (cinco) dias; 
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XXVIII - abrir as correspondências endereçadas ao juízo e dar o devido encaminhamento, desde que não haja ressalva de 
"reservado", "confidencial" ou expressão equivalente, sendo no caso autorizado ao líder do setor proceder à abertura e juntar aos 
autos; 
XXIX - expedir editais, com prazo de 20 (vinte) dias, salvo se outro prazo não for fixado pelo juiz nos termos da lei; 
XXX - intimar o exequente para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias, quando não encontrados bens penhoráveis; 
XXXI - proceder à intimação do cônjuge, sendo o executado casado em comunhão universal ou parcial de bens, para 
manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias, quando a penhora recair sobre bens imóveis ou direito real sobre imóvel; 
XXXII - intimar as partes para, no prazo comum de 5 (cinco) dias, se manifestarem acerca do laudo da avaliação; 
XXXIII - intimar o exequente para, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestar sobre a praça ou leilão negativos, e quando o valor 
dos bens arrematados ou adjudicados for insuficiente para a quitação da dívida; 
XXXIV - intimar o embargante para manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias, sobre impugnação aos embargos, havendo 
preliminares e/ou juntada de documentos; 
XXXV - intimar o autor/exequente para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se e impulsionar o feito, quando findo o prazo de 
suspensão do processo fixado pelo juiz, convencionado pelas partes ou requerido pelo credor, e, em caso de inércia, intimar a 
parte pessoalmente para suprir a falta, sob pena de extinção; 
XXXVI - intimar a parte devedora das custas e despesas processuais devidas, com prazo de 5 (cinco) dias (artigo 218, § 3º, do 
CPC); 
XXXVII - proceder ao arquivamento do processo, na hipótese de já haver determinação judicial nesse sentido; 
XXXVIII - protocolado documento ou peça relativos a processos físicos já arquivados, promover o desarquivamento dos autos e a 
juntada respectiva, efetuando a conclusão dos autos, conforme o teor do aludido documento ou peça; 
XXXIX - aguardar o prazo das citações ou intimações editalícias e, não havendo manifestação, dar vista ao curador especial; 
XL - proceder ao arquivamento provisório dos processos de execução suspensos; 
XLI - interposto recurso de apelação em processo de natureza cível, após prolação de sentença de mérito, salvo nos casos de 
improcedência liminar, intimar o apelado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias. Em seguida, juntadas ou 
certificado o não oferecimento no prazo legal, remeter os autos ao tribunal competente; 
XLII - se o apelado interpuser apelação adesiva, intimar o apelante para apresentar contrarrazões, em seguida, juntadas ou 
certificado o não oferecimento no prazo legal, remeter os autos ao tribunal competente; 
XLIII - intimar o réu para, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestar sobre o pedido de desistência, salvo tratando-se de réu 
revel, ocasião em que fica dispensada sua intimação por todos os meios (§4º, do artigo 485, do CPC). 
XLIV - remeter os autos à Contadoria Judicial Unificada (COJUN), nas hipóteses previstas em lei, no momento oportuno, como 
para cálculo de custas e despesas iniciais ausentes e incompletos e despesas de locomoção. 
XLV - certificar o trânsito em julgado da sentença e intimar a parte vencedora para requerer o que entender de direito, no prazo 
de 05 (cinco) dias; 
XLVI - intimar as partes para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar andamento ao processo, sob pena de extinção do 
processo/arquivamento, quando permanecer paralisado por mais de 1 (um) ano por negligência das partes; 
XLVII - intimar a parte contrária para manifestar no prazo de 5 (cinco) dias, quando apresentada proposta de autocomposição, e 
na sequência, ao MP, em até 15 dias, nas hipóteses legais, fazendo conclusão imediata. 
XLVIII - intimação da parte para recolher custas judiciais, inclusive as remanescentes, eventuais  prestações pecuniárias 
impostas; 
XLIX - juntar a carta precatória devolvida, fazendo conclusão dos autos, sem prejuízo de medida urgente; 
L - devolver ao juízo deprecante as cartas precatórias cumpridas ou com justificativa de não cumprimento, baixando-as; 
LI - solicitar ao juízo deprecante, na precatória recebida sem o pagamento das custas e/ou despesas, que, no prazo de 30 (trinta) 
dias, adote as providências necessárias ao respectivo preparo. Em não havendo preparo, proceder à devolução da deprecata ao 
juízo de origem, independentemente de cumprimento; 
LII - remeter a carta precatória à comarca própria, quando o endereço para a prática do ato deprecado pertencer à jurisdição 
diversa, informando ao juízo deprecante (artigo 262, do CPC); 
LIII - oficiar ao juízo deprecante, por meio ágil e possível, certificando, solicitando a correção ou complementação das 
informações em caso de frustração do ato deprecado, por insuficiência ou inconsistência dos dados constantes na deprecata; 
LIV - informar imediatamente a unidade judiciária deprecante por meio eletrônico institucional de comunicação oficial  acerca do 
cumprimento da carta precatória e após proceder à baixa; 
LV - intimar o interessado para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, em caso de retorno da carta precatória sem 
cumprimento; 
LVI - responder ao juízo deprecante, conforme meio mais ágil e possível na situação, por telefone, correio eletrônico ou ofício, 
sempre que solicitadas informações acerca do andamento da carta precatória, certificando; 
LVII - solicitar informações do juízo deprecado sobre o cumprimento de carta precatória, conforme meio mais ágil e possível na 
situação, certificando, depois de transcorrido o prazo assinalado para o seu cumprimento, em até 30 dias; 
LVIII - decorrido o prazo para cumprimento de carta precatória ou após 1 (um) mês sem resposta, expedir ofício ao juízo 
deprecado solicitando informações sobre o cumprimento e devolução. Não havendo resposta, deve-se utilizar de contato 
telefônico, certificando nos autos. Inexitosa a resposta, solicitar auxílio da Corregedoria para cumprimento da deprecata, cujo 
pedido deverá ser instruído com certidão das providências tomadas anteriormente. 
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Art. 23 Além dos atos de caráter geral previsto no artigo anterior, compete ao escrivão ou servidor da escrivania criminal a prática 
dos seguintes atos, atinentes à fase investigatória e ao processo de conhecimento: 
I - juntar aos autos os antecedentes criminais do acusado em todos os procedimentos iniciais e, ainda, antes da data da 
audiência de instrução, se da data do protocolo/distribuição até o momento tiver decorrido mais de 03 meses; 
II - expedir carta precatória para inquirição de testemunhas ou interrogatório do réu residente em outra comarca, e solicitar 
urgência no caso de réu preso, procedendo às intimações necessárias, tão logo seja reiterada a denúncia e determinado o 
agendamento de audiência de instrução. Em épocas de pandemia, e determinadas medidas de afastamento social, entre outras, 
pelas autoridades sanitárias, dar-se-á prioridade nas audiências por videoconferência; 
III - intimar o Ministério Público, o assistente de acusação, se houver, e a defesa, para apresentação de memoriais, no prazo 
sucessivo de 5 (cinco) dias (artigo 404, Parágrafo único, do CPP); 
IV – cumprir os atos determinados para agendamento e demais cumprimentos de autos do Tribunal do Júri, após certificar a 
preclusão da decisão de pronúncia (artigo 421, caput, do CPP); 
V - certificar o trânsito em julgado de decisão condenatória, expedir Guia de Execução Penal, comunicar o Instituto de 
Identificação (SSP/TO), lançar informação no sistema INFODIP (TRE/TO) para suspensão dos direitos políticos e lançar o nome 
do réu no rol dos culpados, em controle interno do cartório; 
VI - intimar o Ministério Público e a defesa para manifestar-se sobre a não localização de testemunha que arrolou, em 05 dias; 
VII - realizar buscas do endereço da testemunha, nos sistemas informatizados de pesquisas, em bancos de dados de acesso 
judicial, como SIEL (TRE/TO), INFOSEG, e-Proc/TJTO, assim como verificar eventual prisão no BNMP 2.0, se não for 
encontrado para intimação no endereço constante do processo, juntando as informações nos autos e inserir lembrete quanto à 
localização do evento onde constam os resultados das pesquisas, se assim for requerido pelo representante da parte; 
VIII - reencaminhar para cumprimento o mandado de intimação para audiência, quando o réu ou testemunha não for encontrado, 
desde que haja tempo hábil até a realização do ato; 
IX - intimar o Ministério Público para se manifestar sobre a possibilidade contida no § 5º, do artigo 89, da Lei nº 9.099/95, quando 
transcorrer, sem revogação, o prazo da suspensão do processo, bem como das demais medidas ou penas alternativas; 
X- expedir edital de intimação da sentença, quando o réu não for encontrado pessoalmente para ser intimado, observados os 
prazos previstos no § 1º, do artigo 392, do CPP; 
XI - as cartas precatórias criminais deverão ser instruídas com os antecedentes do acusado. 
XII - reiteração de citação, intimação, notificação e determinações diversas do juiz, por mandado, carta precatória ou ofício, 
quando indicado novo endereço, e observar, no caso de audiência, a possibilidade de aproveitamento da mesma designação; 
XIII - nos casos em que, cientificadas as partes sobre testemunhas não localizadas, e estas delas desistindo, já encerrada a 
instrução processual, com a oportunidade de interrogatório do acusado, o servidor competente intimará nos termos do art. 402 do 
CPP, se não oportunizado em audiência. Se nada for requerido ou se forem atendidas as diligências na fase própria, o servidor 
abrirá vista às partes para as alegações escritas; 
XIV - deferidas as diligências que forem requeridas na fase própria e aguardado o prazo de 05 (cinco) dias, em relação aos réus 
soltos, e de 03 (três) dias, em relação aos presos, se outro não for fixado para o seu cumprimento, o servidor responsável, em 
não sendo atendidas as diligências, fará os autos conclusos ao juiz, para conhecimento e decisão; 
XV - recebido o recurso de apelação, pelo magistrado, com ou sem a juntada das razões nos autos, intimar a parte a apresentar 
as razões do recurso ou a parte adversa para apresentação de contrarrazões, e remeter por via eletrônica os autos ao Tribunal 
de Justiça do Estado, movendo o processo ao localizador correspondente; 
XVI - quando se tratar de recurso em sentido estrito, depois do oferecimento das razões e contrarrazões, promover conclusão 
para o juízo de admissibilidade, quando o magistrado reformará ou sustentará a sua decisão. Sendo mantida a decisão, remeter 
por via eletrônica os autos ao Tribunal de Justiça do Estado, movendo o processo ao localizador correspondente. Se o juiz 
reformar a decisão recorrida, intimará as partes para tomarem conhecimento. A parte contrária, por simples petição, poderá 
recorrer da nova decisão, se couber recurso, não sendo mais lícito ao juiz modificá-la. Neste caso, independentemente de novos 
arrazoados, subirá o recurso ao Tribunal de Justiça do Estado, movendo o processo ao localizador correspondente. 
Art. 24 Estão delegados os seguintes atos ordinatórios gerais da execução penal: 
I - intimar o Ministério Público e a Defesa sobre os incidentes de soma de penas e de regressão com prazo de 10 (dez) dias; 
II - intimar o Ministério Público sobre os pedidos de remição, de saída temporária, progressão de regime e livramento condicional, 
com prazo de 05 (cinco) dias; 
III - solicitar ao Juízo da Execução Penal do destino pretendido e às administrações das casas de origem e destino pretendido, 
por meio digital, sobre a existência de vaga, sob a respectiva modalidade (transferência pura e simples ou permuta) e quanto à 
possibilidade de receber o sentenciado pretendente; 
IV - prestar informações acerca de processo de execução de pena ou de medida restritiva de direito, juntando aos autos a 
solicitação recebida e respectiva resposta; 
V - verificar a observância dos requisitos do artigo 106, da Lei de Execução Penal (Lei n° 7.210/84), quando do recebimento das 
guias de recolhimento e, em caso de omissão, solicitar ao juízo remetente a documentação complementar; 
VI - efetuar o cálculo de liquidação das execuções recebidas, juntando os antecedentes criminais, requisitando aqueles que não 
possam ser obtidos eletronicamente de bancos de dados (INFOSEG etc.); 
VII - intimar do cálculo de liquidação da pena ao Ministério Público, à defesa, bem como à Defensoria Pública, nos casos em que 
não houver advogado constituído; 
VIII - expedir o atestado de pena a cumprir, após homologado o cálculo de liquidação; 
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IX - fornecer as certidões de sua competência, na forma prevista no artigo 5°, XXXIV, “b”, da Constituição Federal; 
X - oficiar aos estabelecimentos penais e à autoridade policial, requisitando a documentação necessária à instrução da guia de 
recolhimento, assim como dos requerimentos ou portarias de concessão de livramento condicional, indulto ou comutação de 
pena, remição, saída temporária, progressão e regressão de regime e prisão domiciliar, abrindo, imediatamente, vista ao 
Ministério Público e a Defensoria Pública, se não houver defensor constituído; 
XI - intimar o Ministério Público e a Defensoria Pública, ou defensor constituído, nos casos de comutação de pena e indulto 
recebidos do Conselho Penitenciário; 
XII - comunicar ao juízo da condenação a extinção da execução penal, para as devidas providências; 
XIII - solicitar a devolução de mandado de prisão, independentemente de cumprimento, em caso de revogação da prisão, 
sentença absolutória e de extinção da punibilidade, procedendo-se à expedição do contramandado de prisão no Banco Nacional 
de Monitoramento de Prisões - BNMP 2.0; 
XIV - proceder à realização de buscas nos bancos de dados do e-Proc/TJTO, da Rede INFOSEG e da Justiça Eleitoral 
(SIEL/TO), assim como verificar eventual prisão no BNMP 2.0, em relação ao acusado condenado foragido, se este não for 
encontrado para intimação no endereço constante do processo, juntando as informações nos autos e inserir lembrete quanto à 
localização do evento onde constam os resultados das pesquisas; 
XV - nos casos de crimes graves e violentos, seis meses antes da data da suposta progressão de pena, certificar sobre a 
eventual data de progressão, intimar as partes para a apresentação de quesitos para a realização de exame criminológico, e 
remeter os autos à Junta Médica do Tribunal de Justiça para a realização de exame criminológico, que deve abranger o exame 
psiquiátrico e o exame psicológico, por meio de teste Rorschach ou outro equivalente. Juntado o laudo, dar vistas as partes para 
se manifestar em até 05 (cinco)  dias; 
XVI – Nos casos em geral, após a juntada da certidão carcerária e atestado de pena, um mês antes da data da suposta 
progressão de pena, dar vistas ao Ministério Público e a Defesa, para se manifestarem sobre tal direito em até 05 (cinco) dias. 
Seção 4 
Dos atos ordinatórios específicos 
Art. 25 Além dos atos ordinatórios genéricos, os servidores da unidade judiciária deverão, ainda, praticar atos específicos, cuja 
prática independa de despacho judicial, no prazo de até 05 (cinco) dias, contados da prática do ato processual, salvo se houver 
previsão diversa: 
I – movimento processo corretamente autuado; 
II – providência de citação; 
III – petições urgentes criminais; 
IV – tramitação de inquérito policial (IP) e Boletim Circunstanciado de Ocorrência (BOC); 
V – tramitação do Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO); 
VI – petições urgentes cíveis de saúde contra a Fazenda Pública; 
VII - audiência de conciliação, cíveis e criminais; 
VIII - audiência de instrução; 
IX – demandas previdenciárias de segurado especial; 
X – bens apreendidos; 
XI – execução penal sem custódia estatal. 
Art. 26 Atinente ao movimento “processo corretamente autuado”, o escrivão ou servidor delegado em sua substituição deve 
praticar os seguintes atos, independente de ato judicial, em até dois dias úteis: 
I – verificação do preparo: 
1. observar o pagamento das custas e despesas, exceto se este for dispensado por lei ou requerido os benefícios da justiça 
gratuita); 
2. se não houve preparo e não pediu dispensa – intima eletronicamente – para recolher em 15 dias; 
3. se houve preparo, realizar a conferência do pagamento total na capa do processo em “Cálculo Judicial”. Se não houve o 
pagamento total, intima eletronicamente para recolher em até 15 dias. Em caso de dúvida, em havendo divergência, encaminhar 
para COJUN, para conferência do pagamento total; 
4. se não recolher, conclui com certidão indicando para o cancelamento da distribuição por falta de preparo. Nesse caso, a 
assessoria deve minutar decisão de cancelamento da distribuição, na forma do art. 290 do CPC; 
5. se não houve preparo e houve pediu dispensa ou parcelamento, o servidor deve analisar os demais dados abaixo, e depois 
concluir. A assessoria deve no caso analisar. Se houver elementos que não confirmem a gratuidade, intimar (contraditório) para 
comprovar a situação de pobreza, em até 15 dias. Se não provar, inserir minuta de decisão de indeferimento da justiça gratuita e 
determinar o recolhimento em até 05 dias. Se não recolher, transitado em julgado, elaborar minuta de decisão de cancelamento 
da distribuição (art. 290 do CPC). 
II – conferência de dados da autuação. O servidor deve observar os dados de qualificação das partes e testemunhas (nome 
completo, nacionalidade, estado civil, profissão, RG, CPF, logradouro, número da casa ou do apartamento, bairro, código de 
endereçamento postal, telefone e whatsapp para contato, dados das testemunhas), classe da ação, assunto e causa, e conferir 
com a petição inicial, conforme TPU: 
1. se não estiver correto e houver o dado para corrigir, o servidor deve corrigir de ofício (art. 288 do CPC); 
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2. se não tiver o dado, por falta de informação nos autos ou da falta de algum documento necessário ou ainda divergência de 
informações, intima eletronicamente para corrigir ou complementar ou apresentar em até 15 dias (cível) ou em até 05 dias 
(criminal); 
3. caso a parte não apresente ou corrija os dados, o servidor deve certificar e concluir para decisão. Neste caso, a assessoria 
deve elaborar minuta de sentença de extinção, na forma do art. 498, I e IV, do CPC; 
III – credenciamento de todos os advogados constantes da procuração. O servidor deve analisar a procuração para verificar se 
todos os advogados estão incluídos no credenciamento eletrônico do processo e realizar a inclusão de ofício (art. 288 do CPC). 
IV - conferência de documentos anexos à petição inicial. Em todos os casos, presentes ou não, o servidor deve inserir lembretes. 
Isso não impede o movimento “Processo corretamente autuado”: 
1. procuração. Verificar sua presença, se possui poderes específicos para a referida ação e há a assinatura do requerente. Se 
analfabeto, verificar se há a digital do requerente com a assinatura a rogo e de duas testemunhas; 
2. documentos pessoais. Verificar se consta ao menos um documento de identificação oficial com foto; 
3. comprovante de endereço. Verificar se há referido documento; se se encontra em nome do requerente ou de seu 
cônjuge/convivente registrado em cartório ou de seu genitor(a), quando incapaz; se está atualizado, conforme data do protocolo 
da ação; e se estiver em nome de terceiro, se há por parte deste declaração de residência, devendo observar se há repetição de 
mesmo endereço e de declarante em ações diversas; 
4. benefício da Justiça gratuita. Verificar se há a declaração de hipossuficiência, e outros documentos que demonstrem a 
impossibilidade financeira, e ainda a espécie de processo, o valor da causa, profissão, e informações do requerente; 
5. documentos ilegíveis e sem estar no formato PDF; 
6. outros documentos necessários ao julgamento de mérito (370CPC), como certidão de casamento atualizada em ação de 
divórcio; contrato em ação de revisão contratual ou documento que comprove a solicitação e a negativa de fornecimento; 
cumprimento de sentença e os cálculos atualizados do crédito; prisão em flagrante de tráfico de drogas e laudo de constatação 
da droga apreendida; etc. 
V - preenchimento em complementação na capa dos autos. O servidor, de posse das informações, deve conferir e inserir os 
dados no, “Informações Adicionais”, com a observação “Justiça Gratuita”, “Prioridade de Atendimento” etc, conforme o caso. 
Além disso, deve inserir lembretes: “Justiça Gratuita - Requerida”, e as alterações supervenientes, tais como: “Deferida”, 
“Indeferida” ou “Revogada”; “Parcelamento de custas” e “Prioridade na tramitação em razão da idade ou por qualquer outro 
motivo previsto em lei”, conforme a situação. Não impede o movimento “processo corretamente autuado” depois de ajustado (art. 
288 do CPC). 
VI - conferência de processos conexos, litispendentes e coisa julgada. O servidor deve fazer a busca em Prevenção (e-Proc) e 
colocar no lembrete. Não impede movimento “processo corretamente autuado”. Neste caso, a assessoria deve analisar e se 
houver litispendência ou coisa julgada, deve intimar a parte requerente para se manifestar em até 15 dias, e depois se mantendo 
o prognóstico, sentenciar indeferindo a inicial, na forma do art. 485, I e V, do CPC. Se conexo e for prudente, para evitar decisão 
contraditória e a fim de se cumprir a maior agilidade, deve manter os processos correspondentes. 
Art. 27 Sobre os atos de citação, na hipótese de o requerido não ter sido localizado, devem ser cumpridos, independente de 
ordem judicial, mediante ato ordinatório, os seguintes atos: 
I – o oficial de justiça deve procurar o citando em seu domicílio ou residência por pelo menos duas vezes, buscando alternar data 
e horário, além de sondar informações de sua localização (art. 251, CPC); 
II – havendo suspeita de ocultação do citando, deverá o oficial de justiça intimar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, 
qualquer vizinho de que, no dia útil imediato, voltará a fim de efetuar a citação, na hora que designar (artigos 252 a 254 do CPC), 
estando autorizada a diligência fora do horário de expediente; 
III – não sendo localizado, e não havendo suspeitas de ocultação, deve ser intimado o requerente/exequente para apresentar 
novo endereço para a citação/intimação do requerido, no prazo de até 10 dias (art. 240, § 2º, CPC), sob pena de extinção do 
processo de conhecimento ou suspensão/extinção do processo de execução, a depender do rito processual; 
IV – quando indicado novo endereço, desde que haja tempo hábil para a renovação do ato e tenha sido saldado o pagamento de 
nova diligência, observando-se a desnecessidade quando houver gratuidade da justiça, deve-se reiterar a expedição de 
mandado ou carta citatória/intimatória, na hipótese de mudança de endereço da parte; 
V – nas hipóteses que envolver direito de família, infância e juventude, execução fiscal e ações civis públicas, coletivas e de 
improbidade administrativa, e ainda ações criminais, não sendo encontrado o requerido para ser citado, e depois de a parte, 
intimada, não apresentar novo endereço no prazo, está autorizada a pesquisa em sistemas informatizados de pesquisas, em 
bancos de dados de acesso judicial, como SIEL, e-Proc, Infoseg, BacenJud e InfoJud, para a tentativa de localização ou 
identificação da parte requerida/executada; 
VI – nas demais hipóteses, e nas previstas no inciso anterior, se negativas as buscas por não ter localizado endereço diverso ao 
informado no feito, se ainda assim, não for apresentado novo endereço pela parte, intime-se pessoalmente o requerente para 
adotar as providências em até 05 dias, indicando-se as mesmas consequências legais, exceto se já houver pedido de citação por 
edital. 
 Art. 28 Nos casos de petições urgentes criminais ou com emergência criminal, o escrivão ou servidor delegado em sua 
substituição deve praticar os seguintes atos, independente de ato judicial, de imediato: 
I – pedido com emergência que envolve o direito à liberdade (liberdade provisória, revogação ou representação de prisão 
preventiva ou temporária, ou prisão em flagrante) ou casos de medida protetiva à mulher: 



ANO XXXII-DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 4802 PALMAS-TO, QUARTA-FEIRA, 26 DE AGOSTO DE 2020 30 

 

 
 

1. o escrivão ou seu substituto deve de imediato juntar certidão nos autos das informações de antecedentes criminais 
circunstanciadas e atualizadas do investigado ou processado (exceto se já houver certidão circunstanciada expedida nos autos 
nos últimos 03 meses); 
2. depois deve intimar o Ministério Público, imediatamente, por telefone, whatsapp, ou outro meio, devendo certificar, para se 
manifestar em até 3 horas, e concluir para decisão (art. 5º, parágrafo 5º, da Lei 11.419/2016); 
3. o assessor responsável deve elaborar a minuta de imediato, em até 3 horas, analisando-se detalhadamente os pedidos e 
avisar, por meio de spark, whatsapp ou telefone, o juiz. 
II– pedido urgente em que não há risco de vida e à liberdade (busca e apreensão de bens e interceptação telefônica e de dados, 
ou outros pedidos liminares de investigação sujeitos à apreciação judicial): 
1. o escrivão ou seu substituto deve juntar certidão nos autos das informações de antecedentes criminais circunstanciadas e 
atualizadas do investigado ou processado; 
2. depois deve intimar o Ministério Público, imediatamente, por telefone, whatsapp, ou outro meio, devendo certificar, para se 
manifestar em até 48 horas, e concluir para decisão; 
3. o assessor responsável deve elaborar a minuta de imediato, analisando-se detalhadamente os pedidos e avisar, por meio de 
spark, whatsapp ou telefone o juiz. 
Art. 29 A tramitação de inquérito policial (IP) e Boletim Circunstanciado de Ocorrência (BOC), e suas fases de investigação pré-
processual, tramitará diretamente entre o Ministério Público e a Polícia Judiciária, sem a intervenção do Poder Judiciário e do 
juiz, consoante art. 129, I, da CF, salvo em se tratando de medidas cautelares ou probatórias invasivas na esfera jurídica da 
parte, e durante a ocorrência de medidas correcionais, devendo ser observados os seguintes atos ordinatórios específicos: 
I - a partir do registro da ocorrência e instauração do procedimento inquisitorial investigativo, os autos devem ser inseridos no e-
Proc de forma imediata pela autoridade de polícia judiciária; 
II – protocolada a portaria de IP ou de BOC e documentos iniciais, depois da análise dos atos para o movimento “processo 
corretamente autuado”, a escrivania deverá providenciar a certificação dos antecedentes criminais do indiciado ou informações 
infracionais do adolescente supostamente envolvido, e em seguida abrir vista ao Ministério Público; 
III - havendo pedidos de diligências investigatórias pelo Ministério Público, o escrivão, substituto ou delegado, deverá 
providenciar a remessa dos autos à Polícia Judiciária para que atenda as diligências requeridas pelo órgão ministerial, 
procedendo-se o controle mensal do prazo de devolução, exceto no caso de pedidos que se refiram a atos de competência da 
chefia do cartório judicial (ex. emissão de certidões, informações ou outros), os quais devem ser cumpridos de ofício; 
IV - não havendo objeção por parte do Ministério Público quanto ao pedido de prorrogação do prazo de conclusão das 
investigações, o cartório deverá proceder à remessa ao órgão policial, procedendo-se às anotações para o controle do prazo de 
devolução; 
V – instaurada a denúncia ou apresentada a queixa-crime ou a representação por ato infracional, os autos devem vir conclusos 
para a decisão de arquivamento. 
Art. 30 A tramitação de termo circunstanciado de ocorrência (TCO) deve ocorrer da seguinte forma: 
I – a autoridade policial que elaborar o TCO deve, na medida do possível, produzir as provas necessárias para o oferecimento da 
denúncia, como a oitiva de testemunhas diretas ou indiretas ao fato, a juntada de provas periciais, entre outras, de forma 
imediata, sendo as partes envolvidas, suposto autor e suposta vítima intimados a comparecer no Fórum, CEJUSC, para a 
audiência preliminar, no prazo de até 30 da data do fato ou do registro, conforme disposição prévia das datas de audiências de 
conciliação; 
II – a pauta de audiências deve ser transmitida pelo líder da escrivania criminal à autoridade policial, com antecedência, 
descrevendo a quantidade de procedimentos por turno, conforme prévia disponibilização das datas pelo CEJUSC, de forma 
mensal, e com antecedência de 03 meses; 
III - a partir do registro da ocorrência e instauração do procedimento inquisitorial investigativo, os autos devem ser inseridos no e-
Proc de forma imediata pela autoridade de polícia, civil ou militar; 
IV – protocolado o TCO, acompanhado dos documentos iniciais, depois da análise dos atos para o movimento “processo 
corretamente autuado”, a escrivania deverá providenciar a certificação dos antecedentes criminais do indiciado, e em seguida 
abrir vista ao Ministério Público, em até 05 dias; 
V - havendo pedidos de diligências investigatórias pelo Ministério Público, o escrivão, substituto ou delegado, deverá providenciar 
a remessa dos autos à Polícia Judiciária para que atenda as diligências requeridas pelo órgão ministerial, procedendo-se o 
controle mensal do prazo de devolução; 
VI - não havendo objeção por parte do Ministério Público quanto ao pedido de prorrogação do prazo de conclusão das 
investigações, o cartório deverá proceder à remessa ao órgão policial, procedendo-se às anotações para o controle do prazo de 
devolução; 
VII – instaurada a denúncia ou apresentada a queixa-crime, os autos devem vir conclusos para a decisão de arquivamento; 
VIII – não se admite a apresentação da denúncia ou queixa-crime nos autos de TCO, devendo a parte ser intimada para 
proceder com a nova autuação, em até 05 dias, referente a ação penal. 
Art. 31 Nos casos de petições urgentes cíveis e com emergência cível, atinentes ao direito de saúde que envolva o SUS, contra a 
Fazenda Pública, o escrivão ou servidor delegado em sua substituição deve praticar os seguintes atos, independente de ato 
judicial, de imediato: 
I – cumprir o protocolo relacionado ao movimento “processo corretamente autuado”; 
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II - intimar o Núcleo de Apoio Técnico (NAT-Jus) para disponibilizar subsídios técnicos ao juiz nas demandas de saúde pública 
que tenham por finalidade ações e serviços ofertados pelo Sistema Único de Saúde – SUS no sentido de aprimorar os 
conhecimentos técnicos dos Magistrados, e, dessa forma, dar mais segurança na tomada de decisões, por intermédio de 
intercâmbio de informações institucionais, no caso em concreto, em até 72 horas (se urgente), ou em até 24 horas (se 
emergência); 
III – intimar o ente público para se manifestar sobre o pedido liminar constante da inicial e se tem condições de atender de forma 
imediata a parte requerente, em até 72 horas (se urgente), ou em até 24 horas (se emergência); 
IV – na sequência, intimar o Ministério Público, imediatamente, por telefone, whatsapp, ou outro meio, devendo certificar, para se 
manifestar em até 48 horas (se urgente), ou em até 03 horas (se emergência), e concluir para decisão (art. 5º, parágrafo 5º, da 
Lei 11.419/2016); 
V - o assessor responsável deve elaborar a minuta de imediato, relacionado ao recebimento ou não da inicial, sua emenda, 
deferimento ou não da liminar, e demais procedimentos, em até 48 horas (se urgente), ou em até 03 horas (se emergência), 
analisando-se detalhadamente os pedidos e avisar, por meio de spark, whatsapp ou telefone, o juiz. 
Art. 32 As audiências de conciliação devem ocorrer, em regra, por organização do CEJUSC. Determinado o agendamento da 
audiência de conciliação, cível ou criminal ou decorrente de lei, os autos devem ser remetidos ao CEJUSC, conforme os 
seguintes parâmetros: 
I – nas conciliações cíveis pré-processuais: 
1. na audiência, ocorrendo o acordo, seus termos devem ser anotados em ata que deve ser juntada aos autos. A serventia deve 
dar vistas ao Ministério Público (se for o caso) em até 02 (dois) dias úteis para que se manifeste em até 05 (cinco) dias úteis. 
Depois, evoluída a classe, os autos devem ser conclusos em até 02 (dois) dias úteis. O assessor deve elaborar a minuta de 
sentença homologatória em até cinco dias úteis; 
2. se não houver acordo ou se o Ministério Público se opor, qualquer que seja o motivo, os autos devem ser conclusos para 
baixa em até dois dias úteis, sem evolução de classe, por meio de despacho de arquivamento, em até cinco dias úteis. 
II – nas conciliações cíveis processuais: 
1. depois de recebida a inicial e determinada o agendamento de audiência de conciliação, o processo deve ser encaminhado ao 
CEJUSC (sem haver remessa) para ser pautada a audiência de imediato, em até 02 dias úteis. Pautada a audiência, o CEJUSC 
deve devolver os autos à serventia para cumprir os atos iniciais determinados pelo juiz; 
2. o CEJUSC deve observar para o agendamento de audiências, preferencialmente, os seguintes parâmetros de prazos 
máximos: 
2.1 nos casos de audiências presenciais: até 60 dias (partes domiciliadas na Comarca) ou até 120 dias (partes domiciliadas fora 
da Comarca); e 
2.2 nos casos de audiências por videoconferência: até 60 dias, independente do local de residência ou domicílio. 
3. na audiência, ocorrendo o acordo, seus termos devem ser anotados em ata, juntada aos autos e remetida à serventia em até 
dois dias úteis após. A serventia deve dar vistas ao Ministério Público (se for o caso) em até dois dias úteis para que se 
manifeste no tempo legal, e os autos devem ser conclusos em até 02 dias úteis. O assessor deve elaborar a minuta de sentença 
homologatória (art. 487, III, “b”, CPC), observando-se a necessidade de análise de mérito nas hipóteses de ação de estado (art. 
487, I e III, “b”, CPC), em até cinco dias úteis; 
4. se houver desistência, seus termos devem ser anotados em ata, juntada nos autos e remetido à serventia em até dois dias 
úteis após. A serventia deve dar vistas ao Ministério Público (se for o caso) em até dois dias úteis para que se manifeste no 
tempo legal, e os autos devem ser conclusos em até 02 dias úteis. O assessor deve elaborar a minuta de sentença de extinção 
por desistência, na forma do art. 485, VIII, do CPC, em até cinco dias úteis; 
5. se houver perda de objeto, seus termos devem ser anotados em ata, juntada nos autos e remetido à serventia em até dois 
dias úteis após. A serventia deve dar vistas ao Ministério Público (se for o caso) em até dois dias úteis para que se manifeste no 
tempo legal, e os autos devem ser conclusos em até 02 dias úteis. O assessor deve elaborar a minuta de sentença de extinção, 
na forma do art. 485, VI, do CPC em até cinco dias úteis; 
6. se uma ou as duas partes, devidamente intimadas, não comparecerem e nem justificarem, seus termos devem ser anotados 
em ata, juntada nos autos e remetida à serventia em até dois dias úteis após. A serventia deve concluir em até 02 dias úteis. O 
assessor deve elaborar a minuta de decisão aplicando multa por ato atentatório à dignidade da justiça, tendo em vista o não 
comparecimento injustificado do autor ou do réu, de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, 
revertida em favor do Estado do Tocantins (art. 334, § 8º, CPC), e determinar o prosseguimento do processo conforme despacho 
anterior ou conforme a situação que se apresentar, em até cinco dias úteis; 
7. se não houver acordo, depois de juntada a ata, os autos devem retornar à serventia em até 02 dias úteis por remessa para as 
demais medidas processuais determinadas pelo juiz ou por ser ato ordinatório; 
8. se não houver acordo, durante a audiência, nas hipóteses de processos que correm pelo rito sumaríssimo (juizado especial 
cível), ou nos casos de rito ordinário em que já houve a apresentação de defesa, a parte requerente deve ser inquirida pelo 
conciliador sobre apresentar a impugnação no ato, ou de imediato juntá-la nos autos, e em seguida, perguntar às partes se 
desejam produzir outras provas, especialmente testemunhais, e justificar a sua pertinência. Essas ações devem constar da ata, 
como atos da audiência. 
III – nas conciliações criminais pré-processuais - TCO: 
1. na audiência preliminar, nas hipóteses de ação penal privada e ação penal pública condicionada, o conciliador deve tentar a 
composição civil de danos. Não havendo acordo, deve perquirir se a suposta vítima ainda tem interesse em processar o suposto 
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autor do fato. Manifestado o interesse em prosseguir, o Ministério Público, presente ou não, a partir de sua proposta, oferecer 
transação penal. Se ainda assim não houver acordo, os autos devem ser remetidos à serventia criminal. 
2. ocorrendo o acordo de composição civil de danos, seus termos devem ser anotados em ata, juntada nos autos e remetida à 
serventia em até dois dias úteis após. A serventia deve dar vistas ao Ministério Público (se for o caso e não estiver presente) em 
até 02 (dois) dias úteis para que se manifeste em até 05 (cinco) dias úteis, e os autos devem ser conclusos em até 02 dias úteis. 
O assessor deve elaborar a minuta de sentença homologatória (art. 74 da Lei 9.099/1995), em até cinco dias úteis; 
3. não havendo acordo de composição civil de danos, se a suposta vítima se manifestar por não ter interesse em processar o 
suposto autor do fato, seus termos devem ser anotados em ata, juntada nos autos e remetida à serventia em até dois dias úteis 
após. A serventia deve dar vistas ao Ministério Público (se for o caso e não estiver presente) em até dois dias úteis para que se 
manifeste em até 05 (cinco) dias úteis, e os autos devem ser conclusos em até 02 dias úteis. O assessor deve elaborar a minuta 
de decisão terminativa de extinção da punibilidade (art. 107, V ou VI, do CP), em até cinco dias úteis; 
4. aceita a transação penal pelo suposto autor, seus termos devem ser anotados em ata, juntada nos autos e remetida à 
serventia em até dois dias úteis após. A serventia deve dar vistas ao Ministério Público (se for o caso e não estiver presente) em 
até dois dias úteis para que se manifeste em até 05 (cinco) dias úteis, e os autos devem ser conclusos em até 02 dias úteis. O 
assessor deve elaborar a minuta de sentença homologatória (art. 76 da Lei 9.099/1995), em até cinco dias úteis. 
IV – nas conciliações criminais processuais – suspensão condicional do processo: 
1. depois de recebida a denúncia e determinada a citação pelo juiz, sendo caso de agendamento de audiência de suspensão 
condicional do processo, os autos serão encaminhados (localizador específico) à Diretoria de Foro para agendamento de 
audiência, devendo ser pautados, e remetidos os autos à serventia criminal em até 02 dias úteis; 
2. a serventia criminal deverá providenciar, em até 05 dias úteis, os atos de citação para apresentar defesa no prazo legal por 
meio de advogado constituído ou defensor público, e ao mesmo tempo, os atos de intimação para comparecer em audiência de 
suspensão condicional do processo; 
3. a serventia deve remeter os autos à central de mandado para o devido cumprimento em até 10 dias; 
4. na data de audiência, os réus devem ser recebidos pelo servidor/conciliador do CEJUSC, no mesmo horário, e encaminhados 
à sala de aula da ESMAT para assistirem o vídeo institucional sobre o instrumento processual da suspensão condicional do 
processo. Depois, os réus devem ser encaminhados, individualmente, à sala de conciliação para analisarem as condições 
preestabelecidas pelo Ministério Público e pelo juiz, e encaminhado à audiência com o juiz para a formalização do ato e/ou novas 
deliberações.  
Art. 33 As audiências de instrução devem ser organizadas pela serventia, com o apoio da central de mandado, e pautada pela 
diretoria de foro. Deve seguir as referidas observações: 
I - na devolução do processo pelo juiz, determinando o agendamento da audiência de instrução, a diretoria de foto deve pautar a 
data da audiência e remeter os autos à serventia para o cumprimento dos atos. Para tanto, devem ser respeitadas as seguintes 
orientações: 
1. os agendamentos devem privilegiar por período do dia ou data: escrivania, tema, parte e advogado, visando o melhor fluxo dos 
atos; e 
2. o tempo de audiência deve observar 5 minutos para iniciar e 5 minutos para os procedimentos finais, e outros períodos 
descritos em plano de ação específico; 
II – a diretoria de foro deve observar para o agendamento de audiências, preferencialmente, os seguintes parâmetros de prazos 
mínimos: 
1. se partes domiciliadas na Comarca: mínimo de 30 dias; 
2. se partes domiciliadas fora da Comarca: mínimo de 90; 
3. nos casos de audiências por videoconferência: mínimo de 30 dias, independente do local de residência ou domicílio; 
III – faltando até 15 dias da data da audiência, a serventia deve sanear o processo e verificar se restaram positivas as intimações 
das partes e testemunhas, para fins de intimar as partes para: substituir testemunhas não encontradas, desistir da oitiva da 
testemunha, e/ou apresentar novos endereços e, nesse caso, com a intimação para informar providência caso continue não 
localizando a testemunha, no prazo de até 48 horas, com intimação por meio de telefone ou meio eletrônico (e-mail, whatsapp) 
com a certificação do servidor; 
IV – faltando 07 dias para a data da audiência, a serventia deve analisar se a audiência será ou não realizada, e verificar a 
possibilidade de substituição; 
V – os estagiários lotados no gabinete do juiz devem elaborar previamente a ata da audiência e a minuta da sentença (relatório e 
descrição circunstanciada das provas materiais e orais já produzidas), com a correção pelo assessor. A ata da audiência deve 
ser encaminhada a diretoria de foro por e-mail, ao menos 05 dias úteis antes da data da audiência. A minuta da sentença deve 
ser encaminhada ao juiz, por e-mail, ao menos, 05 dias úteis, antes da data da audiência. 
Art. 34 Nas demandas previdenciárias que envolvem segurados especiais, o escrivão ou servidor delegado em sua substituição 
deve praticar os seguintes atos, independente de ato judicial, de imediato: 
 I – cumprir o protocolo relacionado ao movimento “processo corretamente autuado”; 
II – realizar buscas no e-Proc e no sproc, da existência de outros processos em que o requerente e seu cônjuge/convivente 
atuem como parte ou testemunha. Sendo localizados, estes devem ser certificados conjuntamente com as seguintes 
informações: (a) endereço onde residia; (b) profissão; (c) estado civil; e (d) natureza da ação, no prazo de até 05 dias. 
Art. 35 Com relação à destinação dos bens apreendidos as seguintes regras devem ser cumpridas: 
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I – se os bens apreendidos estiverem em bom estado de conservação, e forem de baixo valor econômico, que não ultrapasse o 
equivalente a um salário mínimo, devem ser doados para instituições sociais (projeto social), observando-se os seguintes 
procedimentos: 
1. a Instituição Social deverá obter cadastro junto ao Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins para estar apta a receber bens 
em bom estado de uso; 
2. deve ser ouvido previamente o Ministério Público, para se manifestar em até 10 dias; 
3. o juízo ordenará a expedição de edital, com prazo de 10 (dez) dias para que eventuais interessados ou lesados requererem a 
restituição do(s) bem(s) que lhes pertencerem, afixando-se cópia no átrio do fórum, exceto se decorridos mais de 6 
(seis) meses da apreensão do bem, sem a manifestação dos possíveis interessados; 
4. escoado o prazo previsto no inciso anterior, não havendo interessado na restituição do(s) bem(s), o juízo providenciará a sua 
doação ao projeto social, mediante termo juntado nos próprios autos, sendo que a entrega dos objetos/bens será precedida da 
elaboração de documento, preenchido pela Secretaria do Fórum, em 3 (três) vias, devendo uma delas ser encaminhada ao juízo 
do feito, para juntada nos autos, outra será arquivada na Diretoria do Fórum e a última encaminhada ao projeto social 
beneficiado; 
5. se os bens forem livros, deverão ser doados a bibliotecas públicas. 
II – se os bens apreendidos estiverem em mau estado de conservação, deteriorados ou danificados pelo tempo transcorrido em 
depósito, que se encontrarem imprestáveis ao uso (sucatas), ou ainda os bens que necessitem ser inutilizados por configurar 
risco à sociedade (simulacro de arma, arma branca), deve-se proceder da seguinte forma: 
1. preferencialmente tais objetos, exceto os bens que necessitem ser inutilizados por configurar risco à sociedade, deverão ser 
doados a entidades privadas de caráter assistencial e sem fins lucrativos e reconhecidas de utilidade pública, para efeitos de 
aproveitamento monetário mediante reciclagem do material; 
2. na hipótese de não existirem instituições interessadas em receber como doação os bens descritos no item anterior, poderá o 
juízo, ouvido o Ministério Público, proceder à destruição dos mesmos, lavrando-se termo nos autos. 
III – em ambas as situações, através de portaria editada pela diretoria de foro, devem ser formadas comissão com o líder da 
escrivania ou seu substituto, o secretário da diretoria e um oficial de justiça, para a adoção de medidas necessárias e legais, 
devidamente registradas em processo administrativo (SEI). A data para a entrega ou destruição dos bens deve ser previamente 
organizada, intimando-se o Ministério Público para o ato. 
IV – o escrivão deve certificar, nos autos do respectivo processo ou procedimento, o recebimento de qualquer objeto, inclusive 
armas que acompanhem o inquérito ou o processo; 
V - antes de efetuar a baixa de processos criminais, o escrivão judicial deverá certificar a existência ou não de bens apreendidos 
nos autos, bem como a destinação dada aos mesmos; 
VI – incumbe ao líder da escrivania criminal, se houver bens móveis apreendidos, encaminhar à CGJUS/TO relatórios 
quadrimestrais, até a primeira semana, mediante processo SEI aberto na unidade somente para este fim, com a descrição de 
todos os bens que ali se encontrem, identificando o juízo responsável, o número do processo, o nome das partes e a data de 
recebimento do bem. 
Art. 36 Nas hipóteses de execução de medidas e penas criminais e medidas socioeducativas, em que não há a custódia ou 
internação de pessoa em estabelecimento estatal, devem ser cumpridos, independente de ordem judicial, mediante ato 
ordinatório, os seguintes atos: 
I – cumprimento em geral de pena criminal em regime aberto, suspensão condicional da pena, cumprimento de penas 
alternativas e livramento condicional: 
1. transitada em julgado a sentença condenatória, o escrivão ou seu substituto ou delegado deve expedir a guia de execução, 
inserir no SEEU, unificar penas, realizar cálculos, remeter autos ao CEPEMA – unidade Miranorte, para acompanhamento; 
2. cabe ao CEPEMA, por seus colaboradores, buscar a pauta mensal para a realização de audiências admonitórias e de 
justificação junto à diretoria de foro, com antecedência, agendar e cumprir os atos para a realização de mutirão de audiências 
admonitórias ou de justificação, concluir processos quando for o caso, gerenciar os processos, encaminhar processos ao GGEM, 
inserir documentos no processo, certificar, expedir mandados e ofícios, coordenar e se comunicar por via de whatsapp e email, 
institucionais, com a rede social, elaborar e encaminhar relatório geral individualizada de reeducandos e suas penas ou medidas 
(REGE), elaborar Relatório Técnico Jurídico Interdisciplinar (RETJURI), realizar minutas de audiências, orientar e entregar ao 
reeducando o CODCON (Código de Condutas); 
3. cada servidor é responsável pelo andamento dos processos que se encontram dentro de suas atribuições, com base nos 
localizadores, e nos afastamentos, pelos demais; 
4. cabe à Rede Social, formada por meio de convênio ou parcerias do Poder Judiciário com entidades públicas ou privadas, sem 
fins lucrativos, devidamente cadastradas, manter atualizado, mensalmente, junto ao CEPEMA, a lista de vagas para a prestação 
de serviço à comunidade ou entidade pública (PSC) e medida educativa (ME), com dados referentes ao local, horário, espécie de 
trabalho ou de curso, tempo de necessidade, qualificação mínima exigida, e outros; elaborar e remeter mensalmente relatório de 
atividade geral dos reeducandos de forma individualizada (REAGE); e encaminhar projetos (requisitos CNJ) para aquisição de 
bens ou realização de obras, por meio da secretaria do Foro; 
5. cabe ao GGEM receber e proceder ao diagnóstico da situação de vida do reeducando, sua família e convívio, para extrair 
dados que possam direcionar para o caminho da inclusão social/econômica/cultural, e emitir Relatório Avaliativo Interdisciplinar 
(psicossocial e pedagógico); 
6. planos de ação devem ser elaborados para definir em detalhes as rotinas procedimentais; 
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7. as audiências admonitórias e de justificação devem ocorrer mensalmente, exceto se não houver demanda; 
8. são abreviaturas das medidas ou penas: ITD-CO (interdição temporário de direitos – comparecimento obrigatório), ITD 
(Interdição temporário de direitos), PP (prestação pecuniária), PI (prestação inominada), PBV (perda de bens e valores), MS 
(multa substitutiva), ME (medida educativa), PCS (prestação de serviços à comunidade), LFS (limitação de fim de semana). 
II – até a audiência admonitória e posteriores a ela (pena criminal em regime aberto, suspensão condicional da pena, 
cumprimento de penas alternativas e livramento condicional), devem ser adotadas, sem necessidade de ordem judicial, as 
seguintes medidas, como atos ordinatórios: 
1. pautada a audiência inicial, devem ser realizados e acostados aos autos os relatórios interdisciplinares elaborados por 
componentes do GGEM, e intimadas as partes envolvidas para comparecer em audiência; 
2. o processo deve ser saneado 10 dias antes da data da audiência, quanto a sua manutenção ou não, reagendamento, vistas às 
partes (MP e Defesa) quando não encontrado o reeducando, e conclusos ao Juiz, ou manter a audiência se encontrado; 
3. os colaboradores do CEPEMA, a partir dos dados do dispositivo da decisão judicial transitada em julgado preponderante 
(sentença ou Acórdão) e do resultado dos relatórios interdisciplinares, bem como entrevista prévia com o reeducando, deve 
elaborar o relatório técnico-jurídico Interdisciplinar (RETJURI) e a minuta da audiência, no dia de mutirão; 
4. na data de audiência, os reeducandos devem ser recebidos pelo servidor/conciliador do CEPEMA, conforme os horários de 
agendamento, e encaminhados, individualmente, à sala de conciliação/CEPEMA para a entrevista prévia, e depois à sala de 
audiência com o juiz para a formalização do ato, homologação do RETJURI e/ou novas deliberações; 
5. depois da audiência, os colaboradores do CEPEMA devem orientar o reeducando, entregando a ele o Código de Condutas 
(CODCON); 
6. o CEPEMA deve encaminhar ofício à rede social designada, encaminhando o relatório geral individualizada de reeducandos e 
suas penas ou medidas (REGE), contendo todos os reeducandos que iniciarão o cumprimento de pena ou medida no início no 
mês seguinte, por via e-mail (PSC, ITD, LFS, RD, ME) e conferir resposta de retorno, por meio de whatsapp institucional; 
7.  o CEPEMA deve realizar contato com a rede social via whatsapp institucional no dia de início das medidas e penas, 
relacionadas a PSC, ITD, LFS, RD, ME; 
III – a rede social (medidas criminais e socioeducativas e penas criminais em regime aberto, suspensão condicional da pena, 
penas alternativas e livramento condicional) deve ser orientada a cumprir o protocolo, como condição de convênio e parceria, nos 
seguintes termos: 
1. receber, acolher, orientar e acompanhar o reeducando na PSC e na ME; 
2. fiscalizar o reeducando, controlar os dados rigidamente (PCS, ME, ITD, LFS), e informar ao CEPEMA, via whatsapp (medidas 
desconformes urgentes), e via e-mail, por meio do REAGE (medidas corriqueiras mensais – relatório geral e individualizado). 
IV – para fins de acompanhamento, apoio e fiscalização dos reeducandos na execução de medidas e penas criminais e medidas 
socioeducativas, em que não há a custódia ou internação de pessoa em estabelecimento estatal, devem-se adotar os seguintes 
procedimentos, como atos ordinatórios: 
1. do 1º (primeiro) ao 10º (décimo) dia do mês: 
1.1 atendimento aos reeducandos (ITD-CO, PP, PI, PBV, MS, ME, e dúvidas em geral); e 
1.2 verificação junto a rede social sobre o andamento das penas e medidas aplicadas (PSC, ITD, LFS, RD, ME), por meio de 
whatsapp, email ou em contato direto, sendo a regra o recebimento do REAGE pela Rede Social; 
2. do 10 (décimo) ao 20 (vigésimo) dia do mês: 
2.1 certificar no sistema SEEU e e-Proc sobre o cumprimento da medida ou pena; 
2.2 proceder com a intimação do reeducando para comparecimento em secretaria do CEPEMA para justificação de 
irregularidades detectadas, no prazo de 05 (cinco) dias, para justificar, nos casos de descumprimento às condições impostas 
para transação penal, suspensão condicional do processo ou da pena, pena alternativa, pena cumprida em regime sem custódia 
estatal ou com custódia parcial, ou condição cautelar imposta; 
2.3 realizar o levantamento de indicadores para a liderança do setor criminal. 
3. do 21 (vigésimo) ao 30 (trigésimo) dia do mês: 
3.1 proceder com o recebimento do reeducando em cartório para justificação das irregularidades, e certificação, reiterando, se for 
o caso; 
3.2 em caso de registro oficial imputando novo crime ao reeducando ou na hipótese de descumprimentos reiterados (mesma 
situação – regra da dupla orientação em dias diversos), expedir mandado e intimar para comparecer em audiência de 
justificação, conforme pauta transmitida pela secretaria (em até 30 dias); 
3.3 em caso de manutenção do status quo ante relacionado a reeducandos não incluídos socialmente, agendar nova seção com 
GGEM, e após relatórios, dar vistas ao MP e concluir ao juízo; e 
3.4 refazer e encaminhar o REGE à rede social. 
CAPÍTULO III 
ORGANIZAÇÃO SETORIAL 
Seção 1 
Das regras comuns ao primeiro e segundo setor 
Art. 37 Esta seção trata de regras aplicáveis aos primeiro e segundo setores, escrivania cível e escrivania criminal, 
respectivamente, e, no que couber, aos demais setores. 
Art. 38 A gestão deve priorizar o cumprimento de prazos como um de seus principais indicadores. Para tanto, o líder e/ou os 
servidores devem cumprir os procedimentos/processos, nos seguintes prazos: 
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I - da análise inicial (movimento corretamente autuado) e conclusão de processos, procedimentos e cartas precatórias, não 
urgentes e emergenciais, bem como da análise e conclusão de processos emendados, em até 03 dias; 
II - da análise inicial (movimento corretamente autuado) e conclusão de processos, procedimentos ou cartas precatórias, que 
envolva medidas urgentes, bem como da análise e conclusão de processos emendados, em até 02 dias; 
III - da análise inicial (movimento corretamente autuado) e conclusão de processos, procedimentos ou cartas precatórias, que 
envolva medidas emergenciais, envolvendo pessoa sob a custódia do Estado e com risco de vida, bem como da análise e 
conclusão de processos emendados, de forma imediata, no mesmo dia, ainda que seja necessária a utilização do regime de 
plantão; 
IV - dos cumprimentos das determinações iniciais do processo, procedimento ou carta precatória e da determinação de suas 
emendas, e ainda dos procedimentos para a baixa processual, em até 05 dias; 
V - dos cumprimentos das determinações das medidas urgentes, iniciais ou não, que não envolva risco à vida e à liberdade, em 
até 02 dias; 
VI – dos cumprimentos das determinações das medidas emergenciais, envolvendo pessoa presa e com risco de vida, de forma 
imediata, no mesmo dia, ainda que seja necessária a utilização do regime de plantão; 
VII – dos cumprimentos das determinações das sentenças em geral, não urgentes ou emergenciais, em até 10 dias; e 
VIII – dos cumprimentos das determinações dos provimentos em geral, incluindo, despachos e decisões, em até 30 dias. 
Parágrafo único. Compete observar que há demandas que devem ser resolvidas de imediato, no mesmo expediente de seu 
protocolo ou devolução, ainda que em regime de plantão pelos servidores correspondentes; outras, em um tempo médio; e 
outras, de maior complexidade e dificuldade, exigindo o maior tempo. 
Art. 39 A escrivanias são compostas de servidores efetivos e estagiários. Na divisão do trabalho, deve-se atentar: 
I – os servidores efetivos deverão cumprir as ordens judiciais e os atos ordinatórios delegados, sob a coordenação da pessoa 
nominada líder em ato próprio, de forma equânime, conforme os dígitos dos processos; 
II - cabe aos estagiários o apoio no cumprimento de atos, a organização e a digitação das audiências de instrução, a confecção 
prévia da ata da audiência, bem como da minuta da sentença, o atendimento aos usuários do serviço no balcão ou por outro 
meio, a realização dos demais atos executórios e funções menos complexas, conforme sua capacidade, e a responsabilidade 
pelos correios, digitalização, juntada de  documentos, busca e devolução de processos no arquivo, conforme determinação do 
líder do setor. 
 § 1º Cabe ao líder realizar a distribuição do trabalho, previamente, conforme a regra acima, por meio de plano de ação inserido 
em processo administrativo anual de seu planejamento operacional anual, permanecendo sob sua responsabilidade, ao menos, 
um dos dígitos para o cumprimento processual. 
§ 2º Cada servidor ficará responsável pelo processo de sua incumbência até a sua finalização, sendo movimento exclusivo do 
líder a conferência e a execução do ato de baixa processual. 
§ 3º O cumprimento de despachos e de determinações judiciais deverá ser realizado por todos os servidores, inclusive, atos que 
envolvam a operação de sistemas processuais, como GISE, SIEL, BNMP, INFOSEG, ALVARÁS ELETRÔNICOS, 
PRECATÓRIOS, RPV, PJe, independente da fase em que se encontra o processo ou do tipo de despacho e determinação 
judicial. 
§ 4º Da mesma forma, partindo da mesma divisão de trabalho, os servidores são responsáveis pela análise dos processos que 
estão aguardando decurso de prazo e demais localizadores, impulsionando-os sempre que necessário e observando-se os 
prazos máximos previstos no art. 38 desta normativa. 
§ 5º Os servidores são responsáveis pela atualização cadastral das partes nos sistemas processuais, caso sejam informados 
novo endereço ou outras informações, bem como por proceder à correção de eventuais erros na autuação, de acordo com as 
regras de divisão de processos que lhe competem. 
§ 6º Os servidores da justiça atenderão prioritariamente às pessoas portadoras de deficiência, aos idosos, às gestantes, às 
lactantes e às pessoas acompanhadas por crianças de colo e sempre que possível reservar espaço para atendimento exclusivo 
no balcão ou implantação de qualquer outro sistema que, observadas as especificidades existentes, assegure a prioridade. 
Art. 40 Em qualquer situação de afastamento superior a 15 dias, os processos ou tarefas do servidor ausente, pendentes e as 
futuras, serão redistribuídos entre todos os demais, de forma igualitária, pela pessoa líder, observando-se as regras predefinidas 
em portaria e os dígitos do localizador processual, até o seu retorno. 
§ 1º Todos os servidores, quando do agendamento e nos dias que antecedem às férias/licença/folgas, deverão comunicar ao 
Líder, antes do protocolo do pedido, a fim de evitar conflitos de datas. 
§ 2º Cabe ao líder o dever de gerência de férias/folgas/afastamentos, evitando conflitos, e observando a demanda do cartório. 
§ 3º Os servidores deverão manter seus localizadores em ordem, conforme as regras de tempo e qualidade, visando à 
organização e evitando a morosidade processual. 
Art. 41  É de responsabilidade do escrivão (líder) ou de quem o substitua, além das atribuições previstas no artigo 15 desta 
Portaria: 
I – receber processos novos e cumprir os atos relacionados ao movimento “processo corretamente autuado”; 
II - concluir processos e procedimentos novos ao magistrado, diferenciando-se os casos de conclusão entre inicial (emenda da 
inicial), urgentes (em qualquer momento), carta precatória, e para julgamento; 
III – receber os processos devolvidos do gabinete, separar os feitos urgentes e prioritários dos demais, como medidas de 
urgência, decisões parciais de mérito, decisões definitivas de mérito, decisões terminativas, decisões concernentes a bloqueio de 
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bens e valores, dentre outras que a lei atribuir caráter urgente, e determinar o cumprimento, conforme a divisão por dígitos, entre 
os servidores, observadas as regras de tempo de cumprimento previstas no artigo 38; 
IV – coordenar o cumprimento de atos urgentes e complexos, colaborando e acompanhando seus resultados; 
V - conferir e inserir o movimento de baixa dos processos; 
VI – coordenar de forma rotineira o controle dos prazos dos processos, a organização das audiências e a movimentação 
processual necessária ao impulso do processo, bem como a consequente organização e alocação dos processos de acordo com 
sua fase; 
VII – emitir certidões, certificação de prazo e atos ordinatórios, quando necessário e à triagem de processos, inclusive para fins 
correcionais, com o respectivo encaminhamento aos demais setores, especialmente ao gabinete do juiz, observada a 
organização dos localizadores a partir da fase processual; 
VIII – verificar diariamente os localizadores atinentes às petições iniciais, cartas precatórias, medidas urgentes, e baixa 
processual, e realizar a respectiva movimentação necessária; 
IX - acompanhar semanalmente, pelo menos, os processos com prazos vencidos, determinando a sua movimentação de acordo 
com a situação do caso concreto, observando as regras de organização dos localizadores, o servidor responsável, e a 
necessidade de conclusão dos autos para efetivar a mudança da situação processual; 
 X - exigir que os prazos sejam respeitados; 
XI - tornar efetiva a pauta de audiências, evitando adiamentos; 
XII - manter o juiz de direito informado, por meio de mensagem instantânea, sobre os processos pendentes, relativos às metas 
determinadas pela Administração Superior, e aos processos judiciais e administrativos urgentes; 
XIII -  coordenar e gerenciar o trâmite dos processos administrativos encaminhados ao cartório, via sistema eletrônico de 
informação (SEI), manifestando, decidindo e cumprindo o que couber; 
XIV – alimentar os sistemas necessários do CNJ e do TJTO; e 
XV – cumprir os demais atos determinados nesta norma. 
Seção 2 
Do primeiro setor - Escrivania Cível 
Art. 42 Os localizadores no sistema e-Proc com relação à escrivania cível deverão ser organizados da seguinte forma, salvo 
algumas adequações previamente aprovadas pela gestão da unidade, conforme melhor conveniência do líder do setor: 
I – localizadores principais: 
Aguardando devolução - AR 
Aguardando devolução – COJUN 
Aguardando devolução – mandado 
Aguardando devolução – precatória 
Aguardando julgamento – recurso 
Aguardando pagamento – RPV/PRECATÓRIO 
Aguardando realização - audiência conciliação 
Aguardando realização - audiência instrução 
Aguardando realização – oficina parentalidade 
Aguardando realização – perícia 
Aguardando trânsito em julgado 
Apreciação alvará - alvará (pré-análise/eletrônico) 
Apreciação BNMP 
APS GERAL 01 E 
APS URGENTE 01 E 
APS ARQUIVAR 01 E 
APS GERAL 02 
APS URGENTE 02 
APS GERAL 03 
APS URGENTE 03 
APS GERAL 04 
APS URGENTE 04 
APS CAE GERAL 05 
APS CAE URGENTE 05 
APS CAE GERAL 06    
APS CAE URGENTE 06           
APS CAE GERAL 07    
APS CAE URGENTE 07           
APS CAE GERAL 08 
APS CAE URGENTE 08 
Arquivo provisório – Exec. Fiscais 
Baixados 
DC – Audiência conciliação 
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DC – Audiência Instrução/Justificação 
DC – Carta Precatória 
DC – Geral 
DC – Inicial 
DC – Julgamento 
DC – Sistemas Buscas Judiciais (BACENJUD, RENAJUD, outros) 
DC – Urgente 
Decurso de prazo – Citação 
Decurso de prazo – Geral 
Decurso de prazo – Intimação 
Designar audiência conciliação - CEJUSC 
Designar audiência instrução – Secretaria 
Designar oficina parentalidade/restaurativa 
Recebidos 
Suspensos - Geral 
Suspensos – Art. 40 da LEF 
Suspensos – Exec. Fiscais – Parcelamento 
II – localizadores secundários: 
Aguardando expedir Alvará 
Aguardando expedir RPV/PRECATÓRIO 
P/ Postagem 
P. “nome ou inicial do servidor” 
Meta 2 
Meta 4 
Meta 6 
Parágrafo único. Os demais localizadores deverão ser desativados, desconstituídos do sistema ou desconsiderados, sendo 
admitida a manutenção de localizadores em segundo plano para o melhor controle processual pela liderança e pelos servidores, 
além dos processos incluídos em rol de metas específicas. 
Art. 43  Como ferramenta de gestão, a fim de priorizar processos e agilizar procedimentos, cria-se o Cartório de Apoio Especial 
(CAE), com a atribuição de cumprir os atos judiciais atinentes aos processos de execução de título extrajudicial, execução contra 
a fazenda pública, execuções fiscais, e as ações de conhecimento (coletivas e de improbidade administrativa, previdenciárias e 
de cunho assistencial contra o INSS) e seus cumprimentos de sentenças, podendo, conforme a situação, serem relacionados 
processos de massa e processos antigos. 
§ 1º Esses processos serão coordenados e cumpridos por um servidor, conforme indicação da diretoria da unidade, com o apoio 
de até cinco servidores ou estagiários. 
§ 2º O CAE deverá funcionar nas mesmas instalações do setor cível e sob sua liderança. 
§ 3º Cabe ao líder do setor implantar e criar meios de execução no prazo de até 10 dias depois da publicação desta Portaria, por 
meio de plano de ação específico, inserido no processo administrativo do planejamento operacional do setor. 
Seção 3 
Do segundo setor - Escrivania Criminal 
Art. 44 Os localizadores no sistema e-Proc com relação à escrivania criminal deverão ser organizados da seguinte forma, salvo 
algumas adequações previamente aprovadas pela gestão da unidade, conforme melhor conveniência do líder do setor: 
I – localizadores principais: 
Aguardando cumprimento - mandado de prisão 
Aguardando cumprimento - sursis processual 
Aguardando cumprimento - transação penal 
Aguardando DEPOL - encerramento de procedimentos investigativos  
Aguardando devolução – mandado 
Aguardando devolução - ofício 
Aguardando devolução – precatória 
Aguardando julgamento de recurso TJ 
Aguardando realização - audiência urgente 
Aguardando realização - audiência instrução 
Aguardando realização - audiência suspensão condicional 
Aguardando realização - audiência TCO 
Aguardando realização - audiência Tribunal do Júri 
Aguardando realização – justiça restaurativa 
Aguardando realização – oficina parentalidade 
Aguardando realização – perícia 
Aguardando trânsito em julgado 
Apreciação alvará - alvará (pré-análise/eletrônico) 
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Apreciação BNMP 
APS urgente 01 E 
APS geral 01 E 
APS arquivar 01 E 
APS urgente 02 
APS geral 02 
APS urgente 03 
APS geral 03 
APS CEPEMA GERAL 04 
APS CEPEMA URGENTE 04 
APS CEPEMA GERAL 05        
APS CEPEMA URGENTE 05 
Baixados 
DC – Audiências e Júri 
DC – Carta Precatória 
DC – Denúncia/Queixa-crime 
DC – Geral 
DC – Julgamento 
DC – Sistemas Buscas Judiciais (BACENJUD, RENAJUD, outros) 
DC – Urgente 
Decurso de prazo – Citação 
Decurso de prazo – decadencial 
Designar AIJ – Secretaria 
Designar suspensão condicional – Secretaria 
Designar Tribunal do Júri – Secretaria 
Designar audiência com emergência (custódia) 
Designar audiência urgente – Secretaria 
Designar oficina parentalidade/restaurativa 
Recebidos 
Suspensos – Art. 366 CPP 
Suspensos – Art. 89 L. 9099 
Vista Adv Processo 
Vistas ao MP 
II – localizadores secundários: 
Meta 2 
Meta 4 
Meta 6 
Meta 8 
AG andamento - processos réus presos RP 
AG- inst tornozel - ag- instalação de tornozeleira 
GUIA EXPEDIDA - guia expedida para o SEEU 
Parágrafo único. Os demais localizadores deverão ser desativados, desconstituídos do sistema ou desconsiderados, sendo 
admitida a manutenção de localizadores em segundo plano para o melhor controle processual pela liderança e pelos servidores, 
além dos processos incluídos em rol de metas específicas, desde que necessários. 
Art. 45 Como ferramenta de gestão, a fim de priorizar processos e agilizar procedimentos, e especialmente com o fim de melhor 
gerenciar a orientação, o acompanhamento e a fiscalização das medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP), 
medidas (art. 76, parágrafo 4º e art. 89, parágrafo 4º, ambos da Lei 9.099) e penas alternativas à prisão (art. 147 da Lei 7.210), 
medidas socioeducativas diversas da internação (art. 112 da Lei 8.069), e penas criminais em que não há a custódia de pessoa 
em estabelecimento penal (Súmula Vinculante 56 STF), cria-se a Central de Execuções de Penas e Medidas Alternativas – 
CEPEMA - Miranorte, com a atribuição de cumprir as finalidades da prevenção geral e especial, retribuição, e inclusão social. 
§ 1º A CEPEMA – Miranorte constitui-se em unidade de apoio direto à atividade judicante, especializada no processamento, 
orientação, acompanhamento e fiscalização das penas e medidas alternativas e daquelas não gerem custódia em 
estabelecimento penal ou socioeducativo. 
§ 2º O funcionamento da CEPEMA observará os seguintes princípios norteadores: 
I - respeito à vida e à dignidade da pessoa humana; 
II - equilíbrio entre os direitos dos infratores, das vítimas e da sociedade (necessidade e suficiência da pena alternativa); 
III - valorização da criatividade na busca de alternativas à prisão; 
IV - articulação e harmonização dos órgãos que compõem o Sistema de Justiça Criminal; 
V - capacitação dos profissionais envolvidos no acompanhamento das penas; 
VI - respeito à legalidade, e aos direitos humanos na atuação do aparato repressivo do Estado; 
VII - humanização do sistema de justiça criminal; 
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VIII - intervenção mínima, proporcionalidade, igualdade material; 
IX – preponderância da pena alternativa sobre as privativas de liberdade; 
X – alterabilidade da pena alternativa; 
XI - obrigatoriedade de seu cumprimento; 
XII - encerramento antecipado da pena alternativa; 
XIII - comprometimento com a qualidade na prestação do serviço, para incremento da eficiência e da racionalidade do sistema de 
justiça penal; 
XIV - participação da sociedade na administração da justiça penal; 
XV – não discriminação. 
§ 3º São atribuições da CEPEMA: 
I – zelar pelos procedimentos e processos judiciais, criminais e socioeducativos, no que concerne às medidas e penas judiciais 
aplicadas, e coordenar a execução de ordens judiciais que determina o cumprimento de atos processuais, entre outras atividades 
correlatas; 
II - orientar, acompanhar e fiscalizar o cumprimento das condições descritas em termos de transação penal, de suspensão 
condicional do processo, e de remissão como condição de suspensão de processo socioeducativo; 
III – orientar, acompanhar e avaliar os resultados das penas e medidas alternativas, articulando, para esse fim, as ações das 
instituições, órgãos e os setores, externos e internos, envolvidos no programa; 
IV – desenvolver contatos e articulações objetivando a busca de parcerias e celebração de convênios e acordos capazes de 
ampliar e aprimorar as oportunidades de aplicação e execução das penas e medidas alternativas. 
V – inspecionar semestralmente os estabelecimentos onde se efetive o cumprimento das penas ou medidas alternativas; 
VI – receber os documentos necessários ao cadastramento, à apresentação de projetos e prestações de contas das entidades 
privadas e públicas a serem beneficiadas com a aplicação de penas pecuniárias e de prestação de serviços gratuitos, 
encaminhando-os aos órgãos incumbidos do credenciamento das instituições e da emissão de pareceres quanto aos projetos e 
prestações de contas apresentados, via sistema informatizado; 
§ 4º A CEPEMA funcionará no prédio do Fórum da Comarca, em sala própria, anexa à escrivania criminal, de preferência em 
sala mais próxima da entrada do estabelecimento, sob a coordenação do líder da escrivania criminal, portando duas estações de 
trabalho em pleno funcionamento, e deve possuir ao menos dois servidores cedidos, em parceria já realizada entre município e 
Estado e o Poder Judiciário, a partir do remanejamento de pessoal dentro da unidade. 
§ 5º A CEPEMA, como órgão de apoio interdisciplinar, é formado por integrantes do sistema do Poder Judiciário, equipe 
multidisciplinar (GGEM), membros do sistema de segurança pública (Polícias Militar e Civil), e Conselho da Comunidade, e tem 
convênio ou parceria com entidades públicas ou privadas de interesse social e sem fins lucrativos (Rede Social). 
§ 6º São instrumentos de gestão desenvolvidos para o melhor desempenho do órgão de apoio: 
I – relatório avaliativo interdisciplinar elaborado por psicólogo, assistente social e pedagogo; 
II - relatório técnico jurídico interdisciplinar (RETJURI), elaborado por servidores da CEPEMA, de preferência com formação 
jurídica; 
III - código de conduta (CODCON), padronizado; 
IV - relatório geral individualizado por reeducando, de suas penas ou medidas (REGE), elaborado por servidores da CEPEMA; 
V – relatório de atividade geral e controle de frequência dos reeducandos de forma individualizada (REAGE), elaborado pela rede 
social; 
VI - sistema de cadastro; 
VII – sistema de comunicação por meio de mensagens instantâneas, telefone e e-mail. 
§ 7º Cabe ao líder do setor implantar e criar meios de execução no prazo de até 10 dias depois da publicação desta Portaria, por 
meio de planos de ação específicos, inserido no processo administrativo do planejamento operacional do setor. 
Seção 4 
Do terceiro setor - CEJUSC 
Art. 46 O CEJUSC Miranorte fomentará ações relacionadas aos meios consensuais que incentivam a autocomposição de litígios 
e a pacificação social, com atuação nas conciliações e mediações antes e durante o processo judicial, cível e criminal, e nos 
programas de justiça restaurativa em apoio ao CEPEMA, de justiça móvel, de oficinas de parentalidade, e demais atividades de 
coordenação do setor. 
Art. 47 A gestão do setor deve priorizar o cumprimento de prazos como um de seus principais indicadores. Para tanto, o líder 
e/ou os servidores devem receber e cumprir as determinações iniciais do procedimento/processo, e ainda os procedimentos para 
a baixa processual com relação aos procedimentos pré-processuais, em até 05 dias; as medidas urgentes iniciais ou não, em até 
03 dias; cumprir os atos em geral em até 20 dias; e agendar e observar quanto às audiências de conciliação os prazos 
estipulados no artigo 32 desta normativa. 
Parágrafo único. Compete observar que há demandas que devem ser resolvidas de imediato, no mesmo expediente de seu 
protocolo ou devolução, ainda que em regime de plantão pelos servidores correspondentes; outras, em um tempo médio; e 
outras, de maior complexidade e dificuldade, exigindo o maior tempo. 
Art. 48 Os localizadores no sistema e-Proc com relação ao CEJUSC deverão ser organizados da seguinte forma, salvo algumas 
adequações previamente aprovadas pela gestão da unidade, conforme melhor conveniência do líder do setor: 
I – localizadores do perfil SECCEJUSC (pré-processual): 
Aguardando devolução - AR 
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Aguardando devolução – mandado 
Aguardando devolução – ofício 
Aguardando realização - audiência conciliação pré-processual 
Baixados 
DC – Julgamento 
Recebidos 
Vistas ao MP 
Vistas Adv Processo 
II – localizadores do perfil CEJUSC (processual): 
Recebidos 
Parágrafo único. Os demais localizadores deverão ser desativados, desconstituídos do sistema ou desconsiderados, sendo 
admitida a manutenção de localizadores em segundo plano para o melhor controle processual pela liderança e pelos servidores, 
além dos processos incluídos em rol de metas específicas. 
Art. 49 A conciliação e mediação pré-processual atenderão conflitos que ainda não foram ajuizados na forma de processos 
perante o Poder Judiciário. 
§ 1º As conciliações ou mediações pré-processuais abrangerão as causas cíveis em geral (acidentes de trânsito, cobranças, 
dívidas bancárias, conflitos de vizinhança, e etc.) e causas de família, tais como divórcio, pedido de pensão alimentícia, guarda 
de filhos, regulamentação de visitas entre outras, sem limite de valor. 
§ 2º A carta convite para comparecimento do Reclamado/Requerido em audiência será entregue ao Reclamante no dia do seu 
atendimento, para que a leve em mãos ao Reclamado. Caso não seja possível, serão encaminhadas à outra parte pelo CEJUSC, 
por meio dos correios ou oficial de justiça. 
§ 3º Não há custas processuais e limite de valor da causa para os atendimentos pré-processuais realizados no CEJUSC 
(enunciado 19 FONAMEC). 
§ 4º Nas sessões de conciliação ou mediação pré-processuais, inclusive naquelas relacionadas ao Direito de Família, é 
recomendável a presença de advogado, conforme enunciado 21 do FONAMEC. 
§ 5º Nos casos onde haja menor incapaz, o Ministério Público deverá, obrigatoriamente, se manifestar. 
§  6º O acordo exitoso, será homologado pelo Juiz Coordenador do CEJUSC e terá eficácia de titulo executivo judicial, conforme 
enunciado 25 do FONAMEC. 
§  7º As sessões serão conduzidas pelo conciliador (a)/mediador (a) vinculado ao CEJUSC. 
Seção 5 
Do quarto setor – Central de Mandados 
Art. 50 A Central de mandados tem a atribuição de coordenar a execução de ordens judiciais que determina a comunicação de 
atos judiciais e execução de ordens judiciais em geral, como: 
I – efetivar a constrição legal de bens em processos que envolvam penhora ou outras medidas correlatas de coisas, de forma 
física e eletrônica; 
II - coordenar a execução da busca e apreensão de pessoas, crianças e adolescentes; 
III – comunicar a ordem de prisão às pessoas capazes e de internação aos adolescentes e seus responsáveis, com o apoio das 
autoridades competentes; 
IV – atuar em auxílio ao juiz na manutenção da ordem nas audiências e durante a realização de atos judiciais; 
V – realizar avaliações; 
VI – cumprir demais atividades de coordenação do setor. 
§ 1º. Ficará a cargo dos Oficiais de Justiça a consulta, o bloqueio e a penhora de veículos e valores por meio dos 
sistemas RENAJUD e BACENJUD/SISBAJUD, respectivamente, e inclusões de restrições de dados e indisponibilidade de bens, 
por meio do SERASAJUD e CNIB, respectivamente, devendo, no último caso, ser homologado pelo juiz; 
§ 2º A distribuição dos processos remetidos à central pelos demais setores deverá ser centralizada para que o líder realize seu 
processamento de modo igualitário aos oficiais de justiça. 
Art. 51 A gestão deve priorizar o cumprimento de prazos como um de seus principais indicadores. Para tanto, o líder e/ou os 
servidores devem receber e cumprir as determinações iniciais, nos seguintes prazos: 
I – do processo em geral, de mandado comum, de execução e ordem de serviço, mandado de constatação, de preferência, em 
até 10 dias; 
II - dos atos de citação (processos iniciais), das medidas urgentes, como mandados liminares e das tutelas de urgência que não 
envolva risco à vida e à liberdade, em até 05 dias; 
III - das medidas emergenciais, envolvendo pessoa presa e com risco de vida, e do apoio ao juiz na manutenção da ordem, de 
forma imediata, no mesmo dia, ainda que seja necessária a utilização do regime de plantão; 
IV – do cumprimento dos demais atos que exigem apoio policial ou de outras atividades que revelem maior complexidade e 
exijam apoio externo em até 30 dias. 
Parágrafo único. Compete observar que há demandas que devem ser resolvidas de imediato, no mesmo expediente de seu 
protocolo ou devolução, ainda que em regime de plantão pelos servidores correspondentes; outras, em um tempo médio; e 
outras, de maior complexidade e dificuldade, exigindo o maior tempo. 
Art. 52 Fica vedado aos Oficiais de Justiça Ad Hoc o cumprimento dos seguintes atos: 
I – Mandado de Penhora e Avaliação; 
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II – Mandado de Arresto; 
III – Mandado de Reintegração de posse; 
IV – Busca e Apreensão; e 
V – Outros mandados ou atos que envolvam maior especialização, conforme determinação judicial. 
Parágrafo único. Nas audiências do plenário do Tribunal do Júri, devem estar presentes na sessão, pelo menos, dois oficiais de 
justiça, sendo ao mínimo um oficial avaliador. 
Art. 53 Os localizadores no sistema e-Proc com relação à Central de Mandados deverão ser organizados da seguinte forma, 
salvo algumas adequações previamente aprovadas pela gestão da unidade, conforme melhor conveniência do líder do setor: 
I – localizadores principais: 
APS geral L 01 
APS urgente L 01 
APS emergência L 01 
APS geral O 02 
APS urgente O 02  
APS emergência O 02 
APS geral O 03 
APS urgente O 03  
APS emergência O 03 
APS geral O 04 
APS urgente O 04  
APS emergência O 04 
APS geral O 05 
APS urgente O 05  
APS emergência O 05 
APS geral O 06 
APS urgente O 06  
APS emergência O 06 
AGD ASS JUIZ CNIB 
Recebidos 
II – localizadores secundários: 
AGD RESP BACEN 
AGD RESP SERASAJUD 
Parágrafo único. Os demais localizadores deverão ser desativados, desconstituídos do sistema ou desconsiderados, sendo 
admitida a manutenção de localizadores em segundo plano para o melhor controle processual pela liderança e pelos servidores, 
além dos processos incluídos em rol de metas específicas. 
Seção 6 
Do quinto setor – Gabinete do Juiz 
Art. 54 A gestão deve priorizar o cumprimento de prazos como um de seus principais indicadores. Para tanto, o líder e/ou os 
servidores devem elaborar as minutas, nos seguintes prazos: 
I - das iniciais, cíveis ou criminais, e suas emendas e cartas precatórias, em até 05 dias; 
II - das medidas urgentes, iniciais ou não, que não envolva risco à vida e à liberdade, em até 03 dias; 
III – das medidas emergenciais, envolvendo pessoa presa e com risco de vida, de forma imediata, em até 3 horas, no mesmo 
dia, ainda que seja necessária a utilização do regime de plantão para o cumprimento; e 
IV – dos provimentos em geral, incluindo, decisões e sentenças, em até 30 dias. 
Parágrafo único. Compete observar que há demandas que devem ser resolvidas de imediato, no mesmo expediente de seu 
protocolo ou devolução, ainda que em regime de plantão pelos servidores correspondentes; outras, em um tempo médio; e 
outras, de maior complexidade e dificuldade, exigindo o maior tempo. 
Art. 55 O gabinete do juiz é composto de assessores e residente jurídicos, e estagiários. Na divisão do trabalho, deve-se atentar: 
I – os assessores são responsáveis pelas minutas elaboradas, sob a coordenação da pessoa nominada líder, em ato próprio, de 
forma equânime, conforme os dígitos dos processos; e 
II - cabe ao residente e aos estagiários o apoio na elaboração das minutas menos complexas, sob a supervisão dos assessores, 
a organização e a digitação das audiências de instrução, a confecção prévia da ata da audiência, bem como da minuta da 
sentença, a realização dos demais atos executórios e funções menos complexas, conforme sua capacidade, digitalização, 
juntada de  documentos, busca e devolução de processos no arquivo, conforme determinação do líder do setor ou assessor a 
que estiver vinculado. 
 § 1º Cabe ao líder realizar a distribuição do trabalho, previamente, por meio de plano de ação inserido em processo 
administrativo de seu planejamento operacional anual, permanecendo sob sua responsabilidade, ao menos, dois dos dígitos para 
o cumprimento processual, e ainda: 
I – analisar e minutar despachos e decisões em processos administrativos; 
II - coordenar e gerenciar o trâmite dos processos administrativos encaminhados ao setor, via sistema eletrônico de informação 
(SEI), manifestando, decidindo e cumprindo o que couber; 
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III - manter o juiz informado, por meio de mensagem instantânea e/ou ligação telefônica, sobre os processos pendentes relativos 
às metas setoriais, e aos processos judiciais e administrativos urgentes; 
IV - demais análises de processos determinadas pelo gestor da unidade. 
§ 2º Cada assessor ficará responsável pelo processo de sua incumbência até a sua finalização. 
§ 3º Cada assessor jurídico ficará responsável pela realização das buscas no sistema INFOJUD, e outros determinados pelo juiz, 
conforme a pactuada divisão processual, elencadas. 
§ 4º Os assessores jurídicos deverão observar quando da elaboração das minutas o atendimento prioritário atinente às pessoas 
portadoras de deficiência, aos idosos, às gestantes, às lactantes e às pessoas acompanhadas por crianças de colo. 
§ 5º Os assessores jurídicos não deverão atender advogados ou partes de processo, exceto se previamente autorizado pelo juiz, 
e nem prestar qualquer orientação. 
Art. 56 Em qualquer situação de afastamento superior a 20 dias, os processos ou tarefas do assessor jurídico ausente, 
pendentes e os futuros, serão redistribuídos entre todos os demais, de forma igualitária, pela pessoa líder, observando-se as 
regras predefinidas em portaria e os dígitos do localizador processual. 
§ 1º Todos os servidores, quando do agendamento e nos dias que antecedem às férias/licença/folgas, deverão comunicar ao 
Líder, antes do protocolo do pedido, a fim de evitar conflitos de datas. 
§ 2º Cabe ao líder o dever de gerência de férias/folgas/afastamentos, evitando conflitos, e observando a demanda do cartório. 
§ 3º Todos os membros do setor deverão manter seus localizadores em ordem, conforme as regras de tempo e qualidade, 
visando à organização e evitando a morosidade processual. 
§ 4º. Se o afastamento for até 20 dias, os processos ou tarefas do assessor jurídico ausente, conclusos a partir de então, serão 
redistribuídos entre todos os demais, de forma igualitária, pela pessoa líder, observando-se as regras predefinidas em portaria e 
os dígitos do localizador processual, exceto os conclusos para julgamento de mérito (sentenças ou exceção ou objeção de pré-
executividade) que permanecerão aguardando o retorno do servidor afastado. 
§ 5º O assessor jurídico que for gozar férias ou outro afastamento legal autorizado deverá providenciar o cumprimento dos atos 
judiciais relacionados aos processos de sua incumbência, conclusos até a data do seu afastamento, especialmente: petição 
inicial, carta precatória, urgentes, que se vinculem às metas do CNJ e ENASP, que atendam pessoas prioritárias, outros 
determinados pelo juiz, e todos que tenham transcorrido prazo superior a 10 dias. 
Art. 57 Os localizadores no sistema e-Proc com relação ao gabinete do juiz deverão ser organizados da seguinte forma, salvo 
algumas adequações previamente aprovadas pela gestão da unidade, conforme melhor conveniência do líder do setor: 
Apreciação judicial (pré-análise) 
Apreciação judicial urgente (pré-análise) 
Aprec 00 - 01 - apreciação 00 – 01 (pré-análise) 
Aprec 02 - 05 - apreciação 02 – 05 (pré-análise) 
Aprec 06 - 09 - apreciação 06 – 09 (pré-análise) 
Aprec L - apreciação L (pré-análise) 
Aprec A2 - apreciação A2 (pré-análise) 
Aprec A3 - apreciação A3 (pré-análise) 
CLS geral L 00-01 – concluso geral líder 00-01 
CLS julgamento L 00-01 – concluso julgamento líder 00-01 
CLS geral 02-05 – concluso geral 02-05 
CLS julgamento 02-05 – concluso julgamento 02-05 
CLS geral 06-09 – concluso geral 06-09 
CLS julgamento 06-09 – concluso julgamento 06-09 
CLS urgente 
CLS petição inicial 
CLS carta precatória 
CLS julgamento de mérito 
CLS apoio 01 - concluso apoio 01 
CLS apoio 02 - concluso apoio 02 
CLS apoio 03 - concluso apoio 03 
Parágrafo único. Os demais localizadores deverão ser desativados, desconstituídos do sistema ou desconsiderados, sendo 
admitida a manutenção de localizadores em segundo plano para o melhor controle processual pela liderança e pelos servidores, 
além dos processos incluídos em rol de metas específicas. 
Seção 7 
Do sexto setor – Diretoria do Foro 
Art. 58 A diretoria de foro tem a atribuição de coordenar o sistema de gestão da governança judiciária e dirigir as atividades 
administrativas da unidade, como: 
I – gestão de governança judiciária, com o estabelecimento do planejamento tático e operacional e correição geral ordinária 
anual, bem como o acompanhamento e fiscalização permanente dos serviços judiciais e extrajudiciais. 
II - gestão de pessoas, especialmente no controle da produtividade e da presença dos servidores no local de trabalho, 
autorização de seus afastamentos, informações nos assentamentos dos servidores, ao registro de elogios, penalidades e outros 
atos relativos à vida funcional; 
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III – gestão do prédio, com manutenção preventiva organizada em calendário anual; 
IV – gestão de materiais, a partir de controle de inventário anual, com manutenção preventiva organizada em calendário anual e 
organização para o fomento de recursos suficientes; 
V – gestão de comunicação, como organização das solenidades oficiais realizadas no Fórum e outros eventos coordenados pelo 
diretor de foro, hasteamentos das bandeiras nacional e do Tocantins, e ainda divulgação ao setor de imprensa do Tribunal 
acerca de informações úteis à sociedade e ao próprio Tribunal ou Poder Judiciário; 
VI – gestão de custos, como o estabelecimento de planos para a manutenção ou redução de despesas. 
Art. 59 A gestão do setor deve coordenar os procedimentos/processos administrativos, nos seguintes prazos: 
I – procedimentos não complexos de simples comunicação ou manifestação do juiz, em até 03 dias; 
II – procedimentos de maior complexidade, urgentes, que exija manifestação do juiz, em até 05 dias; 
III – procedimentos de maior complexidade, não urgentes, que exija manifestação do juiz, em até 30 dias; e 
IV – finalizar sindicâncias e processos administrativos, em até 60 dias. 
Parágrafo único. Compete observar que há demandas que devem ser resolvidas de imediato, no mesmo expediente de seu 
protocolo ou devolução; outras, em um tempo médio; e outras, de maior complexidade e dificuldade, exigindo o maior tempo. 
Art. 60 Cabe ao líder do setor realizar a distribuição do trabalho, previamente, por meio de plano de ação inserido em processo 
administrativo de seu planejamento operacional anual, permanecendo sob sua responsabilidade direta, ao menos, os seguintes 
procedimentos gerenciais: 
I – coordenar e gerenciar o trâmite dos processos administrativos da unidade, e próprios do setor, por meio de sistema eletrônico 
de informação (SEI), sistema de gestão de pessoas (eGESP), sistema de controle do almoxarifado (ASI), sistema de servidores 
terceirizados e outros, manifestando, e cumprindo o que couber; 
II – organizar e coordenar a pauta de compromissos profissionais do diretor de foro por meio de agenda eletrônica; 
III – coordenar e organizar a pauta de audiências de instrução e admonitória, e todas as demais em que se exija a 
presença/participação do juiz; 
IV - manter o diretor informado, por meio de mensagem instantânea e/ou ligação telefônica, sobre assuntos administrativos 
pendentes e urgentes; 
V – acompanhar o gestor da unidade nas visitas e inspeções em estabelecimentos penais, realizando levantamento prévio das 
pessoas custodiadas e suas condições atuais; 
VI – cumprir as delegações do Presidente do Tribunal de Justiça e do Corregedor-Geral da Justiça ao diretor de foro; 
VII – solicitar à Polícia Militar força de segurança suficiente para manter a ordem no edifício do Fórum, nos dias de audiência 
criminal, especialmente, nas audiências do Tribunal do Júri; 
VIII - zelar pela regularidade do inventário patrimonial, realizando inspeção contínua e pelo menos uma detalhada ao ano, junto à 
correição geral ordinária; 
IX – zelar pela conservação e limpeza do prédio do Fórum, bem como responsabilizar-se pelo fiel cumprimento da prestação de 
serviços terceirizados de segurança; 
X – encaminhar ao TJTO, via procedimento eletrônico (SEI), os dados sobre a ocorrência de feriado local e/ou qualquer 
suspensão do expediente, quando o fato puder influir na contagem de prazo processual judicial, de preferência ao início de cada 
ano ou de imediato a cada informação; 
XI - demais análises e resoluções determinadas pelo gestor da unidade. 
Art. 61 No que concerne ao atendimento ao advogado e às partes, a diretoria de foro deve observar as seguintes regras: 
I - no atendimento deverão ser observadas as prioridades atinentes às pessoas portadoras de deficiência, aos idosos, às 
gestantes, às lactantes e às pessoas acompanhadas por crianças de colo. Não havendo pessoas nessa situação, o atendimento 
será por ordem de chegada ou conforme agendamento prévio; 
II – o atendimento ao advogado e aos demais operadores do direito deve se dar preliminarmente por meio presencial ou 
eletrônico, junto à diretoria de foro; 
III – como canal de atendimento eletrônico há o grupo de whatsapp "Canal diretor Miranorte" e partes, com a finalidade de coletar 
informações para dar maior celeridade e resolver pendências processuais e administrativas, e ainda, para assuntos mais 
complexos, o atendimento presencial ou virtual pelo juiz, por meio de teleconferência previamente agendada por telefone ou por 
meio de referido grupo de whatsapp; e 
IV – não serão divulgados dados relacionados a processos por telefone, exceto sobre a fase que se encontra, especialmente de 
processos em segredo de justiça ou restrição de acesso. 
Art. 62 Esta Portaria será periodicamente revisada junto ao planejamento tático da unidade judiciária, e entra em vigor na data da 
sua publicação, devendo ser encaminhada à Corregedoria-Geral de Justiça a fim de ser submetida ao processo de 
homologação. 
Encaminhe-se cópia da presente Portaria à Presidência do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins e à Corregedoria 
Geral de Justiça. 
Publique-se. Cumpra-se. 
Miranorte, 17 de agosto de 2020. 
Juiz Ricardo Gagliardi 
Diretor de Foro 

Documento assinado eletronicamente por Ricardo Gagliardi, Diretor do Foro, em 17/08/2020, às 14:17, conforme art. 1º, III, "b", 
da Lei 11.419/2006.   
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PALMAS 
1ª vara cível 

Editais de citações com prazo de 30 dias 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS  
O Doutor AGENOR ALEXANDRE DA SILVA - Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Palmas, Estado do Tocantins, na 
forma da Lei, etc. DETERMINA a CITAÇÃO da parte requerida: MARISE SOARES PUGAS , brasileira, inscrita sob o CPF nº 
194.151.331-04 que se encontra em local incerto e não sabido para tomar conhecimento do Processo de - BUSCA E 
APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - Nº 5001424-48.2008.827.2729 - (Chave nº 397122964814) - que lhe move 
BANCO FINASA, pessoa juridica de direito privado, inscrita sob o CNPJ nº 57.561.615/0001-04 e para, no prazo de 05 (cinco) 
dias, exercer a faculdade de PAGAR a integralidade da dívida pendente (parcelas vencidas e vincendas), segundo os valores 
apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre de ônus, sob pena de ser 
consolidada a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário (Decreto-Lei n. 911/69, § 1º do 
art. 3º), e ainda, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, caso queira, apresentar resposta, sob pena de se presumirem verdadeiras as 
alegações de fato formuladas pela parte autora (§ 3º do art. 3º, Decreto-Lei nº 911/69 c/c arts. 341 e 344 Código Processual Civil 
em vigor). . Não havendo manifestação do(s) Requerido(s) no prazo legal, será nomeado Curador Especial. E para que chegue 
ao conhecimento de todos expediu-se o presente Edital, que será publicado na forma da lei e afixado cópia no placar do fórum 
local. Eu____(Edilene Alves Costa Gomes). Técnico Judiciário que digitei e subscrevi. Palmas, 18 de setembro de 2019 assinado 
eletrônicamente por AGENOR ALEXANDRE DA SILVA Juiz de Direito. 
 

2ª vara cível 

Editais de intimações com prazo de 20 dias 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO PRAZO: (20) VINTE DIAS 
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA 
AUTOS Nº: 0020431-04.2014.8.27.2729 - Chave:  750033716814 
AÇÃO: Cumprimento de sentença - Valor da Causa R$ 536.084,68 
REQUERENTE: EURILENE MARIA CARDOSO FRANCO 
ADVOGADO: ANDREY DE SOUZA PEREIRA OAB TO4275 
REQUERIDO: JOAO BATISTA ALBUQUERQUE DE SOUSA 
FINALIDADE: Proceder a INTIMAÇÃO de JOAO BATISTA ALBUQUERQUE DE SOUSA, CPF: 576.865.303-10, atualmente em 
lugar incerto e não sabido, para os termos da ação supramencionada, bem como para, no prazo 15 (quinze) dias úteis, pagar o 
valor descrito na petição inicial -R$536.084,68 (quinhentos e trinta e seis mil e oitenta e quatro reais e sessenta e oito 
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. DESPACHO: Caso a parte 
devedora não efetue o pagamento dentro dos 15 (quinze) dias acima fixados: a) Promover a penhora de ativos financeiros, 
inicialmente, via Bacenjud (penhora online). Caso seja infrutífera, expedir mandado de penhora e avaliação de tantos bens 
quantos bastarem para satisfazer a dívida e demais encargos (art. 523, § 3º, NCPC); b) Depositar os bens constritados na forma 
da lei. SEDE DO JUÍZO:    2ª Vara Cível, Av. Teotônio Segurado, Paço Municipal, Palácio Marquês de São João da Palma, 
Palmas-TO, CEP 77.021-654; telefone: (063) 3218-4511. Palmas – TO 16/07/2020. RODRIGO DA SILVA PEREZ ARAÚJO JUIZ 
DE DIREITO   
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO PRAZO: (20) VINTE DIAS 
AUTOS Nº: 0022757-24.2020.8.27.2729 - Chave: 473826188220 
AÇÃO: Ação Civil Coletiva - Valor da Causa R$ 50.000,00 
REQUERENTE: DEFENSORIA PÚBLICA 
ADVOGADO: DANIEL SILVA GEZONI 
REQUERIDO: SOUZA E MENEZES LTDA-ME (COLÉGIO ESPECÍFICO), N R DE CASTRO EIRELI e INSTITUTO 
PRESBITERIANO MACKENZIE 
FINALIDADE: FAZ SABER a todos que o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo tramita uma 
AÇÃO CIVIL PÚBLICA, Nº 0022757-24.2020.8.27.2729/TO, proposta pela DEFENSORIA PÚBLICA em desfavor de SOUZA E 
MENEZES LTDA-ME (COLÉGIO ESPECÍFICO), N R DE CASTRO EIRELI e INSTITUTO PRESBITERIANO MACKENZIE. Sendo 
assim, em obediência ao art. 94 do Código de Defesa do Consumidor, pelo presente, FICAM INTIMADOS OS TERCEIROS 
INTERESSADOS EM INGRESSAR NO FEITO, podendo fazê-lo no prazo máximo de 20 (vinte) dias. SENTENÇA: PUBLIQUE-
SE o edital de que trata o artigo 94 do Código de Defesa do Consumidor, no Diário da Justiça Eletrônico do TJTO. SEDE DO 
JUÍZO: 2ª Vara Cível, Av. Teotônio Segurado, Paço Municipal, Palácio Marquês de São João da Palma, Palmas-TO, CEP 
77.021-654; telefone: (063) 3218-4511. Palmas-TO, 30/07/2020. RODRIGO DA SILVA PEREZ ARAÚJO JUIZ DE DIREITO 
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Juizado especial cível e criminal - taquaralto 

Intimações aos advogados 
Autos:  0041498-49.2019.8.27.2729   Chave: 174646294219 
Requerente: PISO FORTE COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI 
Advogado(a): Dr. Adriano Coariola – OAB/TO5501  
Requerido(a): CERAMICA LANZI LTDA 
Advogado(a):Dr. Rafael Camargo Felisbino - OAB/SP 286.306 
DESPACHO: “A ordem de bloqueio no sistema BACENJUD foi expedida, havendo bloqueio e tornando indisponíveis ativos 
financeiros do executado. Assim, seja o mesmo intimado, para no prazo de 05 dias, proceder na forma do artigo 854, § 3º, do 
Código de Processo Civil. Após, com manifestação vista ao exeqüente para se manifestar no mesmo prazo. Não havendo 
manifestação, expeça-se alvará judicial. Ao final, a conclusão para extinção do cumprimento. Palmas, data certificada pelo 
sistema. Rubem Ribeiro de Carvalho – Juiz de Direito.” 
INTIMAÇÃO 1: Em virtude da implantação do sistema eletrônico de processos e-Proc, fica o Causídico: Dr. Rafael Camargo 
Felisbino - OAB/SP 286.306  intimado para, no prazo de 15 (quinze) dias, realizar seu cadastro junto ao sistema retro 
mencionado, conforme regulamento instituído pela Portaria 116 de 2011, com fito de receber as intimações do processo acima 
descrito, vez que foi pedido exclusividade das notificações. Palmas, 25 de agosto de 2020. Sebastião Rodrigues Tavares – 
Técnico Judiciário de 1ª Instância. 
 
Autos:  0020134-60.2015.8.27.2729   Chave: 132708849415 
Requerente: ELZIMAR CERQUEIRA SERPA 
Advogado(a): Hilton Peixoto Teixeira Filho – OAB/TO4568  
Requerido(a): AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A 
Advogado(a): Henrique José Parada Simão - OAB/SP 221.386 
SENTENÇA: “Iniciada a fase de cumprimento de sentença o débito foi integralmente quitado, com os devidos depósitos e/ou 
levantamentos. Isto posto, JULGO EXTINTO o cumprimento de sentença, nos termos do art. 771 c/c art. 924, inc. II, ambos do 
CPC. Expeça(m)-se o(s) alvará(s) judicial(is) eletrônico(s) do(s) valor(es) principal e honorários advocatícios sucumbenciais e/ou 
contratuais, se houver. conforme dados bancários para transferência, observando-se a Portaria TJTO nº 642, de 3 de abril de 
2018. Certificado o trânsito em julgado, sejam os autos arquivados. Intimem-se. Palmas, data certificada pelo sistema.. Rubem 
Ribeiro de Carvalho Juiz de Direito.” 
INTIMAÇÃO 1: Em virtude da implantação do sistema eletrônico de processos e-Proc, fica o Causídico: Dr. Henrique José 
Parada Simão - OAB/SP 221.386 intimado para, no prazo de 15 (quinze) dias, realizar seu cadastro junto ao sistema retro 
mencionado, conforme regulamento instituído pela Portaria 116 de 2011, com fito de receber as intimações do processo acima 
descrito, vez que foi pedido exclusividade das notificações. Palmas, 25 de agosto de 2020. Sebastião Rodrigues Tavares – 
Técnico Judiciário de 1ª Instância. 
 

Vara de execuções fiscais e ações de saúde 

Editais de intimações com prazo de 15 dias 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da 
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 0017401-53.2017.8.27.2729  , que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL , fica o executado: FRANCISCO SOARES DE CASTRO- CNPJ/CPF nº 184.062.893-
68: INTIMADO para, caso queira, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do Art. 854, § 3º, I e II, do CPC, comprovar nos autos 
que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade excessiva conforme extrato em 
anexo. Transcorrido o prazo supracitado sem que haja qualquer manifestação da parte Executada, dar-se-á início ao prazo de 30 
(trinta) dias para a interposição dos respectivos embargos.  Eu_____ Wagner Ferreira Marinho, Escrivão Judicial, o digitei e 
assino por determinação judicial. Palmas – TO, 26 de agosto de 2020. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da 
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 0018243-67.2016.8.27.2729, que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL , fica o executado: JAIR RODRIGUES DE SOUZA- CNPJ/CPF nº  520.012.021-72: 
INTIMADO para, caso queira, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do Art. 854, § 3º, I e II, do CPC, comprovar nos autos que 
as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade excessiva conforme extrato em 
anexo. Transcorrido o prazo supracitado sem que haja qualquer manifestação da parte Executada, dar-se-á início ao prazo de 30 
(trinta) dias para a interposição dos respectivos embargos.  Eu_____ Wagner Ferreira Marinho, Escrivão Judicial, o digitei e 
assino por determinação judicial. Palmas – TO, 26 de agosto de 2020. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
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EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da 
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 0018609-43.2015.8.27.2729  , que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL , fica o executado: JOAO DE OLIVEIRA CARDOSO JUNIOR- CNPJ/CPF nº 
480.092.881-87: INTIMADO para, caso queira, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do Art. 854, § 3º, I e II, do CPC, comprovar 
nos autos que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade excessiva conforme 
extrato em anexo. Transcorrido o prazo supracitado sem que haja qualquer manifestação da parte Executada, dar-se-á início ao 
prazo de 30 (trinta) dias para a interposição dos respectivos embargos.  Eu_____ Wagner Ferreira Marinho, Escrivão Judicial, o 
digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 26 de agosto de 2020. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 
226651. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da 
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 0020277-44.2018.8.27.2729, que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL , fica o executado: DUIRDES ANTONIO DE OLIVEIRA- CNPJ/CPF nº  892.090.441-
34: INTIMADO para, caso queira, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do Art. 854, § 3º, I e II, do CPC, comprovar nos autos 
que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade excessiva conforme extrato em 
anexo. Transcorrido o prazo supracitado sem que haja qualquer manifestação da parte Executada, dar-se-á início ao prazo de 30 
(trinta) dias para a interposição dos respectivos embargos.  Eu_____ Wagner Ferreira Marinho, Escrivão Judicial, o digitei e 
assino por determinação judicial. Palmas – TO, 26 de agosto de 2020. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da 
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 0020759-89.2018.8.27.2729 , que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL , fica o executado: JOSE HUMBERTO ALVES TIMOTEO- CNPJ/CPF nº 
 087.854.491-72: INTIMADO para, caso queira, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do Art. 854, § 3º, I e II, do CPC, 
comprovar nos autos que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade excessiva 
conforme extrato em anexo. Transcorrido o prazo supracitado sem que haja qualquer manifestação da parte Executada, dar-se-á 
início ao prazo de 30 (trinta) dias para a interposição dos respectivos embargos.  Eu_____ Wagner Ferreira Marinho, Escrivão 
Judicial, o digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 26 de agosto de 2020. (AS) Wagner Ferreira Marinho – 
Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da 
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 0023649-06.2015.8.27.2729, que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL , fica o executado: FRANCISCA IVONE BARBOSA MORAES- CNPJ/CPF nº 
 393.708.872-53: INTIMADO para, caso queira, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do Art. 854, § 3º, I e II, do CPC, 
comprovar nos autos que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade excessiva 
conforme extrato em anexo. Transcorrido o prazo supracitado sem que haja qualquer manifestação da parte Executada, dar-se-á 
início ao prazo de 30 (trinta) dias para a interposição dos respectivos embargos.  Eu_____ Wagner Ferreira Marinho, Escrivão 
Judicial, o digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 26 de agosto de 2020. (AS) Wagner Ferreira Marinho – 
Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da 
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 0029665-39.2016.8.27.2729   , que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL , fica o executado: DANIEL CARDOSO ROSA- CNPJ/CPF nº 449.311.582-34: 
INTIMADO para, caso queira, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do Art. 854, § 3º, I e II, do CPC, comprovar nos autos que 
as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade excessiva conforme extrato em 
anexo. Transcorrido o prazo supracitado sem que haja qualquer manifestação da parte Executada, dar-se-á início ao prazo de 30 
(trinta) dias para a interposição dos respectivos embargos.  Eu_____ Wagner Ferreira Marinho, Escrivão Judicial, o digitei e 
assino por determinação judicial. Palmas – TO, 26 de agosto de 2020. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da 
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Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 0030219-42.2014.8.27.2729 , que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL , fica o executado: CLAUDIO EDUARDO OLIVEIRA- CNPJ/CPF nº 794.009.221-91: 
INTIMADO para, caso queira, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do Art. 854, § 3º, I e II, do CPC, comprovar nos autos que 
as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade excessiva conforme extrato em 
anexo. Transcorrido o prazo supracitado sem que haja qualquer manifestação da parte Executada, dar-se-á início ao prazo de 30 
(trinta) dias para a interposição dos respectivos embargos.  Eu_____ Wagner Ferreira Marinho, Escrivão Judicial, o digitei e 
assino por determinação judicial. Palmas – TO, 26 de agosto de 2020. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da 
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº  0043974-65.2016.8.27.2729, que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL , fica o executado: FRANCIEL OLIVEIRA DA COSTA- CNPJ/CPF nº 031.699.931-86: 
INTIMADO para, caso queira, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do Art. 854, § 3º, I e II, do CPC, comprovar nos autos que 
as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade excessiva conforme extrato em 
anexo. Transcorrido o prazo supracitado sem que haja qualquer manifestação da parte Executada, dar-se-á início ao prazo de 30 
(trinta) dias para a interposição dos respectivos embargos.  Eu_____ Wagner Ferreira Marinho, Escrivão Judicial, o digitei e 
assino por determinação judicial. Palmas – TO, 26 de agosto de 2020. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da 
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 0042064-03.2016.8.27.2729, que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL , fica o executado: ANTONIO CAMELO DA SILVA - CNPJ/CPF nº 215.610.793-91: 
INTIMADO para, caso queira, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do Art. 854, § 3º, I e II, do CPC, comprovar nos autos que 
as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade excessiva conforme extrato em 
anexo. Transcorrido o prazo supracitado sem que haja qualquer manifestação da parte Executada, dar-se-á início ao prazo de 30 
(trinta) dias para a interposição dos respectivos embargos.  Eu_____ Wagner Ferreira Marinho, Escrivão Judicial, o digitei e 
assino por determinação judicial. Palmas – TO, 26 de agosto de 2020. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da 
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 5001221-52.2009.8.27.2729 , que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL , fica o executado: GM DE ANDRADE - CONFECCOES ME- CNPJ/CPF nº 
04677038000154: INTIMADO referente ao evento 35 para, caso queira, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do Art. 854, § 3º, I 
e II, do CPC, comprovar nos autos que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que remanesce 
indisponibilidade excessiva conforme extrato em anexo. Transcorrido o prazo supracitado sem que haja qualquer manifestação 
da parte Executada, dar-se-á início ao prazo de 30 (trinta) dias para a interposição dos respectivos embargos.  Eu_____ Wagner 
Ferreira Marinho, Escrivão Judicial, o digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 26 de agosto de 2020. (AS) 
Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da 
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 5009313-48.2011.8.27.2729, que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL , fica o executado: WARLEN CASSIO DA SILVA DIAS- CNPJ/CPF nº 402.262.711-
53: INTIMADO para, caso queira, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do Art. 854, § 3º, I e II, do CPC, comprovar nos autos 
que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade excessiva conforme extrato em 
anexo. Transcorrido o prazo supracitado sem que haja qualquer manifestação da parte Executada, dar-se-á início ao prazo de 30 
(trinta) dias para a interposição dos respectivos embargos.  Eu_____ Wagner Ferreira Marinho, Escrivão Judicial, o digitei e 
assino por determinação judicial. Palmas – TO, 26 de agosto de 2020. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da 
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 0000420-80.2016.8.27.2729 , que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL , fica o executado: DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E REP CENTRO OESTE LTDA- 
CNPJ/CPF: n°  05307248000202, e seu(s) sócio(s) solidário(s) CIVANE DINANCY ALVES TORRES - CPF nº 781.874.865-20,  
INTIMADO para, caso queira, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do Art. 854, § 3º, I e II, do CPC, comprovar nos autos que 
as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade excessiva, conforme extrato em 
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anexo. Transcorrido o prazo supracitado sem que haja qualquer manifestação da parte Executada, dar-se-á início ao prazo de 30 
(trinta) dias para a interposição dos respectivos embargos. Eu_____ Wagner Ferreira Marinho, Escrivão Judicial, o digitei e 
assino por determinação judicial. Palmas – TO, 26 de agosto de 2020. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da 
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº  5017871-38.2013.8.27.2729 , que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL , fica o executado: FRANCISCO ALVES BARBOSA- CNPJ/CPF nº 307.531.711-04: 
INTIMADO para, caso queira, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do Art. 854, § 3º, I e II, do CPC, comprovar nos autos que 
as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade excessiva conforme extrato em 
anexo. Transcorrido o prazo supracitado sem que haja qualquer manifestação da parte Executada, dar-se-á início ao prazo de 30 
(trinta) dias para a interposição dos respectivos embargos.  Eu_____ Wagner Ferreira Marinho, Escrivão Judicial, o digitei e 
assino por determinação judicial. Palmas – TO, 26 de agosto de 2020. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da 
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 5016765-41.2013.8.27.2729  , que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL , fica o executado: MARIA DA FELICIDADE DIAS DE OLIVEIRA- CNPJ/CPF nº 
 479.350.811-15: INTIMADO para, caso queira, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do Art. 854, § 3º, I e II, do CPC, 
comprovar nos autos que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade excessiva 
conforme extrato em anexo. Transcorrido o prazo supracitado sem que haja qualquer manifestação da parte Executada, dar-se-á 
início ao prazo de 30 (trinta) dias para a interposição dos respectivos embargos.  Eu_____ Wagner Ferreira Marinho, Escrivão 
Judicial, o digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 26 de agosto de 2020. (AS) Wagner Ferreira Marinho – 
Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da 
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 5016137-52.2013.8.27.2729, que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL , fica o executado: WILTON CÁSCIO MARTINS CARVALHO- CNPJ/CPF nº 
575.994.751-68: INTIMADO para, caso queira, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do Art. 854, § 3º, I e II, do CPC, comprovar 
nos autos que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade excessiva conforme 
extrato em anexo. Transcorrido o prazo supracitado sem que haja qualquer manifestação da parte Executada, dar-se-á início ao 
prazo de 30 (trinta) dias para a interposição dos respectivos embargos.  Eu_____ Wagner Ferreira Marinho, Escrivão Judicial, o 
digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 26 de agosto de 2020. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 
226651. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da 
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 5015909-77.2013.8.27.2729 , que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL , fica o executado: BARBARA VAZ DA COSTA- CNPJ/CPF nº 253.070.371-04: 
INTIMADO para, caso queira, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do Art. 854, § 3º, I e II, do CPC, comprovar nos autos que 
as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade excessiva conforme extrato em 
anexo. Transcorrido o prazo supracitado sem que haja qualquer manifestação da parte Executada, dar-se-á início ao prazo de 30 
(trinta) dias para a interposição dos respectivos embargos.  Eu_____ Wagner Ferreira Marinho, Escrivão Judicial, o digitei e 
assino por determinação judicial. Palmas – TO, 26 de agosto de 2020. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da 
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 5015908-92.2013.8.27.2729, que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL , fica o executado: ERALDO ANDRADE DA SILVA - CNPJ/CPF nº 288.389.551-15: 
INTIMADO para, caso queira, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do Art. 854, § 3º, I e II, do CPC, comprovar nos autos que 
as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade excessiva conforme extrato em 
anexo. Transcorrido o prazo supracitado sem que haja qualquer manifestação da parte Executada, dar-se-á início ao prazo de 30 
(trinta) dias para a interposição dos respectivos embargos.  Eu_____ Wagner Ferreira Marinho, Escrivão Judicial, o digitei e 
assino por determinação judicial. Palmas – TO, 26 de agosto de 2020. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
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EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da 
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 5011859-08.2013.8.27.2729, que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL , fica o executado: LEANDRO OLIVEIRA- CNPJ/CPF nº 001.301.191-05: INTIMADO 
para, caso queira, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do Art. 854, § 3º, I e II, do CPC, comprovar nos autos que as quantias 
tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade excessiva conforme extrato em anexo. 
Transcorrido o prazo supracitado sem que haja qualquer manifestação da parte Executada, dar-se-á início ao prazo de 30 (trinta) 
dias para a interposição dos respectivos embargos.  Eu_____ Wagner Ferreira Marinho, Escrivão Judicial, o digitei e assino por 
determinação judicial. Palmas – TO, 26 de agosto de 2020. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da 
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 5010834-57.2013.8.27.2729 , que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL , fica o executado: ODAIR DA SILVA GUERREIRO - CNPJ/CPF nº 808.420.971-04: 
INTIMADO para, caso queira, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do Art. 854, § 3º, I e II, do CPC, comprovar nos autos que 
as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade excessiva conforme extrato em 
anexo. Transcorrido o prazo supracitado sem que haja qualquer manifestação da parte Executada, dar-se-á início ao prazo de 30 
(trinta) dias para a interposição dos respectivos embargos.  Eu_____ Wagner Ferreira Marinho, Escrivão Judicial, o digitei e 
assino por determinação judicial. Palmas – TO, 26 de agosto de 2020. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da 
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 5010642-27.2013.8.27.2729, que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL , fica o executado: RISALVA PEREIRA DO NASCIMENTO- CNPJ/CPF nº 
894.922.181-00: INTIMADO para, caso queira, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do Art. 854, § 3º, I e II, do CPC, comprovar 
nos autos que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade excessiva conforme 
extrato em anexo. Transcorrido o prazo supracitado sem que haja qualquer manifestação da parte Executada, dar-se-á início ao 
prazo de 30 (trinta) dias para a interposição dos respectivos embargos.  Eu_____ Wagner Ferreira Marinho, Escrivão Judicial, o 
digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 26 de agosto de 2020. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 
226651. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), Diário 
da Justiça nº 4302, de 09 de julho de 2018), na forma da lei determina a INTIMAÇÃO de NORONHA ENGENHARIA LTDA, 
CNPJ/CPF 33451311000126, na qualidade de parte executada nos autos da Ação de Execução Fiscal - Autos nº 5000045-
24.1998.8.27.2729, ajuizada pela FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL em seu desfavor, para que tome conhecimento da sentença 
e da interposição do Recurso de Apelação objetivando ver reformada a sentença proferida nos autos em referência bem como 
para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar contrarrazões, nos termos da lei. E, para que chegue ao conhecimento de todos e 
ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente ato que será publicado na forma da lei e afixada cópia no Átrio do 
Fórum desta Comarca. Dado e passado nesta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde da Comarca de Palmas, Capital do 
Estado do Tocantins, aos 26 de agosto de 2020. Wagner Ferreira Marinho. Escrivão – Mat. 226651. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), Diário 
da Justiça nº 4302, de 09 de julho de 2018), na forma da lei determina a INTIMAÇÃO de CARLOS ANDRE RODRIGUES 
AGUIAR, CNPJ/CPF 885.990.861-20, na qualidade de parte executada nos autos da Ação de Execução Fiscal - Autos nº 
5000921-56.2010.8.27.2729 , ajuizada pela FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL em seu desfavor, para que tome conhecimento da 
sentença e da interposição do Recurso de Apelação objetivando ver reformada a sentença proferida nos autos em referência 
bem como para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar contrarrazões, nos termos da lei. E, para que chegue ao conhecimento 
de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente ato que será publicado na forma da lei e afixada cópia 
no Átrio do Fórum desta Comarca. Dado e passado nesta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde da Comarca de Palmas, 
Capital do Estado do Tocantins, aos 26 de agosto de 2020. Wagner Ferreira Marinho. Escrivão – Mat. 226651. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da 
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Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 5010430-40.2012.8.27.2729, que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL , fica o executado: MARIA DE FATIMA COSTA DE SOUSA- CNPJ/CPF nº 
 578.231.891-00: INTIMADO para, caso queira, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do Art. 854, § 3º, I e II, do CPC, 
comprovar nos autos que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade excessiva 
conforme extrato em anexo. Transcorrido o prazo supracitado sem que haja qualquer manifestação da parte Executada, dar-se-á 
início ao prazo de 30 (trinta) dias para a interposição dos respectivos embargos.  Eu_____ Wagner Ferreira Marinho, Escrivão 
Judicial, o digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 26 de agosto de 2020. (AS) Wagner Ferreira Marinho – 
Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), Diário 
da Justiça nº 4302, de 09 de julho de 2018), na forma da lei determina a INTIMAÇÃO de JULIA COUTINHO CHACON, 
CNPJ/CPF 183.997.89-100, na qualidade de parte executada nos autos da Ação de Execução Fiscal - Autos nº 5011354-
51.2012.8.27.2729, ajuizada pela FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL em seu desfavor, para que tome conhecimento da 
interposição do Recurso de Apelação objetivando ver reformada a sentença proferida nos autos em referência bem como para, 
no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar contrarrazões, nos termos da lei. E, para que chegue ao conhecimento de todos e 
ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente ato que será publicado na forma da lei e afixada cópia no Átrio do 
Fórum desta Comarca. Dado e passado nesta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde da Comarca de Palmas, Capital do 
Estado do Tocantins, aos 26 de agosto de 2020. Wagner Ferreira Marinho. Escrivão – Mat. 226651. 
 

Editais de citações com prazo de 30 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), Diário 
da Justiça nº 4302, de 09 de julho de 2018), na forma da lei determina a CITAÇÃO do (a) executado (a) EMINENCE 
CONFECÇÕES LTDA.– CNPJ/CPF: 08.135.257/0001-23, e seu(s) sócio(s) solidário(s) GLADIS ELAINE KEGLER DE FARIAS - 
CPF nº 585.041.170-49 e  IVANE LÚCIA KEGLER PAZ – CPF nº 644.855.791-15, por estar atualmente em lugar incerto e não 
sabido para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 5002843-
35.2010.8.27.2729  que lhe move a FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL  bem como sua INTIMAÇÃO para, no prazo de 15 
(quinze) dias, Proceder ao recolhimento dos honorários advocatícios provenientes da ação executiva em referência, sob pena de, 
havendo requerimento da Fazenda Pública, realização de bloqueio - via sistema BACENJUD - em contas de titularidade do (a) 
executado (a). Palmas – TO, 12 de março de 2018. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão -  Mat. 226651. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: F T COMÉRCIO DE FERRATENS LTDA, CNPJ/CPF: 37423605000103, 
bem como de seu(s) sócio(s): ALDEIR ALVES FERREIRA ARAUJO, CPF: 42737567149; YSADORA FLLORIPE FERREIRA 
ARAÚJO, CPF: 01901325156,, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência 
da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 50008376020078272729, que lhe move A FAZENDA 
PÚBLICA ESTADUAL, bem como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida 
Ativa nº(S) A-1145/2007, inscrita em  20/03/2007, referente à ICMS,  cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito 
executivo é de   R$ 6.829,92 (Seis Mil Oitocentos e Vinte e Nove Reais e Noventa e Dois Centavos), que deverá ser acrescido 
dos juros e multa de mora e encargos, ou, garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em 
estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a 
penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do 
Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a Central de 
Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, 
mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e 
assino por determinação judicial. Palmas – TO, data certificada pelo sistema. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 
226651. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: SÓCARGAS TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA, CNPJ/CPF: 
01163051000105, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE 
EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 00015738020188272729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA 
MUNICIPAL, bem como, para,  no prazo de 15, dias, nos termos do art. 8º da Lei 8.397, para, querendo, apresentar contestação 
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e indicar as provas que, eventualmente, pretende produzir Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por 
determinação judicial. Palmas – TO, data certificada pelo sistema. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: FRANKLIN MAURÍCIO DE SOUZA, CNPJ/CPF: 39105741220, por estar 
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos 
Eletrônico - e-Proc - nº 00486071720198272729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, bem como, para, no prazo 
de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S) C-2012/2019, inscrita em  23/05/2019, 
referente à ICMS NORMAL,  cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo é de  e R$ 14.716,50 (quatorze mil 
setecentos e dezesseis reais e cinquenta centavos), que deverá ser acrescido dos juros e multa de mora e encargos, ou, 
garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que 
assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens 
oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a 
parte executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, 
para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado 
na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, data 
certificada pelo sistema. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: TERMICAR - MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR 
CONDICIONADO - EIRELI, CNPJ/CPF: 13671725000153, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome 
conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 00024894620208272729, que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL,, bem como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) 
Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S) 20190036507, inscrita em   28/08/2018, referente à TLS - TX LIC SANITARIA; 20190036508, 
inscrita em 28/08/2018, referente à TLF - TX LIC FUNCIONAMENTO; 20190036509, inscrita em 31/01/2018, referente à ISS-
NFSE-RF - ISS NFSE - SERVIÇOS TOMADOS,  cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo é de  e R$ 
2.945,26 (Dois Mil e Novecentos e Quarenta e Cinco Reais e Vinte e Seis Centavos), que deverá ser acrescido dos juros e multa 
de mora e encargos, ou, garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento 
oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou 
indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de 
Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a Central de Execuções 
Fiscais, em caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir 
o presente que será publicado na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por 
determinação judicial. Palmas – TO, data certificada pelo sistema. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: MELISSA BARREIRA DE VASCONCELOS SALES CAMPELO, CNPJ/CPF: 
69158983104, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE 
EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 00007512320208272729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA 
MUNICIPAL,, bem como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S) 
20190036256, inscrita em  28/08/2018, referente à TLF - TX LIC FUNCIONAMENTO; 20190036257, inscrita em 21/06/2018, 
referente à ISS-AUTONO - ISS AUTONOMO; 20190036258, inscrita em 04/01/2019, referente à IPTU REV - IPTU REVISADO, 
 cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo é de  e  R$ 13.270,53 (Treze Mil e Duzentos e Setenta Reais e 
Cinquenta e Três Centavos), que deverá ser acrescido dos juros e multa de mora e encargos, ou, garantir(em) a Execução: 
efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização 
monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e 
aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será 
NOMEADO curador especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, para que chegue ao 
conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei. Eu 
_____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, data certificada pelo 
sistema. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
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forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: MARGARETH RODRIGUES DE SOUSA - ME, CNPJ/CPF: 
04324719000139, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE 
EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 00545276920198272729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA 
MUNICIPAL,, bem como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S) 
20190034524 , inscrita em 06/03/2017, referente à IPTU - IPTU - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E 
TERRITORIAL URBANA; 20190034525, inscrita em  04/01/2019, referente à IPTU REV - IPTU REVISADO,  cujo valor até a data 
do ajuizamento do referido feito executivo é de  e   R$ 5.629,80 (Cinco Mil e Seiscentos e Vinte e Nove Reais e Oitenta 
Centavos), que deverá ser acrescido dos juros e multa de mora e encargos, ou, garantir(em) a Execução: efetuando depósito em 
dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo 
fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos 
termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador 
especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de todos e 
ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira 
Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, data certificada pelo sistema. (AS) Wagner 
Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: BARROS E MORAES LTDA ME, CNPJ/CPF: 01669084000113, por estar 
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos 
Eletrônico - e-Proc - nº 00544523020198272729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL,, bem como, para, no prazo 
de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S) 20190031759, inscrita em 24/05/2019, 
referente à MUL-POST - MULTA - INFRACAO DE POSTURAS- AUTO DE INFRAÇÃO: 011956; 20190031760, inscrita em  
24/05/2019, referente à TLF - TX LIC FUNCIONAMENTO; 20190031761, inscrita em 24/05/2019, referente à TLS - TX LIC 
SANITARIA,  cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo é de  e R$ 3.221,72 (Três Mil e Duzentos e Vinte e 
Um Reais e Setenta e Dois Centavos), que deverá ser acrescido dos juros e multa de mora e encargos, ou, garantir(em) a 
Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a 
atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por 
terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte 
executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, para 
que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na 
forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, data 
certificada pelo sistema. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: ISNEY MENDES DOS SANTOS, CNPJ/CPF: 13099300000111, por estar 
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos 
Eletrônico - e-Proc - nº 00525617120198272729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL,, bem como, para, no prazo 
de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S) 20190033616, inscrita em  06/03/2017, 
referente à TLF - TX LIC FUNCIONAMENTO; 20190033617, inscrita em 06/03/2017, referente à TLS - TX LIC SANITARIA,  cujo 
valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo é de  e R$ 3.012,83 (Três Mil e Doze Reais e Oitenta e Três 
Centavos), que deverá ser acrescido dos juros e multa de mora e encargos, ou, garantir(em) a Execução: efetuando depósito em 
dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo 
fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos 
termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador 
especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de todos e 
ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira 
Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, data certificada pelo sistema. (AS) Wagner 
Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: ROBSON GOMES BARBOSA, CNPJ/CPF: 10524748000147, por estar 
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos 
Eletrônico - e-Proc - nº 00525694820198272729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL,, bem como, para, no prazo 
de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S) 20190033623, inscrita em  06/03/2017, 
referente à TLF - TX LIC FUNCIONAMENTO; 20190033624, inscrita em 06/03/2017, referente à TLS - TX LIC SANITARIA,  cujo 
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valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo é de  e R$ 2.173,67 (Dois Mil e Cento e Setenta e Três Reais e 
Sessenta e Sete Centavos), que deverá ser acrescido dos juros e multa de mora e encargos, ou, garantir(em) a Execução: 
efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização 
monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e 
aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será 
NOMEADO curador especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, para que chegue ao 
conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei. Eu 
_____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, data certificada pelo 
sistema. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: GIVAGO FERNANDES DE SOUSA, CNPJ/CPF: 03838705343, por estar 
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos 
Eletrônico - e-Proc - nº 00497391220198272729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL,, bem como, para, no prazo 
de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S) 20190029050 , inscrita em 24/05/2019, 
referente à MUL-MAMB - MULTA - INFRACAO MEIO AMBIENTE,  cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito 
executivo é de  e R$ 21.263,85 (Vinte e Um Mil e Duzentos e Sessenta e Três Reais e Oitenta e Cinco Centavos), que deverá 
ser acrescido dos juros e multa de mora e encargos, ou, garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste 
Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando 
bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso 
IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a 
Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar 
ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que 
digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, data certificada pelo sistema. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - 
Mat. 226651. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: MARCUS COSTA RODRIGUES NETO, CNPJ/CPF: 99426498168, por 
estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – 
Autos Eletrônico - e-Proc - nº 00073914220208272729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL,, bem como, para, no 
prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S) 20190007213, inscrita em 
21/06/2018, referente à ITBI-RURAL - ITBI RURAL,  cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo é de  e R$ 
2.383,38 (Dois Mil e Trezentos e Oitenta e Três Reais e Trinta e Oito Centavos), que deverá ser acrescido dos juros e multa de 
mora e encargos, ou, garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial 
de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à 
penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, 
fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em 
caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente 
que será publicado na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. 
Palmas – TO, data certificada pelo sistema. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: LEANDRO RODRIGUES VIANA, CNPJ/CPF: 82781745391, por estar 
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos 
Eletrônico - e-Proc - nº 00076997820208272729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL,, bem como, para, no prazo 
de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S) 20190007267, inscrita em 22/07/2016, 
referente à IPTU - IPTU - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA; 20190007268, inscrita em 
28/08/2018, referente à ITBI - ITBI - IMP TRANSMISSAO BENS IMOVEIS; 20190007269, inscrita em 04/01/2019, referente à 
IPTU REV - IPTU REVISADO,  cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo é de  e R$ 11.864,63 (Onze Mil e 
Oitocentos e Sessenta e Quatro Reais e Sessenta e Três Centavos), que deverá ser acrescido dos juros e multa de mora e 
encargos, ou, garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de 
crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à 
penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, 
fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em 
caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente 



ANO XXXII-DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 4802 PALMAS-TO, QUARTA-FEIRA, 26 DE AGOSTO DE 2020 54 

 

 
 

que será publicado na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. 
Palmas – TO, data certificada pelo sistema. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 

Editais de intimações de sentença com prazo de 15 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
EDITAL DE INTIMAÇÃO Prazo: 15 (quinze) dias O Magistrado, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem 
ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de Palmas, processam os 
autos de Execução Fiscal nº 5035633-67.2013.8.27.2729 , proposta pelo MUNICIPIO DE PALMAS em face de BELEZA PURA 
COSMÉTICOS LTDA, CNPJ/CPF nº 05533770000113, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada que atualmente 
encontra-se em lugar incerto e não sabido, para tomar ciência do inteiro teor da r. sentença proferida no evento n.º 56 dos autos 
em epígrafe, a seguir transcrito: ANTE O EXPOSTO, estando satisfeita a obrigação pelo pagamento, com fulcro nos artigos 
924, inciso II, e 925, ambos do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA A PRESENTE EXECUÇÃO FISCAL. 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 Custas pela parte executada. Honorários já foram pagos no âmbito administrativo. Havendo 
renúncia ao prazo recursal, ou decorrido in albis, certifique-se o trânsito em julgado, procedam-se as baixas necessárias e 
arquivem-se os autos. Intime-se e cumpra-se. Palmas, data certificada pelo sistema. GIL DE ARAÚJO CORRÊA Juiz de Direito. 
Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 14 de maio de 2020. 
(AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
EDITAL DE INTIMAÇÃO Prazo: 15 (quinze) dias O Magistrado, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem 
ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de Palmas, processam os 
autos de Execução Fiscal nº 0031550-59.2014.8.27.2729 , proposta pelo MUNICIPIO DE PALMAS em face de LUIZ CARLOS 
CLEMENTE BORBA, CNPJ/CPF nº 449.387.641-72, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada que atualmente 
encontra-se em lugar incerto e não sabido, para tomar ciência do inteiro teor da r. sentença proferida no evento n.º 40 dos autos 
em epígrafe, a seguir transcrito: ANTE O EXPOSTO, estando satisfeita a obrigação pelo pagamento, com fulcro nos artigos 
924, inciso II, e 925, ambos do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA A PRESENTE EXECUÇÃO FISCAL. Havendo 
constrição judicial de bens ou valores, providenciem-se as liberações necessárias, observando-se no caso de penhora via 
BACENJUD que o respectivo alvará deverá ser expedido conforme requerido pela Exequente e, no caso de ausência de 
requerimento da Fazenda Pública, deverá ser expedido em favor da parte executada. Caso a constrição recaia sobre bem 
imóvel, oficie-se ao CRI determinando o seu cancelamento, cuja averbação ficará condicionada ao prévio recolhimento dos 
respectivos emolumentos pela parte interessada. Custas pela parte executada. Honorários já foram pagos no âmbito 
administrativo. 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. Intimem-se. Cumpra-se. GIL DE ARAÚJO CORRÊA Juiz de Direito. Eu _____, 
Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 14 de maio de 2020. (AS) 
Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
EDITAL DE INTIMAÇÃO Prazo: 15 (quinze) dias O Magistrado, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem 
ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de Palmas, processam os 
autos de Execução Fiscal nº 0036962-34.2015.8.27.2729 , proposta pelo MUNICIPIO DE PALMAS em face de J E MARTINS 
DA SILVA, CNPJ/CPF nº 13501891000101, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada que atualmente encontra-se em 
lugar incerto e não sabido, para tomar ciência do inteiro teor da r. sentença proferida no evento n.º 52 dos autos em epígrafe, a 
seguir transcrito: ANTE O EXPOSTO, estando satisfeita a obrigação pelo pagamento, com fulcro nos artigos 924, inciso II, e 
925, ambos do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA A PRESENTE EXECUÇÃO FISCAL. 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 Custas pela parte executada. Honorários já foram pagos no âmbito administrativo. EXPEÇA-SE o 
respectivo Alvará Judicial em favor da parte executada para o levantamento do montante no valor de R$ 1.820,09 (um mil, 
oitocentos e vinte reais e nove centavos), com seu respectivo rendimento, constrito via BacenJud no evento 44. Havendo 
renúncia ao prazo recursal, ou decorrido in albis, certifique-se o trânsito em julgado, procedam-se as baixas necessárias e 
arquivem-se os autos. Intime-se e cumpra-se. Palmas, data certificada pelo sistema. GIL DE ARAÚJO CORRÊA Juiz de Direito. 
Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 14 de maio de 2020. 
(AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
EDITAL DE INTIMAÇÃO Prazo: 15 (quinze) dias O Magistrado, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem 
ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de Palmas, processam os 
autos de Execução Fiscal nº 0036340-81.2017.8.27.2729 , proposta pelo MUNICIPIO DE PALMAS em face de PAULO 
FABRICIO DIAS JUNIOR, CNPJ/CPF nº  826.473.139-20, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada que atualmente 
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encontra-se em lugar incerto e não sabido, para tomar ciência do inteiro teor da r. sentença proferida no evento n.º 36 dos autos 
em epígrafe, a seguir transcrito: ANTE O EXPOSTO, estando satisfeita a obrigação pelo pagamento, com fulcro nos artigos 
924, inciso II, e 925, ambos do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA A PRESENTE EXECUÇÃO FISCAL. 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. Custas pela parte executada. Honorários já foram pagos no âmbito administrativo. 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. Intimem-se. Cumpra-se. GIL DE ARAÚJO CORRÊA Juiz de Direito. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, 
Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 14 de maio de 2020. (AS) Wagner Ferreira Marinho – 
Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
EDITAL DE INTIMAÇÃO Prazo: 15 (quinze) dias O Magistrado, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem 
ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de Palmas, processam os 
autos de Execução Fiscal nº  5000873-78.2002.8.27.2729, proposta pelo ESTADO DO TOCANTINS  em face de LUIZ CLAUDIO 
DE LUNA FREIRE, CNPJ/CPF nº 38146585000125, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada que atualmente encontra-
se em lugar incerto e não sabido, para tomar ciência do inteiro teor da r. sentença proferida no evento n.º 54 dos autos em 
epígrafe, a seguir transcrito: ANTE O EXPOSTO, e o mais que dos autos consta, com fulcro no art. art. 40, § 4º da Lei 6.830/80, 
reconheço a PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE do crédito tributário descrito na CDA que instrui a inicial, e, por conseguinte, 
JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO , nos termos do art. 487, II c/c art. 924, V, ambos do CPC. 
Sem custas, por ser a Exequente isenta, nos termos do Art. 39 da Lei 6.830/80. Sem honorários, uma vez que não houve 
manifestação nos autos de eventual patrono da parte executada. Havendo renúncia ao prazo recursal, ou decorrido in albis, 
certifique-se o trânsito em julgado, procedam-se as baixas necessárias e arquivem-se os autos. Intime-se. Cumpra-se. Palmas, 
data certificada pelo sistema e-Proc. GIL DE ARAÚJO CORRÊA Juiz de Direito. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
EDITAL DE INTIMAÇÃO Prazo: 15 (quinze) dias O Magistrado, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem 
ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de Palmas, processam os 
autos de Execução Fiscal nº 5001100-24.2009.8.27.2729 , proposta pelo MUNICIPIO DE PALMAS em face de REGINALDO 
ALVES DOS SANTOS, CNPJ/CPF nº 626.609.931-49, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada que atualmente 
encontra-se em lugar incerto e não sabido, para tomar ciência do inteiro teor da r. sentença proferida no evento n.º 35 do inteiro 
teor dos termos da sentença em anexo, requerendo, no prazo de quinze (15) dias, o que for de direito, bem como, a informar 
conta bancária de sua titularidade, especificando a operação, agência, número do banco e o tipo de conta, para que seja 
expedido alvará judicial eletrônico de transferência dos valores constritos .dos autos em epígrafe, a seguir transcrito: ANTE O 
EXPOSTO, estando satisfeita a obrigação pelo pagamento, com fulcro nos artigos 924, inciso II, e 925, ambos do Novo Código 
de Processo Civil, JULGO EXTINTA A PRESENTE EXECUÇÃO FISCAL . Havendo constrição judicial de bens ou valores, 
providenciem-se as liberações necessárias, observando-se no caso de penhora via BACENJUD que o(s) respectivo(s) alvará(s) 
deverá(ão) ser expedido(s) conforme requerido pela Exequente e, no caso de ausência de requerimento da Fazenda Pública, 
deverá ser expedido em favor da parte executada. EXPEÇA-SE o respectivo Alvará Judicial em favor da parte executada para o 
levantamento do montante constrito no evento 26, acrescido de seu rendimento. 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. Custas pela parte executada. Honorários já foram pagos no âmbito administrativo. 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. Palmas, data especificada no sistema. GIL DE ARAÚJO CORRÊA Juiz de Direito. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
EDITAL DE INTIMAÇÃO Prazo: 15 (quinze) dias O Magistrado, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem 
ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de Palmas, processam os 
autos de Execução Fiscal nº 5002216-31.2010.8.27.2729, proposta pelo MUNICIPIO DE PALMAS em face de JOSE SANTOS 
DE SOUZA, CNPJ/CPF nº 426.575.391-49, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada que atualmente encontra-se em 
lugar incerto e não sabido, para tomar ciência do inteiro teor da r. sentença proferida no evento n.º 47 do inteiro teor dos 
termos da sentença em anexo, requerendo, no prazo de quinze (15) dias, o que for de direito, bem como, a informar 
conta bancária de sua titularidade, especificando a operação, agência, número do banco e o tipo de conta, para que seja 
expedido alvará judicial eletrônico de transferência dos valores constritos . dos autos em epígrafe, a seguir transcrito: 
ANTE O EXPOSTO, estando satisfeita a obrigação pelo pagamento, com fulcro nos artigos 924, inciso II, e 925 do Novo Código 
de Processo Civil, JULGO EXTINTA A PRESENTE EXECUÇÃO FISCAL. Havendo constrição judicial de bens, providenciem-se 
as liberações necessárias, observando-se no caso da 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. 
Custas pela parte executada. Honorários já foram pagos no âmbito administrativo. EXPEÇA-SE o respectivo Alvará Judicial em 
favor da parte executada para o levantamento do montante de R$ 222,11 (duzentos, vinte dois reais e onze centavos) , acrescido 
de seu rendimento, constrito via BacenJud no evento 39. Havendo renúncia ao prazo recursal, ou decorrido in albis, certifique-se 
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o trânsito em julgado, procedam-se as baixas necessárias e arquivem-se os autos. Intime-se e cumpra-se. Palmas - TO, data 
certificada pelo sistema e-proc. GIL DE ARAÚJO CORRÊA Juiz de Direito. 
 

Vara especializada no combate à violência contra a mulher 

Editais de intimações de sentença com prazo de 30 dias 
EDITAL Nº 1233904 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA COM PRAZO DE 30 DIAS 
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 
Ação Penal nº 00259574420178272729 
Denunciado: WALISSON RODRIGUES QUEIROZ 
O MM. Juiz de Direito titular desta Vara Especializada no combate à Violência Domestica e Familiar contra a Mulher da Comarca 
de Palmas – TO, faz saber a todos que tramita neste Juízo o auto de Ação Penal nº, 00259574420178272729, tendo como 
Denunciado WALISSON RODRIGUES QUEIROZ, brasileiro, natural deGurupi-TO, técnico em informática, nascido aos 
05/12/1987,separado, filho José de Ribamar Queiroz da Silva e BereniceRodrigues Queiroz, inscrito no RG sob n° 690.667 2ª 
ViaSSP/TO e CPF n° 730.241.121-20. E como o denunciado encontra-se atualmente em local incerto e não sabido, fica 
INTIMADO pelo presente edital, da sentença proferida, a partir de sua parte dispositiva, a seguir transcrita: “(...) III – 
DISPOSITIVO.  Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão punitiva estatal formulada na denúncia, motivo pelo 
qual ABSOLVO o(a)(s) acusado (a)(s) no que diz respeito à conduta delituosa que lhe(s) fora imputada, por não considerar 
existente prova suficiente para a condenação e nos termos do CPP, art. 386, VII. Sem custas, já que havida absolvição. Ausente 
a figura de defensor dativo, sem honorários. ACUSAÇÃO E DEFESA RENUNCIAM AO PRAZO RECURSAL. Frente a renuncia 
ao prazo recursal e intimação do denunciado e da ofendida na audiência, com publicação da sentença, aguarde-se o prazo e 
concretizado o trânsito em julgado sem alteração, fica autorizado o levantamento do eventual valor depositado a título de fiança e 
comunicação junto aos órgãos próprios de informações criminais, no que couber. Sentença publicada em audiência, saindo os 
presentes intimados, notadamente a ofendida. Registre-se em pasta própria para tal finalidade. Intimem-se pessoalmente o 
acusado, intimada neste ato a vitima(s) ou representante(s) legal(is). JUNTE-SE O TERMO AOS AUTOS CIENTIFICANDO AS 
PARTES A RESPEITO. Providencie-se o necessário e ultimadas as providências, arquivem-se os autos. Palmas, 20 de agosto 
de 2018. Dr. Antiógenes Ferreira de Souza – Juiz de Direito”. E, para que não se alegue ignorância, foi expedido o presente 
edital, que será publicado no Diário da Justiça e afixado no local de costume. Palmas-TO, aos 25/08/2020. Eu, Juliene Lemes 
Pedreira Maya, o digitei. Dr. Antiógenes Ferreira de Souza – Juiz de Direito. 
 

PORTO NACIONAL 
1ª vara cível 

Editais 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Doutor ADRIANO GOMES DE MELO 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 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL Nº 
0012786-59.2018.8.27.2737/TO - AUTOR: CENTRO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA DO ROSARIO - COLEGIO SAGRADO 
CORAÇAO DE JESUS -ADVOGADO: MARIA LOHANA HEXANA DE MOURA SILVA SIQUEIRA (OAB TO8031)-
 ADVOGADO: ALESSANDRA DANTAS SAMPAIO (OAB TO1821) - RÉU: HALYSSON LUSTOSA PARIÃO e JULIANA 
SANTANA SOARES - INTERESSADO: DEFENSORIA PÚBLICA - Valor da causa R$ 28.242,01 - Por este meio CITAR os 
executados : HALYSSON LUSTOSA PARIÃO e JULIANA SANTANA SOARES, nos autos em epígrafe, atualmente em lugar 
incerto e não sabido, para tomar ciência da. PENHORA  do BACENJUD valor bloqueado no importe de R$ 868,12,conforme 
extrato constante no Evento 54. Tudo conforme Despacho/Decisão evento  transcrito: “DESPACHO/DECISÃO - Atento ao 
petitório da parte exequente quanto a busca de novos endereços, verifica-se que já foram realizadas tal diligências, conforme se 
observa nos eventos 17,18 e 32. Portanto, prejudicado o pedido do evento 57. Intime-se a parte executada, acerca da penhora 
efetivada, por meio de edital. Após, intime-se a parte exequente para os fins de direito, no prazo de quinze dias. Nada sendo 
requerido, promova-se o arquivamento, nos termos do artigo 921, §1º do CPC . Adriano Gomes de Melo Oliveira – Juiz de 
Direito”. DVERTÊNCIA: Os executados poderão, querendo, oferecer defesa no prazo legal. 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 06 dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte (06/08/2020). Eu, Elvanir Matos Gomes, 
Técnica Judiciária, digitei. ADRIANO GOMES DE MELO OLIVEIRA, MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível - CERTIDÃO: 
CERTIFICO E DOU FÉ que afixei uma via do presente no placar do fórum local. Porteira dos Auditórios –técnica Judiciária – 
Lucimara Pereira Cardoso - 24/08/2020. 
 
EDITAL Nº 1138048 - EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Doutor ADRIANO GOMES DE MELO 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 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL Nº 
5000560-15.2010.8.27.2737/TO, AUTOR: CENTRO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA DO ROSARIO - COLEGIO SAGRADO 



ANO XXXII-DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 4802 PALMAS-TO, QUARTA-FEIRA, 26 DE AGOSTO DE 2020 57 

 

 
 

CORAÇAO DE JESUS, ADVOGADO: MARIA LOHANA HEXANA DE MOURA SILVA SIQUEIRA (OAB 
TO8031), ADVOGADO: ALESSANDRA DANTAS SAMPAIO (OAB TO1821), RÉU: GESNERIA SARAIVA KRATKA -
 ADVOGADO: DENIZE SOUZA LEITE (DPE)., Por este meio CITAR o executado: GESNERIA SARAIVA KRATKA, , nos autos 
em epígrafe, atualmente em lugar incerto e não sabido, para tomar ciência da. PENHORA  BACENJUD efetivada nos autos, 
conforme extrato constante no Evento 89 do valor bloqueado no importe de R$ 449,53 ,. Tudo conforme Despacho/Decisão 
evento 94 transcrito: “DESPACHO/DECISÃO – Evento 92: Intime-se a parte executada acerca da penhora efetiva nos autos, nos 
endereços indicados pela parte exequente, com oportunidade de manifestação no prazo de 15 dias. Providenciem-se o 
necessário. Após, intime-se a parte exequente para os fins de direito, no prazo de quinze dias. Nada sendo requerido, promova-
se o arquivamento, nos termos do artigo 921, §1º do CPC. Int. Adriano Gomes de Melo Oliveira – Juiz de Direito”. DVERTÊNCIA: 
O executado podera, querendo, oferecer defesa no prazo legal. 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 07 dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte (07/08/2020). Eu, Elvanir Matos Gomes, Técnica Judiciária, digitei. 
ADRIANO GOMES DE MELO OLIVEIRA, MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível - CERTIDÃO: CERTIFICO E DOU FÉ que afixei 
uma via do presente no placar do fórum local. Porteira dos Auditórios –técnica Judiciária – Lucimara Pereira Cardoso - 
24/08/2020. 
 

Vara de família, sucessões, infância e juventude 
Editais de citações com prazo de 20 dias 

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL Nº 5000751-26.2011.8.27.2737/TO 
AUTOR: ISLAINE MARINHO LEAL 
RÉU: MARCELO ALCANTARA DE OLIVEIRA 
RÉU: LYRIO ALCANTARA DE OLIVEIRA 
RÉU: JOVINA ABADIA DE OLIVEIRA 
EDITAL Nº 1235138  
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS 
A Doutora  HÉLVIA TÚLIA SANDES PEDREIRA, Juíza de Direito da Vara de Família, Sucessões, Infância e Juventude da 
Comarca de Porto Nacional, CITA o requerido LYRIO ALCANTARA DE OLIVEIRA, residente em local incerto e não sabido, para 
os termos da Ação de  Procedimento Comum Cível, autos nº 5000751-26.2011.8.27.2737, que lhe move ISLAINE MARINHO 
LEAL. CIENTIFICA-O de que tem o  prazo de 15(quinze) dias, para contestar a ação, sob pena de presumir - se como 
verdadeiros os fatos afirmados pela autora. Caso ocorra revelia lhe será nomeado curador especial (art.344 e ressalvadas do 
art. 345 ambos do CPC). 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 
25/08/2020 Eu, Rosana Cardoso Maia- Técnica Judiciária que a digitei. HÉLVIA TÚLIA SANDES PEDREIRA - Juíza de Direito. 
 
INVENTÁRIO Nº 0001379-95.2014.8.27.2737/TO 
AUTOR: MARIA GLAYDE FEITOSA DA SILVA PORTELADO 
RÉU: MARIA DO AMAPARO FEITOSA DA SILVA 
EDITAL Nº 1015762 
EDITAL DE CITAÇÃO DO HERDEIRO -  THATIELLE RODRIGUES DA SILVA  (PRAZO DE 20 DIAS) 
A Doutora  HÉLVIA TÚLIA SANDES PEDREIRA, Juíza de Direito da Vara de Família, Sucessões, Infância e Juventude da 
Comarca de Porto Nacional, CITA o(a) (s)herdeiro(s) THATIELLE RODRIGUES DA SILVA, brasileiro, nascido em 28/09/1994, 
filha de Célia Maria Rodrigues da Silva e Jose Caetano da Silva, natural de Brasilia/DF, CPF n.º 45343068812, residente(s) e 
domiciliado(s) em lugar incerto e não sabido, para no prazo de 15(quinze) dias e por intermédio de advogado legalmente 
habilitado e constituído, falar sobre as primeiras declarações, prestadas pela inventariante no inventário nº 0001379-
95.2014.8.27.2737 dos bens deixados por Maria do Amparo Feitosa da Silva, assim como para acompanhar o processo em 
todos os seus termos, atos e incidentes, até final partilha e sua homologação, tudo sob as penas da lei. 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. Eu, Rosana Cardoso Maia- Técnica Judiciária, 
digitei. HÉLVIA TÚLIA SANDES PEDREIRA -  JUÍZA DE DIREITO. 
 

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

Editais de citações com prazo de 20 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE VINTE DIAS 
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL Nº 0002318-61.2017.8.27.2740/TO 
AUTOR: PALMED-PALMAS MEDICAMENTOS LTDA 
RÉU: TOCANTINS ATACADÃO DOS REMÉDIOS LTDA ME 
EDITAL Nº 1237539 
O Doutor CARLOS ROBERTO DE SOUSA DUTRA, Juiz de Direito titular da Vara de Família, Sucessões, Infância, Juventude e 
Cível desta cidade e Comarca de Tocantinópolis FAZ SABER a todos que o presente Edital virem, ou dele conhecimento tiverem 
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que por este Juízo e respectiva Escrivania, processam os autos de Execução de Título Extrajudicial, autuada sob o n° 
00023186120178272740, chave nº 105131399817  tendo como requerente PALMED-PALMAS MEDICAMENTOS LTDA e como 
requerido TOCANTINS ATACADÃO DOS REMÉDIOS LTDA ME, sendo o presente para CITAR o executado TOCANTINS 
ATACADÃO DOS REMÉDIOS LTDA ME, CNPJ n° 22.114.299/0001-48, atualmente em local incerto e não sabido, do inteiro 
teor da presente ação, informando-o, que poderá oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de serem 
presumidos verdadeiros os fatos narrados na Inicial, conforme dispõe os art. 335 e 344, do Código de Processo 
Civil. DESPACHO: “As informações acostadas aos eventos 22 a 24 indicam o endereço da requerida o mesmo constante na 
inicial no qual a citação restou infrutífera, evento 13. Ante o exposto, defiro pedido do evento 18 quanto à citação por edital. Cite-
se por edital com prazo de 20 (vinte) dias. Cumpra-se. Tocantinópolis-TO, data do protocolo eletrônico. HELDER CARVALHO 
LISBOA Juiz de Direito” O presente edital foi expedido para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar 
ignorância, sendo que uma via será afixada no átrio do Fórum desta Comarca, bem como será publicado na forma da 
lei. Tocantinópolis, data e hora certificadas pelo sistema. CARLOS ROBERTO DE SOUSA DUTRA Juiz de Direito 
 

PUBLICAÇÕES PARTICULARES 
GURUPI 

1º Vara Cível 
  
Usucapião Nº 0006566-90.2018.8.27.2722/TO 
AUTOR: VILMAR LIMA FEITOZA 
AUTOR: ARLENE MIRANDA DE ALMEIDA 
RÉU: COFILENGE ENGENHARIA LTDA 
  

EDITAL Nº 597745 
  
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 20 DIAS 
CITANDO: COFILENGE ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 02633196000187, atualmente em local incerto e não sabido. 
OBJETIVO: Citação do requerido COFILENGE ENGENHARIA LTDA, dos autos nº 0006566-90.2018.8.27.2722/TO, Ação de 
Cobrança que lhe move VILMAR LIMA FEITOZA e ARLENE MIRANDA DE ALMEIDA, inscrito no CPF/CNPJ sob o nº 
84525843187 e 00956415130, do inteiro teor da petição inicial, bem como para, no prazo de 15 (quinze) dias, apreesentar 
contestação, sob pena de serem presumidos aceitos por verdadeiros os fatos articulados na inicial, e ainda revelia e confissão 
(art. 285 e 319 e 802 e 803 do CPC). E, para que ninguém possa alegar ignorância, o MM. Juiz de Direito mandou expedir este 
edital que será publicado na forma da lei. Gurupi-TO, 06 de MAIO 2020. Eu, JOAO CARLOS RESPLANDES MOTA, Chefe de 
Secretaria, o digitei e assino. Adriano Morelli. Juiz de Direito. 
 

SEÇÃO ADMINISTRATIVA 

CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA 
Comunicados 

 
Município e Comarca de Tubarão 

2° TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS 
Ofício n° 030/2020                                                                                                                                                       Tubarão, 11 de 
agosto de 2020. 
Assunto:       Inutilização de papel de segurança (Apostila de Haia) 
  
                      Senhores, 
                     Em cumprimento ao art. 16 do Provimento n° 62 do CNJ, comunico-vos a utilização do formulário n° A5517908 da 
Apostila de Haia em razão de erro de impressão, sendo a respectiva folha destruída por trituração. 
                    Atenciosamente, 

Gustavo Soares de Souza Lima 
Tabelião 

 
PRIMEIRO 

TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS 
MARIANA VIEGAS CUNHA – Tabeliã 

Ofício n° 148/2020 
Balneário Camboriú, 11 de Agosto de 2020. 

          Excelentíssimos Corregedores, 
          Em cumprimento ao disposto no art. 16 do Provimento n° 62 do Conselho Nacional de Justiça, informamos a inutilização 
de papel de segurança utilizado para o ato de aposição: 
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A6163770 / A6163765 / A6163767 / A6163766 / A6163769 / A6163768 / A6163873 
A6163860 / A6163913 / A6163904 / A6163920 / A6163921 / A6163933 / A6163900 
A6163917 / A6163950 / A6163955 / A6163951 / A6163935 / A6163990 / A6163657 
A6163906 / A6163905 / A6163903 / A6163902 / A6163901 / A6164409 / A6164455 
A6163957 / A6163899 / A6163915 / A6163909 / A6163908 / A6163907 / A6164004 

A6163916 / A6163914 / A6163911 / A6163912 / A6163910 
  
          As inutilizações se deram em decorrência de erro de impressão e as folhas foram destruídas de acordo com os termos 
legais previsto para este procedimento, conforme a Certidão em anexo. 
          Na oportunidade, apresento meus respeitos e protestos de elevada estima e distinta consideração. 
  

Ligia Cristina Knorst Ripplinger Casagrande 
Escrevente 

 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

ESTADO DE SANTA CATARINA 
COMARCA DE BLUMENAU 

LUIZ RODOLFO BUCH 
TABELIÃO 

                                     Blumenau, 11 de agosto de 2020. 
     Prezados (as) Senhores (as) 
    Em cumprimento ao disposto no artigo 16 do Provimento 62/CNJ, venho por meio deste comunicar a inutilização de papel de 
segurança utilizado para o ato de apostilamento durante o período de 01/06/2020 a 31/07/2020. 

  N° de Controle 

A5745893   

A5746018 

A5746123 

A5746124 

A5746174 

A5746229 

A5746270 

A5746271 

A5746384 

A5746387 

A5746388 

A5746393 

     Sem mais para o momento. 
     Atenciosamente, 

Daniela Oechster de França 
Escrevente Notarial 

BLUMENAU TERCEIRO TABELIONATO DE  
NOTAS E PROTESTO DE TÍTULOS  

CNPJ 83 545 749/0001-41    Inscr. Estadual ISENTO 
Rua 15 de Novembro, n° 974 – Fone/Fax (47) 3326-2100 

WWW.3tabbnu.com.br – procuração@3tabbnu.com.br 
CEP 89010-002 – BLUMENAU – SANTA  

CATARINA 
 

PODER JUDICIÁRIO 
Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Goiás 

Secretaria-Geral 
  

Esta comunicação deverá se fazer acompanhar de cópia integral do processo. 
Seguidamente, publique-se no Portal TJdocs e no Diário da Justiça. 
A reprodução deste despacho servirá como ofício circular. 
Por fim, cumpridas as providências, arquivem-se os autos. 
Á Secretaria-Executiva para diligenciar. 
Goiânia, datado e assinado digitalmente. 
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Rui Gama da Silva 
Secretário-Geral da Corregedoria 

Por Delegação/Portaria n° 17/2019 
 

PODER JUDICIÁRIO 
Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Goiás 

Secretaria-Geral 
  
Processo n° : 201908000184106 
Nome           : Diretoria do Foro da Comarca de Anápolis 
Assunto       : Comunicação 
  
DESPACHO/OFÍCIO CIRCULAR N° 386 /2020 
  
     Trata-se do Ofício n° 193/2019, subscrito pleo Juiz de Direito do Foro da Comarca de Anápolis, Dr. Ricardo Silveira Dourado, 
por meio do qual comunica a inutilização dos papéis de segurança n° A3141424, A3141487 e A3141498, usados para o ato de 
aposição de Apostila – Convenção de Haia, do 1° Tabelionato de Notas da referida Comarca (evento 1). 
     Instada, a Assessoria Correicional sugeriu o encaminhamento dos autos ao Diretor do Foro para se atentar à disposição 
contida no Provimento n° 58/2016, do Conselho Nacional de Justiça  - CNJ, a respeito da Comunicação de inutilização do papel 
de segurança a ser adotado nos apostilamentos de documentos, conforme previsão de Haia (evento 2). 
    Nessa senda, o Tabelião do 1° Ofício de Notas de Anápolis juntou aos autos a certidão de destruição dos papéis de 
segurança, em efetivo cumprimento aos mandamentos legais vigentes (evento 4). 
     Em análise, a Assessoria Correicional sugeriu a ampla divulgação do fato por meio de ofício circular a todos os diretores de 
Foro das Comarcas de todo o Estado de Goiás (evento 5). 
     Evidenciada a relevância do comunicado acima, de ordem do Corregedor-Geral da Justiça, Desembargador Kisleu Dias 
Maciel Filho, dêem-se ciência a Corregedoria-Geral de todos os Tribunais de Justiça dos Estados da Federação e do Distrito 
Federal e  a todos os Diretores de Foro deste Estado, para conhecimento próprio e transmissão a todo serviço extrajudicial, nos 
termos do artigo 16 do Provimento n° 62/2017 do CNJ e artigo 153 do Código de Normas e Procedimentos do Foro Extrajudicial 
do Estado de Goiás. 
 

DIRETORIA GERAL 
Portarias 

Portaria Nº 1550/2020 - PRESIDÊNCIA/DIGER/DIADM/DCC, de 24 de agosto de 2020 
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 126/2020, referente ao Processo Administrativo 20.0.000011186-5, celebrado por este 
Tribunal de Justiça e a Caixa Econômica Federal???, que tem por objeto a contratação, em caráter de exclusividade, de 
Instituição Financeira pública ou privada para prestar os serviços financeiros de processamento, recebimento, repasse, 
administração e o pagamento de depósitos judiciais, precatórios e requisições de pequeno valor – RPV, sob aviso e à 
disposição da Justiça Estadual do Tocantins. 
RESOLVE: 
Art. 1º. Designar o servidor Gizelson Monteiro de Moura, matrícula nº 156546, como gestor do contrato nº 126/2020, e o 
servidor Valdeir Gomes de Santana, matrícula nº 161067, como substituto, para, nos termos do “caput” do artigo 67 da Lei nº. 
8.666/93, conhecerem as obrigações mútuas previstas no instrumento de contratual, acompanhar e fiscalizar até a sua 
completa execução. 
Parágrafo único – Verificada a ocorrência de falta ou defeito na execução do contrato, o gestor notificará a contratada para 
regularização do apontamento, caso em que, não sendo atendido ou justificado, no prazo estabelecido, deverá informar à 
autoridade competente sobre o ocorrido, para fins de aplicação das penalidades. 
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Jonas Demostene Ramos 
 Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1511/2020, de 26 de agosto de 2020 
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 2020/76688 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 
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Art. 1º Conceder à servidora Nadia Maria Corrente Mota, CHEFE DE SERVIÇO, Matrícula 301864, o valor de R$ 
984,95, relativo ao pagamento de 4,5 (quatro e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 253,22, descontado o valor de R$ 154,54, 
conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Miracema do Tocantins-TO, no 
período de 21/08/2020 a 25/08/2020, com a finalidade de coordenar a mudança do arquivo do Fórum velho para a nova sede, e 
realizar trabalhos correlatos da DIADM/DSG, para a perfeita inauguração da Comarca de Miracema do Tocantins, conforme SEI 
20.0.000016284-2.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 

DIRETORIA ADMINISTRATIVA 

CENTRAL DE COMPRAS 
Extratos 

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO 
PROCESSO: 20.0.000016848-4 
PREGÃO ELETRÔNICO – SRP nº. 86/2019 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº. 101/2020 
NOTA DE EMPENHO: 2020NE02540 
CONTRATANTE: Fundo Especial de Modernização e Aprimoramento do Poder Judiciário. 
CONTRATADA: Milan Móveis Indústria e Comércio Ltda. 
CNPJ: 00.300.400/0001-12 
OBJETO: Empenho destinado à aquisição de mobiliários (poltrona interlocutor fixa tipo diretor espaldar médio sem braços – 50 
unidades), para atender as necessidades do Poder Judiciário do Estado do Tocantins. 
VALOR TOTAL: R$ 22.950,00 (Vinte e dois mil, novecentos e cinquenta reais). 
Unidade Gestora: 060100-FUNJURIS. 
Classificação Orçamentária: 0601.02.061.1145.3065 
Natureza de Despesa: 44.90.52 – Subitem: 42 
Fonte de Recursos: 0240 
DATA DA EMISSÃO: 24 de agosto de 2020. 
 
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO 
PROCESSO: 20.0.000011179-2 
PREGÃO ELETRÔNICO – SRP nº. 86/2019 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº. 77/2020 
NOTA DE EMPENHO: 2020NE02542 
CONTRATANTE: Fundo Especial de Modernização e Aprimoramento do Poder Judiciário. 
CONTRATADA: MB Escritórios Inteligentes Ltda - EPP. 
CNPJ: 05.011.479/0001-85 
OBJETO: Empenho destinado à aquisição de mobiliário (sofá de 2 (dois) lugares com braços – 7 unidades e sofá de 1 (um) 
lugar, estrutura cromada com braço lateral – 6 unidades), para atender as necessidades do Poder Judiciário do Estado do 
Tocantins. 
VALOR TOTAL: R$ 27.750,00 (vinte e sete mil, setecentos e cinquenta reais). 
Unidade Gestora: 060100-FUNJURIS. 
Classificação Orçamentária: 0601.02.061.1145.3065 
Natureza de Despesa: 44.90.52 – Subitem: 42 
Fonte de Recursos: 0240 
DATA DA EMISSÃO: 24 de agosto de 2020. 
 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
Avisos de licitações 

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 048/2020 
EXCLUSIVO PARA ME/EPP 

Processo nº 20.0.000001359-6 - UASG 925814 
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 048/2020-SRP (1ª Republicação) 
Tipo: Menor preço por item 
Modo de Disputa: Aberto 
Legislação: Lei n º 10.520/2002 c/c 8.666/93 
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Objeto: Registro de preços para futura contratação de empresa especializada visando a renovação da subscrição do Sistema 
Operacional Oracle Linux e a renovação do suporte técnico e direito a atualizações (Software Assurance) dos produtos 
Microsoft Windows Server, Microsoft Windows Remote Desktop Server User CAL e Microsoft SQL Server Enterprise, 
contemplados com atualizações, patch de correções, suporte técnico 24x7 
 Disponibilidade do Edital: Dia 26 de agosto de 2020.  (www.comprasgovernamentais.gov.br ) 
Data da abertura da sessão: Dia 14 de setembro de 2020, às 08:30 horas (horário Brasília) 
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. 
Nota: Outras informações na Comissão de Licitação deste Tribunal, pelo telefone (063)3218-4590, das 08:00 às 12:00 e das 
14:00 às 19:00 horas, ou pela Internet no site www.tjto.jus.br. 
Pregoeiro: Cláudio Barbosa da Silva 
Palmas - TO, 25 de agosto de 2020. 

Pauline Sabará Souza 
Secretária da CPL 

 
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 063/2020 

EXCLUSIVO PARA ME/EPP 
Processo nº 19.0.000039147-9 - UASG 925814 
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 063/2020-SRP  
Tipo: Menor preço por item/Grupo 
Modo de Disputa: Aberto 
Legislação: Lei n º 10.520/2002 c/c 8.666/93 
Objeto: Registro de preços para futura prestação dos serviços de reabastecimento de gás refino de petróleo, tipo: gás 
liquefeito de petróleo - glp, uso: doméstico, em botijão de 13 kg. 
Disponibilidade do Edital: Dia 26 de agosto de 2020.  (www.comprasgovernamentais.gov.br ) 
Data da abertura da sessão: Dia 10 de setembro de 2020, às 08:30 horas (horário Brasília) 
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. 
Nota: Outras informações na Comissão de Licitação deste Tribunal, pelo telefone (063)3218-4590, das 08:00 às 12:00 e das 
14:00 às 19:00 horas, ou pela Internet no site www.tjto.jus.br. 
Palmas - TO, 25 de agosto de 2020. 

Agno Paixão Saraiva 
Pregoeiro  

 
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 064/2020 

(Republicação do Pregão Eletrônico n.º 043/2020 e 057/2020) 
AMPLA CONCORRÊNCIA 

Processo nº 20.0.000002465-2 - UASG 925814 
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 064/2020-SRP (Republicação do Pregão Eletrônico n.º 043/2020 e 057/2020) 
Tipo: Menor preço por item/Grupo 
Modo de Disputa: Aberto 
Legislação: Lei n º 10.520/2002 c/c 8.666/93 
Objeto: Registro de preços para para contratação futura de empresa especializada em serviços de engenharia para montagem 
de equipamento de energia fotovoltaica ON-GRID. 
Disponibilidade do Edital: Dia 26 de agosto de 2020.  (www.comprasgovernamentais.gov.br ) 
Data da abertura da sessão: Dia 17 de setembro de 2020, às 08:30 horas (horário Brasília) 
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. 
Nota: Outras informações na Comissão de Licitação deste Tribunal, pelo telefone (063)3218-4590, das 08:00 às 12:00 e das 
14:00 às 19:00 horas, ou pela Internet no site www.tjto.jus.br. 
Palmas - TO, 25 de agosto de 2020. 

Agno Paixão Saraiva  
Pregoeiro 

 
CONCORRÊNCIA N° 009/2020 

Processo nº 19.0.000039588-1 
Modalidade:  Concorrência n.º 009/2020 
Tipo:  Menor Preço Global 
Legislação: Lei n º 8.666/93 
Objeto: Contratação de empresa especializada para execução da Reforma do Fórum da Comarca de Wanderlândia/TO. 
Data da Abertura da Sessão/Entrega dos Envelopes: Dia 29 de setembro de 2020, às 14:00 horas (horário local). 
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Local: Sala da Comissão de Licitação localizada no Edifício Amaro Empresarial, situada na Quadra 103 Norte, Rua NO 11, Lote 
2, 3º Andar, Plano Diretor Norte, Palmas/TO, CEP 77.001-036. 
Nota: Outras informações na Comissão de Licitação deste Tribunal, pelo telefone 0xx63-3218-4590, das 08:00 às 12:00 e da 
14:00  às 18:00 horas, no e-mail cpl@tjto.jus.br ou pela Internet no site www.tjto.jus.br. 
Palmas, 25 de agosto de 2020. 

Moacir Campos de Araujo 
Presidente da CPL TJTO. 

 

DIVISÃO DE LICITAÇÃO, CONTRATOS E CONVÊNIOS 
Extratos de contratos 

EXTRATO DE CONTRATO 
PREGÃO ELETRÔNICO - SRP Nº 86/2019 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 80/2020 
PROCESSO 20.0.000011182-2 
CONTRATO Nº 124/2020 
CONTRATANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CONTRATADA: Flexform Indústria E Comércio De Móveis - Ltda 
OBJETO: O presente Instrumento tem por objeto a aquisição de mobiliários para atender as demandas do Poder Judiciário do 
Estado do Tocantins. 
VALOR: O valor ordinário do presente Instrumento fica ajustado em R$ 26.654,40 (vinte e seis mil seiscentos e cinquenta e 
quatro reais e quarenta centavos), compreendendo todas as despesas e custos diretos e indiretos necessários à perfeita 
execução deste Contrato. 
VIGÊNCIA: O presente Contrato terá inicio a partir da data de sua assinatura e vigência no seu respectivo crédito orçamentária 
conforme disposto no art. 57 da Lei n°. 8.666/93, ressalvado o período de garantia dos mobiliários. 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
UNIDADE GESTORA: 060100 - Funjuris 
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 06010.02.061.1145.3065 
NATUREZA DE DESPESA: 44.90.52 
FONTE DE RECURSOS: 0240 
DATA DA ASSINATURA: 25 de agosto de 2020. 
 

DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS 
Portarias 

PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 549/2020, de 25 de agosto de 2020 
A DIRETORA DO FORO DA COMARCA DE ANANÁS, 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) e considerando o protocolo de solicitação nº 2020/76937;  
RESOLVE: 
Art. 1º Designar a servidora CELMA ANJOS DA SILVA, matrícula nº 180356, AUXILIAR JUDICIÁRIO, para, sem prejuízo de 
suas funções, substituir a servidora ARINE MONTEIRO DE SOUSA, matrícula nº 97042, ocupante do cargo efetivo de 
ESCRIVÃO JUDICIAL, da COMARCA DE ANANÁS no período de 27/07/2020 a 31/07/2020, com o consequente pagamento, 
após a certificação referente ao período da efetiva substituição.  

Publique-se. Cumpra-se. 
WANESSA LORENA MARTINS DE SOUSA MOTTA 

DIRETORA DO FORO - 2ª ENTRÂNCIA  
 

DIRETORIA JUDICIÁRIA 
DIRETOR: FRANCISCO DE ASSIS SOBRINHO 

Portarias 
Portaria Nº 1567/2020 - PRESIDÊNCIA/COPESI, de 26 de agosto de 2020 
Dispõe sobre as normas gerais de segurança institucional do Plano de Segurança Orgânico no âmbito do Poder Judiciário do 
Estado do Tocantins. 
A DESEMBARGADORA PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL (COPESI), no uso 
de suas atribuições legais e regimentais e, 
CONSIDERANDO os termos da Resolução nº 291, de 23 de agosto de 2019, do Conselho Nacional de Justiça, que consolida as 
Resoluções sobre a Política e o Sistema Nacional de Segurança do Poder Judiciário e dá outras providências. 
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CONSIDERANDO os princípios e diretrizes previstos na Resolução nº 100, de 21 de novembro de 2019, do Poder Judiciário do 
Tocantins, que institui a Política e o Sistema Orgânico de Segurança, consolida as normas relativas à segurança institucional e 
adota outras providências. 
CONSIDERANDO as disposições previstas na Resolução nº 5, de 9 de abril de 2015, que regulamenta o acesso de pessoas nas 
dependências do Tribunal de Justiça, Fóruns e demais prédios do Poder Judiciário do Estado do Tocantins e estabelece sistema 
de segurança; 
CONSIDERANDO a necessidade de organizar e modernizar a segurança institucional no âmbito do Poder Judiciário do 
Tocantins, padronizando procedimentos, fixando protocolos, medidas e rotinas para as atividades de segurança orgânica do 
Poder Judiciário do Tocantins; 
RESOLVE: 
CAPÍTULO I 
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
Art. 1º Estabelecer as normas gerais de segurança institucional do Plano de Segurança Orgânico (PSO) no âmbito do Poder 
Judiciário do Estado do Tocantins (PJTO), em consonância com os princípios e diretrizes previstos na Resolução CNJ nº 
291/2019 e na Resolução TJTO nº 100/2019, a qual institui a Política e o Sistema Orgânico de Segurança. 
Parágrafo único. Atos normativos próprios fixarão protocolos, medidas e rotinas de segurança que serão difundidos em normas 
e manuais de referência técnica, e serão, sempre que necessário, reavaliados conforme a dinâmica dos fatos e o contexto 
institucional. 
CAPÍTULO II 
DO PLANO DE SEGURANÇA ORGÂNICA 
Art. 2º O PSO é o resultado de um processo harmônico e integrado de procedimentos de interesse da segurança institucional do 
PJTO, voltadas à prevenção, detecção, obstrução e neutralização de ações adversas de qualquer natureza, que venham a 
constituir ameaças à salvaguarda de pessoas, áreas e instalações, patrimônio e materiais, documentação, comunicações e 
sistemas de informações. 
Parágrafo único. A Segurança Orgânica (SEGOR) no âmbito do PJTO compreende as seguintes áreas: 
I – segurança das pessoas; 
II – segurança de áreas e instalações; 
III – segurança do patrimônio e materiais; 
IV – segurança da documentação; 
V – segurança das comunicações e sistemas de informações; 
VI – inteligência. 
Seção I 
Da segurança das pessoas 
Art. 3º A segurança das pessoas abrange o conjunto de medidas e atividades voltadas a assegurar comportamentos adequados 
de modo a proteger a integridade física e moral de magistrados, servidores, colaboradores, usuários e visitantes em face dos 
riscos, concretos ou potenciais, no âmbito do PJTO. 
§ 1º A segurança das pessoas é desempenhada por meio de atividades normatizadas, planejadas, coordenadas, orientadas e 
executadas pela equipe de segurança, sob supervisão da COPESI, com emprego de pessoal, tecnologias, material, equipamento 
e armamento especializado. 
§ 2º A segurança das pessoas será empreendida por servidores e funcionários com atribuições e especialidade na área de 
segurança institucional, em cooperação com as forças de segurança pública e do serviço de vigilância humana armada 
terceirizada. 
§ 3º A segurança das pessoas no âmbito do PJTO, disciplinado por atos próprios, fundamentalmente consiste em: 
I – assegurar o adequado controle de acesso às dependências do TJTO, Fóruns e demais prédios do PJTO, com a devida 
identificação em meio próprio disponível e triagem de segurança por equipamentos detectores de metais e raios-x, onde houver, 
sejam fixos ou 
portáteis; 
II – controlar o acesso e a circulação de pessoas armadas ou portando bolsas, malas ou volumes que possibilitem ocultar objetos 
ou materiais que representem risco à segurança física e das instalações; 
III – acompanhar a entrada e saída de pessoas com materiais das instalações e a realização de alterações nas estruturas 
prediais, tais como reformas, instalações e remoções de equipamento; 
IV – realizar rondas ostensivas nas dependências e adjacências do TJTO, Fóruns e demais prédios do Poder Judiciário, 
intervindo ou reportando circunstâncias que representem risco potencial ou iminente perigo; 
V – garantir ambientes seguros em audiências e sessões de julgamentos nas dependências do TJTO e Fóruns; 
VI – proporcionar a proteção pessoal das autoridades em solenidades e eventos promovidos pelo TJTO, Corregedoria Geral de 
Justiça (CGJUS), Escola Superior da Magistratura (ESMAT), ou dos quais participe; 
VII – controlar o acesso, a circulação e a permanência de veículos nas áreas, de acordo com os normativos internos em vigor, 
supervisionando o serviço de recepção quanto à segurança, encaminhando visitantes mediante autorização dos setores 
interessados; 
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VIII – estabelecer procedimentos, protocolos, medidas e rotinas de acautelamento ou inibição a acesso de armas de fogo, armas 
brancas e demais objetos portados por autoridades, servidores ou visitantes, que possam colocar em risco a integridade física 
das pessoas ou patrimônio do PJTO; 
IX – obter informações cadastrais dos funcionários terceirizados que prestam serviços regulares ao PJTO, bem como de 
prestadores de serviços eventuais. 
Art. 4º A segurança pessoal de autoridades judiciárias, ou familiares, em situação de risco ou ameaça face ao exercício 
funcional, é disciplinado pelo Plano de Proteção e Assistência a Magistrados, que consiste na gestão de segurança 
especializada, balizadas em instrumentos e medidas técnicas apropriadas e disponíveis para que os riscos ou ameaças sejam 
identificados, analisados, avaliados, tratados e monitorados, de modo dinâmico, profissional e 
proativo. 
Parágrafo único. O Magistrado em situação de risco ou ameaça deverá, imediatamente, postular formalmente à COPESI, a 
assistência ou proteção especial, devendo seguir fielmente os protocolos estabelecidos no plano, uma vez havendo o 
deferimento. 
Art. 5º Visando à efetividade da proteção de magistrados, e seus familiares, em situação de risco ou ameaça, poderão ser 
firmados termos de cooperação e/ou parcerias com outros Tribunais, além das forças de segurança pública. 
Sessão II 
Da segurança de áreas e instalações 
Art. 6º A segurança de áreas e instalações consiste no conjunto de medidas de proteção voltadas à salvaguarda de locais de 
atuação e circulação de magistrados, servidores, colaboradores, usuários e visitantes em geral. 
Parágrafo único. As áreas de segurança nas instalações compreendem ainda aquelas onde estão posicionados os bens 
públicos patrimoniais sob responsabilidade do PJTO, abrangendo espaços e equipamentos sensíveis onde são elaborados, 
tratados, manuseados ou arquivados documentos ou materiais de acesso restrito e que sejam indispensáveis ao desempenho 
das atividades institucionais. 
Art. 7º O controle de acesso e fluxo de pessoas abrange a identificação, o cadastro/registro de entrada e saída, a inspeção de 
segurança, e poderão ser utilizados, dentre outros dispositivos: 
I – pórticos detectores de metais; 
II – detectores de metais portáteis; 
III – equipamentos de raios-x ou similares; 
IV – catracas; 
V – alarmes; 
VI – circuitos fechados de televisão (CFTV); 
VII – sistemas de identificação biométrica, reconhecimento facial e outros 
aplicáveis a segurança; 
VIII – crachás de acesso ou outro meio disponível para tal; 
IX – sistema informatizado de controle de entrada, permanência e saída; 
X – cofre ou armário apropriado para guarda de armas e objetos que ofereçam riscos à integridade física. 
Parágrafo único. Para os fins previstos no caput do presente artigo, considera-se: 
a) IDENTIFICAÇÃO: Verificação de dados pessoais do indivíduo interessado em ingressar nas dependências do PJTO, 
mediante apresentação de documento de identidade oficial com foto; 
b) CADASTRO/REGISTRO: Registro, em dispositivo próprio, inclusive por biometria, reconhecimento facial ou outros, dos dados 
referentes à identificação da pessoa autorizada a ingressar nas dependências do PJTO; 
c) INSPEÇÃO DE SEGURANÇA: Realização de procedimentos de vistoria, a fim de identificar objetos que coloquem em risco a 
integridade física das pessoas ou do patrimônio no âmbito do PJTO. 
Art. 8º É obrigatória a passagem de pessoas e objetos pessoais pelos equipamentos de segurança em uso, com a devida 
identificação e registro de entrada pelo serviço de recepção e/ou segurança, respeitada a regulamentação própria de acesso de 
pessoas nas dependências do TJTO, Fóruns e demais prédios do PJTO. 
Parágrafo único. O acesso de Magistrados, membros do Ministério Público, da Defensoria Pública, Advogados, servidores, 
funcionários e visitantes, devem seguir os protocolos, medidas e rotinas contempladas em regulamentação própria, respeitadas 
as limitações e adequações de qualquer ordem, sem que haja o comprometimento das condições mínimas de segurança 
institucional. 
Art. 9º As áreas e instalações do PJTO, no âmbito da segurança institucional, são classificadas em: 
I – áreas livres: todas as voltadas ao atendimento do público em geral, compreendo ainda as calçadas, passeios e adjacências 
às edificações do PJTO, desde que não sejam classificadas em outra categoria; 
II – áreas controladas: ambientes internos de acesso público sujeitos a controles de fluxo, seja por ação dos agentes 
encarregados da segurança institucional, por barreiras físicas ou por meio de equipamentos de suporte tecnológico; 
III – áreas restritas: as que extrapolam os limites das áreas controladas das instalações, sendo assim considerados os 
gabinetes da Presidência do TJTO, do Corregedor Geral de Justiça, gabinetes dos Desembargadores e Juízes, instalações 
utilizadas pela equipe de segurança e outras assim classificadas em ato normativo próprio. 
Art. 10. Aos serviços terceirizados de segurança humana armada, incumbe a proteção patrimonial, controle de acesso aos 
edifícios, segurança de portaria e perímetros, sem prejuízo de outras atribuições dispostas em normas específicas ou contrato. 
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Art. 11. A entrada de armas de fogo nas instalações do PJTO obedece ao prescrito em regulamentação que trata do controle de 
acesso de pessoas. 
Parágrafo único. Ato normativo próprio disciplina as condições de admissibilidade, proibição, catalogação, guarda e devolução 
de arma de fogo ao portador quando do acesso às áreas e instalações do PJTO. 
Art. 12. O acesso ou circulação nas áreas e instalações do PJTO, ou em determinados perímetros de abrangência, poderá ser 
vedado a qualquer pessoa portando arma, em razão das circunstâncias, a critério da autoridade judiciária ou proposta pela 
segurança local, salvo quando policial ou agente de segurança, em serviço no ambiente ou evento. 
Art. 13. É proibida a visita ou entrevista aos presos sob custódia ou escolta nas celas dos Fóruns ou em outras dependências do 
PJTO, salvo em caso de consulta com membros da Defensoria Pública, Advogados ou situações autorizadas em lei, 
preferencialmente em ambiente apropriado, sob supervisão da segurança do local. 
Art. 14. A realização de eventos em áreas e instalações do PJTO estão sujeitos à prévia identificação e cadastro dos 
participantes, organizadores e prestadores de serviços, respeitada a garantia das condições de segurança do local. 
Art. 15. É reservado no TJTO elevador para uso privativo de Desembargadores, podendo haver igual determinação em outros 
prédios do PJTO para acesso de autoridades judiciárias. 
Seção III 
Da segurança do patrimônio e materiais 
Art. 16. A segurança patrimonial e de materiais do PJTO compreende o conjunto de medidas voltadas à proteção de bens 
permanentes e de consumo, com destaque para a guarda e preservação de mobiliário, equipamentos em geral, veículos, 
armamento e outros, evitando perdas, danos ou uso indevido. 
Art. 17. As chaves de acesso às dependências do PJTO ou dos veículos, mantidas em chaveiro sob guarda dos setores 
competentes ou responsável pela segurança, somente serão entregues à chefia do setor ou mediante autorização desta a 
outrem, registrando-se a saída em livro ou sistema próprio e observando-se igual procedimento para permissão da feitura de 
cópia de chave. 
Art. 18. A entrada e/ou saída de bens permanentes ou bens de consumo pertencentes ao PJTO deverá ser registrada pela 
segurança, mediante ciência em documento ou guia própria, emitida pelo setor responsável pela carga ou movimentação, 
indicando dia, hora, local de saída, local de destino e o responsável pela condução. 
Parágrafo único. Somente será permitida a saída de bens das dependências do PJTO mediante apresentação de autorização 
escrita da chefia do setor responsável pela guarda, a quem compete total responsabilidade pela movimentação e conferência do 
material. 
Art. 19. Os veículos oficiais do PJTO, para fins de acesso às dependências dos prédios e estacionamentos privativos, serão 
identificados pelo setor competente, havendo a prévia informação à segurança local. 
Parágrafo único. A entrada e saída de veículos nas dependências do PJTO se sujeitam ao controle e registro de segurança, 
onde para os veículos não regulares e/ou não cadastrados, com destaque para os prestadores de serviços, será condicionado à 
realização de revista de segurança, fazendo-se constar em relatório do serviço diário dados conforme regulamentação própria. 
Art. 20. Os armamentos mantidos sob guarda ou custódia nos prédios do PJTO, deverão ser mantidos em local apropriado, 
preferencialmente sem qualquer indicativo da presença de armas nas instalações, cujo acesso exclusivo a tais ambientes 
restritos ocorra exclusivamente pelo servidor responsável, com registro em livro próprio das datas, horários e motivos do acesso. 
Seção IV 
Da segurança da documentação 
Art. 21. A segurança da documentação consiste em medidas voltadas à salvaguarda e proteção da documentação e 
encomendas com conteúdo sigiloso ou restrito, por meio de ações de prevenção, tratamento e eliminação de riscos que possam 
causar algum prejuízo ao regular exercício das atividades do PJTO. 
Art. 22. Documentos físicos de qualquer espécie, sobremaneira aos atribuídos graus de sigilo ou restrição, deverão ser mantidos 
em locais apropriados quando não estiverem em manuseio pelos detentores. 
Parágrafo único. Para documentos digitais, quando da ausência dos operadores das estações de trabalho ou ambientes, 
deverão atentar-se à ativação de mecanismos de bloqueios de tela, não mantendo anotações alusivas à(s) senha(s) nas 
adjacências. 
Art. 23. As correspondências e encomendas, durante o horário de expediente do TJTO, Fóruns e demais unidades do PJTO, 
deverão ser entregues pelo portador ao serviço de protocolo. 
Parágrafo único. Ocorrendo a chegada de correspondências e encomendas fora do horário de expediente, o serviço de 
segurança deverá recebê-las e anotar no livro de ocorrências e encaminhá-las, mediante recibo, no primeiro dia útil, ao protocolo 
da respectiva unidade. 
Art. 24. As correspondências e encomendas deverão passar por procedimentos de segurança na entrada, incluindo a 
verificação, onde houver, por aparelhos detectores de objetos ou de produtos potencialmente ofensivos. 
Parágrafo único. Quando constatado o recebimento não rotineiro de correspondências e encomendas particulares ou de objetos 
em geral, o serviço de recepção deverá acionar a segurança para realização de vistoria, que por sua vez poderá reportar a 
pessoal ou serviço especializado para efetivação de procedimentos específicos de segurança. 
Seção V 
Da segurança das comunicações e sistemas de informações 
Art. 25. A segurança das comunicações e sistemas de informações compreende um conjunto de medidas de segurança para a 
salvaguarda e proteção contida em qualquer suporte de informática e/ou comunicações, abrangendo ferramentas, estratégias e 
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medidas de segurança voltadas à preservação de dados e informações sensíveis ou sigilosos, cujo acesso ou divulgação não 
autorizado possa acarretar prejuízos de qualquer natureza ao PJTO. 
Art. 26. A Política de Segurança da Informação (PSI) do PJTO, regulada em ato normativo próprio, compreende princípios, 
diretrizes e requisitos com a finalidade de proteger seus ativos de informação e processamento, bem como direitos de 
propriedade intelectual, englobando aspectos de segurança pessoal, lógica e física, devendo ser observada por todos os 
usuários. 
Parágrafo único. A PSI do PJTO tem como princípios a confidencialidade, a integridade, a autenticidade e a disponibilidade das 
informações. 
Art. 27. A PSI do PJTO deve ser comunicada e disponibilizada a todos os usuários com a finalidade de divulgar as regras de 
utilização dos ativos de informação e processamento, bem como as responsabilidades decorrentes, de forma a se obter maior 
cooperação e efetividade no cumprimento do seu objetivo. 
Art. 28. A segurança das comunicações e sistemas de informação, no âmbito das áreas e instalações, compreende o conjunto 
de medidas voltadas a proteger informações sensíveis ou sigilosas armazenadas ou em trâmite no espaço físico sob a 
responsabilidade ou onde estejam sendo realizadas atividades de interesse do PJTO. 
Art. 29. O acesso aos ativos de comunicação, informação e processamento disponibilizado ao usuário deve ser somente o 
necessário para a realização de suas atividades junto ao PJTO. 
Seção VI 
Da Inteligência 
Art. 30. Entende-se por atividade de inteligência o exercício permanente e sistemático, por meio de ações especializadas para 
identificar, avaliar e acompanhar ameaças reais ou potenciais aos ativos do PJTO, orientadas para a produção e salvaguarda de 
conhecimentos necessários ao processo decisório no âmbito da segurança institucional. 
Art. 31. A área de inteligência terá acesso aos bancos de dados cadastrais de servidores, estagiários e prestadores de serviços, 
preservando-se o sigilo e a inviolabilidade das informações. 
Art. 32. A área de inteligência funcionará em local com controle de acesso restrito aos servidores que atuam na atividade, 
podendo adotar sistema exclusivo para esta finalidade. 
Art. 33. A área de inteligência trabalhará preferencialmente com a coleta de dados fornecidos pelas áreas de Inteligência de 
órgãos públicos de segurança. 
Art. 34. Os documentos produzidos pela área de inteligência deverão ser tratados, armazenados e difundidos em sistema 
informatizado próprio, a ser implantado pelo PJTO, a fim 
de garantir o sigilo necessário na gestão de documentos dessa natureza, bem como a sua adequação as normas que 
regulamentam as atividades do órgão. 
CAPÍTULO III 
DISPOSIÇÕES FINAIS 
Art. 35. Para o cumprimento das normas gerais de segurança institucional do PSO, as direções dos Foros e dos órgãos ou 
unidades setoriais do PJTO poderão baixar normas relacionadas às suas competências, desde que não contrariem as 
disposições contidas em atos normativos de referência. 
Parágrafo único. O PSO estabelece o sistema de normas e diretrizes de segurança específicas para cada unidade da 
organização, de acordo com suas características e peculiaridades. 
Art. 36. Os atos administrativos cuja publicidade possa comprometer a efetividade das ações de segurança institucional deverão 
ser publicados em extrato. 
Art. 37. Administração buscará promover, em cooperação com instituições policiais, Corpo de Bombeiros e outros órgãos afins, 
treinamentos de prevenção e enfrentamento de situações emergenciais e de alto risco. 
Art. 38. Medidas preventivas de segurança devem ser adotadas de modo a evitar ocorrência dos princípios de incêndio, 
recorrendo-se a procedimentos corretivos para os casos de emergência em circunstâncias sinistras. 
Parágrafo único. O planejamento de segurança preventiva e de emergência inclui a formação e treinamento de brigadas de 
incêndio, nos termos da norma em vigor, bem como a elaboração e atualização de plano de prevenção e proteção contra 
incêndio e pânico, em conformidade com as normas e regulamentos vigentes. 
Art. 39. Devem ser elaborados e constantemente revistos planos de contingência, enquanto ações de planejamento preventivo e 
alternativo para atuação durante sinistros de qualquer ordem que afete a regularidade das atividades do PJTO, assegurando 
procedimentos alternativos com objetivos de orientar as ações durante eventos indesejados. 
Art. 40. Os casos omissos e as dúvidas suscitadas serão dirimidas pela COPESI. 
Art. 41. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 
 
Portaria Nº 1568/2020 - PRESIDÊNCIA/COPESI, de 26 de agosto de 2020 
Dispõe sobre o Plano de Formação e Especialização de agentes de segurança do Poder Judiciário do Estado do Tocantins 
(PJTO) para o ano de 2020. 
A DESEMBARGADORA PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL, no uso de suas 
atribuições legais e regimentais e, 
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CONSIDERANDO que compete a Comissão Permanente de Segurança Institucional do Poder Judiciário do Estado do 
Tocantins, a implementação de ações estratégicas de segurança dos magistrados e dos respectivos familiares em situação de 
risco ou ameaça decorrente do exercício da função; 
CONSIDERANDO também a necessidade de formar, qualificar, especializar e aperfeiçoar constantemente a força de trabalho 
empregada na segurança institucional do Poder Judiciário tocantinense; 
CONSIDERANDO que a Resolução nº 100, de 21 de novembro de 2019, que instituiu a Política e o Sistema Orgânico de 
Segurança do PJTO, tem como uma de suas diretrizes prevista em seu artigo 4º, inciso II, a busca permanente da qualidade e 
efetividade da segurança institucional, bem como insculpido em seu artigo 5º, VI, como fator determinante para o sucesso da 
implementação da Política, a elaboração e a divulgação de programas de incentivo, de educação e de informação de segurança; 
CONSIDERANDO por fim os termos da Resolução nº 291, de 23 de Agosto de 2019, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), 
especialmente o previsto em seu artigo 12, inciso VI, c/c o previsto no artigo 8º, VI da Resolução nº 100, de 21 de novembro de 
2019, do PJTO; 
RESOLVE: 
Art. 1º Instituir e aprovar o Plano de Formação e Especialização de agentes de segurança do Poder Judiciário do Estado do 
Tocantins (PJTO) para o ano de 2020, conforme o anexo único da presente portaria. 
§ 1º Para realização dos cursos previstos no plano, poderão ser realizados convênios com órgãos de segurança pública, de 
inteligência, bem como aproveitar oportunidades ofertadas pelos demais Poderes Federal e Estadual, Ministérios Públicos, 
desde que os cursos sejam afetos à segurança. 
§ 2º A solicitação para realização dos cursos constantes no plano deverá ser encaminhada previamente à COPESI para 
deliberação e controle. 
Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se.   

  
ANEXO ÚNICO À PORTARIA 1568/2020-PRESIDÊNCIA/COPESI   

  
  

PROPOSTA DE PLANO DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO EM SEGURANÇA INSTITUCIONAL PARA O ANO DE 2020 
  

   
APRESENTAÇÃO 
  
A segurança institucional é área estratégica do Poder Judiciário do Estado do Tocantins (PJTO), sendo exercida diretamente por 
meio da Comissão Permanente de Segurança Institucional (COPESI), Assessoria Militar da Presidência (ASMIL) e Núcleo de 
Inteligência e Segurança Institucional (NIS). 
O presente plano reúne propostas de ações a serem planejadas e executadas para a formação e especialização necessárias 
daqueles que exercem a atividade de segurança institucional, bem como programas de capacitação dos membros e servidores 
que podem corroborar com o melhor desempenho das medidas de segurança institucional do PJTO. 
   
1. OBJETIVO 
  
Impulsionar a formação inicial, nivelamento, especialização, aperfeiçoamento do corpo técnico que atua na atividade de 
segurança institucional, promovendo a prevenção e proteção, contra riscos e ameaças, do Presidente do Tribunal de Justiça do 
Tocantins (TJTO) e demais membros e servidores do Poder Judiciário, no exercício de suas atribuições, bem como difundir a 
cultura de segurança. 
   
2. JUSTIFICATIVA 
  
 As ações qualificativas visam cumprir ao disposto no art. 12, VI, da Resolução nº 291, de 23 de agosto de 2019, do Conselho 
Nacional de Justiça, e art. 5º, V, e art.8º, VI, da  Resolução nº 100, de 21 de novembro de 2019, do Tribunal de Justiça do 
Tocantins, alinhados aos princípios, diretrizes e fatores determinantes de sucesso, a saber: 
  

  RESOLUÇÃO Nº 100/2019-TJTO RESOLUÇÃO Nº 291/2019-CNJ 

PRINCÍPIOS 

I – preservação da vida e garantia dos 
direitos e valores fundamentais do Estado 
Democrático de Direito; 

I – preservação da vida e garantia dos direitos e valores 
fundamentais do Estado Democrático de Direito; 

II – autonomia, independência e 
imparcialidade do Poder Judiciário do 
Estado do Tocantins; 

II – autonomia, independência e imparcialidade do Poder 
Judiciário; 
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III – atuação preventiva e proativa, 
buscando a antecipação e a neutralização 
de ameaças e atos de violência; 

III – atuação preventiva e proativa, buscando a 
antecipação e a neutralização de ameaças e atos de 
violência; 

IV – efetividade da prestação jurisdicional e 
garantia dos atos judiciais; 

IV – efetividade da prestação jurisdicional e garantia dos 
atos judiciais; 

V – integração e interoperabilidade com 
órgãos do Poder Judiciário, do Ministério 
Público, instituições de segurança pública e 
inteligência; 

V – integração e interoperabilidade dos órgãos do Poder 
Judiciário com instituições de segurança pública e 
inteligência; 

VI – análise e gestão de riscos voltadas à 
proteção dos ativos do Poder Judiciário do 
Estado do Tocantins 

VI – análise e gestão de riscos voltadas à proteção dos 
ativos do Poder Judiciário. 

DIRETRIZES 

I – fortalecer as ações de governança 
inerentes à segurança institucional, por meio 
da identificação, avaliação, planejamento, 
acompanhamento e tratamento de questões 
que são afetas; 

I – fortalecer a atuação do CNJ na governança das ações 
de segurança institucional do Poder Judiciário, por meio 
da identificação, avaliação, acompanhamento e 
tratamento de questões que lhe são afetas; 

II – buscar permanentemente a qualidade e 
a efetividade da segurança institucional; 

II – buscar permanentemente a qualidade e a efetividade 
da segurança institucional do Poder Judiciário; 

III – incentivar a integração das unidades de 
segurança institucional e o 
compartilhamento de boas práticas entre as 
áreas setoriais do Poder Judiciário do 
Estado do Tocantins e demais instituições 
correlatas; 

III – incentivar a integração das unidades de segurança 
institucional e o compartilhamento de boas práticas entre 
os órgãos do Poder Judiciário, e ainda com instituições de 
segurança pública; 

IV – orientar a elaboração de atos 
normativos que promovam a modernização 
da segurança institucional. 

IV – orientar a elaboração de atos normativos que 
promovam a modernização da segurança institucional do 
Poder Judiciário. 

FATORES 
DETERMINANTES DE 

SUCESSO 

I – a promoção da efetiva aplicação da 
política em todos os níveis de direção e de 
chefia do Poder Judiciário do Estado do 
Tocantins, com atitudes favoráveis ao 
cumprimento das normas de segurança; 

  

II – o fortalecimento da cultura de segurança 
por todos os integrantes e servidores do 
Poder Judiciário do Estado do Tocantins, 
incorporando o conceito de que cada um é 
responsável pela segurança institucional; 

III – o estabelecimento de Planos de 
Segurança Orgânica, normas e 
procedimentos condizentes com a 
necessidade institucional e 
consubstanciados na realidade de cada 
unidade do Poder Judiciário do Estado do 
Tocantins, a serem instituídos e aprovados 
pela COPESI; 

IV – o estabelecimento de estruturas de 
gerência, de controle e de validação de 
processos sensíveis, que envolvam quesitos 
de segurança; 

V – a ampliação do conhecimento das 
necessidades de segurança que respalde o 
desempenho das funções institucionais do 
Poder Judiciário do Estado do Tocantins; 

VI – a elaboração e a divulgação de 
programas de incentivo, de educação e de 
informação de segurança. 
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3. DESENVOLVIMENTO DA SEGURANÇA INSTITUCIONAL 
  
Visando atender as necessidades presentes e futuras, as propostas buscam de forma sistêmica alcançar as competências a 
serem desempenhadas por cada ator de segurança institucional, cujos programas são construídos em três dimensões voltados 
para uma efetiva aprendizagem, alinhada aos princípios, diretrizes e fatores de sucesso da segurança institucional: 
  
3.1 Programa de Formação Inicial e/ou Nivelamento - cursos que permitam a aquisição ou nivelamento das competências 
necessárias para o eficiente desenvolvimento da atividade de segurança institucional para os novos integrantes da organização; 
3.2 Programa de Especialização e/ou Aperfeiçoamento - cursos que permitam a aquisição de conhecimentos especializados 
ou o aprimoramento deles para que se alcance o mais alto nível de desenvolvimento da atividade de segurança institucional, de 
acordo com as áreas específicas de atuação; 
3.3 Programa de Difusão de Conhecimentos em Segurança - cursos que permitam difundir e fortalecer a cultura de 
segurança institucional e pessoal entre os membros e servidores do Poder Judiciários; 
3.4. Programa de Integração - participação de encontros, seminários e cursos que promova a articulação dos profissionais que 
atuam na área de segurança institucional em âmbito estadual e nacional, visando o compartilhamento de boas práticas, estudos 
de casos, conhecimentos, serviços e ferramentas que possam corroborar com o aprimoramento e modernização da atividade de 
segurança.   
  
4. LINHAS DE AÇÕES 
  
As ações formativas devem ser canalizadas para a necessidade de segurança institucional a ser atendida, compreendidas nas 
seguintes linhas de ações que podem ser desenvolvidas de forma individual ou simultânea contemplando vários eixos temáticos 
a seguir definidos: 

  

 Capacitações voltadas para segurança orgânica; 
 Capacitações voltadas para segurança ativa; 
 Capacitações voltadas para segurança aproximada; 
 Capacitações voltadas para a condução de veículos; 
 Capacitações voltadas para manuseio de armamentos e explosivos ; 
 Capacitações voltadas para a manuseio e proteção de material,  áreas e instalações; 
 Capacitações voltadas para a segurança da informação; 
 Capacitações voltadas para a atividade de Inteligência e Contrainteligência; 
 Capacitações multidisciplinares. 

  
5.  DA EXECUÇÃO DAS CAPACITAÇÕES 
  
Os cursos poderão ser executados por meio da Escola Superior da Magistratura do Tocantins, bem como unidades de 
capacitações de outros Tribunais, Órgãos de segurança pública, e demais instituições parceiras mediante ofertas de vagas por 
convênio ou outra forma de parceria, ou ainda por meio da contratação de empresas. 
Os atos normativos serão publicados pelas instituições encarregadas de executar as capacitações, bem como estabelecidas as 
datas de matrícula, início e término do curso, carga horária, e demais disposições normativas. 
A metodologia será adotada de acordo com o treinamento pretendido, podendo ser utilizadas estratégias presenciais, à distância 
ou misto. 
   
6. PROCESSO SELETIVO 
  
A participação nos referidos cursos poderá ocorrer por meio de indicação ou processo seletivo interno ou externo, devendo 
sempre guardar relação de pertinência entre a capacitação e atividades a serem desempenhadas e atender às disposições 
normativas. 
   
7. PÚBLICO ALVO 
  
Além dos integrantes dos setores que atuam diretamente na segurança institucional, a critério da Presidência do TJTO ou da 
COPESI, poderão concorrer às capacitações magistrados, serventuários da Justiça, bem como pessoas indicadas por 
instituições parceiras, obedecido os números de vagas e pré-requisitos exigidos de acordo com a modalidade da capacitação. 
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8. DA AVALIAÇÃO E CERTIFICAÇÃO 
  
As ações qualificativas serão avaliadas de acordo com as normas de cada entidade que executará a capacitação, devendo, 
sempre que possível observar quatro dimensões, a saber: reação, aprendizagem, aplicação e resultados. 
  
Deverão ainda serem observadas o alcance de aproveitamento e frequência mínima, de acordo com da carga horária total do 
evento, cuja certificação deverá ser fornecida pela entidade que executar a capacitação. 
   
9. CUSTOS COM A EXECUÇÃO 
  
As despesas para execução de cada capacitação devem observar as limitações orçamentárias, bem como as medidas possíveis 
para que se observem o binômio custo-benefício, mas que permitam atingir a melhor capacitação possível e a formação de 
multiplicadores. 
   
10. RELAÇÃO DE CURSOS PRETENDIDOS 
  

NOME JUSTIFICATIVA MODALIDADE 
CARGA  

HORÁRIA 
INSTITUIÇÃO 

BOMBAS E EXPLOSIVOS 

Capacitar o profissional para 
que possa oferecer uma 
primeira resposta em 
incidentes dessa natureza e 
formas de autoproteção e 
proteção de terceiros em 
cenários de crise. 

EAD 20 MJSP/SEGEN 

DETECÇÃO DE FRAUDES 
ELETRÔNICAS EM PERÍODO DE 

CRISE 

Difundir o conhecimento 
para fins de reconhecimento 
e mitigação dos efeitos 
danosos provocados por 
fraudes em meio 
cibernético. 

EAD 15 MJSP/SEGEN 

INTELIGÊNCIA CIBERNÉTICA-
PRODUÇÃO DE CONHECIMENTO 

Capacitar os agentes que 
atuam no Tribunal de Justiça 
do Tocantins, na atividade 
de Inteligência e 
Contrainteligência, sobre 
técnicas específicas de 
conhecimento de inteligência 
da era digital. 

EAD 6 MJSP/SEGEN 

SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO 

Capacitar o profissional a 
conhecer cada espécie de 
incêndio e a utilização dos 
sistemas básicos de 
proteção. 

EAD 40 MJSP/SEGEN 

VIDEOMONITORAMENTO 

Capacitar o profissional 
sobre os sistemas 
eletrônicos de segurança e 
formas de monitoramento. 

EAD 60 MJSP/SEGEN 

INTELIGÊNCIA CIBERNÉTICA 

Capacitar os agentes que 
atuam no Tribunal de Justiça 
do Tocantins, na atividade 
de Inteligência e 
Contrainteligência, sobre 
técnicas específicas de 
conhecimento de inteligência 
da era digital. 

PRESENCIAL 40 MJSP 

ENTREVISTA NA ATIVIDADE DE 
INTELIGÊNCIA 

Capacitar os agentes que 
atuam no Tribunal de Justiça 
do Tocantins, na atividade 
de Inteligência e 
Contrainteligência, sobre 
técnicas específicas de 

PRESENCIAL 40 MJSP 
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conversação para a busca 
de informações. 

OPERAÇÕES DE INTELIGÊNCIA 

  
Capacitar os agentes que 
atuam no Tribunal de 
Justiça do Tocantins, na 
atividade de Inteligência e 
Contrainteligência, em  
competências essenciais ao 
planejamento e    execução 
de operações de inteligência 
para permitir a produção de 
conhecimento a partir de 
dados negados.   
  

PRESENCIAL 96 MJSP 

SEGURANÇA ORGÂNICA 

Capacitar os agentes que 
atuam no Tribunal de 
Justiça do Tocantins, na 
atividade de Inteligência e 
Contrainteligência, na 
atividade de segurança 
institucional, em medidas 
que devem ser tomadas 
com o intuito de previnir 
e/ou obstruir qualquer tipo 
de ação que venha causar 
dano ao pessoal, material, 
conhecimentos ou Áreas e 
Instalações do Poder 
Judiciário. 

PRESENCIAL 48 MJSP 

TIRO - PRESERVAÇÃO DA VIDA 

Qualificar e aprimorar 
policiais militares lotados na 
Assessoria Militar do 
Tribunal de Justiça na 
aplicação de meios legais 
de preservação da vida, 
observando as técnicas e 
táticas de tiro, bem como 
manutenção do armamento 
após seu uso, reduzindo 
assim os incidentes com 
armas de fogo. 

PRESENCIAL 16 VIA ESMAT 

DIREÇÃO DEFENSIVA E EVASIVA 

Especializar agentes da 
segurança institucional e 
motoristas oficiais lotados no 
Tribunal de Justiça do 
Tocantins, no exercício da 
direção veicular, atentando 
para o uso das técnicas de 
Direção Defensiva ou 
Evasiva em situações de 
risco, bem como na 
prevenção de acidentes ou 
outras adversidades 
atribuídas ao cargo. 
  

PRESENCIAL 46 VIA ESMAT 

ESTUDOS DE CASOS, 
 BOAS PRÁTICAS 
E FERRAMENTAS 

Permitir aos agentes da 
segurança institucional 
estarem em contínuo 
processo de aprendizado, 
atualização e integração com 

TRANSMISSÃO 
INSTANTÂNEA 

4h/mensais 
  

TJTO E 
INSTITUIÇÕES 

PARCEIRAS 
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o objetivo de disseminar 
boas práticas em casos 
concretos, aprimorar 
técnicas de detecção e 
prevenção de ameaças, 
gestão de risco entre outros 
aspectos que corroboram 
com o aperfeiçoamento da 
segurança institucional. 

  
* MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA (MJSP) / SECRETARIA DE GESTÃO E ENSINO EM SEGURANÇA PÚBLICA 
(SEGEN) 
  
A realização dos cursos pelas instituições acima referidas dependerá da disponibilização de vagas para esse Tribunal de Justiça do 
Estado do Tocantins e atendimento dos demais requisitos normativos, o que não excluem a realização por meio de órgãos diversos e 
nem de outros cursos que sejam importantes para o desenvolvimento institucional. 
  
11. CRONOGRAMA PREVISTO PARA REALIZAÇÃO 

   

MODALIDADE CURSOS/SEMINÁRIOS/EVENTO 

MESES 

AGO SET OUT NOV DEZ 

EAD 

BOMBAS E EXPLOSIVOS   X        

SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO     X     

VIDEOMONITORAMENTO       X   

DETECÇÃO DE FRAUDES ELETRÔNICAS EM 
PERÍODO DE CRISE 

         X 

INTELIGÊNCIA CIBERNÉTICA PRODUÇÃO DE 
CONHECIMENTO 

         X 

ESTUDOS DE CASOS, BOAS PRÁTICAS E 
FERRAMENTAS 

A DEFINIR 

PRESENCIAL 

INTELIGÊNCIA CIBERNÉTICA A DEFINIR 

ENTREVISTA NA ATIVIDADE DE INTELIGÊNCIA A DEFINIR 

OPERAÇÕES DE INTELIGÊNCIA A DEFINIR 

SEGURANÇA ORGÂNICA A DEFINIR 

TIRO - PRESERVAÇÃO DA VIDA A DEFINIR 

DIREÇÃO DEFENSIVA E EVASIVA A DEFINIR 

     
 

Desembargadora Ângela Prudente 

Presidente da COPESI  
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Des. HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO 
 

JUIZ (A) AUXILIAR DA PRESIDÊNCIA 
Dr. OCÉLIO NOBRE DA SILVA 
Drª. ROSA MARIA RODRIGUES GAZIRE ROSSI 
 

 

CHEFE DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA 
GLACIELLE BORGES TORQUATO 
 

VICE-PRESIDENTE 
Desª. ÂNGELA MARIA RIBEIRO PRUDENTE  
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Des. JOÃO RIGO GUIMARÃES 
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Dr. ADONIAS BARBOSA DA SILVA 
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Des. JOSÉ DE MOURA FILHO 
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Desª. ÂNGELA MARIA RIBEIRO PRUDENTE  
Des. RONALDO EURÍPEDES  
Des. EURÍPEDES LAMOUNIER 
Desª. MAYSA VENDRAMINI ROSAL 
Desª. ETELVINA MARIA SAMPAIO FELIPE 
Des. JOÃO RIGO GUIMARÃES  

 

 

JUIZ  CONVOCADO 
Juíz JOSÉ RIBAMAR MENDES JÚNIOR (Des. AMADO CILTON) 
 

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 
Juíz JOSÉ RIBAMAR MENDES JÚNIOR EM SUBST. DES. 
AMADO CILTON (Relator)  
Des. JACQUELINE ADORNO (Vogal) 
Desª. MAYSA VENDRAMINI ROSAL (Vogal) 
 

2ª TURMA JULGADORA 
Des. JACQUELINE ADORNO (Relatora) 
Desª. MAYSA VENDRAMINI ROSAL (Vogal) 
Desª ETELVINA MARIA SAMPAIO (Vogal) 
 

3ª TURMA JULGADORA 
Desª. MAYSA VENDRAMINI ROSAL (Relatora) 
Desª ETELVINA MARIA SAMPAIO (Vogal) 
Juiz JOCY G. DE ALMEIDA – JUIZ CONVOCADO (Vogal) 
 

4ª TURMA JULGADORA 
Desª ETELVINA MARIA SAMPAIO (Relatora) 
Juiz JOCY G. DE ALMEIDA – JUIZ CONVOCADO (Vogal) 
Juíza CÉLIA R. REGIS EM SUBST. DES. AMADO CILTON 
(Vogal) 
 

5ª TURMA JULGADORA 
Juiz JOCY G. DE ALMEIDA – JUIZ CONVOCADO (Relator) 
Juíz JOSÉ RIBAMAR MENDES JÚNIOR EM SUBST. DES. 
AMADO CILTON (Vogal) 
Des. JACQUELINE ADORNO (Vogal) 
 

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

1ª TURMA JULGADORA 
Des. MOURA FILHO (Relator) 
Des. MARCO VILLAS BOAS (Vogal) 
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Des. RONALDO EURÍPEDES (Relator) 
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1ª CÂMARA CRIMINAL 
Des. RONALDO EURÍPEDES (Presidente) 
WANDELBERTE RODRIGUES OLIVEIRA (Secretário) 
Sessões: Terças-feiras (14h00) 
 

1ª TURMA JULGADORA 
Des. MOURA FILHO (Relator) 
Des. MARCO VILLAS BOAS (Revisor) 
Desª. ÂNGELA MARIA R .PRUDENTE(Vogal) 
 

2ª TURMA JULGADORA 
Des. MARCO VILLAS BOAS (Relator) 
Desª. ÂNGELA MARIA R. PRUDENTE (Revisora) 
Des. RONALDO EURÍPEDES (Vogal) 
 

3ª TURMA JULGADORA 
Desª. ÂNGELA MARIA R .PRUDENTE (Relatora) 
Des. RONALDO EURÍPEDES (Revisor) 
Des. EURÍPEDES LAMOUNIER (Vogal) 
 

4ª TURMA JULGADORA 
Des. RONALDO EURÍPEDES (Relator) 
Des. EURÍPEDES LAMOUNIER (Revisor) 
Des. MOURA FILHO (Vogal) 
 

5ª TURMA JULGADORA 
Des. EURÍPEDES LAMOUNIER (Relator) 
Des. MOURA FILHO (Revisor) 
Des. MARCO VILLAS BOAS (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 
Juíz JOSÉ RIBAMAR MENDES JÚNIOR EM SUBST. DES. 
AMADO CILTON (Relator) 
Des. JACQUELINE ADORNO (Revisora) 
Desª. MAYSA VENDRAMINI ROSAL (Vogal) 
 

2ª TURMA JULGADORA 
Des. JACQUELINE ADORNO (Relatora) 
Desª. MAYSA VENDRAMINI ROSAL (Revisora) 
Desª ETELVINA MARIA SAMPAIO (Vogal) 
 

3ª TURMA JULGADORA 
Desª. MAYSA VENDRAMINI ROSAL (Relatora) 
Desª ETELVINA MARIA SAMPAIO (Revisora) 
Juiz JOCY G. DE ALMEIDA – JUIZ CONVOCADO (Vogal) 
 

4ª TURMA JULGADORA 
Desª ETELVINA MARIA SAMPAIO (Relatora) 
Juiz JOCY G. DE ALMEIDA – JUIZ CONVOCADO (Revisor) 
Juíz JOSÉ RIBAMAR MENDES JÚNIOR EM SUBST. DES. 
AMADO CILTON (Vogal) 
 

5ª TURMA JULGADORA 
Juiz JOCY G. DE ALMEIDA – JUIZ CONVOCADO (Relator) 
Juíz JOSÉ RIBAMAR MENDES JÚNIOR EM SUBST. DES. 
AMADO CILTON (Revisor) 
Des. JACQUELINE ADORNO (Vogal) 
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Des. MOURA FILHO (Suplente) 
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