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SEÇÃO JUDICIAL 

2ª CÂMARA CÍVEL 
SECRETÁRIO: CARLOS GALVÃO CASTRO NETO 

Intimações de acórdãos 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0006849-97.2019.8.27.0000/TO 
PROCESSO ORIGINÁRIO: Nº 5011650-10.2011.8.27.2729/TO 
RELATOR: JUIZ JOCY GOMES DE ALMEIDA 
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO 
APELADO: MUNICIPIO DE PALMAS 
APELADO: WILSON GOMES MAGALHÃES 
ADVOGADO: SEBASTIÃO LUIS VIEIRA MACHADO (OAB TO001745) 
APELADO: ROSANA MEDEIROS FERREIRA ALBUQUERQUE 
ADVOGADO: CÉLIO HENRIQUE MAGALHAES ROCHA (OAB TO03115B) 
ADVOGADO: JORGE AUGUSTO MAGALHÃES ROCHA (OAB TO004454) 
ADVOGADO: NATANRY HELENA DE SOUZA BASTOS (OAB TO05668B) 
APELADO: MIRANTE EMP. IMOBILIÁRIO LTDA 
ADVOGADO: REMILSON AIRES CAVALCANTE (OAB TO001253) 
APELADO: HILDA GOMES DUTRA MAGALHÃES 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
APELADO: HAROLDO CARNEIRO RASTOLDO 
ADVOGADO: HAROLDO CARNEIRO RASTOLDO (OAB TO797) 
APELADO: ESTADO DO TOCANTINS 
MP: MINISTÉRIO PÚBLICO 
JUIZO SENTENCIANTE: JUÍZO DA 2ª VARA DA FAZENDA E REGISTROS PÚBLICOS DE PALMAS 
EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRELIMINARES. VIOLAÇÃO 
AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA E CONTRADITÓRIO MODERNO. INOCORRÊNCIA. OFENSA AO DEVIDO PROCESSO 
LEGAL. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DO ACÓRDÃO DO TRIBUNAL QUE RETORNOU OS AUTOS À ORIGEM. 
DETERMINAÇÃO DE OPORTUNIZAR A EMENDA DA INICIAL. CUMPRIMENTO PELO JUÍZO SINGULAR. PRELIMINAR 
AFASTADA. MÉRITO. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL PÚBLICO. FASE DE RECEBIMENTO DA INICIAL. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS 
MÍNIMOS DO ATO ÍMPROBO. ÔNUS DO AUTOR DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ARTIGO 17, § 6º, DA LEI FEDERAL 8.429/92. 
DAÇÃO EM PAGAMENTO. MODALIDADE DE DISPENSA DE LICITAÇÃO. PREVISÃO DO ARTIGO 17, INCISO I, ALÍNEA “A”, 
DA LEI FEDERAL 8.666/93. DANO AO ERÁRIO NÃO DEMONSTRADO. DOLO NA CONDUTA. AUSÊNCIA. REJEIÇÃO DA 
AÇÃO. ARTIGO 17, § 8º, DA LEI FEDERAL 8.429/92. REEXAME NECESSÁRIO. CONHECIMENTO DE OFÍCIO. APELO DO 
MINISTÉRIO PÚBLICO E REEXAME NECESSÁRIO NÃO PROVIDOS. 1. Sinaliza o § 6º do art. 17 da Lei nº 8.429/92 que o 
recebimento da inicial da ação de improbidade supõe a presença de indícios suficientes da existência do ato ímprobo, sendo 
certo que, pela dicção do § 8º do mesmo art. 17, será possível sua prematura rejeição caso o juiz resulte convencido da 
inexistência do ato de improbidade, da improcedência da ação ou da inadequação da via eleita. 2. Não se vislumbra a alegada 
violação ao devido processo legal, tampouco desrespeito ao julgado proferido anteriormente por esta Corte de Justiça, que se 
restringiu em determinar que fosse facultada a emenda da inicial pelo órgão ministerial de primeira instância, na medida em que 
ao receber de volta o processo na origem o Juiz singular determinou a intimação do Ministério Público para emendar a inicial, no 
prazo de 15 (quinze dias), sendo promovida a emenda, cumprindo com exatidão o comando do aresto, sem qualquer infração ao 
devido processo legal. 3. Embora na fase de conhecimento da Ação Civil Pública tenha vigência o princípio “in dubio pro 
societate”, não se pode olvidar que o autor da ação tem a obrigação de apresentar documentos ou justificação que contenham 
indícios suficientes da existência do ato de improbidade, na forma preconizada pelo artigo 17, § 6º da Lei nº. 8.429/92. Com 
efeito, ao examinar com imparcialidade o conjunto probatório produzido, verifica-se a ausência de prova indiciária mínima da 
conduta ímproba imputada aos apelados, sendo certo que a descrição dos fatos narrados pelo órgão ministerial não há mínimo 
amparo a permitir o recebimento da inicial com base na existência de conluio dos apelados, dolo e tão pouco quanto a prejuízo 
para os cofres públicos a amparar a Ação Civil Pública. 4. Não é possível extrair indícios suficientes dos atos de improbidade 
apontados pelo Parquet, a partir dos documentos juntados, os quais não indicam dilapidação do patrimônio público, dano ao 
erário, conluio entre os requeridos ou mesmo enriquecimento ilícito, sendo infundada e temerária qualquer conclusão neste 
sentido. 5. No caso concreto, a dispensa de licitação para fins de dação em pagamento, está amparada na previsão legal do 
artigo 17, inciso I, alínea “a”, da Lei Federal 8.666/93, o que deixa claro a legalidade do procedimento e exclui a pecha de 
ilegalidade atribuída pelo Parquet. Também, não há de se falar em ato de improbidade, praticado por agentes públicos, haja vista 
a autorização legislativa ser desnecessária para transferência de imóveis públicos urbanos, efetivada por meio de Escritura 
Pública de Dação em Pagamento. 6. Diante da ausência de prova indiciária mínima quanto à conduta ímproba imputada aos 
requeridos, carecendo a ação de justa causa, aliado à comprovação da legalidade da dispensa de licitação para fins de dação 
em pagamento, inexistência de dolo ou dano ao erário, é de se impor a rejeição da ação civil pública nos moldes declinados no 
artigo 17, § 8º, da Lei Federal nº. 8.429/92. 7. Por fim, em se tratando de Ação Civil Pública, tem entendido o Superior Tribunal 
de Justiça (AgInt no REsp 1379659 / DF; AgInt no REsp 1264666 / SC) pela aplicação analógica do art. 19 da Lei 4.717/65 - Lei 
da ação Popular. Com efeito, a sentença que rejeitou da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa se sujeita a 
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reexame necessário, o que enseja o conhecimento, de ofício, do impulso obrigatório. 8. Apelo ministerial e reexame necessário 
conhecidos e não providos. 
ACÓRDÃO: A a Egrégia 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por unanimidade, CONHECER 
e NEGAR PROVIMENTO ao apelo ministerial e ao reexame necessário, mantendo-se integralmente a sentença recorrida. Sem 
condenação em custas ou honorários advocatícios, nos termos do voto do(a) Relator(a). Palmas, 25 de novembro de 2020. 
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0013164-44.2019.8.27.0000/TO 
RELATOR: DESEMBARGADOR EURÍPEDES LAMOUNIER 
APELANTE: JOAQUIM FERREIRA COIMBRA 
ADVOGADOS: AGMON ANTONIO DINIZ JUNIOR – OAB/TO 005112 E IVAIR MARTINS DOS SANTOS DINIZ – OAB/TO 
00105B 
APELADO: ANTONIO CARLOS RODRIGUES   
ADVOGADOS: CRISTIANE DELFINO RODRIGUES LINS – OAB/TO 002119 E EDSON PAULO LINS JÚNIOR – OAB/TO 
002901    
INTERESSADO: OERSIVON DONIZETH PORTE  
ADVOGADO: UEDER BARBOSA AGUIAR – OAB/TO 005525  
INTERESSADOS: CARLOS PATROCINIO SILVEIRA, EMA LAURINDA SPEGIORIN SILVEIRA E GOIANIA LEITE VIEIRA 
COIMBRA 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO  
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO. 
IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA PRECLUSA. ILEGITIMIDADE ATIVA E DENUNCIAÇÃO DA LIDE. 
MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA DECIDIDAS ANTERIORMENTE. COISA JULGADA. PRECLUSÃO CONSUMATIA. 
PRECEDEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A decisão recorrida pode ser reconsiderada, desde 
que presentes elementos novos a ensejar a sua revisão; contudo, no caso, não há qualquer nova questão que possa levar à 
reconsideração do entendimento anteriormente exarado. 2. Inobstante o agravante alegar que, pelo conjunto probatório, não 
ficou comprovada a pretensão em seu desfavor, sendo parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda de origem, a 
questão resta preclusa, considerando que a matéria foi discutida e decidida no processo de conhecimento, estando acobertada 
pela coisa julgada. Do mesmo modo quanto à denunciação da lide, que também fora rejeitada pelo juízo a quo na decisão de 
saneamento, não tendo a parte intentado com recurso em momento oportuno, fica impedida sua reapreciação. 3. No caso em 
questão, em razão de existir decisão anterior do juízo a quo, rejeitando a denunciação da lide e a ilegitimidade passiva do 
requerido, ora agravante, mesmo em se tratando de matéria de ordem pública, não podem reapreciadas, por existir o trânsito em 
julgado da mesmas, estando operada a preclusão consumativa. Tal situação impede o conhecimento do recurso de apelação 
interposto pelo agravante, devendo ser mantida a decisão agravada em todos os seus termos. 4. Nesse sentido, há 
entendimento dominante do STJ, senão vejamos: “As matérias de ordem pública podem ser apreciadas a qualquer tempo nas 
instâncias ordinárias, todavia, existindo decisão anterior, opera-se a preclusão caso não haja impugnação no momento 
processual oportuno (cf. AgInt no REsp 1.447.224/MG, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 
20/2/2018, DJe 26/2/2018)”. Precedentes: AgInt no REsp 1424168/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, 
julgado em 13/06/2017, DJe 19/06/2017; AgInt no REsp 1861606/RS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, 
julgado em 04/05/2020, DJe 11/05/2020. 5. Agravo interno conhecido e não provido. 
ACÓRDÃO: A a Egrégia 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por unanimidade, conhecer do 
agravo manejado, contudo, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo hígida a decisão agravada, nos termos do voto do(a) 
Relator(a). Palmas, 25 de novembro de 2020. 
 
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0018570-46.2019.8.27.0000/TO 
RELATOR: DESEMBARGADOR EURÍPEDES LAMOUNIER 
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE PORTO NACIONAL-TO 
PROC. MUNICÍPIO: IZABELLA DA CUNHA MAIA  
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO 
PROC. JUSTIÇA: VINICIUS DE OLIVEIRA E SILVA 
INTERESSADO: JOAQUIM MAIA LEITE NETO  
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO  
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. MEDIDA LIMINAR - DEFERIMENTO. 
REQUISITOS DEMONSTRADOS - DECISÃO MANTIDA. PODER DE CAUTELA DO JULGADOR – RECURSO CONHECIDO E 
IMPROVIDO. O deferimento ou não de liminar na ação civil pública por improbidade administrativa é ato de livre arbítrio, 
inserindo-se no poder de cautela do julgador. Somente o abuso de autoridade ou quando restar configurada a ocorrência de 
decisão teratológica autoriza a imediata reforma da decisão pela instância recursal, hipótese não configurada na espécie. 
Recurso conhecido e desprovido. 
ACÓRDÃO: A a Egrégia 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por unanimidade, conhecer do 
presente recurso para negar-lhe provimento, nos termos do voto do(a) Relator(a). Palmas, 25 de novembro de 2020. 
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APELAÇÃO CÍVEL Nº 0019216-56.2019.8.27.0000/TO 
PROCESSO ORIGINÁRIO: Nº 0004361-18.2018.8.27.2713/TO 
RELATOR: JUIZ JOCY GOMES DE ALMEIDA 
APELANTE: ESTADO DO TOCANTINS 
PROC. ESTADO: NIVAIR VIEIRA BORGES  
APELADO: ADENAIR BATISTA DE ALMEIDA 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO  
MP: MINISTÉRIO PÚBLICO 
PROC. JUSTIÇA: BEATRIZ REGINA LIMA DE MELLO  
INTERESSADO: AUTORIDADE COATORA - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO TOCANTINS - COLINAS DO 
TOCANTINS 
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. RECURSO INTERPOSTO PELO ESTADO DO TOCANTINS. FORMATO 
DOS ARQUIVOS ANEXOS À INICIAL. INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 05 DE 2011. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXCESSO 
DE RIGORISMO. APELO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. 1. Embora os documentos juntados não 
estejam plenamente adequados à regra determinada na Instrução Normativa nº 05/2011, a explicação dada pela recorrente é 
plausível e merece consideração porque as suas petições estão no formato especificado e os anexos – documentos físicos 
digitalizados – podem ser lidos perfeitamente. Precedentes TJTO. 2. Com efeito, os arquivos digitais colacionados nos autos 
originários estão em formato PDF e, não obstante em sua digitalização não tenha sido utilizada a ferramenta de reconhecimento 
de caracteres, tal falha não compromete a compreensão de seu conteúdo e tampouco dificulta o exercício do contraditório e da 
ampla defesa, uma vez que a quantidade de documentos é pequena e de fácil compreensão por qualquer dos integrantes da 
relação processual pendente de triangularização, não sendo razoável, assim, o indeferimento da inicial sob este fundamento. 3. 
O excesso de rigor e formalismo compromete a finalidade maior do Poder Jurisdicional, no que tange à efetividade e a 
pacificação social, escopo precípuo do Estado de Direito. 4. Recurso conhecido e provido para desconstituir a sentença de 
primeiro grau e determinar a retomada do curso da ação originária. 
ACÓRDÃO: A a Egrégia 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por unanimidade, CONHECER 
da apelação cível interposta e, no mérito, DAR PROVIMENTO ao recurso para o fim de desconstituir a sentença recorrida e 
determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, para o prosseguimento da Execução Fiscal nº 00043611820188272713, nos 
termos do voto do(a) Relator(a). Palmas, 25 de novembro de 2020. 
 
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0006303-56.2020.8.27.2700/TO 
PROCESSO ORIGINÁRIO: Nº 0005113-89.2020.8.27.2722/TO 
RELATOR: JUIZ JOCY GOMES DE ALMEIDA 
AGRAVANTE: FLAVIA GONÇALVES BARROS DANTAS 
ADVOGADA: FLAVIA GONÇALVES BARROS DANTAS – OAB/TO 06457B 
AGRAVADO: MELQUIADES GONÇALVES BARROS JUNIOR 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
INTERESSADO: AUTORIDADE COATORA - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO TOCANTINS - GURUPI 
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. RECURSO AVIADO PELA AUTORA. JUSTIÇA GRATUITA. 
HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. DENEGAÇÃO DO BENEFÍCIO. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A 
concessão da justiça gratuita está condicionada à comprovação real da hipossuficiência econômica da parte postulante, que 
deve trazer aos autos elementos que demonstrem sua insuficiência financeira (Art. 5º, LXXIV da Constituição Federal). 2. No 
caso, não há, por ora, elemento de prova hábil a demonstrar a alegada hipossuficiência da Agravante que justifique a concessão 
do benefício pleiteado. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. 
ACÓRDÃO: A a Egrégia 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por unanimidade, CONHECER 
do recurso, pois presentes os seus pressupostos e, no mérito NEGAR PROVIMENTO, revogando a liminar e indeferir a 
gratuidade da justiça à autora/agravante, nos termos do voto do(a) Relator(a). Palmas, 25 de novembro de 2020. 
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0006981-91.2018.8.27.0000/TO 
RELATOR: DESEMBARGADOR EURÍPEDES LAMOUNIER 
APELANTE: ANA CARLOTA DE ALMEIDA 
ADVOGADOS: SATURNINO FERNANDES NETTO – OAB/PR 6034, DENIS RODRIGO GHISLENI – OAB/TO 5689, GRAZIELA 
TAVARES DE SOUZA REIS – OAB/TO 1801B E MARCIA AYRES DA SILVA – OAB/TO 1724 
APELADO: ALCIR FAUSTINO MARQUES   
ADVOGADOS: SEBASTIÃO ANTUNES FURTADO – OAB/TO 06899A, CRISTINA MARIA RAMALHO – OAB/PR 014824 E 
GUILHERME AUGUSTO GOMES – OAB/PR 097666    
APELADO: AMARILDE DEZEM GOETTEN, COMPANHIA BRASILEIRA DE COLONIZAÇÃO, JOSÉ ADELMIR GOMES 
GOETTEN, LARYSSA GOETTEN SOUZA E WYLLYAN GOETTEN  
ADVOGADO: FRANCISCO JOSÉ SOUSA BORGES – OAB/TO 00413A   
APELADO: BANCO DO BRASIL S/A   
ADVOGADOS: ARLENE FERREIRA DA CUNHA MAIA – OAB/TO 002316, ALOISIO HENRIQUE MAZZAROLO – OAB/TO 
05239B, RUTE SALES MEIRELLES – OAB/TO 004620, EDERSON MARTINS DE FREITAS – OAB/TO 05637B, RICARDO 
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FASSINA – OAB/SP 209984, MAURÍCIO VELOSO QUEIROZ – OAB/SP 326730, RISELY PIRES MACIEL DIAS – OAB/BA 
017250 E TATIANA SUTO ROSTEI MARCHI – OAB/SP 354988   
APELADA: DOMINIQUE PIERRE FAGA  
ADVOGADO: LUIZ CARLOS DE CASTRO – OAB/TO 004404     
APELADOS: ELOISIO FLAVIO DE ANDRADE E SUELENE ANDRADE 
ADVOGADO: CÉLIO ALVES DE MOURA –  OAB/TO 00431A   
APELADO: EMCAM ENGENHARIA LTDA  
ADVOGADOS: SEBASTIÃO ANTUNES FURTADO – OAB/TO 06899A, CRISTINA MARIA RAMALHO – OAB/PR 014824 E 
GUILHERME AUGUSTO GOMES – OAB/PR 097666 
APELADOS: INDUSTRIA AGUAS DA SERRA LTDA - ME E SUELY JOANINHA ALVES MARQUES  
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
APELAÇÃO CÍVEL – RESOLUÇÃO CONTRATUAL POR INADIMPLÊNCIA – DECADÊNCIA NÃO CONFIGURADA - 
APLICAÇÃO DO ARTIGO 205 DO CC/2002 – SENTENÇA CASSADA – PRINCÍPIO DA CAUSA MADURA PARA JULGAMENTO 
ARTIGO 1.013, §4º DO CPC/2015. 1 - Cinge o caso acerca de uma pretensa resolução contratual causada especificamente pela 
inadimplência dos adquirentes, figura jurídica descrita no artigo 475 do Código Civil. Assim, o caso requer a aplicabilidade do 
artigo 205 do CC, ou seja, a decadência se opera em dez anos após a pactuação do contrato, portanto, inexiste no caso a 
anunciada decadência eis que pactuado o instrumento contratual de compra e venda em 06/02/2004, a apelante distribuiu a 
presente ação ordinária em 05/02/2014. 2 - Feito que encontra-se maduro para julgamento, assim mediante a regra do artigo 
1.013, §4º do CPC/2015, promovo o julgamento do feito sem sua devolução à origem, eis que, se trata de medida desnecessária. 
RESOLUÇÃO CONTRATAUAL – ARTIGO 475 DO CC/2002 - PRESCRIÇÃO DAS COBRANÇAS ORIGINADAS PELA 
INADIMPLÊNCIA CONTRATUAL – REGRA DO ARTIGO 206, §5º, INCISO I, DO CÓDIGO CIVIL. 1 - Tratando-se de resolução 
contratual adstrito na regra do artigo 475 do Código Civil, ao constatar a violação do direito do vendedor, por meio da 
inadimplência, surge o direito de promover a cobrança desta quantia. Portanto, ao nascer o direito do vendedor em cobrar a 
dívida não paga, estabelece-se um prazo prescricional para tal exercício, qual seja, da cobrança do valor não recebido. 2 - Muito 
embora se verifique que no caso estudo não operou-se a decadência, é também fato que toda resolução contratual deve estar 
atrelada à um crédito, e este “direito de perseguir tal crédito” está sujeito ao prazo prescricional, de modo que havendo a 
prescrição do exercício do direito de cobrar o débito não adimplido, encontra-se sem qualquer base processual a ação de 
resolução. No caso, vislumbro que as últimas parcelas tiveram seus vencimentos todas no ano de 2006, portanto, uma vez que a 
distribuição ocorreu somente em 2014, resta-me evidente que ao caso deve ser decretada a prescrição quinquenal ao direito de 
cobrança da dívida inadimplida, em conformidade com o artigo 206, §5º, inciso I, do Código Civil, o que naturalmente torna sem 
base processual o direito à resolução. 
ACÓRDÃO: A a Egrégia 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por maioria, conhecer do 
recurso manejado, para negar-lhe provimento, e ainda, de ofício decretar a prescrição do direito de cobrança da dívida 
inadimplida, em conformidade com o artigo 206, §5º, inciso I, do Código Civil, o que naturalmente torna sem base processual o 
perseguido direito à resolução contratual nos termos do voto do(a) Relator(a). Palmas, 25 de novembro de 2020. 
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001832-41.2019.8.27.2729/TO 
PROCESSO ORIGINÁRIO: Nº 0001832-41.2019.8.27.2729/TO 
RELATOR: JUIZ JOCY GOMES DE ALMEIDA 
APELANTE: ARLANE CARVALHO DE OLIVEIRA (AUTOR) 
ADVOGADO: ARTHUR CARLOS DE OLIVEIRA AGUIAR – OAB/TO 008791 
APELADO: TAM LINHAS AÉREAS S/A (RÉU) 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXTRAVIO E BAGAGEM. AUSÊNCIA DE MÍNIMOS ELEMENTOS DE PROVA. DANO MORAL 
NÃO CARACTERIZADO. JUNTADA DE DOCUMENTOS EM FASE RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DOS 
ARTIGOS 434 E 435 DO CPC. PROVIMENTO NEGADO. 1- Diante da ausência de elementos mínimos de prova acerca do 
suposto extravio de bagagem, bem como, considerando que a Autora estava satisfeita com a prova até então produzida, tanto é 
que pleiteou o julgamento antecipado da lide, a rejeição do pedido de danos morais se apresenta como medida acertada. 2- 
Considerando que os artigos 434 e 435, do Código de Processo Civil, dispõem que a prova documental deve acompanhar a 
inicial ou a contestação, a menos que se trate de documento novo, que a parte não tinha conhecimento ou condições de 
produzir, não há como considerar aqueles juntados com as razões do apelo, porquanto esta instância não comporta instrução 
processual, bem como, porque a Apelante não comprovou a impossibilidade de produzi-los no momento certo e adequado, 
conforme preconiza o artigo 1.014 do Código de Processo Civil. 3- Apelação conhecida e não provida. 
ACÓRDÃO: A a Egrégia 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por unanimidade, conhecer do 
Apelo e NEGAR-LHE PROVIMENTO. Majoro a verba honorária em 3% (três por cento), nos termos do §11º, do artigo 85, do 
CPC, nos termos do voto do(a) Relator(a). Palmas, 25 de novembro de 2020. 
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0023616-11.2018.8.27.2729/TO 
RELATOR: JUIZ JOCY GOMES DE ALMEIDA 
APELANTE: MUNICIPIO DE PALMAS (AUTOR) 
PROC. MUNICÍPIO: MAURO JOSÉ RIBAS  
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APELADO: ADEMAR MACHADO PERES FILHO (RÉU) 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INTIMAÇÃO 
PRÉVIA DO EXEQUENTE. AUSÊNCIA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. NULIDADE RECONHECIDA DE 
OFÍCIO. APELO PREJUDICADO. 1. Padece de nulidade o julgado proferido com base em fundamentos sobre os quais não foi 
oportunizada a manifestação das partes. Inteligência do art. 10 do CPC/15. 2. Sentença cassada de ofício. Apelação prejudicada. 
ACÓRDÃO: A a Egrégia 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por unanimidade, CASSAR, de 
ofício, a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos à instância de origem, para regular prosseguimento do feito. De 
consequência, NÃO CONHEÇO do recurso de Apelação interposto, eis que prejudicado, nos termos do voto do(a) Relator(a). 
Palmas, 25 de novembro de 2020. 
 
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0003855-13.2020.8.27.2700/TO 
PROCESSO ORIGINÁRIO: Nº 0000458-05.2019.8.27.2724/TO 
RELATOR: JUIZ JOCY GOMES DE ALMEIDA 
AGRAVANTE: MARIA ELIZÂNGELA ALVES PEREIRA 
ADVOGADO: FAUSTINO COSTA DE AMORIM – OAB/TO 001163 
AGRAVADO: MUNICÍPIO DE MAURILÂNDIA DO TOCANTINS 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
INTERESSADO: JUIZ DE DIREITO - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO TOCANTINS - ITAGUATINS 
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COM COBRANÇA. JUSTIÇA GRATUITA. 
INDEFERIMENTO. ELEMENTOS QUE DEMONSTRAM A INCAPACIDADE FINANCEIRA DA POSTULANTE. PRESUNÇÃO 
FAVORÁVEL. AGRAVO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. 1. O magistrado de origem 
indeferiu o pedido de gratuidade judiciária por entender que inexiste prova da impossibilidade de custeio das despesas 
processuais. 2. Contudo, há nos autos elementos que demonstram a alegada hipossuficiência, tendo em vista o valor que a 
agravante percebe como benefício do INSS e o alto valor da causa. 3.   Gozará do benefício da gratuidade judiciária toda pessoa 
com insuficiência de recursos para pagar as custas, despesas processuais e os honorários advocatícios. Inteligência do artigo 
98, caput, do CPC. 4. A agravante faz jus à concessão da gratuidade judiciária, inexistindo qualquer indício de prova em sentido 
contrário. 5. Recurso Provido. Decisão reformada. Concedida a gratuidade da justiça. 
ACÓRDÃO: A a Egrégia 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por unanimidade, CONHECER 
do recurso, pois presentes os seus pressupostos e, no mérito DAR PROVIMENTO, confirmando a liminar deferida para conceder 
a gratuidade da justiça à autora/agravante, nos termos do voto do(a) Relator(a). Palmas, 25 de novembro de 2020. 
 
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0006628-31.2020.8.27.2700/TO 
PROCESSO ORIGINÁRIO: Nº 0005329-78.2015.8.27.2737/TO 
RELATOR: JUIZ JOCY GOMES DE ALMEIDA 
AGRAVANTE: CENTRO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO 
ADVOGADAS: ADRIANA GONCALVES DE SENA – OAB/TO 010291 E ALESSANDRA DANTAS SAMPAIO – OAB/TO 001821 
AGRAVADO: DOUGLAS MARCELO ALENCAR SCHMITT 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
INTERESSADO: AUTORIDADE COATORA - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO TOCANTINS - PORTO NACIONAL 
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. DILIGÊNCIAS. PENHORA 
INFRUTÍFERA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO ÀS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS – FINTECHS. PEDIDO AMPLO. AGRAVO 
CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Segundo a Resolução n° 4.656/18, do Banco Central do Brasil,  as fintechs são classificadas 
como instituições financeiras, e por serem relativamente novas, não integram a base de pesquisa dos sistemas disponibilizados 
ao Poder Judiciário, cabendo ao credor requerer a expedição de ofício judicial a essas instituições na busca da satisfação do seu 
crédito. 2. No caso, embora possível o encaminhamento dos ofícios às fintechs, deixou o agravante de indicar quais instituições 
deveriam ser oficiadas, bem como o endereço a ser remetido, limitando-se a exemplicar as instituições atuantes no Brasil. 3. Não 
compete ao judiciário imiscuir-se ao dever do credor, adotando providencias investigativas para localização de bens e/ou valores. 
4. O deferimento da medida gera obrigação excessivamente onerosa ao Poder Judiciário e fere os princípios da celeridade e 
razoável duração do processo. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. 
ACÓRDÃO: A a Egrégia 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por unanimidade, CONHECER 
do recurso, pois presentes os seus pressupostos e, no mérito NEGAR PROVIMENTO ao agravo, mantendo a decisão agravada 
incólume, nos termos do voto do(a) Relator(a). Palmas, 25 de novembro de 2020. 
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0025744-72.2016.8.27.2729/TO 
PROCESSO ORIGINÁRIO: Nº 0025744-72.2016.8.27.2729/TO 
RELATOR: JUIZ JOCY GOMES DE ALMEIDA 
APELANTE: MUNICIPIO DE PALMAS (AUTOR) 
PROC. MUNICÍPIO: MAURO JOSÉ RIBAS   
APELADO: JF CONSTRUÇÕES E EDIFICAÇÕES LTDA (RÉU) 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
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MP: MINISTÉRIO PÚBLICO 
INTERESSADO: SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - PALMAS/TO (INTERESSADO) 
INTERESSADO: AUTORIDADE COATORA - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO TOCANTINS - PALMAS 
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CDA. REQUISITOS DO ART. 2º, §5º, LEF E ART. DO CTN. 
INOBSERVÂNCIA. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO. POSSIBILIDADE. SÚMULA 392, DO STJ. RECURSO 
CONHECIDO E PROVIDO. 1. Nos termos do art. 2º, § 5º c/c § 6º, da Lei de Execuções Fiscais c/c art. 203 do CTN, a CDA 
deverá conter, dentre outros requisitos, o nome do devedor e a omissão ou erro de quaisquer deles são causas de nulidade da 
inscrição e do processo de cobrança dela decorrente. 2. No caso concreto a Execução Fiscal foi ajuizada contra a apelada, J F 
Construções Edificações LTDA, nome que não correspondente ao da identificação do devedor na CDAM 20160006282. 3. A 
Fazenda Pública Municipal a Exequente informou que os débitos que fundamentam a presente ação foram lançados no nome da 
parte executada e juntou CDA correspondente, requerendo, portanto, a continuidade da demanda. 4. A substituição da CDA pelo 
Fisco, prevista no §8º, do art. 2º da LEF, se apresenta como prerrogativa da Fazenda Pública que, podendo sanar vício que não 
se apresente como substancial, mas meramente formal e/ou material, tem condições de seguir adiante, na execução fiscal, com 
a substituição do título. 5. Recurso conhecido e provido para cassar a sentença primeva e determinar o seguimento da Execução 
Fiscal contra a empresa JF CONSTRUÇÕES E EDIFICAÇÕES LTDA. 
ACÓRDÃO: A a Egrégia 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por unanimidade, DAR 
PROVIMENTO, para cassar a sentença primeva e determinar o seguimento da Execução Fiscal contra a empresa JF 
CONSTRUÇÕES E EDIFICAÇÕES LTDA, nos termos do voto do(a) Relator(a). Palmas, 25 de novembro de 2020. 
 

1º GRAU DE JURISDIÇÃO 

ARAGUAINA 
1ª vara cível 

Intimações às partes 
Autos n.  0004027-73.2016.8.27.2706 / Chave: 530193466316 – AÇÃO DE USUCAPIÃO 
Requerente: LEIDILAURA DE JESUS MOREIRA 
Requerida: EMA LAURINDA SPEGIORIN SILVEIRA 
Rquerido: CARLOS DO PATROCINIO SILVEIRA 
Requerida: GOIANIA LEITE VIEIRA COIMBRA – CPF 440.836.961-68 
Requerido: JOAQUIM FERREIRA COIMBRA – CPF 014.368.721-20 
INTIMAÇÃO: FICAM OS REQUERIDOS REVEIS INTIMADOS da decisão do evento 194, A FIM DE ADOTAR AS 
PROVIDÊNCIAS CABÍVEIS, NOS TERMOS DO ART. 346 DO CPC. 
DECISÃO DO EV. 194: SANEAMENTO E ORGANIZAÇÃO DO PROCESSO 1 QUESTÕES PRÉVIAS Sem questões prévias a 
serem apreciadas. 2 DOS PONTOS CONTROVERTIDOS E DOS MEIOS DE PROVA ADMITIDOS O único fato a ser provado é 
a posse e seu tempo, sendo as demais questões, de direito. A posse, ônus probatório do autor, deverá ser provado através do 
depoimento pessoal do autor e das testemunhas por ele arroladas; eventuais documentos poderão ser juntados, observando-se 
quanto a isso o disposto nas normas do art. 434 e 435 do CPC/15 3 DA MATÉRIA DE DIREITO APLICÁVEL Delimito a matéria 
de direito nas normas do CC que tratam sobre a usucapião e seus requisitos. 4 DA REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE 
INSTRUÇÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA Como é de conhecimento geral, os trabalhos presenciais estão sobrestados em 
decorrência da adoção de medidas de expansão da pandemia COVID-19, conforme portarias conjuntas nº 02, 08 e 23 de 2020 
do TJTO e portaria 1582/2020 da Diretoria do Foro de Araguaína/TO. Nesse contexto, fora editada a portaria conjunta nº 09/2020 
pelo TJTO, a qual “autoriza a realização de audiências por videoconferência durante a crise sanitária provocada pelo coronavírus 
(COVID-19)”, a qual fora reforçada pela portaria conjunta nº 23/2020. Destarte, por ora, a regra é a realização das audiências de 
instrução por videoconferência. Para a realização das audiências de instrução por videoconferência o TJTO determinou a 
utilização do software de videoconferência disponibilizado pelo CNJ, o qual deverá ser acessado pelos advogados das partes 
mediante cadastramento prévio nesta plataforma. No que se refere à intimação das partes, devem ser observadas as diretrizes 
constantes da portaria conjunta nº 09/2020 do TJTO. Por fim, insta consignar que eventual prejuízo da parte no que se refere à 
realização da audiência preliminar de justificação por videoconferência ou impossibilidade de acesso à sessão virtual em que 
será realizada a audiência de instrução deverá ser informado nos autos até 10 (dez) dias antes da data designada para a sua 
realização (art. 1º, §5º, da portaria conjunta nº 09/2020 do TJTO), hipótese em que os autos deverão ser conclusos para 
deliberação do juízo. 5 CONCLUSÃO Cumprido o disposto no art. 357 e incisos do CPC/15, DECLARO saneado o processo; 
ressaltando que as partes poderão, de comum acordo, solicitar a homologação da fixação de questões de fato e direito indicadas 
por elas, a que se referem os incisos II e IV do artigo 357, caso em que haverá homologação do juízo em substituição às acima 
fixadas. Aguarde-se o prazo de 05 (cinco) dias em cartório - artigo 357, §1º, CPC/2015. Após, estável esta decisão: Portanto, 
determino: 1 DESIGNE-SE conforme calendário da secretaria, data e horário para a realização da audiência de instrução. 2 no 
ato de designação de audiência de instrução a secretaria fará constar a identificação da sala de reunião virtual criada 
no software de videoconferência, mediante indicação da identificação (ID), senha e link (art. 6º da portaria conjunta nº 09/2020 do 
TJTO); 3 no dia e hora marcados o servidor designado para a prática do ato ingressará na sala de reunião virtual e deverá 
certificar no termo de audiência e na gravação audiovisual da audiência o ingresso ou a ausência das partes, de seus 
procuradores, do representante do Ministério Público, do Defensor Público e das testemunhas, conforme o caso, respeitadas as 
normas processuais vigentes quanto à ordem de oitivas (art. 6º, §1º da portaria conjunta nº 09/2020 do TJTO); 4 INTIMEM-SE as 
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partes para ciência acerca da audiência de instrução designada, bem como para apresentarem o rol de testemunhas1, dentro do 
prazo de 15 (quinze) dias, contendo, o nome da testemunha, a profissão, o estado civil, a idade, o número de inscrição no 
Cadastro de Pessoas Físicas, o número de registro de identidade e o endereço completo da residência e do local de trabalho, 
sob pena de configurar desinteresse na produção da prova, preclusão e demais consequências legais. 4.1 a intimação dos 
advogados das partes a que se refere o item 4 retro deverá ser realizada via e-Proc, e-mail – ou demais meios especificados nos 
artigo 12 e seguintes da portaria em questão (09/2020 PRES/CGJ/TO) -  a ser enviado para o endereço eletrônico dos 
advogados constituídos pelas partes constante dos autos, ao qual deverão ser anexados todos os documentos que se fizerem 
necessários, devendo a secretaria confirmar o recebimento do e-mail por telefone, certificando nos autos todos os atos 
praticados, com indicação da data e horário de realização da intimação; 4.2 A intimação deverá ser feita, também, diretamente às 
partes, por telefone e e-mail, quando forem prestar depoimento pessoal.  Observe-se o artigo 4º c/c artigos 12 e seguintes da 
Portaria n. 09/20 PRES/CGJ/TO, no que se refere à localização de e-mail e telefone das partes pelo cartório; 4.3 restando 
frustradas as diligências para localização de e-mail e telefone das partes para intimação pessoal delas para prestarem 
depoimento pessoal, deverá a secretaria intimar o advogado constituído por elas por e-mail com confirmação de recebimento por 
telefone – ou demais meios especificados nos artigo 12 e seguintes da portaria em questão -  certificando nos autos a data e 
horários de confirmação da intimação, para, no prazo de 02 (dois) dias, informar nos autos esses dados das partes (telefone e e-
mail), inclusive com a pena de configuração de ato atentatório à dignidade da justiça, sancionada com multa na forma do art. 77, 
IV, do CPC e art. 2º, parágrafo único da portaria conjunta nº 09/2020 do TJTO. 4.4 transcorrido o prazo do item 4.2 e silente 
qualquer das partes, faça-se a conclusão dos autos para deliberações do juízo; 5 CIENTIFIQUEM-SE os advogados das partes 
de que: a) ficarão responsáveis pelo acesso à aludida plataforma de videoconferência por meio de dispositivo tecnológico que 
permita o envio de imagem e som em tempo real (smartphone, tablet, notebook, etc.) mediante conexão estável à rede mundial 
de computadores (internet) com banda suficiente para a realização do ato processual, bem como o acesso das partes e/ou 
testemunhas a serem ouvidas ao ambiente virtual em que será realizada a audiência; b) o acesso ao software de 
videoconferência do CNJ deverá ser realizado mediante cadastro prévio no seguinte link: https://www.cnj.jus.br/plataforma-
videoconferencia-nacional/cadastro/; c) os tutoriais para a instalação e uso do software encontram-se disponíveis no seguinte 
sítio eletrônico: https://www.cnj.jus.br/plataforma-videoconferencia-nacional/; d) ficam responsáveis por informar ou intimar a 
testemunha que arrolaram acerca do dia e hora designados para a realização da audiência de instrução (CPC, art. 455); e) será 
criada uma sala de reunião virtual no software de videoconferência, a qual será regularmente gravada para posterior juntada aos 
autos eletrônicos; f) o acesso à sala de reunião virtual no software de videoconferência do CNJ será realizado mediante a 
identificação (ID), senha e link que lhe serão informados por e-mail pela secretaria do juízo; g) deverão orientar as partes e/ou 
testemunhas sobre o acesso à sala virtual de audiência e de que durante sua oitiva devem manter sua atenção para a câmera do 
dispositivo eletrônico, evitando interferência na colheita de seus depoimentos, o que lhes será reforçado pelo juízo antes de sua 
oitiva; h) caso exista dúvida sobre a identidade das partes, poderá ser exigida a exibição de seus documentos pessoais ou 
formuladas perguntas com o objetivo de resolver a questão (art. 8º, parágrafo único da portaria conjunta nº 09/2020 do TJTO); i) 
encerrado o ato processual, a ata de audiência será lavrada e disponibilizada no grupo virtual criado para o processo, a fim de 
que as partes se manifestem sobre o seu teor (art. 8º da portaria conjunta nº 09/2020 do TJTO); j) será anexada ao sistema e-
Proc, juntamente com a ata de audiência, em substituição às respectivas assinaturas, captura de tela da videoconferência com 
mensagens textuais (chat/sondagem), na qual conste a concordância com seus termos e, por fim, a íntegra do áudio da gravação 
(art. 9º da portaria conjunta nº 09/2020 do TJTO); k) as atas de audiências virtuais serão assinadas eletronicamente ou com o 
uso de assinatura digital de documento eletrônico pelo servidor que a juntar no sistema e-Proc (art. 9º, §1º da portaria conjunta nº 
09/2020 do TJTO; l) o juízo irá deliberar acerca do prazo para alegações finais durante a audiência de instrução. 6 Outrossim, 
OBSERVE-SE e PROCEDA-SE conforme Portaria nº 001/2019, deste juízo, no que for aplicável. Intimem-se. Cumpra-se. 
 

1ª vara criminal 

Editais de citações com prazo de 15 dias 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 DIAS 
FRANCISCO VIEIRA FILHO, MERITÍSSIMO JUIZ DE DIREITO TITULAR DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE 
ARAGUAÍNA, ESTADO DO TOCANTINS.FAZ SABER a todos os que o presente edital virem, ou dele tiverem conhecimento, que 
por meio deste edital  CITAR o (a) acusado(a): SAULO DA SILVA MOZARINO, brasileiro, nascido aos 14.10.1981, filho de 
Carmelita da Silva Mozarino, inscrita no CPF nº 006.266.489-12, residente na Rua Rui Barbosa, nº 526, Jardim Filadélfia, 
Araguaína-TO, o(a) qual foi denunciado(a) nas penas do artigo 330 do Código Penal, nos autos da ação penal nº 0017639-
73.2019.8.27.2706, e como está em lugar incerto ou não sabido, fica citado pelo presente para o fim exclusivo de o acusado 
oferecer  defesa preliminar. O prazo para a defesa começará a fluir do comparecimento pessoal do acusado ou do defensor 
constituído. Para o conhecimento de todos é passado o presente edital, cuja 2ª via fica afixada no "Placar" do Fórum da Comarca 
de Araguaína, Estado do Tocantins e a 3ª via publicado no Diário da Justiça Eletrônico. Comarca de Araguaína, Estado do 
Tocantins, 20 de maio de 2020. Eu, Horades da Costa Messias, escrivã/escrevente judiciária, digitei o presente. 
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1ª vara da família e sucessões 

Editais de citações com prazo de 20 dias 
 
 EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS                                                             
O Doutor FABIANO RIBEIRO MM. Juiz de Direito da 1ª Vara de Família e Sucessões da Comarca de Araguaína, Estado do 
Tocantins, na forma da Lei, etc. 
DETERMINA a CITAÇÃO de terceiro(s) interessados para tomarem conhecimento dos termos da AÇÃO DE INVENTÁRIO - Nº 
0004977-19.2015.8.27.2706- (Chave nº 576765555215) - proposta por IBERE NEVES DA COSTA MOREIRA em desfavor de 
ESPÓLIO DE MARIA DE LOURDES COSTA MOREIRA, observando-se a forma preconizada, pelo Art. 626, § 1º do CPC, 
devendo ser cientificado, inclusive, de que após a conclusão das citações, será dado vista dos autos às partes, em Cartório, pelo 
prazo comum de quinze (15) dias, para dizer sobre as primeiras declarações, nos termos do art. 1000 do CPC. E para que 
chegue ao conhecimento de todos expediu-se o presente Edital que será publicado na forma da lei e afixado cópia no placar do 
fórum local. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos vinte e cinco dias do mês de 
novembro do ano de dois mil e vinte (25/11/2020). Eu, Celina Martins de Almeida/Técnica Judiciária/mat 238445, digitei. 
 
 EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS                                                             
O Doutor FABIANO RIBEIRO MM. Juiz de Direito da 1ª Vara de Família e Sucessões da Comarca de Araguaína, Estado do 
Tocantins, na forma da Lei, etc. 
DETERMINA a CITAÇÃO de terceiro(s) interessados para tomarem conhecimento dos termos da Ação de Alvará Judicial - Lei 
6858/80 - Nº 0009009-91.2020.8.27.2706- (Chave nº 569438415920) - proposta por MARCOS MARINHO DE BRITO e JOÃO 
RICARDO MARINHO DE BRITO, do prazo de contestação que é de 15(quinze) dias. Para ter acesso a todo o teor do processo, 
basta acessar o sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins em www.tjto.jus.br e seguir os passos: Processo 
Judicial Eletrônico - e-Proc; e-Proc 1º grau; Consulta Pública; Rito Ordinário; digitar o número do processo e a chave, indicados 
acima. 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, Celina Martins de Almeida, Técnica Judiciária/Mat. 238445, que digitei e subscrevi. 
Araguaína-TO., aos vinte e cinco dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte (26/11/2020). 
 

Editais de citações com prazo de 30 dias 
 
EDITAL DE CITAÇÃO DE TERCEIROS INTERESSADOS - PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS.                        
 ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 
O Doutor FABIANO RIBEIRO, Juiz de Direito da 1ª Vara de Família e Sucessões desta cidade e Comarca de Araguaína, Estado 
do Tocantins, na forma da lei, etc... 
DETERMINA a CITAÇÃO de terceiro(s) interessados para tomarem conhecimento dos termos da Ação de Alvará Judicial - Lei 
6858/80 - Nº 0004137-33.2020.8.27.2706 - proposta por CREUZA ENI BANDEIRA DE BRITO DOS SANTOS, que visa levantar  
resíduos previdenciários deixados por  JOANA BANDEIRA MACHADO, era portadora do Registro Geral nº. 1.514.617, SSP/TO, 
inscrita no CPF sob o nº. 623.745.911-15,falecida em 22/10/2019.Cientificando-os de que o prazo de contestação que é de 
15(quinze) dias úteis . Para ter acesso a todo o teor do processo, basta acessar o sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do 
Estado do Tocantins em www.tjto.jus.br e seguir os passos: Processo Judicial Eletrônico - e-Proc; e-Proc 1º grau; Consulta 
Pública; Rito Ordinário; digitar o número do processo e a chave, indicados acima. 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, Maria Marta 
Moreira de Melo matricula 26759 que digitei e subscrevi. Araguaína-TO., aos vinte e oito dias do mês de abril  do ano de dois mil 
e vinte (28/04/2020). 
 

2ª vara da fazenda e registros públicos 
Editais de intimações com prazo de 30 dias 

 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 30 DIAS N. 1667583 
A Magistrada, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que por esta Vara 
de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública de Araguaína, processam os autos de Execução Fiscal nº 
50000368720058272706, proposta pelo ESTADO DO TOCANTINS em face de FENELON MILHOMEM COSTA, ADELIA 
LOURENÇO DE ALMEIDA e LOURENÇO E MILHOMEM LTDA - ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob 
o nº 29567335168, 63330636149 e 03520843000107, na pessoa de seu representante legal, bem como, a sócia solidária 
ROSELENE SILVA FONSECA, pessoa física, inscrita no CPF sob o n° 998.738.001-82, sendo o mesmo para INTIMAR a 
executada ADÉLIA LOURENÇO DE ALMEIDA que atualmente encontra-se em lugar incerto e não sabido, para que no prazo de 
30 (trinta) dias, caso queira, apresente os competentes embargos à execução, nos termos do art. 16 da Lei n. 6830/1980.  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 
6 dias do mês de novembro de 2020. Eu, CORNELIO COELHO DE SOUSA, Técnico Judiciário, que o digitei. 
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3ª vara cível 

Editais 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
O Magistrado  ALVARO NASCIMENTO CUNHA, MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Araguaína, Estado do 
Tocantins, na forma da lei, etc. F A Z  S A B E R aos que o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, que por este 
Juízo e Escrivania da 3ª Vara Cível, se processam a ação Usucapião nº 5000062-12.2010.8.27.2706, Chave 
nº133066070513Valor da causa R$ 10.000,00, proposta por SONIA MARIA ALVES PORTUGAL DE SOUZA e ANTONIO 
BARBOSA DE SOUZA em desfavor de JABUR CARDOSO, MARIA LUCIA CARDOSO e JAEDÉR MAIA CARDOSO, sendo o 
presente Edital para CITAR a requerida MARIA LUCIA CARDOSO, atualmente, em lugar incerto e não sabido,por todos os 
termos da ação,para, querendo, contestar a ação no prazo de 15(quinze) dias, ciente que não sendo oferecida defesa no prazo 
legal, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pela autora. Tudo de conformidade com o despacho do 
evento 60, a seguir transcrito:"DESPACHO/DECISÃO - Cite a requerida Maria Lucia por edital.Prazo 30 
dias.ADVERTÊNCIA: Em caso de revelia será nomeado curador especial. (Art.257,§ IV do NCPC).E para que ninguém possa 
alegar ignorância,mandou expedir o presente edital,o qual será publicado na forma da lei.DADO E PASSADO nesta cidade e 
Comarca de Araguaína,Estado do Tocantins, aos  29de Setembro de 2020.Eu,Elias Mendes Carvalho, Escrivão Judicial, que 
digitei e conferi.ALVARO NASCIMENTO CUNHA Juiz de Direito. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS  
O Senhor ALVARO NASCIMENTO CUNHA, MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Araguaína, Estado do 
Tocantins, na forma da lei, etc...F A Z  S A B E R aos que o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, que por este 
Juízo e Escrivania da 3ª Vara Cível, se processam a ação Usucapião nº 0010794-25.2019.8.27.2706, Chave 
nº743594727219,Valor da causa R$10.000,00, proposta por MARIA VITORIA REIS ARAUJO e ELUDIMAR ALVES SILVA em 
desfavor de ZILDA MARIA DE SOUSA, NAURA LACERDA DE SOUSA, MARIO LACERDA DE SOUZA, MARIA MADALENA 
OLIVEIRA DE SOUZA, MARIA DINAURA LACERDA VIANA, LUZINETE LACERDA DE SOUZA, LENIR LACERDA DE SOUSA, 
JANGUES LACERDA DE SOUSA, ESPÓLIO DE JOSÉ LACERDA DA SILVA, EDUARDO LACERDA DE SOUZA ARAUJO, 
DÁVILA DIAS DE SOUSA, CARLINDO MACHADO DE SOUSA e ALDENI LACERDA DE SOUZA, sendo o presente Edital para  
CITAR a requerida Lenir Lacerda de Sousa, por todos os termos da ação,  para, querendo, contestar a ação no prazo de 
15(quinze) dias, ciente que não sendo oferecida defesa no prazo legal, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos 
articulados pela autora. Tudo de conformidade com o despacho do evento 06 a seguir transcrito:"DESPACHO Defiro a 
gratuidade da justiça. Citem-se os requeridos por mandado, os confinantes por mandado, e os terceiros eventuais interessados, 
por meio de edital com prazo de 40 (quarenta) dias, para, em 15 (quinze) dias, oferecerem contestação, sob pena de ser 
considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações formuladas pelo autor (artigo 344 do NCPC). Advirta-se que o 
prazo é de 15 dias, inicia-se da juntada do último mandado ou Carta precatória devidamente cumprido (artigo 231 do novo CPC). 
Intimem-se a União, o Estado e o Município de Araguaína, para caso queiram manifestar-se sobre interesse na causa. Após 
respostas, vista ao Ministério Público para manifestação, tudo nos termos do art. 178 e seguintes do Novo Código de Processo 
Civil.ADVERTÊNCIA:  Em caso de revelia será nomeado curador especial. (Art.257,§ IV do NCPC).E para que ninguém possa 
alegar ignorância, mandou expedir o presente edital, o qual será publicado na forma da lei. DADO E PASSADO nesta cidade e 
Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos 19/10/2020. Eu, Elias Mendes Carvalho, Escrivão/ Técnica Judiciária, que 
digitei e conferi. ALVARO NASCIMENTO CUNHA, Juiz de Direito 
 

Central de execuções fiscais 
Editais de intimações com prazo de 30 dias 

EDITAL N°  EDITAL N° 1832444,  de Citação com prazo de 30(trinta) dias. 
A Magistrada, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que através deste 
CITA o executado DOMINGOS ABADE DE SOUSA, pessoa física, inscrito no CPF sob o n° 000.391.371-63, por estar 
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.° 
0022931-39.2019.8.27.2706, que lhe move o MUNICIPIO DE ARAGUAINIA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para 
pagar a importância de R$ 5.847,22 (cinco mil, oitocentos e quarenta e sete reais e vinte e dois centavos), representada pela 
CDA n° 014/2017, datada de 16/09/2019, acrescida de juros, atualização monetária e demais cominações legais, ou no mesmo 
prazo garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juizo, em estabelecimento oficial de crédito local, 
que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens à penhora, ou indicando à penhora bens 
oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a 
parte executada que será NOMEADO curador especial atuante perante esta Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. 
Tudo em conformidade com o Despacho, proferido no evento 05 - DESPI, a seguir transcrito: " (4.2.1- Realizada as buscas e não 
sendo localizado endereço diverso da inicial e encenado todos os meios de localização dos endereços do(s) executado(s), 
determino desde logo, a expedição do Edital de Citação, com prazo de 30 (trinta) dias, observando-se as disposições do art. 8°, 
IV, da Lei de Execuções Fiscais)." E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente edital que será 
publicado uma (01) vez no Diário Oficial da Justiça e afixado no placar do Fórum local. DADO E PASSADO nesta cidade e 
Comarca de Araguaina, Estado do Tocantins, aos 01 dias do mês de dezembro de 2020. Eu, FRANCISCO ALBERY F. BARROS, 
Auxiliar Judiciário, que o digitei. 
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Editais de citações com prazo de 30 dias 
EDITAL Nº 1846729 EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 DIAS  
A Magistrada, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que através deste 
CITA a executada: FILOMENA DOS SANTOS NASCIMENTO - CPF n°: 310.886.511-00, por estar atualmente em lugar incerto e 
não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0006532-95.2020.8.27.2706, que 
lhe move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a importância de R$ 2.467,43 
(dois mil, quatrocentos e sessenta e sete reais e quarenta e três centavos), representada pela CDA n° 20190030378, datada de 
31/10/2019, acrescida de juros, atualização monetária e demais cominações legais, ou no mesmo prazo garantir a Execução: 
efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização 
monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens à penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e 
aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será 
NOMEADO curador especial atuante perante esta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública, em caso de revelia. 
Tudo em conformidade com o despacho a seguir transcrito: "4.2.1- Realizada as buscas e não sendo localizado endereço diverso 
da inicial e encerrado todos os meios de localização dos endereços do(s) executado(s), defiro desde logo, caso haja pedido, a 
expedição do Edital de Citação, com prazo de 30 (trinta) dias, observando-se as disposições do art. 8º, IV, da Lei de Execuções 
Fiscais;" E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente edital que será publicado uma (01) vez no 
Diário Oficial da Justiça e afixado no placar do Fórum local. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado 
do Tocantins, aos 03 dias do mês de dezembro de 2020. Eu, JOAO VICTOR OLIVEIRA SOUSA, Auxiliar Judiciário, que o digitei. 
 
EDITAL N° 1845881, de Citação com prazo de 30(trinta) dias. 
A Magistrada, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que através deste 
CITA a empresa executada MOURA E MOREIRA CONTABILIDADE LTDA - ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 
CNPJ sob o n° 13.372.857/0001-84, na pessoa de seu representante legal, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, 
para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.° 0030742-50.2019.8.27.2706, que lhe move o 
MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a importância de R$ 7.070,97 (sete mil, 
setenta reais e noventa e sete centavos), representada pela CDA n° 20190035948, datada de 02/12/2019, acrescida de juros, 
atualização monetária e demais cominações legais, ou no mesmo prazo garantir(em) a Execução: efetuando depósito em 
dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo 
fiança bancária, nomeando bens à penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos 
termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador 
especial atuante perante esta Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. Tudo em conformidade com o Despacho, 
proferido no evento 05 - DESPI, a seguir transcrito: "(4.2.1-Realizada as buscas e não sendo localizado endereço diverso da 
inicial e encenado todos os meios de localização dos endereços do(s) executado(s), defiro desde logo, caso haja pedido, a 
expedição do Edital de Citação, com prazo de 30 (trinta) dias, observando-se as disposições do art. 8°, IV, da Lei de Execuções 
Fiscais)." E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente edital que será publicado uma (01) vez no 
Diário Oficial da Justiça e afixado no placar do Fórum local. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaina, Estado 
do Tocantins, aos 03 dias do mês de dezembro de 2020. Eu, FRANCISCO ALBERY F. BARROS, Auxiliar Judiciário, que o 
digitei. 
 
EDITAL N°  EDITAL N° 1851125, de Citação com prazo de 30(trinta) dias. 
A Magistrada, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que através deste 
CITA o(s) executado(s): MAMA MADALENA DA SILVA DUARTE, pessoa física, inscrita no CPF sob o n° 325.932.601-49, por 
estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL 
N.° 0028534-93.2019.8.27.2706, que lhe move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, 
para pagar a importância de R$ 3.634,28 (três mil, seiscentos e trinta e quatro reais e vinte e oito centavos), representada pela 
CDA n° 20190027911, datada de 08/10/2019, acrescida de juros, atualização monetária e demais cominações legais, ou no 
mesmo prazo garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de 
crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens à penhora, ou indicando à 
penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, 
fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador especial atuante perante esta Central de Execuções Fiscais, em 
caso de revelia. Tudo em conformidade com o despacho a seguir transcrito: "(4.2.1- Realizada as buscas e não sendo localizado 
endereço diverso da inicial e encerrado todos os meios de localização dos endereços do(s) executado(s), defiro desde logo, caso 
haja pedido, a expedição do Edital de Citação, com prazo de 30 (trinta) dias, observando-se as disposições do art. 8°, IV, da Lei 
de Execuções Fiscais)." E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente edital que será publicado uma 
(01) vez no Diário Oficial da Justiça e afixado no placar do Fórum local. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de 
Aragualna, Estado do Tocantins, aos 03 dias do mês de dezembro de 2020. Eu, FRANCISCO ALBERY F. BARROS, Auxiliar 
Judiciário, que o digitei. 
 
EDITAL N°  EDITAL N° 1851579, de Citação com prazo de 30(trinta) dias. 
A Magistrada, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que através deste 
CITA o executado JOSE MACIEL MARINHO, pessoa física, inscrito no CPF sob o n° 224.792.873-00, por estar atualmente em 
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lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.° 0029455-
52.2019.8.27.2706, que lhe move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a 
importância de R$ 3.520,67 (três mil, quinhentos e vinte reais e sessenta e sete centavos), representada pela CDA n° 
20190028472, datada de 10/10/2019, acrescida de juros, atualização monetária e demais cominações legais, ou no mesmo 
prazo garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, 
que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens à penhora, ou indicando à penhora bens 
oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a 
parte executada que será NOMEADO curador especial atuante perante esta Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. 
Tudo em conformidade como Despacho, proferido no evento 05 - DESPI, a seguir transcrito: "(4.2.1-Realizada as buscas e não 
sendo localizado endereço diverso da inicial e encerrado todos os meios de localização dos endereços do(s) executado(s), defiro 
desde logo, caso haja pedido, a expedição do Edital de Citação, com prazo de 30 (trinta) dias, observando-se as disposições do 
art. 8°, IV, da Lei de Execuções Fiscais)." E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente edital que 
será publicado uma (01) vez no Diário Oficial da Justiça e afixado no placar do Fórum local. DADO E PASSADO nesta cidade e 
Comarca de Araguaina, Estado do Tocantins, aos 03 dias do mês de dezembro de 2020. Eu, FRANCISCO ALBERY F. BARROS, 
Auxiliar Judiciário, que o digitei. 
 
EDITAL N°  EDITAL N°  1845132, de Citação com prazo de 30(trinta) dias. 
A Magistrada, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que através deste 
CITA o(s) executado(s): JOSE DE SOUZA RODRIGUES, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ sob o n° 
11.618.693/0001-05, na pessoa de seu representante legal, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome 
conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.° 0030949-49.2019.8.27.2706, que lhe move o MUNICIPIO DE 
ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a importância de R$ 3.575,53 (três mil, quinhentos e 
setenta e cinco reais e cinquenta e três centavos), representada pela CDA n° 20190036094, datada de 03/12/2019, acrescida de 
juros, atualização monetária e demais cominações legais, ou no mesmo prazo garantir(em) a Execução: efetuando depósito em 
dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo 
fiança bancária, nomeando bens à penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos 
termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador 
especial atuante perante esta Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. Tudo em conformidade com o Despacho, 
proferido no evento 05 - DESPI, a seguir transcrito: " (4.2.1- Realizada as buscas e não sendo localizado endereço diverso da 
inicial e encenado todos os meios de localização dos endereços do(s) executado(s), defiro desde logo, caso haja pedido, a 
expedição do Edital de Citação, com prazo de 30 (trinta) dias, observando-se as disposições do art. 8°, IV, da Lei de Execuções 
Fiscais)." E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente edital que será publicado uma (01) vez no 
Diário Oficial da Justiça e afixado no placar do Fórum local. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Aragualna, Estado 
do Tocantins, aos 03 dias do mês de dezembro de 2020. Eu, FRANCISCO ALBERY F. BARROS, Auxiliar Judiciário, que o 
digitei. 
 
EDITAL N°  EDITAL N° 1846265, de Citação com prazo de 30(trinta) dias. 
A Magistrada, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que através deste 
CITA a empresa executada ALFREDO ALVES DE SA - EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n° 
11.517.622/0001-08, com denominação comercial RETIFICA MONTSA DE MOTORES E AUTO PECAS, na pessoa de seu 
representante legal, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE 
EXECUÇÃO FISCAL N.° 0030670-63.2019.8.27.2706, que lhe move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo 
de 05 (cinco) dias, para pagar a importância de R$ 45.573,23 (quarenta e cinco mil, quinhentos e setenta e três reais e vinte e 
três centavos), representada pela CDA n° 20190035936, datada de 02/12/2019, acrescida de juros, atualização monetária e 
demais cominações legais, ou no mesmo prazo garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, 
em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens à 
penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do 
Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador especial atuante perante esta Central de 
Execuções Fiscais, em caso de revelia. Tudo em conformidade com o Despacho, proferido no evento 05 - DESPI, a seguir 
transcrito: " (4.2.1- Realizada as buscas e não sendo localizado endereço diverso da inicial e encerrado todos os meios de 
localização dos endereços do(s) executado(s), defiro desde logo, caso haja pedido, a expedição do Edital de Citação, com prazo 
de 30 (trinta) dias, observando-se as disposições do art. 8°, IV, da Lei de Execuções Fisca)." 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 Araguaina, Estado do Tocantins, aos 03 dias do mês de dezembro 
de 2020. Eu, FRANCISCO ALBERY F. BARROS, Auxiliar Judiciário, que o digitei 
 
EDITAL N°  EDITAL N° 1841455,  de Citação com prazo de 30(trinta) dias. 
A Magistrada, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que através deste 
CITA o(s) executado(s): ANTONIO PEREIRA SILVEIRA, pessoa física, inscrito no CPF sob o n° 820.842.111-15, por estar 
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE 1 EXECUÇÃO FISCAL N.° 
0008983-93.2020.8.27.2706, que lhe move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para 
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pagar a importância de R$ 2.305,93 (dois mil, trezentos e cinco reais e noventa e três centavos), representada pela CDA n° 
20190030632, datada de 05/11/2019, acrescida de juros, atualização monetária e demais cominações legais, ou no mesmo 
prazo garantir(em) a Execução: efetuando deposito em dinheiro à ordem deste Juizo, em estabelecimento oficial de crédito local, 
que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens à penhora, ou indicando à penhora bens 
oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a 
parte executada que será NOMEADO curador especial atuante perante esta Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. 
Tudo em conformidade com o Despacho, proferido no evento 05 - DESPI, a seguir transcrito: " (4.2.1- Realizada as buscas e não 
sendo localizado endereço diverso da inicial e encerrado todos os meios de localização dos endereços do(s) executado(s), defiro 
desde logo, caso haja pedido, a expedição do Edital de Citação, com prazo de 30 (trinta) dias, observando-se as disposições do 
art. 8°, IV, da Lei de Execuções Fiscais)." E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente edital que 
será publicado uma (01) vez no Diário Oficial da Justiça e afixado no placar do Fórum local. DADO E PASSADO nesta cidade e 
Comarca de Araguaina, Estado do Tocantins, aos 01 dias do mês de dezembro de 2020. Eu, FRANCISCO ALBERY E BARROS, 
Auxiliar Judiciário, que o digitei. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO Nº 1848498  (COM PRAZO DE 30 DIAS) 
A Magistrada, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que através deste 
CITA o(s) executado(s): BENEDICTO GONCALVES PRIMO - CPF n°: 068.891.401-25, por estar atualmente em lugar incerto e 
não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0020033-53.2019.8.27.2706, que 
lhe move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a importância de R$ 3.602,80 
(três mil, seiscentos e dois reais e oitenta centavos), representada pela CDA n° 20190013875, datada de 20/08/2019, acrescida 
de juros, atualização monetária e demais cominações legais, ou no mesmo prazo garantir(em) a Execução: efetuando depósito 
em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo 
fiança bancária, nomeando bens à penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos 
termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador 
especial atuante perante esta Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. Tudo em conformidade com o despacho a 
seguir transcrito: "(....) 4.2.1- Realizada as buscas e não sendo localizado endereço diverso da inicial e encerrado todos os meios 
delocalização dos endereços do(s) executado(s), determino desde logo, a expedição do Edital de Citação, comprazo de 30 
(trinta) dias, observando-se as disposições do art. 8º, IV, da Lei de Execuções Fiscais;" E para que ninguém possa alegar 
ignorância, mandou expedir o presente edital que será publicado uma (01) vez no Diário Oficial da Justiça e afixado no placar do 
Fórum local. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos 03 dias do mês de dezembro 
de 2020. Eu, GABRYELA RODRIGUES MARTINS, Auxiliar Judiciário, que o digitei. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO (PRAZO DE 30 DIAS) Nº 1854212 
A Magistrada, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que através deste 
CITA o(s) executado(s): DEUSELINA CHAVES DOS SANTOS - CPF n°: 354.408.481-34, por estar atualmente em lugar incerto e 
não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0028226-57.2019.8.27.2706, que 
lhe move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a importância de R$ 3.691,70 
(três mil, seiscentos e noventa e um reais e setenta centavos), representada pela CDA n° 20190027621 e 20190027622, datada 
de 07/12/2016, acrescida de juros, atualização monetária e demais cominações legais, ou no mesmo prazo garantir(em) a 
Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a 
atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens à penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por 
terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte 
executada que será NOMEADO curador especial atuante perante esta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública, 
em caso de revelia. Tudo em conformidade com o despacho a seguir transcrito: "(....) Realizada as buscas e não sendo 
localizado endereço diverso da inicial e encerrado todos os meios de localização dos endereços do(s) executado(s), defiro desde 
logo, caso haja pedido, a expedição do Edital de Citação, com prazo de 30 (trinta) dias, observando-se as disposições do art. 8º, 
IV, da Lei de Execuções Fiscais." E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente edital que será 
publicado uma (01) vez no Diário Oficial da Justiça e afixado no placar do Fórum local. DADO E PASSADO nesta cidade e 
Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos 4 dias do mês de dezembro de 2020. Eu, ISABEL ARRUDA DE SOUSA, 
Auxiliar Judiciário, que o digitei. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO (PRAZO DE 30 DIAS) Nº 1854555 
A Magistrada, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que através deste 
CITA o(s) executado(s): NATALICIO JUSTINO DA SILVA - CPF n°: 375.601.821-00, por estar atualmente em lugar incerto e não 
sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0028049-93.2019.8.27.2706, que lhe 
move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a importância de R$ 1.567,54 
(um mil, quinhentos e sessenta e sete reais e cinquenta e quatro centavos), representada pela CDA n° 20190001973, datada de 
07/12/2016, acrescida de juros, atualização monetária e demais cominações legais, ou no mesmo prazo garantir(em) a 
Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a 
atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens à penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por 
terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte 
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executada que será NOMEADO curador especial atuante perante esta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública, 
em caso de revelia. Tudo em conformidade com o despacho a seguir transcrito: "(....) Realizada as buscas e não sendo 
localizado endereço diverso da inicial e encerrado todos os meios de localização dos endereços do(s) executado(s), defiro desde 
logo, caso haja pedido, a expedição do Edital de Citação, com prazo de 30 (trinta) dias, observando-se as disposições do art. 8º, 
IV, da Lei de Execuções Fiscais." E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente edital que será 
publicado uma (01) vez no Diário Oficial da Justiça e afixado no placar do Fórum local. DADO E PASSADO nesta cidade e 
Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos 4 dias do mês de dezembro de 2020. Eu, ISABEL ARRUDA DE SOUSA, 
Auxiliar Judiciário, que o digitei. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO (PRAZO DE 30 DIAS) Nº 1855148 
A Magistrada, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que através deste 
CITA o(s) executado(s): MARIA HILDA DE LIRA VIEIRA - CPF n°: 332.524.081-04, por estar atualmente em lugar incerto e não 
sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0024031-29.2019.8.27.2706, que lhe 
move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a importância de R$ 1.445,66 
(um mil, quatrocentos e quarenta e cinco reais e sessenta e seis centavos), representada pela CDA n° 20190016989, datada de 
07/12/2016, acrescida de juros, atualização monetária e demais cominações legais, ou no mesmo prazo garantir(em) a 
Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a 
atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens à penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por 
terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte 
executada que será NOMEADO curador especial atuante perante esta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública, 
em caso de revelia. Tudo em conformidade com o despacho a seguir transcrito: "(....) Realizada as buscas e não sendo 
localizado endereço diverso da inicial e encerrado todos os meios de localização dos endereços do(s) executado(s), defiro desde 
logo, caso haja pedido, a expedição do Edital de Citação, com prazo de 30 (trinta) dias, observando-se as disposições do art. 8º, 
IV, da Lei de Execuções Fiscais." E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente edital que será 
publicado uma (01) vez no Diário Oficial da Justiça e afixado no placar do Fórum local. DADO E PASSADO nesta cidade e 
Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos 4 dias do mês de dezembro de 2020. Eu, ISABEL ARRUDA DE SOUSA, 
Auxiliar Judiciário, que o digitei. 
 

Às partes e aos advogados 
Execução Fiscal Nº 0023945-24.2020.8.27.2706/TO 
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
RÉU: FELIX FERREIRA DE MORAES (Espólio) 
SETENÇA(...) Ante o exposto, e o mais que dos autos consta, declaro a nulidade da presente execução fiscal e, fulcrado no art. 
485, inciso VI, do Código de Processo Civil, EXTINGO o feito, sem resolução de mérito, em face da ausência de pressuposto 
processual subjetivo indispensável à existência da relação processual. Sem condenação em custas processuais e honorários 
advocatícios.  Providências do cartório: Intime-se a exequente da presente sentença com prazo de 30 (trinta) dias. Caso seja 
interposto recurso de apelação remeta-se os autos ao e. TJTO, independentemente de juízo de admissibilidade (CPC, art. 1.010, 
§ 3º), a ser realizado pelo relator do recurso (CPC, art. 932, III). Cumpra-se. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 
 
Execução Fiscal Nº 0009732-13.2020.8.27.2706/TO 
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
RÉU: DANUZA RODRIGUES DA CUNHA 
SETENÇA(...) Ante o exposto, e o mais que dos autos consta, declaro a nulidade da presente execução fiscal e, fulcrado no art. 
485, inciso VI, do Código de Processo Civil, EXTINGO o feito, sem resolução de mérito, em face da ausência de pressuposto 
processual subjetivo indispensável à existência da relação processual. Sem condenação em custas processuais e honorários 
advocatícios.  Providências do cartório: Intime-se a exequente da presente sentença com prazo de 30 (trinta) dias. Caso seja 
interposto recurso de apelação remeta-se os autos ao e. TJTO, independentemente de juízo de admissibilidade (CPC, art. 1.010, 
§ 3º), a ser realizado pelo relator do recurso (CPC, art. 932, III). Cumpra-se. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 
 
Execução Fiscal Nº 0023803-20.2020.8.27.2706/TO 
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
RÉU: HELENA ROMANA DE JESUS 
SENTENÇA(...) Ante o exposto, e o mais que dos autos consta, declaro a nulidade da presente execução fiscal e, fulcrado no 
art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, EXTINGO o feito, sem resolução de mérito, em face da ausência de pressuposto 
processual subjetivo indispensável à existência da relação processual. Sem condenação em custas processuais e honorários 
advocatícios. Providências do cartório: Intime-se a exequente da presente sentença com prazo de 30 (trinta) dias. Caso seja 
interposto recurso de apelação remeta-se os autos ao e. TJTO, independentemente de juízo de admissibilidade (CPC, art. 1.010, 
§ 3º), a ser realizado pelo relator do recurso (CPC, art. 932, III). Cumpra-se. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 
 
Execução Fiscal Nº 0010596-51.2020.8.27.2706/TO 
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
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RÉU: MANOEL RODRIGUES VALADARES  
SENTENÇA(...)  Ante ao exposto, com base nos artigos 485, inciso VI, e 803, inciso I do Código de Processo Civil, EXTINGO o 
feito, sem resolução de mérito, em face da manifesta nulidade da execução. Sem condenação ao pagamento das custas 
processuais e honorários advocatícios. Ao cartório, determino as seguintes providências: a exequente da presente sentença; 
Caso seja interposto recurso de apelação: I) intime-se o apelado para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; II) apresentado 
recurso adesivo, intime-se a parte contrária para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; III) após, remetam-se os autos ao 
TJTO, independentemente de juízo de admissibilidade (CPC, art. 1.010, § 3º), a ser realizado pelo relator do recurso (CPC, art. 
932, III); P. R. I. C. 
 

Diretoria do foro 

Portarias 
Portaria Nº 2261/2020 - PRESIDÊNCIA/DF ARAGUAÍNA, de 02 de dezembro de 2020 
Estabelecem os servidores do Poder Judiciário, responsáveis pelo Plantão Judicial Regional durante o RECESSO FORENSE 
(2020/2021), no âmbito das Comarcas do Grupo 2 do Plantão Regional - Araguaína, Filadélfia, Goiatins e Wanderlândia, do 
Estado do Tocantins. 
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE ARAGUAÍNA, ESTADO DO TOCANTINS, o Excelentíssimo Senhor FABIANO 
RIBEIRO, Juiz de Direito, no uso de suas atribuições legais, 
Considerando as Resoluções nº 71, de 31 de março de 2009, e nº 152, de 6 de julho de 2012, ambas do Conselho Nacional de 
Justiça, que dispõe sobre o regime de Plantão Judiciário em 1º e 2º graus de jurisdição; 
Considerando a Resolução nº 46, de 07 de dezembro de 2017, da Presidência do Tribunal de Justiça do Tocantins, que 
disciplina o Plantão Judiciário de 1º e 2º graus no âmbito do Poder Judiciário Tocantinense, e que revogou a Resolução nº 12 de 
21 de agosto de 2012; 
Considerando a necessidade de ampla divulgação aos jurisdicionados sobre quem atuará nos períodos de plantão, 
notadamente, em face do disposto na Resolução nº 46, de 07 de dezembro de 2017; 
Considerando que compete ao Diretor do Foro da Comarca de Araguaína, comarca de Entrância mais elevada, nos termos do 
Art. 12, da Resolução nº 46, de 07 de dezembro de 2017, disciplinar acerca do Plantão Judiciário anual das Comarcas de 
Araguaína, Filadélfia, Goiatins e Wanderlândia; 
Considerando o disposto no artigo 42, inciso I, alíneas “a” e “c”, da Lei Complementar nº 10/1996. 
R E S O L V E: 
Art. 1º - Designar os servidores indicados abaixo, para atuarem no plantão judiciário, durante o RECESSO FORENSE, no 
âmbito das Comarcas do Grupo 2 do Plantão Regional (Araguaína, Filadélfia, Goiatins e Wanderlândia), pelo período a partir 
das 18h01 do dia 18/12/2020 às 11h59 do dia 07/01/2021: 
a)     Antonia Luzia dos Santos Sousa, matrícula 352869; 
b)     Antonia Nilde Neves, matrícula 353012; 
c)     Flávia Gomes Batista Bastos, matrícula 247542; 
d)     Gentil Alvary Pinto Filho, matrícula 22395; 
e)     Marlete do Nascimento Caldas, matrícula 352908; 
f)      Ronaldo Araújo Pereira, matrícula 192542; 
g)     Valdívia Brito Araújo, matrícula 120870. 
§ 1º. O plantão a que se refere o caput deste artigo destina-se exclusivamente ao atendimento de medidas de caráter 
urgente, previstas nas supramencionadas resoluções do Conselho Nacional de Justiça e Poder Judiciário do Estado do 
Tocantins, garantido o atendimento aos casos urgentes, novos ou em curso. 
§ 2º. O cartório plantonista funcionará no prédio do Fórum da Comarca de Araguaína, localizado na Avenida Filadélfia, n° 3650, 
Setor das Autarquias Estaduais, Araguaína/TO, por meio do telefone de plantão (63) 99971-7727. 
Art. 2º. Designar a assessora jurídica Indiara Andressa de Mello Vitor, matrícula 353772, responsável pelo assessoramento 
dos atos de responsabilidade da Juíza de Direito Gisele Pereira de Assunção Veronezi, pelo o período compreendido entre 
às 18h01 do dia 18/12/2020 às 11h59 do dia 28/12/2020. 
Art. 3º. Designar as assessoras jurídicas Flávia Graslana Vieira de Barros Pereira, matrícula 353772; e Kelliany Moura 
Cavalcante, matrícula 353766, responsáveis pelo assessoramento dos atos de responsabilidade do Juiz de Direito Antônio 
Dantas de Oliveira Júnior, pelo o período compreendido entre as 12h00 do dia 28/12/2020 às 11h59 do dia 07/01/2021. 
Art. 4º. Designar os seguintes Oficiais de Justiça das Comarcas pertencentes ao Grupo 2, para atuarem no respectivo plantão, 
no âmbito de suas Comarcas, obedecendo à seguinte escala: 
I - Os Oficiais de Justiça Antônio Martins Nascimento Filho, telefone (63) 99288-3079; Tatiana Correia Antunes, telefone (63) 
99289-3500; e Lidianny Cristina Vieira Santos, telefone (63) 99206-1916, a partir das 18h01 do dia 18/12/2020 às 11h59 do 
dia 07/01/2021, para atuarem na Comarca de Araguaína e na Comarca de Wanderlândia; 
II – A Oficial de Justiça Patrícia Bento da Silva, telefone (63) 99225-0081, a partir das 18h01 do dia 18/12/2020 às 11h59 do 
dia 28/12/2020; e José Nunes de Sousa, telefone (63) 99104-1430, a partir das 12h00 do dia 28/12/2020 às 11h59 do dia 
07/01/2021, para atuar na Comarca de Filadélfia; 
III – O Oficial de Justiça Valmir Coelho de Melo, telefone (63) 99912-7754, a partir das 18h01 do dia 18/12/2020 às 11h59 do 
dia 07/01/2021, para atuar na Comarca de Goiatins. 
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Art. 5º. Os Escrivães das Comarcas de Wanderlândia, Goiatins e Filadélfia deverão habilitar todos os Magistrados Plantonistas 
que atuarão na respectiva Comarca, no sistema e-Proc, como Juiz em substituição, para eventualidades em que seja necessária 
movimentação processual. 
Art. 6º. As certidões de antecedentes criminais serão emitidas pela serventia de plantão, extraída da pesquisa nos sistemas E-
proc e Sproc, conforme estabelecido na Portaria  nº 97/2014. 
Art. 7º.  Os Magistrados plantonistas poderão, a seu critério, ser assistidos pelo respectivo Assessor Jurídico de 1ª Instância, 
desde que informem o respectivo nome e o telefone para contato. 
Art. 8º. Os servidores, Sérgio Ricardo Alvarez de Marins, Assistente de Suporte Técnico, sendo encontrado no celular (63) 
99982-4644, a partir das 18h01 do dia 18/12/2020 às 11h59 do dia 28/12/2020; e o servidor Haroldo Carvalho Bento, Analista 
Técnico em Ciência da Computação, sendo encontrado no celular (63) 99999-7252, a partir das 12:00 do dia 28/12/2020 às 
11h59 do dia 07/01/2021, estarão em regime de sobreaviso, ficando responsáveis por qualquer eventualidade no Sistema de 
Tecnologia da Informação (TI). 
Art. 9º. O servidor Maksuel Luz Nunes da Silva, servidor à disposição, telefone (63) 99212-9637, a partir das 18h01 do 
dia 18/12/2020 às 11h59 do dia 07/01/2021, lotado na Diretoria do Foro da Comarca de Araguaína, estará em regime de 
sobreaviso, na função de motorista, devendo utilizar o veículo MMC/L200 TRITON, PLACA OYC-8357, de responsabilidade 
administrativa da Comarca de Araguaína, para o transporte de passageiros, materiais ou outros inerentes ao respectivo plantão. 
Art. 10. O veículo MMC/L200 TRITON, PLACA OYC-8357, de responsabilidade administrativa da Comarca de Araguaína, ficará 
à disposição da Diretoria do Foro para o respectivo plantão. 
Art. 11. Os casos omissos nesta Portaria serão analisados pelo Diretor do Foro desta Comarca no período do plantão, que os 
dirimirá ou, se for o caso, os submeterá à apreciação de quem de direito. 
Art. 12. Ficam revogadas as disposições em contrário. 
Art. 13. Encaminhem-se cópias da presente portaria aos Diretores dos Foros das Comarcas de Filadélfia, Goiatins e 
Wanderlândia, à Subseção da OAB em Araguaína, Defensoria Pública Estadual, Delegacia Regional de Polícia, Delegacia de 
Polícia Federal e ao Ministério Público Estadual, todas entidades locais; bem como à Presidência do Tribunal de Justiça do 
Tocantins e à Corregedoria Geral de Justiça do Tocantins, para os devidos fins. 
Publique-se. Comunique-se. Cumpra-se 
Dado e passado nesta cidade e Comarca de Araguaína/TO, aos quatro dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte 
(04/12/2020). 

FABIANO RIBEIRO 
Juiz de Direito - Diretor do Foro 

 

ARAGUATINS 
1ª escrivania cível 

Editais de citações com prazo de 30 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 DIAS 
O Doutor José Carlos Tajra Reis Júnior, Meritíssimo Juiz de Direito- titular da Vara Cível da Comarca de Araguatins, Estado do 
Tocantins, na forma da Lei, etc.- FAZ SABER a todos quanto o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, que por este 
Juízo e Escrivania do 1º Cível, se processa os autos de Ação: Monitória, Processo n° 0000698.50.2016.827.2707, chave para 
consulta n° 849047872716, no sistema processual eletrônico e-Proc, que tem como Requerente: CAIXA DE PREVIDÊNICA DOS 
FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL-PREVI, CNPJ 33.754.482/0001-24 e Executado(a): LEANDRO DA SILVA RIBEIRO, 
CPF: 012.394.193-84, atualmente em local incerto e não sabido, e por este meio CITA-SE  o(a) executado(a) de todos os termos 
da inicial, bem assim, para, querendo, responder a ação no prazo legal, ciente que não contestada, se presumirão verdadeiras as 
alegações de fato formuladas pela parte autora, (art. 334 NCPC). Tudo nos termos do despacho a seguir transcrito. DESPACHO: 
Defiro a citação por edital da parte requerida que está em local incerto e não sabido. Assinalo o prazo de 30 (trinta) dias. Em 
caso de revelia, nomeio como curador especial para defender os interesses da parte requerida citada por edital, a Defensoria 
Pública de Araguatins, nos termos do art. 72, II do NCPC. Intime-se o curador da presente nomeação, concedendo-lhe vistas ao 
processo pelo prazo de 15 (quinze) dias. Araguatins, data e hora no evento do sistema e-Proc. Juiz JOSÉ CARLOS TAJRA REIS 
JÚNIOR Titular da Vara Cível da Comarca de Araguatins. E para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar 
ignorância, mandou o Meritíssimo Juiz de Direito que fosse expedido o presente Edital, com as devidas publicações. DADO E 
PASSADO nesta cidade e comarca de Araguatins, Estado do Tocantins, aos 02 dias do mês de dezembro de 2020. Eu Hulda 
Maria Reis Alencar Marques, Técnica Judiciária que digitei.- Juiz JOSÉ CARLOS TAJRA REIS JUNIOR - Titular da Vara Cível da 
Comarca de Araguatins/TO. 
 

ARAPOEMA 
1ª escrivania cível 

Editais de citações com prazo de 20 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE VINTE DIAS 
DIVÓRCIO LITIGIOSO Nº 0002740-30.2020.8.27.2708/TO 
AUTOR: RAIMUNDO RODRIGUES DOS SANTOS 
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RÉU: CÍCERA ROSA DA SILVA 
O Doutor Jordan Jardim, Juiz de Direito da Vara Cível, desta Comarca de Arapoema – To., na forma da Lei, etc... FAZ 
SABER a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que por este meio CITA, CÍCERA ROSA DA 
SILVA, brasileira, casada, natural de Arapiraca/AL, nascida aos 20/07/1972, filha de Natalício Antônio da Silva e Maria Rosa da 
Silva, residente atualmente em local incerto e não sabido, de todos os termos da presente AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO, 
para contestá-la, se quiser, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia. Tudo nos termos do r. despacho a seguir 
transcrito: “Recebo a inicial e defiro os benefícios da justiça gratuita à parte autora. Deixo de designar a audiência a que alude o 
art. 334 do CPC, tendo em vista o cenário de incerteza deflagrado pela pandemia de COVID-19 e a necessidade de adoção de 
medidas hábeis a diminuir atos que impliquem aglomeração de pessoas com vistas a conter o avanço da doença, bem assim a 
inexistência ou ínfima quantidade de auto composições obtidas em demandas idênticas à presente, o que apenas comprometeria 
a celeridade processual, em inequívoca violação ao disposto no art. 5º, LXXVIII, da Constituição, e oneraria o Judiciário e as 
partes. Cite-se a requerida, via edital, com prazo de 20 (vinte) dias, de todos os termos da presente ação, podendo contestar a 
presente ação, no prazo de 15 (quinze) dias. Arapoema/TO, data certificada pelo sistema. JORDAN JARDIM. Juiz de Direito.” E 
para que ninguém possa alegar ignorância, mandou o M.M. juiz que fosse expedido o presente Edital que será publicado no 
Diário da Justiça deste Estado e afixado no placard do Fórum local. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Arapoema, 
Estado do Tocantins, aos três dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte (03/12/2020). Eu, Raíris de M. Bastos, 
Escrivão, digitei e subscrevi. 
 

AURORA 
1ª escrivania cível 

Editais 
EDITAL DE LEILÃO DE VENDA DIRETA E INTIMAÇÃO 
Pelo presente, se faz saber a todos quanto virem ou tomarem conhecimento do presente Edital, que a 1 Escrivania Civel de 
Aurora do Tocantins, que será (ão) realizada(s) a VENDA DIRETA, Pelo leiloeiro Marco Antônio Ferreira de Menezes – site: 
www.agilleiloes.com.br o(s) bem(ns) penhorado(s), na seguinte forma: PROCESSO: 5000636-49.2012.8.27.2711 EXEQUENTE: 
UNIÃO - FAZENDA NACIONAL - EXECUTADO: JOSE FRANCISCO DE CASTRO SOBRINHO – ME E JOSE FRANCISCO DE 
CASTRO SOBRINHO PRAZO DA OFERTA: 60 DIAS INÍCIO: 01 DE DEZEMBRO DE 2020 – ENCERRAMENTO: 01 DE 
FEVEREIRO DE 2021. POR SE TRATAR DE VENDA DIRETA, ESTE BEM NÃO SOFRERÁ QUALQUER DISPUTA. O 
PRIMEIRO LANÇADOR A OFERTAR O SEU LANCE, SERÁ CLASSIFICADO COMO VENCEDOR, INEXISTINDO CHANCE DE 
UM SEGUNDO LANÇADOR INTERVIR OU DISPUTAR. LOGO OPÓS O RECEBIMENTO DO PRIMEIRO E ÚNICO LANÇE 
CONSIDERADO VÁLIDO, A OFERTA SERÁ CONSIDERADA FINALIZADA INDEPENDENDO DA DATA DE SEU 
ENCERRAMENTO. VALOR DO LANCE: Os bens serão arrematados pelo valor da avaliação e/ou pelo lance a maior LOCAL DE 
CADASTRO DE PROPOSTA ONLINE: Através do site www.agilleiloes.com.br, para captação de lances. ITEM 1: 04 (quatro) 
alqueires de terras, situado na fazenda Castro, município de Lavandeira – TO, a ser demarcada, tendo como ponto de partida 
para medir, o riacho Barreirinho indo de encontro o rio Palmas daí até o total dos 04 (quatro) alqueires, uma parte formada de 
capim andropogon e a outra de mata. Demarcação devidamente registrada na R-05, da M-945. Imóvel Registrado no Cartório de 
Registro de Imóveis de Aurora -TO. Avaliado em R$ 33.000.00 (trinta e três mil reais) o alqueire. VALOR DA AVALIAÇÃO: R$ 
132.000,00(Cento e trinta e dois mil reais); LOCALIZAÇÃO DO BEM: Conforme descrito acima. FIEL DEPOSITÁRIO: : Elmo 
Francisco de Castro;. VALOR DO DÉBITO EM EXECUÇÃO: R$ 156.833,70 (Cento e cinquenta e seis mil oitocentos e trinta e 
três reais e setenta centavos)* Valor sujeito à alteração. DO LEILOEIRO E DA COMISSÃOA venda judicial direta será conduzida 
pelo Leiloeiro Oficial, O Dr. MARCO ANTÔNIO FERREIRA DE MENEZES, devidamente matriculado na JUCETINS através da 
MATRÍCULA 2012.09.0015. A comissão do leileoro será paga nos seguintes moldes: A. NA ARREMATAÇÃO: i) em caso de 
arrematação, 5% sobre o valor arrematado, a ser pago pelo ARREMATANTE não se incluindo no valor do lanço, sendo que 
deverá ser paga à vista pelo arrematante através de depósito em conta indicada pelo leiloeiro.; (ii) em caso de adjudicação, 2% 
sobre o valor da avaliação, a ser pago pelo ADJUDICANTE; (iii) em caso de remição e acordo, 2% sobre o valor da avaliação, a 
ser pago pelo executado. DO CADASTRO. Os interessados em participar dos atos expropriatórios deverão efetuar prévio 
cadastro no site: www.agilleiloes.com.br anexar os seguintes documentos: Pessoa Física - Cópia Simples do RG (Frente e 
Verso) e do CPF; Cópia Simples da Certidão de Casamento (se casado for); Comprovante de Residência atual; Pessoa Jurídica - 
Comprovante do CNPJ; Cópia do Contrato Social e da última alteração; Cópia Simples do RG (Frente e Verso) e do CPF do 
representante legal da empresa (sócio administrador); Comprovante de Residência atual do representante legal da empresa 
(sócio administrador. Por Procuração - Além dos documentos exigidos anteriormente da pessoa representada, o interessado 
deverá apresentar Cópia de seus documentos de identificação (RG e CPF) e procuração com poderes exclusivos para arrematar 
com firma devidamente reconhecida em cartório pelo outorgante, contendo todas as informações necessárias, conforme modelo 
disponibilizado no portal do Gestor. As cópias de RG e CPF podem ser substituídas por cópia simples da Carteira Nacional de 
Habilitação (CNH). É de responsabilidade dos interessados na modalidade online certificarem-se de que seu cadastro está apto 
com no mínimo 24 horas de antecedência do término do prazo de oferta estipulado. É expressamente proibida a apresentação 
de lances online em nome de terceiro, ainda que possua procuração para tais fins. É vedada a participação nos atos 
expropriatórios dos agentes elencados no Art. 890 do Código de Processo Civil. Os lances oferecidos via INTERNET não 
garantem direitos ao participante em caso de insucesso do mesmo por qualquer ocorrência, como, por exemplo, problemas na 
conexão de internet, no funcionamento do computador, na incompatibilidade de software etc. Destarte, o interessado assume os 
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riscos emanados de falhas ou impossibilidades técnicas, não sendo cabível qualquer reclamação posterior. DAS FORMAS DE 
PAGAMENTO PARCELADO e/ou À VISTA: Lances à vista terão preferência sobre os lances parcelados, bastando igualar-se ao 
último lance ofertado,o que não interfere na continuidade da disputa, nesse caso, o interessado deverá avisar ao Leiloeiro no 
início do leilão sobre seu interesse em dar o lance à vista. Caso não haja ofertas à vista, o leilão terá continuidade apenas para 
lances parcelados.Pagamento de valor mínimo de 25% (vinte e cinco por cento) do valor do lance à vista e o restante parcelado. 
O PARCELAMENTO O parcelamento será permitido para imóveis e veículos conforme art. 895 do CPC (Lei nº. 13.105, de 16 de 
março de 2015), sendo observadas as seguintes regras: 1) Até o início do primeiro leilão, mediante apresentação por escrito de 
proposta de aquisição do bem por valor não inferior ao da avaliação; até o início do segundo leilão, mediante apresentação por 
escrito de proposta de aquisição do bem por valor que não seja considerado vil, com indicação do prazo, da modalidade, do 
indexador de correção monetária e das condições de pagamento do saldo. 2) Pagamento de valor mínimo de 25% (vinte e cinco 
por cento) do valor do lance à vista e o restante parcelado em até 30 (trinta) meses, sendo as prestações mensais e sucessivas, 
no valor mínimo de R$ 500,00 cada. O valor de cada parcela, por ocasião do pagamento, será acrescido de índice de correção 
monetária (Taxa SELIC (dívida de natureza tributária) e IPCA-E (dívida de natureza não tributária), garantida a integralização do 
lance por hipoteca judicial sobre o próprio bem. Efetuado o depósito do valor referente a 25% (vinte e cinco por cento), a 
proposta escrita do arrematante será encaminhada ao Juizo da vara onde o processo está distribuído, que decidirá, dando o bem 
por arrematado pelo apresentante do melhor lançe ou proposta mais conveniente. Será vedada a concessão de parcelamento da 
arrematação no caso de concurso de penhora com credor privilegiado. No caso de parcelamento, o licitante deverá apresentar 
carteira de identidade, CPF, comprovante de residência, referências bancárias, idoneidade financeira e demonstrar inexistência 
de restrição em registro de cadastro de proteção ao crédito. Caso não seja apresentada documentação solicitada, o 
parcelamento poderá não ser autorizado. Não sendo aceita a caução idônea pelo Juízo da vara onde o processo está distribuído, 
o arrematante poderá efetuar o pagamento da arrematação à vista, ou manter o pedido de parcelamento, porém terá a posse do 
bem postergada para após a quitação do lance ofertado. No caso de atraso de qualquer das prestações, incidirá multa de 10% 
(dez por cento) sobre a soma da parcela inadimplida com as parcelas vincendas, autorizando o exequente a pedir a resolução da 
arrematação ou promover, em face do arrematante, a execução do valor devido, devendo ambos os pedidos ser formulados nos 
autos do processo em que se deu a arrematação (CPC, art. 895, §§ 4º e 5º). ADVERTÊNCIAS. Os bens serão vendidos no 
estado de conservação em que se encontrarem, sem garantias, constituindo ônus dos interessados verificarem suas condições, 
antes das datas designadas para as alienações judiciais, não cabendo à Justiça Estadual e/ou Leiloeiro quaisquer 
responsabilidades quanto a consertos e reparos. II - A alienação far-se-á preferencialmente na forma à vista e a quem oferecer o 
maior lance, respeitado o percentual mínimo de cinquenta por cento da avaliação do bem, nos termos do parágrafo único do art. 
891 do CPC. III- Terá preferência aquele que apresentar propostas na forma englobada, ou seja, que contemple todos os bens 
descritos no presente edital, conforme previsão expressa no Art. 893 do CPC. Os lances individualizados somente serão aceitos 
durante a realização dos eventos simultâneos e na hipótese de inexistirem licitantes na forma englobada. IV - Tratando-se de 
bem indivisível, o equivalente à quota-parte do coproprietário ou do cônjuge alheio à execução recairá sobre o produto da 
alienação do respectivo bem, nos termos do Art. 843 do CPC. V - No caso de igualdade de oferta, terá preferência o cônjuge, o 
companheiro, o descendente ou o ascendente do executado, conforme ordem descrita no § 2º do Art. 892 do CPC, bem como o 
coproprietário alheio a execução, nos termos do §1º do Art. 843 do CPC. VI - Eventuais propostas cadastrada na Plataforma 
Online serão irretratáveis, sendo que o descumprimento das cláusulas estipuladas no presente edital pode ocasionar a incidência 
de multa a ser aplicada a critério do juízo. VII - O recebimento de qualquer espécie nos moldes previstos e autorizados pelo juízo 
resultará na concretização da venda, sendo lavrados os documentos hábeis de imediato, suspendendo-se a oferta publica do 
bem. DA ENTREGA DOS BENS A carta de arrematação do bem imóvel, com o respectivo mandado de imissão na posse, ou 
termo de entrega quando se tratar de bem móvel, será expedida em favor do arrematante após pagamento do valor da 
arrematação e da comissão do Leiloeiro, mediante a apresentação dos documentos que comprovem a condição de Arrematante 
e transcorrido o prazo recursal. Caso haja interposição de recurso, fica facultado ao arrematante, no prazo de 05 (cinco) dias, 
desistir da arrematação do bem leiloado, oportunidade em que será devolvido o valor depositado inicialmente a título de 
pagamento do bem e comissão do leiloeiro. Não sendo o caso de desistência, a carta de arrematação será expedida após o 
julgamento do recurso interposto. Os bens serão vendidos no estado de conservação em que se encontrarem, não cabendo à 
Justiça e/ou ao Leiloeiro quaisquer responsabilidades quanto a consertos e reparos ou mesmo providências referentes à retirada, 
embalagem, impostos, encargos sociais e transportes daqueles arrematados. Será ainda atribuição dos licitantes/arrematantes a 
verificação do estado de conservação, situação de posse e especificações dos bens oferecidos no leilão. Qualquer dúvida ou 
divergência na identificação/descrição dos bens deverá ser dirimida no ato do leilão. Os bens móveis penhorados poderão ter 
sido removidos para depósito particular, e as custas referentes à remoção, avaliação, guarda e conservação do(s) mesmo(s), 
bem como outras despesas relacionadas ao processo, serão descontadas na prestação de contas do leilão realizado, deduzindo-
se do produto da alienação judicial. ÔNUS/GRAVAMES Os bens serão adquiridos livres e desembaraçados de quaisquer ônus, 
até a data da expedição da respectiva Carta de Arrematação ou Mandado de Entrega, excetuando-se as obrigações Propter 
Rem (v.g. cotas condominiais). O arrematante de bem imóvel receberá a coisa livre de tributos de âmbito municipal (IPTU e 
contribuições de melhoria), cujo fato imponível tenha ocorrido em data anterior à arrematação. Referidos tributos serão 
subrogados no preço ofertado pelo licitante, nos termos do artigo 130 do CTN; para os bens imóveis a expedição da carta de 
arrematação ficará condicionada à comprovação do pagamento do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis – ITBI pelo 
arrematante – e custas processuais (Item 6.7.11 do Provimento 36/2002 TJ-TO). O arrematante de veículo não estará sujeito ao 
pagamento de débitos anteriores à data da alienação judicial. As despesas de arrematação, comissão de leiloeiro e demais 
despesas ficarão por conta do arrematante, inclusive as custas da expedição da carta de arrematação (tabela de custas da 
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Corregedoria do TJ/TO). OBS: Ficarão ainda por conta do ARREMATANTE as seguintes DESPESAS, não inclusas no preço do 
lance: a) CUSTAS DE ARREMATAÇÃO, (0,5% do valor da arrematação, adjudicação ou remição em hasta pública - mínimo de 
R$ 24,00 reais e máximo de R$ 240,00 reais), nos termos do Anexo Único da Lei 1.286/2001, Tabela X, item 63, a ser recolhida 
aos cofres do FUNJURIS através de DAJ; b) Eventuais taxas de transferência do bem.O arrematante deverá retirar a guia de 
Custas de Arrematação na vara que ora realiza o leilão e, em caso de parcelamento a emissão das parcelas (guia de 
parcelamento), serão de responsabilidade do Arrematante e devem ser retiradas diretamente na vara onde ocorrer o leilão. 
.Extrai-se da CRI nº945 – R-3– Registro de Cédula Pignoratícia e hipotecária nº 200705064. Financiador: Banco Bradesco S/A. 
Agência de Campos Belos – GO. R-4 - Registro de Cédula Pignoratícia e hipotecária nº 200905054. Financiador: Banco 
Bradesco S/A. Agência de Campos Belos – GO. INTIMAÇÃO. Fica(m) desde logo intimado(a)(s) o(a)(s): EXECUTADO: JOSE 
FRANCISCO DE CASTRO SOBRINHO – ME E JOSE FRANCISCO DE CASTRO SOBRINHO, através de seus (a)(s) Advogados 
(a)(s) Dr.(a)(s): WALNER CARDOZO FERREIRA TO000617 os respectivos sócios, seus cônjuges e representante legal, bem 
como o condômino/coproprietário, proprietário de terreno e/ou titular de: usufruto, uso, habitação, enfiteuse, direito de superfície, 
concessão de uso especial para fins de moradia ou concessão de direito real de uso; CREDOR: BANCO BRADESCO S/A. 
AGÊNCIA DE CAMPOS BELOS – GO, hipotecários, pignoratício, anticrético, fiduciário ou com penhora anteriormente averbada; 
promitente comprador/vendedor; União, Estado e Município no caso de bem tombado, das datas acima, se por ventura não 
forem encontrados para a intimação pessoal, bem como para os efeitos do art. 889, inciso I, do Código de Processo Civil/2015 e 
de que, antes da arrematação e da adjudicação do(s) bem(ns), poderá(ão) remir a execução, consoante o disposto no art. 826 do 
Código de Processo Civil/2015. Fica(m) cientificado(s) de que o prazo para a apresentação de quaisquer medidas processuais 
contra os atos expropriatórios contidas no § 1º do art. 903 do CPC será de dez dias após o aperfeiçoamento da arrematação (art. 
903, § 2º do Código de Processo Civil/2015).Bem como a(s) EXEQUENTE: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL através de seu 
patrono devidamente habilitado nos autos DR.(s)(a): ROBERTO MENDES DE OLIVEIRA CASTRO PFNTO1487163 E, para que 
chegue ao conhecimento de todos e no futuro ninguém possa alegar ignorância, expediu-se o presente edital que será publicado 
e afixado na forma da Lei. DADO E PASSADO nesta Cidade e Comarca de Ponte Alta, Estado do Tocantins Aurora/TO, 01 
dezembro de 2020. MARCO ANTONIO FERREIRA DE MENEZES-Leiloeiro Oficial – JUCETINS nº 2012.09.0015 A4. 
 

COLINAS 
1ª vara cível 

Intimações às partes 
Procedimento Comum Cível Nº 5001010-30.2010.8.27.2713/TO 
AUTOR: BANCO DA AMAZONIA SA    advogado: FABRICIO DOS REIS BRANDAO   PA011471      
RÉU: KARITA FERNANDA FELICIANO GOMES   advogado: PAULO ROBERTO RODRIGUES MACIEL   TO002988      
RÉU: PAULO ROBERTO RODRIGUES MACIEL 
RÉU: LATICINIOS MAJESTADE LTDA   advogado: PAULO CÉSAR MONTEIRO MENDES JÚNIOR   TO001800   
SENTENÇA - Trata-se de ação de conhecimento com partes qualificadas nos autos, na qual pleiteia o autor sejam os réus 
compelidos ao pagamento da quantia declinada em inicial, ao argumento de que estes teriam firmado contrato de abertura de 
crédito, deixando, contudo, de adimplir a contraprestação pactuada. Com a inicial, juntou documentos. Os réus foram citados e 
deixaram de oferecer contestação. Após longo trâmite processual – com expedição de citação por edital e nomeação de curador 
especial aos requeridos, atos posteriormente declarados nulos –, pugnou o autor pelo julgamento antecipado do pedido. É o 
relato do necessário. Fundamento e Decido. Impositivo o julgamento antecipado do pedido, vez que despicienda a dilação 
probatória, sendo certo, ainda, que revéis os requeridos (CPC, art. 355, I e II). Não há preliminares ou vícios processuais a ser 
escoimados. Revela-se inconteste que os réus emitiram cédula de crédito bancário – figurando o primeiro como emitente e os 
demais, como avalistas – em favor do autor, bem como que fizeram uso da quantia declinada em inicial, de sorte que, não tendo 
aqueles se desincumbido do ônus de comprovar qualquer fato extintivo, impeditivo ou modificativo do direito deste último (CPC, 
art. 373, II), especialmente o pagamento ou qualquer outra forma de extinção da obrigação, de rigor o acolhimento do pedido 
inicial. Ante o exposto, ACOLHO o pedido inicial, resolvendo o mérito da lide. Para tanto, CONDENO os réus ao pagamento da 
quantia declinada, sobre a qual incidirão juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação, e correção monetária, 
pelo INPC/IBGE, desde o vencimento. Condeno os réus, outrossim, ao pagamento das despesas processuais e honorários de 
sucumbência, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. Considerando que revéis os requeridos, a fim de 
se evitarem eventuais nulidades, intimem-nos tanto nas pessoas dos advogados peticionantes nos autos quanto na forma do art. 
346, caput, do CPC. Transitada em julgado a sentença, sem cassação ou reforma, arquivem-se os autos, observados os termos 
do Provimento n. 09/2019/CGJUS/TO e demais formalidades legais, sem prejuízo de posterior desarquivamento para fins de 
execução. Intimem-se. Cumpra-se. 
JOSÉ ROBERTO FERREIRA RIBEIRO, Juiz de Direito. 
 

1ª vara criminal 
Editais de citações com prazo de 15 dias 

EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 10 DIAS 
O Doutor José Carlos Ferreira Machado, Meritíssimo Juiz de Direito respondendo pela Vara Criminal desta Comarca de Colinas 
do Tocantins, Estado do Tocantins, na forma da lei etc. FAZ SABER A TODOS QUANTO O PRESENTE EDITAL VIREM OU 
DELE CONHECIMENTO TIVEREM, que tramita por esta Escrivania os autos acima elencados, ficando através deste 
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devidamente INTIMADO(s) o(s) acusado(s) RENAN DE SOUZA NEGRI, brasileiro, solteiro, taxista, natural de Colinas do 
Tocantins-TO, nascido em 02/12/1993, filho de Roberto Negri e Edilsa de Souza Sudre, portador da carteira deidentidade nº 
977.138 SSP/TO e do CPF nº 044.795.231-54, residente na rua da Liberdade, n° 932, setor Rodoviário, nacidade de Colinas do 
Tocantins-TO, para, no prazo de 10 dias, efetuar o pagamento da Pena de multa no valor de R$ 468,17, consoante extrato 
respectivo (cópia anexa), através da guia de recolhimento que será obtida através do site do TJ/TO: www.tjto.jus.br, cujo 
comprovante deverá ser anexado aos autos, sob pena de inscrição na Dívida Ativa. Para conhecimento de todos é passado o 
presente Edital, cuja 2ª via fica afixada no local de costume. Colinas do Tocantins/TO, 04 de dezembro de 2020. Eu________ 
(Lorena Sousa Borges Amaral), Servidora de Cartório, digitei e subscrevo. E, para que chegue ao conhecimento de todos, 
especialmente do acusado, e não se alegue ignorância, mandou-se expedir o presente, que será publicado no Diário Eletrônico 
da Justiça, bem assim no Placard do Fórum local. 
 

COLMEIA 
1ª escrivania criminal 

Editais 
EDITAL 
LISTA PROVISÓRIA DOS JURADOS ESCOLHIDOS PARA O EXERCÍCIO DE 2021 DA COMARCA DE COLMÉIA – ESTADO 
DO TOCANTINS. O Doutor Marcelo Eliseu Rostirolla, Meritíssimo Juiz de Direito por esta Comarca de Colméia, Estado do 
Tocantins, no uso de suas atribuições legais e considerando o que preceitua o art. 425 e seguintes do Código de Processo 
Penal, etc... FAZ SABER a todos os que o presente Edital virem ou dele tiverem conhecimento que, nos termos dos aludidos 
dispositivos legais, as pessoas abaixo foram escolhidas para integrar a Lista de jurados desta Comarca no ano de 2021. 001. 
Ademir José de Sousa/Representante de Vendas; 002. Adriana Stefany Fernandes Morais/Servidora Pública; 003. Adriel 
Brasileiro Rocha/Acadêmico; 004. Agnaldo Soares de Melo/Servidor Público; 005. Alan Nunes Camargo Gomes/Autônomo; 006. 
Alice Carlos de Souza/Servidora Pública; 007. Aliny Pinheiro Brito/Psicóloga; 008. Aliny Pricilla Nunes da Silva 
Soares/Acadêmica; 009. Allankardson Gomes Brito/Servidor Público; 010. Alline Andrade Silva/Servidora Pública; 011. Alzito 
Fonseca/Servidor Público; 012. Amanda de Souza Barros Rocha/Acadêmica; 013. Amarildo Fernandes Nogueira/Servidor 
Público; 014. Ana Beatriz Lopes de Carvalho Borges/Servidora Pública; 015. Ana Carolina Lopes Carvalho/Acadêmica; 016. Ana 
Paula Oliveira Vieira/Acadêmica; 017. Ana Tereza Janzkovski Gomes/Acadêmica; 018. Anayara Andrade Ferreira Vila 
Nova/Servidora Pública; 019. André Felipe Barreira da Silva/Acadêmico; 020. Angra de Sousa/Servidora Pública; 021. Anny 
Karolyne Souza Santos/Acadêmica; 022. Antônia de Jesus Dias Holanda/Contabilista; 023. Antônio Luiz da Silva/Servidor 
Público; 024. Antônio Pereira Guedes/Servidor Público; 025. Antônio Pereira Rodrigues/Servidor Público; 026. Aparecida Soares 
de Melo/Servidora Pública; 027. Aparecido Caetano Pereira/Comerciante; 028. Aquiles Aleixo Chaveiro/Acadêmico; 029. Beatriz 
do Vale Santos/Servidora Pública; 030. Belínia Benedita Rodrigues/Servidora Pública; 031. Benildes Cirilo de Lima; 032 Brunna 
Rodrigues Soares/Acadêmica; 033. Cálita Pereira de Oliveira; 034. Carlito Farias Bizarria/Servidor Público; 035. Carlos Magno 
Martins Leal/Comerciante; 036. Carmem Lúcia Correia Ferreira/Servidora Pública; 037. Celenita Maria Ribeiro Muccini/Servidora 
Pública; 038. Claudio José Silva/Acadêmico; 039. Cleidiane Araújo Silva/Acadêmica; 040. Clésio de Souza Martins/Eletricista; 
041. Cleuza Camilo do Nascimento/Enfermeira; 042. Cristiane Araújo Fonseca/Acadêmica; 043. Cristina Pereira de Paula 
Prado/Autônoma; 044. Dailton Moreira Tolentino Júnior/Farmacêutico; 045. Danilton Barbosa Bonfim/Mecânico; 046. Dária 
Cândida Camargo Gomes/Servidora Pública; 047. Darleide Pereira Coelho/Servidora Pública; 048. Deuzuíta Rodrigues de Sousa 
Castro/Servidora Pública; 049. Diana Machado de Oliveira/Servidora Pública; 050. Divina Almeida Campos Pinto/Servidora 
Pública; 051. Divina Ceila Leandro Carvalho Melo/Servidora Pública; 052. Domingos Darley Gomes da Rocha/Servidor Público; 
053. Doralice Gabriela de Oliveira/Servidora Pública; 054. Durcilene Neres da Silva Barbosa/Lavradora; 055. Ediléia Silva de 
Sousa/ Servidora Pública; 056. Edilenir Fernandes de Lima/ Servidora Pública; 057. Edileuza Costa de Souza/ Servidora Pública; 
058. Edilson de Sousa Pereira/ Servidor Público; 059. Edima Alves de Sousa Silva/ Servidora Pública; 060. Edinei de Oliveira 
Camargo/ Servidor Público; 61. Edmar Batista Duarte/Comerciante; 062. Eduardo Felipe da Silva Guedes/Acadêmico; 063. 
Eduardo Torres de Sousa/Comerciário; 064. Egnaldo Queiroz da Cruz/Estudante; 065. Élcio Alves de Souza/Contador; 066. 
Eleusa Herculino Nunes/ Servidora Pública; 067. Elias Rodrigues de Lima/Técnico em Eletrônica; 068. Eliene Célia de Lima 
Miranda/ Servidora Pública; 069. Elisangela Herculino Nunes/ Servidora Pública; 070. Elisangela Xavier do 
Nascimento/Autônoma; 071. Elivânia Silvério de Oliveira/ Servidora Pública; 072. Elizabete Eva Duarte de Oliveira/Comerciante; 
073. Esmarildo José Alves/Dentista; 074. Euclides Alves de Oliveira Júnior/Acadêmico; 075. Evanda Maria Fidelis/ Servidora 
Pública; 076. Evânia Alves de Sousa/Acadêmica; 077. Fábio José da Silva/Supervisor; 078. Fábio Oliveira Souza/Servidor 
Público; 079. Farley Henrique Oliveira Martins/ Servidor Público; 080. Fátima Aparecida Ramos/Autônoma; 081. Félix Leite 
Costa/Servidor Público; 082. Fernanda Cristina Machado/Acadêmica; 083. Fernanda Gonçalves da Silva/Servidora Pública; 084. 
Fernanda Paula de Oliveira Silva/Acadêmica; 085. Fernanda Rodrigues Borges/Acadêmica; 086. Fernando Albino da 
Silva/Agropecuarista; 087. Flávia Dias de Morais/Servidora Pública; 088. Franceluce Gomes da Silva Oliveira/Comerciante; 089. 
Francimara Gomes de Oliveira/Acadêmica; 090. Francisco Frazão Filho/Comerciante; 091. Geciane Araújo da Silva/Servidora 
Pública; 092. Geralda Borges Soares/ Servidora Pública; 093. Geraldo José da Silva/Servidor Público; 094. Gessika Stephanny 
Martins/Autômona; 095. Getúlio José de Oliveira/Fazendeiro; 096. Gilson Inácio da Silva/Fazendeiro; 097. Gilsonia Mendes da 
Silva/Servidora Pública; 098. Gizelly Rodrigues Rosa/Servidora Pública; 099. Gleison Ribeiro de Araújo Silva/Médico Veterinário; 
100. Gleisson Macêdo Campos/Servente de Pedreiro; 101. Haroldo Dias Cardoso Júnior/Acadêmico; 102. Heluine Oliveira 
Costa/Acadêmico; 103. Hidida Maria de Jesus Pereira/Servidora Pública; 104. Inês Priscila Lopes Leite/Servidora Pública; 105. 
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Iraci Alves Fernandes/Agropecuarista; 106. Iranete Gomes de Freitas/Autônoma; 107. Irani Pedro Faria/Agropecuarista; 108. 
Isaac Costa Carvalho/Mecânico; 109. Ivonete Carreiro Pereira/Servidora Pública; 110. Jaciara Pereira Morais/Acadêmica; 111. 
Jaime Fernandes de Oliveira/Servidora Pública; 112. Jairo Gomes Soares/Pastor; 113. Janaína da Mota Marinho/Auxiliar de 
Contabilidade; 114. Janaína Santos e Silva/Autônoma; 115. Jane José de Sousa Moraes/Auxiliar de Serviços Gerais; 116. 
Jaqueline Pereira Silva/Acadêmica; 117. Jeciany Mendes Saraiva/Acadêmica; 118. Jeisiane Tomas dos Santos/Acadêmica; 119. 
João Carlos Coelho Soares/Comerciante; 120. João Felício da Fonseca/Comerciário; 121. João Machado Gomes Neto/Servidor 
Público; 122. Joaquim Valério de Sousa/Servidor Público; 123. Joctã José dos Reis/Comerciante; 124. Jorge Jandir 
Muccini/Dentista; 125. José David Souza/Gerente de Fazenda; 126. José Eudes da Silva/Autônomo; 127. José Florisvaldo 
Gomes Moreira/Comerciante; 128. José Gildo Gonçalves dos Santos/Comerciante; 129. José Maria Venâncio/Agropecuarista; 
130. José Pedro Machado/Servidor Público; 131. José Ribamar Costa Brito/Vendedor; 132. José Rodrigues de Sousa/Industrial; 
133. José Valdemar Pereira Sobrinho Júnior/Comerciante; 134. Josiel Benevides da Silva/Servidor Público; 135. Joveni 
Rodrigues Pereira/Servidor Público; 136. Jucélia Basílio da Silva/ Servidora Pública; 137. Kallebe Silva de Sousa/Empresário; 
138. Kallyne Lira de Sousa/Acadêmica; 139. Kamila Fernandes Soares/Acadêmica; 140. Kássio Pedro Sousa 
Guimarães/Servidor Público; 141. Kássio Silva de Sousa/Acadêmico; 142. Kelibetânio Fidelis de Sousa/Empresário; 143. Klayton 
Pacheco de Oliveira/Servidor Público; 144. Lammonye Alcântara Alves Barros/Servidor Público; 145. Larice de Sousa Vila 
Nova/Comerciária; 146. Lázaro Vieira Neto/Servidor Público; 147. Leidiany Barbosa de Oliveira/Acadêmica; 148. Leidinéia Vieira 
da Silva/Acadêmica; 149. Liliane Gomes da Silva Oliveira/Servidora Pública; 150. Limiro Basílio Neto/Servidor Público; 151. 
Luana Plan Leite Borges/Acadêmica; 152. Lucas Barros Caixeta/Acadêmico; 153. Lucas Costa de Oliveira/Autônomo; 154. Lucas 
Mendonça de Lima Sousa/Acadêmico; 155. Lucélia Soares de Andrade/Servidora Pública; 156. Lúcia Helena de 
Oliveira/Servidora Pública; 157. Ludicila Dias Duarte/acadêmica; 158. Luiz Plan Leite Borges/Lavrador; 159. Maelly Santos 
Alves/Acadêmica; 160. Maerson Santos Alves Silva/Comerciário; 161. Magna Quintino Pereira/Servidora Pública; 162. Manoel 
Pereira Rodrigues/Torneiro Mecânico; 163. Márcia Soares de Andrade/Estudante; 164. Márcia Sousa Santos Alves/Dona de 
Casa; 165. Márcia Tavares de Lima Soares/Servidora Pública; 166. Marcos Cione da Silva Souza/Taxista; 167. Marcos Cleiton 
Alves Felipe/Servidor Público; 168. Marcos Sousa Martins/Pintor; 169. Marcos Viera do Prado/Estudante; 170. Maria Alice 
Domingues Nunes/Servidora Pública; 171. Maria Betânia Fernandes Moreira/Autônoma; 172. Maria Célia Alves 
Martins/Estudante; 173. Maria de Fátima Castro e Silva/Servidora Pública; 174. Maria do Espírito Santo Alves Nunes/Servidora 
Pública; 175. Maria Gertrudes de Oliveira Neta de Melo/Servidora Pública; 176. Maria Goretti Janzkovski Leite/Servidora Pública; 
177. Maria José Sousa dos Santos Alves/Servidora Pública; 178. Maria Luiza Daniel de Castro/Servidora Pública; 179. Maria 
Márcia Pereira da Costa Carvalho/Autônoma; 180. Maria Marta Costa Carvalho/Comerciária; 181. Maria Tereza Pereira 
Rodrigues Alves/Acadêmica; 182. Mariely da Silva Campos/Acadêmica; 183. Maristela Rodrigues da Silva Lima/ Servidora 
Pública; 184. Marlene Ribeiro/ Servidora Pública; 185. Marliete Nunes da Silva/Servidora Pública; 186. Marta Aparecida da 
Silva/Auxiliar de Serviços Gerais; 187. Marta Patrocínio da Silva/Acadêmica; 188. Mateus Felipe Maciel da Silva/Acadêmico; 189. 
Matheus da Silva Barbosa/Acadêmico; 190. Matheus Filipe Maciel/Acadêmico; 191. Max Weider da Silva/Estudante; 192. Meire 
Faustino Miranda Teixeira/Servidora Pública; 193. Miroslave Silva Costa/Servidor Público; 194. Mônica Rodrigues da 
Silva/Servidora Pública; 195. Napoliana Bispo de Oliveira/Comerciária; 196. Natália da Silva Caldas/Acadêmica; 197. Natany 
Gonçalves Vieira/Acadêmica; 198. Neli Evangelista de Sousa/Servidora Pública; 199. Nélio Alves de Carvalho/Comerciante; 200. 
Oelma Vieira de Jesus Rosa/Servidora Pública; 201. Oliveira Messias Pinto/Servidor Público; 202. Osvaldo Cândido 
Lacerda/Agropecuarista; 203. Osvaldo Dias Barbosa Filho/Servidor Público; 204. Otaviano Correa do Prado/Servidor Público; 
205. Pablo Henrique Rodrigues dos Santos/Acadêmico; 206. Pablo Sousa Silva/Estudante; 207. Patrícia Bispo Farias/Autônoma; 
208. Patrícia Vale da Silva/Comerciária; 209. Paulo Célio dos Santos/Autônomo; 210. Pollyanna Martins Sales/Servidora Pública; 
211. Raimundo Alves Nunes/Comerciário; 212. Raimundo Marinho de Sousa Neto/Servidor Público; 213. Renata Fonseca da 
Silva/Acadêmica; 214. Renata Pinto da Silva/Acadêmica; 215. Roberta Lopes Queiroz/Acadêmica; 216. Roberto Francisco de 
Paula/Empresário; 217. Rômulo Neres de Sousa/Acadêmico; 218. Rubem Meirelles Pereira de Sousa/Servidor Público; 219. 
Rubens Pereira de Oliveira/Comerciário; 220. Sabrina Campos de Melo/Servidora Pública; 221. Samara Nunes Alves/Acadêmica; 
222. Samella Ribeiro Caetano/Acadêmica; 223. Samila Renata Neres de Sousa/Acadêmica; 224. Samuel Ferreira de 
Carvalho/Mototaxista; 225. Sara Caroline Carvalho Costa/Estudante; 226. Saulo Mendes Lima/Servidor Público; 227. Saynara 
Figueiredo Cruz/Acadêmica; 228. Selma Aparecida Primo Sousa/Estudante; 229. Sidélia Maria Ribeiro/Estudante; 230. Sidiney 
Ferreira dos Santos/Acadêmico; 231. Silvana Sousa Soares/Estudante; 232. Silvia Pereira de Sousa/ Servidora Pública; 233. 
Sirineu Lopes Machado/Lavrador; 234. Solânio Carvalho Nunes/Servidor Público; 235. Sued Lopes Oliveira/Acadêmico; 236. 
Suzana Pereira Costa/Estudante; 237. Tais Maria Bonfim/Acadêmica; 238. Talyson Kaique Pereira de Oliveira/Acadêmico; 239. 
Thamires Alves Machado/Acadêmica; 240. Thavilla Alves Machado/Acadêmica; 241. Thyago Henrique Vieira Silva/Motorista; 
242. Thúlio Barbosa Duarte/Acadêmico; 243. Valdenir Rodrigues Wanderley/Ferreiro; 244. Valdir de Sousa Pereira/Servidor 
Público; 245. Vancélio Valdivino de Sousa/Servidor Público; 246. Vânia Soares Guedes/ Servidora Pública; 247. Vanúsia Soares 
de Andrade/Estudante; 248. Victor Lopes Leite/ Servidor Público; 249. Vinicio Sousa Martins/Servidor Público; 250. Viviane 
Messias Pinto/Servidora Pública; 251. Waldir José Alvim/Lavrador; 252. Waliques Pereira Morais/Servidor Público; 253. Walmir 
Miranda Barros/Comerciante; 254. Walter Paulino de Aguiar Neto/Servidor Público; 255. Wanclécio Rodrigues Rocha/Acadêmico; 
256. Wanderson Ferreira Machado/Acadêmico; 257. Wanessa Vieira da Silva Alves/Servidora Pública; 258. Webber José de 
Miranda/Comerciante; 259. Wêdila Gomes Fernandes/Autônoma; 260. Wenderson Lira Resplandes/Acadêmico; 261. Werica 
Oliveira Duarte/Acadêmica; 262. Weslany Lira Resplandes/Acadêmica; 263. Weuder do Prado Melo/Estudante; 264. Weverson 
Marlus Menezes da Silva Pinto/Acadêmico; 265. Willianne Alves dos Santos/Estudante; 266. Wilson Pereira da 
Silva/Comerciante; 267. Yasmim Dayene Rodrigues da Silva/Servidora Pública; 268. Ziltair Lopes da Silva/Comerciante. Nos 
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termos do art. 426, § 2º da Lei nº 11.689, de 09 de junho de 2008, que alterou o Decreto-Lei nº 3.689/41, que dispõe sobre o 
código de Processo Penal, com vigência a partir do dia 09 de agosto de 2008, transcrevo os artigos 436 a 446 do Digesto 
Procedimento Penal: Art. 436 O serviço do júri é obrigatório. O alistamento compreenderá os cidadãos maiores de 18 (dezoito) 
anos de notória idoneidade. § 1o Nenhum cidadão poderá ser excluído dos trabalhos do júri ou deixar de ser alistado em razão de 
cor ou etnia, raça, credo, sexo, profissão, classe social ou econômica, origem ou grau de instrução. § 2o A recusa injustificada ao 
serviço do júri acarretará multa no valor de 1 (um) a 10 (dez) salários mínimos, a critério do juiz, de acordo com a condição 
econômica do jurado. Art. 437. Estão isentos do serviço do júri: I – o Presidente da República e os Ministros de Estado; II – os 
Governadores e seus respectivos Secretários; III – os membros do Congresso Nacional, das Assembleias Legislativas e das 
Câmaras Distrital e Municipais; IV – os Prefeitos Municipais; V – os Magistrados e membros do Ministério Público e da 
Defensoria Pública; VI – os servidores do Poder Judiciário, do Ministério Público e da Defensoria Pública; VII – as autoridades e 
os servidores da polícia e da segurança pública; VIII – os militares em serviço ativo; IX – os cidadãos maiores de 70 (setenta) 
anos que requeiram sua dispensa; X – aqueles que o requererem, demonstrando justo impedimento. Art. 438. A recusa ao 
serviço do júri fundada em convicção religiosa, filosófica ou política importará no dever de prestar serviço alternativo, sob pena 
de suspensão dos direitos políticos, enquanto não prestar o serviço imposto. § 1o Entende-se por serviço alternativo o exercício 
de atividades de caráter administrativo, assistencial, filantrópico ou mesmo produtivo, no Poder Judiciário, na Defensoria Pública, 
no Ministério Público ou em entidade conveniada para esses fins. § 2o O juiz fixará o serviço alternativo atendendo aos princípios 
da proporcionalidade e da razoabilidade. Art. 439. O exercício efetivo da função de jurado constituirá serviço público relevante, 
estabelecerá presunção de idoneidade moral e assegurará prisão especial, em caso de crime comum, até o julgamento definitivo. 
Art. 440. Constitui também direito do jurado, na condição do art. 439 deste Código, preferência, em igualdade de condições, nas 
licitações públicas e no provimento, mediante concurso, de cargo ou função pública, bem como nos casos de promoção funcional 
ou remoção voluntária. Art. 441. Nenhum desconto será feito nos vencimentos ou salário do jurado sorteado que comparecer à 
sessão do júri. Art. 442. Ao jurado que, sem causa legítima, deixar de comparecer no dia marcado para a sessão ou retirar-se 
antes de ser dispensado pelo presidente será aplicada multa de 1 (um) a 10 (dez) salários mínimos, a critério do juiz, de acordo 
com a sua condição econômica. Art. 443. Somente será aceita escusa fundada em motivo relevante devidamente comprovado e 
apresentada, ressalvadas as hipóteses de força maior, até o momento da chamada dos jurados. Art. 444. O jurado somente será 
dispensado por decisão motivada do juiz presidente, consignada na ata dos trabalhos. Art. 445. O jurado, no exercício da função 
ou a pretexto de exercê-la, será responsável criminalmente nos mesmos termos em que o são os juízes togados. Art. 446. Aos 
suplentes, quando convocados, serão aplicáveis os dispositivos referentes às dispensas, faltas e escusas e à equiparação de 
responsabilidade penal prevista no art. 445 deste Código. E para que ninguém alegue ignorância, mandou expedir o presente 
edital que será afixado no Placard do Fórum local. Elaborado por mim, Rosineto da Silva Rita, matrícula nº 145847, Técnico 
Judiciário, digitei, conferi e afixei cópia do presente edital no placard do fórum local. Em Colméia/TO, em 03 de dezembro de 
2020. Ass. Dr. Marcelo Eliseu Rostirolla, Juiz de Direito. 
 

DIANÓPOLIS 
Vara cível 

Editais de citações com prazo de 20 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE VINTE (20) DIAS 
JUSTIÇA GRATUITA 
O Doutor João Alberto Mendes Bezerra Júnior, Juiz de Direito da Vara Cível e Família da Comarca de Dianópolis-TO, na forma 
da Lei, etc.. FAZ SABER, a todos que o presente Edital de Citação virem ou dele tiverem conhecimento, expedido nos autos 
nº 0003222-51.2020.8.27.2716 de Pedido de Medida de Proteção, tendo como Requerente(s) MINISTÉRIO PÚBLICO e 
Requeridos MUNICÍPIO DE DIANÓPOLIS, GENIVALDO LOPES DOS SANTOS e EVANICE SILVA RODRIGUES. 
Pelo presente edital, que será afixado na sede deste Juízo, no lugar público de costume e por cópia publicada no Diário da 
Justiça, CITA, EVANICE SILVA RODRIGUES, brasileira, nascida aos 06/06/1984, filha de Milton Rodrigues de Souza e Maria 
Pereira da Silva, portadora do CPF nº 051.360.031-03, ESTANDO EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO, de todos os termos 
da presente ação e para no prazo de 10 (dez) dias, apresentar defesa, nos termos art. 195 do ECA, bem como  a INTIMA de 
todo conteúdo da r. Decisão Liminar do evento 4, sob pena de revelia. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de 
Dianópolis-TO, aos 03 dias do mês de dezembro do ano de 2020. Eu, AGAMENON AIRES CAVALCANTE JÚNIOR, Técnico(a) 
Judiciário(a), digitei e conferi. 
 

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

Intimações às partes 
Ficam as partes abaixo identificadas, intimadas dos atos processuais a seguir relacionados, nos termos do artigo 346 do CPC. 
AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE OBRIGAÇÃO DE PRESTAR ALIMENTOS 
Autos n. 5001193-06.2012.8.27.2721 
Exequente: S.A.V. 
Executado: FRANCISCO DE ASSIS GOMES VIEIRA, brasileiro, solteiro, autônomo, inscrito no CPF nº. 363.842.081-72, 
residente e domiciliado na Av. São João, KB, Lote 4, s/nº., Centro, Goiânia/GO. 
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SENTENÇA: “(...)Posto isso e tudo mais que dos autos consta, ante a satisfação da obrigação por parte do devedor, EXTINGO o 
presente feito, consoante o art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil, para o desbloqueio do valor inserido no evento73. 
Condeno o executado ao pagamento das custas e despesas processuais. Condeno ainda, o executado ao pagamento de 
honorários advocatícios que arbitro em 10% do valor atribuído a causa (art. 20, § 3, alínea a do CPC) à Defensoria Pública do 
Estado do Tocantins, devendo efetuar o pagamento mediante a quitação de DARE (Receitas da Defensoria Pública – Cód. 603), 
em favor do FUNDEP – Fundo da Defensoria Pública. Expeça-se alvará em nome do executado. Após o trânsito em julgado, 
arquivem-se os autos com as formalidades legais, dando-se as devidas baixas na distribuição. Publique-se. Intime-se. Cumpra-
se. Guaraí/TO, 26/11/2020. CIRO ROSA DE OLIVEIRA -Juiz de Direito”. 
 
Ficam as partes abaixo identificadas, intimadas dos atos processuais a seguir relacionados, nos termos do artigo 346 do CPC. 
AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE OBRIGAÇÃO DE PRESTAR ALIMENTOS 
Autos n.  0004566-86.2019.8.27.2721 
Exequente: A.M.S.R., menor rep. p/genitora Sra. R.B. DE S. 
Executado: JONES GUIMARÃES RODRIGUES, brasileiro, solteiro, autônomo, inscrito no RG n. 943.239 SSP/TO e CPF n. 
028.759.061-51, podendo ser localizado no seu estabelecimento de trabalho na Avenida Bernardo Sayão, Verdurão Orti Fruti 
Guimarães, Centro, Guaraí/TO. 
SENTENÇA: “(...) Posto isso e tudo mais que dos autos consta, ante a satisfação da obrigação por parte do 
devedor, EXTINGO o presente feito, consoante o art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil e, em consequência tornar sem 
efeito a r. decisão contida no evento16. Condeno o executado ao pagamento das custas e despesas processuais. Condeno 
ainda, o executado ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 10% do valor atribuído a causa (art. 20, § 3, alínea 
a do CPC) à Defensoria Pública do Estado do Tocantins, devendo efetuar o pagamento mediante a quitação de DARE (Receitas 
da Defensoria Pública – Cód. 603), em favor do FUNDEP – Fundo da Defensoria Pública. P.R.I.C. Após o trânsito em julgado, 
arquivem-se os autos com as formalidades legais, dando-se as devidas baixas na distribuição. Guaraí-TO, 27 de novembro de 
2020. CIRO ROSA DE OLIVEIRA -Juiz de Direito”. 
 
Ficam as partes abaixo identificadas, intimadas dos atos processuais a seguir relacionados, nos termos do artigo 346 do CPC. 
AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE OBRIGAÇÃO DE PRESTAR ALIMENTOS 
Autos n.  0003643-26.2020.8.27.2721 
Exequente: G.E. DA S., menor rep. p/genitora Sra. Q. DE F. E. 
Executado: PEDRO LOPES DA SILVA NETO, brasileiro, solteiro, técnico eletrônico, RG nº 416023 SSP/TO, CPF nº 
711.056.031-72, residente e domiciliado à Rua Antônio Ulisses nº 886, Setor Flamboyant, Miracema/TO. 
SENTENÇA: “(...) Posto isso e tudo mais que dos autos consta, em face da satisfação da obrigação por parte do 
devedor EXTINGO o presente feito, consoante o art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil. Sem custas por não ter se 
formado a relação processual. P.R.I.C. Após, o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas necessárias. Guaraí-
TO, 21/10/2020. CIRO ROSA DE OLIVEIRA -Juiz de Direito”. 
 
Ficam as partes abaixo identificadas, intimadas dos atos processuais a seguir relacionados, nos termos do artigo 346 do CPC. 
AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE OBRIGAÇÃO DE PRESTAR ALIMENTOS 
Autos n.  0003336-72.2020.8.27.2721 
Exequente: B.E.S.S., menor rep. p/genitora Sra. D.S. DE S. 
Executado: WOSHINGTON DA SILVA ROCHA,  brasileiro, motorista, filho de Sueide da Silva Rocha, inscrito no RG n°. 
102.6931 SSP/TO, CPF n°. 043.252.161-54, residente e domiciliado na AV. Pernambuco, n°. 1103, Centro, Guaraí/ TO. 
SENTENÇA: “(...)Posto isso e tudo o mais que dos autos consta e inexistindo impedimento legal, com fundamento no artigo, 200, 
parágrafo único, combinado com artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil HOMOLOGO a desistência da ação e 
declaro EXTINTO o processo sem julgamento do mérito. Custas na forma da lei requerente. Entretanto, em face da requerente 
ser beneficiária da justiça gratuita, fica suspenso o pagamento das custas, até eventual mudança na sua situação econômica. 
"Se dentro de cinco anos, a contar da sentença final, a assistida não puder satisfazer tal pagamento a obrigação ficará prescrita" 
(art. 98, § 3° CPC). P. R. I. C. Após, o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas necessárias. Guaraí-TO, 04 de 
novembro de 2020. CIRO ROSA DE OLIVEIRA -Juiz de Direito”. 
 
Ficam as partes abaixo identificadas, intimadas dos atos processuais a seguir relacionados, nos termos do artigo 346 do CPC. 
AÇÃO: GUARDA 
Autos n. 0002353-73.2020.8.27.2721 
AUTOR: K.T.O. 
REQUERIDA: KLEBER TEIXEIRA OLIVEIRA, brasileiro, frentista, convivente em união estável, RG nº 5024592 SSP/GO, CPF 
sob o nº 017.357.741-54, residente e domiciliado na Q-305 Norte, Alameda 15, Lote 24/26, QI 13, Plano Diretor Norte, 
Palmas/TO. 
SENTENÇA: “(...)Posto isso e tudo o mais que dos autos consta e inexistindo impedimento legal, com fundamento no artigo, 200, 
parágrafo único, combinado com artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil HOMOLOGO a desistência da ação e 
declaro EXTINTO o processo sem julgamento do mérito. Custas na forma da lei. Entretanto, em face do requerente 
ser beneficiário da justiça gratuita, fica suspenso o pagamento das custas, até eventual mudança na sua situação econômica. 
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"Se dentro de cinco anos, a contar da sentença final, o assistido não puder satisfazer tal pagamento a obrigação ficará prescrita" 
(art. 98, § 3° CPC). P. R. I. C. Após, o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas necessárias. Guaraí-TO, 
29/09/2020. CIRO ROSA DE OLIVEIRA -Juiz de Direito”. 
 
Ficam as partes abaixo identificadas, intimadas dos atos processuais a seguir relacionados, nos termos do artigo 346 do CPC. 
AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE OBRIGAÇÃO DE PRESTAR ALIMENTOS 
Autos n. 0000523-09.2019.8.27.2721 
Exequente: S.S.M., representada por sua genitora, a Sra. L.S.F. 
Executado: CELSO MACIEL, brasileiro, solteiro, motorista, Filho de Maria Orvina Maciel, residente e domiciliado à Av. 14 de 
Maio, Quadra 44, Lote 14, s/n, Setor Novo Horizonte, Rio Sono/TO. 
SENTENÇA: “(...) Posto isso e tudo mais que dos autos consta, em face da satisfação da obrigação por parte do 
devedor EXTINGO o presente feito, consoante o art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil, e em consequencia revogo 
a prisão alhures decretada. Condeno o executado ao pagamento das custas e despesas processuais. Condeno-o ainda, ao 
pagamento de honorários advocatício que arbitro em 10% (dez por cento) do valor atribuído a causa à Defensoria Pública do 
Estado do Tocantins, devendo efetuar o pagamento mediante a quitação DARE (receitas da Defensoria Pública cód. 603), em 
favor do FUNDEP- Fundo da Defensoria Pública. Determino a exclusão do nome do executado do Protesto Judicial. Recolham-
se o Mandado de Prisão. P.R.I.C. Após, o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas necessárias. Guaraí-TO, 
03/11/2020. CIRO ROSA DE OLIVEIRA -Juiz de Direito”. 
 
Ficam as partes abaixo identificadas, intimadas dos atos processuais a seguir relacionados, nos termos do artigo 346 do CPC. 
AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE OBRIGAÇÃO DE PRESTAR ALIMENTOS 
Autos n. 0003813-95.2020.8.27.2721 
Exequente: M.F.M. DA S., representada por sua genitora, a Sra. P.F. DA S. 
Executado: FABIANO MIRANDA ALVES, brasileiro, solteiro, frentista, inscrito no CPF sob o n°. 031.603.931-43, filho de 
Raimundo Miranda Nunes e Luiza Alves da Silva, residente e domiciliado no Assentamento Despertar, Fortaleza do Tabocão/TO. 
SENTENÇA: “(...)Posto isso e tudo mais que dos autos consta, em face da satisfação da obrigação por parte do 
devedor EXTINGO o presente feito, consoante o art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil. Condeno o executado ao 
pagamento das custas e despesas processuais. Condeno-o ainda, ao pagamento de honorários advocatício que arbitro em 10% 
(dez por cento) do valor atribuído a causa à Defensoria Pública do Estado do Tocantins, devendo efetuar o pagamento mediante 
a quitação DARE (receitas da Defensoria Pública cód. 603), em favor do FUNDEP- Fundo da Defensoria Pública. P.R.I.C. Após, 
o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas necessárias. Guaraí-TO, 11/11/2020. 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 EXECUÇÃO DE ALIMENTOS, 
registrada sob o n. 0001020-57.2018.8.27.2721, movida por A.C.A. DE L.P.. menor representada por sua mâe Sra. C.A. DE 
L. em desfavor de PAULO CRISTION PEREIRA DA SILVA, brasileiro, convivendo em regime de união estável, motorista de 
caminhão, inscrito no RG n. 978.324 SSP/TO, CPF n. 028.384.401-95; encontrando-se atualmente em lugar incerto e não 
sabido, e, por meio deste fica CITADO o requerido, para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento do debito alimentar, 
bem como das prestações alimentícias que se vencerem no curso do processo. Provar que o pagamento já ocorreu, ou justificar 
a impossibilidade de o fazer. Ficando advertido que se não pagar, nem justificar, ou se a justificativa apresentada não for aceita, 
ser-lhe-á decretada a sua prisão civil pelo prazo de 1 (um) 3 (três) meses, além de protesto da dívida. 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, aos 18/11/2020. Eu, Bethania Tavares de Andrade, Chefe 
de Secretaria, digitei. 
 
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 de 
Obrigação de Prestar Alimentos, registrada sob o n. 0003737-08.2019.827.2721, movida por H.F.A.A. menor, representado por 
sua genitora Sra. T.F.P. em desfavor de  MARCOS VINICIOS AZEVEDO ARAUJO, brasileiro, solteiro, cobrador, inscrito no RG 
n. 445596 SSP/TO, CPF n. 016.977.531-32, filho de Josenral Alves de Araújo e Diva de Azevedo Araújo; encontrando-se 
atualmente em lugar incerto e não sabido, e, por meio deste fica CITADO o executado, para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o 
pagamento dos alimentos em atraso, e das parcelas que vencerem no curso do processo, acrescidas de juros legais e correção 
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monetária, devendo tal numerário ser pago mediante depósito em conta bancária de titularidade da genitora dos 
exequentes, provar que o fez ou justificar a impossibilidade de efetuá-los. Ficando advertido, que se não pagar, nem justificar, 
ser-lhe-á decretada à prisão civil pelo prazo de 1 (um ) a 3 (três) meses, além de protesto da dívida. 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, 18/11/2020. Eu, Bethania Tavares de Andrade, Chefe de Secretaria, digitei. 
 
Ficam as partes abaixo identificadas, intimadas dos atos processuais a seguir relacionados, nos termos do artigo 346 do CPC. 
AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE OBRIGAÇÃO DE PRESTAR ALIMENTOS 
Autos n. 0003813-95.2020.8.27.2721 
Exequente: M.F.M. DA S., representada por sua genitora, a Sra. P.F. DA S. 
Executado: FABIANO MIRANDA ALVES, brasileiro, solteiro, frentista, inscrito no CPF sob o n°. 031.603.931-43, filho de 
Raimundo Miranda Nunes e Luiza Alves da Silva, residente e domiciliado no Assentamento Despertar, Fortaleza do Tabocão/TO. 
SENTENÇA: “(...)Posto isso e tudo mais que dos autos consta, em face da satisfação da obrigação por parte do 
devedor EXTINGO o presente feito, consoante o art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil. Condeno o executado ao 
pagamento das custas e despesas processuais. Condeno-o ainda, ao pagamento de honorários advocatício que arbitro em 10% 
(dez por cento) do valor atribuído a causa à Defensoria Pública do Estado do Tocantins, devendo efetuar o pagamento mediante 
a quitação DARE (receitas da Defensoria Pública cód. 603), em favor do FUNDEP- Fundo da Defensoria Pública. P.R.I.C. Após, 
o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas necessárias. Guaraí-TO, 11/11/2020. CIRO ROSA DE OLIVEIRA -
Juiz de Direito”. 
 

GURUPI 
1ª vara cível 

Editais de citações com prazo de 20 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 20 DIAS 
CITANDO: MOISES FERREIRA SANTANA, brasileiro, inscrito no CPF n.º 023.826.571-46, demais qualificação ignorada, 
residente em local incerto e não sabido. OBJETIVO: Citação da requerido do inteiro teor dos autos nº 0011849-
60.2019.8.27.2722/TO Chave n.º 235592328419, Ação de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER que lhe move RILZA DA SILVA 
MATIAS, do inteiro teor da petição inicial, cuja cópia segue anexa, bem como para no prazo de 15 (quinze) dias, apresente 
contestação, sob pena de serem presumidos aceitos por verdadeiros os fatos articulados na inicial, e ainda confissão e revelia, 
nos termos 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, 02 de dezembro 2020. Eu, João Carlos Resplandes Mota, Técnico Judiciário, o digitei e 
assino. Adriano Morelli. Juiz de Direito. 
 

1ª vara criminal 
Editais de citações com prazo de 15 dias 

EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 DIAS 
A Drª. Mirian Alves Dourado, MMª Juíza de Direito Titular da 1a VaraCriminal, 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 0009353-24.2020.8.27.2722 que a Justiça Pública desta Comarca, como autora, move contra o 
acusado GEAN FERNANDES DE OLIVEIRA, brasileiro, solteiro, nascido aos 14/02/1967, filho de Maria Fernandes da Cruz, 
atualmente em lugar incerto e não sabido, como incurso nas sanções do crime do artigo 217-A do Código Penal. E, como não foi 
encontrado para ser citado pessoalmente, fica citado pelo presente, para cumprir as seguintes determinações judiciais: Evite o 
contato direto com a vítima. Deixo destacado o descumprimento injustificado desta medida poderá acarretar a substituição das 
medidas, a imposição de outras em cumulação, ou adecretação da prisão  reventiva. Intime-se o investigado do teor da presente 
decisão, devendo constituir advogado, no prazo de 05 dias, cientificando-o que a ausência de resposta fica desde já nomeada a 
Defensoria Pública para patrocinar sua defesa no presente feito. Dado e passado nesta cidade e Comarca de Gurupi, Estado do 
Tocantins, aos 01 de dezembro de 2020 . Eu, Luciana Barros Acácio Nolêto, assistente administrativo de 1ªInstância, lavrei o 
presente. 
 

MIRACEMA 
1ª vara criminal 

Editais de intimações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 DIAS 
AÇÃO PENAL Nº 5000023-06.2020.827.2725 
AUTOR: MINITÉRIO PÚBLICO 
Reeducando: OZÉAS FERREIRA BORGES, brasileiro, amasiado, nascido aos 27/12/1967, portador do RG nº 5936.029 SSP/SC, 
natural de Marques/MG, filho de João Soares Borges e de Maria Ferreira Borges. 



ANO XXXII-DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 4868 PALMAS-TO, SEXTA-FEIRA, 04 DE DEZEMBRO DE 2020 26 

 

 
 

INTIMAÇÃO: Fica o reeducando devidamente intimado: “... Designo audiência admonitória para o dia 21/01/2021, às 
14h00min horas, determinando, via de conseqüência, sejam efetivadas as intimações que se fizerem necessárias. Intimem-se, 
as partes para que se manifestem acerca da concordância quanto a realização da audiência de instrução e julgamento por 
videoconferência, a qual se realizará por meio da plataforma disponibilizada pelo CNJ, qual seja, CISCO WEBEX MEETINGS. 
Em caso positivo, sejam informados endereço de e-mail e número de whatsapp para encaminhamento do link da plataforma para 
o acesso no qual será realizada o ato designado no referido despacho. Ressalte-se que as partes deverão estar com o aplicativo 
“CISCO WEBEX MEETINGS” devidamente instalado em aparelho celular ou notebook provido de câmera. O download do 
aplicativo para desktop pode ser realizado pelo link https://help.webex.com/pt-br/0tow9g/Download-the-Cisco-Webex-Meetings-
Desktop-App e para celulares pela Play Store ou App Store. No dia e horário designados para ocorrência do ato o link para 
acesso à sala de vídeo conferência será enviado pelo servidor responsável. Intime-se. Diligencie-se. Cumpra-se. Promova-se, 
destarte, a intimação do reeducando via edital, caso não seja encontrado no endereço constante dos autos. Cientifiquem-se os 
ilustres representantes do Ministério Público e da Defensoria Pública (e se for o caso o Advogado constituído), pessoalmente, 
nos termos do que estabelece o art. 5º, §5º, da Lei 11.419/06. Miracema do Tocantins, 27 de novembro de 2020. Marcello 
Rodrigues de Ataídes – Magistrado”. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 DIAS 
AÇÃO PENAL Nº 5000031-80.2020.827.2725 
AUTOR: MINITÉRIO PÚBLICO 
Reeducando: PEDRO GOMES DE ARAÚJO, brasileira, União Estável, nascido aos 19/10/1966, natural de Miracema/TO, filho de 
VADSON GOMES DA SILVA e de JULIA DE SOUZA ARAÚJO, RG 777.067 SSP/MT. 
INTIMAÇÃO: Fica o reeducando devidamente intimado: “... Designo audiência admonitória para o dia 21/01/2021, às 
14h00min horas, determinando, via de conseqüência, sejam efetivadas as intimações que se fizerem necessárias. Intimem-se, as 
partes para que se manifestem acerca da concordância quanto a realização da audiência de instrução e julgamento por 
videoconferência, a qual se realizará por meio da plataforma disponibilizada pelo CNJ, qual seja, CISCO WEBEX MEETINGS. 
Em caso positivo, sejam informados endereço de e-mail e número de whatsapp para encaminhamento do link da plataforma para 
o acesso no qual será realizada o ato designado no referido despacho. Ressalte-se que as partes deverão estar com o aplicativo 
“CISCO WEBEX MEETINGS” devidamente instalado em aparelho celular ou notebook provido de câmera. O download do 
aplicativo para desktop pode ser realizado pelo link https://help.webex.com/pt-br/0tow9g/Download-the-Cisco-Webex-Meetings-
Desktop-App e para celulares pela Play Store ou App Store. No dia e horário designados para ocorrência do ato o link para 
acesso à sala de vídeo conferência será enviado pelo servidor responsável. Intime-se. Diligencie-se. Cumpra-se. Cientifiquem-se 
os ilustres representantes do Ministério Público e da Defensoria Pública (e se for o caso o Advogado constituído), pessoalmente, 
nos termos do que estabelece o art. 5º, §5º, da Lei 11.419/06.. Miracema do Tocantins, 27 de novembro de 2020. Marcello 
Rodrigues de Ataídes – Magistrado”. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 DIAS 
AÇÃO PENAL Nº 5000037-87.2020.827.2725 
AUTOR: MINITÉRIO PÚBLICO 
Reeducando: JHONATA FONSECA DE LIMA, brasileiro, amasiado, reciclador, natural de Palmas, nascido em 12.04.1998, filho 
de Atonio Ferreira Lima e Cassiane Assunção Fonseca, RG: 1220611 SSP-TO. INTIMAÇÃO: Fica o reeducando devidamente 
intimado: “... Designo audiência admonitória para o dia 21/01/2021, às 14:00 horas, determinando, via de conseqüência, sejam 
efetivadas as intimações que se fizerem necessárias. Intimem-se, as partes para que se manifestem acerca da concordância 
quanto a realização da audiência de instrução e julgamento por videoconferência, a qual se realizará por meio da plataforma 
disponibilizada pelo CNJ, qual seja, CISCO WEBEX MEETINGS. Em caso positivo, sejam informados endereço de e-mail e 
número de whatsapp para encaminhamento do link da plataforma para o acesso no qual será realizada o ato designado no 
referido despacho. Ressalte-se que as partes deverão estar com o aplicativo “CISCO WEBEX MEETINGS” devidamente 
instalado em aparelho celular ou notebook provido de câmera. O download do aplicativo para desktop pode ser realizado pelo 
link https://help.webex.com/pt-br/0tow9g/Download-the-Cisco-Webex-Meetings-Desktop-App e para celulares pela Play Store ou 
App Store. No dia e horário designados para ocorrência do ato o link para acesso à sala de vídeo conferência será enviado pelo 
servidor responsável. Intime-se. Diligencie-se. Cumpra-se. Cientifiquem-se os ilustres representantes do Ministério Público e da 
Defensoria Pública (e se for o caso o Advogado constituído), pessoalmente, nos termos do que estabelece o art. 5º, §5º, da Lei 
11.419/06. Miracema do Tocantins, 27 de novembro de 2020. Marcello Rodrigues de Ataídes – Magistrado”. 
 

Editais de intimações com prazo de 30 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 DIAS 
AÇÃO PENAL Nº 5000021-3620208272725 
AUTOR: MINITÉRIO PÚBLICO 
Reeducando: LUCAS RAMOS DE BRITO, brasileiro, solteiro, nascido aos 28/04/1995, portador do RG nº 1115083 SSP/TO CPF 
06315869114, natural de Miracema do Tocantins - TO, filho de Alberto Alves de Brito e de Eliane Ramos da Silva. 
INTIMAÇÃO: Fica o reeducando devidamente intimado: “... Designo audiência admonitória para o dia 21/01/2021, às 
14h00min horas, determinando, via de conseqüência, sejam efetivadas as intimações que se fizerem necessárias. Intimem-se, 
as partes para que se manifestem acerca da concordância quanto a realização da audiência de instrução e julgamento por 
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videoconferência, a qual se realizará por meio da plataforma disponibilizada pelo CNJ, qual seja, CISCO WEBEX MEETINGS. 
Em caso positivo, sejam informados endereço de e-mail e número de whatsapp para encaminhamento do link da plataforma para 
o acesso no qual será realizada o ato designado no referido despacho. Ressalte-se que as partes deverão estar com o aplicativo 
“CISCO WEBEX MEETINGS” devidamente instalado em aparelho celular ou notebook provido de câmera. O down load do 
aplicativo para desktop pode ser realizado pelo link https://help.webex.com/pt-br/0tow9g/Download-the-Cisco-Webex-Meetings-
Desktop-App e para celulares pela Play Store ou App Store. No dia e horário designados para ocorrência do ato o link para 
acesso à sala de vídeo conferência será enviado pelo servidor responsável. Intime-se. Diligencie-se. Cumpra-se. Promova-se, 
destarte, a intimação do reeducando via edital, caso não seja encontrado no endereço constante dos autos. Cientifiquem-se os 
ilustres representantes do Ministério Público e da Defensoria Pública (e se for o caso o Advogado constituído), pessoalmente, 
nos termos do que estabelece o art. 5º, §5º, da Lei 11.419/06. Miracema do Tocantins, 27 de novembro de 2020. Marcello 
Rodrigues de Ataídes – Magistrado”. 
 

NOVO ACORDO 
1ª escrivania criminal 

Editais de citações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 DIAS 
A Juíza de Direito da Comarca de Novo Acordo/TO, ALINE MARINHO BAILÃO IGLESIAS, FAZ SABER, a todos quantos do 
presente Edital de CITAÇÃO virem ou dele tiverem conhecimento, que por este Juízo se processam os autos de Ação Penal nº 
0000512-57.2018.8.27.2739, Chave n. 438202851118, proposta pelo Ministério Público Estadual em desfavor de VAGNO 
RODRIGUES PEREIRA,brasileiro, estado civil não informado, profissão não informada, nascido em 27/08/1983, filho de 
Antônia Ribeiro Souza, CPF 006.804.921-86, Título de Eleitor 3457107280, estando em local incerto ou não sabido, pela 
suposta prática do crime tipificado nos artigos 14 da Lei 10.826/2003, art. 288, parágrafo único e art.161, inciso II, ambos do 
Código Penal. FICA O DENUNCIADO CITADO pelo presente edital, para, querendo, em 10 (dez) dias, apresentar resposta, 
quando poderá argüir preliminares e alegar tudo o que interessa à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 
as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário, caso não o faça, 
ser-lhe-á nomeado Defensor Público para a prática do referido ato processual, devendo o acusado apresentar sua defesa 
eletronicamente no Sistema EPROC, perante o Juízo da Comarca de Novo Acordo, telefone: (63) 3369-1168. Para o 
conhecimento de todos será publicado no Diário da Justiça e afixado no placard do Fórum local. Dado e passado nesta cidade de 
Novo Acordo, Estado do Tocantins, aos 02/12/2020. Eu, José Humberto Barbosa Coelho, Escrivão Judicial, lavrei. ALINE 
MARINHO BAILÃO IGLESIAS-Juíza de Direito. 
 

PALMAS 
1ª vara da fazenda e registros públicos 

Editais de intimações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE INTIMAÇAO COM PRAZO DE 15 DIAS 
AUTOS: 5001472-02.2011.827.2729 
AÇÃO CIVIL DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA 
Requerente:MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL 
Adv.:ADRIANO CÉSAR PEREIRA DAS NEVES 
Requerido: HAROLDO CARNEIRO RASTOLDO 
Adv:HAROLDO CARNEIRO RASTOLDO 
Requerido: JOÃO TELMO VALDUGA 
Adv.:WILSON LOPES FILHO 
RAFAEL WILSON DE MELO 
Requerido:HAROLDO CARNEIRO RASTOLDO 
Adv.:HAROLDO CARNEIRO RASTOLDO 
Requerido: MÁRCIO GODÓI SPÍNDOLA 
Adv.:NÃO CONSTITUIDO                                                                                                                            
Requerido:PALMED-PALMAS MEDICAMENTOS LTDA 
Adv.:SERGIO FONTANA 
Requerido: ANTÔNIO LOPES BRAGA JÚNIOR 
Adv.:NÃO CONSTITUIDO 
Requerido: CARLOS HENRIQUE AMORIM 
Adv.:MARESSA MARINHO DE CARVALHO BARBOSA 
JORDANA SOUSA DE OLIVEIRA 
NÁTHALLY MICKAELLY DA COSTA SALES 
PÚBLIO BORGES ALVES 
Requerido: EDUARDO BONAGURA 
Adv.:NÃO CONSTITUIDO 
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Requerido: ROSANNA MEDEIROS FERREIRA ALBUQUERQUE 
Adv.: CÉLIO HENRIQUE MAGALHAES ROCHA 
JORGE AUGUSTO MAGALHÃES ROCHA 
VANESSA AQUINO E CASTRO ROCHA 
Interessado: MUNICÍPIO DE PALMAS 
Adv: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 
Interessado: ESTADO DO TOCANTINS 
Adv: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 
   
ATO ORDINATÓRIO 
Ficam as partes requeridas MÁRCIO GODÓI SPÍNDOLA, ANTÔNIO LOPES BRAGA JÚNIOR, EDUARDO BONAGURA 
intimadas da Apelação interposta pelo Ministério Público, devendo apresentarem contrarrazões no prazo de 15 dias. 
 

Editais de intimações de sentença com prazo de 15 dias 
AUTOS: 5012171-52.2011.827.2729 
AÇÃO CIVIL DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA 
Requerente:MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL 
Adv.:ADRIANO CÉSAR PEREIRA DAS NEVES 
Requerido:RAINEL RODRIGUES PEREIRA 
Adv:NÃO CONSTITUIDO 
Requerido: ALEANDRO LACERDA GONÇALVES 
Adv.: RODRIGO DE CARVALHO AYRES 
ALEANDRO LACERDA GONÇALVES 
Requerido: HÉRCULES RIBEIRO MARTINS 
Adv.: HÉRCULES RIBEIRO MARTINS 
Requerido: ROSANNA MEDEIROS FERREIRA ALBUQUERQUE 
Adv.: CÉLIO HENRIQUE MAGALHAES ROCHA 
JORGE AUGUSTO MAGALHÃES ROCHA 
NATANRY HELENA DE SOUZA BASTOS                                                                                                      
Interessado: MUNICÍPIO DE PALMAS 
Adv: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 
Interessado: ESTADO DO TOCANTINS 
Adv: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 
LITISCONSORTE PASSIVO:MARCELO DE CARVALHO MIRANDA 
LITISCONSORTE PASSIVO: ROSA RODRIGUES DE SOUZA 
INTIMAÇÃO: "Conforme Instrução Normativa nº 07/2012, § 3º, do Egrégio Tribunal de Justiça, fica a parte requerente intimada 
que os presentes autos foram inseridos no Sistema E-PROC sob o nº 5012171-52.2011.827.2729, e que sua tramitação será 
exclusivamente por essa forma, sendo obrigatório o cadastramento dos advogados que queiram enviar petições e recursos ou 
praticar atos processuais em geral no E-Proc/TJTO do art. 2º da Lei 11.419/2006." 
Fica à parte requerida intimada da sentença proferida nos autos acima mencionados. 
III - DISPOSITIVO Ante o exposto, REJEITO O PEDIDO INICIAL , nos termos do artigo 17, § 8º, da Lei de Improbidade 
Administrativa, e, por consequência, determino a baixa das constrições sobre os imóveis objetos da presente ação. Ao mesmo 
tempo, fica indeferida a inclusão do Município de Palmas no polo ativo, em face da sua ilegitimidade ativa, extinguindo-se o feito 
sem resolução de mérito com relação ao ente municipal, na forma do artigo 485, inciso VI, do CPC. ACOLHO o ESTADO DO 
TOCANTINS como assistente litisconsorcial (interessado) - artigo 124 do CPC. Havendo outros bens eventualmente bloqueados, 
móveis ou imóveis, além dos imóveis objetos da demanda, por decisão proferida em sede de liminar, fica determinada a 
liberação imediata, independente do trânsito em julgado. Ao final, após o trânsito e julgado e a baixa das constrições sobre os 
imóveis, promova-se a correção da autuação eletrônica do feito e o seu consequente arquivamento. Sem custas e sem 
honorários. Intimem-se. Palmas-TO, data certificada pelo sistema. RONICLAY ALVES DE MORAIS Juiz de Direito 
ATO ORDINATÓRIO 
Fica a parte requerida RAINEL RODRIGUES PEREIRA intimada da Sentença proferida e da Apelação interposta pelo Ministério 
Público, devendo apresentarem contrarrazões no prazo de 15 dias. 
 

2ª vara criminal 
Editais de intimações de sentença com prazo de 60 dias 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA COM PRAZO DE 60 (SESSENTA) DIAS 
AUTOS Nº 00036818720158272729 
Juizo da 2ª Vara Criminal de Palmas 
AÇÃO PENAL - Procedimento Ordinário 
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Acusada: VITOR DA SILVA ALVES 
FINALIDADE: O juiz de Direito LUIZ ZILMAR DOS SANTOS PIRES, do Juizo da 2ª Vara Criminal de Palmas, no uso das suas 
atribuições legais, etc. FAZ SABER a todos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, por esse meio, 
INTIMA o acusado(a) VITOR DA SILVA ALVES, brasileiro, solteiro, estudante, filho de Basilia da Silva Alves, com 21 anos na 
época dos fatos, nascido aos 05/01/1993, na cidade de Goianésia– GO, residente na Quadra 106 Norte, alameda 16, lote 22, 
nesta Capital, Telefone: (63) 9945-2477?, atualmente em local incerto e não sabido, com prazo de 60 (sessenta) dias, a fim de 
cientificar-lhe da SENTENÇA proferida nos autos da AÇÃO PENAL n.º 0003681-87.2015.8.27.2729, cujo resumo/teor segue 
transcrito: "O Ministério Público do Estado do Tocantins ofereceu denúncia em desfavor de Vitor da Silva Alves, devidamente 
qualificado nos autos, como incurso nas sanções do artigo 302 do Código de Trânsito Brasileiro. Consta da denúncia: “... que no 
dia 23/09/2014, no período noturno, por volta das 19horas, na TO – 010, na altura do Km 06, nesta Capital, o denunciado 
praticou homicídio culposo, na direção de veículo automotor, ao imprudentemente, realizar manobra de conversão sem a cautela 
devida, inobservando o dever objetivo de cuidado, juridicamente exigível, vindo a causar a morte de Sidiney Becker Costa. 
Segundo logrou-se apurar, na data e horário dos fatos, o denunciado, habilitado a dirigir veículo automotor, conduzia o veículo 
L200 Triton Mitsubish, de cor prata, com placa de identificação MWB-0520, pela rodovia retro citada, sentido Lajeado/Palmas, 
quando parou no acostamento à sua direita e manobrou para entrar à esquerda, e nesse instante a vítima colidiu sua motocicleta 
Yamaha na parte traseira da caminhonete, acidente que resultou na morte de Sidiney. O denunciado informou que visualizou a 
motocicleta e mesmo assim realizou a conversão. O perito, no laudo n° 5524/2014, descreveu a dinâmica do acidente baseado 
nos vestígios deixados no local: Trafegava o veículo Yamaha/Fazer pela Rodovia TO 010, desenvolvendo o sentido sul-norte, 
quando, no trecho em questão (Km 06), colidiu sua frontal com a lateral dirietoa, região posterior do veículo L200 Triton, que 
momentos antes trafegava pela mesma Rodovia, no sentido norte-sul, e realizou manobra de conversão à esquerda, invadindo a 
faixa contrária e interceptando a trajetória do veículo motocicleta. A causa determinante do acidente, ainda segundo a perícia, foi 
a “realização de manobra de conversão à esquerda pelo veículo Mitsubixh/L200 Triton, placa MWB 0520, efetuada pelo seu 
condutor quando as condições de trânsito não lhes eram favoráveis para fazê-lo com segurança, resultando na cloisão com o 
veículo Yamaha/Fazer, que trafegava regurlarmente”, nas circunstâncias descritas no laudo pericial. Embora o réu alegue que a 
vítima concorreu para o acidente ao afirmar que ela dirigia em alta velocidade, a perícia não confirma esta versão, tendo indicado 
a velocidade da motocicleta em 73 km/h, sendo que a velocidade permitida para o local é de 80 km/h. Inclusive, maior é a 
imprudência do denunciado nesse caso, pois mesmo após julgar que o veículo a sua frente desenvolvia alta velocidade, ainda 
assim realizou a manobra perigosa, por não ter aguardado que a vítima completasse seu trajeto e passasse por ele, para só 
depois realizar a conversão com segurança.” A denúncia foi recebida em 03/03/2015, conforme decisão lançado no evento 03. 
Devidamente citado, o réu apresentou resposta à acusação. Em audiência realizada via carta precatória autos nº 0024708- 
24.2018.827.2729, no dia 27 de setembro de 2018, foi ouvida a testemunha de acusação Sandro Souza Pinto (ev. 17) Durante a 
instrução processual foram ouvidas as testemunhas de acusação e de defesa, bem como foi realizado o interrogatório do réu. 
Alegações finais do Ministério Público pugnando pela condenação do denunciado nas sanções do artigo 302 do Código de 
Trânsito Brasileiro (ev. 88). A Defesa, por seu turno, requer (92): a) que seja recebida as presentes Alegações Finais por 
Memoriais, e juntada aos autos para os devidos e esperados efeitos legais; b) ao final reconhecida a improcedência da ação e do 
processo, por não haver sido o condutor do veículo e por consequência concorrido para o acidente ABSOLVENDOSE o acusado 
nos termos do art. 386, IV do Código de Processo Penal; c) ainda por amor ao debate por incidência da Culpa Exclusiva da 
Vítima, consoante provas carreadas e em face das impugnações, erros, omissões, falhas e inconsistências, que maculam de 
vícios insanáveis o Laudo Pericial n° 5.524/2014; d) Reitera todo o teor das provas técnicas apresentadas em especial o 
contralaudo junto à Resposta da Acusação, ressalvada a questão relativa à autoria que ficou demonstrada pelas provas ter sido 
o condutor o senhor Petrônio Bezerra Lola. É o relatório. Fundamento e Decido. Das Preliminares Não há preliminares, arguidas 
ou conhecíveis de ofício. Do Mérito No presente caso, a materialidade encontra-se demonstrada pelo laudo necroscópico (ev. 01, 
OUT2, p. 01/03), corroborada pelo Laudo de exame técnico pericial do local de acidente (ev. 01, LAU3), ambos constantes nos 
autos de IP nº 0001791- 16.2015.827.2729, tal como pela prova testemunhal colhida em juízo. No tocante as alegações da 
Defesa, ao argumento de que o laudo pericial juntado aos autos no ev. 01, LAU3, dos autos de IP, encontra-se eivado de “erros, 
omissões, falhas e inconsistências”, deixo de acolhê-las por não vislumbrar elementos com a qualidade de nulificarem a perícia 
já realizada, e ainda por estar em conformidade com os relatos das testemunhas ouvidas em juízo. Afinal a motocicleta trafegava 
em sua mão de direção e conforme o laudo pericial produzido, em velocidade compatível com a via e, mesmo que não estivesse, 
o condutor do veículo deveria ter aguardado a passagem da motocicleta para realizar a conversão à esquerda. Entretanto, não 
restou indubitavelmente confirmada a autoria delitiva, tendo em vista que a negativa de autoria do réu, feita em juízo, fora 
confirmada pelas testemunhas de defesa, também ouvidas em juízo. Ainda que possa parecer absurdo ou estranho, o réu, ao ser 
ouvido em juízo, disse que no dia dos fatos não estava conduzindo o veículo Mitsubishi/L200 Triton, placa MWB-0520, envolvido 
no acidente de transito com o veículo Yamaha/Fazer. Relatou, ainda, que quem estava na condução do referido veículo era seu 
pai o senhor Petrônio Bezerra Lola, e que o réu assumiu que estava conduzindo o veículo para resguardar o mesmo, que estava 
com a saúde debilitada, em razão de estar se tratando de um câncer. Vejamos: Vitor da Silva Alves – Réu: “Não fui eu quem 
estava conduzindo o carro, eu não estava no veículo; era uma triton prata; que estava conduzindo era meu pai Dr. Petronio, 
Petronio Bezerra Lola; o fato aconteceu entre 6 e 6:30 da tarde, meu pai estava vindo da chácara de um vizinho que comprava 
leite, a gente tinha um laticínio lá na chácara, ele vinha no sentido de Lajeado – Palmas e ele ia entrar na nossa chácara, e esse 
motoqueiro vinha sentido Palmas – Lajeado em alta velocidade, e na hora que o pai entrou, não deu tempo da camionete toda 
sair do asfalto, e ele acabou batendo no fundo da camionete, eu não estava na hora, eu fiquei sabendo porque meu pai e o 
funcionário contaram, o André; eu cheguei no local pouco tempo depois, uns 15 minutos depois, eu estava em casa, na 106 
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norte, gastei mais ou menos 15 min de Palmas até lá, o acidente foi entre os km 5 e 6 mais ou menos, não me recordo se a 
pericia pegou documento dos envolvidos lá, eu não estava participando lá; eu falei que era eu que estava conduzindo a 
camionete, porque quando eu cheguei lá ainda não tinha chegado a polícia e nem a ambulância, aí eu informei para os policiais 
que era eu que estava dirigindo, eu assumi porque na época meu pai estava debilitado, ele estava fazendo um tratamento de 
câncer, e pra tentar livrar ele de passar por isso, para resguardar ele, ele estava fazendo tratamento aqui em Palmas e depois 
viajou, para terminar fora, a gente decidiu que eu ia assumir lá na hora, no local do acidente porque ele estava nervoso, 3 meses 
depois lá na delegacia continuei assumindo pelo mesmo motivo, meu pai ainda estava vivo, sim ele ficou sabendo que eu fui na 
delegacia de policia e assumi o acidente eu falei pra ele, ele não disse nada a gente só continuou o processo, lá na hora eu tinha 
dito que era eu, me pai era médico, não sei o nome da vitima, não conheço a vítima; meu pai estava entrando na pista da 
chácara, saindo da pista de asfalto, e ele pegou no fundo da camionete, meu pai que me falou, isso foi umas 6:30; meu pai 
estava sentido Lajeado – Palmas e o cara da motocicleta vinha de Palmas a lajeado, sentido oposto, lá na hora do acidente eu 
dei minha carteira de motorista para a policia, eu assinei o documento da ocorrência como condutor, meu pai não disse nada, ele 
faleceu tem 2 anos, não me recordo de ter conversado com ele sobre essa situação, eu só me lembro que falamos lá na hora 
que eu ia assumir, aí depois disso tudo eu assumi, tanto lá na delegacia quanto lá no local, eu não falei na delegacia porque eu 
tinha que assumir, como eu já tinha falado lá na hora tive que continuar, porque se não eu não iria estar resguardando meu pai, 
devido a debilitação dele, ele tratou esse câncer, depois apareceu outro e ele veio a óbito; quem estava com ele na camionete 
era o André, o André é funcionário nosso, hoje ele não trabalha mais, a data da demissão dele eu não me recordo, mas já deve 
ter 1 ano e meio a 2 anos, eu fui adotado por ele criança; no dia do acidente começou a chover um pouco fino, depois que eu 
cheguei lá, eu fui no carro da minha mãe um siena; a camionete era dirigida por mim e meu pai, os dois dirigiam, meu pai era 
habilitado; eu tinha faculdade durante a noite, minhas aulas começavam as 19 horas;” Acresceu ainda que seu genitor veio a 
falecer, em razão de um novo câncer. A testemunha Marcos André Alves da Silva, ouvida como informante, em juízo, não 
confirmou as declarações prestadas em sede de inquérito policial e confirmou as declarações prestadas pelo réu em audiência. 
Marcos André, disse que quem estava conduzindo o veículo Mitsubishi/L200 Triton, era o pai do acusado, o senhor Petrônio, 
todavia, em razão do seu estado de saúde, quem acabou assumindo a responsabilidade do acidente foi o seu filho, ora acusado. 
Vejamos: Marcos André Alves da Silva - “Eu estava na caminhonete no momento em que aconteceu o acidente, nós vínhamos 
do sentido Lajeado, nós chegamos e paramos pra entrar e vinha uma moto longe, mas aí quando nós entramos, nós sentimos a 
pancada, já estava com os dois pneus dela lá no chão; nós tínhamos ido buscar um leite, porque eu trabalhava lá na fazenda, eu 
trabalhava para o Vitor na época, não era bem dele, era do pai dele; essa conversão a gente sempre fazia, dessa mesma forma, 
não houve nada de diferente nesse dia, lá tem acostamento de asfalto mesmo, nós paramos no acostamento, vimos a moto, ela 
vinha longe, estava começando a anoitecer, e aí nos entramos, quando nós entramos recebemos a pancada, eu também vi a 
moto, nós já havíamos entrado não deu tempo de avisar, só gritei a moto, a moto, e aí bateu; eu não conhecia a vítima; a moto 
estava vindo em uma reta e estava com o farol ligado; quem estava dirigindo o carro era o Dr. Petroni, que era o meu patrão e é 
pai do Vitor, estava dirigindo uma caminhonete, Triton; me pediram para dizer que era o Vitor que estava dirigindo o carro, 
porque naquela ocasião o Dr. Petroni estava passando por um momento difícil, estava passando por um tratamento de câncer, 
estava com câncer, então iria ficar muito pior se ele assumisse o negócio lá; Depois do acontecido nós ligamos para o Vitor, e aí 
o Vitor foi, depois chegou Ezequias, que é um vizinho de chácara, ele chegou logo depois do Vitor; no momento do acidente 
estava chegando um pouco; era comum a gente ir buscar leite lá, sempre era o Dr Petronio; o Vitor estudava na época, ele fazia 
faculdade; eu fui ouvido na delegacia de policia, não me lembro quanto tempo depois do acidente fui ouvido na delegacia, lá na 
delegacia eu disse que era o Vitor que estava dirigindo, mas falei porque o Dr. pediu que eu fizesse isso; quando aconteceu o 
Vitor tinha assumido o acidente, então falei que era ele que estava dirigindo; os policiais chegaram bem depois do acidente, 
quando os policiais chegaram eu acho que a Vitima estava lá, eu não lembro mais, não sei dizer; o Dr. Petronio já faleceu, não 
sei quando, deve ter sido em 2017, acho que foi esse ano; não sei porque o Dr. Petronio não foi a delegacia para informar essa 
situação; eu não sei qual era a moto, não cheguei a olhar não; eu não fui lá olhar, ela foi parar uns 5 metros de distância do carro 
após o choque, no local eu não fui, mas dava pra ver ela de onde eu estava; eu sou amigo da família a muito tempo, trabalhei 
muito tempo com eles; foi o próprio Dr. Petronio que pediu para dizer que era o Vitor que estava conduzindo o carro, ele próprio, 
porque ele estava passando por uma situação difícil, estava com câncer, na hora eu atendi o pedido, esse pedido foi feito na 
hora, lá no local do acidente, não informei as autoridades policiais; nem eu nem o Dr, fomos depois a delegacia pra falar desse 
pedido, e que quem estava dirigindo era ele; quando a policia chegou lá o Dr. Petronio estava lá, ele ficou lá o tempo todo; ele já 
faleceu; mesmo depois do acidente eu continuei trabalhando com a família, dia primeiro agora fez 5 meses que eu saí; o Dr. 
Petronio que cuidava do laticínio lá, até a formatura do Vitor; o Dr. Petronio tinha a cabeça branca, não era muito alto, eu não sei 
a altura exata dele, era magrinho; a primeira pessoa que chegou após o acidente foi um vizinho, o Ezequias”. Lícito concluir que 
esta testemunha faltou com a verdade perante a autoridade policial. A testemunha de defesa Ezequias de Sales Freire, ouvido 
como informante, em juízo, disse que quem estava conduzindo o veículo Mitsubishi/L200 Triton, era o senhor Petrônio Bezerra e 
que o acusado não estava no local do acidente. Vejamos: Ezequias de Sales Freire – “Apresentei laudo pericial sobre esse 
acidente, fui contratado pela família do processado; eu moro 2, km do local onde aconteceu o acidente, eu faço esse percurso 
diariamente, pelo menos duas vezes ao dia; quando ocorreu o acidente, eu creio que eu fui a segunda pessoa que chegou ao 
local, veja bem, é bem na entrada da minha chácara; quando eu cheguei, já se encontravam no local, o Leon Diniz, que é outro 
chacareiro adiante, Dr. Petronio e esse moreno que estava aqui, trabalhava pra eles lá, só essas 3 pessoas se encontravam no 
local quando eu cheguei; eu aguardei a pericia chegar e logo que eles chegaram eu fui embora para minha chácara, porque tinha 
umas crianças pequenas que moravam lá, e estavam sozinhas com a chacareira lá, então eu não acompanhei a chegada do 
Vitor não, ele não estava no local durante a minha presença, a outra pessoa que estava no local era o Leon Diniz, ele é 
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funcionário do Tribunal de Contas; quando eu cheguei lá a ambulância tinha acabado de sair, e só sai de lá quando a pericia 
chegou, quando eu cheguei o Leon já estava lá, ele é auditor do Tribunal de Contas; ao ser perguntado: quem estava dirigindo? 
O declarante respondeu: Dr. Petronio estava lá; quando eu fui contratado para fazer uma reprodução simulada no local, me 
apresentaram o Vitor como condutor, isso foi em março de 2015, conforme esse documento, da mesma forma do equívoco do 
laudo, 110 km por hora, em uma rodovia que o máximo é 40 km, a reprodução simulada, quem representou foi o Vitor; eu creio 
que eu cheguei de no máximo 20 a 30 min no local depois do acidente, a ambulância já tinha tirado o corpo do local, a polícia 
técnica chegou depois que eu cheguei, eu vi eles chegando, na época eu já era perito aposentado, eu aposentei em dezembro 
de 2012, nem a polícia técnica, nem a militar vieram conversar comigo, eu fui embora, a perícia chegou primeiro que a Polícia 
Militar, o Fábio perito foi meu aluno, a pericia chegou primeiro, foi o que eu me atentei, na verdade foi simultâneo, a polícia 
técnica veio primeiro, e a Polícia Militar veio em comboio logo atrás; não sei porque eu não fui relacionado como uma das 
pessoas que estavam lá no local, acho que foi critério deles, porque se eles tivessem me perguntado eu teria dado meu nome, a 
Polícia Militar que saiu procurando, porque o perito oficial não faz isso; o acidente ocorreu provavelmente por volta das 19, 19:20 
horas, provavelmente porque não é preciso, não existe esse perito no mundo capaz de estabelecer um horário preciso; eu não 
dei meu nome, porque a Polícia Militar não me procurou, o perito oficial não me procurou, não fui procurado para servir de 
testemunha, estou dizendo no local, que eu cheguei de 20 a 30 min, no máximo após o acidente; eu não conversei com o 
processado lá na hora, eu fui embora depois que a polícia técnica chegou; eu não conhecia o processado, conhecia o Dr. 
Petrônio, porque eu tenho chácara perto, ele tinha um laticínio e eu tinha filhos na chácara, de vez em quando eu comprava leite 
dele para levar para os meus filhos; eu não fiquei lá até terminar a pericia, quem ficou lá foi o Leon Diniz auditor do Tribunal de 
Contas, ele foi a primeira pessoa a chegar lá, eu fui a segunda; em nenhum momento eu fui ouvido na delegacia de policia; eu fui 
contratado para fazer uma analise do documento e uma reprodução simulada, fui contratado em Março de 2015, o acidente foi 
em setembro de 2014, Dr. Petronio me perguntou, e eu falei pra ele esperar o laudo sair, porque ele não estava errado nesse 
acidente; eu não fui a delegacia após o acidente para afalar que eu estava presente, porque não é de praxe, eu já presenciei 
vários acidentes, inclusive na rodovia, e nunca fiz tal atitude, e reforço que como perito oficial, a coisa mais difícil que tinha era 
testemunha; no dia do acidente eu estava como cidadão comum, em nenhum momento eu me prontifiquei para ir até a delegacia 
de polícia para explicar os fatos; eu fiz a reprodução simulada utilizando os dados do laudo oficial, que são as fotografias, o 
croqui, que está errado no laudo, esta errado porque os croquis do laudo oficial não possui a saída da estrada vicinal, ele só 
mostra a rodovia ele não mostra a vicinal, pra onde ele contornou; o acidente ocorreu da seguinte forma, eu não estava lá na 
hora, mas vou falar baseado nisso e no depoimento da testemunha que estava na caminhonete na hora, eu vi os repousos dos 
veículos, eu vi aonde estava o capacete da vítima, eu vi marcas de sangue, eu vi frenagem, eu vi fricções, eu vi a posição que a 
caminhonete estava na estrada vicinal, era em uma reta; a moto fazia o sentido Sul – Norte na rodovia TO – 050, Palmas – 
Lajeado, a caminhonete fazia o sentido Lajeado – Palmas, chegou no cruzamento, adentrou, contornou a esquerda, e na hora do 
acidente a caminhonete fazia o sentido oeste – leste, ela estava fazendo a transposição da via, eu não conhecia o perito oficial 
no dia, não conheço falhas do perito oficial em outros processos, este está errado, eu não conhecia ele, eu sai em 2012 e eles 
entraram depois, eu não conhecia o Fábio, eles entraram depois que eu aposentei.” A testemunha de defesa Leondiniz Gomes, 
em juízo, confirmou as declarações do réu, de que quem estava conduzindo o veículo Mitsubishi/L200 Triton era o senhor 
Petrônio, e não o acusado. Vejamos: Leondiniz Gomes – “o acidente foi na TO 050, eu cheguei em questão de minutos no local 
do acidente, quem estava presente era o Dr. Petronio, e o encarregado da fazenda dele o André, o Dr. estava dirigindo uma 
caminhonete Mitsubishi, o Vitor não se encontrava no local; quando eu cheguei lá eu falei de imediato para do Dr. Petronio, para 
que ele comunicasse algum parente, porque a minha propriedade é do lado da dele, e então ele ligou para o Vitor que é filho 
dele, filho adotivo, em seguida ele chamou também o pessoal do SAMU; já tem muito muito tempo, uns 5 anos, foi em 2015 
parece o acidente, eu sei que foi por volta das 6, 7 horas da noite; quando eu cheguei no local só estava o Petrônio e o 
encarregado dele que era o André, e ele muito debilitado, porque era doente, tinha um problema de câncer, eu falei Dr. Petronio, 
ligue para seu filho ou para sua esposa para que venha lhe dar assistência, aí quando estava esse acidente depois chegou o 
Vitor, e depois chegou o pessoal da Policia, logo em seguida chegou o SAMU, depois eu fui até em minha propriedade, que fica 
distante lá em torno de uns 3 km, quando eu voltei eu dei até uma carona para o Vitor, pra ele chegar e retornar comigo, porque 
estava todo mundo lá preocupado com a pessoa que estava acidentada, depois o pessoal levou a pessoa que estava acidentada 
e a polícia ficou fazendo esse levantamento e eu fui embora, não sei porque não colheram meu nome na hora, eu até estranhei 
porque a única pessoa que estava presente lá, praticamente era eu, depois até chegou um perito lá o Ezequias, já muito tempo 
depois, já tinha uma meia hora do ocorrido; eu estive no local durante todo o registro de ocorrência feito pela policia, eu não vi 
quando que ocorreu essa inversão de que o Vitor estava dirigindo, até porque quem estava colhendo o nome desse pessoal era 
a policia, até de forma aleatória, porque chegou esse Ezequias lá que era perito, ele é perito até aposentado, tem também uma 
chácara lá do lado da minha, aí fez esse negocio todo, depois foram para a delegacia e eu fui embora para minha casa, eu não vi 
o Vitor se colocar como condutor hora nenhuma, quando eu dei a carona comigo ele não comentou nada, ele só fez dar 
assistência para o pai dele, ele não me falou nada sobre isso; eu fiquei sabendo muito tempo depois, falei coitado desse rapaz 
não tem nada haver com o caso, não fui na delegacia falar isso porque não fui chamado, fui chamado agora, parece que foi mês 
de fevereiro, recebi uma intimação para comparecer perante o juiz, eu achava que esse fato já tinha até sido resolvido, porque o 
seu Petronio depois veio a falecer também, com quem eu conversava as vezes quando a gente se encontrava pela estrada, nós 
somos vizinho de fazenda, não tínhamos muita amizade, era uma amizade de vizinho, ele era médico e minha profissão é outra, 
eu não frequentava a casa dele e nem ele a minha, mas eu conhecia ele; o Petronio e pai adotivo do Vitor, ele veio falecer tem 
uns dois anos, e esse fato parece me parece que aconteceu em 2015, ele faleceu depois desse acidente; não tenho 
conhecimento, não sei porque o Vitor disse que estava dirigindo; o Petronio vinha da chácara do Silvio, proprietário da ON 
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Madeiras, ele tinha levado leite; eu conheci o Vitor através do Petronio, conhecia de antes do acidente já, não sei se ele tinha 
algum problema de saúde, a única coisa que eu sei desse rapaz e que ele era acadêmico de Zootecnia, a única coisa que eu sei 
é isso; eu cheguei no local do acidente questão de 1 minuto após o acontecido, porque eu estava passando na ponte do agua 
fria, que fica a 400 metros, o motorista da moto passou por mim eu estava na caminhoneta, e o Dr. Petronio vinha no sentido 
Lajeado – Palmas, e eu estava no sentido Lajeado – Palmas, foi mais ou menos entre 6 e 7 horas da noite, já estava 
escurecendo, o condutor da moto passou por mim ele ia sentido Palmas – lajeado, quando eu cheguei ele já estava no chão, eu 
vi inclusive quando ele esbarrou no carro, de longe eu vi o acidente, quem estava na camionete era o Petronio e o André, que 
era caseiro do Petronio; não tenho informação de como foi o procedimento na delegacia, tanto o levantamento feito pela policia 
Militar, quanto o inquérito aberto pelo delegado, não fui notificado de forma alguma, tinha muitas pessoas lá, e eu não me dispôs 
a prestar declarações, não achava que era conveniente”. As testemunhas de acusação, policiais militares que atenderam a 
ocorrência, confirmaram a materialidade delitiva, inclusive atribuindo a culpa do acidente ao condutor do veículo Mitsubishi/L200 
Triton, entretanto, não confirmaram com clareza quem estava conduzindo o veículo. Senão vejamos. A testemunha PM 
Abderramã Carvalho, em juízo, narra que quando chegou ao local dos fatos o SAMU já estava, bem como disse que tomou 
conhecimento das informações por meio do acusado. Vejamos: PM Abderramã Carvalho: “Nós atendemos a ocorrência, na 
época eu era auxiliar, foi no trecho Palmas - Lajeado; Quando nós chegamos lá o SAMU já estava com a vítima no veículo, ele 
estava pilotando moto, a moto estava praticamente destruído, ele estava sozinho; parece que ele tinha comprado essa moto, e 
estava indo pra casa; segundo informações o Vitor vinha de Lajeado pra Palmas, parece que ia entrar em uma chácara ou 
fazenda ali próxima, segundo o Vitor ele falou na época que viu o cara pensou que dava e na hora que ele fez a conversão, a 
moto bateu na lateral, o cara saiu vivo, morreu depois no hospital, enquanto nós estávamos de serviço ele ainda estava vivo; eu 
tive acesso agora com um colega sobre o laudo da perícia, a moto estava a 73 km por hora; a chácara que o Vitor estava indo 
era do pai dele, alguma coisa assim; no local do acidente o correto era ter esperado era ligar a seta e esperar, por ser TO de 
acordo com a legislação se fosse em uma via comum você vai para o centro da pista ali dar a seta e espera, como era TO o 
correto era ter esperado no acostamento; pelo o que o Vitor relatou, ele chegou e virou não esperou, pois ele pensou que iria dar 
tempo de fazer essa conversão antes do motoqueiro chegar nele; lá no dia acho que teve um tio dele que foi lá, tio do Vitor, na 
verdade os dados, testemunhas, essas coisas, quem vai poder explicar melhor essa situação é o comandante, que é o próximo, 
eu fico mais no controle do trânsito, como é a noite e perigoso lá a gente tem que está controlando; foi à noite que aconteceu, lá 
não tem iluminação nenhuma, tudo escuro, e aí a gente tem que ficar controlando o trânsito ali, os carros passam tudo em alta 
velocidade; não reparei se os veículos envolvidos no acidente estavam com os faróis funcionando, a moto estava toda destruída 
então não dava para saber; o Vitor não tinha sinais de embriaguez, não foi feito teste do bafômetro, geralmente a gente faz 
quando a pessoa apresenta sinais, como ele não apresentava nenhum, não fizemos; Nenhum parente foi até o local, parece que 
o pessoal dele de lá, não deu tempo de saber, até não tive contato, não sei quem são os parentes; sim a moto estava bastante 
avariada; eu lembro que a moto bateu na lateral do veículo, não sei se foi no meio ou no final, não me lembro; era de noite; sim lá 
foi um senhor de cabeça branca, acho que era tio do Vitor; eu cheguei lá após o acidente, eu tomei conhecimento das 
informações por meio do Vitor, por que a vítima não tinha condições de falar, agora eu não me lembro se tinha outra testemunha, 
tem que ver com o sargento lá; ele estava vindo de Lajeado pra Palmas, e fez a conversão para a esquerda, que era a pista que 
o rapaz estava indo, ele teve que atravessar a pista que o rapaz estava indo de moto; não me lembro a hora, pelo que eu me 
lembro foi à noite, como já tem um tempinho, não me lembro a hora em que eu cheguei no local; não tenho a informação, se 
antes do acidente os dois veículos estavam com os faróis regularizados; eu tomei conhecimento da velocidade em que a moto 
estava porque eu vi agora lá fora, no relatório da pericia, no dia o Vitor falou que a vítima estava em alta velocidade”. Por sua 
vez, a testemunha de acusação PM Mário Sérgio Batista de Sousa, em juízo, narrou que quando chegou ao local dos fatos foi 
que acionou o SAMU e o Corpo de Bombeiros. Vejamos: PM Mário Sérgio Batista de Sousa: “Era cedo da noite, por volta das 19 
horas, 19:30 horas, aí nos acionaram para nós atendermos um acidente de trânsito, era na TO, logo aqui, mais ou menos KM 6 
Lajeado – Palmas, chegando lá me deparei com a vítima, com o autor, o acidente foi entre uma moto e uma caminhonete, aí 
segundo relato do autor, condutor da caminhonete, ele vinha sentido Lajeado – Palmas, aí ao fazer uma conversão a esquerda, 
ele disse que chegou a perceber a moto, mas moto estava longe, ele viu o farol, mas pensou que estava longe, ele percebeu a 
moto, a moto estava com o farol ligado, por ser de noite, aí ele disse que achou que dava pra passar, porque estava longe, 
estava distante, e aí ele fez a conversão a esquerda, ele falou que encostou, parou e deu seta e entrou, quando ele entrou; ele 
vinha sentido Lajeado Palmas, a chácara em que ele ia fica do outro lado da pista, tinha que atravessar, ele parou no 
acostamento, deu seta, segundo a versão dele, ele disse que viu a moto, mas pensou que estava longe, mas aí quando ele 
atravessou, não deu tempo e moto pegou na carroceria, ele já estava quase atravessando a pista, pegou bem na carroceria, 
segundo ele também, a vítima estava em alta velocidade, eu não estava no momento não posso falar nada, não tive acesso a 
perícia, não sei dizer a velocidade que ele estava, como o acidente era com vítima, eu liguei para o SIOP, para eles acionarem a 
perícia, o SAMU e o corpo de bombeiros, para prestar socorro a vítima, como foi feito; Aparentemente, eu não constatei nenhum 
sinal de embriaguez na vítima; eu perguntei se ele fazia esse percurso com frequência, mas eu não me lembro bem, parece que 
tinha uma chácara de um parente dele que ele ia sempre, eu não sei direito, mas ele ia entrar em uma chácara ali; não tive 
acesso ao laudo da perícia, o que eu recebi foi um oficio para eu me apresentar perante ao meritíssimo, eu não prestei 
informações da velocidade da moto para o PM, que sai daqui ainda a pouco, eu não tive, não recebi nenhum laudo da perícia, o 
que eu recebi foi o oficio; eu conversei com o PM, que saiu daqui, falei que a velocidade da via era de 80 km por hora, como ele 
sabe, pois um policial tem que saber, a velocidade máxima de uma TO, de uma avenida daquela, eu não conversei com ele 
sobre dados da pericia, eu só falei que o que tinha escrito aqui, era que a perícia constatou que parece que a moto estava a 73 
km por hora, era a 73, ou 75 km por hora, numa pista que pode andar até 80 km por hora, isso eu comentei com ele; eu conheço 
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essa pista, TO 010, eu estava lá quando foi feita a perícia, eu só sai de lá quando a pista foi desobstruída, após a perícia, eu não 
me recordo das medições da perícia porque já tem muito tempo, a perícia saiu sim do local, lá estava escuro, nós estávamos até 
com os faróis da viatura ligada, a pericia se deslocou investigando mais ou menos uns 100 a 200 metros do local, geralmente 
quando tem acidente de trânsito eles possuem a trena e eles medem, eles saem do local, acredito que 400 metros eles não 
andaram; eu vi a caminhonete, eu qualifiquei a vitima a moto bateu na parte final, na carroceria, ele já tinha atravessado 
praticamente toda pista, bateu na lateral traseira do meio pra traz; eu não me recordo de como a moto ficou, eu só sei que a 
moto foi guinchada, mas não me recordo o jeito que ela estava; eu conheço a pista, mas não vi placa de 40 km por hora a 500 
metros do local do acidente, o clube da Astec eu conheço, não me recordo se lá havia uma placa de 60 km por hora; eu cheguei 
a averiguar, e os dois condutores eram habilitados, na verdade eu não tenho certeza da vítima, porque eu não mexi com a 
vítima, só depois que o bombeiro chegou; geralmente eu pego os documentos quando chega algum parente, e depois da perícia, 
mas depois eu não me recordo se eu peguei, porque ele saiu na maca, saiu conduzido para o hospital pelo SAMU ou pelos 
Bombeiros, não me recordo, mas eu peguei documento dele, porque eu qualifiquei ele, alguém me deu o documento dele depois, 
só não sei se foi no hospital ou no local; a pista era uma reta, não tinha curva, eu não me lembro se estava chovendo, eu me 
lembro que era a noite, mas parece que a pista estava molhada, tinha uma garoa sim, mas eu não tenho certeza, não posso 
afirmar com certeza; o que eu apurei, foi o que ele falou, porque não teve testemunhas só os dois, ele parou no acostamento, 
ligou a seta e fez a conversão a esquerda, para entrar na estrada de chão; ele falou que a motocicleta estava em alta velocidade, 
ele falou que não estava em alta velocidade porque ele parou, pra mim redigir a ocorrência eu tenho que pegar os dados, então 
eu perguntei e ele falou que vinha normal, na velocidade da via pelo que eu entendi, parou no acostamento a sua direita e fez a 
conversão a direita pra entrar para uma estrada de chão, e aí foi onde ele avistou a moto, mas a moto vinha longe; eu estive com 
uma habilitação, alguém estava habilitado eu só não me recordo quem era, tem muito tempo, 3 anos que aconteceu isso aí, eu 
não me recordo de quem se encontrava habilitado; o falecimento da vítima foi posterior, quando a equipe de resgate chegou ele 
ainda estava vivo, eu não cheguei a conversar com ele, ele não falava; foi o SIOP que acionou a equipe de resgate, foi a primeira 
providência que eu tomei assim que cheguei, eu acionei o SIOP, para eles chamarem os Bombeiros ou SAMU, eu chamei no 
rádio, eu cheguei lá via SIOP, eles nos acionaram para ir para o local, mas eu não sei quem acionou eles para eles nos 
mandarem pra lá, porque geralmente quando o SIOP nos manda para alguma ocorrência, eles nos falam ‘acidente de trânsito em 
tal local’, e aí passa o endereço pra gente, geralmente o SIOP nos falam quem acionou, mas eu não me recordo, mas na minha 
ocorrência tem, porque se o SIOP passou pra mim, geralmente eu coloco, tudo esta lá na minha ocorrência, que acredito que 
esteja nos autos; quando eu cheguei no local eu me encontrei com o Vitor, agora eu não sei se chegou depois ou já estava lá, 
um tio ou pai dele, não sei, e parece que era médico, e depois chegou uma senhora, não sei se era a mãe dele, familiares dele 
chegaram lá, eu não me recordo se já estavam lá, ou ele estava só, era um homem de cabeça branca, sei que era médico; não 
conheço Marcos André, não me lembro, não me lembro também se tinha mais alguém com ele no carro, se tivesse, eu coloquei 
em minha ocorrência, eu me atento para esses detalhes, todos os detalhes eu me atento, só que já tem muito tempo, e eu já 
atendi várias ocorrências parecidas com essa, outras diferentes, muitas ocorrências de lá pra cá, então você foge um pouco da 
realidade, mas na minha ocorrência está, todos os dados e relatório, não lembro se teve alguma testemunha ocular”. Pois bem, 
como se vê, ambas as testemunhas de acusação confirmaram, por meio das características (idoso, magro e de cabelos brancos) 
e da profissão, que o pai do acusado também estava no local dos fatos. Por outro lado, salienta-se que nem mesmo a perícia 
realizada no local do acidente faz referência ao acusado como sendo o condutor do veículo Mitsubishi/L200 Triton, ocasião em 
que, aliado aos demais elementos probatórios, levantam dúvidas quanto à autoria delitiva. A nova informação trazida aos autos 
por uma das testemunhas de acusação, e por duas outras arroladas pela Defesa, em coro com a nova versão apresentada pelo 
réu, são circunstancias que põe em xeque a imputação dirigida ao réu acerca de quem conduzia o veiculo no momento do 
acidente. Na realidade, as informações produzidas em audiência autorizam um édito absolutório em favor do acusado, posto que 
não comprovado ter sido o provocador do acidente, mas terceira pessoa, a quem o réu, ao que consta, quis encobrir no momento 
de se apresentar para os policiais militares e depois quando depôs perante a autoridade policial, tudo indicando ter sido este 
terceiro o causador do acidente que levou a óbito a vítima. O depoimento do réu, perante a autoridade policial, não foi repetido 
em Juízo, todavia, sabe-se que o depoimento na fase de inquérito não é suficientemente apto a comprovar a autoria do delito, 
razão pela qual não se pode aferir com certeza que o acusado realmente estivesse conduzindo o veículo no dia dos fatos. Pois 
bem, saliento que não se deve proferir decreto condenatório fundamentado apenas em prova produzida exclusivamente em 
inquérito, porque desprovida dos princípios norteadores do devido processo legal. Como sabido, o sistema processual penal 
vigente não admite a formação da convicção do juízo apenas em elementos colhidos na fase policial. O artigo 155 do CPP assim 
preconiza: "O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo 
fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas 
cautelares, não repetíveis e antecipadas." Certo é que, para um édito condenatório, não basta apenas à probabilidade, é 
necessária a certeza, a qual deve ser extraída das provas carreadas para os autos, o que não ocorre no presente caso. Ora, se a 
prova produzida é precária, suscitando dúvidas quanto à autoria, o único caminho é o da absolvição, mesmo porque o ônus da 
prova é do promovente da ação penal, e não do réu. E, no caso dos autos, a acusação não logrou comprovar cabalmente a 
autoria delitiva pelo acusado, resultando numa instrução processual, repita-se, precária, onde a dúvida milita em favor do réu. No 
tocante à matéria debatida colaciono os seguintes julgados: TJ-RS: APELAÇÃO CRIME. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO 
DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ART. 302, CAPUT, DO CTB. ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. RECURSO INTERPOSTO 
PELO MINISTÉRIO PÚBLICO VISANDO A CONDENAÇÃO. O ACERVO PROBATÓRIO É INSUFICIENTE PARA ALICERÇAR 
O DECRETO CONDENATÓRIO. A ausência de testemunhas oculares do evento faz com que a denúncia encontre 
embasamento apenas no depoimento de uma testemunha. No entanto, demonstrada a fragilidade da palavra da única 
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testemunha e "considerando que esta versão dos fatos foi reiteradamente negada pela acusada, bem como desconhecida pelas 
demais... (TJ-RS - ACR: 70042126144 RS, Relator: Osnilda Pisa, Data de Julgamento: 29/06/2011, Primeira Câmara Criminal, 
Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 07/07/2011). TJ-PB: ESTELIONATO. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DAS 
DEFESAS. NEGATIVA DE AUTORIA. PROVAS FRÁGEIS. ABSOLVIÇÃO. IN DUBIO PRO REO. DÚVIDAS QUANTO A 
AUTORIA. ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE. PROVIMENTO. Inexistindo provas suficientes da participação dos réus no delito de 
estelionato e, sendo a autoria negada pelos mesmos, impõe-se a absolvição. Tanto na doutrina como na jurisprudência dos 
tribunais, é pacífico o entendimento no sentido de que um decreto condenatório somente é possível diante de um juízo de 
certeza. (TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 00200082020138150011, Câmara Especializada Criminal, Relator DES. 
JOÃO BENEDITO DA SILVA , j. em 21-03-2017) (TJ-PB 00200082020138150011 PB, Relator: DES. JOÃO BENEDITO DA 
SILVA, Data de Julgamento: 21/03/2017, Câmara Especializada Criminal). TJ-TO: APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO 
MINISTÉRIO PÚBLICO. LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ATROPELAMENTO DE 
PEDESTRE. INEXISTÊNCIA DE PROVA DA AUTORIA. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. ALTA VELOCIDADE NÃO 
DEMONSTRADA. PROVA PERICIAL E TESTEMUNHAL INCONCLUSIVA. AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES A 
LASTREAR JUÍZO CONDENATÓRIO. APLICAÇÃO DO IN DUBIO PRO REO. 1. A autoria delitiva não restou sobejamente 
provada nos autos da ação penal, visto que os depoimentos testemunhais e periciais não conduzem à necessária certeza da 
conduta delituosa praticada pelo acusado. 2. O depoimento do autor na fase inquisitorial não foi repetido em Juízo, sendo que o 
depoimento na fase policial não é suficientemente apto a comprovar a autoria do delito. 3. Não se pode aferir com certeza que o 
acusado realmente estivesse conduzindo o veículo em alta velocidade, vez que a vítima não soube informar a velocidade 
desenvolvida pelo veículo no momento do acidente ou mesmo qual a velocidade máxima permitida no local dos fatos. 4. Inexiste 
laudo pericial a apontar quais as regras de trânsito teriam sido inobservadas, não sendo prova suficiente para a condenação. 5. 
Não há qualquer outro elemento de prova que corrobore as afirmações em sede inquisitorial, não sendo possível aferir-se a 
certeza irrefutável de modo a embasar um decreto condenatório. 6. Não havendo prova suficiente de que o apelado tenha 
concorrido para a ocorrência da infração penal, imperiosa sua absolvição, com a aplicação do princípio in dúbio pro reo. 8. A 
conduta de dirigir veículo automotor sem habilitação necessária (art. 309 do Código de Trânsito), quando realizada em concurso 
com outro delito mais grave (art. 306, do Código de Trânsito), deve ser absorvido, passando a ser uma agravante genérica (art. 
298, III, do mesmo codex), e não delito autônomo. (AP 0005086-03.2015.827.0000, Rel. Des. ETELVINA MARIA SAMPAIO 
FELIPE, 2ª Câmara Criminal, julgado em 29/09/2015). Ora, não havendo prova suficiente de que o acusado estava na condução 
do referido veículo automotor que se envolveu no acidente de transito que levou a óbito a vítima, outra alternativa não resta 
nestes autos senão a absolvição, com fincas no princípio do in dubio pro reo. Dispositivo Diante do exposto, julgo improcedente o 
pedido estampado na peça inaugural para absolver o acusado Vitor da Silva Alves, qualificado nos autos, com fundamento no 
artigo 386, incisos VII do CPP. Determino, ainda, que seja remetida copia dos autos ao Ministério Público Estadual, para que 
apure a suposta pratica do crime de falso testemunho, elencado no artigo 342 do Código Penal, praticado por Marcos André 
Alves da Silva. Quanto ao crime do artigo 341 do Código Penal, em razão do tempo decorrido, operou-se a prescrição. Sem 
custas. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas e anotações necessárias. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 
Palmas/TO, 07 de maio de 2020. ALLAN MARTINS FERREIRA, Juiz de Direito." Palmas, aos 01/12/2020. Eu, HEITTOR VIEIRA 
NASCIMENTO, digitei e subscrevo. 
 

4ª vara criminal execuções penais 
Editais de intimações com prazo de 20 dias 

EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 20 DIAS 
O juiz de direito Allan Martins Ferreira, titular da 4ª Vara Criminal e Execuções Penais da Comarca de a Palmas/TO, FAZ SABER 
a WELINTON DORTA ALVES, brasileiro, solteiro, auxiliar administrativo, nascido aos 07 de outubro de 1998, natural de 
Confresa-MT, filho de Inácio Alves Evangelista e Luciene Dorta Azevedo, portador do  RG nº 836.335 SSP/TO, inscrito no CPF 
sob o nº 704.129.171-57,  atualmente em lugar incerto e não sabido, que tramita contra si neste juízo o Processo de Execução 
Penal nº 5000161-92.2019.8.27.2729,   no qual foi determinada a expedição do presente EDITAL com prazo de vinte (20) dias, 
por meio do qual INTIMA a pessoa apenada para, em cinco (5) dias, apresentar comprovante de endereço nos autos, para dar 
início ao cumprimento da pena, com a advertência de que o não comparecimento poderá resultar na regressão da pena privativa 
de liberdade e a consequente decreta~ção da prisão. Dado e passado nesta comarca de Palmas, capital do estado do Tocantins, 
em 02.12..2020, por mim, Ronivaldo Aires Fontoura, matrícula 207754,  que o expedi. 
 

5ª vara cível 

Intimações às partes 
INTIMAÇÃO DA REQUERIDA DA SENTENÇA 
AUTOS Nº: 5032774-78.2013.8.27.2729 
CHAVE Nº: 584870038313 
AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA            
REQUERENTE: BANCO BRADESCO S.A. 
ADVOGADO: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA 
REQUERIDA: LUIZ ANTONIO ALVES 
ADVOGADO: NÃO CONSTITUÍDO 
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SENTENÇA: “(...) Pelo exposto, por não existir mais LIDE (conflito de interesses qualificado por uma pretensão resistida), e 
sobretudo por não haver qualquer prejuízo às partes, HOMOLOGO o ACORDO  e determino a extinção do processo com 
julgamento de mérito, nos termos do art. 487, III, “b”, do CPC. Não cumprido o acordo a parte autora poderá executar seu 
título executivo judicial nos exatíssimos termos do acordo. Sem custas nem honorários, exceto os previstos no acordo. 
Documento eletrônico assinado por LAURO AUGUSTO MOREIRA MAIA, Juiz de Direito, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 
11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Instrução Normativa nº 5, de 24 de outubro de 2011.” 
 
INTIMAÇÃO DO EXECUTADO DO DESPACHO  
AUTOS Nº: 5032774-78.2013.8.27.2729 
CHAVE Nº: 584870038313 
AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA   
EXEQUENTE: BANCO BRADESCO S.A.   
ADVOGADOS: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA 
EXECUTADA: LUIZ ANTONIO ALVES 
ADVOGADO: NÃO CONSTITUÍDO  
DESPACHO: “(...). Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos pela exequente,  alegando OMISSÃO na sentença 
homologatória (evento 89) quanto à extinção da demanda, e não a suspensão do feito. (...) Pelo exposto , não conheço dos 
embargos, pois inexistentes os requisitos exigidos legalmente – omissão, contradição, obscuridade e erro material, 
além de não estar presente qualquer ideia de sucumbência ou prejuízo. Intimem-se ambas as partes. Documento eletrônico 
assinado por LAURO AUGUSTO MOREIRA MAIA, Juiz de Direito, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de 
dezembro de 2006 e Instrução Normativa nº 5, de 24 de outubro de 2011.” 
 

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 50213313320138272729, que lhe move 
A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, fica o sócio: UILMA HOLANDA CAVALCANTE AGUIAR, CNPJ/CPF nº 26083337100, 
INTIMADO para, caso queira, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do Art. 854, § 3º, I e II, do CPC, comprovar nos autos que 
as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade excessiva, conforme extrato em 
anexo. Ficando o executado: U. H. CAVALCANTE, CNPJ/CPF nº 73747594000172 e o sócio , INTIMADOS que, transcorrido o 
prazo supracitado sem que haja qualquer manifestação nos autos, dar-se-á início ao prazo de 30 (trinta) dias para a interposição 
dos respectivos embargos. Eu_____ Wagner Ferreira Marinho, Escrivão Judicial, o digitei e assino por determinação judicial. 
Palmas – TO, data certificada pelo sistema. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da 
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 00015373820188272729, que lhe move 
A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executado: WILSENIR MARTINS DIAS, CNPJ/CPF nº 41400534100. Ficando o 
executado INTIMADO, da penhora efetivada no evento 33. Para que, ao prazo de 30 (trinta) dias oponha os respectivos 
embargos. Eu_____ Wagner Ferreira Marinho, Escrivão Judicial, o digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, data 
certificada pelo sistema. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
 Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da 
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc - nº 00019332020158272729, que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, fica o executado: FRANCISCO AUGUSTO DE CARVALHO JUNIOR , CNPJ/CPF nº 
11965850000140, e seu sócio coobrigado: FRANCISCO AUGUSTO DE CARVALHO JUNIOR, CNPJ/CPF nº 73972681291 
INTIMADO para, caso queira, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do Art. 854, § 3º, I e II, do CPC, comprovar nos autos que 
as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade excessiva, conforme extrato em 
anexo. Ficando o executado, INTIMADO que, transcorrido o prazo supracitado sem que haja qualquer manifestação nos autos, 
dar-se-á início ao prazo de 30 (trinta) dias para a interposição dos respectivos embargos. Eu_____ Wagner Ferreira Marinho, 
Escrivão Judicial, o digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, data certificada pelo sistema. (AS) Wagner Ferreira 
Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
 Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da 
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Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc - nº 00025824820168272729, que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executado: MARCOS AURELIO ALVES JUNIOR, CNPJ/CPF nº 
03593378132, INTIMADO para, caso queira, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do Art. 854, § 3º, I e II, do CPC, comprovar 
nos autos que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade excessiva, conforme 
extrato em anexo. Ficando o executado, INTIMADO que, transcorrido o prazo supracitado sem que haja qualquer manifestação 
nos autos, dar-se-á início ao prazo de 30 (trinta) dias para a interposição dos respectivos embargos. Eu_____ Wagner Ferreira 
Marinho, Escrivão Judicial, o digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, data certificada pelo sistema. (AS) Wagner 
Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da 
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 00036027420168272729, que lhe move 
A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executado: MARIA ELIANE ALVES DE SOUSA, CNPJ/CPF nº 60025484168. 
Ficando o executado INTIMADO, da penhora efetivada no evento 42. Para que, ao prazo de 30 (trinta) dias oponha os 
respectivos embargos. Eu_____ Wagner Ferreira Marinho, Escrivão Judicial, o digitei e assino por determinação judicial. Palmas 
– TO, data certificada pelo sistema. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
 Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da 
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc - nº 00104331220148272729, que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executado: JOSE RAIMUNDO AIRES DA SILVA, CNPJ/CPF nº 89900375149, 
INTIMADO para, caso queira, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do Art. 854, § 3º, I e II, do CPC, comprovar nos autos que 
as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade excessiva, conforme extrato em 
anexo. Ficando o executado, INTIMADO que, transcorrido o prazo supracitado sem que haja qualquer manifestação nos autos, 
dar-se-á início ao prazo de 30 (trinta) dias para a interposição dos respectivos embargos. Eu_____ Wagner Ferreira Marinho, 
Escrivão Judicial, o digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, data certificada pelo sistema. (AS) Wagner Ferreira 
Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
 Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da 
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc - nº 00268838820188272729, que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executado: K L E SANTOS IMOVEIS - ME, CNPJ/CPF nº 18155749000173, e 
seu sócio coobrigado: KEDES LAERSON E SANTOS, CNPJ/CPF nº 70460426168, INTIMADO para, caso queira, no prazo de 
05 (cinco) dias, nos termos do Art. 854, § 3º, I e II, do CPC, comprovar nos autos que as quantias tornadas indisponíveis são 
impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade excessiva, conforme extrato em anexo. Ficando o executado, INTIMADO 
que, transcorrido o prazo supracitado sem que haja qualquer manifestação nos autos, dar-se-á início ao prazo de 30 (trinta) dias 
para a interposição dos respectivos embargos. Eu_____ Wagner Ferreira Marinho, Escrivão Judicial, o digitei e assino por 
determinação judicial. Palmas – TO, data certificada pelo sistema. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
 Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da 
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc - nº 00317457320168272729, que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executado: CAMILA RIBEIRO RODRIGUES, CNPJ/CPF nº 01722393114, 
INTIMADO para, caso queira, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do Art. 854, § 3º, I e II, do CPC, comprovar nos autos que 
as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade excessiva, conforme extrato em 
anexo. Ficando o executado, INTIMADO que, transcorrido o prazo supracitado sem que haja qualquer manifestação nos autos, 
dar-se-á início ao prazo de 30 (trinta) dias para a interposição dos respectivos embargos. Eu_____ Wagner Ferreira Marinho, 
Escrivão Judicial, o digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, data certificada pelo sistema. (AS) Wagner Ferreira 
Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
 Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da 
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc - nº 00313334520168272729, que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, fica o executado: JOSE IVO DANTAS DE ARAUJO, CNPJ/CPF nº 22380701334, 
INTIMADO para, caso queira, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do Art. 854, § 3º, I e II, do CPC, comprovar nos autos que 
as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade excessiva, conforme extrato em 
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anexo. Ficando o executado, INTIMADO que, transcorrido o prazo supracitado sem que haja qualquer manifestação nos autos, 
dar-se-á início ao prazo de 30 (trinta) dias para a interposição dos respectivos embargos. Eu_____ Wagner Ferreira Marinho, 
Escrivão Judicial, o digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, data certificada pelo sistema. (AS) Wagner Ferreira 
Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
 Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da 
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc - nº 00313334520168272729, que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, fica o executado: JOAQUINIANA RODRIGUES DE CERQUEIRA, CNPJ/CPF nº 
37754165104, INTIMADO para, caso queira, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do Art. 854, § 3º, I e II, do CPC, comprovar 
nos autos que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade excessiva, conforme 
extrato em anexo. Ficando o executado, INTIMADO que, transcorrido o prazo supracitado sem que haja qualquer manifestação 
nos autos, dar-se-á início ao prazo de 30 (trinta) dias para a interposição dos respectivos embargos. Eu_____ Wagner Ferreira 
Marinho, Escrivão Judicial, o digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, data certificada pelo sistema. (AS) Wagner 
Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
 Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da 
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc - nº 00313334520168272729, que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, fica o executado: KARIRI COMÉRCIO ATACADISTA DE CALÇADOS LTDA - ME, 
CNPJ/CPF nº 09038975000183, INTIMADO para, caso queira, no prazo 30 (trinta) dias  oponha os respectivos embargos. 
Eu_____ Wagner Ferreira Marinho, Escrivão Judicial, o digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, data certificada 
pelo sistema. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
 Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da 
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc - nº 00346822720148272729, que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executado: LUCIENE BENTO DA SILVA, CNPJ/CPF nº 56147040197, 
INTIMADO para, caso queira, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do Art. 854, § 3º, I e II, do CPC, comprovar nos autos que 
as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade excessiva, conforme extrato em 
anexo. Ficando o executado, INTIMADO que, transcorrido o prazo supracitado sem que haja qualquer manifestação nos autos, 
dar-se-á início ao prazo de 30 (trinta) dias para a interposição dos respectivos embargos. Eu_____ Wagner Ferreira Marinho, 
Escrivão Judicial, o digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, data certificada pelo sistema. (AS) Wagner Ferreira 
Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da 
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 50243071320138272729, que lhe move 
A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, fica o executado: ALDA MARIA DA SILVA OLIVEIRA, CNPJ/CPF nº 435.372.601-30. 
INTIMADO, para, caso queira, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do Art. 854, § 3º, I e II, do CPC, comprovar nos autos que 
as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade excessiva, conforme extrato em 
anexo. Ficando o executado INTIMADO que, transcorrido o prazo supracitado sem que haja qualquer manifestação nos autos, 
dar-se-á início ao prazo de 30 (trinta) dias para a interposição dos respectivos embargos. Eu_____ Wagner Ferreira Marinho, 
Escrivão Judicial, o digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, data certificada pelo sistema. (AS) Wagner Ferreira 
Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
 Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da 
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc - nº 00392589220168272729, que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executado: ANTONIO FERREIRA NETO, CNPJ/CPF nº 00377980145, 
INTIMADO para, caso queira, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do Art. 854, § 3º, I e II, do CPC, comprovar nos autos que 
as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade excessiva, conforme extrato em 
anexo. Ficando o executado, INTIMADO que, transcorrido o prazo supracitado sem que haja qualquer manifestação nos autos, 
dar-se-á início ao prazo de 30 (trinta) dias para a interposição dos respectivos embargos. Eu_____ Wagner Ferreira Marinho, 
Escrivão Judicial, o digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, data certificada pelo sistema. (AS) Wagner Ferreira 
Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
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EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
 Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da 
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc - nº 50268118920138272729, que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executado: EDUARDO HENRIQUE COSTA, CNPJ/CPF nº 13377349855, 
INTIMADO para, caso queira, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do Art. 854, § 3º, I e II, do CPC, comprovar nos autos que 
as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade excessiva, conforme extrato em 
anexo. Ficando o executado, INTIMADO que, transcorrido o prazo supracitado sem que haja qualquer manifestação nos autos, 
dar-se-á início ao prazo de 30 (trinta) dias para a interposição dos respectivos embargos. Eu_____ Wagner Ferreira Marinho, 
Escrivão Judicial, o digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, data certificada pelo sistema. (AS) Wagner Ferreira 
Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da 
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 50021643520108272729, que lhe move 
A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executado: NILO PEREIRA SANTIAGO, CNPJ/CPF nº 12623261172. Ficando o 
executado INTIMADO, da penhora efetivada no evento 38. Para que, ao prazo de 30 (trinta) dias oponha os respectivos 
embargos. Eu_____ Wagner Ferreira Marinho, Escrivão Judicial, o digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, data 
certificada pelo sistema. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
 Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da 
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc - nº 50013400820128272729, que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executado: FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA BEZERRA, CNPJ/CPF nº 
55621090187, INTIMADO para, caso queira, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do Art. 854, § 3º, I e II, do CPC, comprovar 
nos autos que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade excessiva, conforme 
extrato em anexo. Ficando o executado, INTIMADO que, transcorrido o prazo supracitado sem que haja qualquer manifestação 
nos autos, dar-se-á início ao prazo de 30 (trinta) dias para a interposição dos respectivos embargos. Eu_____ Wagner Ferreira 
Marinho, Escrivão Judicial, o digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, data certificada pelo sistema. (AS) Wagner 
Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
 Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da 
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc - nº 00429301120168272729, que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executado: MARINEZ PEREIRA DE SOUZA, CNPJ/CPF nº 81639902104, 
INTIMADO para, caso queira, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do Art. 854, § 3º, I e II, do CPC, comprovar nos autos que 
as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade excessiva, conforme extrato em 
anexo. Ficando o executado, INTIMADO que, transcorrido o prazo supracitado sem que haja qualquer manifestação nos autos, 
dar-se-á início ao prazo de 30 (trinta) dias para a interposição dos respectivos embargos. Eu_____ Wagner Ferreira Marinho, 
Escrivão Judicial, o digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, data certificada pelo sistema. (AS) Wagner Ferreira 
Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
 Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da 
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc - nº 00430952420178272729, que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executado: KATIANNE M. LEITE - TRANSPORTES - ME, CNPJ/CPF nº 
16842321000173, e seu sócio coobrigado: KATIANNE MADALENA LEITE, CNPJ/CPF nº 97537888191 INTIMADO para, caso 
queira, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do Art. 854, § 3º, I e II, do CPC, comprovar nos autos que as quantias tornadas 
indisponíveis são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade excessiva, conforme extrato em anexo. Ficando o 
executado, INTIMADO que, transcorrido o prazo supracitado sem que haja qualquer manifestação nos autos, dar-se-á início ao 
prazo de 30 (trinta) dias para a interposição dos respectivos embargos. Eu_____ Wagner Ferreira Marinho, Escrivão Judicial, o 
digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, data certificada pelo sistema. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - 
Mat. 226651. 
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Editais de citações com prazo de 30 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 50001243220008272729, que lhe move 
A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executado: JOSE VALBER DE OLIVEIRA - ME, CNPJ/CPF nº 01251303000140 e 
sócio coobrigado JOSE VALBER DE OLIVEIRA, CNPJ/CPF nº 624.514.301-25. INTIMADO, para, caso queira, no prazo de 05 
(cinco) dias, nos termos do Art. 854, § 3º, I e II, do CPC, comprovar nos autos que as quantias tornadas indisponíveis são 
impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade excessiva, conforme extrato em anexo. Ficando o executado INTIMADO que, 
transcorrido o prazo supracitado sem que haja qualquer manifestação nos autos, dar-se-á início ao prazo de 30 (trinta) dias para 
a interposição dos respectivos embargos. Eu_____ Wagner Ferreira Marinho, Escrivão Judicial, o digitei e assino por 
determinação judicial. Palmas – TO, data certificada pelo sistema. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 

Vara especializada no combate à violência contra a mulher 
Editais de intimações com prazo de 30 dias 

EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 30 DIAS 
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 
Ação Penal nº 00410270420178272729 
Denunciado: KLEYTON RODRIGUES MAXIMO 
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, 00410270420178272729, tendo como 
Denunciado KLEYTON RODRIGUES MÁXIMO, brasileiro, união estável, ajudante de lanchonete, natural de Dianópolis/TO, 
nascido em 22/02/1992, inscrito no RG n° 1065417 SESP/Polícia Civil/TO, inscrito no CPF n° 035.837.651-33, filho de Sebastião 
Máximo Martins e de Senhorinha Rodrigues Neto. 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 RENUNCIARAM AO PRAZO RECURSAL. Frente a 
renúncia ao prazo recursal, está pendente tão somente as intimações do denunciado e da ofendida ou seu representante legal, 
no que for cabível. Intimem-se, aguardando o prazo respectivo 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. Registre-se em pasta 
própria para tal finalidade. JUNTE-SE O TERMO AOS AUTOS CIENTIFICANDO AS PARTES A RESPEITO. Providencie-se o 
necessário no que se aplicar e ultimadas as providências, arquivem-se os autos. Palmas, 05 de novembro de 2020. 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 02/12/2020. Eu, LUCAS VINICIUS PEREIRA DA 
SILVA, o digitei. Dr. Antiógenes Ferreira de Souza – Juiz de Direito. 
 

Editais de citações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 DIAS 
ASSISTÊNCIA JUDICIARIA 
AUTOS DE AÇÃO PENAL Nº 00022663020198272729 
DENUNCIADO: FELIPE GUSTAVO MENDES LIMA 
O MM Juiz de Direito Titular desta Vara Especializada no combate à Violência Domestica e Familiar contra a Mulher da Comarca 
de Palmas – TO, no uso das suas atribuições legais,na forma da Lei. DETERMINA a citação por edital com prazo de 15 (quinze) 
dias, do denunciado FELIPE GUSTAVO MENDES LIMA, brasileiro, solteiro,estudante, nascido aos 13/04/1992, natural de 
Imperatriz/MA,portador do RG nº 1294660 SSP/MA, inscrito no CPF sob o nº007.962.113-96, filho de Carlos Alberto Lima e de 
Josefa Mendes Lima, para tomar ciência da ação penal proposta pelo Ministério Publico acusando-o e requerendo a condenação 
nas penas artigo 129, parágrafo 9ºdo Código Penal, na modalidade do artigo 7º, I, da Lei nº 11.340/2006, devendo ser fixada na 
sentença o valor mínimo devido a título de indenização, nos termos do artigo 387, IV, do CPP, referente aos autos de Ação Penal 
n.º 00022663020198272729, e como o denunciado encontra-se atualmente em local incerto e não sabido, fica CITADO pelo 
presente edital, para nos termos do art. 396 e 396-A do CPP, responder à acusação, por escrito no prazo de 10 (dez) dias, 
podendo arguir preliminares e alegar tudo que interesse à sua defesa, oferecer documento e justificações, especificar as provas 
pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessária. Não apresentada a resposta 
no prazo legal, ou se o acusado, citado, não constituir defensor, o juiz nomeará o defensor para oferecê-la. O processo seguirá 
sem a presença do acusado que citado ou intimado pessoalmente para qualquer ato, deixar de comparecer sem motivo 
justificado, ou, no caso de mudança de residência, não comunicar o novo endereço ao juízo (art. 367 do CPP). E, para que não 
se alegue ignorância, é expedido o presente edital, que será afixado no local de costume e publicado no Diário da Justiça. 
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Palmas - TO, aos 23/11/2020. Eu, Juliene Lemes Pedreira Maya, Técnica Judiciária, Mat. 199521 digitei. Dr. Antiógenes Ferreira 
de Souza – Juiz de Direito. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 DIAS 
ASSISTÊNCIA JUDICIARIA 
AUTOS DE AÇÃO PENAL Nº 00368981920188272729 
DENUNCIADO: RIONER ANTÔNIO SOARES 
O MM Juiz de Direito Titular desta Vara Especializada no combate à Violência Domestica e Familiar contra a Mulher da Comarca 
de Palmas – TO, no uso das suas atribuições legais,na forma da Lei. DETERMINA a citação por edital com prazo de 15 (quinze) 
dias, do denunciado RIONER ANTÔNIO SOARES, brasileiro, solteiro, nascido aos , natural de , portador do RG nº 938.622 
SSP/TO, filho de Maria do Carmo Soares, para tomar ciência da ação penal proposta pelo Ministério Publico acusando-o e 
requerendo a condenação nas penas artigo 129, paragrafo 9º do Código Penal, na modalidade do artigo 7º, I, da Lei nº 
11.340/2006, referente aos autos de Ação Penal n.º 00368981920188272729, e como o denunciado encontra-se atualmente em 
local incerto e não sabido, fica CITADO pelo presente edital, para nos termos do art. 396 e 396-A do CPP, responder à 
acusação, por escrito no prazo de 10 (dez) dias, podendo arguir preliminares e alegar tudo que interesse à sua defesa, oferecer 
documento e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo sua intimação, 
quando necessária. Não apresentada a resposta no prazo legal, ou se o acusado, citado, não constituir defensor, o juiz nomeará 
o defensor para oferecê-la. O processo seguirá sem a presença do acusado que citado ou intimado pessoalmente para qualquer 
ato, deixar de comparecer sem motivo justificado, ou, no caso de mudança de residência, não comunicar o novo endereço ao 
juízo (art. 367 do CPP). E, para que não se alegue ignorância, é expedido o presente edital, que será afixado no local de 
costume e publicado no Diário da Justiça. Palmas - TO, aos 25/11/2020. Eu, LUCAS VINICIUS PEREIRA DA SILVA, estagiário, 
Mat. 357706. Juiz de Direito digitei e subscrevo. Dr. Antiógenes Ferreira de Souza – Juiz de Direito. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 DIAS 
ASSISTÊNCIA JUDICIARIA 
AUTOS DE AÇÃO PENAL Nº 00368981920188272729 
DENUNCIADO: RIONER ANTÔNIO SOARES 
O MM Juiz de Direito Titular desta Vara Especializada no combate à Violência Domestica e Familiar contra a Mulher da Comarca 
de Palmas – TO, no uso das suas atribuições legais,na forma da Lei. DETERMINA a citação por edital com prazo de 15 (quinze) 
dias, do denunciado RIONER ANTÔNIO SOARES, brasileiro, solteiro, nascido aos , natural de , portador do RG nº 938.622 
SSP/TO, filho de Maria do Carmo Soares, para tomar ciência da ação penal proposta pelo Ministério Publico acusando-o e 
requerendo a condenação nas penas artigo 129, paragrafo 9º do Código Penal, na modalidade do artigo 7º, I, da Lei nº 
11.340/2006, referente aos autos de Ação Penal n.º 00368981920188272729, e como o denunciado encontra-se atualmente em 
local incerto e não sabido, fica CITADO pelo presente edital, para nos termos do art. 396 e 396-A do CPP, responder à 
acusação, por escrito no prazo de 10 (dez) dias, podendo arguir preliminares e alegar tudo que interesse à sua defesa, oferecer 
documento e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo sua intimação, 
quando necessária. Não apresentada a resposta no prazo legal, ou se o acusado, citado, não constituir defensor, o juiz nomeará 
o defensor para oferecê-la. O processo seguirá sem a presença do acusado que citado ou intimado pessoalmente para qualquer 
ato, deixar de comparecer sem motivo justificado, ou, no caso de mudança de residência, não comunicar o novo endereço ao 
juízo (art. 367 do CPP). E, para que não se alegue ignorância, é expedido o presente edital, que será afixado no local de 
costume e publicado no Diário da Justiça. Palmas - TO, aos 25/11/2020. Eu, LUCAS VINICIUS PEREIRA DA SILVA, estagiário, 
Mat. 357706. Juiz de Direito digitei e subscrevo. Dr. Antiógenes Ferreira de Souza – Juiz de Direito. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 DIAS 
ASSISTÊNCIA JUDICIARIA 
AUTOS DE AÇÃO PENAL Nº 00417695820198272729 
DENUNCIADO: CARLOS ALBERTO FERREIRA ROCHA 
O MM Juiz de Direito Titular desta Vara Especializada no combate à Violência Domestica e Familiar contra a Mulher da Comarca 
de Palmas – TO, no uso das suas atribuições legais,na forma da Lei. DETERMINA a citação por edital com prazo de 15 (quinze) 
dias, do denunciado CARLOS ALBERTO FERREIRA ROCHA, brasileiro, natural deMiracema do Tocantins/TO, solteiro, técnico 
em enfermagem, nascidoaos 27/10/1976, filho de Maria da Conceição Rocha Ferreira e deGeraldo Margela Ferreira, RG n° 
198.836 SSP/TO, para tomar ciência da ação penal proposta pelo Ministério Publico acusando-o e requerendo a condenação nas 
penas art. 129, § 9º do Código Penal, na modalidade doart. 7º, I, da Lei nº 11.340/2006, devendo ser fixada na sentença o valor 
mínimodevido a título de indenização, nos termos do art. 387, IV, do CPP, referente aos autos de Ação Penal n.º 
00417695820198272729, e como o denunciado encontra-se atualmente em local incerto e não sabido, fica CITADO pelo 
presente edital, para nos termos do art. 396 e 396-A do CPP, responder à acusação, por escrito no prazo de 10 (dez) dias, 
podendo arguir preliminares e alegar tudo que interesse à sua defesa, oferecer documento e justificações, especificar as provas 
pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessária. Não apresentada a resposta 
no prazo legal, ou se o acusado, citado, não constituir defensor, o juiz nomeará o defensor para oferecê-la. O processo seguirá 
sem a presença do acusado que citado ou intimado pessoalmente para qualquer ato, deixar de comparecer sem motivo 
justificado, ou, no caso de mudança de residência, não comunicar o novo endereço ao juízo (art. 367 do CPP). E, para que não 
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se alegue ignorância, é expedido o presente edital, que será afixado no local de costume e publicado no Diário da Justiça. 
Palmas - TO, aos 27/11/2020. Eu, Juliene Lemes Pedreira Maya, Técnica Judiciária, Mat. 199521 digitei e subscrevo. Dr. 
Antiógenes Ferreira de Souza – Juiz de Direito. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 DIAS 
ASSISTÊNCIA JUDICIARIA 
AUTOS DE AÇÃO PENAL Nº 00343387020198272729 
DENUNCIADO: GUILHERME SFORSIN PEREIRA DA CUNHA 
O MM Juiz de Direito Titular desta Vara Especializada no combate à Violência Domestica e Familiar contra a Mulher da Comarca 
de Palmas – TO, no uso das suas atribuições legais,na forma da Lei. DETERMINA a citação por edital com prazo de 15 (quinze) 
dias, do denunciado GUILHERME SFORSIN PEREIRA DA CUNHA, união estável, nascido em 29/01/1988, natural de 
Botucatu/SP, CPF nº 026.018.911-14, filho de Virginia Maria Sforsin e Mílton Pereira Da Cunha Júnior, para tomar ciência da 
ação penal proposta pelo Ministério Publico acusando-o e requerendo a condenação nas penas do art. 21 do Decreto-Lei 
3.688/41, na modalidade do art. 7º, I e II da Lei 11.340/2006, referente aos autos de Ação Penal n.º 00343387020198272729, e 
como o denunciado encontra-se atualmente em local incerto e não sabido, fica CITADO pelo presente edital, para nos termos do 
art. 396 e 396-A do CPP, responder à acusação, por escrito no prazo de 10 (dez) dias, podendo arguir preliminares e alegar tudo 
que interesse à sua defesa, oferecer documento e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, 
qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessária. Não apresentada a resposta no prazo legal, ou se o acusado, 
citado, não constituir defensor, o juiz nomeará o defensor para oferecê-la. O processo seguirá sem a presença do acusado que 
citado ou intimado pessoalmente para qualquer ato, deixar de comparecer sem motivo justificado, ou, no caso de mudança de 
residência, não comunicar o novo endereço ao juízo (art. 367 do CPP). E, para que não se alegue ignorância, é expedido o 
presente edital, que será afixado no local de costume e publicado no Diário da Justiça. Palmas - TO, aos 03/12/2020. Eu, LUCAS 
VINICIUS PEREIRA DA SILVA, estagiário, Mat. 357706. Estagiário digitei e subscrevo. Dr. Antiógenes Ferreira de Souza – Juiz 
de Direito. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 DIAS 
ASSISTÊNCIA JUDICIARIA 
AUTOS DE AÇÃO PENAL Nº 00315900220188272729 
DENUNCIADO: JAMES DIAS SILVA 
O MM Juiz de Direito Titular desta Vara Especializada no combate à Violência Domestica e Familiar contra a Mulher da Comarca 
de Palmas – TO, no uso das suas atribuições legais,na forma da Lei. DETERMINA a citação por edital com prazo de 15 (quinze) 
dias, do denunciado JAMES DIAS SILVA, brasileiro, casado, autônomo, nascido aos 13/10/1982, natural de Imperatriz-MA, 
portador do RG nº 471.439 SSP/TO, inscrito no CPF sob o nº 010.186.901-07, filho de Cicero Gomes Silva e Maria Lúcia Dias 
Silva, para tomar ciência da ação penal proposta pelo Ministério Publico acusando-o e requerendo a condenação nas penas do 
artigo 150, c/c 61, II, f, ambos do Código Penal e artigo 21 do Decreto-Lei 3.688/41, em concurso material, na modalidade do 
artigo 7º, I, da Lei nº 11.340/2006, referente aos autos de Ação Penal n.º 00315900220188272729, e como o denunciado 
encontra-se atualmente em local incerto e não sabido, fica CITADO pelo presente edital, para nos termos do art. 396 e 396-A do 
CPP, responder à acusação, por escrito no prazo de 10 (dez) dias, podendo arguir preliminares e alegar tudo que interesse à sua 
defesa, oferecer documento e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e 
requerendo sua intimação, quando necessária. Não apresentada a resposta no prazo legal, ou se o acusado, citado, não 
constituir defensor, o juiz nomeará o defensor para oferecê-la. O processo seguirá sem a presença do acusado que citado ou 
intimado pessoalmente para qualquer ato, deixar de comparecer sem motivo justificado, ou, no caso de mudança de residência, 
não comunicar o novo endereço ao juízo (art. 367 do CPP). E, para que não se alegue ignorância, é expedido o presente edital, 
que será afixado no local de costume e publicado no Diário da Justiça. Palmas - TO, aos 03/12/2020. Eu, LUCAS VINICIUS 
PEREIRA DA SILVA, estagiário, Mat. 357706. Estagiário digitei e subscrevo. Dr. Antiógenes Ferreira de Souza – Juiz de Direito. 
 

Editais de intimações de sentença com prazo de 30 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA COM PRAZO DE 30 DIAS 
ASSISTENCIA JUDICIÁRIA 
AUTOS DE AÇÃO PENAL Nº 00263169120178272729 
Denunciado: WELLYSSON GERMANO DE ASSUNÇÃO 
O 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 00263169120178272729 , tendo como 
Réu: WELLYSSON GERMANO DE ASSUNÇÃO, brasileiro, natural de Brasília-DF, estudante, solteiro, nascido aos 12/07/1995, 
filho de Edivaldo Rodrigues de Assunção e de Maria Gorete Germano Borges, portador do RG n° 1165373 SSP/TO, inscrito no 
CPF sob n° 049.375.341-90, como o denunciado encontra-se atualmente em local incerto e não sabido, fica INTIMADO pelo 
presente edital, da sentença proferida conforme dispositivo final a seguir transcrito: “(...). Diante do exposto, DECLARO EXTINTA 
A PUNIBILIDADE no que diz respeito a  pretensão punitiva estatal relacionada ao(s) fato(s) descrito(s) nestes autos, razão pela 
qual JULGO EXTINTO O PROCESSO com fulcro nos artigos 107, IV do Código Penal e 61 do Código de Processo Penal. 
Considerando o motivo da extinção, sem custas e honorários. Havido 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, 
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no que couber. Fica esta sentença publicada quando da sua inserção no sistema virtual. Registre-se em pasta própria para tal 
finalidade. Intimem-se Ministério Públivo, Assistência da Acusação e defesa, bem como pessoalmente, vítima(s) ou 
representante(s) legal(is) e o(s) acusado(s), no que couber. Providencie-se o necessário e, ultimadas as providências, arquivem-
se os autos. Palmas, 12 de Novembro de 2020, ANTIÓGENES FERREIRA DE SOUZA. “JUIZ DE DIREITO” E, para que não se 
alegue ignorância, é expedido o presente edital, que será publicado no Diário da Justiça e afixado no local de costume. Palmas -
TO, aos 23/11/2020. Eu, BEATRIZ OLIVEIRA COSTA, Estagiária, digitei.Dr. Antiógenes Ferreira de Souza – Juiz de Direito. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA COM PRAZO DE 30 DIAS 
ASSISTENCIA JUDICIÁRIA 
AUTOS DE AÇÃO PENAL Nº 50184386920138272729 
Denunciado: CLEINIVON GONZAGA CAMPOS 
O 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 50184386920138272729 , tendo como 
Réu: CLEINIVON GONZAGA CAMPOS, alcunha Cleini, brasileiro, solteiro, vendedor autônomo, natural de Natividade/TO, 
nascido aos 15 de março de 1985, com 28 anos de idade, portador do RG n°. 463.550 SSP/TO, inscrito no CPF sob o nº. 
014.702.501-01, filho de Francisco Gonzaga Campos e Floracy Costa Araújo, como o denunciado encontra-se atualmente em 
local incerto e não sabido, fica INTIMADO pelo presente edital, da sentença proferida conforme dispositivo final a seguir 
transcrito: “(...). Diante do exposto, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE no que diz respeito a  pretensão punitiva estatal 
relacionada ao(s) fato(s) descrito(s) nestes autos, razão pela qual JULGO EXTINTO O PROCESSO com fulcro nos artigos 
107, do Código Penal e 61 do Código de Processo Penal. Considerando o motivo da extinção, sem custas e honorários. Havido 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. Na hipótese da existência de bem(ns) apreendido(s), 
proceda-se com a adoção das medidas legais ou normativas a respeito e, surgindo qualquer intercorrência ou dúvida, 
lançar conclusão sob certificação. Fica esta sentença publicada quando da sua inserção no sistema virtual. Registre-se em 
pasta própria para tal finalidade. Intimem-se Ministério Público, Assistência da Acusação e Defesa, bem como pessoalmente, 
vítima(s) ou representante(s) legal(is) e o(s) acusado(s), no que couber. Providencie-se o necessário e, ultimadas as 
providências, arquivem-se os autos. Palmas, 12 de Novembro de 2020, ANTIÓGENES FERREIRA DE SOUZA. “JUIZ DE 
DIREITO” E, para que não se alegue ignorância, é expedido o presente edital, que será publicado no Diário  da Justiça e afixado 
no local de costume. Palmas -TO, aos 24/11/2020. Eu, BEATRIZ OLIVEIRA COSTA, Estagiária, digitei.Dr. Antiógenes Ferreira 
de Souza – Juiz de Direito. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA COM PRAZO DE 30 DIAS 
ASSISTENCIA JUDICIÁRIA 
AUTOS DE AÇÃO PENAL Nº 50160907820138272729 
Denunciado: ROBERTO DA ANUNCIAÇÃO FÉLIX 
O 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 50160907820138272729 , tendo como Réu: 
ROBERTO DA ANUNCIAÇÃO FÉLIX, brasileiro, união estável, pedreiro, natural de Porto Nacional/TO, portador do RG nº. 
344446 SSP/TO, nascido aos 29 de julho de 1981, com 31 anos de idade, filho de Maria de Fátima de Anunciação Felix, como o 
denunciado encontra-se atualmente em local incerto e não sabido, fica INTIMADO pelo presente edital, da sentença proferida 
conforme dispositivo final a seguir transcrito: “(...). Diante do exposto, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE no que diz respeito 
a  pretensão punitiva estatal relacionada ao(s) fato(s) descrito(s) nestes autos, razão pela qual JULGO EXTINTO O PROCESSO 
com fulcro nos artigos 107, IV do Código Penal e 61 do Código de Processo Penal. Considerando o motivo da extinção, sem 
custas e honorários. Havido 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. Fica esta sentença publicada 
quando da sua inserção no sistema virtual. Registre-se em pasta própria para tal finalidade. Intimem-se Acusação, Assistência da 
Acusação e, pessoalmente, vítima(s) ou representante(s) legal(is) e o(s) acusado(s), no que couber. Providencie-se o necessário 
[inclusive recolhimento de eventual(is) mandado(s) ou carta(s) precatória(s) pendentes] e, ultimadas as providências, arquivem-
se os autos, cientes acusação e defesa. Palmas, 23 de Novembro de 2020, ANTIÓGENES FERREIRA DE SOUZA. “JUIZ DE 
DIREITO” E, para que não se alegue ignorância, é expedido o presente edital, que será publicado no Diário da Justiça e afixado 
no local de costume. Palmas -TO, aos 24/11/2020. Eu, BEATRIZ OLIVEIRA COSTA, Estagiária, digitei. Dr. Antiógenes Ferreira 
de Souza – Juiz de Direito. 
 

PUBLICAÇÕES PARTICULARES 
MIRANORTE 

1ª Escrivania Cível 
  
PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL Nº 0001475-07.2018.8.27.2726/TO 
AUTOR: BANCO DA AMAZONIA SA 
RÉU: ALDISA AGROPECUÁRIA DOIS IRMÃOS S/A  
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EDITAL Nº 
1699444 

  
PRAZO TRINTA (30) DIAS 

  
O Doutor RICARDO GAGLIARDI, MM. Juiz de Direito da Vara Cível desta cidade e Comarca de Miranorte, Estado do Tocantins, 
na forma da lei, etc., FINALIDADE: CITAR o requerido: ALDISA AGROPECUÁRIA  DOIS  IRMÃOES S/A, inscrita no CNPJ nº: 
00.148.825/0001-58, empresa do ramo de criação de bovinos para corte, na pessoa de seu Representante Legal, com sede na 
Rod. TO 370, Km 100, Fazenda Curralinho, Zona Rural, Dois Irmãos do Tocantins-TO, CEP: 77.685-000, atualmente em local 
incerto e não sabido, para os termos da presente ação, e caso queira apresente contestação no prazo de 15 (quinze) dias, sob 
pena de se considerarem verdadeiros os fatos narrados na inicial e aplicação de revelia. Conforme despacho lançado no evento 
70, acostado nos autos. E para que ninguém alegue ignorância, mandou expedir o presente edital, o qual deverá ser publicado 
uma vez no Diário da Justiça do Estado do Tocantins e afixado no átrio do Fórum local. Comarca de Miranorte, Estado do 
Tocantins, aos 11 de Novembro de 2020. Eu, Mara Núbia Martins dos Santos, Técnica Judiciária, digitei o presente. 
Documento eletrônico assinado por RICARDO GAGLIARDI, Juiz de Direito, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 
19 de dezembro de 2006 e Instrução Normativa nº 5, de 24 de outubro de 2011. A conferência da autenticidade do documento 
está disponível no endereço eletrônico http://www.tjto.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 1699444v5 e do 
código CRC 6fbe85a8. 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): RICARDO GAGLIARDI 
Data e Hora: 13/11/2020, às 20:47:13 
 

COLINAS DO TOCANTINS 
1ª Vara Cível 

  
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL Nº 0004699-60.2016.8.27.2713/TO AUTOR:BANCO BRADESCO S.A. RÉU: JOSE 
VICENTE DE MOURA ALVES RÉU: J V DE MOURA ALVES EIRELI – ME EDITAL Nº 1633372 EDITAL DE CITAÇÃO COM 
PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS AÇÃO: Monitória PROCESSO Nº:0004699-60.2016.8.27.2713/TO VALOR DA CAUSA:R$ 
49.208,65 (valor atualizado em 29/11/2016) Através deste edital realiza a citação da parte requerida J V DE MOURAALVES 
EIRELI ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n.10.539.731/0001-63, por meio de seus intervenientes 
garantidores JOSÉ VICENTE DEMOURA ALVES, brasileiro, casado, diretor de empresas, inscrito no CPF sob o n.936.268.001-
72, atualmente em lugar incerto e não sabido, para, no prazo de 20 (vinte)dias, CUMPRIR A OBRIGAÇÃO referida na petição 
inicial ou, querendo, opor-se à execução por meio de embargos, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos da decisão proferida 
no evento 57, sob pena de revelia e nomeação de curador especial (artigo 257,incisos I, III e IV do Código de Processo Civil).. 
Dado e passado nesta cidade e comarca de Colinas do Tocantins/TO, aos 11 dias de novembro do ano de 2020. Eu, João Lucas 
Fererira Souto, Estagiário à disposição da 1ªVara Cível, o digitei e o subscrevi, e conferido por Valquíria Lopes Brito, Chefe de 
Secretaria. Documento eletrônico assinado por JOSÉ ROBERTO FERREIRA RIBEIRO 
 

SEÇÃO ADMINISTRATIVA 

PRESIDÊNCIA 
Editais 

 
Edital Nº 495, de 4 de dezembro de 2020 
O Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, no uso de suas atribuições e consoante o artigo 37, inciso IX, 
da Constituição Federal, combinado com as disposições da Lei Estadual nº 2.098, de 13 de julho de 2009, e considerando os 
autos SEI nº 20.0.000009978-4, torna pública a realização de processo seletivo para a contratação temporária de Profissionais 
da Área de Saúde, mediante as condições determinadas neste Edital e demais dispositivos legais aplicáveis, conforme segue: 
1. DADOS GERAIS 
1.1 Definição: Processo Seletivo para Contratação Temporária de Profissionais da Área de Saúde. 
1.2 Objetivo: Atender às necessidades de recursos humanos, especificamente, no tocante às demandas consideradas urgentes, 
temporárias e de excepcional interesse público relacionadas à área de saúde do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, 
notadamente para colaborar nos assuntos pertinentes à Saúde Mental dos quadros funcionais, diante da demanda identificada 
mediante aplicação de questionário de pesquisa online em saúde mental. 
1.3 Período de inscrições: As inscrições ocorrerão no período de 04 a 10 de dezembro de 2020. 
1.4 Inscrições: Serão realizadas, via web, mediante envio de e-mail ao endereço eletrônico: pseletivosaudetjto@gmail.com. 
1.5 Público-Alvo: Profissionais com formação acadêmica de nível superior completo na área de: 
a) Medicina com Residência Médica ou Título de Especialista em Psiquiatria; 
b) Psicologia; 
c) Serviço Social. 
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1.6 Período da contratação: Prazo de 24 (vinte e quatro) meses, prorrogável por igual período, se necessário, conforme previsto 
na Lei Estadual nº 2.098, de 13 de julho de 2009. 
1.7 Vagas:  
a) 01 (uma) vaga para médico psiquiatra; 
b) 01 (uma) vaga para psicólogo; 
c) 01 (uma) vaga para assistente social. 
2. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES       
2.1 O  processo seletivo será regido por este Edital e realizado sob a responsabilidade de Comissão de Seleção, designada para 
este fim, em consonância com os termos da Lei de autorização (Lei Estadual nº 2.098, de 13 de julho de 2009), segundo as 
vagas disponibilizadas. 
2.2 A presente contratação por tempo determinado visa suprir a demanda por serviços especializados, para atender a 
necessidade temporária de excepcional interesse público, primando pela competência técnica, eficiência e produtividade do 
profissional a ser contratado, visando atuar de forma responsável e atenta no combate aos fatores determinantes de agravos à 
saúde mental e prevenir futuros adoecimentos psicoemocionais no âmbito do Poder Judiciário do Tocantins. 
2.3 Não será permitida a participação de candidatos que incorram na vedação prevista no inciso I do artigo 4º da Lei Estadual 
2.098/2009. 
2.4 Os profissionais selecionados atuarão da seguinte forma: 
a) Psiquiatra: será lotado no Centro de Saúde (CESAU) para atuar diretamente na assistência médica (consultas, prescrição 
medicamentosa, encaminhamentos formais para perícias na Junta Médica Oficial, prescrição de licenças médicas para 
tratamento da própria saúde) dos casos mais graves. 
b) Psicólogo e Assistente Social: atuarão em Palmas, no Núcleo de Acolhimento e Acompanhamento Psicossocial (NAPsi) do 
Tribunal de Justiça, realizando atendimento de magistrados, servidores efetivos, comissionados, cedidos e disponibilizados, 
conforme Resolução n. 27 de 24 de junho de 2020. 
2.5 A seleção de que trata este Edital consistirá na análise curricular e de títulos, de caráter eliminatório e classificatório, 
conforme entrega de documentação e demais exigências dispostas neste Edital. 
2.6 O preenchimento da vaga dependerá da aprovação no processo seletivo, respeitada a ordem de classificação, a dotação 
orçamentária e a conveniência para a Administração. 
3. VAGAS E PERFIL PROFISSIONAL 
3.1 A contratação de que trata o presente Edital destina-se ao preenchimento de 3 (três) vagas para atuação no Poder Judiciário 
do Estado do Tocantins, sediado em Palmas/TO, sendo 01 (uma) vaga para médico psiquiatra, 01 (uma) vaga para psicólogo e 
01 (uma) vaga para assistente social. 
3.1.1 O preenchimento das vagas, dentro da estrutura organizacional do Tribunal de Justiça, dar-se-á por ordem de classificação, 
da maior para a menor nota dos aprovados e classificados para a vaga. 
3.1.2 Os profissionais contratados temporariamente atuarão em Palmas. 
3.1.3 Caso haja necessidade de serviço, o profissional contratado temporariamente por meio do processo seletivo disposto neste 
Edital poderá ser demandado a empreender viagens às comarcas do Estado do Tocantins, nos termos e condições similares aos 
servidores efetivos e comissionados do Tribunal. 
3.2 As vagas previstas acima devem ser preenchidas por profissionais que detenham o conhecimento, atendam aos requisitos e 
desempenhem as atividades seguintes: 
3.2.1 Área de atuação: Psiquiatria 
3.2.1.1 Requisitos: 
I - Curso superior completo em medicina, comprovado por meio de diploma emitido por instituição de ensino cujo referido curso 
seja reconhecido pelo Ministério da Educação – MEC; 
E 
II - Certificado de conclusão de Residência Médica (credenciada pela Comissão Nacional de Residência Médica – CNRM) em 
Psiquiatria OU Título de Especialista em Psiquiatria (TEP) expedido pela Associação Brasileira de Psiquiatria – ABP, filiada à 
Associação Médica Brasileira – AMB (responsável pela concessão do Título de Especialista, de acordo com as Resoluções 2.146 
e 2.149, ambas de 2016, do Conselho Federal de Medicina – CFM); 
E 
III - Experiência mínima de 01 (um) ano como médico psiquiatra clínico. 
3.2.1.2 Conhecimentos/Habilidades necessários: 
a) Deverá deter os conhecimentos inerentes à sua especialidade médica, suficientes para firmar diagnóstico, realizar respectivo 
tratamento e atuar na prevenção de transtornos mentais e do comportamento; 
b) Deverá estar atualizado quanto às medidas preventivas e de tratamento mais recentes, de acordo com os mais atuais 
protocolos de tratamento e manejo clínico, com vistas a realizar a melhor proposta terapêutica possível para magistrados, 
servidores e seus familiares; 
c) Deverá estar apto para compor e atuar em equipe multiprofissional do Centro de Saúde do TJTO (CESAU). 
3.2.1.3 Descrição sumária de atividades: 
a) Prestar assistência médica psiquiátrica a magistrados, servidores e seus familiares que estejam acometidos por transtornos 
mentais e do comportamento; 
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b) Contribuir com o Comitê Gestor de Saúde e demais unidades de saúde (Junta Médica e NAPsi) para o desenvolvimento do 
Planejamento Estratégico do Poder Judiciário no âmbito da saúde mental; 
c) Auxiliar a equipe do NAPsi no planejamento de ações e programas institucionais no âmbito da saúde mental, dentre eles a 
preparação dos gestores para a adequada recepção daqueles que estiverem retomando seus postos de trabalho após períodos 
de afastamento laboral motivado por adoecimento psiquiátrico; 
d) Compor a equipe multiprofissional do Centro de Saúde do TJTO (Espaço Saúde); 
e) Elaborar protocolos de atendimentos a magistrados e servidores do Poder Judiciário tocantinense, inclusive quando do retorno 
às atividades presenciais pós-pandemia (grupos de risco) e após licenças médicas prolongadas ou não; 
f) Emitir relatórios e atestados médicos quando houver indicação médico-legal para tanto; 
g) Encaminhar magistrados e servidores para avaliação pericial na Junta Médica Oficial do Poder Judiciário, quando houver 
indicação médica; 
h) Contribuir no planejamento estratégico das intervenções e projetos institucionais preventivos no âmbito da saúde mental, tais 
como Semana da Saúde, Janeiro Branco e Setembro Amarelo; 
i) Executar demais atribuições e atividades gerais inerentes à atividade médica, e da competência de sua especialidade. 
3.2.2 Área de atuação: Psicologia 
3.2.2.1 Requisitos: 
I - Curso superior completo em psicologia, comprovado por meio de diploma emitido por Instituição de ensino cujo referido curso 
seja reconhecido pelo Ministério da Educação – MEC; 
E 
II – Registro profissional no Conselho Regional de Psicologia – CRP/TO; 
E 
III – Possuir Curso de Especialização em Abordagem Teórica da Psicologia e/ou em Avaliação Psicológica; 
E 
IV - Experiência mínima de 2 (dois) anos como psicólogo clínico; 
3.2.2.2 Conhecimentos/habilidades necessários: 
a) Deverá deter os conhecimentos inerentes à sua formação técnica, suficientes para realizar o acolhimento e acompanhamento 
psicológico e atuar na prevenção de transtornos mentais e do comportamento; 
b) Deverá estar atualizado quanto às medidas preventivas e de tratamento mais recentes, de acordo com a literatura psicológica 
(técnico-científica) atual, com vistas a realizar a melhor proposta terapêutica possível para magistrados e servidores efetivos, 
comissionados, cedidos e disponibilizados; 
c) Deverá apresentar competência técnica na área da psicologia cuja atuação profissional deve ser fundamentada no 
conhecimento teórico-metodológico, na prática clínica e na qualificação profissional; 
d) Deverá estar apto para compor e atuar em equipe multiprofissional numa visão interdisciplinar frente ao complexo 
entrelaçamento multidimensional do adoecimento mental, condições de vida e condições de trabalho; 
e) Deverá ter conhecimento dos diversos transtornos mentais e seus tratamentos, com vistas à promoção da saúde mental do 
trabalhador, sua readaptação, reabilitação e desenvolvimento de habilidades sociais e profissionais. 
3.2.2.3 Descrição sumária de atividades:  
a) Planejar estratégias de ações preventivas, de tratamento e manejo clínico – por meio de abordagens psicoterapêuticas 
individuais e em grupo - de magistrados e servidores efetivos, comissionados, cedidos e disponibilizados que estejam 
acometidos por transtornos psicológicos; 
b) Realizar atendimento psicoterápico de natureza breve e focal nas modalidades individual e em grupo, segundo o preceito da 
procura espontânea; 
c) Realizar encaminhamentos para os recursos de saúde, da localidade de origem, sempre que se fizer necessário; 
d) Acompanhar também servidores afastados do trabalho, na Capital e demais comarcas, quando designado; 
e) Elaborar e executar programas preventivos em saúde mental; 
f) Realizar visitas domiciliares e institucionais, nos casos em que se fizerem necessários; 
g) Contribuir no planejamento estratégico das ações e programas institucionais preventivos no âmbito da saúde mental, tais 
como Semana da Saúde, Janeiro Branco e Setembro Amarelo; 
h) Cooperar com o Comitê Gestor de Saúde e com as demais unidades de saúde (Junta Médica e Centro de Saúde) do Poder 
Judiciário na efetivação de ações em saúde, com vistas à prevenção dos riscos no trabalho e à redução dos adoecimentos 
psicoemocionais; 
i) Garantir o sigilo no atendimento prestado, conforme normatizado pelo Código de Ética Profissional; 
j) Participar das reuniões semanais da equipe técnica multiprofissional e contribuir com o aprimoramento técnico-metodológico da 
equipe e das atividades desenvolvidas pelo NAPsi; 
l) Executar demais atribuições e atividades inerentes à atividade do psicólogo, da competência e área de atuação, respeitado o 
Código de Ética Profissional. 
3.2.3 Área de atuação: Serviço Social 
3.2.3.1 Requisitos: 
I - Curso superior completo em Serviço Social, comprovado por meio de diploma emitido por instituição de ensino cujo referido 
curso seja reconhecido pelo Ministério da Educação – MEC; 
E 
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II – Registro profissional no Conselho Regional de Serviço Social – CFESS/CRESS; 
E 
III - Experiência mínima de 2 (dois) anos de atuação profissional na área de saúde mental; 
E 
IV - Possuir Curso de Especialização em Saúde Mental e/ou em Saúde do Trabalhador. 
3.2.3.2 Conhecimentos/habilidades necessários: 
a) Deverá deter os conhecimentos teórico-metodológicos e técnico-operativos inerentes à profissão de Serviço Social com vistas 
à atuação em situações de vulnerabilidade que envolvam questões de saúde, trabalho e relações interpessoais; 
b) Deverá estar apto e capacitado para analisar e compreender situações problemáticas de vulnerabilidade social, contribuindo 
com possíveis soluções e direcionamentos; 
c) Deverá atuar interdisciplinarmente na prevenção de transtornos mentais e do comportamento com vistas à realização de 
propostas terapêuticas possíveis para magistrados e servidores; 
d) Deverá estar apto para compor e atuar em equipe multiprofissional. 
3.2.3.3 Descrição sumária de atividades:  
a) Prestar atendimento/acompanhamento aos usuários do NAPsi - (magistrados e servidores efetivos, comissionados, cedidos e 
disponibilizados); 
b) Realizar orientação social em situações de vulnerabilidade que envolva questões socioeconômicas, de saúde, trabalho e 
relações interpessoais; 
c) Identificar situações de risco ou vulnerabilidade e realizar encaminhamentos para as demais especialidades quando se fizer 
necessário; 
d) Atender demandas concernentes à área social que necessitem intervenções interdisciplinares em situações de adoecimento 
mental; 
e) Acompanhar situações de violência auto infligida; 
f) Planejar e executar programas, projetos e ações pertinentes à área de atuação; 
g) Realizar visitas domiciliares e institucionais quando necessárias; 
h) Atender, prestar orientação e encaminhar os usuários do Serviço Social às políticas públicas e serviços de saúde públicos ou 
privados da localidade na qual resida a pessoa atendida; 
i) Contribuir no planejamento estratégico das ações e programas institucionais preventivos, no âmbito da saúde mental, tais 
como Semana da Saúde, Janeiro Branco e Setembro Amarelo; 
j) Cooperar com o Comitê Gestor de Saúde e com as demais unidades de saúde (Junta Médica e Centro de Saúde) do Poder 
Judiciário na efetivação de ações em saúde, com vistas à prevenção dos riscos no trabalho e a redução dos adoecimentos 
psicoemocionais; 
l) Garantir o sigilo no atendimento prestado, conforme normatizado pelo Código de Ética Profissional; 
m) Participar das reuniões semanais da equipe técnica multiprofissional e contribuir com o aprimoramento técnico-metodológico 
da equipe e das atividades desenvolvidas pelo NAPsi; 
n) Executar demais atividades inerentes às atribuições do assistente social, respeitado o Código de Ética Profissional. 
4. REMUNERAÇÃO 
4.1 A remuneração mensal dos profissionais selecionados por meio do presente Edital corresponderá ao vencimento básico 
estabelecido no Plano de Cargos, Carreiras e Subsídios do Poder Judiciário para a classe e padrão iniciais da carreira dos 
servidores que desempenham função semelhante, nos termos do art. 5º da Lei Estadual 2.098, de 13 de julho de 2009, 
atualmente no valor de R$ 9.417,98 (nove mil  quatrocentos e dezessete reais e noventa e oito centavos). 
5. CARGA HORÁRIA 
5.1 O profissional aprovado na presente seleção e contratado desempenhará carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, em 
Palmas/TO. 
6. PRÉ-REQUISITOS 
6.1 O candidato deverá cumprir os seguintes pré-requisitos para participar do processo seletivo: 
6.1.1 Ter curso superior completo em uma das seguintes áreas do saber: 
6.1.1.1 Medicina, com Residência Médica ou Título de Especialista em Psiquiatria; 
6.1.1.2 Psicologia; 
6.1.1.3 Serviço Social. 
6.1.2 Ser maior de 18 anos; 
6.1.3 Não estar exercendo ou concorrendo a um cargo eletivo; 
6.1.4 Gozar de todos os direitos civis e políticos; 
6.1.5 Inscrição no Conselho Regional de sua especialidade; 
6.1.6 Ter disponibilidade de horário compatível com as exigências da função a ser desempenhada em Palmas/TO; 
6.1.7 Preencher outros requisitos normativos e legais pertinentes ao exercício de sua função; 
6.1.8 Ser aprovado(a) no presente processo de seleção. 
6.2 Após aprovação no processo seletivo, no ato na contratação, o candidato deverá apresentar a documentação prevista no 
item 8 deste Edital. 
7. DO PROCESSO SELETIVO 
7.1 DA INSCRIÇÃO NO PROCESSO SELETIVO 
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7.1.1   O período de inscrição será compreendido entre 04 a 10 de dezembro de 2020. 
7.1.2 Somente serão aceitas inscrições enviadas ao e-mail pseletivosaudetjto@gmail.com, com a documentação relacionada no 
item 7.1.4, na forma do item 7.1.6. 
7.1.3 Dentro de até 24 (vinte e quatro) horas úteis após o envio da inscrição, o candidato receberá e-mail automático com a 
confirmação de recebimento de sua missiva eletrônica, sendo que a validação está condicionada à análise da documentação, 
conforme itens 7.1.4 (I, II, III, IV, V, e VI). 
7.1.4 A documentação a ser apresentada para inscrição deverá estar em formato pdf, em arquivos individuais para cada um dos 
incisos seguintes: 
I.  Cédula de identidade ou CNH com CPF (frente e verso); 
II. Diploma de graduação (frente e verso com dados do registro do diploma legíveis); 
a) No caso específico de concorrência à vaga de psiquiatra, deverá encaminhar Certificado de conclusão de Residência Médica 
(credenciada pela Comissão Nacional de Residência Médica – CNRM) em Psiquiatria OU Título de Especialista em Psiquiatria 
(TEP) expedido pela Associação Brasileira de Psiquiatria – ABP, filiada à Associação Médica Brasileira – AMB (responsável pela 
concessão do Título de Especialista, de acordo com as Resoluções 2.146 e 2.149, ambas de 2016, do Conselho Federal de 
Medicina – CFM); 
III. Curriculum vitae (dados pessoais, profissionais, experiência profissional e formações básicas e complementares); 
IV. Certificados ou declarações que comprovem a atuação profissional e formação constantes do currículo (certificados de pós-
graduação, inscrição em conselho profissional, certidões de tempo de serviço e etc) e os demais cursos exigidos no item 3.2 
deste Edital; 
V. Inscrição no Conselho Regional de sua especialidade; 
 VI. Tendo em vista o cenário da pandemia da COVID-19, os documentos entregues poderão ser por cópia simples, mediante 
declaração: Declaro que todos os documentos por mim apresentados são cópias fiéis dos originais e que tenho conhecimento 
das sanções penais a que estarei sujeito, caso inverídica a declaração prestada, sobretudo a disciplinada no art. 299 do Código 
Penal.   
7.1.5   O período da inscrição e entrega de documentação será a única oportunidade para que o candidato apresente para a 
seleção os documentos previstos no item 7.1.4 (I,II, III, IV, V e VI), não sendo aceitas inscrições extemporâneas. 
7.1.6 Os documentos serão entregues em formato pdf, identificados e enviados em um único email, ou único envio, por 
candidato, observadas as seguintes diretrizes: 
Endereço de correio eletrônico para envio: pseletivosaudetjto@gmail.com 
Assunto: primeiro nome e último sobrenome do candidato. 
Exemplo: 
Para: pseletivosaudetjto@gmail.com 
Assunto: João Silva. 
Anexos: 
Doc 7.1.4 inciso I 
Doc 7.1.4 inciso II 
Doc 7.1.4 inciso III 
Doc 7.1.4 inciso IV 
Doc 7.1.4 inciso V 
Etc 
7.1.7 A entrega da documentação deverá ser feita por meio de conta de email válida do candidato, no prazo previsto, sendo que 
esse email poderá ser utilizado pela Comissão de Seleção para verificação de autenticidade ou contato com o candidato. O envio 
da documentação é de inteira e exclusiva responsabilidade do candidato. 
7.1.8  A inscrição é gratuita. 
7.1.9   É de inteira responsabilidade do candidato a exatidão das informações sobre seus dados cadastrais, sob pena de sua 
eliminação, caso verificado, a qualquer época, irregularidade, ilegibilidade do arquivo em pdf enviado, falsidade ou inexatidão de 
dados. 
7.1.10 As inscrições e a documentação deficientemente instruídas ou fora do prazo ou enviadas para endereço de email não 
indicado neste Edital serão indeferidas pela Comissão de Seleção. 
7.1.11 Caso não receba o e-mail automático de resposta à inscrição previsto no item 7.1.3 em até 24 horas da hora da efetiva 
postagem, o candidato deverá peticionar à Comissão do Processo Seletivo até o dia útil seguinte ao término do prazo e enviar 
para o endereço eletrônico pseletivosaudetjto@gmail.com.  
7.1.12 O envio da documentação de inscrição é de inteira responsabilidade do candidato, bem como o conteúdo do email 
(arquivos anexos) devendo manter-se informado da regularidade de sua inscrição no processo seletivo. 
7.1.13 Cada candidato poderá enviar somente um email com a documentação completa para inscrição. Será considerado válido 
o primeiro email de cada candidato, caso haja constatação de diversos envios. 
7.2 DO CRONOGRAMA E CRITÉRIOS DA SELEÇÃO 
7.2.1 São etapas do processo seletivo:   

ETAPAS DATA / DOCUMENTAÇÃO / LOCAL 

Inscrição por e-mail Período: de 4 a 10 de dezembro de 2020 
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Documentação prevista no item 7.1.4 
E-mail de entrega documentação: pseletivosaudetjto@gmail.com 

Divulgação das inscrições homologadas Dia 11 de dezembro de 2020 

Divulgação do resultado Dia 14 de dezembro de 2020 

Prazo para interposição de recurso Dia 15 de dezembro de 2020 

Divulgação do resultado final e 
convocação para contratação 

Dia 17 de dezembro de 2020 

  
7.2.2 A avaliação ocorrerá mediante análise curricular e titulação (documentação comprobatória do currículo), sendo avaliados os 
candidatos inscritos com observância aos seguintes critérios para fins de classificação: 

ITEM TÍTULOS PONTUAÇÃO 
NÚMERO  MÁXIMO 
DE PONTOS 

01 
Efetivo exercício profissional na área específica ao cargo 
pretendido, comprovado por meio de declarações, certidões, 
carteira de trabalho e outros 

1 (um) ponto por experiência 
por semestre 

10,0 (dez) pontos 

02 
Especialização lato sensu ou stricto sensu concluída na área 
específica/especialidade, igual ou superior a 360 horas, OU 
residência médica concluída na área específica/especialidade. 

2,0 (dois) pontos por curso 
concluído 

6,0 (seis) pontos 

03 
Curso de atualização concluído na área específica/especialidade 
(mínimo 40 horas/aula). 

1,0 (um) ponto por curso 
concluído 

5,0 (cinco) pontos 

04 
Aprovação final em concurso público ou processo seletivo 
público na área específica/especialidade 

2,0 (dois) pontos por 
aprovação 

4,0 (quatro) pontos 

TOTAL MÁXIMO DE PONTOS 
25,0 (vinte e cinco) 
pontos 

  
7.2.3 O candidato que atender corretamente a documentação prevista para envio a título de inscrição prosseguirá para a análise 
curricular. 
7.2.4 Após a análise curricular, o candidato será classificado em ordem decrescente, da maior nota para a menor, conforme 
pontuação obtida segundo o item 7.2.2 e demonstrada/comprovada pelos documentos constantes no 7.1.4. 
7.3 DO RESULTADO DO PROCESSO SELETIVO 
7.3.1 Os resultados do processo seletivo serão publicados no Diário da Justiça Eletrônico: https://wwa.tjto.jus.br/diario/pesquisa. 
7.3.2 Os eventuais recursos deverão ser endereçados ao presidente da Comissão do Processo Seletivo e protocolados via e-
mail pseletivosaudetjto@gmail.com, no prazo previsto no cronograma (item 7.2). 
7.3.3 O resultado final do certame será homologado pelo presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins e divulgado 
no Diário da Justiça Eletrônico. 
7.4 DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE 
7.4.1 Em caso de empate, serão aplicados os seguintes critérios, nessa ordem: 
7.4.1.1 Candidato com maior tempo de atuação profissional comprovada na sua área específica (mediante registro no currículo, 
acompanhado das devidas declarações e/ou certidões e comprovantes); 
7.4.1.2 Candidato com maior nível de formação acadêmica; 
7.4.1.3 Candidato com mais idade. 
8. DA CONTRATAÇÃO 
8.1 O candidato selecionado será contratado por ordem decrescente de classificação, respeitadas também a dotação 
orçamentária e disponibilidade financeira, a conveniência para a administração. 
8.2 O candidato aprovado deverá acompanhar os prazos para fins de assinatura do contrato. 
8.3 O candidato selecionado que não se apresentar ou solicitar dilação de prazo nos termos e prazos da convocação referida no 
item anterior será considerado desistente, e sua vaga preenchida por outro candidato aprovado para o cargo, obedecida a ordem 
de classificação. 
8.4  É vedada a contratação de menores de 18 anos. 
8.5 No ato da assinatura do contrato (anexo III), será necessária a apresentação dos seguintes documentos: 
I. Cópias de RG, do CPF e do Título de Eleitor (com comprovante de votação nas últimas eleições ou certidão de quitação 
eleitoral); 
II. Certidão de Reservista (se do sexo masculino); 
III. Comprovante de escolaridade; 
IV. Comprovante do estado civil (se solteiro, certidão de nascimento) (se viúvo(a), certidão de óbito do(a) cônjuge); 
V. Cópia do PIS/PASEP; 
VI. Comprovante de endereço; 
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VII. Declaração de parentesco (conforme anexo I); 
VIII. Curriculum Vitae; 
IX. Duas fotos 3x4 recentes; 
X. Comprovante de conta corrente; 
8.5.1 Apresentar as seguintes certidões e documentação: 
I. Certidão Negativa Federal - https://portal.trf1.jus.br/Servicos/Certidao/ 
II. Certidão Negativa de Crimes Eleitorais (TSE) - http://www.tse.jus.br/eleitor/servicos/certidoes/certidao-de-crimes-eleitorais 
III. Certidão Negativa da Justiça Militar da União (STM) - https://www.stm.jus.br/servicos-stm/certidao-negativa/emitir-certidao-
negativa 
IV. Certidão de processos cíveis, criminais e Militar de 1ª instância (nas comarcas onde reside ou residiu nos últimos 5 anos) -
 https://eproc1.tjto.jus.br/eprocV2_prod_1grau/externo_controlador.php?acao=cj_online&acao_origem=&acao_retorno=cj 
V. Certidão de processos cíveis e criminais de 2ª instância (onde reside ou residiu nos últimos 5 anos) -
 https://eproc2.tjto.jus.br/eprocV2_prod_2grau/externo_controlador.php?acao=cj_online&acao_origem=&acao_retorno=cj 
VI. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (TST) - http://www.tst.jus.br/certidao 
VII. Certidão Negativa de Contas Julgadas Irregulares pelo TCU - https://contas.tcu.gov.br/certidao/Web/Certidao/home.faces 
VIII. Certidão Negativa de Contas Julgadas Irregulares pelo TCE-TO - https://www.tce.to.gov.br/sistemas/acd-certidao-negativa-
de-contas 
IX. Certidão Negativa de Condenação por Improbidade Administrativa do CNJ -
 https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php?validar=form  
X. Certidão Negativa de Débitos Tributários da Secretaria da Fazenda Estadual (SEFAZ-TO) -
 http://www.sefaz.to.gov.br/empresa/certidao-e-situacao-fiscal/cnd---certidao-negativa-de-debitos/ 
XI. Declaração Anual de Bens apresentada à Receita Federal com respectivo recibo de envio ou , no caso de isento (art. 13 da 
Lei nº 8.429/92) Declaração de Regularidade de CPF -
  https://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/CPF/ConsultaSituacao/ConsultaPublica.asp 
XII. Certidão de que não foi demitido ou exonerado a bem do serviço público nos últimos 10 (dez) anos (solicitar certidão em 
todos os órgãos que trabalhou neste período). 
8.5.2 Apresentar declaração de: 
I. suspensão ou licença da OAB, e de desvinculação do exercício da advocacia, caso seja também bacharel em Direito (ver 
anexo II); 
II. que não exerce atividade de suporte técnico a qualquer escritório de advocacia ou em qualquer outro órgão direta ou 
indiretamente integrante do sistema de justiça (ver anexo II); 
III. não ser servidor público federal, estadual ou municipal (ver anexo I), excetuadas as hipóteses legais de acumulação de cargo 
público. 
9.  DISPOSIÇÕES FINAIS 
9.1 A inscrição do candidato implicará aceitação prévia das normas contidas no presente Edital e Regimento Interno do Tribunal 
de Justiça do Estado do Tocantins e demais normativas atinentes ao Poder Judiciário do Estado do Tocantins e à ética 
profissional. 
9.2 Desde a inscrição no processo seletivo até o início das atividades profissionais, o candidato deverá acompanhar 
convocações e comunicados por meio de publicações no Diário da Justiça Eletrônico, pelo sítio do Tribunal de Justiça do Estado 
do Tocantins: http://www.tjto.jus.br. 
9.3 A Comissão do Processo Seletivo poderá dispor de colaboradores para realização da presente seleção, sob sua 
responsabilidade. 
9.4 O presente processo seletivo poderá contar com a utilização de meios eletrônicos seguros e disponíveis à sociedade para 
realização de fases e atos, tendo em vista o cenário nacional e internacional da COVID-19 e normativas adotadas pelo Poder 
Judiciário do Estado do Tocantins. 
9.5 A documentação em pdf apresentada estará disponível pelo período de 6 meses, após o qual será excluída. 
9.6 O email pseletivosaudetjto@gmail.com utilizado na presente seleção estará disponível somente durante o período assinalado 
no cronograma deste Edital. 
9.7   A aprovação e classificação final geram, para o candidato, apenas a expectativa de direito quanto à contratação. 
9.8 Os casos omissos e as dúvidas de interpretação das normas reguladoras da contratação, porventura suscitadas, deverão ser 
encaminhados, por escrito, ao Diretor-Geral do Tribunal de Justiça. 
9.9 Eventuais dúvidas sobre o processo seletivo poderão ser remetidas por email ao presidente da Comissão de Seleção, no 
endereço eletrônico pseletivosaudetjto@gmail.com. 
Palmas-TO, 04 de dezembro de 2020.  

Desembargador HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO 
Presidente 
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ANEXO I 
DECLARAÇÃO 

  
Declaro, sob as penas da Lei e em conformidade com a legislação vigente, para fins de admissão no Serviço Público Estadual, 
por meio da contratação temporária de Profissionais da Saúde pelo Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, nos termos do 
Edital nº ......, de 2020 (DJe nº.....) que, na esfera Federal, Estadual ou Municipal, em qualquer de seus Poderes, incluindo órgãos 
da Administração Direta, Sociedade de Economia Mista, Empresas Públicas, Fundações e Autarquias: 
(    ) Não ocupo outro cargo, emprego ou função pública. 
(  ) Não estou em usufruto de licença, suspensão de contrato de trabalho ou disponibilidade em cargo, emprego ou função 
pública. 
(    ) Estou aposentado em qualquer cargo, emprego ou função pública? 
 Não.       Sim.  Qual o cargo, emprego ou função pública? .......      Qual o Órgão   ..... 
(   ) não sou cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive de 
magistrado ou de servidor investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento do Poder Judiciário, de acordo com o inciso 
I do art. 4º da Lei Estadual nº 2.068/09. 
Por ser verdade, assino o presente. 
Palmas/TO,_____de_______________de 2020. 
  
Nome: 
CPF: 
RG: 
  
  

ANEXO II 
DECLARAÇÃO 

  
Declaro, sob as penas da Lei e em conformidade com a legislação vigente, para fins de admissão no Serviço Público Estadual, 
por meio da contratação temporária de Profissionais da Área de Saúde, pelo Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, nos 
termos do Edital nº ......, de 2020 (DJe nº.....) que: 
(  ) Sou suspenso ou licenciado da OAB, e encontro-me desvinculado do exercício da advocacia, caso seja também bacharel em 
Direito; 
(   ) Não exerço atividade de suporte técnico a qualquer escritório de advocacia ou em qualquer outro órgão direta ou 
indiretamente integrante do sistema de justiça; 
Por ser verdade, assino o presente. 
Palmas/TO,_____de_______________de 2020. 
Nome: 
CPF: 
RG: 
  
  

ANEXO III 
MINUTA DO CONTRATO 

CONTRATO Nº. ____/202_ 
PROCESSO ____________ 
CONTRATO EM QUE CELEBRAM ENTRE SI O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS E ___________ 
PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA NA ÁREA DE SAÚDE, DESTINADO A ATENDER AS 
DEMANDAS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS. 
  
Pelo presente Instrumento de contratação da prestação de serviço temporário, o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO 
TOCANTINS, inscrito no CNPJ/MF sob n° 25.053.190/0001-36, com sede administrativa nesta Capital, Praça dos Girassóis, 
s/n°, neste ato representado por ________, ________, ________, __________, residente e domiciliado (a) nesta Capital, 
doravante designado CONTRATANTE e, de outro lado, _____, brasileiro(a), ____(a), ______(a), portador(a) da carteira de 
identidade n°: _____- SSP/____, inscrito(a) no CPF/MF sob o nº _______, residente e domiciliado (a) à ______, ________ – 
________/TO, doravante denominado(a) CONTRATADO(A), pactuam o presente Contrato, em conformidade com artigo 37, 
inciso IX, da Constituição Federal, c/c a Lei Estadual nº 2.098, de 13 de julho de 2009, e ao disposto no Processo Administrativo 
acima citado, mediante condições a seguir expressas: 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO: 
1.1. Constitui objeto deste Instrumento a contratação de profissional, em caráter temporário, para prestação de serviços como 
____________________, para atender as demandas do CONTRATANTE na respectiva área de conhecimento. 
CLÁUSULA SEGUNDA – DO LOCAL DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS: 
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2.1. Os serviços serão prestados na Sede do CONTRATANTE, no Município de Palmas, podendo, de forma eventual, desde que 
devidamente justificado pelo Centro de Saúde e, autorizado pelo Diretor-Geral, ser prestado em unidades do interior do Estado. 
CLÁUSULA TERCEIRA – DA NÃO VINCULAÇÃO EMPREGATÍCIA: 
3.1. A contratação do(a) CONTRATADO(A) não gerará nenhum vínculo empregatício com o CONTRATANTE, uma vez que nos 
termos do inciso IX do artigo 37 da Constituição Federal, c/c a Lei Estadual nº 2.098/09, a contratação é por tempo determinado 
para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público. 
CLÁUSULA QUARTA – DA REMUNERAÇÃO E CARGA HORÁRIA: 
4.1. A remuneração corresponderá ao vencimento básico estabelecido no Plano de Cargos, Carreiras e Subsídios do Poder 
Judiciário do Estado do Tocantins para a classe e padrão iniciais da carreira dos servidores que desempenham função 
semelhante, conforme art. 5º da Lei Estadual nº 2.098, de 13 de julho de 2009. 
4.2. O CONTRATANTE pagará pela execução dos serviços o valor mensal de ___________ (_______________), durante a 
vigência deste Contrato, obedecidas as disposições _____, do Edital nº __/202__, publicado no Diário da Justiça Eletrônico – 
DJE nº ____ de ___ de ___ de 202__ e art. 5º da Lei Estadual nº 2.098, de 13 de julho de 2009. 
4.3. O(A) CONTRATADO(A) terá carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, sendo 8 (oito) horas diárias. 
CLÁUSULA QUINTA – DA  DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
5.1. As despesas decorrentes da presente contratação ficarão vinculadas ao crédito orçamentário indicado abaixo: 
Unidade Gestora: 
Classificação Orçamentária: 
 Natureza de Despesa: 
 Fonte de Recursos: 
CLÁUSULA SEXTA – DO PAGAMENTO: 
6.1. O pagamento será efetuado pelo CONTRATANTE ao(a) CONTRATADO(A), até 5º (quinto) dia útil, via FOPAG – Folha de 
Pagamento do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, por meio de ordem bancária em conta corrente indicada 
pelo(a) CONTRATADO(A). 
CLÁUSULA SÉTIMA – DO REGIME PREVIDENCIÁRIO: 
7.1. O(A) CONTRATADO(A) está vinculado ao Regime Geral da Previdência Social, nos termos da legislação vigente, e estará 
sujeito aos descontos previstos na legislação pertinente. 
CLÁUSULA OITAVA – DAS ATRIBUIÇÕES E OBRIGAÇÕES NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 
8.1. O (A)  CONTRATADO(A) obrigar-se-á: 
a) Responsabilizar-se pela observância de leis, decretos, regulamentos, portarias e normas federais e estaduais direta e 
indiretamente aplicáveis ao objeto deste Contrato; 
b) Ter conduta ilibada; 
c) Desenvolver o trabalho com o máximo eficiência dentro das técnicas exigidas para a especialidade contratada e nos níveis de 
acesso liberados pelo CONTRATANTE; 
d) Observar as disposições previstas no Edital de contratação, de acordo com sua especialidade; 
e) Atender prontamente às requisições do CONTRATANTE; 
f) Prestar formalmente as informações e os esclarecimentos solicitados pelo CONTRATANTE; 
g) Manter sigilo, sob pena de responsabilidade civil, penal e administrativa, sobre todos os assuntos de interesse 
do CONTRATANTE ou de terceiros, que tomar conhecimento em razão da execução do objeto do contrato, em particular quanto 
à salvaguarda de informações sigilosas, respondendo igualmente pelos atos e omissões de suas condutas; 
h) Atender prontamente as solicitações e exigências afetas a sua área do saber; 
i) Reparar quaisquer danos diretamente causados ao CONTRATANTE ou a terceiros por culpa ou dolo, em decorrência da 
relação contratual, não excluindo ou reduzindo a responsabilidade da fiscalização ou o acompanhamento da execução dos 
serviços pelo CONTRATANTE; 
j) Ter assiduidade e pontualidade no trabalho; 
k) Cumprir ordens superiores, salvo ilegais; 
l) Registrar frequência diária em sistema eletrônico de gestão de pessoas a ser disponibilizado pelo CONTRATANTE; 
m) Pautar estratégias de ações preventivas e de combate em sua área de conhecimento, colaborando na execução das 
mesmas; 
n) Atuar como conselheiro do Comitê de Saúde para o desenvolvimento de planos e estratégias no âmbito do Poder Judiciário do 
Tocantins; 
o) Auxiliar a equipe médica o Centro de Saúde quando solicitado; 
p) Elaborar protocolos de atendimentos; 
q) Promover os atendimentos que se façam necessários. 
8.1.1. Os custos com auxílio alimentação, transporte e plano de saúde serão de responsabilidade 
do(a) CONTRATADO(A).                                             
8.2. O CONTRATANTE obrigar-se-á: 
a) Observar as leis, decretos, regulamentos, portarias e normas legais, direta e indiretamente aplicáveis a este Contrato; 
b) Indicar os locais onde deverão ser prestados os serviços; 
c) Comunicar imediatamente ao(a) CONTRATADO(A) qualquer incorreção apresentada com os serviços prestados; 
d) Notificar ao(a) CONTRATADO(A) acerca de qualquer irregularidade encontrada na execução dos serviços; 
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e) Assegurar os recursos orçamentários e financeiros para custear a execução deste Contrato; 
f) Efetuar os pagamentos devidos, nas condições estabelecidas neste Contrato e no Edital de contratação; 
g) Oferecer instalações que tenham condições de proporcionar ao(a) CONTRATADO(A) a realização das atividades propostas; 
h) Prestar quaisquer esclarecimentos que venham ser formalmente solicitados pelo(a) CONTRATADO(A) e pertinente ao objeto, 
zelando pelo bom andamento da presente contratação, dirimindo quaisquer dúvidas que porventura existam; 
i) Exigir o imediato afastamento do(a) CONTRATADO(A) que haja em desacordo ou embarace a execução das atividades, ou, 
ainda, que conduza de modo incompatível com o exercício das funções que lhe foram atribuídas, após advertência por escrito; 
j) Zelar para que durante a vigência deste Contrato sejam cumpridas as obrigações assumidas por parte 
do(a) CONTRATADO(A), bem como sejam mantidas todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Edital de 
Seleção. 
CLÁUSULA NONA – DAS SANÇÕES: 
9.1. As infrações disciplinares atribuídas ao(a) CONTRATADO(A) serão apuradas mediante sindicância, com prazo de trinta (30) 
dias, assegurada a ampla defesa, ainda que a sanção disciplinar cominada seja a de demissão, sem prejuízo da apuração do 
fato nas instâncias cível e criminal. 
CLÁUSULA DÉCIMA – DA VIGÊNCIA: 
10.1. O presente Contrato terá vigência de ________, contados a partir de ___/___/2021, podendo ser prorrogado uma única vez 
em caso de interesse das partes, conforme disposições da Lei Estadual nº 2.098, de 13 de julho de 2009. 
10.2. Em caso de prorrogação deste Contrato, o (a) CONTRATADO (A) deverá apresentar cópia dos seguintes documentos para 
assinatura do termo aditivo: 
a) Última declaração de imposto de renda; 
b) Comprovante de endereço atualizado; e  
c) Certidões atualizadas previstas no Edital de contratação. 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA RESCISÃO: 
11.1. O presente Contrato poderá ser rescindido unilateralmente pelo CONTRATANTE em caso de descumprimento de suas 
Cláusulas, bem como: 
a) Por resilição; 
b) Por iniciativa do contratado, com antecedência mínima de trinta (30) dias; 
c) Automaticamente, quando o (a) CONTRATADO(A) for nomeado para exercer qualquer cargo público de provimento efetivo ou 
em comissão, ressalvadas as hipóteses de acumulação legal; 
d) Por conveniência administrativa. 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO SIGILO E CONFIDENCIALIDADE: 
12.1. O (A) CONTRATADO(A) se compromete com o Sigilo e Confidencialidade conforme previsto no Edital de Seleção e neste 
instrumento, sob pena de inadimplemento contratual. 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA  – DA PROPRIEDADE INTELECTUAL E PRODUTOS: 
13.1. Serão de propriedade do CONTRATANTE toda produção intelectual e produtos resultantes da atuação 
do(a) CONTRATADO(A) ao longo da execução deste Contrato, incluindo a documentação e demais produções, não cabendo 
ao(a) CONTRATADO(A) qualquer indenização ou compensação. 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA VINCULAÇÃO E DO VÍNCULO LEGAL: 
14.1. Esta Instrumento fica vinculado aos autos __________, bem como ao Edital nº ____, publicado no Diário da Justiça 
Eletrônico – DJE, em _____. 
14.2. O presente Contrato possui amparo na Lei Estadual nº 2.098, de 13 de julho de 2009, que dispõe sobre a contratação 
temporária de pessoal no serviço público do Poder Judiciário. 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA PUBLICAÇÃO: 
15.1. A publicação resumida do presente Contrato no Diário da Justiça Eletrônico - DJE, que é condição indispensável para sua 
eficácia, será providenciada pelo CONTRATANTE, nos termos do art. 37 da Constituição Federal. 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO: 
16.1. A gestão e fiscalização deste Contrato ficarão a cargo da Diretoria de Gestão de Pessoas, sendo: 
16.1.1. O Gestor do Contrato, responsável por gerir a execução contratual e o Fiscal Técnico, responsável por fiscalizar a 
execução contratual, consoante às atribuições regulamentares; 
16.1.2. O Gestor do Contrato será responsável pela gestão contratual, quanto aos aspectos administrativos da execução, 
especialmente os referentes às formalidades, pagamento, infrações disciplinares, aderência às normas, diretrizes e obrigações 
contratuais; 
16.1.3. O Fiscal Técnico: servidor representante do Centro de Saúde, indicado pela respectiva autoridade competente para 
fiscalizar o contrato quanto aos aspectos técnicos da prestação de serviço, no que couber. 
16.2. A atuação ou a eventual omissão da Fiscalização durante a realização dos trabalhos, não poderá ser invocada para eximir 
o(a) CONTRATADO(A) de responsabilidade. 
16.3. A fiscalização será sob o aspecto qualitativo e quantitativo, devendo ser anotado, em registro próprio, as falhas detectadas 
e comunicadas ao gestor do contrato todas as ocorrências de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam medidas corretivas por 
parte do(a) CONTRATADO(A). 
16.4 Quando houver necessidade o gestor deverá emitir notificações para o(a) CONTRATADO(A). 
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16.5. Indicar ao Diretor Geral a necessidade de penalizar, quando houver descumprimento contratual ou prejuízos quaisquer de 
responsabilidade do(a) CONTRATADO(A). 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DAS VEDAÇÕES: 
17.1. É vedada a contratação de cônjuges, companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro 
grau, inclusive, de ocupantes de cargos de direção e de assessoramento, de membros ou juízes vinculados ao Tribunal de 
Justiça do Estado do Tocantins, conforme Resolução nº 07, de 2005, do Conselho Nacional de Justiça - CNJ. 
17.2. É vedada a cessão, para outra unidade do Poder Judiciário ou para outros Poderes da União, Estados, Distrito Federal e 
Municípios, de pessoa contratada nos termos desta Lei. 
17.3. É vedada ao (a) CONTRATADO(A) a comercialização ou veiculação de publicidade direta ou indireta relacionada aos 
serviços prestados, salvo se houver prévia autorização do CONTRATANTE. 
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DO FORO: 
18.1.  As partes elegem o Foro de Palmas, Capital do Estado do Tocantins, como competente para dirimir e decidir as questões 
oriundas do presente Instrumento, que não forem possíveis de resolver por meios administrativos. 
E, por estarem justos e acordados, firmam o presente Contrato, por meio de assinatura eletrônica, utilizando-se do Sistema 
Eletrônico de Informações  - SEI/TJTO, para que produza os seus jurídicos e legais efeitos. 
Palmas - TO,___de ______ de 202_.                      
                                                                                          

XXXXXXXX 
Contratado(a) 

  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS 

XXXXXX 
Presidente 

 
Edital Nº 502, de 4 de dezembro de 2020 
 O Excelentíssimo Senhor Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, no uso de suas atribuições, em atenção 
ao item 5.2.1 do Edital nº 447, de 9 de novembro de 2020,  publicado no DJe nº 4849, e na forma das normas contidas no 
artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, combinado com as disposições da Resolução nº 20, de 24 de junho de 2020, SEI nº 
18.0.000019723-4 e demais dispositivos legais aplicados à espécie, bem como considerando as deliberações registradas na ata 
da 3ª reunião da Comissão do Processo Seletivo, DIVULGA a relação dos Servidores Selecionados para o Curso 
Preparatório para o Teletrabalho, como parte do Programa de Adesão Voluntária ao Teletrabalho, após apreciação dos 
recursos,  nos termos seguintes: 

1. Listagem por turma e perfil, em ordem classificatória cronológica da inscrição eletrônica, das primeiras para as 
últimas, nos termos seguintes: 

TURMA I PERFIL 1 – SERVIDORES DE PRIMEIRA INSTÂNCIA 

ORDEM NOME DO CANDIDATO 
DATA E HORA DE 
INSCRIÇÃO 

  
SITUAÇÃO 

1 LUCIANA NASCIMENTO ALVES 16/11/2020 15:53 APROVADO 

2 ILDENIZE MARIA PEREIRA ROSA 16/11/2020 16:01 APROVADO 

3 KEILA LÉIA RODRIGUES OLIVEIRA LOPES 16/11/2020 16:08 APROVADO 

4 EDIVANE TERESINHA PROVENCI DONEDA 16/11/2020 16:12 APROVADO 

5 LENIS DE SOUZA CASTRO 16/11/2020 16:19 APROVADO 

6 CREUZILENE DOS SANTOS LIMA 16/11/2020 16:23 APROVADO 

7 ROSELI APARECIDA RODRIGUES CAMPOS 16/11/2020 16:29 APROVADO 

8 RANYERE D CHRISTIE JACEVICIUS 16/11/2020 16:30 APROVADO 

9 DEBORA DE PAULA BAYMA GOMES LEAO 16/11/2020 16:48 CLASSIFICADO 

10 RICARDO RODRIGUES SOARES MASSON 16/11/2020 16:53 CLASSIFICADO 

11 CAMILA BARRETO MATOS 16/11/2020 22:03 CLASSIFICADO 

12 GRACIELE PACINI RODRIGUES 17/11/2020 09:50 CLASSIFICADA 

13 ALAN BARBOSA VOGADO 17/11/2020 10:17 CLASSIFICADO 
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14 MARIA IVONI CAVALCANTE 18/11/2020 12:39 CLASSIFICADO 

15 YURI DA SILVA CAVALCANTE 21/11/2020 12:17 CLASSIFICADO 

16 FERNANDO CHAVES SANTOS 21/11/2020 19:24 CLASSIFICADO 

17 GISELE POLIDORO DA SILVA 21/11/2020 19:29 CLASSIFICADO 

  

TURMA I PERFIL 2 – SERVIDORES DE SEGUNDA INSTÂNCIA 

ORDEM NOME DO CANDIDATO 
DATA E HORA DE 
INSCRIÇÃO 

SITUAÇÃO 

1 LILIAN RIBEIRO CAVALCANTE OLIVEIRA 16/11/2020 16:10:26 APROVADO 

2 RAQUEL CRISTINA RIBEIRO COIMBRO COELHO 16/11/2020 16:10:50 APROVADO 

3 DEBORAH KALINSKA DE ABREU NOLETO 16/11/2020 16:29 APROVADO 

4 NIVIO ANDRADE SOARES 16/11/2020 16:33 APROVADO 

5 FERNANDO ROBERTO MALHEIROS 16/11/2020 19:21 APROVADO 

6 WEBER HOLMO BATISTA 16/11/2020 19:33 APROVADO 

7 SHARLLESANDRA BEZERRA LIMA 17/11/2020 15:31 APROVADO 

8 SILMA PEREIRA DE SOUSA OSTER 17/11/2020 15:45 APROVADO 

  

TURMA I PERFIL 3 – SERVIDORES QUE ESTÃO EM PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO DO TELETRABALHO 

ORDEM NOME DO CANDIDATO 
DATA E HORA DE 
INSCRIÇÃO 

SITUAÇÃO 

1 DAYANE MAIOR DE OLIVEIRA SANTOS 16/11/2020 20:17 APROVADO 

  

TURMA I PERFIL 4 – PRIORIDADES PREVISTAS NO ART. 7º DA RESOLUÇÃO Nº 20 

ORDEM NOME DO CANDIDATO 
DATA E HORA DE 
INSCRIÇÃO 

SITUAÇÃO 

1 LILIAN RODRIGUES CARVALHO DA SILVA 17/11/2020 16:17 APROVADO 

2 RONIVALDO AIRES FONTOURA 17/11/2020 16:35 APROVADO 

3 VALDIVIA BRITO ARAUJO 21/11/2020 16:01 APROVADO 

4 MERIS INES DELEVATTI THOMAZ 16/11/2020 16:33 APROVADA 

  

TURMA II PERFIL 1 – SERVIDORES DE PRIMEIRA INSTÂNCIA 

ORDEM NOME DO ALUNO 
DATA E HORA DE 
INSCRIÇÃO 

SITUAÇÃO 

1 MELANIA WICKERT SCHAEDLER 16/11/2020 16:18 APROVADO 

2 MARCUS MARTINS DOS SANTOS DE SA 16/11/2020 18:22 APROVADO 

3 CAMILA PEREIRA CAVALCANTE 16/11/2020 19:14 APROVADO 

4 PAULA TERRA DA SILVA BARROS PALUDO 16/11/2020 17:04 APROVADO 

5 ANTONIA DA SILVA GOMES 19/11/2020 17:50 APROVADO 

6 EDILENE ALVES COSTA GOMES 20/11/2020 20:19 APROVADO 

7 BRUNO CESAR RIBEIRO CUSTODIO FARIA DE CARVALHO 21/11/2020 19:26 APROVADO 
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TURMA II PERFIL 2 – SERVIDORES DE SEGUNDA INSTÂNCIA 

ORDEM NOME DO ALUNO DATA E HORA DE INSCRIÇÃO SITUAÇÃO 

1 ALESSANDRA WORM 16/11/2020 16:02 APROVADO 

2 GLEUCIVANE FERREIRA DA SILVA 16/11/2020 16:06 APROVADO 

3 REBECA CORREA GUIMARAES LOPES 16/11/2020 16:12:04 APROVADO 

4 THIAGO GOMES SERTÃO VIEIRA 16/11/2020 16:12:36 APROVADO 

5 MARCELA SANTA CRUZ MELO 16/11/2020 16:16 APROVADO 

6 NAYARA FRAZÃO BRANDÃO DE LIMA 17/11/2020 17:46 APROVADO 

7 JOSE ANTONIO BONFIM TEIXEIRA 18/11/2020 15:28 APROVADO 

8 MARCELO ADRIANO RODRIGUES 20/11/2020 09:35 APROVADO 

9 JOSE ATILIO BEBER 21/11/2020 14:43 CLASSIFICADO 

10 ESFFANIA GONCALVES FERREIRA PEREIRA 21/11/2020 22:54 CLASSIFICADO 

  

TURMA II PERFIL 3 – SERVIDORES QUE ESTÃO EM PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO DO TELETRABALHO 

ORDEM NOME DO ALUNO DATA E HORA DE INSCRIÇÃO SITUAÇÃO 

1 REJANE TERESINHA HAEFLIGER 16/11/2020 16:13 APROVADO 

2 FERNANDA PONTES ALCANTARA 16/11/2020 16:15 APROVADO 

3 ANA PAULA MARQUEZINI 16/11/2020 16:56 APROVADO 

4 PRISCILA DE CAMPOS SALES PIRES 17/11/2020 15:34 APROVADO 

5 MICHELE MASAE MATSUMOTO 20/11/2020 14:09 APROVADO 

6 GRAZIELLA MARTINAZZO SEPÚLVIDA 21/11/2020 14:08 APROVADO 

7 ZILVÂNIA PEREIRA MIRANDA MACHADO 16/11/2020 17:13 APROVADO 

8 FLAVIA COELHO GAMA 16/11/2020 17:26 APROVADO 

  

TURMA II PERFIL 4 – PRIORIDADES PREVISTAS NO ART. 7º DA RESOLUÇÃO Nº 20 

ORDEM NOME DO ALUNO DATA E HORA DE INSCRIÇÃO SITUAÇÃO 

1 LETICIA GONÇALVES FRANÇA 16/11/2020 16:17 APROVADO 

2 EDMILDA PEREIRA PINTO 16/11/2020 17:15 APROVADO 

3 REGINALDO DIAS ALVES 16/11/2020 17:45 APROVADO 

4 ZERUYA MAGALHÃES SILVA NOLÊTO 16/11/2020 17:57 APROVADO 

5 CAROLINE COSTA NAZARENO 17/11/2020 09:58 APROVADO 

6 FRANCISLEIDE CABRAL SANTOS 20/11/2020 00:53 APROVADO 

2. INFORMA que os nomes dos candidatos que não aparecem nas listas acima não tiveram suas inscrições homologadas por 
ausência de envio de e-mail, documentação incompleta ou inapta a comprovar os requisitos do  Edital nº 447, de 9 de novembro 
de 2020, da Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins. 
3. CONVOCA todos os candidatos aprovados e classificados, constantes da listagem do presente Edital, para frequentar o curso, 
nas datas da respectiva turma. 
4. RETIFICA o Edital nº 447, de 9 de novembro de 2020, ante ao acolhimento da recomendação médica da equipe médica do 
Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, feita em 4 de dezembro de 2020, em virtude do novo cenário de aumento de casos 
relacionados à pandemia de COVID-19 no Estado do Tocantins, e adota a modalidade a distância para o curso, mantendo a 
carga horária de 20h e as datas já estipuladas e amplamente divulgadas. 
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Palmas-TO, 4 de dezembro de 2020. 
Desembargador HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO 

Presidente 
 

Portarias 
Portaria Nº 2281, de 03 de dezembro de 2020 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e regimentais, 
CONSIDERANDO o disposto nos arts. 19, 20 e 21 da Lei nº 2.409, de 16 de novembro de 2010, que dispõe sobre o Plano de 
Cargos, Carreiras e Remuneração dos Servidores do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, bem como o contido no processo 
SEI nº 20.0.000027233-8, 
RESOLVE:  
Art. 1º Conceder progressão funcional aos servidores do Quadro Permanente de Pessoal do Poder Judiciário do Estado do 
Tocantins que, nas datas assinaladas, tenham cumprido todos os requisitos legais para o desenvolvimento funcional, na forma 
do anexo único desta Portaria. 
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

ANEXO ÚNICO 
(Portaria nº 2281, de 3 de dezembro de 2020) 

Mat. Nome Cargo 
De Para Data de 

Progressão Classe Padrão Classe Padrão 

249242 Arylma Rocha Botelho Técnica Judiciária  C 14  C 15 24/11/2020 

218747 Creuzilene dos Santos Lima Técnica Judiciária  C 13  C 14 18/11/2020 

277922 Fabiana Drudi Costa Flores Técnica Judiciária  C 12  C 13 16/11/2020 

287820 Glaucia Vieira de Souza Técnica Judiciária  C 11  C 12 14/11/2020 

222369 Roselma da Silva Ribeiro Escrivã Judicial  C 14  C 15 23/11/2020 

260751 Ulyanna Luiza Moreira Técnica Judiciária  C 13  C 14 11/11/2020 

165643 Wander Ferreira Marinho 
Oficial de Justiça 
Avaliador 

 C 12  C 13 01/11/2020 

Publique-se. Cumpra-se. 
Desembargador HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO 

Presidente 
 

CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA 
Comunicados 

                                                                              PODER JUDICIÁRIO 
                                                               Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Goiás 
                                                                                  Secretaria-Geral 
  
Processo n°       : 202011000246744 
Nome                : Cartório de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutelas da Comarca de Cristalina/GO 
Assunto             : Comunicação 
  
                        DESPACHO/OFÍCIO CIRCULAR N° 551/2020 
  
                        Cuida-se de comunicação eletrônica, encaminhada pelo Cartório de Registro Civil das Pessoas Naturais e de 
Interdições e Tutelas da Comarca de Cristalina/GO, informando a inutilização do papel de segurança de n° A3443088, emitido 
pela Casa da Moeda do Brasil, utilizado para apostilamento de Apostila – Convenção de Haia (evento 1). 
                        A Assessoria Correicional, instada que foi, 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 2). 
                        Evidenciada a relevância do comunicado acima, de ordem do Senhor Corregedor-Geral da Justiça, 
Desembargador Kisleu Dias Maciel Filho, deem-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 ao 
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. 
                        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. 
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                        À Secretaria-Executiva para diligenciar. 
                        Goiânia, datado e assinado digitalmente. 
  
                                                                               Rui Gama da Silva 
                                                                     Secretário-Geral da Corregedoria 
                                                                     Por Delegação/Portaria n° 17/2019 
  
 

DIRETORIA GERAL 
Portarias 

PORTARIA DIÁRIAS Nº 2178/2020, de 04 de dezembro 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 2020/83041 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Gercivane Raimunda Ferreira Araújo, Matrícula 990545, o valor de R$ 
126,61, relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 253,22, por seu deslocamento de Porto Nacional-TO 
para Distrito do Município de Origem-TO, no período de 12/12/2020 a 12/12/2020, com a finalidade de realizar estudo social, 
determinado no processo 0012939-48.2020.8.27.2729.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 2179/2020, de 04 de dezembro 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 2020/83099 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Lana Lanucy Bezerra Sampaio Oliveira, Matrícula 990496, o valor de R$ 
126,61, relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 253,22, por seu deslocamento de Pedro Afonso-TO 
para Itacaja-TO, no período de 03/12/2020 a 03/12/2020, com a finalidade de realizar avaliação psicológica, determinada no 
processo 002078-30.2020.827.2720.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 2180/2020, de 04 de dezembro 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 2020/83136 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao servidor CEDIDO Júlio Cesar Vieira dos Anjos, Matrícula 357716, o valor de R$ 49,34, relativo ao 
pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 253,22, descontado o valor de R$ 77,27, conforme determina o art. 20 da 
Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Cristalandia-TO, no período de 03/12/2020 a 03/12/2020, com a 
finalidade de realizar escolta e segurança de magistrado em situação de risco, nos termos do SEI n°. 18.0.000020292-0.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 2181/2020, de 04 de dezembro 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 2020/83115 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao servidor CEDIDO João Neto Alves da Luz, Matrícula 353640, o valor de R$ 753,14, relativo ao 
pagamento de 4,5 (quatro e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 253,22, descontado o valor de R$ 386,35, conforme determina 
o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Arraias-TO, no período de 30/11/2020 a 04/12/2020, 
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com a finalidade de proceder ao recolhimento de armas nas comarcas da região sudeste, nos termos do processo SEI n°. 
20.0.000001363-4.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 2182/2020, de 04 de dezembro 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 2020/83101 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à servidora Cleitiane Alves de Barros, SECRETÁRIO DO JUÍZO, Matrícula 355345, o valor de R$ 
49,34, relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 253,22, descontado o valor de R$ 77,27, conforme 
determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Araguaina-TO para Nova Olinda-TO, no período de 
27/11/2020 a 27/11/2020, com a finalidade de participar de CORREIÇÃO-GERAL ORDINÁRIA realizada no Cartório Extrajudicial 
do município de destino, conforme Portaria Nº 1972/2020 - PRESIDÊNCIA/DF ARAGUAÍNA, de 20 de outubro de 2020, acostada 
no processo SEI 20.0.000000729-4.  

Art. 2º Conceder à servidora Diva Matos da Silva, ASSESSOR JURÍDICO DE 1A INSTÂNCIA, Matrícula 353332, o 
valor de R$ 49,34, relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 253,22, descontado o valor de R$ 77,27, 
conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Araguaina-TO para Nova Olinda-TO, no período 
de 27/11/2020 a 27/11/2020, com a finalidade de participar de CORREIÇÃO-GERAL ORDINÁRIA realizada no Cartório 
Extrajudicial do município de destino, conforme Portaria Nº 1972/2020 - PRESIDÊNCIA/DF ARAGUAÍNA, de 20 de outubro de 
2020, acostada no processo SEI 20.0.000000729-4.  

Art. 3º Conceder à servidora Alane Rego Nunes, ASSESSOR JURÍDICO DE 1A INSTÂNCIA, Matrícula 353199, o valor 
de R$ 49,34, relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 253,22, descontado o valor de R$ 77,27, 
conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Araguaina-TO para Nova Olinda-TO, no período 
de 27/11/2020 a 27/11/2020, com a finalidade de participar de CORREIÇÃO-GERAL ORDINÁRIA realizada no Cartório 
Extrajudicial do município de destino, conforme Portaria Nº 1972/2020 - PRESIDÊNCIA/DF ARAGUAÍNA, de 20 de outubro de 
2020, acostada no processo SEI 20.0.000000729-4.  

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 2183/2020, de 04 de dezembro 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 2020/83133 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao servidor CEDIDO Luciano Moura, ENGENHEIRO, Matrícula 352750, o valor de R$ 63,41, relativo 
ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 281,36, descontado o valor de R$ 77,27, conforme determina o art. 20 
da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Gurupi-TO, no período de 03/12/2020 a 03/12/2020, com a 
finalidade de realizar vistoria de obras dos fóruns das comarcas de Paraíso do Tocantins e Gurupi, conforme SEI 
19.0.000007413-9 e 19.0.000039710-8.  

Art. 2º Conceder à servidora CEDIDA Juliana Rosa Barcelos Costa, Matrícula 353552, o valor de R$ 49,34, relativo ao 
pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 253,22, descontado o valor de R$ 77,27, conforme determina o art. 20 da 
Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Gurupi-TO, no período de 03/12/2020 a 03/12/2020, com a 
finalidade de realizar vistoria de obras dos fóruns das comarcas de Paraíso do Tocantins e Gurupi, conforme SEI 
19.0.000007413-9 e 19.0.000039710-8.  

Art. 3º Conceder ao servidor Mario Sergio Loureiro Soares, ENGENHEIRO, Matrícula 352204, o valor de R$ 63,41, 
relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 281,36, descontado o valor de R$ 77,27, conforme determina 
o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Gurupi-TO, no período de 03/12/2020 a 03/12/2020, 
com a finalidade de realizar vistoria de obras dos fóruns das comarcas de Paraíso do Tocantins e Gurupi, conforme SEI 
19.0.000007413-9 e 19.0.000039710-8.  

Art. 4º Conceder ao servidor Rogério José Canalli, DIRETOR DE INFRAESTRUTURA E OBRAS, Matrícula 357146, o 
valor de R$ 63,41, relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 281,36, descontado o valor de R$ 77,27, 
conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Gurupi-TO, no período de 
03/12/2020 a 03/12/2020, com a finalidade de realizar vistoria de obras dos fóruns das comarcas de Paraíso do Tocantins e 
Gurupi, conforme SEI 19.0.000007413-9 e 19.0.000039710-8.  

Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
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Publique-se. Cumpra-se. 
Jonas Demostene Ramos 

Diretor Geral 
 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 2184/2020, de 04 de dezembro 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 2020/83098 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao servidor CEDIDO Maksuel Luz Nunes da Silva, Matrícula 355006, o valor de R$ 49,34, relativo ao 
pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 253,22, descontado o valor de R$ 77,27, conforme determina o art. 20 da 
Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Araguaina-TO para Porto Nacional-TO, no período de 23/11/2020 a 23/11/2020, 
com a finalidade de realizar estudo social naquele município, determinado no processo nº 023816-.2018.8.27.2706/TO, conforme 
solicitado no processo SEI 20.0.000023420-7.  

Art. 2º Conceder à servidora CEDIDA Katia Menezes e Silva, Matrícula 352834, o valor de R$ 49,34, relativo ao 
pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 253,22, descontado o valor de R$ 77,27, conforme determina o art. 20 da 
Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Araguaina-TO para Porto Nacional-TO, no período de 23/11/2020 a 23/11/2020, 
com a finalidade de realizar estudo social naquele município, determinado no processo nº 023816-.2018.8.27.2706/TO, conforme 
solicitado no processo SEI 20.0.000023420-7.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 2185/2020, de 04 de dezembro 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 2020/83086 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao servidor CEDIDO Maksuel Luz Nunes da Silva, Matrícula 355006, o valor de R$ 49,34, relativo ao 
pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 253,22, descontado o valor de R$ 77,27, conforme determina o art. 20 da 
Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Araguaina-TO para Muricilandia-TO, no período de 16/11/2020 a 16/11/2020, com 
a finalidade de realizar estudo social no município de destino, determinado no processo nº 0027872-32.2019.8.27.2706/TO, 
conforme solicitado no processo SEI 20.0.000023420-7.  

Art. 2º Conceder à servidora CEDIDA Katia Menezes e Silva, Matrícula 352834, o valor de R$ 49,34, relativo ao 
pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 253,22, descontado o valor de R$ 77,27, conforme determina o art. 20 da 
Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Araguaina-TO para Muricilandia-TO, no período de 16/11/2020 a 16/11/2020, com 
a finalidade de realizar estudo social no município de destino, determinado no processo nº 0027872-32.2019.8.27.2706/TO, 
conforme solicitado no processo SEI 20.0.000023420-7.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 2186/2020, de 04 de dezembro 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 2020/83028 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao servidor CEDIDO Edward Afonso Kneipp, Matrícula 352793, o valor de R$ 49,34, relativo ao 
pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 253,22, descontado o valor de R$ 77,27, conforme determina o art. 20 da 
Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Gurupi-TO, no período de 03/12/2020 a 03/12/2020, com a 
finalidade de realizar vistoria de obras no fórum da comarca de destino, conforme SEI 19.0.000039710-8.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 
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PORTARIA DIÁRIAS Nº 2187/2020, de 04 de dezembro 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 2020/82627 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à servidora Kezia Reis de Souza, DIRETORA DO CENTRO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, Matrícula 
353243, o valor de R$ 752,95, relativo ao pagamento de 3,5 (três e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 281,36, descontado o 
valor de R$ 231,81, conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Araguaina-
TO, no período de 22/11/2020 a 25/11/2020, com a finalidade de acompanhar o projeto Justiça Cidadã na referida comarca, 
conforme o SEI 20.0.000019893-6.  

Art. 2º Conceder à servidora Kellen Cleya dos Santos Madalena Stakoviak, ASSESSOR JURÍDICO DE 1A 
INSTÂNCIA, Matrícula 243162, o valor de R$ 654,46, relativo ao pagamento de 3,5 (três e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 
253,22, descontado o valor de R$ 231,81, conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de 
Palmas-TO para Araguaina-TO, no período de 22/11/2020 a 25/11/2020, com a finalidade de acompanhar o projeto Justiça 
Cidadã na referida comarca, conforme o SEI 20.0.000019893-6.  

Art. 3º Conceder ao servidor Wallson Brito da Silva, COORDENADOR DE GESTÃO ESTRATÉGICA E ESTATÍSTICA 
E PROJETOS, Matrícula 198622, o valor de R$ 752,95, relativo ao pagamento de 3,5 (três e meia) diárias, cujo valor unitário é 
R$ 281,36, descontado o valor de R$ 231,81, conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de 
Palmas-TO para Araguaina-TO, no período de 22/11/2020 a 25/11/2020, com a finalidade de acompanhar o projeto Justiça 
Cidadã na referida comarca, conforme o SEI 20.0.000019893-6.  

Art. 4º Conceder ao servidor Julio Cesar Pereira de Oliveira, CHEFE DE SERVIÇO, Matrícula 352919, o valor de R$ 
654,46, relativo ao pagamento de 3,5 (três e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 253,22, descontado o valor de R$ 231,81, 
conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Araguaina-TO, no período de 
22/11/2020 a 25/11/2020, com a finalidade de acompanhar o projeto Justiça Cidadã na referida comarca, conforme o SEI 
20.0.000019893-6.  

Art. 5º Conceder ao servidor Rondinelli Moreira Ribeiro, CHEFE DE DIVISÃO, Matrícula 352149, o valor de R$ 
654,46, relativo ao pagamento de 3,5 (três e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 253,22, descontado o valor de R$ 231,81, 
conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Araguaina-TO, no período de 
22/11/2020 a 25/11/2020, com a finalidade de acompanhar o projeto Justiça Cidadã na referida comarca, conforme o SEI 
20.0.000019893-6.  

Art. 6º Conceder à servidora CEDIDA Mara Roberta de Souza Madeiros, ASSESSOR DE CERIMONIAL, Matrícula 
255446, o valor de R$ 752,95, relativo ao pagamento de 3,5 (três e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 281,36, descontado o 
valor de R$ 231,81, conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Araguaina-
TO, no período de 22/11/2020 a 25/11/2020, com a finalidade de acompanhar o projeto Justiça Cidadã na referida comarca, 
conforme o SEI 20.0.000019893-6.  

Art. 7º Conceder ao servidor Carlos Cavalcante de Abreu, SECRETÁRIO TJ, Matrícula 353575, o valor de R$ 654,46, 
relativo ao pagamento de 3,5 (três e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 253,22, descontado o valor de R$ 231,81, conforme 
determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Araguaina-TO, no período de 22/11/2020 a 
25/11/2020, com a finalidade de acompanhar o projeto Justiça Cidadã na referida comarca, conforme o SEI 20.0.000019893-6.  

Art. 8º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 2188/2020, de 04 de dezembro 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 2020/83139 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao servidor CEDIDO Julio Cezar de Aguinario, Matrícula 353961, o valor de R$ 654,46, relativo ao 
pagamento de 3,5 (três e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 253,22, descontado o valor de R$ 231,81, conforme determina o 
art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Araguaina-TO, no período de 08/12/2020 a 11/12/2020, 
com a finalidade de proceder ao recolhimento de armas nas comarcas da região norte, nos termos do processo SEI n°. 
20.0.000001363-4.  

Art. 2º Conceder ao servidor CEDIDO Emiliano de Souza Amaral Neto, Matrícula 352302, o valor de R$ 654,46, 
relativo ao pagamento de 3,5 (três e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 253,22, descontado o valor de R$ 231,81, conforme 
determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Araguaina-TO, no período de 08/12/2020 a 
11/12/2020, com a finalidade de proceder ao recolhimento de armas nas comarcas da região norte, nos termos do processo SEI 
n°. 20.0.000001363-4.  

Art. 3º Conceder ao servidor CEDIDO Tacio Nunes Borges, Matrícula 353653, o valor de R$ 654,46, relativo ao 
pagamento de 3,5 (três e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 253,22, descontado o valor de R$ 231,81, conforme determina o 
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art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Araguaina-TO, no período de 08/12/2020 a 11/12/2020, 
com a finalidade de proceder ao recolhimento de armas nas comarcas da região norte, nos termos do processo SEI n°. 
20.0.000001363-4.  

Art. 4º Conceder ao servidor CEDIDO Mauricio Duillo Martins Sardote, Matrícula 353658, o valor de R$ 654,46, 
relativo ao pagamento de 3,5 (três e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 253,22, descontado o valor de R$ 231,81, conforme 
determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Araguaina-TO, no período de 08/12/2020 a 
11/12/2020, com a finalidade de proceder ao recolhimento de armas nas comarcas da região norte, nos termos do processo SEI 
n°. 20.0.000001363-4.  

Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 2189/2020, de 04 de dezembro 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 2020/83180 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao servidor Lindomar Jose da Cunha, CHEFE DE SERVIÇO, Matrícula 352230, o valor de R$ 302,56, 
relativo ao pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 253,22, descontado o valor de R$ 77,27, conforme 
determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Araguaina-TO, no período de 07/12/2020 a 
08/12/2020, com a finalidade de realizar manutenção corretiva nos prédios dos fóruns das Comarcas de Guaraí e Araguaína, 
conforme processos SEI n°. 20.0.000000025-7 e 20.0.000000006-0.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
Portaria Nº 2270/2020 - PRESIDÊNCIA/DIGER, de 03 de dezembro de 2020 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 59 da Resolução nº 
17/09/TJTO, c/c Decreto Judiciário nº 99/2013, publicado no DJ nº 3045, de 7 de Fevereiro de 2013, da Presidência do Tribunal 
de Justiça; 
CONSIDERANDO o contido nos Autos Administrativos SEI nº  20.0.000027149-8; 
CONSIDERANDO o disposto na Portaria nº 145/2011, que estabelece normas sobre a administração de bens permanentes 
móveis e imóveis do Poder Judiciário do Estado do Tocantins e a necessidade de realização de inventário geral de regularização 
dos bens, resolve: 
Art. 1º Designar os servidores  Moredson Mendanha de Abreu Alves – DPATR - matrícula: 352416; Gilmar Alves dos Santos - 
DPATR -  matrícula: 195957 e Antônio de Pádua Sousa Oliveira - Comarca de Paraíso - matrícula:  355090; para, sob a 
Presidência do primeiro, compor a Comissão de Inventário e Avaliação dos bens descritos no processo em epígrafe. 
Art. 2º A referida comissão terá o prazo de 15 (quinze) dias para a conclusão dos trabalhos e apresentação do relatório 
conclusivo. 
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

  
Jonas Demostene Ramos 

 Diretor Geral 
 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 2190/2020, de 04 de dezembro 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 2020/83075 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao servidor Flavio Moreira de Araujo, TÉCNICO JUDICIÁRIO, Matrícula 145945, o valor de R$ 
401,24, relativo ao pagamento de 2,5 (duas e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 253,22, descontado o valor de R$ 231,81, 
conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Filadelfia-TO para Araguaina-TO, no período de 
09/12/2020 a 11/12/2020, com a finalidade de prestar auxílio aos servidores da 3ª Vara Criminal da Comarca de Araguaína na 
operação do Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), nos termos do processo SEI n°. 20.0.000026559-5.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 
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PORTARIA DIÁRIAS Nº 2191/2020, de 04 de dezembro 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 2020/82911 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Luana Trindade dos Santos, Matrícula 990321, o valor de R$ 126,61, relativo 
ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 253,22, por seu deslocamento de Miracema do Tocantins-TO para 
Tocantinia-TO, no período de 12/12/2020 a 12/12/2020, com a finalidade de realizar estudo psicológico , determinado no 
processo 0001007-51.2019.8.27.2712.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 2192/2020, de 04 de dezembro 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 2020/83039 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao colaborador eventual Ricardo Lustosa da Costa Silva, Matrícula 357247, o valor de R$ 126,61, 
relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 253,22, por seu deslocamento de Goiatins-TO para Barra do 
Ouro-TO, no período de 09/12/2020 a 09/12/2020, com a finalidade de realizar avaliação psicológica, determinada no processo 
0002880-28.2020.8.27.2720.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 2193/2020, de 04 de dezembro 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 2020/83038 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao colaborador eventual Ricardo Lustosa da Costa Silva, Matrícula 357247, o valor de R$ 126,61, 
relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 253,22, por seu deslocamento de Goiatins-TO para Campos 
Lindos-TO, no período de 07/12/2020 a 07/12/2020, com a finalidade de realizar avaliação psicológica ,determinada no processo 
0000426-20.2020.8.27.2706.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 2194/2020, de 04 de dezembro 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 2020/83037 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao colaborador eventual Ricardo Lustosa da Costa Silva, Matrícula 357247, o valor de R$ 126,61, 
relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 253,22, por seu deslocamento de Goiatins-TO para Campos 
Lindos-TO, no período de 04/12/2020 a 04/12/2020, com a finalidade de realizar avaliação psicológica, determinada no processo 
0002634-66.2019.8.27.2720.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 2195/2020, de 04 de dezembro 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 2020/82964 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 
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Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Flor de Lyss Feitosa da Silva, Matrícula 356628, o valor de R$ 126,61, 
relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 253,22, por seu deslocamento de Tocantinia-TO para 
Lajeado-TO, no período de 10/12/2020 a 10/12/2020, com a finalidade de realizar avaliação psicológica, determinada no 
processo 0005304-28.2020.8.27.2725.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 2196/2020, de 04 de dezembro 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 2020/83036 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao colaborador eventual Aline Souza da Cruz, Matrícula 354717, o valor de R$ 126,61, relativo ao 
pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 253,22, por seu deslocamento de Tocantinia-TO para Lajeado-TO, no 
período de 11/12/2020 a 11/12/2020, com a finalidade de realizar estudo social, determinado no processo 0005304-
28.2020.8.27.2725.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
Portaria Nº 2224/2020 - PRESIDÊNCIA/DIGER/DIADM/DCC, de 25 de novembro 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 214/2020, referente ao Processo Administrativo 20.0.000014323-6, celebrado por este 
Tribunal de Justiça e a empresa X - Office Servi Ltda - ME?, que tem por objeto a ?contratação de empresa especializada na 
prestação de serviços de reforma de sofás, com fornecimento de material, para atendimento das demandas do Poder Judiciário 
do Estado do Tocantins. 
RESOLVE: 
Art. 1º. Designar a servidora Joana Darc Batista Silva, matrícula 263644, como gestora do contrato nº 214/2020, e o servidor 
Moredson Mendenha de Abreu Almas, matrícula 352416, 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, a gestora notificará a contratada para 
regularização do apontamento, caso em que, não sendo atendido ou justificado, no prazo estabelecido, deverá informar à 
autoridade competente sobre o ocorrido, para fins de aplicação das penalidades. 
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário. 
Publique-se. Cumpra-se. 

  
Jonas Demostene Ramos 

 Diretor Geral 
 
Portaria Nº 2227/2020 - PRESIDÊNCIA/DIGER/DIADM/DCC, de 25 de novembro 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 217/2020, referente ao Processo Administrativo 20.0.000008862-6, celebrado por este 
Tribunal e a empresa Pinheiro e Gasparin - Ltda, que por objeto a aquisição de bacia de cimento, vaso de polietileno, floreira 
e suporte para vaso, visando atender às necessidades do Poder Judiciário do Estado do Tocantins. 
RESOLVE: 
Art. 1º. Designar a servidora Jucilene Ribeiro Ferreira, matrícula nº 178532, como gestora do contrato nº 217/2020, e o 
servidor Tácio Rafael Soares de Carvalho, matrícula nº 323325, como substituto para, nos termos do “caput” do artigo 67 da Lei 
nº. 8.666/93, conhecerem as obrigações mútuas previstas no instrumento contratual, acompanhar e fiscalizar o contrato até a sua 
completa execução. 
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Parágrafo único – Verificada a ocorrência de falta ou defeito na execução do contrato, a gestora notificará a contratada para 
regularização do apontamento, caso em que, não sendo atendido ou justificado, no prazo estabelecido, deverá informar à 
autoridade competente sobre o ocorrido, para fins de aplicação das penalidades. 
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário. 
Publique-se. Cumpra-se. 
   

Jonas Demostene Ramos 
 Diretor Geral 

 
Portaria Nº 2225/2020 - PRESIDÊNCIA/DIGER/DIADM/DCC, de 25 de novembro 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 215/2020, referente ao Processo Administrativo 20.0.000013279-0, celebrado por este 
Tribunal e a empresa Pinheiro e Gasparin - Ltda, que por objeto a aquisição de mudas naturais e insumos, visando atender às 
necessidades do Poder Judiciário do Estado do Tocantins. 
RESOLVE: 
Art. 1º. Designar a servidora Jucilene Ribeiro Ferreira, matrícula nº 178532, como gestora do contrato nº 215/2020, e o 
servidor Tácio Rafael Soares de Carvalho, matrícula nº 323325, como substituto para, nos termos do “caput” do artigo 67 da Lei 
nº. 8.666/93, conhecerem as obrigações mútuas previstas no instrumento contratual, acompanhar e fiscalizar o contrato até a sua 
completa execução. 
Parágrafo único – Verificada a ocorrência de falta ou defeito na execução do contrato, a gestora notificará a contratada para 
regularização do apontamento, caso em que, não sendo atendido ou justificado, no prazo estabelecido, deverá informar à 
autoridade competente sobre o ocorrido, para fins de aplicação das penalidades. 
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário. 
Publique-se. Cumpra-se. 
   

Jonas Demostene Ramos 
 Diretor Geral 

 
Portaria Nº 2207/2020 - PRESIDÊNCIA/DIGER/DIADM/DCC, de 23 de novembro 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 212/2020, referente ao Processo Administrativo 20.0.000006313-5, celebrado por este 
Tribunal de Justiça e a empresa Master Placas EIRELI - ME que tem por objeto a contratação de empresa especializada para 
fornecimento e instalação de placas de sinalização tátil para porta, em braile, a fim de atender às necessidades do Poder 
Judiciário do Estado do Tocantins. 
RESOLVE: 
Art. 1º. Designar a servidora Jucilene Ribeiro Ferreira, matrícula nº 178532, como gestora do contrato nº 212/2020 e 
o servidor Tácio Rafael Soares de Carvalho, matrícula nº 353325, como substituto para, nos termos do “caput” do artigo 67 da Lei 
nº 8.666/93, conhecerem as obrigações mútuas previstas no instrumento contratual, acompanhar e fiscalizar o contrato até a sua 
completa execução. 
Parágrafo único – Verificada a ocorrência de falta ou defeito na execução do contrato, a gestora notificará a contratada para 
regularização do apontamento, caso em que, não sendo atendido ou justificado, no prazo estabelecido, deverá informar à 
autoridade competente sobre o ocorrido, para fins de aplicação de penalidades. 
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário. 
Publique-se. Cumpra-se. 
   

Jonas Demostene Ramos 
 Diretor Geral 

 
Portaria Nº 2230/2020 - PRESIDÊNCIA/DIGER/DIADM/DCC, de 25 de novembro 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 218/2020, referente ao Processo Administrativo 20.0.000024274-9, celebrado por este 
Tribunal e a empresa Tavares e Silva Construção e Reformas - Ltda, que por objeto a contratação de empresa especializada 
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para prestação de serviços de instalação de porta de madeira de abrir completa, portal, fechadura, dobradiças e alisares para 
atendimento às necessidades das Comarcas do interior do Estado do Poder Judiciário do Estado do Tocantins e nas Unidades 
Prisionais do Estado do Tocantins. 
Art. 1º. Designar o servidor Zailon Labre Batista Miranda, matrícula nº 358520, como gestor do contrato nº 218/2020, e 
a servidora Heloiza Simonni Rosa Tavares Vieira, matrícula nº 353366, como substituta para, nos termos do “caput” do artigo 67 
da Lei nº. 8.666/93, conhecerem as obrigações mútuas previstas no instrumento contratual, acompanhar e fiscalizar o contrato 
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 Nº 2115/2020 - PRESIDÊNCIA/DIGER/DIADM/DCC, de 09 de novembro 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 192/2020, referente ao Processo Administrativo 20.0.000017743-2, celebrado por este 
Tribunal de Justiça e o  Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto -SAAE, que tem por objeto a contratação do fornecimento 
de água potável para atender ao prédio do Fórum da Comarca de Ananás. 
RESOLVE: 
Art. 1º. Designar a servidora Jucilene Ribeiro Ferreira, matrícula nº 178532, como gestora do contrato nº 192/2020 e o servidor 
Tácio Rafael Soares de Carvalho, matrícula nº 2642012, como substituto para, nos termos do “caput” do artigo 67 da Lei nº. 
8.666/93, conhecerem as obrigações mútuas previstas no instrumento contratual, acompanhar e fiscalizar o contrato até a sua 
completa execução. 
Parágrafo único – Verificada a ocorrência de falta ou defeito na execução do contrato, a gestora solicitará manifestação da 
contratada quanto à regularização do apontamento, por meio de Ofício, caso em que, não sendo atendido, deverá informar à 
autoridade competente sobre o ocorrido, para fins de notificação. 
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Jonas Demostene Ramos 
 Diretor Geral 

 
Portaria Nº 2251/2020 - PRESIDÊNCIA/DIGER/DIADM/DCC, de 30 de novembro 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 220/2020, referente ao Processo Administrativo 20.0.000006311-9, celebrado por este 
Tribunal de Justiça e a empresa Distribuidora Floriano EIRELI - ME, que tem por objeto a aquisição de gêneros alimentícios para 
atender as demandas do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins. 
RESOLVE: 
Art. 1º. Designar a servidora Jucilene Ribeiro Ferreira, matrícula 178532, como gestora do contrato nº 220/2020, e o servidor 
Tácio Rafael Soares de Carvalho, matrícula 353325, como substituto, para, nos termos do “caput” do artigo 67 da Lei nº. 
8.666/93, conhecerem as obrigações mútuas previstas no instrumento de contratual, acompanhar e fiscalizar até a sua completa 
execução. 
Parágrafo único – Verificada a ocorrência de falta ou defeito na execução do contrato, a gestora notificará a contratada para 
regularização do apontamento, caso em que, não sendo atendido ou justificado, no prazo estabelecido, deverá informar à 
autoridade competente sobre o ocorrido, para fins de aplicação de penalidades. 
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário. 
Publique-se. Cumpra-se.  

Jonas Demostene Ramos 
 Diretor Geral 

 
Portaria Nº 2226/2020 - PRESIDÊNCIA/DIGER/DIADM/DCC, de 25 de novembro 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; 
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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 216/2020, referente ao Processo Administrativo 20.0.000016654-6, celebrado por este 
Tribunal de Justiça e a empresa Vicon Comércio e Distribuição Ltda - ME, que tem por objeto a contratação de empresa para 
retirada, fornecimento e aplicação de película de controle solar, para atender as demandas do Poder Judiciário do Estado do 
Tocantins. 
RESOLVE: 
Art. 1º. Designar a servidora Jucilene Ribeiro Ferreira, matrícula nº 178532, como gestora do contrato nº 216/2020, e o servidor 
Tácio Rafael Soares de Carvalho, matrícula nº 353325, como seu 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, a gestora notificará a contratada para 
regularização do apontamento, caso em que, não sendo atendido ou justificado, no prazo estabelecido, deverá informar à 
autoridade competente sobre o ocorrido, para fins de aplicação das penalidades. 
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário. 
Publique-se. Cumpra-se. 
  

Jonas Demostene Ramos 
 Diretor Geral 

 
Portaria Nº 2196/2020 - PRESIDÊNCIA/DIGER/DIADM/DCC, de 20 de novembro 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 211/2020, referente ao Processo Administrativo 20.0.000001057-0, celebrado por este 
Tribunal e a empresa G A Serviços de Apoio Administrativos - EIRELI?, que tem por objeto a contratação de pessoa jurídica para 
prestação de serviços continuados de manutenção predial preventiva e corretiva dos sistemas, dos equipamentos e das 
instalações, que compreenderá os serviços de manutenção elétrica, hidráulica, refrigeração, sonorização e manutenção em 
geral, para atender a Sede, Anexos e Comarcas do Poder Judiciário do Estado do Tocantins. 
RESOLVE: 
Art. 1º. Designar o servidora Aline Aragão Ishizawa, matrícula 233558, como gestora do contrato nº 211/2020,  e a servidora 
Juliana Rosa Barcelos Costa, matrícula 353552, como substituta, para, nos termos do “caput” do artigo 67 da Lei nº 8.666/93, 
conhecerem as obrigações mútuas previstas no instrumento contratual, acompanhar e fiscalizar o contrato até a sua completa 
execução. 
Parágrafo único – Verificada a ocorrência de falta ou defeito na execução do contrato, a gestora notificará a contratada para 
regularização do apontamento, caso em que, não sendo atendido ou justificado, no prazo estabelecido, deverá informar à 
autoridade competente sobre o ocorrido, para fins de aplicação das penalidades. 
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário. 
Publique-se. Cumpra-se. 

  
Jonas Demostene Ramos 

 Diretor Geral 
 
Portaria Nº 2197/2020 - PRESIDÊNCIA/DIGER/DIADM/DCC, de 20 de novembro de 2020 
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. 211/2020, referente ao Processo Administrativo 20.0.000001057-0, celebrado por este 
Tribunal e a empresa G A Serviços de Apoio Administrativos - EIRELI?, que tem por objeto a contratação de pessoa jurídica para 
prestação de serviços continuados de manutenção predial preventiva e corretiva dos sistemas, dos equipamentos e das 
instalações, que compreenderá os serviços de manutenção elétrica, hidráulica, refrigeração, sonorização e manutenção em 
geral, para atender a Sede, Anexos e Comarcas do Poder Judiciário do Estado do Tocantins. 
RESOLVE: 
Art. 1º Designar o servidor Mario Sergio Loureiro Soares, matrícula nº 352204, como fiscal do contrato nº. 2011/2020, e o 
servidor Lindomar Jose da Cunha, matrícula nº 352230, como substituto, para, nos termos do “caput” do artigo 67 da Lei nº. 
8.666/93, conhecerem as obrigações mútuas previstas no instrumento contratual, acompanhar e fiscalizar o contrato até a sua 
completa execução. 
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Parágrafo único – Verificada a ocorrência de falta ou defeito na execução do contrato, o fiscal comunicará  à gestora, que 
notificará a contratada quanto à regularização do apontamento, caso em que, não sendo atendido, 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 Nº 2219/2020 - PRESIDÊNCIA/DIGER/DIADM/DCC, de 24 de novembro 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 213/2020, referente ao Processo Administrativo 20.0.000025116-0, celebrado por este 
Tribunal de Justiça e a empresa Brasil-UC Tecnologia I.S. Ltda, que tem por objeto a aquisição de equipamentos de recepção de 
áudio e vídeo via internet para estruturação das telessalas da Escola Superior da Magistratura Tocantinense - ESMAT. 
RESOLVE: 
Art. 1º. Designar o servidor Vinícius Fernandes Barboza, matrícula 352403, como gestor do contrato nº 213/2020, e a servidora 
Lily Sany Silva Leite, matrícula 352549, como substituta, para, nos termos do “caput” do artigo 67 da Lei nº. 8.666/93, 
conhecerem as obrigações mútuas previstas no instrumento de contratual, acompanhar e fiscalizar até a sua completa execução. 
Parágrafo único – Verificada a ocorrência de falta ou defeito na execução do contrato, o gestor notificará a contratada para 
regularização do apontamento, caso em que, não sendo atendido ou justificado, no prazo estabelecido, deverá informar à 
autoridade competente sobre o ocorrido, para fins de aplicação das penalidades. 
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário. 
Publique-se. Cumpra-se. 

  
Jonas Demostene Ramos 

 Diretor Geral 
 
Portaria Nº 2220/2020 - PRESIDÊNCIA/DIGER/DIADM/DCC, de 24 de novembro de 2020 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais, 
CONSIDERANDO o que determina o artigo 73 da Lei nº. 8.666, de 21 de junho de 1993; 
CONSIDERANDO o disposto nos artigos 25 e 26 da Portaria nº. 165/2011, que dispõe acerca das normas de administração de 
bens permanentes móveis e imóveis do Poder Judiciário do Estado do Tocantins; 
RESOLVE: 
Art. 1º. Criar Comissão para recebimento provisório e definitivo dos bens de que trata o contrato nº 213/2020, constante do 
Processo Administrativo 20.0.000025116-0, celebrado por este Tribunal de Justiça e a empresa Brasil-UC Tecnologia I.S. 
Ltda, que tem por objeto a aquisição de equipamentos de recepção de áudio e vídeo via internet para estruturação das telessalas 
da Escola Superior da Magistratura Tocantinense - ESMAT. 
Art. 2º. Designar os servidores abaixo relacionados para, sem prejuízo de suas atribuições, comporem a Comissão 
supramencionada, sob a presidência do primeiro: 

LOTAÇÃO MEMBROS MATRÍCULA 

ESMAT Vinícius Fernandes Barboza 352403 

ESMAT Lily Sany Silva Leite 352549 

DIADM Joana Darc Batista Silva 263644 

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

  
Jonas Demostene Ramos 

 Diretor Geral 
 

COMISSÃO DE DISTRIBUIÇÃO E COORDENAÇÃO 
Pautas 

PRIMEIRA SESSÃO VIRTUAL DA COMISSÃO DE DISTRIBUIÇÃO E COORDENAÇÃO 
Será julgado pela Comissão de Distribuição e Coordenação do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, em Palmas - 
TO, na sua 1ª Sessão Virtual, cuja votação iniciará às 9 horas do dia 09 de dezembro, quarta-feira, e encerrar-se-á no dia 10 de 
dezembro de 2020, às 18 horas, o processo abaixo relacionado: 
PROCESSO A SER JULGADO: 
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PROCESSO ADMINISTRATIVO - E-PROC Nº  0012181-59.2020.8.27.2700 
REQUERENTE: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL EXECUÇÕES PENAIS DE ARAGUAÍNA 
REQUERIDO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA - ESTADO DO TOCANTINS 
ASSUNTO: CORREÇÃO NO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO ELETRÔNICO E-PROC 
RELATOR: Desembargador JOAO RIGO 
Documento assinado eletronicamente por Rita de Cacia Abreu de Aguiar, Secretário TJ, em 04/12/2020, às 15:18, conforme 
art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. 
 

DIRETORIA ADMINISTRATIVA 
CENTRAL DE COMPRAS 

Extratos 
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO 
PROCESSO: 20.0.000026457-2 
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 
NOTA DE EMPENHO: 2020NE04222 
CONTRATANTE: Fundo Especial de Modernização e Aprimoramento do Poder Judiciário. 
CONTRATADO: Clairton Thomazi. 
CPF: 024.031.249-07                          
OBJETO: Empenho destinado à contratação de palestrante para ministrar a palestra Inclusão de Pessoas com 
Deficiência: Quebrando Paradigmas. A Experiência de um Cego no Serviço Público, para magistrados e servidores do Poder 
Judiciário Tocantinense e comunidade em geral, dia 2 de dezembro de 2020, realizada na modalidade EAD. 
VALOR TOTAL: R$ 660,00 (Seiscentos e sessenta reais) 
Unidade Gestora: 060100-FUNJURIS. 
Classificação Orçamentária: 0601.02.128.1145.4180. 
Natureza de Despesa: 33.90.36 - Subitem: 28 
Fonte de Recursos: 0240. 
DATA DA EMISSÃO: 01 de dezembro de 2020. 
 
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO 
PROCESSO: 20.0.000025798-3 
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 
NOTA DE EMPENHO: 2020NE04224 
CONTRATANTE: Fundo Especial de Modernização e Aprimoramento do Poder Judiciário. 
CONTRATADO: Ewagner Tenório Cavalcanti 
CPF: 020.126.789-63                          
OBJETO: Empenho destinado à contratação de instrutor para realização do Módulo III – Cumprimento de Mandados: Teoria e 
Prática II  e o Módulo IV – Cumprimento de Mandados: Teoria e Prática III” do Curso Formação e Atualização para Cumpridor de 
Mandados e Avaliador de Bens, destinado a servidores do Poder Judiciário Tocantinense, na modalidade EaD.  
VALOR TOTAL: R$ 3.080,00 (Três mil e oitenta reais) 
Unidade Gestora: 060100-FUNJURIS. 
Classificação Orçamentária: 0601.02.128.1145.4180. 
Natureza de Despesa: 33.90.36 - Subitem: 28 
Fonte de Recursos: 0240. 
DATA DA EMISSÃO: 03 de dezembro de 2020. 
 
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO 
PROCESSO: 20.0.000025794-0 
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 
NOTA DE EMPENHO: 2020NE04220 
CONTRATANTE: Fundo Especial de Modernização e Aprimoramento do Poder Judiciário. 
CONTRATADO: Jonison Hansen da Silva 
CPF: 043.163.569-25                          
OBJETO: Empenho destinado à contratação de professor para ministrar o Módulo I – Cumpridor de Mandados – Habilidades 
Interpessoais e Módulo III – Cumprimento de Mandados: Teoria e Prática II  do Curso Formação e Atualização para Cumpridor 
de Mandados e Avaliador de Bens, para servidores do Poder Judiciário Tocantinense, modalidade EaD, nos dias 1º, 7 e 8 de 
dezembro de 2020. 
VALOR TOTAL: R$ 2.800,00 (Dois mil e oitocentos reais) 
Unidade Gestora: 060100-FUNJURIS. 
Classificação Orçamentária: 0601.02.128.1145.4180. 
Natureza de Despesa: 33.90.36 - Subitem: 28 



ANO XXXII-DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 4868 PALMAS-TO, SEXTA-FEIRA, 04 DE DEZEMBRO DE 2020 69 

 

 
 

Fonte de Recursos: 0240. 
DATA DA EMISSÃO: 01 de dezembro de 2020. 
 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
Avisos de licitações 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 084/2020 – SRP – 1º Republicação 
AMPLA CONCORRÊNCIA PARA OS ITENS DOS GRUPOS 1, 2 e 3 

EXCLUSIVO PARA ME/EPP ITENS 19, 20  e 21 
                                                                                                                                
Processo nº 20.0.000002113-0 - UASG 925814 
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 084/2020 – SRP  - 1º Republicação 
Tipo: Menor Preço Por Item/Grupo de itens 
Modo de Disputa: Aberto 
Legislação: Lei n º 10.520/2002 - c/c 8.666/93 
Objeto: Registro de Preços, visando à contratação de empresa especializada para fornecimento e instalação de motores 
industriais para automação de portões dos prédios pertencentes ao Poder Judiciário do Tocantins. 
Disponibilidade do Edital: Dia 09 de dezembro de 2020. (www.comprasnet.gov.br) 
Data da abertura da sessão: Dia 12 de janeiro de 2021, às 08:30 horas (horário Brasília) 
Local: www.tjto.jus.br  / 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, 04 de dezembro de 2020. 

Cláudio Barbosa da Silva 
Pregoeiro 

 

Atas 
ATA DA 3ª  SESSÃO DA CONCORRÊNCIA Nº 010/2020 

PROCESSO Nº 20.0.000013163-7 
Aos 04 dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte (04/12/2020), às 14:00 horas, em sessão pública, na sala da 
Comissão de Licitações do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, situada na Quadra 103 Norte, Rua NO 11, Lote 02, 3º 
andar, Plano Diretor Norte, Palmas/TO, reuniu-se os membros da CPL, designados pela Portaria nº 443/2020,  de 11 de março 
de 2020, publicada no Diário da Justiça sob o nº 4695 de 12 de março de 2020, para continuidade de julgamento da 
Concorrência nº 010/2020 – Contratação de empresa para execução da Reforma do Auditório do Tribunal de Justiça do 
Estado do Tocantins  com substituição do carpete, painéis acústicos, forro acústico, instalação de iluminação, 
implantação de acessibilidade ao palco, readequação das instalações hidráulicas e outros serviços, conforme 
convocação COLIC de 02/12/2020, acostada ao evento 3467879. Registro que compareceu a sessão os representantes legais 
das empresas licitantes: 1 – CONSTRUPLAC COM. MAT. CONSTRUÇÃO LTDA EIRELI, CNPJ Nº. 08.639.717/0001-90, 
empresa de pequeno porte, representada neste ato por José Leonan Resplandes de Freitas, portador do RG nº. 315.709 
SSP/TO e CPF nº. 838.016.771-68, Telefone (63) 9.8428.2660, e-mail: leo@leonsistemasconstrutivos.com.br; e 2 - ISM 
ENGENHARIA EIRELI, CNPJ Nº. 27.328.042/0001-02, empresa de pequeno porte, representada neste ato por Mário Roberto 
Bueno Filho, portador do RG nº. 928.593 SSP/TO e CPF nº. 035.607.781-07, Telefone (63) 9 8110-7216 / 3571-3336, e-mail: 
libertengenharia@hotmail.com/mariobuenotoo@gmail.com; Em seguida foi aberta a sessão pelo Presidente da Comissão de 
Licitação, que informou aos presentes o prosseguimento do certame, conforme decisão n.º 475/2020, acostada ao evento 
3458891, a qual foi encaminhada aos licitantes anexa à convocação desta sessão conforme eventos 3467948, 3467949, 
3467952, 3469612, 3469615, 3469626, 3469633, 3469671, 3469684 e 3469693, bem como divulgada no site desta Corte de 
Justiça conforme evento 3467928, a qual conheceu o recurso na fase de habilitação, contudo negou provimento ao mesmo 
mantendo-se INABILITADA à empresa MENEZES IND E COM LTDA – ME, CNPJ n.º 01.610.901/0001-68 e HABILITADAS às 
empresas MK ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, CMP CONSTRUTORA MARCELINO PORTO LTDA e ISOLACUSTIC 
SOLUÇÕES ACÚSTICAS LTDA. Registra-se que também restaram HABILITADAS na fase anterior as empresas COCENO 
CONSTRUTORA CENTRO NORTE LTDA, CONSTRUPLAC COM. MAT. CONSTRUÇÃO LTDA EIRELI e ISM ENGENHARIA 
EIRELI vez que atenderam às exigências do instrumento convocatório. Em seguida, o Presidente da Comissão Permanente de 
Licitação procedeu à abertura das propostas de preços (envelope n.º 02) das licitantes habilitadas, as quais apresentaram os 
seguintes valores, por ordem crescente: 1º Lugar – ISOLACUSTIC SOLUÇÕES ACÚSTICAS LTDA no valor global de R$ 
999.992,00 (novecentos e noventa e nove mil novecentos e noventa e dois reais); 2º Lugar – CMP CONSTRUTORA 
MARCELINO PORTO LTDA no valor global de R$ 1.212.948,74 (um milhão duzentos e doze mil novecentos e quarenta e oito 
reais e setenta e quatro centavos); 3º Lugar – CONSTRUPLAC COM. MAT. CONSTRUÇÃO LTDA EIRELI no valor global de 
R$ 1.227.869,17 (um milhão duzentos e vinte sete mil oitocentos e sessenta e nove reais e dezessete centavos); 4º Lugar – MK 
ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA no valor global de R$ 1.253.922,37 (um milhão duzentos e cinqüenta e três mil 
novecentos e vinte e dois reais e trinta e sete centavos); 5º Lugar – ISM ENGENHARIA EIRELI no valor global de R$ 
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1.294.613,82 (um milhão duzentos e noventa e quatro mil seiscentos e treze reais e oitenta e dois centavos); 6º Lugar – 
COCENO CONSTRUTORA CENTRO NORTE LTDA no valor global de R$ 1.399.707,98 (um milhão trezentos e noventa e nove 
mil e setecentos e sete reais e noventa e oito centavos). Em seguida, o Presidente da Comissão Permanente de Licitação 
suspendeu a presente sessão para análise dos documentos das planilhas de preços (envelope nº 02), oportunidade em que 
remarcou nova sessão para o dia 09/12/2020, às 14:00 horas (horário local), no mesmo local, ficando os presentes desde já 
notificados para comparecem. Reafirmamos que todas as comunicações aos licitantes referentes esta licitação será processada 
através dos e-mails constantes na Ata da 1ª sessão, os quais foram fornecidos e conferidos pelos representantes das empresas. 
Informo também que todas as Atas serão publicadas no Diário da Justiça e disponibilizadas no sítio deste Tribunal de Justiça.  
Nada mais requerido nem a tratar, a sessão foi encerrada às 15h30min e lavrada a presente ata, que lida e aprovada, vai 
assinada pelos membros da Comissão Permanente de Licitação e pelos licitantes presentes. 

Moacir Campos de Araújo 
Presidente da CPL 

Pauline Sabará Souza 
Secretária da CPL 

Paulo Vitor Gutierrez de Oliveira 
Membro da CPL 

Empresas: 
COCENO CONSTRUTORA CENTRO NORTE LTDA 

Klábia Pereira Pimentel (ausente) 
CONSTRUPLAC COM. MAT. CONSTRUÇÃO LTDA EIRELI 

José Leonan Resplandes de Freitas 
ISM ENGENHARIA EIRELI, 
Mário Roberto Bueno Filho 

CMP CONSTRUTORA MARCELINO PORTO LTDA 
Sem Credenciamento (ausente) 

MENEZES IND E COM LTDA – ME, 
Sem Credenciamento (ausente) 

MK ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA 
Sem Credenciamento (ausente) 

 

Avisos 
AVISO DE CREDENCIAMENTO 

CREDENCIAMENTO N.º 002/2020 
Processo nº 20.0.000023592-0 
O Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, torna pública a realização do Processo de Inexigibilidade de Licitação para 
credenciamento de pessoas físicas graduadas em Serviço Social, Psicologia ou Pedagogia, destinadas a prestarem 
serviço de caráter auxiliar e especializado de entrevistadores de crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de violência, 
por meio de Depoimento Especial, durante a fase probatória em processos judiciais, com a possibilidade de produção antecipada 
de prova no processo penal, antes do ajuizamento da ação, conforme inciso I do art. 156 do Código de Processo Penal, a 
referida contratação será regulada pelo Edital de Credenciamento nº 002/2020 e seus Anexos que poderão ser obtidos por meio 
do link: “https://sei.tjto.jus.br/sei/modulos/tjto/licitacao/web/index.php?modalidade=credenciamento”. 
Nota: Outras informações na Diretoria de Gestão Pessoas deste Tribunal, pelo telefone 0xx63-3218-4422/3218-4423, das 12:00 
às 14:00, ou pela Internet no site www.tjto.jus.br.  
Palmas – TO, 03 de dezembro de 2020. 

Antonio José Ferreira de Rezende 
Diretor de Gestão de Pessoas 

 

DIVISÃO DE LICITAÇÃO, CONTRATOS E CONVÊNIOS 
Extratos de contratos 

EXTRATO DE CONTRATO 
PREGÃO ELETRÔNICO  – SRP Nº 20/2020 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 35/2020 
PROCESSO 20.0.000006013-6 
CONTRATO Nº 225/2020 
CONTRATANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CONTRATADA: Toyota do Brasil - Ltda. 
OBJETO: Aquisição de veículos zero quilômetro, para atender as demandas do Poder Judiciário do Estado do Tocantins. 
VALOR: O valor ordinário do presente Instrumento fica ajustado em R$ 531.500,00 (quinhentos e trinta e um mil e quinhentos 
reais), compreendendo todas as despesas e custos diretos e indiretos necessários à perfeita execução deste Contrato. 
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VIGÊNCIA: O presente Contrato vigorará a partir da data de sua assinatura, ficando adstrito ao crédito orçamentário conforme 
disposto no art. 57 da Lei nº 8.666/93, ressalvado o prazo de garantia dos veículos. 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
UNIDADE GESTORA: 060100 – Funjuris 
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 06010.02.061.1145.3076   
NATUREZA DE DESPESA: 44.90.52 
FONTE DE RECURSOS: 0240 
DATA DA ASSINATURA: 03 de dezembro de 2020. 
 

Extratos das atas de registro de preços 
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 157/2020 
PROCESSO ADMINISTRATIVO 20.0.000018011-5 
PREGÃO ELETRÔNICO – SRP Nº 77/2020 
ORGÃO GERENCIADOR: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
FORNECEDOR REGISTRADO: Orleans Viagens e Turismo – Ltda 
OBJETO: Registro de preços visando à contratação futura de empresa especializada na prestação de serviços de agenciamento 
de viagens, compreendendo a cotação, reserva, emissão, marcação de assentos e remarcação de bilhetes de passagens aéreas 
nacionais e internacionais, bem como a emissão de seguro de assistência em viagem internacional, com disponibilização de 
sistema informatizado de gestão de viagens corporativas (selfbooking), para atender às necessidades do Poder Judiciário do 
Estado do Tocantins. 
VIGÊNCIA: A Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses, contados a partir da publicação do extrato no Diário 
da Justiça Eletrônico - DJE. 
DATA DA ASSINATURA: 03 de novembro de 2020. 
 

Termos de doação 
EXTRATO DE TERMO DE DOAÇÃO 
TERMO DE DOAÇÃO Nº 19/2020 
PROCESSO: 20.0.000024214-5 
DOADOR: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins. 
DONATÁRIA: Secretaria da Cidadania e Justiça. 
OBJETO: Doação de Bens em Conformidade com os Artigos 47 e 54 da Portaria nº. 145/2011, o artigo 17, inciso II, alínea “a”, 
da Lei nº 8.666/93. 
DATA DA ASSINATURA: 04 de dezembro de 2020. 
 

DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS 
Portarias 

PORTARIA FÉRIAS Nº 995/2020, de 03 de dezembro de 2020 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e na forma 
da lei,  
CONSIDERANDO o disposto no artigo n° 91 da Lei Complementar nº 10/1996 c/c o artigo n° 86, do Estatuto dos Servidores 
Públicos, Lei 1.818/2007; 
CONSIDERANDO o disposto o artigo nº 59, inciso XXVI da Resolução 17/2009; 
CONSIDERANDO o disposto no Decreto Judiciário nº 99/2013, publicado no DJ nº 3045, de 07 de fevereiro de 2013 e conforme 
solicitação contida no sistema eGESP, 
RESOLVE: 
Art. 1º Suspender as férias da servidora THAIS GABRIELLA GRIGOLO VIGNAGA, matrícula nº 353957, relativas ao período 
aquisitivo 2017/2018, marcadas para o período de 03 a 22/12/2020, a partir de 03/12/2020 até 22/12/2020, assegurado o 
usufruto dos dias remanescentes para o período de 01 a 20/07/2021, em razão de interesse da administração.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA FÉRIAS Nº 996/2020, de 03 de dezembro de 2020 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e na forma 
da lei,  
CONSIDERANDO o disposto no artigo n° 91 da Lei Complementar nº 10/1996 c/c o artigo n° 86, do Estatuto dos Servidores 
Públicos, Lei 1.818/2007; 
CONSIDERANDO o disposto o artigo nº 59, inciso XXVI da Resolução 17/2009; 
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CONSIDERANDO o disposto no Decreto Judiciário nº 99/2013, publicado no DJ nº 3045, de 07 de fevereiro de 2013 e conforme 
solicitação contida no sistema eGESP, 
RESOLVE: 
Art. 1º Suspender as férias da servidora EUGENIA ARANTES FERREIRA, matrícula nº 353370, relativas ao período aquisitivo 
2019/2020, marcadas para o período de 01 a 30/12/2020, a partir de 01/12/2020 até 30/12/2020, assegurado o usufruto dos dias 
remanescentes para o período de 01 a 30/06/2021, em razão de interesse da administração.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA FÉRIAS Nº 997/2020, de 03 de dezembro de 2020 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e na forma 
da lei,  
CONSIDERANDO o disposto no artigo n° 91 da Lei Complementar nº 10/1996 c/c o artigo n° 86, do Estatuto dos Servidores 
Públicos, Lei 1.818/2007; 
CONSIDERANDO o disposto o artigo nº 59, inciso XXVI da Resolução 17/2009; 
CONSIDERANDO o disposto no Decreto Judiciário nº 99/2013, publicado no DJ nº 3045, de 07 de fevereiro de 2013 e conforme 
solicitação contida no sistema eGESP, 
RESOLVE: 
Art. 1º Suspender as férias da servidora ALINE GONÇALVES FRANÇA TONELINE, matrícula nº 260849, relativas ao período 
aquisitivo 2015/2016, marcadas para o período de 25/11 a 13/12/2020, a partir de 02/12/2020 até 13/12/2020, assegurado o 
usufruto dos dias remanescentes para o período de 04 a 15/07/2022, em razão de interesse da administração.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA FÉRIAS Nº 998/2020, de 03 de dezembro de 2020 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e na forma 
da lei,  
CONSIDERANDO o disposto no artigo n° 91 da Lei Complementar nº 10/1996 c/c o artigo n° 86, do Estatuto dos Servidores 
Públicos, Lei 1.818/2007; 
CONSIDERANDO o disposto o artigo nº 59, inciso XXVI da Resolução 17/2009; 
CONSIDERANDO o disposto no Decreto Judiciário nº 99/2013, publicado no DJ nº 3045, de 07 de fevereiro de 2013 e conforme 
solicitação contida no sistema eGESP, 
RESOLVE: 
Art. 1º Suspender as férias do servidor LUCIANO LIMA DE OLIVEIRA, matrícula nº 253158, relativas ao período aquisitivo 
2015/2016, marcadas para o período de 03 a 16/12/2020, a partir de 03/12/2020 até 16/12/2020, assegurado o usufruto dos dias 
remanescentes para o período de 01 a 14/02/2021, em razão de interesse da administração.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA FÉRIAS Nº 999/2020, de 03 de dezembro de 2020 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e na forma 
da lei,  
CONSIDERANDO o disposto no artigo n° 91 da Lei Complementar nº 10/1996 c/c o artigo n° 86, do Estatuto dos Servidores 
Públicos, Lei 1.818/2007; 
CONSIDERANDO o disposto o artigo nº 59, inciso XXVI da Resolução 17/2009; 
CONSIDERANDO o disposto no Decreto Judiciário nº 99/2013, publicado no DJ nº 3045, de 07 de fevereiro de 2013 e conforme 
solicitação contida no sistema eGESP, 
RESOLVE: 
Art. 1º Suspender as férias do servidor LUIS ANTONIO NUNES GONÇALVES, matrícula nº 162652, relativas ao período 
aquisitivo 2016/2017, marcadas para o período de 02 a 31/12/2020, a partir de 02/12/2020 até 31/12/2020, assegurado o 
usufruto dos dias remanescentes para o período de 01 a 30/07/2021, em razão de interesse da administração.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 
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PORTARIA FÉRIAS Nº 1000/2020, de 03 de dezembro de 2020 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e na forma 
da lei,  
CONSIDERANDO o disposto no artigo n° 91 da Lei Complementar nº 10/1996 c/c o artigo n° 86, do Estatuto dos Servidores 
Públicos, Lei 1.818/2007; 
CONSIDERANDO o disposto o artigo nº 59, inciso XXVI da Resolução 17/2009; 
CONSIDERANDO o disposto no Decreto Judiciário nº 99/2013, publicado no DJ nº 3045, de 07 de fevereiro de 2013 e conforme 
solicitação contida no sistema eGESP, 
RESOLVE: 
Art. 1º Suspender as férias da servidora SORAYA VIEIRA CUSTODIO, matrícula nº 124760, relativas ao período aquisitivo 
2018/2019, marcadas para o período de 30/11 a 03/12/2020, a partir de 30/11/2020 até 03/12/2020, assegurado o usufruto dos 
dias remanescentes para o período de 22 a 25/01/2021, em razão de interesse da administração.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA FÉRIAS Nº 1001/2020, de 03 de dezembro de 2020 
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE PARANÃ, ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e na forma 
da lei,  
Considerando o disposto no artigo n° 91 da Lei Complementar nº 10/1996 c/c o artigo n° 86, do Estatuto dos Servidores 
Públicos, Lei 1.818/2007; 
Considerando o disposto no artigo n° 42, inciso I, alínea "c" da Lei Complementar n° 10/1996 e conforme solicitação contida no 
sistema eGESP, 
RESOLVE: 
Art. 1º Suspender as férias da servidora JAQUELINE DA COSTA SILVA SANTANA, matrícula nº 134854, relativas ao período 
aquisitivo 2018/2019, marcadas para o período de 02 a 26/12/2020, a partir de 02/12/2020 até 26/12/2020, assegurado o 
usufruto dos dias remanescentes para o período de 01 a 25/09/2021, em razão de interesse da administração.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Marcio Soares Da Cunha 
Diretor do Foro 

 

PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 754/2020, de 04 de dezembro de 2020 
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE COLMEIA, 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 2020/83207;  
RESOLVE: 
Art. 1º Designar o servidor CLEONE JOSE DE OLIVEIRA , matrícula nº 354276, CEDIDO AO TJTO, para, sem prejuízo de suas 
funções, substituir a servidora SANDRA LAURINDA LOPES, matrícula nº 90161, ocupante do cargo efetivo de CONTADOR-
DISTRIBUIDOR, da COMARCA DE COLMEIA no período de 22/10/2020 a 23/10/2020, com o consequente pagamento, após a 
certificação referente ao período da efetiva substituição.  

Publique-se. Cumpra-se. 
MARCELO ELISEU ROSTIROLLA 

DIRETOR DO FORO - 2ª ENTRÂNCIA  
 

PORTARIA FÉRIAS Nº 1002/2020, de 04 de dezembro de 2020 
A DIRETORA DO FORO DA COMARCA DE PALMAS, ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e na forma 
da lei,  
Considerando o disposto no artigo n° 91 da Lei Complementar nº 10/1996 c/c o artigo n° 86, do Estatuto dos Servidores 
Públicos, Lei 1.818/2007; 
Considerando o disposto no artigo n° 42, inciso I, alínea "c" da Lei Complementar n° 10/1996 e conforme solicitação contida no 
sistema eGESP, 
RESOLVE: 
Art. 1º Suspender as férias do servidor ELIAS PEREIRA DE SOUSA, matrícula nº 352630, relativas ao período aquisitivo 
2016/2017, marcadas para o período de 04 a 18/12/2020, a partir de 04/12/2020 até 18/12/2020, assegurado o usufruto dos dias 
remanescentes para o período de 13 a 27/09/2021, em razão de interesse da administração.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Flavia Afini Bovo 
Diretora do Foro 
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PORTARIA FÉRIAS Nº 1003/2020, de 04 de dezembro de 2020 
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE PARANÃ, ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e na forma 
da lei,  
Considerando o disposto no artigo n° 91 da Lei Complementar nº 10/1996 c/c o artigo n° 86, do Estatuto dos Servidores 
Públicos, Lei 1.818/2007; 
Considerando o disposto no artigo n° 42, inciso I, alínea "c" da Lei Complementar n° 10/1996 e conforme solicitação contida no 
sistema eGESP, 
RESOLVE: 
Art. 1º Suspender as férias da servidora JAQUELINE DA COSTA SILVA SANTANA, matrícula nº 134854, relativas ao período 
aquisitivo 2019/2020, marcadas para o período de 04 a 23/12/2020, a partir de 04/12/2020 até 23/12/2020, assegurado o 
usufruto dos dias remanescentes para o período de 04 a 23/10/2021, em razão de interesse da administração.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Marcio Soares Da Cunha 
Diretor do Foro 

 
PORTARIA FÉRIAS Nº 1004/2020, de 04 de dezembro de 2020 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e na forma 
da lei,  
CONSIDERANDO o disposto no artigo n° 91 da Lei Complementar nº 10/1996 c/c o artigo n° 86, do Estatuto dos Servidores 
Públicos, Lei 1.818/2007; 
CONSIDERANDO o disposto o artigo nº 59, inciso XXVI da Resolução 17/2009; 
CONSIDERANDO o disposto no Decreto Judiciário nº 99/2013, publicado no DJ nº 3045, de 07 de fevereiro de 2013 e conforme 
solicitação contida no sistema eGESP, 
RESOLVE: 
Art. 1º Suspender as férias da servidora FRANCIELLE NOGUEIRA BRAGA, matrícula nº 352072, relativas ao período aquisitivo 
2018/2019, marcadas para o período de 04 a 18/12/2020, a partir de 04/12/2020 até 18/12/2020, assegurado o usufruto dos dias 
remanescentes para o período de 13 a 27/09/2021, em razão de interesse da administração.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA FÉRIAS Nº 1005/2020, de 04 de dezembro de 2020 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e na forma 
da lei,  
CONSIDERANDO o disposto no artigo n° 91 da Lei Complementar nº 10/1996 c/c o artigo n° 86, do Estatuto dos Servidores 
Públicos, Lei 1.818/2007; 
CONSIDERANDO o disposto o artigo nº 59, inciso XXVI da Resolução 17/2009; 
CONSIDERANDO o disposto no Decreto Judiciário nº 99/2013, publicado no DJ nº 3045, de 07 de fevereiro de 2013 e conforme 
solicitação contida no sistema eGESP, 
RESOLVE: 
Art. 1º Suspender as férias da servidora MARIA JACKELLINE GUIMARAES RIBEIRO SILVERIO, matrícula nº 289324, relativas 
ao período aquisitivo 2018/2019, marcadas para o período de 04 a 18/12/2020, a partir de 04/12/2020 até 18/12/2020, 
assegurado o usufruto dos dias remanescentes para o período de 03 a 17/12/2021, em razão de interesse da administração.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA FÉRIAS Nº 1006/2020, de 04 de dezembro de 2020 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e na forma 
da lei,  
CONSIDERANDO o disposto no artigo n° 91 da Lei Complementar nº 10/1996 c/c o artigo n° 86, do Estatuto dos Servidores 
Públicos, Lei 1.818/2007; 
CONSIDERANDO o disposto o artigo nº 59, inciso XXVI da Resolução 17/2009; 
CONSIDERANDO o disposto no Decreto Judiciário nº 99/2013, publicado no DJ nº 3045, de 07 de fevereiro de 2013 e conforme 
solicitação contida no sistema eGESP, 
RESOLVE: 
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Art. 1º Suspender as férias do servidor EVERTON PEDROZA ROCHA DOS SANTOS, matrícula nº 352883, relativas ao período 
aquisitivo 2016/2017, marcadas para o período de 04 a 18/12/2020, a partir de 04/12/2020 até 18/12/2020, assegurado o 
usufruto dos dias remanescentes para o período de 01 a 15/05/2021, em razão de interesse da administração.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA FÉRIAS Nº 1007/2020, de 04 de dezembro de 2020 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e na forma 
da lei,  
CONSIDERANDO o disposto no artigo n° 91 da Lei Complementar nº 10/1996 c/c o artigo n° 86, do Estatuto dos Servidores 
Públicos, Lei 1.818/2007; 
CONSIDERANDO o disposto o artigo nº 59, inciso XXVI da Resolução 17/2009; 
CONSIDERANDO o disposto no Decreto Judiciário nº 99/2013, publicado no DJ nº 3045, de 07 de fevereiro de 2013 e conforme 
solicitação contida no sistema eGESP, 
RESOLVE: 
Art. 1º Suspender as férias do servidor SIMÃO BARROS DA SILVA, matrícula nº 353403, relativas ao período aquisitivo 
2015/2016, marcadas para o período de 04/12 a 02/01/2021, a partir de 04/12/2020 até 02/01/2021, assegurado o usufruto dos 
dias remanescentes para o período de 01 a 30/07/2021, em razão de interesse da administração.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA FÉRIAS Nº 1008/2020, de 04 de dezembro de 2020 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e na forma 
da lei,  
CONSIDERANDO o disposto no artigo n° 91 da Lei Complementar nº 10/1996 c/c o artigo n° 86, do Estatuto dos Servidores 
Públicos, Lei 1.818/2007; 
CONSIDERANDO o disposto o artigo nº 59, inciso XXVI da Resolução 17/2009; 
CONSIDERANDO o disposto no Decreto Judiciário nº 99/2013, publicado no DJ nº 3045, de 07 de fevereiro de 2013 e conforme 
solicitação contida no sistema eGESP, 
RESOLVE: 
Art. 1º Suspender as férias da servidora ANA PAULA RIBEIRO SOARES, matrícula nº 353558, relativas ao período aquisitivo 
2017/2018, marcadas para o período de 04 a 18/12/2020, a partir de 04/12/2020 até 18/12/2020, assegurado o usufruto dos dias 
remanescentes para o período de 03 a 17/12/2021, em razão de interesse da administração.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA FÉRIAS Nº 1009/2020, de 04 de dezembro de 2020 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e na forma 
da lei,  
CONSIDERANDO o disposto no artigo n° 91 da Lei Complementar nº 10/1996 c/c o artigo n° 86, do Estatuto dos Servidores 
Públicos, Lei 1.818/2007; 
CONSIDERANDO o disposto o artigo nº 59, inciso XXVI da Resolução 17/2009; 
CONSIDERANDO o disposto no Decreto Judiciário nº 99/2013, publicado no DJ nº 3045, de 07 de fevereiro de 2013 e conforme 
solicitação contida no sistema eGESP, 
RESOLVE: 
Art. 1º Suspender as férias da servidora LESLYE SANDRA OLIVEIRA CRUZ, matrícula nº 81652, relativas ao período aquisitivo 
2015/2016, marcadas para o período de 04 a 18/12/2020, a partir de 04/12/2020 até 18/12/2020, assegurado o usufruto dos dias 
remanescentes para o período de 02 a 16/08/2021, em razão de interesse da administração.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 
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PORTARIA FÉRIAS Nº 1010/2020, de 04 de dezembro de 2020 
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE PORTO NACIONAL, ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e 
na forma da lei,  
Considerando o disposto no artigo n° 91 da Lei Complementar nº 10/1996 c/c o artigo n° 86, do Estatuto dos Servidores 
Públicos, Lei 1.818/2007; 
Considerando o disposto no artigo n° 42, inciso I, alínea "c" da Lei Complementar n° 10/1996 e conforme solicitação contida no 
sistema eGESP, 
RESOLVE: 
Art. 1º Suspender as férias da servidora ALESSANDRA SOUZA FONTOURA, matrícula nº 354022, relativas ao período 
aquisitivo 2019/2020, marcadas para o período de 25/11 a 18/12/2020, a partir de 09/12/2020 até 18/12/2020, assegurado o 
usufruto dos dias remanescentes para o período de 08 a 17/06/2021, em razão de interesse da administração.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Adhemar Chufalo Filho 
Diretor do Foro 

 
PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 755/2020, de 04 de dezembro de 2020 
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE PORTO NACIONAL, 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 2020/83230;  
RESOLVE: 
Art. 1º Designar a servidora FABIANA DRUDI, matrícula nº 277922, TÉCNICO JUDICIÁRIO, para, sem prejuízo de suas 
funções, substituir o servidor EBENEZER RODRIGUES ANDRADE, matrícula nº 80949, ocupante do cargo efetivo de OFICIAL 
DE JUSTIÇA AVALIADOR, da COMARCA DE PORTO NACIONAL no período de 20/11/2020 a 08/12/2020, com o consequente 
pagamento, após a certificação referente ao período da efetiva substituição.  

Publique-se. Cumpra-se. 
ADHEMAR CHUFALO FILHO 

DIRETOR DO FORO - 3ª ENTRÂNCIA  
 
PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 756/2020, de 04 de dezembro de 2020 
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE PORTO NACIONAL, 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 2020/83230;  
RESOLVE: 
Art. 1º Designar a servidora ALESSANDRA SOUZA FONTOURA, matrícula nº 354022, CEDIDA AO TJTO, para, sem prejuízo 
de suas funções, substituir o servidor EBENEZER RODRIGUES ANDRADE, matrícula nº 80949, ocupante do cargo efetivo de 
OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR, da COMARCA DE PORTO NACIONAL no período de 09/12/2020 a 18/12/2020, com o 
consequente pagamento, após a certificação referente ao período da efetiva substituição.  

Publique-se. Cumpra-se. 
ADHEMAR CHUFALO FILHO 

DIRETOR DO FORO - 3ª ENTRÂNCIA  
 
PORTARIA FÉRIAS Nº 1011/2020, de 04 de dezembro de 2020 
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE COLINAS DO TOCANTINS, ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições 
legais e na forma da lei,  
Considerando o disposto no artigo n° 91 da Lei Complementar nº 10/1996 c/c o artigo n° 86, do Estatuto dos Servidores 
Públicos, Lei 1.818/2007; 
Considerando o disposto no artigo n° 42, inciso I, alínea "c" da Lei Complementar n° 10/1996 e conforme solicitação contida no 
sistema eGESP, 
RESOLVE: 
Art. 1º Suspender as férias da servidora ILDIVANIA SOARES DE OLIVEIRA SANTOS, matrícula nº 106076, relativas ao período 
aquisitivo 2019/2020, marcadas para o período de 04 a 18/12/2020, a partir de 04/12/2020 até 18/12/2020, assegurado o 
usufruto dos dias remanescentes para o período de 08 a 22/03/2021, em razão de interesse da administração.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Marcelo Laurito Paro 
Diretor do Foro 

 
 



ANO XXXII-DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 4868 PALMAS-TO, SEXTA-FEIRA, 04 DE DEZEMBRO DE 2020 77 

 

 
 

PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 757/2020, de 04 de dezembro de 2020 
A DIRETORA DO FORO DA COMARCA DE PALMAS, 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 2020/83239;  
RESOLVE: 
Art. 1º Designar a servidora HERICELIA DA SILVA AGUIAR BORGES, matrícula nº 292439, TÉCNICO JUDICIÁRIO, para, sem 
prejuízo de suas funções, substituir o servidor RENATO RODRIGUES DE SOUZA, matrícula nº 213958, ocupante do cargo 
efetivo de ESCRIVÃO JUDICIAL, da COMARCA DE PALMAS no período de 09/12/2020 a 11/12/2020, com o consequente 
pagamento, após a certificação referente ao período da efetiva substituição.  

Publique-se. Cumpra-se. 
FLAVIA AFINI BOVO 

DIRETORA DO FORO - 3ª ENTRÂNCIA  
 
PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 758/2020, de 04 de dezembro de 2020 
A DIRETORA DO FORO DA COMARCA DE PALMAS, 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 2020/83240;  
RESOLVE: 
Art. 1º Designar a servidora HERICELIA DA SILVA AGUIAR BORGES, matrícula nº 292439, TÉCNICO JUDICIÁRIO, para, sem 
prejuízo de suas funções, substituir o servidor RENATO RODRIGUES DE SOUZA, matrícula nº 213958, ocupante do cargo 
efetivo de ESCRIVÃO JUDICIAL, da COMARCA DE PALMAS no período de 14/12/2020 a 16/12/2020, com o consequente 
pagamento, após a certificação referente ao período da efetiva substituição.  

Publique-se. Cumpra-se. 
FLAVIA AFINI BOVO 

DIRETORA DO FORO - 3ª ENTRÂNCIA  
 
PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 759/2020, de 04 de dezembro de 2020 
A DIRETORA DO FORO DA COMARCA DE PALMAS, 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 2020/83242;  
RESOLVE: 
Art. 1º Designar a servidora HERICELIA DA SILVA AGUIAR BORGES, matrícula nº 292439, TÉCNICO JUDICIÁRIO, para, sem 
prejuízo de suas funções, substituir o servidor RENATO RODRIGUES DE SOUZA, matrícula nº 213958, ocupante do cargo 
efetivo de ESCRIVÃO JUDICIAL, da COMARCA DE PALMAS no período de 17/12/2020 a 18/12/2020, com o consequente 
pagamento, após a certificação referente ao período da efetiva substituição.  

Publique-se. Cumpra-se. 
FLAVIA AFINI BOVO 

DIRETORA DO FORO - 3ª ENTRÂNCIA  
 
PORTARIA FÉRIAS Nº 1012/2020, de 04 de dezembro de 2020 
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE ALVORADA, ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e na 
forma da lei,  
Considerando o disposto no artigo n° 91 da Lei Complementar nº 10/1996 c/c o artigo n° 86, do Estatuto dos Servidores 
Públicos, Lei 1.818/2007; 
Considerando o disposto no artigo n° 42, inciso I, alínea "c" da Lei Complementar n° 10/1996 e conforme solicitação contida no 
sistema eGESP, 
RESOLVE: 
Art. 1º Suspender as férias da servidora REJANE CONCEICAO DE SOUSA, matrícula nº 89432, relativas ao período aquisitivo 
2017/2018, marcadas para o período de 04 a 18/12/2020, a partir de 04/12/2020 até 18/12/2020, assegurado o usufruto dos dias 
remanescentes para o período de 01 a 15/03/2021, em razão de interesse da administração.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Fabiano Goncalves Marques 
Diretor do Foro 
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Des. PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO (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) 
Desª. ÂNGELA MARIA R .PRUDENTE(Vogal) 
 

2ª TURMA JULGADORA 
Des. MARCO VILLAS BOAS (Relator) 
Desª. ÂNGELA MARIA R .PRUDENTE (Vogal) 
Juiz JOCY G. DE ALMEIDA EM SUBST. Des. RONALDO 
EURÍPEDES (Vogal) 
 

3ª TURMA JULGADORA 
Desª. ÂNGELA MARIA R. PRUDENTE (Relatora) 
Juiz JOCY G. DE ALMEIDA EM SUBST. Des. RONALDO 
EURÍPEDES (Vogal) 
Des. EURÍPEDES LAMOUNIER (Vogal) 

4ª TURMA JULGADORA 
Juiz JOCY G. DE ALMEIDA EM SUBST. Des. RONALDO 
EURÍPEDES (Relator) 
Des. EURÍPEDES LAMOUNIER (Vogal) 
Des. MOURA FILHO (Vogal) 
 

5ª TURMA JULGADORA 
Des EURÍPEDES LAMOUNIER (Relator) 
Des. MOURA FILHO (Vogal) 
Des. MARCO VILLAS BOAS (Vogal) 
 

1ª CÂMARA CRIMINAL 
Juiz JOCY G. DE ALMEIDA EM SUBST. Des. RONALDO 
EURÍPEDES  
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) 
Juiz JOCY G. DE ALMEIDA EM SUBST. Des. RONALDO 
EURÍPEDES (Vogal) 
 

3ª TURMA JULGADORA 
Desª. ÂNGELA MARIA R .PRUDENTE (Relatora) 
Juiz JOCY G. DE ALMEIDA EM SUBST. Des. RONALDO 
EURÍPEDES (Revisor) 
Des. EURÍPEDES LAMOUNIER (Vogal) 
 

4ª TURMA JULGADORA 
Juiz JOCY G. DE ALMEIDA EM SUBST. 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) 
Des. PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO (Vogal) 
 

4ª TURMA JULGADORA 
Desª ETELVINA MARIA SAMPAIO (Relatora) 
Des. PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO (Revisor) 
Juíz JOSÉ RIBAMAR MENDES JÚNIOR EM SUBST. DES. 
AMADO CILTON (Vogal) 
 

5ª TURMA JULGADORA 
Des. PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO (Relator) 
Juíz JOSÉ RIBAMAR MENDES JÚNIOR EM SUBST. DES. 
AMADO CILTON (Revisor) 
Des. JACQUELINE ADORNO (Vogal) 
 

CONSELHO DA MAGISTRATURA 
Des. HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO 
Desª. ÂNGELA MARIA R. PRUDENTE  
Des. JOÃO RIGO GUIMARÃES 
Desª. ETELVINA MARIA SAMPAIO FELIPE  
Desª.  JACQUELINE ADORNO (Membro) 
 

Secretária: RITA DE CÁCIA ABREU DE AGUIAR  
Sessões: 1ª e 3ª quintas-feiras do mês, 09h00. 
 

COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO 
Des. EURÍPEDES LAMOUNIER 
Desª. MAYSA VENDRAMINI ROSAL 

Desª. ETELVINA MARIA SAMPAIO FELIPE 
Des. MOURA FILHO (Suplente) 
Sessão de distribuição: Diariamente às 16h00 em sessões 
públicas. 
 

COMISSÃO DE DISTRIBUIÇÃO E COORDENAÇÃO  
Des. HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO 
Desª. ÂNGELA MARIA RIBEIRO PRUDENTE  
Des. JOÃO RIGO GUIMARÃES  
 

Desª. ETELVINA MARIA SAMPAIO FELIPE (Suplente) 
 

COMISSÃO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 
Desª. ÂNGELA MARIA RIBEIRO PRUDENTE  
Des. EURÍPEDES LAMOUNIER 
Desª. MAYSA VENDRAMINI ROSAL  
Desª. ETELVINA MARIA SAMPAIO FELIPE (Suplente) 
 

COMISSÃO DE JURISPRUDÊNCIA E DOCUMENTAÇÃO 
Desª. JACQUELINE ADORNO  
Desª. ÂNGELA MARIA RIBEIRO PRUDENTE  
Desª. MAYSA VENDRAMINI ROSAL 
Des. EURÍPEDES LAMOUNIER (Suplente) 
 

COMISSÃO DE REGIMENTO E ORGANIZAÇÃO 
JUDICIÁRIA 
Des. MARCO VILLAS BOAS 
Desª. JACQUELINE ADORNO  
Desª. MAYSA VENDRAMINI ROSAL  
Desª. ÂNGELA MARIA RIBEIRO PRUDENTE (Suplente) 
 

COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E 
PLANEJAMENTO 
Des. HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO 
Desª. ÂNGELA MARIA RIBEIRO PRUDENTE 
Des. JOÃO RIGO GUIMARÃES  
Desª. ETELVINA MARIA SAMPAIO FELIPE (Suplente) 
 

OUVIDORIA  
Des. MOURA FILHO 
 

ESMAT 
DIRETOR GERAL DA ESMAT 
DESEMBARGADOR MARCO VILLAS BOAS 
1ª DIRETORA ADJUNTA: Desª. ETELVINA MARIA 
SAMPAIO FELIPE 
2º DIRETOR ADJUNTO: Juiz JOSÉ RIBAMAR M. Jr  
3º DIRETOR ADJUNTO: Juiz WELLINGTON 
MAGALHÃES 
DIRETORA EXECUTIVA 

ANA BEATRIZ DE O. PRETTO 
 

COORDENAÇÃO DO CENTRO JUDICIÁRIO DE 
SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA DE 2º GRAU 
Desª. ÂNGELA MARIA RIBEIRO PRUDENTE 
 

DIRETORIAS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
 

DIRETOR GERAL  
JONAS DEMOSTENE RAMOS 
DIRETOR ADMINISTRATIVO  
RONILSON PEREIRA DA SILVA 
DIRETOR  FINANCEIRO 
GIZELSON MONTEIRO DE MOURA 
DIRETORA DO CENTRO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 
KÉZIA REIS DE SOUZA 
DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 
MARCELO LEAL DE ARAUJO BARRETO 
DIRETOR JUDICIÁRIO 
FRANCISCO DE ASSIS SOBRINHO 
DIRETOR DE GESTÃO DE PESSOAS  
ANTÔNIO JOSÉ FERREIRA DE REZENDE 
DIRETOR DE INFRA-ESTRUTURA E OBRAS 
ROGÉRIO JOSÉ CANALLI 
DIRETOR DA CONTROLADORIA INTERNA 
SIDNEY ARAUJO SOUSA 
 

 

Divisão Diário da Justiça 
 

JOANA P. AMARAL NETA 
Chefe de Serviço 

 

DIÓGENES MIRANDA TEIXEIRA 
Técnico Judiciário  

 

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

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

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

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