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SEÇÃO JUDICIAL 

2ª CÂMARA CÍVEL 
SECRETÁRIO: CARLOS GALVÃO CASTRO NETO 

Intimações de acórdãos 
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0007107-24.2020.8.27.2700/TO 
PROCESSO ORIGINÁRIO: Nº 0014752-57.2018.8.27.2737/TO 
RELATOR: JUIZ JOCY GOMES DE ALMEIDA 

AGRAVANTE: REPRESENTAÇÃO SANTOS E SANTOS LTDA-ME 
ADVOGADO: EDUARDO ANTONIO FELKL KÜMMEL – OAB/RS 030717 
AGRAVADO: RUDI WALDI WEBER 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO  

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS VIA SISTEMA BACENJUD. 
INDEFERIMENTO EM PRIMEIRO GRAU EM RAZÃO DO ARTIGO 36 DA NOVA LEI DE ABUSO DE AUTORIDADE. DECISÃO 
REFORMADA. RECURSO PROVIDO. 1. Consoante se infere do art. 36 da Lei nº 13.869/2019, o crime não se consuma apenas 
com o bloqueio de numerário. Esse bloqueio deve ser qualificado pela extrapolação exacerbada do valor estimado para 

satisfação da dívida. Não bastasse, é preciso que o juiz deixe de corrigir o excesso, após instado a tanto por meio de 
manifestação da parte que demonstre o excesso da medida. 2. O ato judicial de penhora “online” de ativos financeiros tem claro 
embasamento legal, vez que é expressamente previsto nos artigos 835, I, e 854 do CPC. 3. Agravo de Instrumento conhecido e 
provido. 

ACÓRDÃO: A a Egrégia 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por unanimidade, DAR 
PROVIMENTO ao recurso para determinar, de imediato, que o juízo a quo promova a realização de buscas via BACENJUD em 
desfavor da parte agravada, observado o limite do valor executado e o disposto no art. 854 do CPC, nos termos do voto do(a) 
Relator(a). Palmas, 10 de fevereiro de 2021. 

 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 5012114-34.2011.8.27.2729/TO 
RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ DE MOURA FILHO 
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO (AUTOR) 

PROC. JUSTIÇA: JOSÉ MARIA DA SILVA JÚNIOR   
APELADO: CARLOS HENRIQUE AMORIM (RÉU) 
ADVOGADOS: PÚBLIO BORGES ALVES – OAB/TO 002365, MARESSA MARINHO DE CARVALHO BARBOSA – OAB/TO 
010216, JORDANA SOUSA OLIVEIRA – OAB/TO 010260 E NÁTHALLY MICKAELLY DA COSTA SALES – OAB/TO 010360 

APELADO: ESTADO DO TOCANTINS (RÉU) 
PROC. ESTADO: NIVAIR VIEIRA BORGES   
APELADO: HAROLDO CARNEIRO RASTOLDO (RÉU) 
ADVOGADO: HAROLDO CARNEIRO RASTOLDO – OAB/TO 797 

APELADO: JOSÉ ANÍBAL RODRIGUES ALVES LAMATTINA (RÉU) 
ADVOGADO: BENEDITO DOS SANTOS GONÇALVES – OAB/TO 000618 
APELADA: ROSANA MEDEIROS FERREIRA ALBUQUERQUE (RÉU) 
ADVOGADOS: JORGE AUGUSTO MAGALHÃES ROCHA – OAB/TO 004454 E CÉLIO HENRIQUE MAGALHAES ROCHA – 

OAB/TO 03115B E NATANRY HELENA DE SOUZA BASTOS – OAB/TO 05668B 
APELADO: RUY ADRIANO RIBEIRO (RÉU) 
ADVOGADO: SANDALO BUENO DO NASCIMENTO – OAB/TO 06375A 
APELADO: RODOLFO DE JESUS (RÉU) 

ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO  
EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRELIMINARES AFASTADAS. AUSÊNCIA 
DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE OCORRÊNCIA DA CONDUTA ÍMPROBA. VENDA DIRETA DE LOTES PELA ADMINISTRAÇÃO 
PÚBLICA. PREVISÃO LEGAL NA LEGISLAÇÃO ESTADUAL. DISPENSA DE LICITAÇÃO. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO 

ART. 17, I, “F”, LEI Nº 8.666/93. PREJUÍZO AO ERÁRIO NÃO DEMONSTRADO. CONFIGURAÇÃO. ATO DE IMPROBIDADE 
NÃO CARACTERIZADO. REJEIÇÃO DA AÇÃO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Após a 
emenda da inicial promovida pelo MPE de origem, o Juiz de primeira instância proferiu a sentença apelada analisando o 
recebimento ou não da Ação Civil Pública, após colher novamente manifestação dos requeridos, o que deixa claro que houve a 

instauração do contraditório, sendo esta uma fase procedimental expressamente prevista no artigo 17, § 8º, da Lei nº 8.429/92. 2. 
A sentença anteriormente desconstituída oportunizou a emenda da inicial pelo Ministério Público, cumprindo, assim, com 
exatidão o comando do aresto proferido pelo TJTO. 3. Não se constata indícios de ocorrência de improbidade administrativa com 
a possibilidade de conduta ímproba dos recorridos, pois a efetuação de vendas diretas de imóveis pela Administração Pública foi 

regularmente prevista pelas Leis Estaduais nº 2.021/2009 e 2.758/2013, bem como a dispensa licitação encontra-se amparada 
no art. 17, inc. I, alínea “f”, Lei nº 8.666/93. 4. O Tribunal de Contas do Estado, analisando os contratos celebrados, concluiu pela 
não comprovação da ocorrência de dano ao erário, conforme Acórdão 866/2017-TCE-TO - 1ª. Câmara (Tomada de Contas - 
6406 /2011, Prestação de Contas - 6587/2011 e Processo Administrativo 920/2011), o qual analisou os contratos celebrados e 

não encontrou qualquer indício de dano ao erário, até porque a alienação tomou por base o valor venal do imóvel consignado na  
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Planta de Valores Genéricos editada pela Prefeitura Municipal de Palmas – Lei Municipal nº 1.593/2008, que serve de base para 
a cobrança de taxas e tributos, orientando toda a atividade pública imobiliária e tributária, obstando, por uma questão de 
coerência, o recebimento da presente ação civil pública. 5. O Supremo Tribunal Federal, recentemente, no julgamento da ADI 
5.333/TO, de relatoria da Min. CÁRMEN LÚCIA, decidiu pela constitucionalidade do art. 3º e o parágrafo único do art. 6º da Lei nº 

2.758/2013 do Estado do Tocantins. 6. Diante da inexistência de indícios mínimos do alegado ato de improbidade administrativa, 
se mostra plausível a rejeição da ação, nos termos do artigo 17, § 8º, da Lei de Improbidade Administrativa, com a consequente 
extinção do processo. 7. Recurso conhecido e improvido, com o fim de manter incólume a sentença de primeiro grau. 
ACÓRDÃO: Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador EURÍPEDES LAMOUNIER, na 2ª SESSÃO VIRTUAL 

ORDINÁRIA, a 5ª TURMA JULGADORA da 2ª CÂMARA CÍVEL, decidiu, por unanimidade, NEGAR-LHE PROVIMENTO, para 
manter incólume a sentença de primeiro grau. Sem honorários advocatícios recursais, em razão da natureza da ação, nos termos 
do voto do Relator ADOLFO AMARO MENDES. Votaram acompanhando o Relator os Desembargadores ANGELA MARIA 
RIBEIRO PRUDENTE e MARCO ANTHONY STEVESON VILLAS BOAS. A Douta Procuradoria-Geral de Justiça esteve 

representada pelo Procurador de Justiça ADRIANO CÉSAR PEREIRA DAS NEVES. Palmas, 10 de fevereiro de 2021. 
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002982-32.2020.8.27.2726/TO 
PROCESSO ORIGINÁRIO: Nº 0002982-32.2020.8.27.2726/TO 

RELATOR: JUIZ JOCY GOMES DE ALMEIDA 
APELANTE: JOÃO ROCHA DE ARAÚJO (AUTOR) 
ADVOGADOS: ARNALDO FRANCELINO DE MOURA – OAB/TO 005906, FRED MARTINS DA SILVA – OAB/TO 010212 E 
ANDRE FRANCELINO DE MOURA – OAB/TO 002621 

APELADO: BANCO BRADESCO S.A. (RÉU) 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO  
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C CONVERSÃO DE 
CONTA CORRENTE PARA CONTA CORRENTE COM PACOTE DE TARIFAS ZERO, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMENDA À INICIAL. DETERMINAÇÃO DE JUNTADA DE TODOS OS EXTRATOS 
BANCÁRIOS QUE EMBASEM O DANO MATERIAL REQUERIDO, COM A CONSEQUENTE ALTERAÇÃO DO VALOR DA 
CAUSA. EXIGÊNCIA DO ART. 320, DO CPC ATENDIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA 
DESCONSTITUÍDA. 1. A extinção do feito sem resolução de mérito em decorrência do desatendimento à determinação de 

emenda à inicial, consistente na apresentação de todos os extratos relativos ao período no qual se alega ter havido os descontos 
ilegítimos ou a alteração do valor da causa ajustando-a ao valor comprovado não se mostra razoável, porquanto houve a 
comprovação da realização de desconto no benefício do autor, sendo este suficiente para o prosseguimento da ação. 2.  A 
ausência de todas as comprovações acerca do dano material requestado com a inicial, não pode ensejar o seu indeferimento e 

consequente extinção, posto que a repetição do suposto indébito é apenas um dos pedidos formulados na inicial, podendo 
implicar tão somente na improcedência do pedido relativo ao dano material ou  na limitação do quantum a ser restituído,  aos 
valores comprovadamente descontados, tal como preceitua o parágrafo único, do art. 42, do CDC. 3. Recurso conhecido e 
provido. Sentença desconstituída. 

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 ao apelo, para desconstituir a sentença 
combatida, determinando o retorno dos autos à origem para o prosseguimento do feito, nos termos do voto do(a) Relator(a). 
Palmas, 10 de fevereiro de 2021. 

 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003253-41.2020.8.27.2726/TO 
PROCESSO ORIGINÁRIO: Nº 0003253-41.2020.8.27.2726/TO 
RELATOR: JUIZ JOCY GOMES DE ALMEIDA 

APELANTE: FRANCISCO DA SILVA COSTA (AUTOR) 
ADVOGADOS: ARNALDO FRANCELINO DE MOURA – OAB/TO 005906, ANDRE FRANCELINO DE MOURA – OAB/TO 
002621 E FRED MARTINS DA SILVA – OAB/TO 010212 
APELADO: BANCO BRADESCO S.A. (RÉU) 

ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO  
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C CONVERSÃO DE 
CONTA CORRENTE PARA CONTA CORRENTE COM PACOTE DE TARIFAS ZERO, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E 
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMENDA À INICIAL. DETERMINAÇÃO DE JUNTADA DE TODOS OS EXTRATOS 

BANCÁRIOS QUE EMBASEM O DANO MATERIAL REQUERIDO, COM A CONSEQUENTE ALTERAÇÃO DO VALOR DA 
CAUSA. EXIGÊNCIA DO ART. 320, DO CPC ATENDIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA 
DESCONSTITUÍDA. 1. A extinção do feito sem resolução de mérito em decorrência do desatendimento à determinação de 
emenda à inicial, consistente na apresentação de todos os extratos relativos ao período no qual se alega ter havido os descontos 

ilegítimos ou a alteração do valor da causa ajustando-a ao valor comprovado não se mostra razoável, porquanto houve a 
comprovação da realização de desconto no benefício do autor, sendo este suficiente para o prosseguimento da ação. 2.  A 
ausência de todas as comprovações acerca do dano material requestado com a inicial, não pode ensejar o seu indeferimento e 
consequente extinção, posto que a repetição do suposto indébito é apenas um dos pedidos formulados na inicial, podendo 

implicar tão somente na improcedência do pedido relativo ao dano material ou  na limitação do quantum a ser restituído,  aos 
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valores comprovadamente descontados, tal como preceitua o parágrafo único, do art. 42, do CDC. 3. Recurso conhecido e 
provido. Sentença desconstituída. 
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 ao apelo, para desconstituir a sentença 

combatida, determinando o retorno dos autos à origem para o prosseguimento do feito, nos termos do voto do(a) Relator(a). 
Palmas, 10 de fevereiro de 2021. 
 
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0013614-98.2020.8.27.2700/TO 

PROCESSO ORIGINÁRIO: Nº 0005022-26.2020.8.27.2713/TO 
RELATOR: JUIZ JOCY GOMES DE ALMEIDA 
AGRAVANTE: UENES DE SOUSA ARAÚJO 
ADVOGADO: VINICIUS DE SOUZA CAETANO – OAB/TO 009292 

AGRAVADO: RAFAEL FERRARE DI NANDO RESENDE BARBOSA 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO  
INTERESSADO: AUTORIDADE COATORA - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO TOCANTINS - COLINAS DO 
TOCANTINS 

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA DE COMISSÃO DE CORRETAGEM. RECURSO AVIADO 
PELO AUTOR. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. ELEMENTOS QUE DEMONSTRAM A INCAPACIDADE FINANCEIRA 
DO 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 o agravante percebe a título de remuneração (R$ 1.045,00 – mil e quarenta e cinco 
reais) e o alto valor da causa (R$ 150.000,00 – cento e cinquenta mil reais). 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. O 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, para conceder a gratuidade da justiça ao 

autor/agravante, nos termos do voto do(a) Relator(a). Palmas, 10 de fevereiro de 2021. 
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003173-77.2020.8.27.2726/TO 
PROCESSO ORIGINÁRIO: Nº 0003173-77.2020.8.27.2726/TO 

RELATOR: JUIZ JOCY GOMES DE ALMEIDA 
APELANTE: MARIA JOSÉ ALVES DA MOTA (AUTOR) 
ADVOGADOS: ARNALDO FRANCELINO DE MOURA – OAB/TO 005906, ANDRE FRANCELINO DE MOURA – OAB/TO 
002621 E FRED MARTINS DA SILVA – OAB/TO 010212 

APELADO: BANCO BRADESCO S.A. (RÉU) 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO  
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C CONVERSÃO DE 
CONTA CORRENTE PARA CONTA CORRENTE COM PACOTE DE TARIFAS ZERO, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMENDA À INICIAL. DETERMINAÇÃO DE JUNTADA DE TODOS OS EXTRATOS 
BANCÁRIOS QUE EMBASEM O DANO MATERIAL REQUERIDO, COM A CONSEQUENTE ALTERAÇÃO DO VALOR DA 
CAUSA. EXIGÊNCIA DO ART. 320, DO CPC ATENDIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA 
DESCONSTITUÍDA. 1. A extinção do feito sem resolução de mérito em decorrência do desatendimento à determinação de 

emenda à inicial, consistente na apresentação de todos os extratos relativos ao período no qual se alega ter havido os descontos 
ilegítimos ou a alteração do valor da causa ajustando-a ao valor comprovado não se mostra razoável, porquanto houve a 
comprovação da realização de desconto no benefício do autor, sendo este suficiente para o prosseguimento da ação. 2.  A 
ausência de todas as comprovações acerca do dano material requestado com a inicial, não pode ensejar o seu indeferimento e 

consequente extinção, posto que a repetição do suposto indébito é apenas um dos pedidos formulados na inicial, podendo 
implicar tão somente na improcedência do pedido relativo ao dano material ou  na limitação do quantum a ser restituído,  aos 
valores comprovadamente descontados, tal como preceitua o parágrafo único, do art. 42, do CDC. 3. Recurso conhecido e 
provido. Sentença desconstituída. 

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 ao apelo, para desconstituir a sentença 
combatida, determinando o retorno dos autos à origem para o prosseguimento do feito, nos termos do voto do(a) Relator(a). 
Palmas, 10 de fevereiro de 2021. 

 
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0035451-98.2019.8.27.0000/TO 
RELATOR: DESEMBARGADOR EURÍPEDES LAMOUNIER 
AGRAVANTE: ESTADO DO TOCANTINS 

PROC. ESTADO: NIVAIR VIEIRA BORGES  
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AGRAVADO: SERRA DOURADA IND. E COM. DE GRAOS LTDA 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO  
AGRAVADO: LEOLMINDO FRANCISCO  
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO  

AGRAVADO: JONAS DE SOUZA MENDES   
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO  
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – PENHORA DE ATIVOS FINACEIROS – SUSPENSÃO DE MEDIDAS 
EXPROPRIATÓRIAS POR FORÇA DE EVENTUAIS CONSEQUENCIAS ADVINDAS DA APLICABILIDADE DA LEI 13.869/19 – 

IMPLAUSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A justificativa do magistrado para revogar a decisão que havia 
conferido a pare o bloqueio de ativos financeiros por suposta possibilidade de incorrer na figura típica do Art. 36 da Lei nº 
13.869/2019, constitui em indevida negativa de exercício do dever funcional, afastando dos cidadãos a sua garantia fundamental 
de Acesso à Justiça. A referida norma não pune o erro humano, o debate jurídico, a atuação escorreita do magistrado que, 

mesmo abarrotado de serviço, sempre busca exercer sua atividade da melhor forma possível. A lei visa punir apenas o agente 
público que, conforme amplamente indicado, atua com a finalidade de prejudicar outrem ou beneficiar a si mesmo ou a terceiro, 
ou, ainda, por mero capricho ou satisfação pessoal, hipóteses não aplicáveis à espécie. Recurso conhecido e provido.  
ACÓRDÃO: A a Egrégia 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por unanimidade, conhecer do 

presente para e dar-lhe no sentido de cassar a decisão atacada para restabelecer os efeitos da decisão revogada, nos termos do 
voto do(a) Relator(a). Palmas, 10 de fevereiro de 2021. 
 
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0007164-42.2020.8.27.2700/TO 

PROCESSO ORIGINÁRIO: Nº 0002313-19.2015.8.27.2737/TO 
RELATOR: DESEMBARGADOR MARCO ANTHONY STEVESON VILLAS BOAS 
AGRAVANTE: BANCO DA AMAZÔNIA S/A 
ADVOGADOS: DANILO AMÂNCIO CAVALCANTI – OAB/GO 029191, FERNANDA RAMOS RUIZ – OAB/TO 001965, 

ALESSANDRO DE PAULA CANEDO – OAB/TO 01334A, MAURICIO CORDENONZI – OAB/TO 02223B E ADRIANA SILVA 
RABELO – OAB/AC 002609   
AGRAVADO: MARCUS AUGUSTO PARRIÃO SARAIVA 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO  

EMENTA: 1. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. EMBARGOS À 
EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E 
PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. DECISÃO SINGULAR MANTIDA. 1.1 É imprescindível 
a presença de requisitos legais hábeis em comprovar a precisão do direito invocado (probabilidade do direito e o perigo de dano 

ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil), a fim possibilitar reforma da 
decisão proferida pelo magistrado de primeiro grau. 1.2 Mantém-se a decisão recorrida, sobretudo pela existência de Embargos 
à Execução pendente de julgamento, com possibilidade de homologação de acordo entre as partes, tornando controvertida a 
obrigação executada. 1.3 No caso dos autos deve preponderar o poder geral de cautela do juízo, porquanto o prosseguimento à 

execução poderia resultar em danos irreparáveis ao agravado, na medida em que o imóvel poderia ser arrematado e o bem 
repassado em favor de terceiros, sem que houvesse uma certeza acerca da questão fática sobre efetivo prejuízo do banco 
agravante aguardar o julgamento final do presente recurso. Logo a manutenção da decisão agravada é medida que se impõem. 
ACÓRDÃO: A a Egrégia 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por unanimidade, negar 

provimento ao Agravo de Instrumento, confirmando a decisão monocrática constante do Evento 2, que manteve inalterada a 
decisão recorrida, porque ausentes os requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, nos termos do voto do(a) 
Relator(a). Palmas, 10 de fevereiro de 2021. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001576-81.2012.8.27.2721/TO 
RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ DE MOURA FILHO 
APELANTE: MARIA RITA FEITOSA DOS SANTOS (AUTOR) 
DEF. PÚBLICA: ALDAÍRA PARENTE MORENO BRAGA (DPE)   

APELADO: JOSÉ PEREIRA DA SILVA (RÉU) 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO  
APELADO: SALDANHA ROBERTO DE MENEZES (RÉU) 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO  

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINATÓRIA DE PRECEITO COMINATÓRIO PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO 
E FAZER. JULGAMENTO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR AUSÊNCIA DE PROVA. INSURGÊNCIA DO AUTOR. PEDIDO 
DE JULGAMENTO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. VENDA DE VEÍCULO AUTO 
MOTOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA. RESPONSABILIDADE PELAS OBRIGAÇÕES QUE A 

RELAÇÃO JURIDICA IMPÕE AO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NÃO COMPROVADO. 
TRANSFERÊNCIA DOS DÉBITOS. INCABÍVEL.  SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Foi concedida 
oportunidade para a produção de provas, que o recorrente dispensou requerendo o julgamento antecipado da lide, não cabendo, 
agora, reivindicar seja o feito julgado sem análise de mérito sob o fundamento da necessidade de provas, quando lhe foi 

oportunizada a sua produção ao longo da instrução processual. 2.  A ausência de provas acerca do direito guerreado culmina na 
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rejeição do pedido formulado na ação e, consequentemente, no julgamento da demanda com resolução do mérito, nos termos do 
art. 487, I, do CPC. 3. A autora/apelante alega ter vendido a motocicleta Honda/CG 125 TTTAN KS placa MWE-5236, sem a 
devida transferência e, por consequência, continuou sendo a propriedade da motocicleta. 4. O fato gerador do IPVA é a 
propriedade do veículo automotor, cujo lançamento opera-se de forma automática no 1º dia do ano (art. 76, inc. VI, Lei Estadual 

nº 1.287/01). Desta forma, a apelante é a contribuinte responsável pelo pagamento da obrigação tributária (IPVA, seguro DPVAT, 
multas e juros). 5. Correta a sentença vergastada, que não reconheceu o direito da apelante, em excluir de seu nome os tributos, 
taxas e multas relativas ao veículo auto motor, uma vez que a autora/apelante continua sendo sua proprietária, responsável 
pelas obrigações acessória decorrentes da relação jurídica existente. 6. Sem honorários advocatícios recursais, tendo em vista a 

inexistência de condenação em verba honorária na primeira instância. 7. Recurso ao qual se nega provimento, para manter 
incólume a sentença de primeiro grau. 
ACÓRDÃO: Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Eurípedes Lamounier, a 5ª Turma da 2ª Câmara Cível 
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por unanimidade, conhecer do recurso por presentes os 

requisitos de sua admissibilidade, mas no mérito NEGAR-LHE PROVIMENTO para manter intocada a sentença exarada na 
instância singela. Sem honorários advocatícios recursais, tendo em vista a inexistência de condenação em verba honorária na 
primeira instância, nos termos do voto do(a) Relator(a). Votaram: Exmo. Sr. Juiz Convocado Adolfo Amaro Mendes. Exmo. Sr. 
Des. Marco Anthony Steveson Villas Boas. Exma. Sra. Desa. Ângela Maria Ribeiro Prudente. Compareceu representando a 

Procuradoria Geral de Justiça, o Exmo. Sr. Dr. Adriano César Pereira das Neves. Palmas, 10 de fevereiro de 2021. 
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0004557-72.2019.8.27.2706/TO 
PROCESSO ORIGINÁRIO: Nº 0004557-72.2019.8.27.2706/TO 

RELATOR: JUIZ JOCY GOMES DE ALMEIDA 
APELANTE: JOÃO PAULO PEREIRA SILVA (AUTOR) 
ADVOGADO: ANDERSON MENDES DE SOUZA – OAB/TO 004974 
APELADO: DEIVYSON ANDRÉ BARBOSA DA SILVA (RÉU) 

ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO  
MP: MINISTÉRIO PÚBLICO (MP) 
INTERESSADO: AUTORIDADE COATORA - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO TOCANTINS - ARAGUAÍNA 
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. RECURSO INTERPOSTO PELO AUTOR. ART. 

1.708, CÓDIGO CIVIL. UNIÃO ESTÁVEL DO CREDOR. AUSÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS. DISPENSA EXPRESSA DE 
PRODUÇÃO DE PROVAS EM AUDIÊNCIA. PREVISÃO DE EXTINÇÃO AUTOMÁTICA DO PAGAMENTO DA PENSÃO 
ALIMENTÍCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Segundo dispõe o artigo 1.699 do Código 
Civil se, fixados os alimentos sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre ou na de quem os recebe, poderá o 

interessado reclamar ao Juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo. 2. No caso, cinge-se a 
controvérsia na apuração de fato que justifique o pleito do Requerente de exoneração da obrigação alimentar entabulada com o 
Requerido, por meio de acordo homologado nos autos nº 0009464-27.2018.827.2706, que tramitou perante o Centro Judiciário 
de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC. Conforme consignado na sentença objurgada, o pedido do requerente se 

sustenta na informação de que o Requerido/Apelado constituiu família e vive em regime de união estável, de modo que incide a 
previsão contida no artigo 1.708 do Código Civil, que dispõe: Art. 1.708. Com o casamento, a união estável ou o concubinato do 
credor, cessa o dever de prestar alimentos. 3. A sentença se baseia na ausência de provas do alegado, tendo em vista que em 
sede de decisão saneadora, foi destacado pelo Juízo o fato de que, sendo o fundamento de exoneração alimentar a alegação de 

que o Requerido vive em regime de união estável e, não operados automaticamente os efeitos da revelia, a abertura da instrução 
processual fazia-se oportuna, entrementes, a produção de outras provas foi expressamente dispensada pelo Requerente. 4. O 
fundamento deduzido na sentença guerreada para o afastamento da prestação alimentar, não é capaz, por si só, de amparar a 
pretensão, mormente se foi estabelecido pelas partes que os alimentos somente cessariam em 15/10/2021, como se extrai do 

teor constante da Sentença Homologatória proferida nos autos nº 0009464-27.2018.827.2706. 5. Recurso conhecido e improvido. 
Sentença mantida. 
ACÓRDÃO: A a Egrégia 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por unanimidade, CONHECER 
do recurso aviado, por estarem presentes os seus pressupostos e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao apelo para manter 

incólume a sentença vergastada. Deixo de majorar os honorários recursais, diante da ausência de fixação na origem, nos termos 
do voto do(a) Relator(a). Palmas, 10 de fevereiro de 2021. 
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0018121-21.2019.8.27.2706/TO – SEGREDO DE JUSTIÇA  

PROCESSO ORIGINÁRIO: Nº 0018121-21.2019.8.27.2706/TO 
RELATOR: JUIZ JOCY GOMES DE ALMEIDA 
APELANTE: D. A. B. (AUTOR) 
DEF. PÚBLICA: ALDAÍRA PARENTE MORENO BRAGA (DPE) 

APELADA: A. R. B. (RÉU) 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO  
APELADA: A. R. B. (RÉU) 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO  

INTERESSADO: AUTORIDADE COATORA - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO TOCANTINS - ARAGUAÍNA 
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EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. 
RECURSO INTERPOSTO PELA AUTORA. PROTESTO PELA PRODUÇÃO DE PROVA ORAL EM AUDIÊNCIA. INTIMAÇÃO 
JUDICIAL QUANDO A TESTEMUNHA É ARROLADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. INTELIGÊNCIA DO ART. 455, § 4º, IV, 
DO CPC. SENTENÇA DE REJEIÇÃO COM BASE NA AUSÊNCIA DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA 

CONFIGURADO. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA CASSADA. 1. In casu, a Apelante arrolou suas 
testemunhas na inicial, sendo certo que o art. 455, § 4º, inciso IV, do Código de Processo Civil, prevê que a intimação será feita 
pela via judicial quando a testemunha houver sido arrolada pela Defensoria Pública, o que não ocorreu. 2. Em que pese o fato 
das partes terem sido regularmente intimadas para que levassem suas testemunhas independente de intimação e que, mesmo 

no momento da audiência de instrução e julgamento realizada ou nas Alegações Finais deixou a Recorrente, assistida pela 
Defensoria Pública, de impugnar a ausência de intimação, pelo Juízo, das testemunhas então arroladas com a inicial, 
absolutamente não se justifica a afronta aos postulados processuais. 3. Compete ao Juiz no momento em que profere sentença, 
indicar todos os fundamentos pelos quais justifica seu convencimento, formado por meio da análise das provas produzidas no 

processo, de modo a construir em contraditório seu conhecimento a respeito dos fatos da causa. 4. Assim, a não ser que se trate 
de situação absolutamente clara (que não é o caso dos autos), não pode o sentenciante valer-se exclusivamente de omissões 
parciais, notadamente quando há incongruências a serem sanadas, assim, deixar de ouvir testemunhas em audiência de 
instrução e julgamento solicitada e justificada pela parte interessada, atenta contra o princípio da paridade de armas, 

notadamente quando o fundamento do Decisum hostilizado tem por base a ausência de provas. 5. Apelação cível conhecida e 
provida. Sentença cassada. 
ACÓRDÃO: A a Egrégia 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por unanimidade, DAR 
PROVIMENTO ao recurso para o fim de CASSAR a sentença impugnada e determinar, por consectário, o retorno dos autos 

originários para que, em atenção aos princípios constitucionais do devido processo legal (art. 5º, LIV, CF), da ampla defesa e do 
contraditório (art. 5º, LV, CF), sejam as testemunhas arroladas intimadas pelo Juízo para que compareçam em Audiência de 
Instrução e Julgamento visando suas oitivas, nos termos do voto do(a) Relator(a). Palmas, 10 de fevereiro de 2021. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000637-21.2019.8.27.2729/TO – SEGREDO DE JUSTIÇA  
PROCESSO ORIGINÁRIO: Nº 0000637-21.2019.8.27.2729/TO 
RELATOR: JUIZ JOCY GOMES DE ALMEIDA 
APELANTE: J. R. F. (AUTOR) 

DEF. PÚBLICA: ALDAÍRA PARENTE MORENO BRAGA (DPE) 
APELADOS: A. S. P. (RÉU) E J. C. D. DO N. (RÉU) 
DEF. PÚBLICA: LEILAMAR MAURILIO DE OLIVEIRA DUARTE (DPE) 
APELADA: H. P. DO N. (RÉU) 

ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO  
MP: MINISTÉRIO PÚBLICO (MP) 
INTERESSADO: AUTORIDADE COATORA - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO TOCANTINS - PALMAS 
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE PATERNIDADE C/C NEGATÓRIA DE FILIAÇÃO, 

ALTERAÇÃO DE REGISTRO PÚBLICO E OFERTA DE ALIMENTOS. RECONHECIMENTO VOLUNTÁRIO E ESPONTÂNEO 
DA PATERNIDADE PELO PAI REGISTRAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DE CONSENTIMENTO. ATO JURÍDICO IRRETRATÁVEL 
E IRREVOGÁVEL. MULTIPARENTALIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O 
reconhecimento voluntário da paternidade no assento de nascimento somente é anulável quando comprovada a ocorrência de 

vício de consentimento, por força do disposto no art. 1º da Lei nº 8.560/92 e art. 1.609 do Código Civil, situação não evidenciada 
na hipótese. Precedentes do STJ. 2. É descabido o pleito de exclusão do pai registral, ante a ausência de comprovação de vício 
de vontade, de consentimento, quando do registro de nascimento levado a efeito, sendo imperioso o reconhecimento dos 
vínculos afetivos e parentais, com todos os seus reflexos jurídicos. 3. In casu, a manutenção da multiparentalidade, à vista do 

reconhecimento dos vínculos socioafetivo e biológico é a medida mais adequada, levando-se em consideração o melhor 
interesse da criança e os direitos do genitor biológico. 4. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida. 
ACÓRDÃO: A a Egrégia 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por unanimidade, CONHECER 
do recurso, pois presentes os pressupostos e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao apelo. Deixo de majorar os honorários 

recursais diante da ausência de sua fixação na origem, nos termos do voto do(a) Relator(a). Palmas, 10 de fevereiro de 2021. 
 

1º GRAU DE JURISDIÇÃO 

ANANÁS 
1ª escrivania criminal 

Editais 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE TRINTA (30) DIAS 
O Doutor FABIANO RIBEIRO, Meritíssimo Juiz de Direito respondendo pela Única Vara Criminal e Execuções Penais da 
Comarca de Ananás-TO, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a todos os que o presente edital de INTIMAÇÃO vir ou dele 
conhecimento tiverem, que por esse meio vem INTIMAR o acusado JOÃO MARCOS DA SILVA, brasileiro, união estável, 

operador de máquina, nascido aos 07.05.1981, natural de Tocantinópolis/TO, filho de Cícero José da Silva e Antonia Martins da 
Silva, portador do CPF  808.992.185-04, com endereço na Av. Jerusalém, s/nº, ao lado do Hospital, centro, em Riachinho/TO,  
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atualmente em local incerto e não sabido, da decisão proferida no evento 19, nos autos de Medida Protetiva nº 0003894-
98.2020.8.27.2703 ,   cuja parte dispositiva final é o seguinte: “Pelo exposto, forte no artigo 22 da Lei nº. 11.340/2006 e por se 
encontrarem presentes os requisitos legais, DEFIRO a representação, DETERMINANDO a adoção das seguintes Medidas 
Protetivas, a serem cumpridas pelo Representado JOÃO MARCOS MARTINS DA SILVA. 1. O representado fica proibido de 

aproximar-se da ofendida, estabelecendo para isso um limite mínimo de 200 (duzentos metros) metros de distância (Art. 22, III, a, 
Lei 11.340/06); 2. O representado fica expressamente proibido de se comunicar com a ofendida por qualquer meio de 
comunicação, a saber, telefonia (convencional e celular - whatsAap), cartas, escritos, recados por terceiros etc. (art. 22, inciso III, 
alínea "b"); 3. Está proibido de frequentar determinados lugares, normalmente procurados pela ofendida, como o local de 

trabalho dela, igreja, feira, casa de amigos e parentes, clubes, eventuais supermercados próximos à residência da vítima, a fim 
de preservar a integridade física e psicológica da ofendida. O eventual descumprimento das medidas protetivas 
supramencionadas dará ensejo à tomada de medidas de natureza penal cabíveis ao caso, tendentes a manter incólume a 
integridade da ofendida, inclusive a decretação de prisão preventiva do representado. As medidas protetivas acima deferidas 

vigorarão pelo prazo de seis meses contados desta data, findo o qual, deverá a vítima manifestar interesse na manutenção, sob 
pena de perda da eficácia. Remetam-se cópias da presente decisão à Delegacia de Polícia Civil local e à Polícia Militar, 
competentes, a fim de que tomem ciência para fiscalização de seu fiel cumprimento, devendo, em caso de descumprimento por 
parte do representado, comunicar imediatamente este Juízo. Intime-se o representado acerca de todas as medidas protetivas 

estabelecidas, bem como das sanções que poderão advir de seu eventual descumprimento. Cite-se o suposto autor para, 
querendo, apresentar contestação no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de revelia e presunção de veracidade do alegado. A 
vítima deve ser intimada e cientificada de que a Defensoria Pública deste Estado está à disposição para a realização de sua 
assistência caso seja necessário. Deve ainda informar este juízo de eventual descumprimento das medidas pelo agressor, 

mudança de endereço de ambos, ou ainda desinteresse na manutenção das medidas. Fica ainda ciente que não poderá ir ao 
encontro do requerido sob pena de revogação. Intime-se a ofendida e o ofensor. Dê ciência ao Ministério Público. Cumpra-se. 
Ananás/TO. Ananás 22 de fevereiro de 2021. Fabiano Ribeiro - Juiz de Direito. E para que ninguém alegue ignorância, mandou 
expedir o presente edital, o qual deverá ser publicado uma vez no Diário da Justiça do Estado e afixado no átrio do Fórum local. 

DADO E PASSADO, nesta cidade e comarca de Ananás, Estado do Tocantins, aos 24 de fevereiro de 2021. Eu, Solange R. 
Damasceno, Diretora de Secretaria digitou e subscreveu. 
 

ARAGUACEMA 
1ª escrivania cível 

Editais de citações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO: PRAZO: 15 (QUINZE) DIAS 
RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL “POST MORTEM” Nº 0000157-21.2019.8.27.2704 
AUTOR: ORLENE DA SILVA BARROS 
RÉU: JOSÉ BATISTA DA SILVA 

FINALIDADE: CITAR OS ASCENDENTES E DESCENDENTES do requerido, para, querendo, contestarem o pedido no prazo de 
15 (quinze) dias (art. 335 do CPC). Advirtam-nos de que a ausência de contestação acarretará a presunção de veracidade dos 
fatos alegados pela parte autora (art. 321 e 344, do CPC), exceto no que diz respeito aos direitos indisponíveis 
  

 

Editais de citações com prazo de 30 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO: PRAZO: 30 (TRINTA) DIAS 
EXECUÇÃO FISCAL  Nº 0000293-52.2018.8.27.2704 
AUTOR: ESTADO DO TOCANTINS 
REQUERIDO: JOÃO PAULO RIBEIRO FILHO 

FINALIDADE: CITAR O SR. JOÃO PAULO RIBEIRO FILHO, encontrando-se em lugar incerto e não sabido,  para que, no prazo 
de 05 (cinco) dias, o executado pague o valor da dívida principal com juros, multa de mora e encargos indicados na Certidão de 
Dívida Ativa que acompanha a exordial, ou garanta a execução 
 

ARAGUAINA 
1ª vara cível 

Boletins de expediente 
Execução de Título Extrajudicial Nº 0016568-75.2015.8.27.2706/TO 
AUTOR: BANCO BRADESCO S.A. 
RÉU: DIOGENES HEDERSON BARROS SABINO - REVEL 

DESPACHO/DECISÃO - EVENTO 173: "...Isso posto, rejeito a exceção de pré-executividade oposta. INDEFIRO a gratuidade 
da justiça, pois o simples fato de estar o executado assistido pela Defensoria Pública, como curadora especial, não basta para a 
concessão da gratuidade, cabendo a parte comprovar a efetiva necessidade do beneficio pleiteado. Determino: INTIME-SE a 
parte autora, para que, no prazo de 30 (trinta) dias, dê impulso ao feito, indicando os meios para a satisfação de seu crédito. 

Transcorrido o prazo retro sem manifestação, INTIMEM-SE, exequente e respectivo advogado, para darem andamento ao feito, 
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no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do processo sem resolução do mérito e consequente arquivamento. Cumpra-
se." INTIMAÇÃO AO REVEL. 
 

1ª vara criminal 

Editais de citações com prazo de 15 dias 
Edital de Citação e Intimação com prazo de 15 dias 
FRANCISCO VIEIRA FILHO, Juiz de direito titular da 1ª Vara Criminal desta Cidade e Comarca de Araguaína Estado do 

Tocantins. FAZ SABER a todos os que o presente edital virem, ou dele tiverem conhecimento, que por meio deste edital CITAR 
os (a) acusados (a): HEMERSON RIBEIRO MENESES, brasileiro, solteiro, nascido aos 17/08/1998, natural de Araguaína, filho 
de José Meneses e Alzirene Ribeiro da Silva, portador do RG nº 1.353.920 SSP/TO, inscrito no CPF nº 065.473.051-20, 
residente e domiciliado na Rua Cristalândia, nº 463, Setor Itapuã, nesta cidade, atualmente em local incerto ou não 

sabido, o(a) qual foi denunciado(a) nas penas do artigo 157, §2º, inciso II, por duas vezes, na forma do artigo 70, caput, 
ambos do Código Penal, nos autos da ação penal nº 0021711-06.2019.8.27.2706, e como está em lugar incerto ou não sabido, 
conforme certificou o senhor oficial de Justiça incumbido da diligência, fica citado (s) pelo presente para o fim exclusivo de o 
acusado oferecer defesa preliminar, no prazo de 10 (dez) dias. O prazo para a defesa começará a fluir do comparecimento 

pessoal do acusado ou do defensor constituído. Na hipótese do parágrafo anterior, expirado o prazo do edital e o prazo para 
oferecimento de defesa inicial e, não comparecendo o acusado, nem constituindo defensor no dia seguinte à expiração do prazo,  
certifique-se e venham-me os autos conclusos para deliberação nos termos do que dispõe o artigo 366 do Código de Processo 
Penal.  Para conhecimento de todos é passado o Presente Edital, cuja 2ª via fica afixada no “Placar” do Fórum da Comarca de 

Araguaína, Estado do Tocantins e a 3ª via publicada no Diário da Justiça. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de 
Araguaína Estado do Tocantins, Aos vinte e quatro dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e um (24/02/2021). Eu, 
Ulyanna Luiza Moreira, Técnica Judiciária lavrei e subscrevi. 
 

2ª vara da família e sucessões 

Editais de citações com prazo de 20 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE VINTE (20) DIAS 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. A Doutora RENATA TERESA DA SILVA MACOR, Juíza de Direito titular da 2ª Vara de Família e 
Sucessões desta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, na forma da lei, etc. FAZ SABER a todos quantos o 
presente edital virem ou conhecimento dele tiverem que por este Juízo e respectiva Escrivania da 2ª Vara de Família e 
Sucessões se processam os autos de Guarda, processo n° 0019387-09.2020.8.27.2706 requerido por ANTONIO RIBEIRO, em 

face de MARIA RAIMUNDA CRUZ DA SILVA, sendo o presente para citar o(a) requerido(a), Sr(a). MARIA RAIMUNDA CRUZ DA 
SILVA, brasileira, solteira, profissão e endereço eletrônico ignorados, portadora do Registro Geral nº 2.576.193, SSP/PI, inscrita 
no Cadastro de Pessoas Físicas sob o nº 013.760.063-16, estando em lugar incerto e não sabido, para todos os termos da 
presente ação e, querendo, apresentar resposta ao pedido inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia e confissão. 

E para que ninguém alegue ignorância, mandou expedir o presente edital, o qual deverá ser publicado uma vez no Diário da 
Justiça do Estado e afixado no átrio do fórum local. DADO E PASSADO, nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do 
Tocantins, aos 23/02/2021. Eu, Suzy Erika de Sousa Lima , chefe de secretaria, que o digitei e subscrevi. Documento eletrônico 
assinado por RENATA TERESA DA SILVA, 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 2223538v3 e do código 
CRC adf1e8fd. 
  

 

2ª vara da fazenda e registros públicos 

Editais de citações com prazo de 30 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 DIAS Nº 2230174 
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): LUZIA FERREIRA BORGES - CPF/CNPJ n°: 45473625134, por estar atualmente em lugar incerto e não 
sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0024265-11.2019.8.27.2706, que lhe 

move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a importância de R$ 4.365,87 
(quatro mil, trezentos e sessenta e cinco reais e oitenta e sete centavos), representada pela CDA n° 20190026657, datada de 
26/09/2019, acrescida de juros, atualização monetária e demais cominações legais, ou no mesmo prazo garantir(em) a 
Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a 

atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens à penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por 
terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte 
executada que será NOMEADO curador especial atuante perante esta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública de 
Araguaína , em caso de revelia. Tudo em conformidade com o despacho a seguir transcrito: "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 
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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 24 dias do mês de fevereiro de 2021. Eu, CORNELIO COELHO DE SOUSA, 
Técnico Judiciário, que o digitei. 
 

3ª vara cível 

Editais 
EDITAL DE INTIMAÇÃO (PRAZO DE 30 DIAS) 

O Senhor Alvaro Nascimento Cunha, Juiz de Direito da 3ª Vara Cível desta de Araguaína, Estado do Tocantins, na forma da lei, 
etc.. FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo e Escrivania da 3ª Vara 
Cível, se processam a ação de Execução de Título Extrajudicial, Nº 0014234-34.2016.8.27.2706, Chave nº 251106344616, 
proposta por  BANCO BRADESCO S/A em desfavor de Z E F COMERCIO DE ROUPAS LTDA-ME., ZULEIDE  DA SILVA LIMA e 

FLORISMAR LOPES BARBOSA., sendo o presente Edital para INTIMAR o(s) executado(s)  Z E F COMERCIO DE ROUPAS 
LTDA -ME e seus intervenientes garantidores  ZULEIDE DA SILVA LIMA e FLORISMAR LOPES BARBOSA, atualmente em 
lugar incerto e não sabido, para indicarem no prazo de 15(quinze) dais, bens passíveis de penhora, sob pena de aplicação de 
multa por ato atentatório a dignidade da justiça. Tudo de conformidade com o despacho a seguir transcrito: "Não há como intimar 

os requeridos para indicar bens por meio de curador especial.Sendo assim, intimem-se os requeridos por EDITAL, para 
indicarem no prazo de 15 dias, bens passíveis de penhora, sob pena de aplicação de multa por ato atentatório a dignidade da 
justiça. Prazo 30 dias. (as) Alvaro Nascimento Cunha - Juiz de Direito. 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 vinte e quatro dias de Favereiro de 2021.Eu Darcinéa Periera Ribas Scalon,Servidor(a) do Judiciário, 
que digitei. ALVARO NASCIMENTO CUNHA Juiz de Direito 
 

Central de execuções fiscais 

Editais de citações com prazo de 30 dias 
EDITAL N° 2206373, 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): VAGNER BARBOSA SOUSA, pessoa física, inscrito no CPF sob o n° 845.240.221-04, por estar 
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.° 
0004801-64.2020.8.27.2706, que lhe move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para 
pagar a importância de R$ 2.751,05 (dois mil, setecentos e cinquenta e um reais e cinco centavos), representada pela CDA n° 

20190029103, datada de 15/10/2019, acrescida de juros, atualização monetária e demais cominações legais, ou no mesmo 
prazo garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, 
que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens à penhora, ou indicando à penhora bens 
oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a 

parte executada que será NOMEADO curador especial atuante perante esta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde 
Pública de Araguaina , 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)." Araguaina-TO, 06 de março de 
2020. Sergio Aparecido Paio - Juiz de Direito. E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente edital 
que será publicado uma (01) vez no Diário Oficial da Justiça e afixado no placar do Fórum local. DADO E PASSADO nesta 
cidade e Comarca de Araguaina, Estado do Tocantins, aos 22 dias do mês de fevereiro de 2021. Eu, FRANCISCO ALBERY F. 

BARROS, Auxiliar Judiciário que o digitei. 
 
EDITAL N° 2205859, de Citação com prazo de 30(trinta) dias 
A Magistrada, ao fmal assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que através deste 

CITA o(s) executado(s): FRANCISCA PEREIRA DOS SANTOS, pessoa fisica, inscrita no CPF sob o n° 186.857.301-04, por 
estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL 
N.° 0004928-02.2020.8.27.2706, que lhe move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, 
para pagar a importância de R$ 6.164,58 (seis mil, cento e sessenta e quatro reais e cinquenta e oito centavos), representada 

pela CDA n° 20190036724, datada de 16/12/2019, acrescida de juros, atualização monetária e demais cominações legais, ou no 
mesmo prazo garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste 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 Civi l, 

fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador especial atuante perante esta Vara de Execuções Fiscais e Ações 
de Saúde Pública de Araguaina , 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 
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Fórum local. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaina, Estado do Tocantins, aos 22 dias do mês de fevereiro 
de 2021. Eu, FRANCISCO ALBERY F. BARROS, Auxiliar Judiciário, que o digitei. 
 
EDITAL N° 2207275, 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): DAIANA CARVALHO SILVA, pessoa Fisica, inscrita no CPF sob o n° 003.539.131-62, por estar 
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.° 
0004953-15.2020.8.27.2706, que lhe move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no 'prazo de 05 (cinco) dias, para 

pagar a importância de R$ 1.973,60 (um mil, novecentos e setenta e três reais e sessenta centavos), representada pela CDA n° 
20190030719, datada de 05/11/2019., acrescida de juros, atualização monetária e demais cominações legais, ou no mesmo 
prazo garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, 
que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens à penhora, ou indicando à penhora bens 

oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a 
parte executada que será NOMEADO curador especial atuante perante esta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde 
Pública de Araguaina , 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 diverao 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). "Araguaina-TO, 04 de março de 
2020. Sergio Aparecido Paio - Juiz de Direito. E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente edital 
que será publicado uma (01) vez no Diário Oficial da Justiça e afixado no placar do Fórum local. DADO E PASSADO nesta 

cidade e Comarca de Araguaina, Estado do Tocantins, aos 22 dias do mês de fevereiro de 2021. Eu, FRANCISCO ALBERY F. 
BARROS, Auxiliar Judiciário, que o digitei. 
 
EDITAL N° 2208100, 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 MOTA & RODRIGUES LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n° 
08.176.346/0001-57, 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.° 0031234-42.2019.8.27.2706, que lhe move o MUNICIPIO DE 

ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a importância de R$ 4.341,34 (quatro mil, trezentos e 
quarenta e um reais e trinta e quatro centavos), representada pela CDA's n° 20190002598, 20190002599, 20190002600 datadas 
de 18/07/2019, acrescidas de juros, atualização monetária e demais cominações legais, ou no mesmo prazo garantir(em) a 
Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a 

atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens à penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por 
terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte 
executada que será NOMEADO curador especial atuante perante esta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública de 
Araguaína , em caso de revelia. Tudo em conformidade com o Despacho, proferido no evento 08 - 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 3L) (trintâ) 
dias, observando-se as disposições do art. 8°, IV, da Lei de Execuções Fiscais;)." Araguaina-TO, 12 de fevereiro de 2020. Sergio 
Aparecido Paio - Juiz de Direito. E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente edital que será 

publicado uma (01) vez no Diário Oficial da Justiça e afixado no placar do Fórum local. DADO E PASSADO nesta cidade e 
Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos 22 dias do mês de fevereiro de 2021. Eu, FRANCISCO ALBERY F. BARROS, 
Auxiliar Judiciário, que o digitei 
 

EDITAL N° 2206061, 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): FELIPE RIBEIRO CAMPOS, pessoa fisica, inscrito no CPF sob o n° 099.660.481-20, por estar 
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.° 

0004817-18.2020.8.27.2706, que lhe move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para 
pagar a importância de R$ 7.695,12 (sete mil, seiscentos e noventa e cinco reais e doze centavos), representada pela CDA n° 
20190036675, datada de 13/12/2019, acrescida de juros, atualização monetária e demais cominações legais, ou no mesmo 
prazo garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste 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 Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde  
Pública de Araguaina , 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)." Araguaina-TO, 09 de março de 
2020. Sergio Aparecido Paio - Juiz de Direito. E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente edital 

que será publicado uma (01) vez no Diário Oficial da Justiça e afixado no placar do Fórum local. DADO E PASSADO nesta 
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cidade e Comarca de Araguaina, Estado do Tocantins, aos 22 dias do mês de fevereiro de 2021. Eu, FRANCISCO ALBERY F. 
BARROS, Auxiliar Judiciário, que o digitei 
 
EDITAL N° 2217278, de Citação com prazo de 30(trinta) dias 

A Magistrada, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem; que através deste 
CITA o(s) executado(s): MARIA RIBEIRO LIMA, pessoa fisica, inscrito no CPF sob o n° 136.467.371-15, por estar atualmente 
em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.° 0000198-
45.2020.8.27.2706, que lhe move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a 

importância de R$ 4.344,74 (quatro mil, trezentos e quarenta e quatro reais e setenta e quatro centavos), representada pela CDA 
n° 20190027000, datada de 02/10/2019, acrescida de juros, atualização monetária e demais cominações legais, ou no mesmo 
prazo garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste 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 Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde 
Pública de Araguaina , em caso de revelia. Tudo em conformidade com o Despacho, proferido no evento 09 - 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). "Araguaina-TO, 02 de abril de 
2020. Sergio Aparecido Paio - Juiz de Direito. E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente edital 
que será publicado uma (01) vez no Diário Oficial da Justiça e afixado no placar do Fórum local. DADO E PASSADO nesta 

cidade e Comarca de Araguaina, Estado do Tocantins, aos 23 dias do mês de fevereiro de 2021. Eu, FRANCISCO ALBERY F. 
BARROS, Auxiliar Judiciário, que o digitei. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO (PRAZO DE 30 DIAS) Nº 2230865 

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): MACIEL PEREIRA DA ROCHA - CPF n°: 020.013.621-61, por estar atualmente em lugar incerto e não 
sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0025121-38.2020.8.27.2706, que lhe 
move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a importância de R$ 1.074,11 

(um mil, setenta e quatro reais e onze centavos), representada pela CDA n° 20200036385, 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 de Araguaína , em caso de revelia. Tudo em 
conformidade com o despacho a seguir transcrito: "(....) Realizada as buscas e não sendo localizado endereço diverso da inicial e 
encerrado todos os meios de localização dos endereços do(s) executado(s), defiro desde logo, caso haja pedido, a expedição do 

Edital de Citação, com prazo de 30 (trinta) dias, observando-se as disposições do art. 8º, IV, da Lei de Execuções Fiscais." E 
para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente edital que será publicado uma (01) vez no Diário Oficial 
da Justiça e afixado no placar do Fórum local. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, 
aos 24 dias do mês de fevereiro de 2021. Eu, ISABEL ARRUDA DE SOUSA, Auxiliar Judiciário, que o digitei. 

 
EDITAL DE CITAÇÃO (PRAZO DE 30 DIAS) Nº 2234898 
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): ROSA MARIA DA SILVA GUIMARÃES - CPF n°: 989.282.361-34, por estar atualmente em lugar incerto 

e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0024122-22.2019.8.27.2706, 
que lhe move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a importância de R$ 
6.197,72 (seis mil, cento e noventa e sete reais e setenta e dois centavos), representada pela CDA n° 20190015933, 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 de 

Araguaína , em caso de revelia. Tudo em conformidade com o despacho a seguir transcrito: "(....) Realizada as buscas e não 
sendo localizado endereço diverso da inicial e encerrado todos os meios de localização dos endereços do(s) executado(s), defiro 
desde logo, caso haja pedido, a expedição do Edital de Citação, com prazo de 30 (trinta) dias, observando-se as disposições do 
art. 8º, IV, da Lei de Execuções Fiscais." E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente edital que 

será publicado uma (01) vez no Diário Oficial da Justiça e afixado no placar do Fórum local. DADO E PASSADO nesta cidade e 
Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos 24 dias do mês de fevereiro de 2021. Eu, ISABEL ARRUDA DE SOUSA, 
Auxiliar Judiciário, que o digitei. 
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EDITAL DE CITAÇÃO (PRAZO DE 30 DIAS) Nº 2243445 
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): ASA AGRO INDUSTRIAL DE ALIMENTOS S A, - CNPJ n°: 02.693.299/0001-32, por estar atualmente 
em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0011922-

85.2016.8.27.2706, que lhe move o ESTADO DO TOCANTINS, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a 
importância de R$ 57.394,30 (cinquenta e sete mil, trezentos e noventa e quatro reais e trinta centavos), representada pela CDA 
n° C-1457/2016, datada de 12/05/2016, 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 de Araguaína , em caso de revelia. Tudo em conformidade com o despacho a seguir transcrito: "(....) Realizada as 

buscas e não sendo localizado endereço diverso da inicial e encerrado todos os meios de localização do endereço do 
executado, determino desde logo, 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 25 dias do mês de fevereiro de 2021. Eu, ISABEL 
ARRUDA DE SOUSA, Auxiliar Judiciário, que o digitei. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO (PRAZO DE 30 DIAS) Nº 2241406 

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): VALMIR DE SOUSA CARVALHO - CPF n°: 231.630.701-91, por estar atualmente em lugar incerto e não 
sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0008454-74.2020.8.27.2706, que lhe 
move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a importância de R$ 4.407,62 

(quatro mil, quatrocentos e sete reais e sessenta e dois centavos), representada pela CDA n° 20200000654, 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 de 
Araguaína , em caso de revelia. Tudo em conformidade com o despacho a seguir transcrito: "(....) Realizada as buscas e não 
sendo localizado endereço diverso da inicial e encerrado todos os meios de localização dos endereços do(s) 

executado(s), defiro desde logo, caso haja pedido, a expedição do Edital de Citação, com prazo de 30 (trinta) dias, observando-
se as disposições do art. 8º, IV, da Lei de Execuções Fiscais." E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o 
presente edital que será publicado uma (01) vez no Diário Oficial da Justiça e afixado no placar do Fórum local.  DADO E 
PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos 25 dias do mês de fevereiro de 2021. Eu, ISABEL 

ARRUDA DE SOUSA, Auxiliar Judiciário, que o digitei. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO (PRAZO DE 30 DIAS) Nº 2229611 
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): THOME RAMOS DA SILVA - CPF/CNPJ n°: 029.680.452-53, por estar atualmente em lugar incerto e 
não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0008423-54.2020.8.27.2706, que 
lhe move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a importância de R$ 4.042,11 
(quatro mil, quarenta e dois reais e onze centavos), representada pela CDA n° 20200000629, 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 de Araguaína , em caso de revelia. Tudo em 
conformidade com o despacho a seguir transcrito: "(....) Realizada as buscas e não sendo localizado endereço diverso da inicial e 
encerrado todos os meios de localização dos endereços do(s) executado(s), defiro desde logo, caso haja pedido, a expedição do 
Edital de Citação, com prazo de 30 (trinta) dias, observando-se as disposições do art. 8º, IV, da Lei de Execuções Fiscais." E 

para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente edital que será publicado uma (01) vez no Diário Oficial 
da Justiça e afixado no placar do Fórum local. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, 
aos 24 dias do mês de fevereiro de 2021. Eu, ISABEL ARRUDA DE SOUSA, Auxiliar Judiciário, que o digitei. 
 

EDITAL DE CITAÇÃO (PRAZO DE 30 DIAS) Nº 2229764 
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): RONALDO DOS SANTOS - CPF n°: 975.600.141-00, por estar atualmente em lugar incerto e não 
sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0003895-74.2020.8.27.2706, que lhe 

move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a importância de R$ 3.033,44 
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(três mil, trinta e três reais e quarenta e quatro centavos), representada pela CDA n° 20190029566, datada de 07/12/2018, 
acrescida de juros, atualização monetária e demais cominações legais, ou no mesmo prazo garantir(em) a Execução: efetuando 
depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; 
oferecendo fiança bancária, nomeando bens à penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo 

exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO 
curador especial atuante perante esta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública de Araguaína , em caso de revelia. 
Tudo em conformidade com o despacho a seguir transcrito: "(....) 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 24 dias do mês de fevereiro de 2021. Eu, ISABEL ARRUDA DE SOUSA, Auxiliar Judiciário, que o digitei. 

 
EDITAL DE CITAÇÃO (COM PRAZO DE 30 DIAS) Nº 2141649 
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): JOEL FERREIRA DE SOUZA- CPF: 826.015.001-82 e FRANCINETE JORGE COUTINHO DE SOUZA- 

CPF: 883.223.601-00, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO 
DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 5000055-64.2003.8.27.2706, que lhe move o PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO 
TOCANTINS e ESTADO DO TOCANTINS, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a importância de R$ 
2.339,93 (dois mil, trezentos e trinta e nove reais e noventa e três centavos), representada pela CDA n° A- 0148/2003, datada de 

14/02/2003, acrescida de juros, atualização monetária e demais cominações legais, ou no mesmo prazo garantir(em) a 
Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a 
atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens à penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por 
terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte 

executada que será NOMEADO curador especial atuante perante esta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública de 
Araguaína , em caso de revelia. Tudo em conformidade com o despacho a seguir transcrito: "(....) Desse modo, considerando o 
pedido da exequente (evento 20),  defiro a CITAÇÃO POR EDITAL dos executados FRANCINETE JORGE COUTINHO DE 
SOUZA  e JOEL FERREIRA DE SOUZA, com prazo de 30 (trinta) dias, com posterior intimação do exequente para manifestar-

se nos autos no prazo de 30 (trinta) dias." 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 09 dias do mês de fevereiro de 2021. Eu, ANA FLÁVIA FERREIRA 
MENDANHA, Auxiliar Judiciário, que o digitei. 

 

Diretoria do foro 

Portarias 
Portaria Nº 344/2021 - PRESIDÊNCIA/DF ARAGUAÍNA, de 11 de fevereiro de 2021 
Estabelecem os magistrados e os servidores do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, responsáveis pelo plantão judicial, no 
âmbito das Comarcas do Grupo 2 do Plantão Regional - Araguaína, Filadélfia, Goiatins e Wanderlândia, no período de 
12/02/2021 à 19/02/2021 

O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE ARAGUAÍNA, ESTADO DO TOCANTINS, 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, com a redação dada pela Resolução nº 2, de 21/03/2019, 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 21/08/2012; 
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 
artigo 12, § 1º, inciso III, alínea “a”, da Resolução nº 46, de 07 de dezembro de 2017, disciplinar acerca do Plantão Judiciário 
anual das Comarcas de Araguaína, de Filadélfia, de Goiatins e de 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: 
  

DO PLANTÃO JUDICIÁRIO 
Art. 1º. Destacar e informar aos jurisdicionados e operadores do sistema de justiça que o plantão judiciário nas Comarcas do 
Grupo 2 (Araguaína, Filadélfia, Goiatins e Wanderlândia) destina-se ao recebimento, processamento e apreciação das seguintes 
medidas: 

I – habeas-corpus e mandados de segurança; 
II – comunicações de prisão em flagrante e a apreciação dos pedidos de concessão de liberdade provisória;  
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III – em caso de justificada urgência, de representação da autoridade policial ou do Ministério Público visando à decretação de 
prisão preventiva ou temporária; 
IV - busca e apreensão de pessoas, bens ou valores, desde que objetivamente comprovada a urgência;  
V – medida cautelar, cível ou criminal, que não possam ser realizadas no horário normal de expediente; 

VI – medidas urgentes, cíveis ou criminais, da competência dos Juizados Especiais, limitadas as hipóteses acima enumeradas; 
VII – medidas de urgência do Estatuto da Criança e do Adolescente; 
VIII – outras medidas de extrema urgência, se o Juiz entender que seja imprescindível e inadiável a apreciação durante o 
plantão. 

Parágrafo único. O plantão judiciário não se destina à reiteração, reconsideração ou reexame de pedidos já apreciados 
por órgão judicial, tampouco serão analisados pedidos de levantamento de importância em dinheiro ou valores, de solicitação de 
prorrogação de autorização judicial para escuta telefônica, e, de liberação de bens apreendidos. 
Art. 2º. Nos sábados, domingos, feriados, e nos dias e horários em que não houver expediente forense, haverá plantão 

permanente, observando-se o Decreto Judiciário nº 109 - PRESIDÊNCIA/ASPRE, da seguinte forma: 
I – plantão diurno, excepcionalmente, das 12h00 às 18h00, nos dias em que não haja expediente e, nos dias úteis, nos horários 
em que, dentro deste intervalo, não houver expediente normal, em regime de sobreaviso, para atendimento, apreciação e 
cumprimento de medidas de urgência; 

II – plantão noturno, excepcionalmente, das 18h01 às 11h59 do dia seguinte, em regime de sobreaviso, para apreciação e 
cumprimento de medidas de urgência em que haja comprovada necessidade de que sejam apreciadas e cumpridas neste 
horário (art. 4º da Resolução nº 71/2009, do CNJ). 
Art. 3º. O plantão noturno destina-se a casos excepcionais, sendo exclusivo para a apreciação de pedidos em que se demonstre, 

de forma inequívoca, a necessidade da medida de urgência ser apreciada e cumprida nesse horário (art. 2º, II) e somente 
configura-se: 
I – quando demonstrado que a medida não poderia ter sido requerida ou cumprida durante o expediente normal ou plantão 
diurno; 

II – quando a não apreciação ou não cumprimento da medida durante o plantão noturno implicar em perecimento do direito, risco 
de grave prejuízo ou probabilidade de dano irreparável ou de difícil reparação; 
III – quando a medida, acaso deferida, possa ser imediatamente cumprida. 
Parágrafo único. Ausente qualquer das condições acima enunciadas, a medida não será apreciada durante o plantão noturno, 

podendo o pedido ser repetido no horário de expediente ou no plantão diurno. 
DOS PLANTONISTAS 
Art. 4°. Fica designada a Dra. Gisele Pereira de Assunção Veronezi, Juíza de Direito, titular da 3ª Vara Criminal da Comarca 
de Araguaína/TO, responsável pelo plantão semanal das Comarcas descritas no Grupo 2, da Resolução nº 46, de 07 de 

dezembro de 2017, pelo período compreendido entre às 18h01 do dia 12/02/2021 às 11h59 do dia 19/02/2021. 
§ 1º. Fica designado o servidor João Batista Vaz Júnior, técnico judiciário, lotado(a) na 3ª Vara Criminal da Comarca 
de Araguaína/TO, para responder pelo respectivo plantão, por meio do telefone de plantão (63) 9 9971-7727. 
§ 2º. Fica designada a Oficial de Justiça Avaliador Maria Rita Cardoso, telefone/WhatsApp (63) 9 9246-8929, para responder 

pelo respectivo plantão, atuando nas Comarcas de Araguaína e Wanderlândia. 
§ 3º. Fica designada a Oficial de Justiça Avaliador Patrícia Bento da Silva, telefone (63) 9 9225-0081, para responder pelo 
respectivo plantão, atuando nas Comarcas de Filadélfia e Goiatins. 
Art. 5°. A Secretária do Foro da Comarca de Araguaína/TO fica responsável pela habilitação dos servidores e juízes 

plantonistas, pelo período semanal, nos termos desta Portaria. 
Art. 6°. Caberá ao interessado contatar o servidor plantonista para comunicar o protocolo de petições, assim como adotar 
providências subsequentes, necessárias ao cumprimento de qualquer decisão exarada. 
Art. 7°. Ficam os secretários das Comarcas de Filadélfia, Goiatins e Wanderlândia responsáveis pela publicação da presente 

portaria no átrio de suas respectivas Comarcas. 
Publique-se no átrio do Fórum local. Encaminhe-se, via SEI, a presente portaria aos juízes Diretores do Foros das Comarcas de 
Filadélfia, Goiatins e Wanderlândia, bem como ao egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, objetivando publicação no 
Diário da Justiça. 

Cumpra-se. 
DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos onze dias do mês de fevereiro do ano 
de dois mil e vinte e um (11/02/2021). 
FABIANO RIBEIRO 

Juiz de Direito - Diretor do Foro 
 
Portaria Nº 432/2021 - PRESIDÊNCIA/DF ARAGUAÍNA, de 25 de fevereiro de 2021 
Estabelecem os magistrados e os servidores do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, responsáveis pelo plantão judicial, no 

âmbito das Comarcas do Grupo 2 do Plantão Regional - Araguaína, Filadélfia, Goiatins e Wanderlândia, no período de 
26/02/2021 à 05/03/2021 
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE ARAGUAÍNA, ESTADO DO TOCANTINS, Excelentíssimo Senhor FABIANO 
RIBEIRO, Juiz de Direito, no uso de suas atribuições legais, 
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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, com a redação dada pela Resolução nº 2, de 21/03/2019, 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 21/08/2012; 
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 

artigo 12, § 1º, inciso III, alínea “a”, da Resolução nº 46, de 07 de dezembro de 2017, disciplinar acerca do Plantão Judiciá rio 
anual das Comarcas de Araguaína, de Filadélfia, de Goiatins e de 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: 
  
DO PLANTÃO JUDICIÁRIO 
Art. 1º. Destacar e informar aos jurisdicionados e operadores do sistema de justiça que o plantão judiciário nas Comarcas do 

Grupo 2 (Araguaína, Filadélfia, Goiatins e Wanderlândia) destina-se ao recebimento, processamento e apreciação das seguintes 
medidas: 
I – habeas-corpus e mandados de segurança; 
II – comunicações de prisão em flagrante e a apreciação dos pedidos de concessão de liberdade provisória; 

III – em caso de justificada urgência, de representação da autoridade policial ou do Ministério Público visando à decretação de 
prisão preventiva ou temporária; 
IV - busca e apreensão de pessoas, bens ou valores, desde que objetivamente comprovada a urgência; 
V – medida cautelar, cível ou criminal, que não possam ser realizadas no horário normal de expediente; 

VI – medidas urgentes, cíveis ou criminais, da competência dos Juizados Especiais, limitadas as hipóteses acima enumeradas; 
VII – medidas de urgência do Estatuto da Criança e do Adolescente; 
VIII – outras medidas de extrema urgência, se o Juiz entender que seja imprescindível e inadiável a apreciação durante o 
plantão. 

Parágrafo único. O plantão judiciário não se destina à reiteração, reconsideração ou reexame de pedidos já apreciados 
por órgão judicial, tampouco serão analisados pedidos de levantamento de importância em dinheiro ou valores, de solicitação de 
prorrogação de autorização judicial para escuta telefônica, e, de liberação de bens apreendidos. 
Art. 2º. Nos sábados, domingos, feriados, e nos dias e horários em que não houver expediente forense, haverá plantão 

permanente, observando-se o Decreto Judiciário nº 109 - PRESIDÊNCIA/ASPRE, da seguinte forma: 
I – plantão diurno, excepcionalmente, das 12h00 às 18h00, nos dias em que não haja expediente e, nos dias úteis, nos horários 
em que, dentro deste intervalo, não houver expediente normal, em regime de sobreaviso, para atendimento, apreciação e 
cumprimento de medidas de urgência; 

II – plantão noturno, excepcionalmente, das 18h01 às 11h59 do dia seguinte, em regime de sobreaviso, para apreciação e 
cumprimento de medidas de urgência em que haja comprovada necessidade de que sejam apreciadas e cumpridas neste 
horário (art. 4º da Resolução nº 71/2009, do CNJ). 
Art. 3º. O plantão noturno destina-se a casos excepcionais, sendo exclusivo para a apreciação de pedidos em que se demonstre, 

de forma inequívoca, a necessidade da medida de urgência ser apreciada e cumprida nesse horário (art. 2º, II) e somente 
configura-se: 
I – quando demonstrado que a medida não poderia ter sido requerida ou cumprida durante o expediente normal ou plantão 
diurno; 

II – quando a não apreciação ou não cumprimento da medida durante o plantão noturno implicar em perecimento do direito, risco 
de grave prejuízo ou probabilidade de dano irreparável ou de difícil reparação; 
III – quando a medida, acaso deferida, possa ser imediatamente cumprida. 
Parágrafo único. Ausente qualquer das condições acima enunciadas, a medida não será apreciada durante o plantão noturno, 

podendo o pedido ser repetido no horário de expediente ou no plantão diurno. 
DOS PLANTONISTAS 
Art. 4°. Fica designado o Dr. Francisco Vieira Filho, Juiz de Direito, titular da 1ª Vara Criminal da Comarca 
de Araguaína/TO, responsável pelo plantão semanal das Comarcas descritas no Grupo 2, da Resolução nº 46, de 07 de 

dezembro de 2017, pelo período compreendido entre às 18h01 do dia 26/02/2021 às 11h59 do dia 05/03/2021. 
§ 1º. Fica designada a servidora Eliziane Paula Silveira, técnico judiciário, lotado(a) na 1ª Vara Criminal da Comarca 
de Araguaína/TO, para responder pelo respectivo plantão, por meio do telefone/WhatsApp (63) 9 9971-7727. 
§ 2º. Fica designada a Oficial de Justiça Avaliador Lidianny Cristina Vieira Santos, telefone (63) 9 9206-1916, para responder 

pelo respectivo plantão, atuando nas Comarcas de Araguaína e Wanderlândia. 
§ 3º. Fica designado o Oficial de Justiça Valmir Coelho de Melo, telefone (63) 9 9912-7754, para responder pelo respectivo 
plantão, atuando nas Comarcas de Filadélfia e  de Goiatins. 
Art. 5°. A Secretária do Foro da Comarca de Araguaína/TO, fica responsável pela habilitação dos servidores e juízes 

plantonistas, pelo período semanal, nos termos desta Portaria. 
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Art. 6°. Caberá ao interessado contatar o servidor plantonista para comunicar o protocolo de petições, assim como adotar 
providências subsequentes, necessárias ao cumprimento de qualquer decisão exarada. 
Art. 7°. Ficam os secretários das Comarcas de Filadélfia, Goiatins e Wanderlândia responsáveis pela publicação da presente 
portaria no átrio de suas respectivas Comarcas. 

Publique-se no átrio do Fórum local. Encaminhe-se, via SEI, a presente portaria aos juízes Diretores do Foros das Comarcas de 
Filadélfia, Goiatins e Wanderlândia, bem como ao egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, objetivando publicação no 
Diário da Justiça. 
Cumpra-se. 

DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos vinte e cinco dias do mês 
de fevereiro do ano de dois mil e vinte e um (25/02/2021). 

FABIANO RIBEIRO 
Juiz de Direito - Diretor do Foro 

 

Vara especializada no combate à violência contra a mulher 

Editais de intimações com prazo de 20 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO: 20 DIAS 
Classe da ação: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha) Criminal 
Nº dos Autos: 0001952-85.2021.8.27.2706 
Acusado: R. C. DA S. 

Vítima: M. E.DE S. 
Cirlene Maria de Assis Santos Oliveira, Juíza de Direito titular pela Vara Especializada no Combate a Violência Doméstica e 
Familiar contra a Mulher desta Cidade e Comarca de Araguaína Estado do Tocantins.FAZ SABER a todos os que o presente 
edital virem, ou dele tiverem conhecimento, que por meio deste edital fica(m) INTIMADO(A)(s): R. C. DA S., brasileiro, nascido 

09/07/1982,natural de Muricilândia-TO, pedreiro, convivente em união estável, CPF: 990.075.921-49, filho de Benilda 
Pereira da Silva e Antonio Pedro atualmente em local incerto ou não sabido,  da decisão/sentença proferida nos autos em 
epígrafe, cujo dispositivo segue transcrito:''...Ante o exposto, com fundamento no artigo 22 da Lei n° 11.340/2006, DEFIRO as 
medidas protetivas de urgência postuladas pela requerente e, por conseguinte, DETERMINO ao requerido: a) O seu imediato 

afastamento do imóvel do casal, estando autorizado a retirar apenas seus pertences de uso pessoal. Em caso de resistência, o 
Senhor Oficial de Justiça está desde já autorizado a usar a força policial. O meirinho deve reconduzir a vítima e seus 
dependentes ao imóvel após o afastamento do requerido. Além disso, deverá o requerido informar a este Juízo o seu atual 
endereço, no prazo de 10 (dez) dias, a contar da intimação desta decisão; b) No curso deste procedimento ou até ulterior 

determinação judicial, o requerido deve manter uma distância mínima de 200 (duzentos) metros do imóvel onde reside a 
requerente; c) Está também proibido de se aproximar da vítima, seus familiares e testemunhas, devendo manter destes uma 
distância mínima de 200 (duzentos) metros, ainda que seja em lugar público; d) Está proibido ainda de manter contato com a 
ofendida e testemunhas por qualquer meio de comunicação; e) Está proibido de frequentar determinados lugares, normalmente 

procurados pela ofendida, como o local de trabalho dela, igreja, feira, casa de amigos, clubes, eventuais supermercados 
próximos à residência da vítima, a fim de preservar a integridade física e psicológica da ofendida;..'' Para conhecimento de todos 
é passado o Presente Edital, cuja 2ª via fica afixada no “Placar” do Fórum da Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins e a 3ª 
via publicada no Diário da Justiça. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína Estado do Tocantins, 23 de 

Feveiro de 2020. Eu,  Aurilho Rodrigues de Freitas Junior, lavrei e subscrevi. 
 

ARRAIAS 
Diretoria do foro 

Portarias 
Portaria Nº 433/2021 - PRESIDÊNCIA/DF ARRAIAS, de 25 de fevereiro de 2021 

Estabelece a escala do Plantão Judiciário a ser observada pelas COMARCAS DE  DIANÓPOLIS, ARRAIAS, TAGUATINGA, 
PARANÃ, ALMAS E AURORA DO TOCANTINS no período compreendido entre os dias 26 de fevereiro a 05 de março de 
2021. 
MÁRCIO RICARDO FERREIRA MACHADO, Juiz de Direito e Diretor do Foro desta Comarca de Arraias Estado do Tocantins, no 

uso de suas atribuições, legais etc. 
CONSIDERANDO  o disposto na Resolução n° 46/2017, que disciplina o Plantão Judiciário de 1° e 2° graus no âmbito do Poder 
Judiciário do Estado do Tocantins 
CONSIDERANDO a necessidade de ampla divulgação às partes sobre quem, efetivamente, atuará nos períodos de plantão. 

CONSIDERANDO a Portaria Nº 53/2021 - PRESIDÊNCIA/DF ARRAIAS, de 08 de janeiro de 2021 (evento 3504151). 
CONSIDERANDO a Informação Nº 5212 / 2021 - PRESIDÊNCIA/DF DIANÓPOLIS. 
CONSIDERANDO que a Diretoria do Foro da Comarca de Arraias, nos termos do art.12, alínea “b” da Resolução n° 46/2017, 
compete elaboração anual da escala de plantão dos magistrados e servidores pertencentes ao Grupo 4, formado pelas 

Comarcas de DIANÓPOLIS, ARRAIAS, TAGUATINGA, PARANÃ, ALMAS E AURORA DO TOCANTINS. 
RESOLVE 
Art. 1o – DESIGNAR a escala de Plantão Forense para o período de  26/02/2021 a 05/03/2021. 



ANO XXXIII-DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 4910 PALMAS-TO, QUINTA-FEIRA, 25 DE FEVEREIRO DE 2021 18 

 

 

 

Art. 2°- Fica estabelecida a escala de plantão conforme anexo único desta Portaria. 
Art. 3° - Nos sábados, domingos e feriados, e nos dias e horários em que não houver expediente, haverá plantão permanente, da 
seguinte forma: 
§ 1º - Plantão diurno, das 12h00min às 17h59min, nos dias em que não haja expediente e, nos dias úteis, nos horários em que, 

dentro deste intervalo, não houver expediente normal, em regime de sobreaviso, para atendimento, apreciação e cumprimento de 
medidas de urgência. 
§ 2º - Plantão noturno, das 18h00min às 11h59min do dia seguinte, em regime de sobreaviso, para apreciação e cumprimento de 
medidas de urgência em que haja comprovada necessidade de que sejam apreciadas e cumpridas neste horário (art. 4º da 

Resolução nº 71/2009 – CNJ). 
Art. 4° – Caso o magistrado não puder comparecer ao plantão, será substituído pelo seguinte, na ordem de designação 
constante na Portaria Nº 53/2021 - PRESIDÊNCIA/DF ARRAIAS, competindo-lhe as providências necessárias para a 
comunicação tempestiva do substituto, a fim de que se dê a indispensável publicidade. 

Art. 5° A habilitação do magistrado e servidores como plantonistas no SISTEMA E-PROC será feita pela Secretária do Fórum da 
Comarca de Arraias, observando as informações dos Anexos I, II e III da Portaria Nº 53/2021 - PRESIDÊNCIA/DF ARRAIAS, de 
08 de janeiro de 2021. 
Encaminhem-se cópia da presente portaria aos Diretores dos Fóruns das Comarcas de Almas, Aurora do Tocantins, Dianópolis, 

Paranã e Taguatinga. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Márcio Ricardo Ferreira Machado 
Diretor do Foro 

Portaria Nº 433/2021 - PRESIDÊNCIA/DF ARRAIAS, de 25 de fevereiro de 2021 

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

18H DO DIA 26/02/2021  ÀS 11H 59MIN DO DIA  05/03/2021 

JUIZ - COMARCA DE DIANÓPOLIS SERVIDORES/TELEFONE 

DR.  BALDUR ROCHA GIOVANNINI 
SERVIDORA: CLARICIA TOLINTINO AGUIAR - MAT: 352134 

TELEFONE: (63) 99239 0964 

COMARCAS OFICIAL DE JUSTIÇA. 

ARRAIAS, PARANÃ E AURORA 
OFICIALA: RENATA MICHELLE MARRA NUNES - MAT. 134658. 

TELEFONE: (63)984419545 

DIANÓPOLIS, TAGUATINGA E ALMAS 
OFICIAL:  ROBERTO FAUSTINO DE SOUZA LIMA, 137943 

TELEFONE: ( 63)98517- 2194  

 

 
Portaria Nº 435/2021 - PRESIDÊNCIA/DF ARRAIAS, de 25 de fevereiro de 2021 
Estabelece a escala do Plantão Judiciário a ser observada pelas COMARCAS DE  DIANÓPOLIS, ARRAIAS, TAGUATINGA, 
PARANÃ, ALMAS E AURORA DO TOCANTINS no período compreendido entre os dias 05 a 12 de  março de 2021. 

MÁRCIO RICARDO FERREIRA MACHADO, Juiz de Direito e Diretor do Foro desta Comarca de Arraias Estado do Tocantins, no 
uso de suas atribuições, legais etc. 
CONSIDERANDO  o disposto na Resolução n° 46/2017, que disciplina o Plantão Judiciário de 1° e 2° graus no âmbito do Poder 
Judiciário do Estado do Tocantins 

CONSIDERANDO a necessidade de ampla divulgação às partes sobre quem, efetivamente, atuará nos períodos de plantão. 
CONSIDERANDO a Portaria Nº 53/2021 - PRESIDÊNCIA/DF ARRAIAS, de 08 de janeiro de 2021 (evento 3504151). 
CONSIDERANDO a Informação Nº 5166 / 2021 - PRESIDÊNCIA/DF TAGUATINGA. 
CONSIDERANDO que a Diretoria do Foro da Comarca de Arraias, nos termos do art.12, alínea “b” da Resolução n° 46/2017, 

compete elaboração anual da escala de plantão dos magistrados e servidores pertencentes ao Grupo 4, formado pelas 
Comarcas de DIANÓPOLIS, ARRAIAS, TAGUATINGA, PARANÃ, ALMAS E AURORA DO TOCANTINS. 
RESOLVE 
Art. 1o – DESIGNAR a escala de Plantão Forense para o período de  05/03/2021 a 12/03/2021. 

Art. 2°- Fica estabelecida a escala de plantão conforme anexo único desta Portaria. 
Art. 3° - Nos sábados, domingos e feriados, e nos dias e horários em que não houver expediente, haverá plantão permanente, da 
seguinte forma: 
§ 1º - Plantão diurno, das 12h00min às 17h59min, nos dias em que não haja expediente e, nos dias úteis, nos horários em que, 

dentro deste intervalo, não houver expediente normal, em regime de sobreaviso, para atendimento, apreciação e cumprimento de 
medidas de urgência. 
§ 2º - Plantão noturno, das 18h00min às 11h59min do dia seguinte, em regime de sobreaviso, para apreciação e cumprimento de 
medidas de urgência em que haja comprovada necessidade de que sejam apreciadas e cumpridas neste horário (art. 4º da 

Resolução nº 71/2009 – CNJ). 
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Art. 4° – Caso o magistrado não puder comparecer ao plantão, será substituído pelo seguinte, na ordem de designação 
constante na Portaria Nº 53/2021 - PRESIDÊNCIA/DF ARRAIAS, competindo-lhe as providências necessárias para a 
comunicação tempestiva do substituto, a fim de que se dê a indispensável publicidade. 
Art. 5° A habilitação do magistrado e servidores como plantonistas no SISTEMA E-PROC será feita pela Secretária do Fórum da 

Comarca de Arraias, observando as informações dos Anexos I, II e III da Portaria Nº 53/2021 - PRESIDÊNCIA/DF ARRAIAS, de 
08 de janeiro de 2021. 
Encaminhem-se cópia da presente portaria aos Diretores dos Fóruns das Comarcas de Almas, Aurora do Tocantins, Dianópolis, 
Paranã e Taguatinga. 

Publique-se. Cumpra-se. 
Márcio Ricardo Ferreira Machado. 

Diretor do Foro 

Portaria Nº 435/2021 - PRESIDÊNCIA/DF ARRAIAS, de 25 de fevereiro de 2021 

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

18H DO DIA 05/03/2021  ÀS 11H 59MIN DO DIA  12/03/2021 

JUIZ - COMARCA DE TAGUATINGA SERVIDORES/TELEFONE 

 DR. JEAN FERNANDES BARBOSA DE C.  
ASSESSORA: ROSIVÂNIA FONSECA ZOTTIS. MAT. 354045. 

 TÉCNICO JUDICIÁRIO:  EDIMAR CARDOSO TORRES - MAT. 140666. 
TELEFONE: (63) 99997-3547 

COMARCAS OFICIAL DE JUSTIÇA. 

ARRAIAS, PARANÃ E AURORA 
CLAUDIO DA COSTA SILVA - MAT. 85248 

TELEFONE:  99233-9994 

DIANÓPOLIS, TAGUATINGA E ALMAS 
JURCELES MELO RODRIGUES – MAT.93740. 

TELEFONE: (63) 99236-3484. 

 

 

CRISTALÂNDIA 
1ª escrivania cível 

Às partes e aos advogados 
AUTOS Nº  0001476-25.2018.8.27.2715 CHAVE DO PROC. 944720752618 
Ação: CIVEL 

Requerente: JOSE SILVINO DA SILVA/ MARIA DA PAZ MOURA SILVA 
Advogado: SILVANO LIMA REZENDE 
Requerido: ARNO ILVO ERIG/ DIAMANTE AGRICOLA S/A/ JOSE ABRAHAO DE MORAES/ VALENTIM VIEIRA PIZZONI 
INTIMAÇÃO: do requerido VALENTIM VIEIRA PIZZONI, CPF 150.742.421-34, residente em lugar incerto e não sabido, da r.  

Sentença proferida no evento 76 dos referidos autos cujo a parte conclusiva a segue transcrita: “Ante o exposto, com fundamento 
no art. 485, inciso VIII do Código de Processo Civil: 21.1 HOMOLOGO POR SENTENÇA o pedido de  DESISTÊNCIA dos 
requerentes MARIA DA PAZ MOURA SILVA e JOSE SILVINO DA SILVA,  manifestado nos eventos 68 e 74. 21.2 De 
consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 23.  INDEFIRO o pedido de habilitação 

articulado por RAFAEL GONÇALVES DE FREITAS (evento 35) e DETERMINO a imediata retirada e desvinculação de JOSE 
ABRAHAO DE MORAES desse processo. 24. Do teor desta sentença, INTIMEM-SE: as partes com procuradores habilitados, no 
prazo legal de 15 (quinze) dias; as FAZENDAS PÚBLICAS MUNICIPAL, ESTADUAL e FEDERAL, no prazo de 15 (quinze) dias. 
25. Ante a formação da relação processual somente em relação a VALENTIM VIEIRA PIZZONI no evento 43, INTIME-SE por 
edital do teor desta sentença, no prazo de 15 (quinze) dias, restando DISPENSADA a intimação em relação aos requeridos 

CARMEN LUCIA RODRIGUES SALGADO VIEIRA PIZZONI e ARNO ILVO ERIG, diante da não citação. 26. Após o trânsito em 
julgado, EXPEÇA-SE ofício ao CRI competente para proceder à baixa das averbações citadas no ofício (evento 54: OFIC1). 27. 
Por ser as partes sucumbentes beneficiárias da gratuidade da justiça, fica a exigibilidade das custas, despesas processuais e 
honorários advocatícios SUSPENSA (CPC/2015, art. 98, § 3º). 28. Cumpridas as diligências supra, ARQUIVE-SE com as 

cautelas legais. 29. CUMPRA-SE. 30. Cristalândia, data no sistema e-Proc. ESTA SENTENÇA SERVE DE MANDADO.    
 WELLINGTON MAGALHÃES - Juiz de Direito.” 
 

DIANÓPOLIS 
Diretoria do foro 

Portaria Nº 394/2021 - PRESIDÊNCIA/DF DIANÓPOLIS, de 18 de fevereiro de 2021, Dispõe sobre a Correição Geral 
Ordinária, a ser realizada na Comarca de Dianópolis, Estado do Tocantins etc.. O Excelentíssimo Senhor Dr. João Alberto 
Mendes Bezerra Jr., Juiz de Direito/Diretor do Foro desta Comarca de Dianópolis, Estado do Tocantins, no uso de suas 

atribuições legais etc... e nos termos do art. 107, caput da Lei Complementar (Estadual) n. 10/1996 c/c arts. 18 e seguintes 
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(Subseção III da Seção II do Capítulo I) da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça do Estado do 
Tocantins (Provimento n. 11/2019 – CGJUS/TO) etc.; 
CONSIDERANDO o disposto no Provimento nº 11/2019 – CGJUS/TO (Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral 
de Justiça do Estado do Tocantins), que estabelece a obrigatoriedade de se realizar Correição Geral Ordinária em todas as 

Comarcas do Estado do Tocantins, pelo Corregedor Permanente de cada uma delas, no primeiro trimestre de cada ano, o que 
deve ser mitigado também neste ano, tendo em vista a amplitude das mudanças ocorridas quando da instituição da nova CNG, 
por meio do ato normativo acima referido, sem contar a pandemia da COVID-19 ; 
CONSIDERANDO, ainda, o objetivo de harmonizar os trabalhos das Escrivanias Judiciais no período da Correição Geral 

Ordinária, dando, assim, melhores condições para que os servidores das referidas serventias possam cumprir, a contento, as 
determinações que surgirem durante os trabalhos correcionais, não sendo, ainda, o caso do disposto no § 2º do art. 18 do 
Provimento CGJUS/TO nº 11/2019;RESOLVE: Art. 1º - Determinar que se realize CORREIÇÃO GERAL ORDINÁRIA na 
Comarca de 3ª Entrância de Dianópolis, Estado do Tocantins, no período de 15/03/2021 a 19/03/2021. Parágrafo único. Ante a 

realidade da saúde vivenciada no cenário mundial, notadamente no que tange à proliferação do novo coronavírus - COVID-19, a 
solenidade de abertura da Correição Geral Ordinária será no dia 15/03/2021, às 14h,  por videoconferência, através do sistema 
cisco webex, ressalvada qualquer mudança a ser previamente comunicada a todos; e não haverá correição nas serventias 
extrajudiciais e estabelecimentos prisionais, haja vista que a necessidade de inspeção é presencial em tais locais, cujos 

trabalhos presenciais estão suspensos devido à pandemia que estamos vivendo no momento, em virtude da COVID-19..Art. 2º 
Ordenar que seja expedido Edital de Correição, informando aos Advogados, Representantes do Ministério Público e da 
Defensoria Pública oficiantes na Comarca, Delegado(s) de Polícia Civil com atuação na Comarca, serventuários e servidores 
públicos, oportunidade em que poderão apresentar suas queixas, reclamações e sugestões somente através do e-mail: df-

dianopolis@tjto.jus.br. Art. 3º - Designar como Secretárias da Correição, Ludmilla Rodrigues S. e Souza, Maria Joelma de Lima 
Mendes e Patrícia Martins dos Santos. Art. 4º - Determinar a autuação, se necessária, de todos os atos praticados durante a 
Correição, em especial as irregularidades encontradas ou reclamações apresentadas, bem como as determinações saneadoras 
para, ao final dos trabalhos, propiciar a elaboração do Relatório Final da Correição, o qual deverá ser enviado à CGJUS/TO até o 

30º (trigésimo) dia posterior ao encerramento dos trabalhos correicionais. Art. 5º A correição na vara Cível, Família e Sucessões, 
Juizado da Infância e Juventude e unidades administrativas ficará a cargo do MM. Juiz de Direito/Diretor do 
Foro responsável, Dr. João Alberto Mendes Bezerra Junior. Art. 6º A correição na Central de Execuções Fiscais e Juizado 
Especial Cível e Criminal será realizada pelo MM. Juiz de Direito respondendo em substituição automática pelas respectivas 

varas, Dr. Baldur Rocha Giovannini. Art. 7º A correição na vara Criminal ficará a cargo do MM. Juiz de Direito Titular da 
respectiva vara, Dr. Baldur Rocha Giovannini. Remeta-se, para os devidos fins, cópia da presente Portaria à Presidência do 
egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins e à colenda Corregedoria Geral de Justiça deste Estado.  

  

João Alberto Mendes Bezerra Júnior 
Juiz de Direito Diretor do foro 

  
 

Vara cível 

Editais de citações com prazo de 20 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE VINTE (20) DIAS 

JUSTIÇA GRATUITA 
O Doutor Jossanner Nery Nogueira Luna, 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 0002162-
43.2020.8.27.2716 de Usucapião, tendo como Requerente(s) ESTELITA DE JESUS ALVES DE SANTANA e Requerido(s) FELIX 

ALVES DOS SANTOS. Pelo presente edital, que será afixado na sede deste Juízo, no lugar público de costume e por cópia 
publicada no Diário da Justiça, CITA, os eventuais terceiros interessados, para querendo no prazo de 15 (quinze) dias, 
contestarem a presente ação, sob pena de revelia. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Dianópolis-TO, aos 02 dias 
do mês de abril do ano de 2020. Eu, MAICON DENER FERNANDES, Técnico(a) Judiciário(a), digitei. Jossanner Nery Nogueira 

Luna, Juiz de Direito. 
 

FORMOSO DO ARAGUAIA 
1ª escrivania cível 
Editais de citação 

O Doutor Luciano Rostirolla, Juiz de Direito desta Comarca de Formoso do Araguaia, Estado do Tocantins, na forma da lei, 

etc...FAZ SABER a todos quantos o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem que perante este Juízo e respectiva 
Escrivania da 2º Cível desta Comarca, se processa Ação nº 0000881-48.2017.8.27.2719, Chave de Segurança 
407384688117, movida por EVANDRO MIGUEL LOPES CARVALHO, neste ato representado por sua genitora, VANESSA 
LOPES AFONSO, CPF N. 037.243.971-35 contra RODRIGO DE SOUZA CARVALHO - CPF n. 025.472.991-60, atualmente em 

lugar incerto e não sabido pelo autor,  pelo presente Edital CITA o requerido,  nos termos da presente ação para querendo no 
prazo de 20 (vinte) dias contestar o pedido inicial, contados da publicação no DJ/TO sob pena de serem considerados 
verdadeiros os fatos  alegados, E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, expediu-se o 
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presente Edital, cuja 1º via será publicada em local de ampla circulação e 2ª afixada no Placard do Fórum local. Dado e Passado, 
nesta cidade e Comarca de Formoso do Araguaia, 25 de fevereiro de 2021. Eu Douglas Silva Barbosa, Chefe de Secretaria, que 
digitei e subscrevi. LUCIANO ROSTIROLLA JUIZ DE DIREITO. 
 

GURUPI 
Vara de cartas precatórias, falências e concordatas 

Às partes e aos advogados 
CARTA PRECATÓRIA: 0000960-76.2021.827.2722 
Ação: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL 
Juízo de Origem: VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES, INFÂNCIA E JUVENTUDE E 1º CÍVEL DA COMARCA DE HIDROLÂNDIA 

- GO 
Processo de Origem: 0207807-14.2001.8.09.0071 
Requerente: FIC DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 
Advogados: ITAQUARA SIQUEIRA SOUSA – OAB/SP nº 124.377 B; ALESSANDRA APARECIDA DO CARMO – OAB/SP 

141.942; SANNY BEVACQUA MONTEIRO – OAB não informada 
Habilitantes: JOSÉ ROBERTO ALVES DA SILVA, MARIA CRISTINA ALVES SILVA e VALÉRIA ALVES SILVA 
Finalidade: Citação 
INTIMAÇÃO - DESPACHO (Evento 4): “Vistos, 1 – Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o 

recolhimento das custas, sob pena de não cumprimento da diligência deprecada. 2 – Assim, aguarde-se o preparo da presente 
carta precatória pelo prazo anteriormente assinalado. Não havendo o pagamento, certifique nos autos e, após, conclusos. 3 -  
[...]. Às providências. Datado e certificado pelo sistema. Cibele Maria Bellezzia – Juíza de Direito” 
 

2ª vara criminal 
Editais de citações com prazo de 15 dias 

EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 

FINALIDADE: 
CITAÇÃO do Réu ERIVAN CHAVES PEREIRA, brasileiro, solteiro, soldador, nascido aos 21.01.1984, natural de Benedito Leite-
MA, filho de Raimundo Alves Pereira e Marinalva Chaves Pereira, CPF nº 000.636.643-05, RG nº 017408712001-8 SSP/TO, 
residente na Rua D, nº 5160, Casa C, Setor Casego, Gurupi-TO, atualmente em lugar incerto e não sabido, para responder a 

acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 
ADVERTÊNCIA: 
O não comparecimento voluntário implicará na nomeação de Defensor Público para patrocinar a defesa técnica. 
IMPUTAÇÃO:  art. 155, caput, do Código Penal. 

 Gurupi/TO, aos 12/02/2021. Eu, Hermes Gomes Ferreira, Auxiliar Administrativo, lavrei o presente e o inseri. 
 

3ª vara cível 

Editais de intimações com prazo de 20 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 20 DIAS. 
O Doutor JOSÉ EUSTAQUIO DE MELO JUNIOR, meritíssimo Juiz de direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Gurupi, no 
exercício de suas atribuições legais etc. Faz saber a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que 

por este Juízo e Escrivania do 3º Cível, processam-se os autos n.º 00131239320188272722, de Ação de Cumprimento de 
sentença requerida por MARISSARA ABRÃO PADUA, e por este meio INTIMA a requerida, AMANDA NAVES MESQUITA, 
brasileira, casada, dentista, inscrita no CPF sob o nº: 222.543.518-93 e RG nº: 1.146.730-4, atualmente em lugar incerto 
ou não sabido, intimada do inteiro teor da sentença do evento 41, nos termos: "Vistos, etc...Ante o exposto, com fulcro no art. 

487, I do CPC, JULGO PROCEDENTE os pedidos contidos na inicial para: a) DECLARAR rescindido o contrato de locação, 
fixando o prazo de 15 (quinze) dias para que a locatária desocupe o imóvel, voluntariamente, com a efetiva entrega das chaves à 
autora, sob pena de despejo. b) CONDENAR a requerida a pagar à requerente os aluguéis vencidos e vincendos até a data da 
desocupação. Sobre o valor incidirá correção monetária e juros de 1% ao mês a contar da propositura da ação. Condeno a 

requerida no pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação. 
Publique-se. Registre-se. Intime-se. Comunique-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, procedendo-se às baixas 
de estilo e comunicações de praxe. No mais determino: 1. Caso haja interposição do recurso de apelação, INTIME-SE a parte 
recorrida/apelada para, no prazo de 15 (quinze) dias, oferecer contrarrazões, sob pena de preclusão e demais consequências 

legais. 2. Havendo preliminar(es) de apelação suscitada(s) pelo recorrido(a)/apelado(a) ou interposição de apelação adesiva, 
INTIME-SE a parte autora, ora apelante/recorrente para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se/apresentar contrarrazões, 
sob pena de preclusão e demais consequências legais (NCPC, art. 1.009, § 2º c/c art. 1.010, § 2º). 3. Após respostas ou 
decorrido o prazo, REMETA-SE o processo ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins (NCPC, art. 1.010, § 3º). 

Datado e certificado pelo EPROC. Fabiano Gonçalves Marques Juiz de Direito Auxiliando (Port. 311/2019-
GAPRE). OBSERVAÇÃO: Fica a parte ciente que o acesso ao processo será através da Chave n.º 587611721218, no site 
www.tjto.jus.br, no link E-PROC. E para que ninguém alegue ignorância, mandou que fosse expedido o presente edital e 
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publicado na forma da lei. Dado e passado nesta cidade e Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins, aos 23 de fevereiro de 
2021. Eu Suziane Barros Silveira Figueira, Técnico Judiciário de 1ª Instância, digitei e subscrevo, nos termos previsto em lei. 
 

Diretoria do foro 

Portarias 
Portaria Nº 409/2021 - PRESIDÊNCIA/DF GURUPI, de 22 de fevereiro de 2021 
LOTAÇÃO DE SERVIDOR 

O Dr. NILSON AFONSO DA SILVA, Juiz de Direito e Diretor do Foro em substituição da Comarca de Gurupi, Estado do 
Tocantins, no uso de suas atribuições legais e na forma da lei, etc. 
CONSIDERANDO o Decreto Municipal  Nº  339, de 08 de fevereiro de 2021, da lavra da Excelentíssima Senhora Prefeita 
Municipal de Gurupi/TO, Josiniane Braga Nunes, publicado no Diário Oficial Municipal de Gurupi - TO, nº 0176, de 08 de 

fevereiro de 2021; 
CONSIDERANDO que a lotação dos servidores na Comarca é determinada pela Diretoria do Foro, nos termos do art. 42, I, da 
Lei Complementar nº 10, de 11 de janeiro de 1996. 
RESOLVE: 

Art. 1º - Lotar a servidora CLEUDILENE FERREIRA AGUIAR, Assessor Técnico Operacional III, ora disponibilizada ao Poder 
Judiciário do Estado do Tocantins, na Central de Execuções Fiscais da Comarca de Gurupi/TO, a partir de 09 de fevereiro de 
2021. 
Art. 2º - Lotar a servidora HELENA NUNES FIGUEREDO, Assessor Técnico Operacional III, ora disponibilizada ao Poder 

Judiciário do Estado do Tocantins, na Central de Execuções Fiscais da Comarca de Gurupi/TO, a partir de 09 de fevereiro de 
2021. 
Art. 3º - Lotar a servidora LEIDINALVA PALHANO DOS SANTOS, Assessor Técnico Operacional III, ora disponibilizada ao 
Poder Judiciário do Estado do Tocantins, na Central de Execuções Fiscais da Comarca de Gurupi/TO, a partir de 09 de 

fevereiro de 2021. 
Art. 4º - Lotar a servidora NAYRA RÚBIA DE SOUZA, Assessor Técnico Operacional III, ora disponibilizada ao Poder Judiciário 
do Estado do Tocantins, na Central de Execuções Fiscais da Comarca de Gurupi/TO, a partir de 09 de fevereiro de 2021. 
Art. 5º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

Publique-se. Cumpra-se. 
Dr. NILSON AFONSO DA SILVA 

Juiz de Direito e Diretor do Foro em substituição 
 

Portaria Nº 413/2021 - PRESIDÊNCIA/DF GURUPI, de 23 de fevereiro de 2021 
O Dr. NILSON AFONSO DA SILVA, Juiz de Direito e Diretor do Foro, em substituição, da Comarca de Gurupi, Estado do 
Tocantins, no uso de suas atribuições legais e etc. 
CONSIDERANDO que o servidor ADILTON PEREIRA DOS SANTOS, Contador/Distribuidor desta Comarca, esteve em gozo de 

férias no período de 07/01/2021 até 21/01/2021. 
RESOLVE: 
Art. 1º - DESIGNAR o servidor EUVALDO PIMENTEL DE OLIVEIRA, Técnico Judiciário do Cartório Distribuidor desta Comarca 
para, sem prejuízo de suas funções normais, responder pelo cargo de Escrivão Judicial daquele cartório, no período de 07 a 

21 de Janeiro de 2021. 
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Dr. NILSON AFONSO DA SILVA 

Juiz de Direito e Diretor do Foro em substituição 
 
Portaria Nº 421/2021 - PRESIDÊNCIA/DF GURUPI, de 24 de fevereiro de 2021 
PLANTÃO REGIONAL 

Estabelece aos magistrados e servidores responsáveis pelo plantão semanal no âmbito das Comarcas de Gurupi, Peixe, 
Palmeirópolis, Alvorada, Araguaçu, Formoso do Araguaia e Figueirópolis, no período compreendido entre os dias 26 de 
fevereiro de 2021 a 26 de março de 2021. 
O Dr. NILSON AFONSO DA SILVA, Juiz de Direito e Diretor do Foro em substituição da Comarca de Gurupi, Estado do 

Tocantins, no uso de suas atribuições legais e na forma da lei, etc.; 
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 46/2017, 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 Revoga a Resolução nº 12, de 
21 de agosto de 2012; 
CONSIDERANDO a Resolução nº 2/2019, de 21 de março de 2019, da Presidência do Tribunal de Justiça do Tocantins, que 
altera a Resolução nº 46, de 7 de dezembro de 2017, que disciplina o Plantão Judiciário de 1º e 2º graus no âmbito do Poder 

Judiciário do Estado do Tocantins; 
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CONSIDERANDO a Resolução Nº 8 - PRESIDÊNCIA/ASPRE que altera o §4º acrescido no artigo 12 da Resolução nº 2, de 21 
de março de 2019, que alterou a Resolução nº 46, de 7 de dezembro de 2017, que disciplina o Plantão Judiciário de 1º e 2º graus 
no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Tocantins - (SEI 19.0.000010987-0); 
CONSIDERANDO a necessidade de ampla divulgação aos jurisdicionados sobre quem atuará nos períodos de plantão, 

notadamente, em face do disposto na Resolução 46/2017, do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins; 
CONSIDERANDO que compete ao Diretor do Foro da Comarca de Gurupi, nos termos do artigo 12, § 1º, inciso II, alínea “a”, da 
Resolução nº 46/2017, disciplinar sobre o Plantão Judiciário anual das Comarcas de Gurupi, Peixe, Palmeirópolis, Alvorada, 
Araguaçu, Formoso do Araguaia e Figueirópolis. 

RESOLVE: 
DO PLANTÃO JUDICIÁRIO 
Art. 1º - O plantão judiciário na Comarca de Gurupi destina-se ao recebimento, processamento e apreciação das seguintes 
medidas: 

I – habeas-corpus e mandados de segurança. 
II – comunicações de prisão em flagrante e a apreciação dos pedidos de concessão de liberdade provisória.  
III – em caso de justificada urgência, de representação da autoridade policial ou do Ministério Público visando à decretação de 
prisão preventiva ou temporária. 

IV - busca e apreensão de pessoas, bens ou valores, desde que objetivamente comprovada a urgência.  
V – medida cautelar ou antecipatória, cível ou criminal, que não possam ser realizadas no horário normal de expediente.  
VI – medidas urgentes, cíveis ou criminais, da competência dos Juizados Especiais, limitadas as hipóteses acima enumeradas. 
VII – medidas de urgência do Estatuto da Criança e do Adolescente. 

VIII – outras medidas de extrema urgência, se o Juiz entender que seja imprescindível e inadiável a apreciação durante o 
plantão. 
§ 1º. O plantão judiciário não se destina à reiteração de pedido já apreciado no órgão judicial de origem ou em plantão anterior, 
nem à sua reconsideração ou reexame ou à apreciação de solicitação de prorrogação de autorização judicial para escuta 

telefônica. 
§ 2º. Durante o plantão não serão apreciados pedidos de levantamento de importância em dinheiro ou valores, nem de liberação 
de bens apreendidos. 
Art. 2º. Nos sábados, domingos e feriados, e nos dias e horários em que não houver expediente, haverá plantão permanente, da 

seguinte forma: 
I – plantão diurno, das 12h00min às 17h59min, nos dias em que não haja expediente e, nos dias úteis, nos horários em que, 
dentro deste intervalo, não houver expediente normal, em regime de sobreaviso, para atendimento, apreciação e cumprimento de 
medidas de urgência. 

II – plantão noturno, das 18h00min às 11h59min do dia seguinte, em regime de sobreaviso, para apreciação e cumprimento de 
medidas de urgência em que haja comprovada necessidade de que sejam apreciadas e cumpridas neste horário (art. 4º da 
Resolução nº 71/2009 – CNJ). 
Art. 3º. O plantão noturno destina-se a casos excepcionais, sendo exclusivo para a apreciação de pedidos em que se 

demonstre, de forma inequívoca, a necessidade da medida de urgência ser apreciada e cumprida neste horário (art. 2º, II) e 
somente configura-se: 
I – quando demonstrado que a medida não poderia ter sido requerida ou cumprida durante o expediente normal ou plantão 
diurno. 

II – quando a não apreciação ou não cumprimento da medida durante o plantão noturno implicar em perecimento do direito, risco 
de grave prejuízo ou probabilidade de dano irreparável ou de difícil reparação. 
III – quando a medida, acaso deferida, possa ser imediatamente cumprida. 
Parágrafo único. Ausente qualquer das condições acima enunciadas, a medida não será apreciada durante o plantão noturno, 

podendo o pedido ser repetido no horário de expediente ou no plantão diurno. 
DOS PLANTONISTAS 
Art. 4º - Ficam designados o DR. GERSON FERNANDES AZEVEDO, matrícula n° 289814, MM. Juiz de Direito, lotado na 2ª 
Vara Criminal da Comarca de Gurupi - TO e o servidor RODRIGO AZEVEDO FILGUEIRAS DE LIMA, matrícula n° 352493, 

Escrivão Judicial, lotado na Vara de Execuções Penais da Comarca de Gurupi - TO, responsáveis pelo plantão das Comarcas 
descritas no Grupo 3 da  Resolução nº 46, de 07 de dezembro de 2017, pelo período compreendido das 18h do dia 26 de 
fevereiro de 2021 às 11h59min do dia 05 de março de 2021. 
§ 1º. O magistrado plantonista poderá ser localizado por meio do telefone (63) 9 9954-4037. 

§ 2º. O (a) Escrivão (ã) plantonista poderá ser contatado por meio do telefone (63) 9 9954-5805. 
Art. 5º - Ficam designados os Oficiais de Justiça Avaliadores, VANESSA FRANCISCA CARVALHO BORGES, matrícula n° 
217750, para responder pelo plantão nas comarcas de Figueirópolis, Formoso do Araguaia, Gurupi e Peixe e HEIDYLAMAR 
PEREIRA MARTINS FERREIRA, matrícula n° 352488, para responder pelo plantão nas comarcas de Alvorada, Araguaçu e 

Palmeirópolis, no período compreendido das 18h do dia 26 de fevereiro de 2021 às 11h59min do dia 05 de março de 2021. 
§ 1º. A Oficial de Justiça plantonista  VANESSA FRANCISCA CARVALHO BORGE, poderá ser localizada por meio do 
telefone (63) 9 8111-1728. 
§ 2º. A Oficial de Justiça plantonista HEIDYLAMAR PEREIRA MARTINS FERREIRA, poderá ser localizada por meio do 

telefone (63) 9 9292-8633. 
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Art. 6º - Ficam designados o Dr. JOSSANER NERY NOGUEIRA LUNA, matrícula n° 291148, MM. Juiz de Direito e 
a servidora DIANE GORETTI PERINAZZO?, matrícula n° 352497, Técnica Judiciária de 1ª Instância, lotados na Vara de 
Violência Doméstica da Comarca de Gurupi - TO, responsáveis pelo plantão das Comarcas descritas no Grupo 3 da  Resolução 
nº 46, de 07 de dezembro de 2017, pelo período compreendido das 18h do dia 05 de março de 2021 às 11h59min do dia 12 

de março de 2021. 
§ 1º. O magistrado plantonista poderá ser localizado por meio do telefone (63) 9 9954-4037. 
§ 2º. O (a) Escrivão (ã) plantonista poderá ser contatado por meio do telefone (63) 9 9954-5805. 
Art. 7º - Ficam designados os Oficiais de Justiça Avaliadores, SILAS TERRA, matrícula n° 183837, para responder pelo plantão 

nas comarcas de Figueirópolis, Formoso do Araguaia, Gurupi e Peixe e ADÃO BITTENCOURT AGUIAR, matrícula n° 
172844, para responder pelo plantão nas comarcas de Alvorada, Araguaçu e Palmeirópolis, no período 
compreendido das 18h do dia 05 de março de 2021 às 11h59min do dia 12 de março de 2021. 
§ 1º. O Oficial de Justiça plantonista  SILAS TERRA, poderá ser localizado por meio do telefone (63) 9 8451-8211. 

§ 2º. O Oficial de Justiça plantonista ADÃO BITTENCOURT AGUIAR, poderá ser localizado por meio do telefone (63) 9 8115-
6133. 
Art. 8º - Ficam designados o Dr. SILAS BONIFÁCIO PEREIRA, matrícula n° 128748, MM. Juiz de Direito e a servidora SELI 
ALVES CORREIA, matrícula n° 104866, Escrivã Judicial, lotados no Juizado Especial da Infância e Juventude da Comarca de 

Gurupi - TO, responsáveis pelo plantão das Comarcas descritas no Grupo 3 da  Resolução nº 46, de 07 de dezembro de 2017, 
pelo período compreendido das 18h do dia 18h do dia 12 de março de 2021 às 11h59min do dia 19 de março de 2021. 
§ 1º. O magistrado plantonista poderá ser localizado por meio do telefone (63) 9 9954-4037. 
§ 2º. O (a) Escrivão(ã) Plantonista poderá ser contatado por meio do telefone (63) 9 9954-5805. 

Art. 9º - Ficam designados os Oficiais de Justiça Avaliadores, MARIA CRISTINA FRANCO BORGES matrícula n° 182938, para 
responder pelo plantão nas comarcas de Figueirópolis, Formoso do Araguaia, Gurupi e Peixe e ROGÉRIO DE SOUSA 
OLIVEIRA, matrícula n° 44169, para responder pelo plantão nas comarcas de Alvorada, Araguaçu e Palmeirópolis, no período 
compreendido das 18h do dia 12 de março de 2021 às 11h59min do dia 19 de março de 2021. 

§ 1º. A Oficial de Justiça plantonista  MARIA CRISTINA FRANCO BORGES, poderá ser localizado por meio do telefone (63) 9 
8414-9383. 
§ 2º. O Oficial de Justiça plantonista ROGÉRIO DE SOUSA OLIVEIRA, poderá ser localizado por meio do telefone (63) 9 8116-
4826. 

Art. 10 - Ficam designados o Dra. CIBELE MARIA BELLEZIA?, matrícula n° 174936, MMª. Juíza de Direito e a servidora NÁDIA 
MIRANDA DE AMORIM, matrícula n° 183053, Técnica Judiciária de 1ª Instância, lotadas na Vara de Cartas Precatórias, Falência 
e Concordatas da Comarca de Gurupi - TO, responsáveis pelo plantão das Comarcas descritas no Grupo 3 da  Resolução nº 46, 
de 07 de dezembro de 2017, pelo período compreendido das 18h do dia 19 de março de 2021 às 11h59min do dia 26 de 

março de 2021. 
§ 1º. O magistrado plantonista poderá ser localizado por meio do telefone (63) 9 9954-4037. 
§ 2º. O (a) Escrivão(ã) Plantonista poderá ser contatado por meio do telefone (63) 9 9954-5805. 
Art. 11 - Ficam designados os Oficiais de Justiça Avaliadores, SÉRGIO SILVA QUEIROZ, matrícula n° 225066, para responder 

pelo plantão nas comarcas de Figueirópolis, Formoso do Araguaia, Gurupi e Peixe e OSMAR TEIXEIRA LOPES, matrícula 
n° 60075, para responder pelo plantão nas comarcas de Alvorada, Araguaçu e Palmeirópolis, no período compreendido das 
18h do dia 19 de março de 2021 às 11h59min do dia 26 de março de 2021. 
§ 1º. O Oficial de Justiça plantonista  SÉRGIO SILVA QUEIROZ, poderá ser localizado por meio do telefone (63) 9 9914-0434. 

§ 2º. O Oficial de Justiça plantonista OSMAR TEIXEIRA LOPES, poderá ser localizado por meio do telefone (63) 9 8512-0000. 
Art. 12 - Caso o magistrado não puder comparecer ao plantão, será substituído pelo seguinte, na ordem de designação 
constante da escala, competindo-lhe as providências necessárias para a comunicação tempestiva do substituto, a fim de que se 
dê a indispensável publicidade. 

Art. 13. O Secretário do Foro da Comarca de Gurupi - TO será responsável pela habilitação dos servidores e juízes plantonistas, 
pelo período semanal, nos termos desta Portaria. 
Art. 14.  Caberá ao interessado contatar o servidor plantonista para comunicar o protocolo de petições, assim como adotar 
providências subsequentes, necessárias ao cumprimento de qualquer decisão exarada. 

Art. 15. Ficam os secretários das Comarcas de Peixe, Palmeirópolis, Alvorada, Araguaçu, Formoso do Araguaia e 
Figueirópolis responsáveis pela publicação da presente portaria no átrio do Fórum de suas respectivas Comarcas. 
Art. 16. Encaminhe-se via SEI a presente portaria aos juízes Diretores dos Foros das Comarcas de Peixe, Palmeirópolis, 
Alvorada, Araguaçu, Formoso do Araguaia e Figueirópolis, bem como ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 

objetivando ser publicada no Diário da Justiça. 
Art. 17.  Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Dr. NILSON AFONSO DA SILVA 

Juiz de Direito e Diretor do Foro em substituição 
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ITAGUATINS 
1ª escrivania criminal 

Editais de citações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO (Prazo 15 dias) 
  
O Doutor JEFFERSON DAVID ASEVEDO RAMOS, Juiz de Direito respondendo por esta Comarca de Itaguatins, 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 Criminal, tramita o Ação Penal n° 0001261-22.2018.827.2724, Chave: 182145814218, onde figura como 
Acusado: EDIVALDO SANTOS DA COSTA, vulgo "Neném do Peixe", brasileiro, casado, pescador, natural de São Miguel do 
Tocantins/TO, CPF n° 002.082.343-37, filho de José Maria da Costa e Maria das Graças dos Santos da Costa, residente e 

domiciliado na Rua Costa Silva, s/n°, Bela Vista, São Miguel do Tocantins/TO, CITAR E INTIMAR o acusado que se encontra 
atualmente em lugar incerto e não sabido da respeitável DECISÃO exarada no evento 5 do processo acima epigrafado: 
"PROCESSO N°. 0001261-22.2018.827.2724 DECISÃ O RECEBO a DENÚNCIA de evento n. 01, considerando que estão 
presentes os requisitos do art. 41 do CPP e não estão configuradas as circunstâncias do art. 395, também do CPP, não sendo, 

pois o caso de rejeição liminar da denúncia, dando o(s) réu(s) como incurso(s) nos dispositivos legais nela 
mencionados.CITE(M)-SE o(s) Denunciado(s) para responder(em) à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, podendo 
arguir preliminares, oferecer documentos e justificações, especificar provas, arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo 
sua intimação, quando necessário, cientificando(s) de que, não apresentada a resposta no prazo legal, será nomeado Defensor 

para oferecê-la. Não obtendo êxito na citação pessoal, e verificando que o(s) réu(s) oculta(m) se para não ser(em) citado(s), o Sr. 
Oficial de Justiça deve proceder à citação com hora certa, observada a forma estabelecida nos artigos 252 a 254 do Código de 
Processo Civil.Na impossibilidade de citação por hora certa, Certifique-se e devolva o Mandado ao Cartório para que proceda de 
pronto à citação por Edital com o prazo de 15 (quinze) dias.Façam constar também no mandado de citação, a opção para que 

o(s) acusado(s) expressamente manifeste(m) possuir(em) ou não condições de contratar advogado. Se o(s) acusado(s) já tiver 
(em) advogado constituído, intime-o, também, de já, para apresentar a Defesa Preliminar do(s) réu(s), visando à celeridade 
processual, na forma do art. 370 do CPP. Com a resposta negativa ou o decurso do prazo de 10 (dez) dias, sem qualquer 
manifestação, NOMEIO a Defensora Pública desta Comarca, para promoção de defesa do(s) acusado(s) no prazo legal. Em 

caso de citação do(s) réu(s) por carta precatória em outra Comarca, conste da precatória que o Deprecado deverá nomear 
advogado para o(s) acusado(s) caso não tenha sido ofertada defesa no prazo legal, e após a juntada da defesa, coma devolução 
da carta precatória a este Juízo.Expeça-se precatória, se necessário, com a urgência do caso, com prazo de 30 (trinta) dias de 
retorno, nos termos do art.222, § 2º, do CPP, intimando-se as partes de sua expedição, bem como se intimando o advogado pelo 

Diário de Justiça da data lá designada.Autorizo a citação na forma do art. 212, § 2$, do Código de Processo Civil c/c art. 3? do 
Código de Processo Penal.Testemunhas meramente abonatórias poderão ser substituídas por declarações escritas, com firma 
reconhecida, que poderão ser juntadas ao processo até a data do interrogatório do(s) réu(s). Defiro a cota ministerial de evento 
n.^ 01.Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se. Itaguatins - TO, Baldur Rocha Giovannini Juiz de Direito." E para que ninguém possa 

alegar ignorância, mandou que se expedisse o presente edital na forma da lei, e afixado no placar do Fórum desta cidade. 
CUMPRA-SE. DADO E PASSADO - nesta cidade e Comarca de Itaguatins, Estado do Tocantins, aos seis dias do mês de agosto 
do ano de dezenove (06/08/2019). Eu, Genilde de Azevedo Costa - Técnica Judiciária da Escrivania Criminal, respondendo pela 
Escrivania Criminal, que digitei e subscrevi. 

 

MIRACEMA 
1ª vara criminal 

Editais de intimações de sentença com prazo de 90 dias 
AÇÃO PENAL n° 0000999-32.2015.827.2739 
Denunciado: AGAMENON PESSOA DINIZ FILHO 

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA - (Prazo de 90 dias)  
O Excelentíssimo Senhor Doutor Marcello Rodrigues de Ataídes, MM. Juiz de Direito Titular da Única Vara Criminal da Comarca 
de Miracema do Tocantins/TO, na forma da Lei, etc., FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, 
que por este Juízo Criminal tramita os autos de Ação penal nº 0000999-32.2015.827.2739, chave para consulta nº 
478372459615, MOVIDA PELO Ministério Público do Estado do Tocantins em desfavor de  Agamenon Pessoa Diniz Filho,  

sendo o presente Edital para INTIMAR o acusado AGAMENON PESSOA DINIZ FILHO, brasileiro, casado, empresário,natural de 
Porto Nacional/TO, nascido em 14/04/1983, RG nº 350572 e CPF nº 003.545.991-35,filho de Agamenon Pessoa Diniz e Aldina 
Dias Gomes, atualmente me ligar incerto e não sabido, a fim de que o mesmo tome conhecimento da Sentença Condenatória 
proferida em 24/06/2019, constante do evento 49 dos autos da Ação Penal em epígrafe, cuja parte conclusiva  passo a 

transcrever a seguir: ...“ Ante o exposto e considerando o que dos autos consta JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva do 
Estado para condenar AGAMENON PESSOA DINIZ FILHO, devidamente qualificado, como incurso nas penas do artigo 14 da 
Lei nº 10826/2003. tendendo aos ditames contidos nos artigos 59 e 68 do Código Penal Brasileiro PASSO À NDIVIDUALIZAÇÃO 
DA PENA.PRIMEIRA FASEA culpabilidade, juízo de reprovação do delito e do autor do fato, deve incidir nos limites do próprio 

tipo penal incriminador, não havendo, nos autos, elementos que justifiquem um juízo de reprovação mais rigoroso. Assim, a 
circunstância judicial da culpabilidade deve ser apreciada favoravelmente.Em relação aos antecedentes, não se verifica nenhuma 
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condenação com trânsito em julgado há mais de cinco anos por fato anterior ao ora julgado na folha penal do réu. Portanto, tal 
circunstância deve ser avaliada positivamente.No que concerne à conduta social e à personalidade da agente, não há nos autos 
elementos que permitam aferir tais circunstâncias, devendo ser valoradas favoravelmente.Quanto aos motivos do crime, devem-
se perquirir os precedentes que levam à ação criminosa, não se confundindo com o dolo e a culpa. No caso em tela, o motivo do  

crime é aquele inerente ao tipo penal. Dessa maneira, esta circunstância judicial deve ser aferida favoravelmente. No que tange 
às circunstâncias do crime, o Julgador deve voltar sua apreciação aos elementos acidentais não participantes da estrutura do 
tipo, apesar de envolverem o delito. Nos presentes autos, as circunstâncias do crime perpetrado não diferem daquelas já 
previstas no modelo descritivo da conduta. Destarte, deve-se concluir por uma apreciação positiva dessa circunstância judicial. 

No que se refere às consequências do crime, a doutrina entende como sendo o mal causado pelo crime, que transcende o 
resultado típico. No delito em questão, as conseqüências não foram graves, e, portanto, essa circunstância não pode sofrer juízo 
negativo. Por fim, a circunstância judicial do comportamento da vítima somente apresenta relevância nos casos de a vítima 
incitar, facilitar ou 6induzir o réu a cometer o crime. Assim, tal circunstância deve ser considerada somente em favor do réu. Não 

é o caso, pois, de apreciá-la. Portanto, todas as circunstâncias judiciais foram analisadas favoravelmente ao réu e,  por 
consequência, a pena-base deve ser fixada no mínimo legal de 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa no valor unitário 
mínimo.Na SEGUNDA FASE da dosagem pena lógica, presente a atenuante da confissão. Não obstante, em atendimento à 
Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, à qual me curvo, a expiação permanece no quantum de 02 (dois) anos de reclusão 

e 10 (dez) dias-multa no valor unitário mínimo. Na TERCEIRA FASE,ausentes causas especiais de aumento ou diminuição da 
pena, torno-a definitiva no importede2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, no valor unitário mínimo.A hipossuficiência 
financeira do réu não afasta a imposição da pena de multa, inexistindo previsão legal de isenção do preceito secundário do tipo 
penal incriminador.Nesse diapasão, o egrégio TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS:APELAÇÃO CRIMINAL -

PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO -ISENÇÃO DA PENA DE MULTA -HIPOSSUFICIÊNCIA -IMPOSSIBILIDADE -SANÇÃO 
CUMULATIVA À PENA CORPORAL -RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1 -A prestação pecuniária 
é sanção cumulativa à pena corporal e não cabe ao julgador afastá-la, para não violar o princípio da legalidade. 2 - Não obstante, 
no presente caso, referida sanção, fixada no mínimo legal, mostrou-se proporcional, guardando estreita relação com o montante 

de pena corporal. 3 - Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime. (Processo: 00304454720188270000).Em observância 
ao contido no artigo 33, § 2º, alínea ‘c’, do Código Penal e em face das circunstâncias previstas no artigo 59 do mesmo diploma, 
determino o cumprimento inicial da pena no regime ABERTO; Considerando o artigo 44 do Código Penal, substituo a pena 
privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, a serem fixadas em audiência admonitória.Ausentes os requisitos da prisão 

preventiva e tendo respondido a todo o processo em liberdade, poderá recorrer nesta condição. Sem custas. Decreto a perda da 
arma de fogo e munições eventualmente encontradas, com a conseqüente destruição, nos termos do artigo 25 da Lei 
10.826/2003, salientando-se que o réu afirmou não ter porte para transportar arma de fogo e não comprovou o registro da arma. 
Após o trânsito em julgado, comunique-se ao Tribunal Regional Eleitoral, para os fins do artigo 15, inciso III, da Constituição da 

República, conforme preconiza o artigo 71, § 2°, do Código Eleitoral, formem-se os autos de execução e arquive-se. Publique-se. 
Registre-se. Intimem-se. Tocantínia,  24 de junho de 2019.Renata do Nascimento e Silva. Juíza de Direito Em auxílio ao NACOM 
Portaria Nº 1193, de 06 de junho de 2019”. E para que chegue ao conhecimento de todos, e que ninguém possa alegar 
ignorância, nos termos do artigo 392, § 1º , do Código de Processo Penal, mandou o MM. Juiz que fosse expedido o presente 

Edital e publicado na forma da Lei. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Miracema do Tocantins - TO, Única Vara 
Criminal, aos dezenove dias  do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e um(19/02/2021). Eu, Zoraida Macedo Andrade, 
mat. 284045 tjto, que o digitei. (Ass) Dr. Marcello Rodrigues de Ataídes - Juiz de Direito. 
 

PALMAS 
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 00376364120178272729 

Denunciado: EUQUENES BRITO GUEDES 
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, 00376364120178272729, tendo como 
Denunciado EUQUENES BRITO GUEDES, brasileiro, natural de Gurupi-TO, nascido aos 02/10/1982, união estável, filho de 

ManoelGuedes de Sá e Maria Sônia de Souza Brito, pintor, portadordo RG n° 896430 SSP/TO, inscrito no CPF n° 006.129.891-
35. 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, Diante do 
exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão punitiva estatal formulada na denúncia, motivo pelo qual ABSOLVO o(a)(s) 

acusado (a)(s) no que diz respeito à conduta delituosa que lhe(s) fora imputada, por não considerar existente prova suficiente 
para a condenação e nos termos do CPP, art. 386, VII. Sem custas, já que havida absolvição. Ausente a figura de defensor 
dativo, sem honorários. ACUSAÇÃO E DEFESA RENUNCIAM AO PRAZO RECURSAL, Frente a renúncia ao prazo recursal e 
intimação pessoal da ofendida nesta audiência, com a publicação da sentença, aguarde-se o prazo e concretizado o trânsito em 

julgado sem alteração, fica autorizado o levantamento do eventual valor depositado a título de fiança e comunicação junto aos 
órgãos próprios de informações criminais, no que couber. Sentença publicada em audiência, saindo os presentes intimados, 
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notadamente a ofendida, Intime-se agora tão somente o denunciado, uma vez que não participou após registrar problemas 
tecnologicos. Registre-se em pasta própria para tal finalidade. JUNTE-SE O TERMO AOS AUTOS CIENTIFICANDO AS 
PARTES A RESPEITO. Providencie-se o necessário e ultimadas as providências, arquivem-se os autos. (...)  Palmas, 22 DE 
OUTUBRO 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 22/02/2021. Eu, Juliene 
Lemes Pedreira Maya, o digitei. Dr. Antiógenes Ferreira de Souza – Juiz de Direito. 
 

PARAÍSO 
1ª vara cível 

Editais 
EDITAL DE INTIMAÇÃO 
(NCPC, arts. 76, § 1º, I e 313, I e § 2º, II) 
ORIGEM: Processo: nº 0003995-56.2017.827.2731; Chave do Processo nº 192060984017; Natureza da Ação: Cumprimento de 
Sentença. Exequente: O ESPOLIO DE JOÃO JOSÉ DA FONSECA. Advogado do Exequente: Dr. Iran Ribeiro – OAB/TO nº 

4585; Executada: MARIA FLORACY JOAQUINA MOTA. Advogado da Executada: Dr. Whillam Maciel Bastos – OAB/TO nº 
004340. INTIMANDO O ESPÓLIO DE JOÃO JOSÉ DA FONSECA, nas pessoas de seus HERDEIROS e SUCESSORES 
descendentes do de cujus JOÃO JOSÉ DA FONSECA. OBJETIVO/FINALIDADE: INTIMAR O ESPÓLIO DE JOÃO JOSÉ DA 
FONSECA – CPF nº 292.763.576-53, nas pessoas de seus HERDEIROS e SUCESSORES descendentes do de cujus JOÃO 

JOSÉ DA FONSECA, para que manifestem interesse na sucessão processual e promovam a respectiva habilitação no prazo de 
TRÊS (03) MESES, sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito (NCPC, arts 76, §1º, I e 313, I e § 2º, II) nos 
autos de ação de Execução de Sentença, que figura como Exequente: JOÃO JOSÉ DA FONSECA -CPF nº 292.763.576-53 e 
como Executada: MARIA FLORACY JOAQUINA MOTA Paraíso do Tocantins – TO., aos dezenove (19) dias do mês de 

Fevereiro (02) do ano de dois mil e vinte e um (2.021). Juiz LUCIANO ROSTIROLLA, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível. Eu, Jacira 
Aparecida Batista Santos, Técnica Judiciária, o digitei. 
 

PARANÃ 
1ª escrivania criminal 

Editais de citação 
FINALIDADE: CITA o(s) acusado(s)  DANIEL CASTILHO DA COSTA, brasileiro, casado,lavrador, nascido em 13.11.1967, filho 
de Manoel Castilho daCosta e Jaci Castilho da Costa, CPF nº 882.603.131-20,residente na Fazenda Guanabara, s/n, zona rural, 
Paranã-TO, por estar(em) em lugar incerto ou não sabido, conforme certificou o senhor Oficial de Justiça incumbido da diligência, 
para o fim exclusivo de oferecer defesa preliminar. O prazo para a defesa começará a fluir do comparecimento pessoal do(a) 

acusado(a) ou do defensor constituído. Na hipótese do parágrafo anterior, expirado o prazo do edital e o prazo para oferecimento 
de defesa inicial e, não comparecendo o(a) acusado(a), nem constituindo defensor, no dia seguinte à expiração do prazo, 
certifique-se e venham-me os autos conclusos para deliberação, nos termos do que dispõe o artigo 366 do Código de Processo 
Penal.LOCAL E DATA: Paranã/TO, 25 de janeiro de 2021. 

 

PEDRO AFONSO 
1ª escrivania cível 

Intimações às partes 
PROCESSO Nº: 0000558-64.2018.8.27.2733 
AÇÃO: MEDIDA CAUTELAR DE BUSCA E APREENÇÃO COM PEDIDO DE LIMINAR 
AUTOR: AOGUSTO CARLOS MIRANDA CUSTÓDIO 

RÉU: RAIMUNDO NONATO GOMES JUNIOR 
INTIMAÇÃO DE SENTENÇA: DISPOSITIVO. Com essas considerações Julgo PROCEDENTE o pedido do autor com resolução 
de mérito com fundamento no artigo 487, I do Código de Processo Civil para declarar rescindido o contrato pactuado entre as 
partes. Condeno o requerido ao pagamento de todas as despesas decorrentes da apreensão. Condeno o requerido ao 

pagamento de custas e honorários de sucumbência que arbitro em 10% do valor atualizado da causa. Com o trânsito em 
julgado, REMETA-SE à Contadoria Judicial Unificada (COJUN) para apuração das custas finais e/ou taxa judiciária (caso 
existente). Após, INTIME-SE o devedor através de seu advogado, pessoalmente ou por edital (conforme o caso), para 
recolhimento das custas em 15 (quinze) dias. P. R I  e cumpra-se. Datado e cert.eproc. Juíza LUCIANA COSTA AGLANTZAKIS. 

 

Editais de citação 
EDITAL DE CITAÇÃO- PRAZO DE 30(TRINTA)DIAS   
A Doutora LUCIANA COSTA AGLANTZAKIS, Juíza de Direito da Vara Cível da Comarca de Pedro Afonso, Estado do Tocantins, 
na forma da lei, etc . Faz saber a todos quantos o presente EDITAL DE CITAÇÃO ou dele conhecimento tiver que tramita por 

este Juízo e Vara Cível, a seguinte Ação e dados abaixo transcrito: Proc. n° 0000636-92.2017.827.2733 Ação: Averiguação de 
Paternidade Exequente: VICTOR HUGO SOARES DOS SANTOS Executado: ALTINO DOS SANTOS SILVA FINALIDADE: 
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CITAÇÃO de ALTINO DOS SANTOS SILVA , residente e domiciliada em local incerto e não sabido, dos termos da presente ação 
e, caso queira apresentar contestação, no prazo de 30(trinta) dias, sob pena de revelia e confissão, e não sendo contestada a 
ação, se presumirão como verdadeiros os fatos articulados pelo autor com as advertências do art. 285 do CPC . E para que 
chegue ao conhecimento de todos e que ninguém possa alegar ignorância, foi expedido o presente EDITAL , o qual deverá ser 

publicado uma vez no Diário da Justiça do Estado e afixado no átrio do Fórum local. DESPACHO: "Em face do fisco o STJ 
entende que basta a tentativa de citação por oficial de justiça e correios e depois disso a citação por edital para configurar e 
esgotar os meios disponíveis para a citação, pois o devedor tem o dever de atualizar seu domicílio tributário e por essa razão 
entendo desnecessária a consulta nos meios pedidos pelo fisco, pois esse juízo tem trabalho demais para localizar endereço que 

pode ser incumbência do próprio fisco. A temática foi decidida em recurso repetitivo do STJ de número tema 102: PROCESSO 
CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. CONDIÇÃO DECABIMENTO: FRUSTRAÇÃO 
DAS DEMAIS MODALIDADES DE CITAÇÃO (POR CORREIO E POR OFICIALDE JUSTIÇA). LEI 6830/80, ART. 8º.1. Segundo 
o art. 8º da Lei 6.830/30, a citação por edital, na execução fiscal, somente é cabível quando não exitosas as outras modalidades 

de citação ali previstas: a citação por correio e a citação por Oficial de Justiça. Precedentes de ambas as Turmas do STJ.2. 
Recurso especial improvido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/08. (REsp 1103050/BA, 
Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/03/2009, DJe06/04/2009). Por essa razão, DEFIRO 
o pedido como citação por edital no prazo mínimo legal. Cumpra-se. Pedro Afonso-TO, 22 de agosto de 2019.Juíza LUCIANA 

COSTA AGLANTZAKIS DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Pedro Afonso, Estado do Tocantins, aos 17 de 
setembro de 2019,17/09/2019. Eu,____IVANIA BARBOSA ARAUJO, Servidora o digitei, conferi e atesto se autêntica a 
assinatura eletronicamente do MM. Juiz abaixo lançada. LUCIANA COSTA AGLANTZAKIS JUÍZA DE DIREITO. 
 

Editais de citações com prazo de 30 dias 
 
EDITAL DE CITAÇÃO (Prazo de 30 dias)  
A Doutora LUCIANA COSTA AGLANTZAKIS, Juíza de Direito da Vara Cível desta Comarca de Pedro Afonso, Estado do 
Tocantins, na forma da lei, etc. Faz saber a todos quantos o presente EDITAL DE CITAÇÃO ou dele conhecimento tiverem, que 

tramita por este Juízo e Cartório de Família, Sucessões, Infância, Juventude e Cível, a seguinte Ação e dados abaixo transcrito: 
AUTOS nº:    5000268-76.2009.8.27.2733/TO, AÇÃO: Oposição, REQUERENTE: CARLOS ALBERTO PEREIRA MENDES e 
REQUERIDOS: MARIA DE EJESUS VIEIRA MOURA, JOSÉ TOMAZ DE AQUINO TAVARES E ANA LUCIA MOURA      
 FINALIDADE: CITAÇÃO dos réus, ANA LUCIA VIEIRA MOURA, portadora do RG nº 320.005 SSP/TO e MARIA DE JESUS 

VIEIRA MOURA, portadora do RG nº 377.327 SSP/TO, a ambas as filhas de Domingos Moura de Sousa e Maria Dina Vieira, 
para querendo contestar a ação no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de serem tidos como verdadeiros os fatos alegados na 
inicial.  E para que chegue ao conhecimento dos interessados e ninguém alegue ignorância expediu-se o presente edital, que 
será afixado e publicado  no Placard do Fórum local na forma da Lei. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Pedro 

Afonso, Estado do Tocantins, aos quatro dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e um (04/02/2021) Eu, Lucileide 
Carvalho Nunes – Técnica Judiciária – Matrícula 98823,  o digitei e conferi. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO 30 DIAS  

A Doutora LUCIANA COSTA AGLANTZAKIS, MMª Juiza de Direito da Vara de Família, Sucessões, Infância, Juventude e Cível 
desta cidade e Comarca de Pedro Afonso, Estado do Tocantins, na forma da lei, etc.. FAZ SABER a quem o presente Edital 
virem, ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo e respectiva Escrivania, processam os autos da AÇÃO DE DIVÓRCIO 
LITIGIOSO, Processo Proc. n° 0003349-35.2020.8.27.2733. Exequente: PAULO SERGIO DO CARMO LIMA e Executada: 

HYASMIN TALY GAMA DIAS. Tem o presente Edital a  finalidade de CITAR a requerida HYASMIN TALY GAMA DIAS, inscrita 
no CPF sob o nº 045.389.631-60, nascida em 24 de agosto de 1992, filha de Carlicio Soares Dias e Raimunda Gama Rosado, 
residente e domiciliado em local incerto e não sabido, dos termos da presente ação e, caso queira apresentar contestação, no 
prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia e confissão, e não sendo contestada a ação, se presumirão como verdadeiros os 

fatos articulados pelo autor com as advertencias do art. 285 do CPC. E para que chegue ao conhecimento de todos e que 
ninguém possa alegar ignorância, foi expedido o presente EDITAL, o qual deverá ser publicado uma vez no Diário da Justiça do 
Estado e afixado no átrio do Fórum local. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Pedro Afonso, Estado do Tocantins, 
aos 18/02/2021. Eu, ISABELA CRISTINA CARVALHO NUNES OLIVEIRA - Servidora Secretária Matr. 360327, que o digitei e 

conferi. 
 

Diretoria do foro 

Editais 
O Doutor MILTON LAMENHA DE SIQUEIRA Juiz de Direito Diretor do Foro da Comarca de Pedro Afonso, Estado do Tocantins, 
na Forma da Lei etc... 
FAZ SABER a todos, membros do Ministério Público, Advogados, Defensores Públicos, Partes, Autoridades, Serventuários, 

Servidores, Funcionalismo e População em geral, que o presente Edital vierem ou dele conhecimento tiverem que, foi designado 
para o dia 09 de março de 2021 (terça-feira) às 14:00 horas, com término previsto para o dia 31 de março de 2021 (quarta-
feira) até às 18:00 horas, para realização dos trabalhos da Correição Geral Ordinária nos Cartórios Cível, Criminal, CEJUSC, 
Serventias Extrajudiciais e Cadeia Pública da Comarca de Pedro Afonso-TO, assim durante os trabalhos correicionais, poderão 
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apresentar queixas, reclamações e sugestões, para aprimoramento a prestação jurisdicional deverão ser encaminhadas via e-
mail: forumpafonso@gmail.com, evitando assim aglomeração nas dependências do Fórum, bem como requerer dos 
advogados, promotores, defensores públicos que providencie a entrega dos autos físicos, caso ainda exista, em Cartório até o 

dia de início da correição  para que sejam vistados. CONVOCAR apenas os 25% dos serventuários da Comarca de Pedro 
Afonso, conforme determinado na Portaria nº 214/2021(3532886) e Oficias dos Cartórios Extrajudicias desta Comarca para a 
cerimônia de instalação da Correição Geral Ordinária a ser realizada no dia 09 de março de 2021 às 14 horas no Salão do 
Júri da Comarca de Pedro Afonso, AOS QUE SE FIZEREM PRESENTE SERÁ OBRIGATÓRIO O USO DE MASCARAS E 

ÁLCOOL 70% E O DEVIDO DISTANCIAMENTO. Para conhecimento de todos será Publicado o presente edital no Diário da 
Justiça e no Placar do Fórum local. Dado e Passado nesta Cidade e Comarca de Pedro Afonso, Estado do Tocantins, aos 23 de 
fevereiro de 2021. Eu Renata Maynne Neres Lompa, matrícula 284.829, secretária da correição lavrei o presente. 
 

Portarias 
Portaria Nº 398/2021 - PRESIDÊNCIA/DF P AFONSO, de 19 de fevereiro de 2021 

O Juiz Milton Lamenha de Siqueira, Juiz Diretor do Foro da Comarca de Afonso-TO, no uso de suas atribuições legais; 
CONSIDERANDO as disposições contidas no provimento nº 11/2019, publicado no Diário da Justiça nº 4432 de 01 de fevereiro 
de 2019, que instituiu a nova Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça. 
 CONSIDERANDO que os serviços correcionais nas serventias extrajudiciais ainda são realizados exclusivamente na modalidade 

presencial. 
CONSIDERANDO a grande quantidade de processos existentes na Vara Cível desta Comarca, os quais deverão ser analisados. 
CONSIDERANDO o atual cenário do quadro de saúde pública em que se verifica a crescente proliferação do contágio pelo 
Coronavírus (COVID-19) no Estado do Tocantins; 

CONSIDERANDO o potencial de risco epidemiológico no âmbito do Poder Judiciário, a recomendar cautela na execução e visitas 
nos cartórios extra judiciais pertencentes a comarca de Pedro Afonso; 
RESOLVE: 
Art.1º- Os trabalhos correcionais, nos Cartório Cível, Criminal, CEJUSC, Cartórios Extrajudiciais, Cadeia Pública de Pedro Afonso 

e demais repartições com serviços judiais desta Comarca, com início no dia 09 de março de 2021 (terça-feira), as 14:00 horas, 
com término previsto para o dia 31 de março de 2021 (quarta-feira), até as 18:00 horas. 
§ 1º - Fica designado o dia 09 de março de 2021,  às 14:00 horas, a cerimônia Oficial de abertura dos trabalhos correcionais, a 
ser realizada no Salão do Júri da Comarca de Pedro Afonso-TO apenas com o quantitativo de 25% dos servidores que já se 

encontram em regime de revezamento. 
§2º -  DEVIDO a situação e para evitar a proliferação do novo coronavirus (covid-19), os interessados em apresentar sugestões, 
reclamações e/ou  quaisquer outras manifestações, deverão ser encaminhadas via e-mail: forumpafonso@gmail.com, 
Art.2º- Nomeio Secretários da Correição a Servidora Renata Maynne Neres Lompa, matrícula 284.829 e como seu substituto o 

Servidor Alessandro de Freitas Porto, matrícula 273.542. 
Art 3º - Ficam designados para auxiliar nos trabalhos correcionais junto à Vara Cível, os Magistrados Drª Luciana Costa 
Aglantzakis,  matrícula 291.050, e como auxiliar o Assessor  Dr Rainiel Abreu Ferreira, matricula 356.540; 
§1º - Encaminhe-se a presente Portaria para a CGJUS solicitando a liberação dos servidores indicados no Artigo 2º e 3º, no 

sistema SINCOR, para a realização do preenchimento dos formulários próprios da correição. 
Art.4º- FICA DEFINIDO AS DATAS DAS VISITAS NOS CARTÓRIOS EXTRAJUDICIAIS: 
§1º  - Dias 10, 11 e 12 de março de 2021,  os cartórios de Pedro Afonso-TO; 
§2º - Dia 15  de março de 2021, os cartórios do distrito de Tupirama-TO; 

§3º -  DIA 16 de março de 2021, os cartórios de Bom Jesus do Tocantins-TO; 
§4º - DIA 18 de março de 2021, os cartórios de Santa Maria do Tocantins-TO 
§5º-  FICA DETERMINADO aos Senhores(as) Oficiais Extrajudiciais, a suspensão temporária no atendimento ao público externo 
durante o período em que Corregedor Permanente e seus auxiliares estiverem realizado os trabalhos, evitando assim 

aglomeração no local. 
Art. 5º - A Secretaria da Diretoria do Foro deverá providenciar o Edital de Correição para tornar público os dias e horários de 
início e término dos trabalhos, bem como convidando as partes, advogados, membros do Ministério Público, autoridades, 
serventuários, servidores, funcionalismo e a população em geral, para comparecerem à solenidade de instalação da correição e, 

durante os trabalhos, apresentem suas queixas, reclamações e sugestões, para o aprimoramento da prestação jurisdicional;  
Art.6º- A Secretaria da Diretoria do Foro deverá providenciar a formação e autuação do procedimento correcional, em cujo feito 
serão praticados todos os atos referentes à correição, em especial as irregularidades encontradas ou reclamações apresentadas, 
bem como as determinações saneadoras, para, ao final dos trabalhos, proporcionar a elaboração do Relatório Final da 

Correição. 
Art.7º- A Secretaria da Diretoria do Foro deverá encaminhar o Processo SEI: 21.0.000003369-0, para todas as unidades 
existentes nesta comarca para conhecimento dos Magistrados e servidores. 
Art. 8º Encaminhe-se a Ordem dos Advogados do Brasil, Sub seção local, Defensoria Pública e Ministério Público,  Delegacia de 

Polícia Regional, cópia da presente Portaria. 
Comunique-se a Corregedoria Geral de Justiça e Presidência do TJTO. 
Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
PUBLIQUE-SE, afixando-se uma cópia no placar do fórum, até o final da Correição. 
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CUMPRA-SE 
DADO E PASSADO nesta comarca de Pedro Afonso – TO, aos 19 dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e um 
(19.02.2021). 
Publique-se. Cumpra-se. 

 

PORTO NACIONAL 
2ª vara cível 

Editais 
EDITAL DE PRAÇA 
1ª Praça: 08/04/2021 

2ª Praça:15/04/2021 
Horário: 14:00horas 
Valor do débito: R$  86.149,52 
Ação: Execução Fiscal 

Número: 5004476-86.2012.8.27.2737 
Requerente: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL, CNPJ: 38155222000156 
Requerido: REGO & BARROS LTDA - ME e ANTONIO DAS GRACAS PEREIRA DO REGO BARROS, CNPJ: 01190487000185 
A Dra. Helvia Tulia Sandes Pedreira, MM. Juiza de Direito Substituta da 2ª Vara Cível desta Comarca de Porto Nacional, no uso 

de suas atribuições legais e na forma da Lei etc... FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento 
tiverem que nos autos supra, foi designado o dia 08/04/2021 ás 14:00horas, para a realização da 1ª hasta pública, no átrio do 
Fórum local, situado no Anel Viário, setor central, Porto Nacional - TO, onde a Porteira dos Auditórios levará a público o pregão 
para a venda e arrematação por preço não inferior ao da avaliação, do seguinte bem penhorado do executado, a saber: Imóvel - 

Um Lote de terreno urbano assinalado na planta sob o nº 05, Qd. 165, com área de 540,00m2 - Loteamento Bairro Porto 
Imperial, Porto Nacional/TO, com limites e confrontações que seguem: 18,00m (dezoito metros) lineares pelo lado norte; 
18,00m (dezoito metros) lineares pelo lado sul, 30,00m(trintametros) ditos pelo lado leste e 30m (trinta metros) ditos pelo 
lado oeste,contornadoao norte com o lote 15, ao sul com a Rua N, a leste com com o lote 04 ao oeste com olote 06; o 

referido lote esta localizado no lado impar da rua N com a Rua 21 tudo namesma quadra e loteamento acima referidos, 
sem benfetorias, que avalio em R$5.000,00 (cinco mil reais). Através do presente, ficam intimados os executados REGO & 
BARROS LTDA - ME e ANTONIO DAS GRACAS PEREIRA DO REGO BARROS, CPF 01190487000185 e 08144427149, das 
datas das hastas públicas, caso não seja possível sua intimação pessoal. Se não for dado lanço igual ou superior ao da 

avaliação, os bens acima descritos serão levados à 2ª hasta pública no dia 15/04/2021 ás 14:00 horas, para a venda a quem 
maior lance oferecer. E, para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente Edital que será publicado na 
forma da lei e afixado uma via no placard do fórum local. DADO E PASSADO nesta Cidade e Comarca de Porto Nacional - TO. 
CERTIDÃO: CERTIFICO E DOU FÉ que afixei uma via do presente no placar do Fórum. 

 
EDITAL DE PRAÇA 
1ª Praça: 06/04/2021 
2ª Praça:13/04/2021 

Horário:14:00horas 
Valor do débito: R$  140.986,94 
Ação: Cumprimento de sentença 
Número: 5000137-21.2011.8.27.2737 

Requerente: BANCO DO BRASIL S/A 
Requerido: ROSIRA LOPES ROCHA, JOAQUIM PINHEIRO NETO e IVONETE CERQUEIRA LIMA 
A Dra. Helvia Tulia Sandes Pedreira, MM. Juiza de Direito Substituta da 2ª Vara Cível desta Comarca de Porto Nacional, no uso 
de suas atribuições legais e na forma da Lei etc... FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento 

tiverem que nos autos supra, foi designado o dia 06/04/2021 ás 14:00horas, para a realização da 1ª hasta pública, no átrio do 
Fórum local, situado no Anel Viário, setor central, Porto Nacional - TO, onde a Porteira dos Auditórios levará a público o pregão 
para a venda e arrematação por preço não inferior ao da avaliação, do seguinte bem penhorado do executado, a saber:  01 - Uma 
Motocicleta, Marca/Modelo Honda Biz 125 ES - Ana /Modelo 2010/2010 - Placa MXE2422 - em bom estado de conservação 

- Avaliação da Oficiala de Justiça em R$7.000,00(sete mil reais) e Avaliação apresentada pelo Banco FIBE em 5.383,00, 
avaliação feita no ano de 2019. - Intimada da Avaliação e Penhora IVONETE CERQUEIRA LIMA, das datas das hastas 
públicas, caso não seja possível sua intimação pessoal. Se não for dado lanço igual ou superior ao da avaliação, os bens acima 
descritos serão levados à 2ª hasta pública no dia 13/04/2021 ás 14:00 horas, para a venda a quem maior lance oferecer. E, 

para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente Edital que será publicado na forma da lei e afixado uma 
via no placard do fórum local. DADO E PASSADO nesta Cidade e Comarca de Porto Nacional - TO. CERTIDÃO: CERTIFICO E 
DOU FÉ que afixei uma via do presente no placar do Fórum. 
 

EDITAL DE PRAÇA 
1ª Praça: 05/04/2021 
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2ª Praça: 12/04/2021 
Horário: 14:00horas 
Valor do débito: R$  185.916,00 
Ação: Cumprimento de sentença 

Número: 0007378-24.2017.8.27.2737 
Requerente: BANCO DO BRASIL S/A. 
Requerido: CHIRLEY TEREZINHA AIRES ALVES e ALVARO LUIZ AZEVEDO DE SOUSA JUNIOR, CNPJ: 01230202000192 e 
CPF: 01106187180 

A Dra. HELVIA TULIA SANDES PEDREIRA, MM. Juiza de Direito Substituta da 2ª Vara Cível desta Comarca de Porto Nacional, 
no uso de suas atribuições legais e na forma da Lei etc... FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem ou dele 
conhecimento tiverem que nos autos supra, foi designado o dia 05/04/2021 ás 14:horas, para a realização da 1ª hasta pública, 
no átrio do Fórum local, situado no Anel Viário, setor central, Porto Nacional - TO, onde a Porteira dos Auditórios levará a público 

o pregão para a venda e arrematação por preçoe em primeiro leilão somente se aceita lance igual ou superior ao da avaliação, 
do seguinte bem penhorado do executado, a saber:  do bem móvel - 01(um) veiculo Marca, CAR/CAMINHÃO/BASCULANTE, 
COM  CAÇAMBA, A DISEL, FORD/CARGO2926, 6X4, ANO 2013/2013, CAP. 23.00T/290CV DE COR PRATA, em perefeito 
estado de conservação - Avaliado em 180.000,00(cento e oitenta mil reais). Através do presente, ficam intimados os 

executados CHIRLEY TEREZINHA AIRES ALVES e ALVARO LUIZ AZEVEDO DE SOUSA JUNIOR, CPF 01230202000192 e 
01106187180, das datas das hastas públicas, caso não seja possível sua intimação pessoal. Se não for dado lanço igual ou 
superior ao da avaliação, os bens acima descritos serão levados à 2ª hasta pública no dia 12/04/2021 ás 14:00horas para a 
venda em segundo leilão serão aceitos lances com valor igual ou superiores a 70% da avaliação a quem maior lance oferecer. E, 

para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente Edital que será publicado na forma da lei e afixado uma 
via no placard do fórum local. DADO E PASSADO nesta Cidade e Comarca de Porto Nacional - TO. CERTIDÃO: CERTIFICO E 
DOU FÉ que afixei uma via do presente no placar do Fórum. 
 

EDITAL DE PRAÇA 
1ª Praça: 07/04/2021 
2ª Praça: 14/04/2021 
Horário: 14:00horas 

Valor do débito: R$  1.699,20 
Ação: Execução Fiscal 
Número: 0005912-97.2014.8.27.2737 
Requerente: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS RENOVÁVEIS-IBAMA, CPF 03659166003470 

Requerido: MARIA I. LEMOS- ME - CNPJ: 04.823.508/0001-40 
A Dra. Helvia Tulia Sandes Pedreira, MM. Juiza de Direito Substituta da 2ª Vara Cível desta Comarca de Porto Nacional, no uso 
de suas atribuições legais e na forma da Lei etc... FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento 
tiverem que nos autos supra, foi designado o dia 07/04/2021 ás 14:00 horas, para a realização da 1ª hasta pública, no átrio do 

Fórum local, situado no Anel Viário, setor central, Porto Nacional - TO, onde a Porteira dos Auditórios levará a público o pregão 
para a venda e arrematação por preço não inferior ao da avaliação, do seguinte bem penhorado do executado, a saber: Imóvel - 
01(um) lote de Terreno urbano, nº 15, da Qd. 36, do Loteamento Oficial da Cidade Centro, 1ª Etapa da cidade de 
Silvanópolis TO, com área de 649,77m2 ( seiscentso e quarenta e nove metros e setenta e sete centimentros - Matricula 

nº 1648 do Livro de Registro Geral do Cartorio de Silvanópolis/TO. Sobre o qual encontra-se edificado um Predio 
Comercial com área de com 195,00m2, com área coberta, sendo 03 salaas comerciais com frente para o leste, limitando 
com a Rua José Guimarães, construido de paredes de tijolos, rebocado e pintado, piso em cerâmica, teto de madeira e 
telhas plan,  parte forrado com gesso e parte com PVC. Uma área residencial construida nos fundos com frente para a 

Rua Severiano Ferreira dos Santos, com área construida de aproximadamente 165,00m2, construida de paredes de 
tijolos rebocados e pintados, teto de madeira serrada e telhas plan, piso de carâmica, com 3 quartos, 01 sala, 01 
conzinha e 01 banheiro, com área de fundos ao lado da casa. Imaovel avaliado em R$360.000,00(trezentos e sescenta mil 
reais). Ficando como fial depositária a executada, das datas das hastas públicas, caso não seja possível sua intimação 

pessoal. Se não for dado lanço igual ou superior ao da avaliação, os bens acima descritos serão levados à 2ª hasta pública no 
dia 14/04/2021 ás 14:00horas, para a venda a quem maior lance oferecer. E, para que ninguém possa alegar ignorância, 
mandou expedir o presente Edital que será publicado na forma da lei e afixado uma via no placard do fórum local. DADO E 
PASSADO nesta Cidade e Comarca de Porto Nacional - TO. CERTIDÃO: CERTIFICO E DOU FÉ que afixei uma via do presente 

no placar do Fórum. 
 

Central de execuções ficais 

Editais de citações com prazo de 30 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE: 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o DR. VALDEMIR BRAGA DE AQUINO MENDONÇA, MM Juiz de Direito da Central de Execuções Fiscais da 
Comarca de Porto Nacional-TO, na forma da Lei... Determina a CITAÇÃO de AGROL COMERCIALIZACAO E IMPORTACAO - 

EIRELI e RENATO ARRUDA MACHADO, CNPJ/CPF nº 21544584000136 e 03522371127, por estar atualmente em lugar 
incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da Ação de Execução Fiscal nº 0007443-87.2015.8.27.2737 - 
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Chave: 431613192515, que lhe move o ESTADO DO TOCANTINS, bem como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a 
dívida indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº (C 1563/2015), cujos valores somados até a data do ajuizamento do 
referido feito executivo é de R$ 543.153,73 (quinhentos e quarenta e três mil cento e cinquenta e três reais e setenta e três 
centavos), que deverão ser acrescidos dos juros, multa de mora e encargos ou, garantir(em) a Execução: efetuando depósito 

em dinheiro à ordem deste Juízo em estabelecimento oficial de crédito que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança  
bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pela Fazenda Exequente. E 
para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado 
na forma da lei (Art. 8º, IV da Lei 6.830/80). Porto Nacional-TO, 25 de FEVEREIRO de 2021. 

 

NÚCLEO DE APOIO ÀS COMARCAS - NACOM 
Editais de citações com prazo de 30 dias 

EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO 30 (TRINTA) DIAS EDITAL Nº 2224734 
EXECUÇÃO FISCAL Nº 5000514-07.2002.8.27.2737/TO 

AUTOR: ESTADO DO TOCANTINS 
RÉU: AGROPECUARISTA VETERINARIA LTDA 
RÉU: EDSON ANTUNES DE OLIVEIRA 
RÉU: STELA MARIA ALVES PÓVOA ANTUNES 

O Doutor  ESMAR CUSTODIO VENCIO FILHO, Juiz de Direito, Coordenador do Núcleo de Apoio às Comarcas -NACOM, em 
auxílio ao Juízo da 2ª Vara Cível de Porto Nacional , com atribuição definida pela Portaria Nº 58, de 11 de janeiro de 2021 (DJ 
4880) na forma da Lei, etc. FAZ SABER aos que o presente edital virem ou conhecimento dele tiverem, que por este Juízo e 
Escrivania da 2ª Vara Cível de Porto Nacional, Estado do Tocantins, se processam os autos acima identificados, sendo o 

presente para CITAR os requeridos AGROPECUARISTA VETERINÁRIA LTDA pessoa jurídica, inscrita no CNPJ sob o nº 
37.377.306/0001-71, EDSON ANTUNES DE OLIVEIRA pessoa física, inscrita no CPF sob o nº 847.298.058-87 e STELA MARIA 
ALVES PÓVOA ANTUNES pessoa física, inscrita no CPF sob o nº 439.501.321-04, atualmente em lugar incerto e não sabido, 
por todo conteúdo da Petição Inicial e, para querendo, no prazo de 30 (trinta) dias, contestar o pedido, sob pena de presumirem-

se verdadeiros os fatos alegados na inicial, nos termos dos artigos 335 e 344 do NCPC. Tudo em conformidade com a petição 
inicial e decisão do evento 35, disponibilizados via sistema e-proc em www.tjto.jus.br, após inserir o nº dos autos: 5000514-
07.2002.8.27.2737 e chave: 203052683115. (Normativa nº 1/2016 - Presidência/ASPRE). Palmas, 23 de fevereiro de 2021. Eu, 
Samanta Ribeiro de Araujo, Estagiária no NACOM, que digitei e subscrevi. Assinado eletronicamente por  ESMAR CUSTODIO 

VENCIO FILHO. 
 

PUBLICAÇÕES PARTICULARES 
GURUPI 

2ª Vara Cível 
  
EDITAL Nº 2135379 

O Doutor NILSON AFONSO DA SILVA, meritíssimo Juiz de direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Gurupi, no exercício de suas 
atribuições legais etc.  Faz saber a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo e 
Escrivania do 2º Cível, processam-se os autos n.º  0005045-52.2014.8.27.2722, de Ação de Cumprimento de sentença 
requerida por MARCILENE DE ASSIS ALVES ARAUJO em face de PRO LAR UTILIDADES, ROGERIO LUIZ MORAES DOS 

SANTOS e FABRICIO LEONARDO MORAES BORGES, e por este meio CITA o(a) requerido(a) Fabrício Leonardo Moraes 
Borges, brasileiro, casado, comerciante, CI RG nº 699.491 SSP/DF, inscrito no CPF sob o nº 655.908.482-53, atualmente em 
lugar incerto ou não sabido, dos termos da petição constante do evento 71 dos autos supra, da DESCONSIDERAÇÃO DA 
PERSONALIDADE JURÍDICA, para, querendo, contestar a ação no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de confissão e 

revelia. ADVERTÊNCIA: Não sendo contestada a ação presumir-se-ão como verdadeiros os fatos narrados pelo autor na inicial 
nos termos dos artigos 334 e 344 do NCPC. OBSERVAÇÃO: Fica a parte ciente que o acesso ao processo será através da 
Chave n.º 252282956114, no site www.tjto.jus.br, no link E-PROC. E para que ninguém alegue ignorância, mandou que fosse 
expedido o presente edital e publicado na forma da lei. Dado e passado nesta cidade e Comarca de Gurupi, Estado do 

Tocantins, aos 08 dias do mês de fevereiro de 2021. Eu ____, Nilton de Sousa Figueira, Técnico Judiciário de 1ª Instância, digitei 
e subscrevo. 
 

SEÇÃO ADMINISTRATIVA 

PRESIDÊNCIA 
Decretos 

Decreto Judiciário Nº 168, de 25 de fevereiro de 2021 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e de acordo 
com o art. 12, § 1º, inciso VI, do Regimento Interno desta Corte, bem como o contido no processo SEI nº 21.0.000002614-7, 
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resolve exonerar, a pedido e a partir de 1º de março de 2021, Jader Moreira de Morais do cargo de provimento em comissão de 
Secretário do Juízo da Comarca de Colmeia. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 

Presidente 
 
Decreto Judiciário Nº 169, de 25 de fevereiro de 2021 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e de acordo 

com o art. 12, § 1º, inciso VI, do Regimento Interno desta Corte, bem como o contido no processo SEI nº 21.0.000002614-7, 
resolve nomear, a pedido e a partir de 1º de março de 2021, Gleyson Roberto Silva Soares para o cargo de provimento em 
comissão de Secretário do Juízo da Comarca de Colmeia. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 
Presidente 

 
Decreto Judiciário Nº 170, de 25 de fevereiro de 2021 

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e de acordo 
com o art. 12, § 1º, inciso VI, do Regimento Interno desta Corte, bem como o contido no processo SEI nº 21.0.000003877-3, 
resolve exonerar, a pedido e a partir de 1º de março de 2021, Marilza Severino de Oliveira Alencar do cargo de provimento em 
comissão de Assistente de Gabinete de Desembargador, com lotação no gabinete do Desembargador Eurípedes Lamounier. 

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

Presidente 
 

Decreto Judiciário Nº 171, de 25 de fevereiro de 2021 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e de acordo 
com o art. 12, § 1º, inciso VI, do Regimento Interno desta Corte, bem como o contido no processo SEI nº 21.0.000003877-3, 
resolve exonerar, a pedido e a partir de 1º de março de 2021, Letice Leão Cruz da Mota do cargo de provimento em comissão de 

Secretária TJ, com lotação no gabinete do Desembargador Eurípedes Lamounier. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 
Presidente 

 
Decreto Judiciário Nº 172, de 25 de fevereiro de 2021 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e de acordo 
com o art. 12, § 1º, inciso VI, do Regimento Interno desta Corte, bem como o contido no processo SEI nº 21.0.000003877-3, 

resolve nomear, a pedido e a partir de 1º de março de 2021, Letice Leão Cruz da Mota para o cargo de provimento em comissão 
de Assistente de Gabinete de Desembargador, com lotação no gabinete do Desembargador Eurípedes Lamounier.  
Publique-se. Cumpra-se. 

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 

Presidente 
 
Decreto Judiciário Nº 173, de 25 de fevereiro de 2021 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e de acordo 

com o art. 12, § 1º, inciso VI, do Regimento Interno desta Corte, bem como o contido no processo SEI nº 21.0.000003877-3, 
resolve nomear, a pedido e a partir de 1º de março de 2021, Ana Luiza Müller para o cargo de provimento em comissão de 
Secretária TJ, com lotação no gabinete do Desembargador Eurípedes Lamounier.  
Publique-se. Cumpra-se. 

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 
Presidente 

 
Decreto Judiciário Nº 174, de 25 de fevereiro de 2021 

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e de acordo 
com o art. 12, § 1º, inciso VI, do Regimento Interno desta Corte, bem como o contido no processo SEI nº 21.0.000001329-0, 
resolve nomear, a pedido e a partir da data de publicação deste ato, Ronaldo Cândido dos Santos para o cargo de provimento 
em comissão de Assessor Jurídico de 1ª Instância, com lotação no 3º Juizado Especial da Comarca de Palmas. 

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

Presidente 
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DIRETORIA GERAL 
Portarias 

Portaria Nº 371/2021 - PRESIDÊNCIA/DIGER, de 17 de fevereiro de 2021 
O DIRETOR-GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 59 da Resolução nº 
17/2009/TJTO,  c/c Decreto Judiciário nº 99/2013, publicado no DJ nº 3045, de 7 de Fevereiro de 2013, da Presidência do 

Tribunal de Justiça,  
CONSIDERANDO a norma do art. 10 da  Resolução Nº 211 de 15/12/2015 do Conselho Nacional de Justiça, que dispõe que 
a estrutura organizacional, o quadro permanente de servidores, a gestão de ativos e os processos de gestão de trabalho da área 
de TIC de cada órgão deverão estar adequados às melhores práticas preconizadas pelos padrões nacionais e internacionais 

para as atividades consideradas como estratégicas; 
CONSIDERANDO os termos da Ata nº 162 do Comitê Gestor de Tecnologia da Informação, processo SEI nº 20.0.000009492-8, 
onde foi deliberado pela criação de grupo de trabalho responsável pela elaboração de "Plano de Continuidade de Serviços 
Essenciais de TIC"; 

CONSIDERANDO os termos da Meta 5 - que prevê o atendimento do Nível Aprimorado do Índice de Governança de TIC até 
2020,  do Planejamento Estratégico de TIC, instituído através da Resolução 10, de 19 de maio de 2016 do TJTO; 
RESOLVE: 
Art. 1º Instituir Grupo de Trabalho responsável pela elaboração de Plano de Continuidade de Serviços essenciais de TIC, 

especialmente no que se refere aos serviços judiciais, bem como para definir os processos para gestão dos ativos de 
infraestrutura tecnológica, nos termos do que estabelece o art. 10, §§ 2º e 3º, da Resolução nº 211, de 15 de dezembro 2015, do 
Conselho Nacional de Justiça. 
Art. 2º O Grupo de Trabalho será composto pelos servidores: 

I. Ernandes Rodrigues da Silva, matrícula 360028; Presidente; 
II. Danillo Lustosa Wanderley, matrícula 187237; substituto; 
III. Alice Carla de Sousa Setúbal, matrícula 352918, integrante; 
IV. Ricardo Marx Costa Soares de Jesus; matrícula 352467, integrante; 

V. Paulo Canedo Costa Rodrigues, matrícula 352917, integrante; 
VI. Heitell Gabriel Sampaio, matrícula 352924, integrante; 
VII. Fernando Américo da Silva Brito, matrícula 352841, integrante. 
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, revogando-se a Portaria nº 1158/2020 - 

PRESIDÊNCIA/DIGER, publicada no Diário da Justiça nº 4763, de 01.07.2020. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Jonas Demostene Ramos 
 Diretor Geral 

 

DIRETORIA ADMINISTRATIVA 
DIVISÃO DE LICITAÇÃO, CONTRATOS E CONVÊNIOS 

Extratos de contratos 
EXTRATO DE CONTRATO 
PREGÃO ELETRÔNICO - SRP Nº 85/2020 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2021 
PROCESSO 21.0.000003354-2 

CONTRATO Nº 41/2021 
CONTRATANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CONTRATADA: G A Serviços de Apoio Administrativos – EIRELI 
OBJETO: Contratação de pessoa jurídica especializada na prestação dos serviços de natureza continuada para condução de 

veículos oficiais (na função de motorista), para transportes de autoridades, servidores, equipamentos, móveis, materiais e 
serviços gerais do Poder Judiciário, bem como atender demandas de deslocamento em todas as Comarcas e distritos judiciários 
do Estado do Tocantins e eventuais viagens para outros Estados. 
VALOR: O mensal do presente Instrumento é de R$ 68.718,40 (sessenta e oito mil setecentos e dezoito reais e quarenta 

centavos), perfazendo o valor global de R$ 824.620,80 (oitocentos e vinte e quatro mil seiscentos e vinte reais e oitenta 
centavos), compreendendo todas as despesas e custos diretos e indiretos necessários à perfeita execução deste Contrato. 
VIGÊNCIA: O presente Contrato terá vigência de 12 (doze) meses, iniciando a partir de 1 de março de 2021, podendo ser 
prorrogado nos termos do inciso II do art. 57 da Lei nº 8.666, de 1993, em caso de interesse das partes. 

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
UNIDADE GESTORA: 060100 - Funjuris 
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 06010.02.122.1145.4278 
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.37 / 33.90.93 

FONTE DE RECURSOS: 0240 
DATA DA ASSINATURA: 24 de fevereiro de 2021. 
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Extratos das atas de registro de preços 
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 7/2021 
PROCESSO ADMINISTRATIVO 20.0.000019887-1 
PREGÃO ELETRÔNICO – SRP Nº 95/2020 

ORGÃO GERENCIADOR: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
FORNECEDOR REGISTRADO: Centro de Negocios Antarys - EIRELI 
OBJETO: Registro de preços visando à contratação futura de empresa especializada para aquisição e instalação de persianas, 
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: 23 de fevereiro de 2021. 
 

Extratos 
EXTRATO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO 

TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 48/2021  
PROCESSO 21.0.000003252-0 
CREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CREDENCIADA: Jaqueline Pereira Resende 

OBJETO: Constitui objeto do presente Termo de Credenciamento a prestação de serviços na especialidade de serviço social, 
destinados a atender as demandas do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, no Núcleo Regional de Atendimento 
Multidisciplinar de Porto Nacional. 
VIGÊNCIA: O presente Termo de Credenciamento terá vigência de 60 (sessenta) meses, contados a partir da publicação 

resumida do extrato no Diário da Justiça. 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
UNIDADE GESTORA: 050100 – Tribunal 
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 0501.02.061.1168.1077 

NATUREZA DE DESPESA: 33.90.36 / 33.90.39 
FONTE DE RECURSOS: 0100 
e/ou 
UNIDADE GESTORA: 060100 -  Funjuris 

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 0601.02.061.1168.3082 
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.36 
FONTE DE RECURSOS: 0240 
DATA DA ASSINATURA: 25 de fevereiro de 2021. 

 
EXTRATO DE TERMO ACORDO 
TERMO DE ACORDO Nº 1/2021 
PROCESSO 21.0.000000296-5 

PARTES: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins - TJTO e Caixa Econômica Federal - CAIXA 
OBJETO DO TERMO ADITIVO: 
Por meio do presente Instrumento, as partes ajustam o pagamento da prestação continuada dos serviços objeto do Contrato nº 
44/2015 e do Contrato nº 126/2020, referente ao período de 12/06/2020 a 21/08/2020, uma vez que o contrato anterior nº 

44/2015 venceu no dia 12/06/2020 e, o contrato atual, de nº 126/2020, foi assinado apenas no dia 24/08/2020. 
Considerando a execução do negócio de forma continuada, sem interrupção, a CAIXA repassará o valor de R$ 319.017,00 
(trezentos e dezenove mil e dezessete reais) pela guarda dos Depósitos Judiciais, RPV e precatórios ao TJTO, inscrito no 
CNPJ/MF nº 25.053.190/0001-36, referente ao período de 12/06/2020 a 21/08/2020.. 

DATA DA ASSINATURA: 25 de fevereiro de 2021. 
 
EXTRATO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO 
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 46/2021  

PROCESSO 21.0.000003088-8 
CREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CREDENCIADA: Naura Maria Sousa Rodrigues Costa 
OBJETO: Constitui objeto do presente Termo de Credenciamento a prestação de serviços na especialidade de serviço social, 

destinados a atender as demandas do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, no Núcleo Regional de Atendimento 
Multidisciplinar de Colinas do Tocantins. 
VIGÊNCIA: O presente Termo de Credenciamento terá vigência de 60 (sessenta) meses, contados a partir da publicação 
resumida do extrato no Diário da Justiça. 

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
UNIDADE GESTORA: 050100 – Tribunal 
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CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 0501.02.061.1168.1077 
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.36 / 33.90.39 
FONTE DE RECURSOS: 0100 
e/ou 

UNIDADE GESTORA: 060100 -  Funjuris 
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 0601.02.061.1168.3082 
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.36 
FONTE DE RECURSOS: 0240 

DATA DA ASSINATURA: 24 de fevereiro de 2021. 
 
EXTRATO DE TERMO DE COOPERAÇÃO: 
TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 1/2021 

PROCESSO 16.0.000021151-0 
COOPERADORES: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins e A Faculdade Serra do Carmo 
OBJETO: O presente Termo de Cooperação tem por objeto a formalização das condições básicas para realização de estágio na 
modalidade obrigatório dos acadêmicos da Faculdade Serra do Carmo, do curso de Direito, regularmente matriculados nas 

disciplinas de Estágio de Prática Jurídica, vinculadas na matriz curricular vigente do 6º ao 10º período, especialmente no 
desenvolvimento de atividades relacionadas à prática jurídica real, propiciando a experiência prática na linha de formação do  
estagiário, como complementação do ensino e da aprendizagem social, o acompanhamento de atividades profissionais, por meio 
da participação em situações reais, bem como a integralização da carga horária mínima estabelecida na matriz curricular vigente 

para o Estágio Curricular Supervisionado. 
VIGÊNCIA: 60 (sessenta) meses, contados da data de sua publicação no Diário da Justiça Eletrônico - DJE. 
DATA DA ASSINATURA: 24 de fevereiro de 2021. 
 

DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS 
Portarias 

PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 159/2021, de 24 de fevereiro de 2021 
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 2021/86584;  
RESOLVE: 
Art. 1º Designar a servidora ELISANGELA VIEIRA DOS SANTOS, matrícula nº 354275, CEDIDA 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 27/01/2021 a 28/01/2021, 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 DE SUBSTITUIÇÃO Nº 160/2021, de 24 de fevereiro de 2021 

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 2021/86586;  

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 01/02/2021 a 02/02/2021, 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 314/2021, de 24 de fevereiro de 2021 
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; 
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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 LUIZA MARIA RODRIGUES, matrícula nº 50373, relativas ao período aquisitivo 

2017/2018, marcadas para o período de 08/02 a 09/03/2021, a partir de 08/02/2021 até 09/03/2021, assegurado o usufruto dos 
dias remanescentes para o período de 08/02 a 09/03/2022, em razão de interesse da administração.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Marcelo Laurito Paro 
Diretor do Foro 

 
PORTARIA FÉRIAS Nº 315/2021, de 25 de fevereiro de 2021 

A DIRETORA DO FORO DA COMARCA DE PALMAS, ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e na forma 
da lei,  
Considerando o disposto no artigo n° 91 da Lei Complementar nº 10/1996 c/c o artigo n° 86, do Estatuto dos Servidores 
Públicos, Lei 1.818/2007; 

Considerando o disposto no artigo n° 42, inciso I, alínea "c" da Lei Complementar n° 10/1996 e conforme solicitação contida no 
sistema eGESP, 
RESOLVE: 
Art. 1º Suspender as férias da servidora SAMIRA CAMPOS FEITOSA, matrícula nº 220963, relativas ao período aquisitivo 

2019/2020, marcadas para o período de 25/02 a 11/03/2021, a partir de 25/02/2021 até 11/03/2021, assegurado o usufruto dos 
dias remanescentes para o período de 01 a 15/04/2021, 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 

 

ESMAT 
Editais 

EDITAL nº 004 de 2021 – SEI Nº 21.0.000003697-5 
  
  
O diretor geral da Escola Superior da Magistratura Tocantinense (ESMAT), no uso de suas atribuições, dispõe sobre as normas 

gerais para ingresso e participação no Curso Cálculos revisionais bancários e expurgos inflacionários, a se realizar no 
período de 15 de março a 5 de maio de 2021, mediante as condições determinadas neste Edital e nos demais dispositivos legais 
aplicados à espécie, conforme segue: 

  
1. DADOS GERAIS 
Nome: Cáculos revisionais bancários e expurgos inflacionários. 
Objetivo: Garantir a constituição sólida de conhecimento aos servidores das diferentes comarcas do Estado, contribuindo na sua 
formação profissional no que tange a cálculos financeiros e bancários, agregando valor prático ao Poder Judiciário Tocantinense. 

Período de Inscrições: As inscrições ocorrerão no período de 3 a 10 de março de 2021. 
Inscrições: As inscrições serão realizadas pelo Sistema Acadêmico da Escola, com base nas informações recebidas pela 
Diretoria Executiva da Esmat, pelo Sistema Eletrônico de Informações (SEI) do Tribunal de Justiça. 
Público-Alvo: Servidores do Poder Judiciário Tocantinense. 

Carga Horária: 60 horas 
Modalidade: À Distância. 
Local: Ambiente Virtual da Esmat e Plataforma Google Meet . 
Valor do curso, custeado pela Esmat, por aluno: O valor da atividade será calculado após a conclusão das atividades, 

considerando-se os critérios de horas-aula, passagens, hospedagem e alimentação dos instrutores. 
  
2. VAGAS 
  

2.1 Quantidade de Vagas: 30; 
2.2 Distribuição das Vagas: 

Público-Alvo Nº de Vagas 

Servidores do Poder Judiciário Tocantinense. 30 

  
3. PRÉ-REQUISITOS  
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3.1 Ser servidor do Poder Judiciário Tocantinense, com atuação vinculada à Contadoria Judicial Unificada (COJUN) do Poder 
Judiciário Tocantinense 
         
4 FREQUÊNCIA E AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM  

4.1 Os alunos inscritos e matriculados deverão participar das atividades que ocorrerão no período de 15 de março a 5 de maio de 
2021, a serem desenvolvidas na modalidade à distância, por meio da Plataforma Google Meet, Ambiente Virtual de 
Aprendizagem da Esmat, conforme descrição no item 5; 
4.2 Qualquer alteração no cronograma de desenvolvimento, ou no período de realização do curso, esta será comunicada por e-

mail aos alunos. Para tanto, os alunos deverão atualizar seus e-mails e telefones de contato em seus perfis na Secretaria 
Acadêmica Virtual (SAV) e no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA); 
4.3 As atividades ocorrerão por meio do Ambiente Virtual de Aprendizagem da Esmat – Plataforma Moodle –, sendo necessária a 
participação das aulas remotas por videoconferências síncronas (pelo Google Meet), acesso às videoaulas, participação nos 

fóruns, realização das atividades, como: leitura dos textos propostos, exercícios de fixação, acesso aos links, cumprimento aos 
prazos de realização das atividades de interação e avaliações, e entrega das atividades propostas; 
4.4 Não serão avaliadas atividades enviadas por e-mail ao professor, ou seja, todas as ações deverão ser realizadas no 
Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA); 

4.5 Durante o curso, os alunos deverão cumprir os prazos estabelecidos em cronograma próprio para o desenvolvimento das 
atividades propostas no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) e pela Plataforma Google Meet, como: videoconferências 
síncronas, fóruns, leitura, produções e realização das avaliações, de acordo com o exigido pelo professor; 
4.6 A frequência no curso será registrada com base no Relatório de Atividades emitido pelo AVA, relatório este gerado 

automaticamente pelo sistema, de acordo com as ações realizadas pelo aluno no decorrer do curso e participação das 
videoconferências pela Plataforma Google Meet; 
4.7 Só receberão certificado de conclusão os alunos que obtiverem média igual ou superior a 7,0 e frequência igual ou superior a 
75% de aproveitamento; 

4.8 Todas as atividades desenvolvidas no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) serão monitoradas e avaliadas pelo 
professor e servirão de respaldo para a certificação dos concluintes; 
4.9 Não haverá pagamento de diárias custeado pela Escola Superior da Magistratura Tocantinense (ESMAT). 
  

5. CRONOGRAMA E CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
  
  

Data Horário/Período Conteúdo Programático e/ou Atividades 

De 15 a 24/3/2021 Livre no AVA 

Módulo I – Programa de Formação em Cálculos Revisionais Bancário. 
  

Ordenamento jurídico em contratos; 
Definição e características de contratos bancários; 
Principais temas discutidos em juízo; 
Itens que compõem os contratos bancários; 

Indicadores financeiros; 
Definição de juros (simples e composto); 
Sistemas de amortização. 
  

Atividades de Interação e Avaliação de Aprendizagem 
  
Acesso às videoaulas; interação com o professor, tutor e demais alunos, 
via fórum; leitura dos textos; acesso aos links; realização das atividades. 

24/3/2021 Das 15 às 16h Videoconferência ao vivo pelo Google Meet – Participação Obrigatória 

De 25/3 a 14/4/2021 Livre no AVA 

Módulo II – Premissas e fundamentos para iniciar um Cálculo 

Revisional Bancário. 
  
Novas teses sobre contratos bancários e orientação do STJ; 
Formas de ocorrência da capitalização de juros; 

Modalidades de contratos bancários; 
Por onde começar um cálculo revisional bancário; 
Sobre o método de equivalência de juros simples; 
Recalculando contratos bancários e apurando diferenças; 

Recalculando contratos bancários de cheque especial. 
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Atividades de Interação e Avaliação de Aprendizagem 
  
Acesso às videoaulas; interação com o professor, tutor e demais alunos, 

via fórum; leitura dos textos; acesso aos links; realização das atividades. 

6/4/2021 Das 15h à 16h Videoconferência ao vivo pelo Google Meet – Participação Obrigatória 

9/4/2021 Das 15h à 16h Videoconferência ao vivo pelo Google Meet – Participação Obrigatória 

14/4/2021 Das 15h às 16h Videoconferência ao vivo pelo Google Meet – Participação Obrigatória 

De 15/4/2021 a 
4/5/2021 

Livre no AVA 

Módulo III – Aplicação nos cálculos em processos e sentenças de 
liquidação. 
  
Acesso obrigatório às videoaulas e atividades de interação e 

avaliação no Ambiente Virtual de Aprendizagem 
  
Conteúdo 
Apuração dos dados contratuais; 

Levantamento dos dados processuais; 
Escolha do sistema de amortização alternativo; 
Exemplos práticos enviados pelo TJTO; 
Sobre as execuções bancárias e antecipação de saldo devedor; 

Expurgos inflacionários. 
  
Atividades de Interação e Avaliação de Aprendizagem 
  

Acesso às videoaulas; interação com o professor, tutor e demais alunos, 
via fórum; leitura dos textos; acesso aos links; realização das atividades. 

21/4/2021 Das 15h às 16h Videoconferência ao vivo pelo Google Meet – Participação Obrigatória 

28/4/2021 Das 15h às 16h Videoconferência ao vivo pelo Google Meet – Participação Obrigatória 

5/5/2021 Das 15h às 16h Videoconferência ao vivo pelo Google Meet – Participação Obrigatória 

Carga Horária Total 60 horas-aula   

  

  

FACILITADOR DE APRENDIZAGEM 

Nome Marlos Henrique dos Santos 

Síntese do 
Currículo 

Economista Perito. Economista Expert em Cálculos Judiciais e Desenvolvimento de soluções Jurídicas nas 
mais diversas matérias do Direito. Responsável pela empresa MH Cálculos Assessoria Ltda. Atualmente atua 
como Chief Tecnology Office (CTO), na área de Cálculos Judiciais e Inovação de Negócios. Criador do Projeto 

Escola de Cálculos e educador na formação de peritos judiciais de alta performance. Palestrante e consultor 
em cálculos judiciais em diversos tribunais do País. Pós-Graduado em Direito Previdenciário e Tributário. 
Bacharel em Ciências Econômicas, pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), em dezembro de 
2007, com registro no Conselho Regional de Economia do Paraná, sob o número 7.481 (CORECON/PR). 

Mestrando na Universidade Federal do Paraná (UFPR) em Economia com ênfase em Finanças e 
Desenvolvimento Econômico. 

  

   
6.  DISPOSIÇÕES FINAIS 
6.1 A indicação e a matrícula do(a) servidor(a) implicarão aceitação prévia das normas contidas no presente Edital, no 
Regimento Interno da Esmat e na Portaria nº 1.965, de 2018, publicada no Diário da Justiça nº 4.348, de 13 de setembro de 

2018; 
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6.2 A desistência do curso, sem causa justificada, deverá ser comunicada à Esmat até o terceiro dia útil que anteceder o iníc io do 
evento-atividade, pelo e-mail saesmat@tjto.jus.br; 
6.3 A desistência do curso iniciado ou a reprovação sujeitarão o inscrito à perda do direito de participar de ações de capaci tação 
custeadas ou promovidas pela Escola Superior da Magistratura Tocantinense (ESMAT) pelo período de quatro meses, salvo por 

motivo de licença ou de afastamento previstos em Lei; 
6.4 Os casos omissos e as dúvidas de interpretação das normas reguladoras do curso, porventura suscitados, deverão ser 
encaminhados ao Conselho de Cursos da Escola Superior da Magistratura Tocantinense. 
Palmas-TO, 25 de fevereiro de 2021. 

  
  

Desembargador MARCO VILLAS BOAS 
Diretor Geral da Esmat 

  
 

EDITAL nº 003 de 2021 – SEI Nº 21.0.000001758-0 
  

  
O diretor geral da Escola Superior da Magistratura Tocantinense (ESMAT), no uso de suas atribuições, dispõe sobre as normas 
gerais para ingresso e participação no Workshop Coleta Seletiva Solidária – Capacitação sobre resíduos sólidos – Turma III 
–, a se realizar nos dias 15 e 16 de março de 2021, mediante as condições determinadas neste Edital e nos demais dispositivos 

legais aplicados à espécie, conforme segue: 
  
1. DADOS GERAIS 
Nome: Workshop Coleta Seletiva Solidária – Capacitação sobre resíduos sólidos – Turma III. 

Objetivo: Proporcionar conhecimentos sobre a temática dos resíduos sólidos e da coleta seletiva, bem como dar o suporte 
necessário à implantação da Coleta Seletiva no âmbito do Poder Judiciário Tocantinense. 
Período de Inscrições: As inscrições ocorrerão no período de 3 a 12 de março de 2021. 
Inscrições: As inscrições serão realizadas no endereço eletrônico esmat.tjto.jus.br e, após, validadas pela Secretaria Acadêmica 

da Esmat. 
Público-Alvo: Servidores e Magistrados do Poder Judiciário Tocantinense. 
Carga Horária: 7 horas 
Modalidade: À Distância. 

Local: Plataforma Google Meet e Youtube. 
Valor do curso, custeado pela Esmat, por aluno: O valor da atividade será calculado após a conclusão das atividades, 
considerando-se os critérios de horas-aula, passagens, hospedagem e alimentação dos instrutores. 
  

2. VAGAS 
  
2.1 Quantidade de Vagas: 440; 
2.2 Distribuição das Vagas: 

Público-Alvo Nº de Vagas 

Magistrados do Poder Judiciário Tocantinense.  60 

Servidores do Poder Judiciário Tocantinense. 380 

  
3. PRÉ-REQUISITOS  
3.1 Serem magistrados e servidores do Poder Judiciário Tocantinense. 

        
4 FREQUÊNCIA E AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM  
4.1 Os alunos inscritos e matriculados deverão participar das atividades:  nos dias 15 e 16 de março de 2021, a serem 
desenvolvidas na modalidade à distância, por meio da Plataforma Youtube – Canal da Esmat, conforme descrição no item 5; 

4.2 Qualquer alteração no cronograma de desenvolvimento, ou no período de realização do curso, esta será comunicada por e-
mail aos alunos. Para tanto, os alunos deverão atualizar seus e-mails e telefones de contato em seus perfis na Secretaria 
Acadêmica Virtual (SAV) e no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA); 
4.3 A frequência no curso será registrada com base no acesso à Secretaria Acadêmica Virtual (SAV) para participação das 

videoconferências pelo Youtube; 
4.4 Só receberão certificado de conclusão os alunos que obtiverem frequência igual ou superior a 75% de aproveitamento; 
4.5 Todos os alunos estarão sujeitos às regras estabelecidas na Portaria n° 1.965, de 12 de setembro de 2018, publicada no 
Diário da Justiça nº 4.348, em 13 de setembro de 2018, e também às regras previstas no Edital próprio do curso. 
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5. CRONOGRAMA E CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
  

Turma III   

Data Horário Conteúdo Programático   

15/3/2021 Das 13h às 16h 

Videoconferência pelo Google Meet e Youtube 
  
Conteúdo 
Conceituação, Caracterização e Classificação de Resíduos Sólidos; 

Relatos de experiências; 
Atividades produtivas e geração de resíduos, e seus impactos ao meio 
ambiente (comercialização dos resíduos); 
Gestão de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos: urbanos, 

industriais de serviço de saúde, agrícolas, construção civil; 
Normas e legislação aplicadas a resíduos sólidos; 
ABNT NBR 10004/04 (Resíduos Sólidos); 
Resolução nº 275 do Conama, 2001; 

Lei nº 12.305, de 2010 (PNRS); 
Lei nº 11.445, de 2007 (Saneamento Básico) e demais relacionadas; 
Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos do Poder Judiciário 
Tocantinense; 

Obrigações estabelecidas em contrato da empresa terceirizada. 

  

16/3/2021 Das 13h às 16h 

Videoconferência pelo Google Meet e Youtube 
  
Conteúdo 

Minimização: não geração, redução, reutilização e reciclagem; 
Formas de tratamento de resíduos sólidos: tecnologias convencionais e 
tecnologias limpas, incineração, compostagem, coleta seletiva e reciclagem; 
Coleta e manejo de resíduos orgânicos – compostagem – como preparar e 

armazenar resíduos orgânicos – composteria de contêiner; 
Disposição final de resíduos no solo: aterros urbanos e aterros para resíduos 
perigosos; 
Coleta seletiva no TJ na prática – uso das lixeiras/contêineres; 

Demonstração de uso das lixeiras adquiridas pelo Poder Judiciário.  

  

Carga Horária Total 7 horas-aula 

  
  

FACILITADOR DE APRENDIZAGEM 

Nome Pedro Nelson de Miranda Coutinho 

Síntese do 
Currículo 

Desembargador vice-presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins (TJTO). Foi juiz titular das 

Comarcas de Ponte Alta do Tocantins, Natividade, Pedro Afonso e, por último, titular da 3ª Vara Cível da 
Comarca de Palmas, desde julho de 1999. Mestre em Prestação Jurisdicional e Direitos Humanos, pela 
Universidade Federal do Tocantins (UFT) e Escola Superior da Magistratura Tocantinense (ESMAT). Pós-
Graduado em Direito, pela Universidade Federal do Paraná, 1986. Pós-Graduado em Filosofia da Educação, 

pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná, 1988. Pós-Graduado Lato Sensu em Políticas e Estratégias 
Nacionais, pela Fundação Universidade do Tocantins (UNITINS), 1997. Curso de Altos Estudos de Política e 
Estratégia da Escola Superior de Guerra.  

  

FACILITADORA DE APRENDIZAGEM 

Nome Adriana Moreira Tostes Ribeiro 

Síntese do 
Currículo 

Coordenadora de Gestão Socioambiental do TJDFT, desde 2012. Servidora do órgão, desde 1994. Gestora 
dos Termos de Adesão do TJDFT com a Agenda A3P – MMA; do Projeto Esplanada Sustentável com a 
Secretaria de Orçamento Federal; e do Termo de Parceria com o Governo do Distrito Federal – Projeto Fênix 
– Programa Justiça Comunitária, voltado à inclusão cidadã dos catadores de resíduos do Distrito Federal. 

Membro dos Comitês de Clima Organizacional e do Plano de Gestão dos Resíduos de Serviços de Saúde do 
TJDFT. Coordena a implantação do Plano de Logística Sustentável do TJDFT, desde 2014. Facilitadora das 
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oficinas de implantação do PLS nos Tribunais de Justiça do Pará, Rio de Janeiro, Justiça Federal de Minas 
Gerais e Macapá, e da Justiça do Trabalho do Espírito Santo e Belém, além do Tribunal Regional Eleitoral de 
Pernambuco. 

  

FACILITADORA DE APRENDIZAGEM 

Nome Leila Maria de Sousa Jardim 

Síntese do 
Currículo 

Mestre em Prestação Jurisdicional e Direitos Humanos, pela Universidade Federal do Tocantins e Escola 
Superior da Magistratura Tocantinense (ESMAT). Graduada em Direito, pelo Centro Universitário (UNIRG) e 
Normal Superior, pela Universidade do Tocantins (UNITINS). Especialista em Gestão do Judiciário – Tribunal 

de Justiça, pela Faculdade Educacional da Lapa (FAEL). Técnica Judiciária de 1ª Instância no Tribunal de 
Justiça do Estado do Tocantins. Atualmente é coordenadora do Núcleo de Gestão Socioambiental do Tribunal 
de Justiça do Estado do Tocantins. Membro da Comissão Gestora do Plano de Logística Sustentável do 
PJTO. Membro da Comissão Gestora da Cidade do Poder Judiciário Tocantinense. Possui experiência nas 

áreas do Direito, Educação e Administração Pública. 

  

FACILITADORA DE APRENDIZAGEM 

Nome Heloisa Simonni Rosa Tavares Vieira 

Síntese do 

Currículo 

Graduada em Arquitetura e Urbanismo, pela Universidade Federal do Tocantins (UFT), 2006. Especialista em 

Engenharia de Segurança do Trabalho, pela Universidade Estadual de Maringá, 2008. Atualmente cursando 
Mestrado em Modelagem da Computação na Universidade Federal do Tocantins (UFT). 

  

FACILITADOR DE APRENDIZAGEM 

Nome Wherbert da Silva Araújo 

Síntese do 
Currículo 

Graduado em Comunicação, Rádio e TV, pela Universidade do Tocantins (UNITINS). Tem experiência em 

Educação Ambiental e Produção Cinematográfica, tendo dirigido o documentário “O Mistério do Globo Ocular”, 
pelo programa DOC TV IV, 2008. Possui experiência em Comunicação, Gestão e Educação Ambiental, tendo 
atuado no Projeto São Francisco e na Rodovia BR-242 como Analista Ambiental em Comunicação e Defesa 
Civil Estadual (TO). Mestrando em Ciências do Ambiente (UFT). Fez o Curso Gerenciamento de Crises pela 

Faculdade Cásper Líbero. 

  
  

6.  DISPOSIÇÕES FINAIS 
6.1 A inscrição e a matrícula do(a) servidor(a) e do(a) magistrado(a) implicarão aceitação prévia das normas contidas no 
presente Edital, no Regimento Interno da Esmat e na Portaria nº 1.965, de 2018, publicada no Diário da Justiça nº 4.348, de 13 
de setembro de 2018; 

6.2 A desistência do curso, sem causa justificada, deverá ser comunicada à Esmat até o terceiro dia útil que anteceder o início do 
evento-atividade, pelo e-mail saesmat@tjto.jus.br; 
6.3 A desistência do curso iniciado ou a reprovação sujeitarão o inscrito à perda do direito de participar de ações de capaci tação 
custeadas ou promovidas pela Escola Superior da Magistratura Tocantinense (ESMAT) pelo período de quatro meses, salvo por 

motivo de licença ou de afastamento previstos em Lei; 
6.4 Os casos omissos e as dúvidas de interpretação das normas reguladoras do curso, porventura suscitados, deverão ser 
encaminhados ao Conselho de Cursos da Escola Superior da Magistratura Tocantinense. 

  

Palmas-TO, 25 de fevereiro de 2021.  
  

Desembargador MARCO VILLAS BOAS 
Diretor Geral da Esmat  

  
  
 

EDITAL nº 002 de 2021 – SEI Nº 21.0.000001696-6 

  
  
O diretor geral da Escola Superior da Magistratura Tocantinense (ESMAT), no uso de suas atribuições, dispõe sobre as normas 
gerais para ingresso e participação no Workshop Coleta Seletiva Solidária – Capacitação sobre resíduos sólidos – Turmas I 
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e II –, a se realizar na Turma I nos dias 4 e 5 de março e na Turma II nos dias 9 e 10 de março de 2021, mediante as condições 
determinadas neste Edital e nos demais dispositivos legais aplicados à espécie, conforme segue: 
  
1. DADOS GERAIS 

Nome: Workshop Coleta Seletiva Solidária – Capacitação sobre resíduos sólidos – Turmas I e II. 
Objetivo: Proporcionar conhecimentos sobre a temática dos resíduos sólidos e da coleta seletiva, bem como dar o suporte 
necessário à implantação da Coleta Seletiva no âmbito do Poder Judiciário Tocantinense. 
Período de Inscrições: As inscrições ocorrerão no período de 25 de fevereiro a 2 de março de 2021. 

Inscrições: As inscrições serão realizadas, por indicação da Diretoria Administrativa em Processo SEI específico e validados 
pela Secretaria Acadêmica da Esmat. 
Público-Alvo: Empregados terceirizados que atuam no serviço de copa, limpeza, recepção, jardinagem, marcenaria e 
carregamento, nos prédios do Palácio sede do Tribunal de Justiça, da Corregedoria Geral de Justiça, do Fórum de Palmas, da 

Escola Superior da Magistratura Tocantinense (ESMAT), do Centro de Educação Infantil (CEI), do NAPSI, dos Anexos I e II, bem 
como o representante legal da empresa prestadora do serviço de limpeza. 
Carga Horária: 7 horas 
Modalidade: À Distância. 

Local: Plataforma Google Meet e Youtube. 
Valor do curso, custeado pela Esmat, por aluno: O valor da atividade será calculado após a conclusão das atividades, 
considerando-se os critérios de horas-aula, passagens, hospedagem e alimentação dos instrutores. 
  

2. VAGAS 
  
2.1 Quantidade de Vagas: 110, sendo 55 vagas em cada Turma. 
2.2 Distribuição das Vagas: 

                                     Público-Alvo Nº de Vagas 

Empregados terceirizados que atuam no serviço de copa, limpeza, recepção, jardinagem, 
marcenaria e carregamento, nos prédios do Palácio sede do Tribunal de Justiça, da 

Corregedoria Geral de Justiça, do Fórum de Palmas, da Escola Superior da Magistratura 
Tocantinense (ESMAT), do Centro de Educação Infantil (CEI), do NAPSI, dos Anexos I e 
II, bem como o representante legal da empresa prestadora do serviço de limpeza. 

110 

  
3. PRÉ-REQUISITOS  
3.1 Atuar direta ou indiretamente com o trato ou coleta de resíduos no âmbito do Poder Judiciário Tocantinense. 
         

4 FREQUÊNCIA E AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM  
4.1 Os alunos inscritos e matriculados em suas respectivas turmas deverão participar das atividades: Turma I – dias 4 e 5 de 
março de 2021; Turma II – dias 9 e 10 de março de 2021, a serem desenvolvidas na modalidade à distância, por meio da 
Plataforma Youtube – Canal da Esmat, conforme descrição no item 5 deste Edital; 

4.2 Qualquer alteração no cronograma de desenvolvimento, ou no período de realização do curso, esta será comunicada por e-
mail aos alunos. Para tanto, os alunos deverão atualizar seus e-mails e telefones de contato em seus perfis na Secretaria 
Acadêmica Virtual (SAV) e no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA); 
4.3 A frequência no curso será registrada com base no acesso à Secretaria Acadêmica Virtual (SAV) para participação das 

videoconferências pelo Youtube; 
4.4 Só receberão certificado de conclusão os alunos que obtiverem frequência igual ou superior a 75% de aproveitamento; 
4.5 Todos os alunos estarão sujeitos às regras estabelecidas na Portaria n° 1.965, de 12 de setembro de 2018, publicada no 
Diário da Justiça nº 4.348, em 13 de setembro de 2018, e também às regras previstas no Edital próprio do curso. 

  
5. CRONOGRAMA E CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

  
  

Turma I   

Data Horário Conteúdo Programático   

4/3/2021 Das 13h às 16h 

Videoconferência pelo Google Meet e Youtube 
  
Conteúdo 

Conceituação, Caracterização e Classificação de Resíduos Sólidos; 
Relatos de experiências; 
Atividades produtivas e geração de resíduos, e seus impactos ao meio 
ambiente (comercialização dos resíduos); 

Gestão de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos: urbanos, 
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industriais de serviço de saúde, agrícolas, construção civil; 
Normas e legislação aplicadas a resíduos sólidos; 

ABNT NBR 10004/04 (Resíduos Sólidos); 
Resolução nº 275 do Conama, 2001; 
Lei nº 12.305, de 2010 (PNRS); 
Lei nº 11.445, de 2007 (Saneamento Básico) e demais relacionadas; 

Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos do Poder Judiciário 
Tocantinense; 
Obrigações estabelecidas em contrato da empresa terceirizada. 

5/3/2021 Das 13h às 16h 

Videoconferência pelo Google Meet e Youtube 
  

Conteúdo 
Minimização: não geração, redução, reutilização e reciclagem; 
Formas de tratamento de resíduos sólidos: tecnologias convencionais e 
tecnologias limpas, incineração, compostagem, coleta seletiva e reciclagem; 

Coleta e manejo de resíduos orgânicos – compostagem – como preparar e 
armazenar resíduos orgânicos – composteria de contêiner; 
Disposição final de resíduos no solo: aterros urbanos e aterros para resíduos 
perigosos; 

Coleta seletiva no TJ na prática – uso das lixeiras/contêineres; 
Demonstração de uso das lixeiras adquiridas pelo Poder Judiciário.  

  

Carga Horária Total 7 horas-aula 

  

Turma II   

Data Horário Conteúdo Programático   

9/3/2021 Das 13h às 16h 

Videoconferência pelo Google Meet e Youtube 
  
Conteúdo 

Conceituação, Caracterização e Classificação de Resíduos Sólidos; 
Relatos de experiências; 
Atividades produtivas e geração de resíduos, e seus impactos ao meio 
ambiente (comercialização dos resíduos); 

Gestão de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos: urbanos, 
industriais de serviço de saúde, agrícolas, construção civil; 
Normas e legislação aplicadas a resíduos sólidos; 
ABNT NBR 10004/04 (Resíduos Sólidos); 

Resolução nº 275 do Conama, 2001; 
Lei nº 12.305, de 2010 (PNRS); 
Lei nº 11.445, de 2007 (Saneamento Básico) e demais relacionadas; 
Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos do Poder Judiciário 

Tocantinense; 
Obrigações estabelecidas em contrato da empresa terceirizada. 

  

10/3/2021 Das 13h às 16h 

Videoconferência pelo Google Meet e Youtube 
  

Conteúdo 
Minimização: não geração, redução, reutilização e reciclagem; 
Formas de tratamento de resíduos sólidos: tecnologias convencionais e 
tecnologias limpas, incineração, compostagem, coleta seletiva e reciclagem; 

Coleta e manejo de resíduos orgânicos – compostagem – como preparar e 
armazenar resíduos orgânicos – composteria de contêiner; 
Disposição final de resíduos no solo: aterros urbanos e aterros para resíduos 
perigosos; 
Coleta seletiva no TJ na prática – uso das lixeiras/contêineres; 

Demonstração de uso das lixeiras adquiridas pelo Poder Judiciário.  

  

Carga Horária Total 7 horas-aula 
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FACILITADOR DE APRENDIZAGEM 

Nome Pedro Nelson de Miranda Coutinho 

Síntese do 

Currículo 

Desembargador vice-presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins (TJTO). Foi juiz titular das 
Comarcas de Ponte Alta do Tocantins, Natividade, Pedro Afonso e, por último, titular da 3ª Vara Cível da 
Comarca de Palmas, desde julho de 1999. Mestre em Prestação Jurisdicional e Direitos Humanos, pela 
Universidade Federal do Tocantins (UFT) e Escola Superior da Magistratura Tocantinense (ESMAT). Pós-

Graduado em Direito, pela Universidade Federal do Paraná, 1986. Pós-Graduado em Filosofia da Educação, 
pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná, 1988. Pós-Graduado Lato Sensu em Políticas e Estratégias 
Nacionais, pela Fundação Universidade do Tocantins (UNITINS), 1997. Curso de Altos Estudos de Política e 
Estratégia da Escola Superior de Guerra.  

  

FACILITADORA DE APRENDIZAGEM 

Nome Adriana Moreira Tostes Ribeiro 

Síntese do 
Currículo 

Coordenadora de Gestão Socioambiental do TJDFT, desde 2012. Servidora do órgão, desde 1994. Gestora 
dos Termos de Adesão do TJDFT com a Agenda A3P – MMA; do Projeto Esplanada Sustentável com a 

Secretaria de Orçamento Federal; e do Termo de Parceria com o Governo do Distrito Federal – Projeto Fênix 
– Programa Justiça Comunitária, voltado à inclusão cidadã dos catadores de resíduos do Distrito Federal. 
Membro dos Comitês de Clima Organizacional e do Plano de Gestão dos Resíduos de Serviços de Saúde do 
TJDFT. Coordena a implantação do Plano de Logística Sustentável do TJDFT, desde 2014. Facilitadora das 

oficinas de implantação do PLS nos Tribunais de Justiça do Pará, Rio de Janeiro, Justiça Federal de Minas 
Gerais e Macapá, e da Justiça do Trabalho do Espírito Santo e Belém, além do Tribunal Regional Eleitoral de 
Pernambuco. 

  

FACILITADORA DE APRENDIZAGEM 

Nome Leila Maria de Sousa Jardim 

Síntese do 

Currículo 

Mestre em Prestação Jurisdicional e Direitos Humanos, pela Universidade Federal do Tocantins e Escola 
Superior da Magistratura Tocantinense (ESMAT). Graduada em Direito, pelo Centro Universitário (UNIRG) e 
Normal Superior, pela Universidade do Tocantins (UNITINS). Especialista em Gestão do Judiciário – Tribunal 
de Justiça, pela Faculdade Educacional da Lapa (FAEL). Técnica Judiciária de 1ª Instância no Tribunal de 

Justiça do Estado do Tocantins. Atualmente é coordenadora do Núcleo de Gestão Socioambiental do Tribunal  
de Justiça do Estado do Tocantins. Membro da Comissão Gestora do Plano de Logística Sustentável do 
PJTO. Membro da Comissão Gestora da Cidade do Poder Judiciário Tocantinense. Possui experiência nas 
áreas do Direito, Educação e Administração Pública. 

  

FACILITADORA DE APRENDIZAGEM 

Nome Heloisa Simonni Rosa Tavares Vieira 

Síntese do 
Currículo 

Graduada em Arquitetura e Urbanismo, pela Universidade Federal do Tocantins (UFT), 2006. Especialista em 
Engenharia de Segurança do Trabalho, pela Universidade Estadual de Maringá, 2008. Atualmente cursando 
Mestrado em Modelagem da Computação na Universidade Federal do Tocantins (UFT). 

  

FACILITADOR DE APRENDIZAGEM 

Nome Wherbert da Silva Araújo 

Síntese do 
Currículo 

Graduado em Comunicação, Rádio e TV, pela Universidade do Tocantins (UNITINS). Tem experiência em 
Educação Ambiental e Produção Cinematográfica, tendo dirigido o documentário “O Mistério do Globo Ocular”, 

pelo programa DOC TV IV, 2008. Possui experiência em Comunicação, Gestão e Educação Ambiental, tendo 
atuado no Projeto São Francisco e na Rodovia BR-242 como Analista Ambiental em Comunicação e Defesa 
Civil Estadual (TO). Mestrando em Ciências do Ambiente (UFT). Fez o Curso Gerenciamento de Crises pela 
Faculdade Cásper Líbero. 

  
  

6.  DISPOSIÇÕES FINAIS 
6.1 A inscrição e a matrícula do(a) servidor(a), magistrado(a) e terceirizados(as) implicarão aceitação prévia das normas contidas 

no presente Edital, no Regimento Interno da Esmat e na Portaria nº 1.965, de 2018, publicada no Diário da Justiça nº 4.348, de 
13 de setembro de 2018; 
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6.2 A desistência do curso, sem causa justificada, deverá ser comunicada à Esmat até o terceiro dia útil que anteceder o iníc io do 
evento-atividade, pelo e-mail saesmat@tjto.jus.br; 
6.3 A desistência do curso iniciado ou a reprovação sujeitarão o inscrito à perda do direito de participar de ações de capaci tação 
custeadas ou promovidas pela Escola Superior da Magistratura Tocantinense (ESMAT) pelo período de quatro meses, salvo por 

motivo de licença ou de afastamento previstos em Lei; 
6.4 Os casos omissos e as dúvidas de interpretação das normas reguladoras do curso, porventura suscitados, deverão ser 
encaminhados ao Conselho de Cursos da Escola Superior da Magistratura Tocantinense. 

  

Palmas-TO, 25 de fevereiro de 2021. 
  
  
  

Desembargador MARCO VILLAS BOAS 
Diretor Geral da Esmat 

  
  

  
 

Portarias 
  

PORTARIA Nº 001, de 2021 – SEI Nº 21.0.000001696-6 

  
O Excelentíssimo Senhor Desembargador MARCO VILLAS BOAS, diretor geral da Escola Superior da Magistratura Tocantinense 
(ESMAT), no uso das atribuições que a Resolução nº 076, de 2014, lhe confere e, 
CONSIDERANDO a publicação da Resolução nº 201 do Conselho Nacional de Justiça, de 3 de março de 2015, que dispõe sobre 

a criação e competências das unidades ou núcleos socioambientais nos órgãos e conselhos do Poder Judiciário e implantação 
do respectivo Plano de Logística Sustentável (PLS-PJ) e determina que os tribunais brasileiros instituam práticas voltadas para o 
gerenciamento adequado de seus resíduos; 
CONSIDERANDO a aprovação do Projeto Coleta Seletiva Solidária no Poder Judiciário do Estado do Tocantins, que objetiva 

atender à determinação contida na Resolução nº 201 do Conselho Nacional de Justiça, de 2015, e o Plano de Logística 
Sustentável do PJTO; 
CONSIDERANDO a necessidade de proporcionar conhecimentos sobre a temática dos resíduos sólidos e da coleta seletiva, 
bem como dar o suporte necessário à implantação da coleta seletiva no âmbito do Poder Judiciário Tocantinense, 

R E S O L V E 
Art. 1º Designar a desembargadora ÂNGELA MARIA RIBEIRO PRUDENTE, sem prejuízo de suas funções, como coordenadora 
do Workshop Coleta Seletiva Solidária – Capacitação sobre resíduos sólidos – Turmas I, II e III –, a ser promovido pela Escola 
Superior da Magistratura Tocantinense (ESMAT). 

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se.                                                                                   
Palmas-TO, 25 de fevereiro de 2021. 
                                

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

PRESIDENTE  
Des. JOÃO RIGO GUIMARÃES 
 

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

 

CHEFE DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA 
KÊNIA CRISTINA DE OLIVEIRA 
 

VICE-PRESIDENTE 
Des. PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO 
 

CORREGEDOR-GERAL DA JUSTIÇA 
Desª. ETELVINA MARIA SAMPAIO FELIPE 
 

JUIZ (A) AUXILIAR DA CORREGEDORIA 
 

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

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

 

 

JUIZ  CONVOCADO 
Juíz JOSÉ RIBAMAR MENDES JÚNIOR (Des. AMADO CILTON) 
Juiz JOCY G. DE ALMEIDA EM SUBST. Des. RONALDO 
EURÍPEDES  
Juiz ADOLFO AMARO MENDES – JUIZ CONVOCADO 
 

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

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

 

1ª TURMA JULGADORA 
Juíz JOSÉ RIBAMAR MENDES JÚNIOR EM SUBST. DES. 
AMADO CILTON (Relator)  
Desª. JACQUELINE ADORNO (Vogal) 
Des. HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO (Vogal) 
 

2ª TURMA JULGADORA 
Des. JACQUELINE ADORNO (Relatora) 
Des. HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO (Vogal) 
Desª. MAYSA VENDRAMINI ROSAL (Vogal) 
 

3ª TURMA JULGADORA 
Des. HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO (Relator) 
Desª. MAYSA VENDRAMINI ROSAL (Vogal) 
Des. PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO (Vogal) 
 

4ª TURMA JULGADORA 
Desª. MAYSA VENDRAMINI ROSAL (Relatora) 
Des. PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO (Vogal) 
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 (Vogal) 
Des. JACQUELINE ADORNO (Vogal) 
 

2ª CÂMARA CÍVEL 
Des. EURÍPEDES LAMOUNIER (Presidente) 
CARL OS GAL VÃO CASTRO NETO  (Secretário) 
Sessões: quartas-feiras, às 14h00. 
 

 

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

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

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

4ª TURMA JULGADORA 
Des EURÍPEDES LAMOUNIER (Relator) 
Juiz ADOLFO AMARO MENDES – JUIZ CONVOCADO (Vogal) 
Des. MARCO VILLAS BOAS (Vogal) 
 

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

1ª CÂMARA CRIMINAL 
Des. EURÍPEDES LAMOUNIER 
WANDELBERTE RODRIGUES OLIVEIRA (Secretário) 
Sessões: Terças-feiras (14h00) 
 

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

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

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

4ª TURMA JULGADORA 
Des EURÍPEDES LAMOUNIER (Relator) 
Juiz ADOLFO AMARO MENDES – JUIZ CONVOCADO (Vogal) 
Des. MARCO VILLAS BOAS (Vogal) 
 
5ª TURMA JULGADORA 
Juiz ADOLFO AMARO MENDES – JUIZ CONVOCADO (Relator) 
Des. MARCO VILLAS BOAS (Vogal) 
Desª. ÂNGELA MARIA R .PRUDENTE(Vogal) 
 

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

 

1ª TURMA JULGADORA 
Juíz JOSÉ RIBAMAR MENDES JÚNIOR EM SUBST. DES. 
AMADO CILTON (Relator)  
Desª. JACQUELINE ADORNO (Revisora) 
Des. HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO (Vogal) 
 

2ª TURMA JULGADORA 
Des. JACQUELINE ADORNO (Relatora) 
Des. HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO (Revisor) 
Desª. MAYSA VENDRAMINI ROSAL (Vogal) 
 

3ª TURMA JULGADORA 
Des. HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO (Relator) 
Desª. MAYSA VENDRAMINI ROSAL (Revisora) 
Des. PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO (Vogal) 
 

4ª TURMA JULGADORA 
Desª. MAYSA VENDRAMINI ROSAL (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. JOÃO RIGO GUIMARÃES 
Des. PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO  
Desª. ETELVINA MARIA SAMPAIO FELIPE 
Desª. ÂNGELA MARIA R.  PRUDENTE  
Des. HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO (Membro) 
 

Secretária: RITA DE CÁCIA ABREU DE AGUIAR  

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

 

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

Desª. ÂNGELA MARIA RIBEIRO PRUDENTE  (Suplente) 

Sessão de distribuição: Diariamente às 16h00 em sessões 
públicas. 
 

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

Desª. ÂNGELA MARIA R .PRUDENTE (Suplente) 
 

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

Des. EURÍPEDES LAMOUNIER 
Des. PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO 
 

COMISSÃO DE JURISPRUDÊNCIA E DOCUMENTAÇÃO 
Desª. ÂNGELA MARIA RIBEIRO PRUDENTE  

Des. EURÍPEDES LAMOUNIER  
Des. PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO   

COMISSÃO DE REGIMENTO E ORGANIZAÇÃO 

JUDICIÁRIA 
Des. MARCO VILLAS BOAS 
Desª. JACQUELINE ADORNO  

Desª. ÂNGELA MARIA RIBEIRO PRUDENTE  
Des. PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO (Suplente) 
 

COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E 
PLANEJAMENTO 

Des. JOÃO RIGO GUIMARÃES  
Des. PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO  

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

OUVIDORIA  
Des. HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO  

ESMAT 
DIRETOR GERAL DA ESMAT  
DESEMBARGADOR MARCO VILLAS BOAS  
1ª DIRET ORA ADJUNTA : Desª. ETELVINA MARIA 

SAMPAIO FELIPE 
2º DIRET OR A DJUNT O: Juiz JOSÉ RIBAMAR M. Jr  
3º DIRET OR ADJUNT O: 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 
ERNANDES RODRIGUES DA SILVA 
DIRETOR JUDICIÁRIO 
WALLSON BRITO DA SILVA 
DIRETOR DE GESTÃO DE PESSOAS  
ANTÔNIO JOSÉ FERREIRA DE REZENDE 
DIRETOR DE INFRA-ESTRUTURA E OBRAS 
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