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SEÇÃO JUDICIAL 

2ª CÂMARA CÍVEL 
SECRETÁRIO: CARLOS GALVÃO CASTRO NETO 

Intimações de acórdãos 
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000320-28.2020.8.27.0000/TO 
RELATOR: DESEMBARGADOR EURÍPEDES LAMOUNIER 
APELANTE: LUIZ ANTONIO DA ROCHA 
ADVOGADO: PÚBLIO BORGES ALVES (OAB TO002365) 
ADVOGADO: MARESSA MARINHO DE CARVALHO BARBOSA (OAB TO010216) 
ADVOGADO: JORDANA SOUSA OLIVEIRA (OAB TO010260) 
ADVOGADO: NÁTHALLY MICKAELLY DA COSTA SALES (OAB TO010360) 
APELADO: FRANCISCO NUNES DE MELLO NETO DO DE CUJUS 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
PROCESSUAL CIVIL - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - FEITO TRAMITADO PELO CPC/73 - EXTINÇÃO DO 
PROCESSO POR ABANDONO - INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA DA PARTE AUTORA - AUSÊNCIA DE ANTECEDENTE 
INTIMAÇÃO PESSOAL - SENTENÇA CASSADA. Inexiste desídia ou abandono do processo, quando a parte autora, intimada, 
atende ao chamado do juízo. A formulação de pedido impertinente, importa em seu indeferimento, e não na extinção do processo 
por abandono. Ademais, conforme exigia o art. 267, §1º, do CPC/73, vigente à época da decisão, a extinção do feito sob tal 
fundamento, exigia prévia intimação pessoal da parte, condição inobservada pelo juízo a quo, cenário que conduz à cassação da 
sentença, para retomada do devido processo legal. 
ACÓRDÃO: A a Egrégia 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por unanimidade, conhecer do 
recurso manejado e DAR-LHE PROVIMENTO, para cassar a sentença e determinar a retomada do devido processo legal, nos 
termos do voto do(a) Relator(a). Palmas, 24 de fevereiro de 2021. 
 

1ª CÂMARA CRIMINAL 
SECRETÁRIO: WANDELBERTE RODRIGUES OLIVEIRA 

Intimações de acórdãos 
 
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 0000142-93.2021.8.27.2700. 
ORIGEM: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS. 
TIPO PENAL: ARTIGOS 302, DO CTB E 33, DA LEI Nº 11.343/2006. 
AGRAVANTE: KELLEN CARDOSO FERREIRA. 
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO. 
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. RICARDO VICENTE DA SILVA. 
RELATOR: DESEMBARGADOR EURÍPEDES LAMOUNIER. 
  
EMENTA: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR. FORA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 117 DA LEP. 
IMPOSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE ENFERMIDADE RESPIRATÓRIA. RISCO DE COVID. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO 
DA IMPOSSIBILIDADE DE TRATAMENTO EM CASO CONTÁGIO. NÃO COMPROVAÇÃO DE QUE CORRE MAIOR RISCO DO 
QUE SE REINSERIDA NO SEIO DO CONVÍVIO SOCIAL. PRECEDENTE DO STJ. PLEITO DESPROVIDO. 1. As hipóteses de 
concessão do benefício da prisão domiciliar estão previstas no artigo 117, da Lei de Execução Penal, cabendo a concessão fora 
das hipóteses expressamente elencadas apenas quando concretamente comprovada a necessidade da presença do reeducando 
no âmbito do seu domicílio. 2. No caso, muito embora tenha sido comprovada a enfermidade DA agravante, não houve concreta 
demonstração de que o atendimento de eventual enfermidade seja impossível enquanto cumpre a pena e que o risco que corre 
na unidade prisional seja maior do que se estivesse exposta na sociedade. 3. Para o Superior Tribunal de Justiça, “o eventual 
beneficiário do instituto demonstre: a) sua inequívoca adequação no chamado grupo de vulneráveis do COVID19; b) a 
impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra; e c) risco real de que o estabelecimento 
em que se encontra, e que o segrega do convívio social, causa mais risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida, 
o que não ocorre no caso em concreto (Precedentes do STJ e STF)”. (agrg no RHC 139.509/MS, Rel. Ministro REYNALDO 
SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/02/2021, dje 11/02/2021). AGRAVO CONHECIDO E 
IMPROVIDO. ACÓRDÃO: A Egrégia 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por 
unanimidade, conhecer do presente recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do(a) Relator(a). Palmas, 23 de 
fevereiro de 2021. 
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2ª CÂMARA CRIMINAL 
SECRETÁRIO: MARIA SUELI DE S. AMARAL CURY 

Pautas 
PAUTA VIRTUAL  07/2021 

Considerando a excepcionalidade em razão da pandemia causada pelo vírus COVID-19, a Resolução nº 314/2020 do CNJ e a 
Portaria Conjunta nº 10/20202, deste Tribunal de Justiça. Serão julgados na 07ª Sessão Judicial Virtual, pela 2ª Câmara Criminal  
deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, em Palmas - TO, nos termos da Resolução nº 7, de 18 de março de 
2020 (REPUBLICAÇÃO-17/04/2020), a qual iniciar-se-á às 14:00 do dia 16/03/2021 e, com término no dia 23/03/2021, a partir 
das 14:0, ou nas sessões virtuais posteriores, os feitos abaixo relacionados. E, nos termos do art. 4º da Resolução nº 7, ficam os 
senhores advogados e partes intimados da presente sessão virtual, bem como, para requererem em até 24 (vinte e quatro) horas 
antes do início da sessão virtual, nos termos do art. 5º. II- solicitação de julgamento presencial ou nos termos da Resolução nº 
13: I - a sustentação oral quando requeridas, até 24 horas antes, pelos representantes das partes e interessados; II - A 
sustentação oral será admitida na ocasião do julgamento virtual do processo, e realizada por meio de plataforma eletrônica 
disponibilizada pelo Tribunal de Justiça; III- ...; IV - o representante processual, com capacidade postulatória para a realização da 
sustentação oral, deverá providenciar os meios necessários, nesses compreendendo o hardware (computador ou aparelho 
celular e periféricos de áudio e vídeo), o software (APLICATIVO YALINK), bem como acesso à rede de internet com velocidade 
suficiente para participar da sessão em tempo  real e realizarem as suas sustentações orais; V - aberta a sessão virtual, o 
advogado deve aguardar que o processo a ser julgado seja anunciado e apregoado para que possa entrar no ambiente virtual de 
videoconferência; VI - em caso de o procurador da parte requerer a sustentação oral e deixar de comparecer virtualmente sem 
justificativa plausível ou de remeter a respectiva mídia, o processo será julgado na sessão virtual, sem sustentação oral; VII - o 
representante processual ou interessados com capacidade postulatória que requerem SUSTENTAÇÃO ORAL nos termos da 
Resolução 13/2020, serão notificados com encaminhamento do link de acesso à plataforma VIRTUAL YALINK  no próprio 
processo. 
Obs.: as sustentações orais serão realizadas no último dia, qual seja: 23/03/2021. 
  
1 Apelação Criminal N° 0002202-77.2020.8.27.2731/TO 
ORIGEM                             : JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE PARAÍSO DO TOCANTINS. 
APELANTE                        : JOAO VITOR RODRIGUES ROCHA. 
DEF.PÚBLICA                    : SEBASTIANA PANTOJA DAL MOLIN. 
APELADO                          : MINISTÉRIO PÚBLICO. 
PROCURADOR                  : ABEL ANDRADE LEAL JUNIOR. 
AUTORIDADE                    : RENATA DO NASCIMENTO E SILVA 
RELATOR                          : JOSÉ RIBAMAR MENDES JÚNIOR 
COLEGIADO                      : 1ª TURMA JULGADORA DA 2ª CÂMARA CRIMINAL 
  
2 Apelação Criminal N° 0017565-19.2019.8.27.2706/TO 
ORIGEM                             : JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE ARAGUAÍNA. 
APELANTE                        : PATRICIA RIBEIRO DA SILVA 
DEF.PÚBLICO                    : VALDEON BATISTA PITALUGA. 
APELANTE                        : JOAO PEDRO BOTELHO CARVALHO. 
ADVOGADOS                     : MARCOS PAULO GOULART MACHADO (OAB TO005206), 
                                           LARA DE PAULA RIBEIRO (OAB TO009609). 
APELADO                          : MINISTÉRIO PÚBLICO. 
PROC.DE JUSTIÇA            : JOSÉ DEMÓSTENES DE ABREU. 
RELATOR                          : JOSÉ RIBAMAR MENDES JÚNIOR 
COLEGIADO                      : 1ª TURMA JULGADORA DA 2ª CÂMARA CRIMINAL 
  
3 Apelação Criminal N° 0003900-55.2019.8.27.2731/TO 
ORIGEM                             : JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE PARAÍSO DO TOCANTINS. 
APELANTES                      : ANDRE VERAS GONÇALVES,CLEITON COSTA SANTOS, 
                                            DANIEL DE SOUSA PATRICIO, 
                                            PATRICIA CARDOSO GONCALVES DA SILVA. 
ADVOGADOS                    : RILDO CAETANO DE ALMEIDA (OAB TO000310), 
                                           THIAGO NUNES DE SOUSA BARBACENA (OAB TO007029), 
                                            CIRO PRUDENCIO DE PAIVA (OAB TO005948), 
                                            MICHAEL CHRISTIAN SILVA RODRIGUES (OAB TO005229), 
                                            JAYNARA CIRQUEIRA LOPES (OAB TO009663), 
                                           THIAGO MORAES DUARTE SILVA (OAB TO008760). 
APELADO                          : MINISTÉRIO PÚBLICO. 
PROC.DE JUSTIÇA            : JOSÉ DEMÓSTENES DE ABREU. 
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RELATOR                          : JOSÉ RIBAMAR MENDES JÚNIOR 
COLEGIADO                      : 1ª TURMA JULGADORA DA 2ª CÂMARA CRIMINAL 
  
4 Habeas Corpus Criminal N° 0000585-44.2021.8.27.2700/TO 
ORIGEM                             : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS. 
PACIENTE                         : EVELLYN GABRIELLE ALVES SIQUEIRA. 
ADVOGADO                       : RENATO MONTEIRO MARTINS (OAB TO007177). 
IMPETRADO                      : JUIZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE PALMAS, 
INTERESSADO                  : MINISTÉRIO PÚBLICO 
AUTORIDADE                    : ALLAN MARTINS FERREIRA 
RELATOR                          : JACQUELINE ADORNO DE LA CRUZ BARBOSA 
COLEGIADO                      :  2ª CÂMARA CRIMINAL 
  
5 APELAÇÃO CRIMINAL N° 5000223-15.2012.8.27.2718/TO 
ORIGEM                             : JUÍZO DA 1ª ESCRIVANIA CRIMINAL DE FILADÉLFIA. 
APELANTE                        : MINISTÉRIO PÚBLICO. 
PROC.DE JUSTIÇA            : JOSÉ MARIA DA SILVA JÚNIOR. 
APELADO                          : JASSÔNIO RIBEIRO DE SOUSA. 
DEF.PÚBLICA                    : ESTELLAMARIS POSTAL. 
RELATOR                          : JACQUELINE ADORNO DE LA CRUZ BARBOSA 
COLEGIADO                      : 2ª TURMA JULGADORA DA 2ª CÂMARA CRIMINAL 
  
6 RECURSO EM SENTIDO ESTRITO N° 0001340-68.2021.8.27.2700/TO 
ORIGEM                             : JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE TOCANTINÓPOLIS. 
RECORRENTE                   : RAFAEL DA SILVA LOPES. 
DEF.PÚBLICA                    : ESTELLAMARIS POSTAL. 
RECORRIDO                      : MINISTÉRIO PÚBLICO. 
PROCURADOR                  : DIEGO NARDO. 
RELATOR                          : JACQUELINE ADORNO DE LA CRUZ BARBOSA 
COLEGIADO                      : 2ª TURMA JULGADORA DA 2ª CÂMARA CRIMINAL 
  
7 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AP N° 0025979-05.2017.8.27.2729/TO 
ORIGEM                             : JUIZO DA VARA DA JUSTIÇA MILITAR. 
REFERENTE                      : ACÓRDÃO EVENTO 30 
EMBARGANTE                  : DIORGE GOMES SANTANA. 
ADVOGADO                       : PAULO ROBERTO DA SILVA (OAB TO00284A). 
EMBARGADO                    : MINISTÉRIO PÚBLICO. 
PROC.DE JUSTIÇA            : LEILA DA COSTA VILELA MAGALHÃES. 
AUTORIDADE                    : JORDAN JARDIM 
RELATOR                          : JACQUELINE ADORNO DE LA CRUZ BARBOSA 
COLEGIADO                      : 2ª TURMA JULGADORA DA 2ª CÂMARA CRIMINAL 
  
8 APELAÇÃO CRIMINAL N° 0005531-97.2020.8.27.2731/TO 
ORIGEM                             : JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE PARAÍSO DO TOCANTINS. 
REFERENTE                      :ACÓRDÃO EVENTO 38 
EMBARGANTE                  : DANIEL CASTRO DUARTE. 
ADVOGADOS                     : MARCELLA AYRES ALFONSO CAVALCANTE (OAB TO006453), 
                                              SEILANE PARENTE NOLASCO (OAB TO001364), 
                                             JANDER ARAÚJO RODRIGUES (OAB TO005574). 
EMBARGADO                    : MINISTÉRIO PÚBLICO. 
PROMOT.DE JUSTIÇA       : JACQUELINE BORGES SILVA TOMAZ. 
AUTORIDADE                    : RENATA DO NASCIMENTO E SILVA 
RELATOR                          : JACQUELINE ADORNO DE LA CRUZ BARBOSA 
COLEGIADO                      : 2ª TURMA JULGADORA DA 2ª CÂMARA CRIMINAL 
  
9 RECURSO EM SENTIDO ESTRITO N° 0001558-96.2021.8.27.2700/TO 
ORIGEM                             : JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE PORTO NACIONAL. 
RECORRENTE                   : IVAN DE SOUSA MARQUES. 
ADVOGADOS                     : DJALMA ARAÚJO FERREIRA JÚNIOR (OAB TO006651), 
                                             MARCOS DA SILVA MARTINS (OAB TO008577), 
                                             SÉRGIO BRUNO VIEIRA DA SILVA MELO (OAB TO007301). 
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RECORRIDO                      : MINISTÉRIO PÚBLICO. 
PROC.DE JUSTIÇA            : VERA NILVA ÁLVARES ROCHA. 
RELATOR                          : JACQUELINE ADORNO DE LA CRUZ BARBOSA 
COLEGIADO                      : 2ª TURMA JULGADORA DA 2ª CÂMARA CRIMINAL 
  
10 HABEAS CORPUS CRIMINAL N° 0015094-14.2020.8.27.2700/TO 
ORIGEM                             : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS. 
PACIENTE                         : ARTHUR GULART ARAUJO. 
ADVOGADO                       : IAGO AUGUSTO SANTOS MARINHO SOUSA (OAB TO009911). 
IMPETRADO                      : JUIZ DE DIREITO DA 4ª VARA CRIMINAL PALMAS. 
AUTORIDADE:                   ALLAN MARTINS FERREIRA 
RELATOR                          : JACQUELINE ADORNO DE LA CRUZ BARBOSA 
COLEGIADO                      :  2ª CÂMARA CRIMINAL 
  
11 AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL N° 0016057-22.2020.8.27.2700/TO 
ORIGEM                             : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS. 
AGRAVANTE                     : ANDERSSON DE OLIVEIRA CARDOSO. 
ADVOGADOS                     : GILBERTO RIBAS DOS SANTOS (OAB TO01247B), 
                                             CRISTIAN TRINDADE RIBAS (OAB TO009607). 
AGRAVADO                       : MINISTÉRIO PÚBLICO. 
PROC.DE JUSTIÇA            : JOÃO RODRIGUES FILHO. 
RELATOR                          :HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO 
RELATOR/SUBSTITUTO    : EDILENE PEREIRA DE AMORIM ALFAIX NATARIO 
COLEGIADO                      : 3ª TURMA JULGADORA DA 2ª CÂMARA CRIMINAL 
  
12 AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL N° 0000440-85.2021.8.27.2700/TO 
ORIGEM                             : JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL EXECUÇÕES PENAIS DE PALMAS 
AGRAVANTE                     : MOISÉS CONCEIÇÃO FARIAS. 
DEF.PÚBLICA                    : ESTELLAMARIS POSTAL. 
AGRAVADO                       : MINISTÉRIO PÚBLICO. 
PROC.DE JUSTIÇA            : RICARDO VICENTE DA SILVA. 
RELATOR                          :HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO 
RELATOR/SUBSTITUTO    : EDILENE PEREIRA DE AMORIM ALFAIX NATARIO 
COLEGIADO                      : 3ª TURMA JULGADORA DA 2ª CÂMARA CRIMINAL 
  
13 AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL N° 0015529-85.2020.8.27.2700/TO 
ORIGEM                             : JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DE ARAGUAÍNA/TO. 
AGRAVANTE                     : RENATO BATISTA DA SILVA. 
DEF.PÚBLICO                    : VALDEON BATISTA PITALUGA. 
AGRAVADO                       : MINISTÉRIO PÚBLICO. 
PROC.DE JUSTIÇA            : JOSÉ DEMÓSTENES DE ABREU. 
RELATOR                          :HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO 
RELATOR/SUBSTITUTO    : EDILENE PEREIRA DE AMORIM ALFAIX NATARIO 
COLEGIADO                      : 3ª TURMA JULGADORA DA 2ª CÂMARA CRIMINAL 
  
14 HABEAS CORPUS CRIMINAL N° 0001134-54.2021.8.27.2700/TO 
ORIGEM                             : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS. 
PACIENTE                         : WILLIAN SILVA DIAS. 
ADVOGADO                       : JEANE JAQUES LOPES DE CARVALHO TOLEDO (OAB TO001882). 
IMPETRADO                      : JUIZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE PALMAS. 
INTERESSADO                  : MINISTÉRIO PÚBLICO, 
PROC.DE JUSTIÇA            : MOACIR CAMARGO DE OLIVEIRA. 
RELATOR                          :HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO 
RELATOR/SUBSTITUTO    : EDILENE PEREIRA DE AMORIM ALFAIX NATARIO 
COLEGIADO                      :  2ª CÂMARA CRIMINAL 
  
15 HABEAS CORPUS CRIMINAL N° 0000683-29.2021.8.27.2700/TO 
ORIGEM                             : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS. 
PACIENTE                         : ADRIANO GOMES DA SILVA. 
ADVOGADOS                    : JAMESSON CARLOS CARDOSO DE VASCONCELOS (OAB TO008090), 
                                            WYURY HENRIK SIRQUEIRA RODRIGUES (OAB TO010052). 
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IMPETRADOS                    : JUIZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE PALMAS. 
INTERESSADO                  :MINISTÉRIO PÚBLICO 
PROC.DE JUSTIÇA           : MOACIR CAMARGO DE OLIVEIRA. 
RELATOR                          :HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO 
RELATOR/SUBSTITUTO    : EDILENE PEREIRA DE AMORIM ALFAIX NATARIO 
COLEGIADO                      :  2ª CÂMARA CRIMINAL 
  
16 HABEAS CORPUS CRIMINAL N° 0001607-40.2021.8.27.2700/TO 
ORIGEM                             : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS. 
PACIENTE                         : ADEMAEL DAS NEVES CONCEIÇÃO. 
ADVOGADO                       : SOLENILTON DA SILVA BRANDAO (OAB TO003889). 
IMPETRADO                      : JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE ARAGUAÍNA. 
INTERESSADO                  : MINISTÉRIO PÚBLICO 
AUTORIDADE                    : FRANCISCO VIEIRA FILHO 
RELATOR                          : MAYSA VENDRAMINI ROSAL 
COLEGIADO                      :2ª CÂMARA CRIMINAL 
  
17 HABEAS CORPUS CRIMINAL N° 0001613-47.2021.8.27.2700/TO 
ORIGEM                             : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS. 
PACIENTE                         : GENILSON DA COSTA FEITOSA. 
ADVOGADO                       : SOLENILTON DA SILVA BRANDAO (OAB TO003889). 
IMPETRADO                      : JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL  ARAGUAÍNA. 
AUTORIDADE                    : FRANCISCO VIEIRA FILHO 
INTERESSADO                  :MINISTÉRIO PÚBLICO 
RELATOR                          : MAYSA VENDRAMINI ROSAL 
COLEGIADO                      : 2ª CÂMARA CRIMINAL 
  
18 HABEAS CORPUS CRIMINAL N° 0001638-60.2021.8.27.2700/TO 
ORIGEM                             : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS. 
PACIENTE                         : ANTONIO VALBER ALVES DA SILVA. 
ADVOGADO                       : CÁSSIA REJANE CAYRES TEIXEIRA (OAB TO03414A). 
IMPETRADOS                    : JUÍZO DA 2ª ESCRIVANIA DE AUGUSTINÓPOLIS 
AUTORIDADE                    : JEFFERSON DAVID ASEVEDO RAMOS 
INTERESSADO                  :MINISTÉRIO PÚBLICO 
RELATOR                          : MAYSA VENDRAMINI ROSAL 
COLEGIADO                      : 2ª CÂMARA CRIMINAL 
  
19 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AP N° 0011158-64.2019.8.27.0000/TO 
ORIGEM                             : JUÍZO DA 1ª ESCRIVANIA CRIMINAL DE FORMOSO DO ARAGUAIA. 
EMBARGANTE                  : LUIZ AUGUSTO DE SOUSA. 
ADVOGADO                       : ROBERTO SERRA DA SILVA MAIA (OAB GO016660). 
EMBARGADO                    : MINISTÉRIO PÚBLICO. 
PROC.DE JUSTIÇA            : JOSÉ DEMÓSTENES DE ABREU. 
AUTORIDADE                    : LUCIANO ROSTIROLLA 
INTERESSADO                  :MINISTÉRIO PÚBLICO 
RELATOR                          : MAYSA VENDRAMINI ROSAL 
COLEGIADO                      : 4ª TURMA JULGADORA DA 2ª CÂMARA CRIMINAL 
  
20 HABEAS CORPUS CRIMINAL N° 0001133-69.2021.8.27.2700/TO 
ORIGEM                             : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS. 
PACIENTE                         : MARIA SUELY DE OLIVEIRA. 
ADVOGADO                       : BERNARDINO COSOBECK DA COSTA (OAB TO004138). 
IMPETRADO                      : JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE ARAGUAÍNA. 
INTERESSADO                  :MINISTÉRIO PÚBLICO 
RELATOR                          : MAYSA VENDRAMINI ROSAL 
COLEGIADO                      : 2ª CÂMARA CRIMINAL 
  
21 APELAÇÃO CRIMINAL N° 0004085-37.2020.8.27.2706/TO 
ORIGEM                                  : JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE ARAGUAÍNA. 
APELANTES/APELADOS      : MINISTÉRIO PÚBLICO, 
                                                 JARDEL MATOS RIBEIRO. 
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PROC.DE JUSTIÇA                : RICARDO VICENTE DA SILVA, 
DEF.PÚBLICA                         : ESTELLAMARIS POSTAL. 
RELATOR                                : MAYSA VENDRAMINI ROSAL 
COLEGIADO                           :4ª TURMA JULGADORA DA 2ª CÂMARA CRIMINAL 
  
22 APELAÇÃO CRIMINAL N° 0001797-61.2017.8.27.2726/TO 
ORIGEM                             : JUÍZO DA 1ª ESCRIVANIA CRIMINAL DE MIRANORTE. 
APELANTE                        : GEOVANE GOMES SOUZA. 
DEF.PÚBLICO                    : VALDEON BATISTA PITALUGA. 
APELADO                          : MINISTÉRIO PÚBLICO. 
PROC.DE JUSTIÇA            : JOSÉ DEMÓSTENES DE ABREU. 
RELATOR                          : MAYSA VENDRAMINI ROSAL 
COLEGIADO                      :4ª TURMA JULGADORA DA 2ª CÂMARA CRIMINAL 
  
23 APELAÇÃO CRIMINAL N° 0014007-39.2019.8.27.2706/TO 
ORIGEM                             : JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE ARAGUAÍNA. 
APELANTE                        : GENILSON DO CARMO DA SILVA. 
DEF.PÚBLICO                    : VALDEON BATISTA PITALUGA. 
APELADO                          : MINISTÉRIO PÚBLICO. 
PROC.DE JUSTIÇA            : LEILA DA COSTA VILELA MAGALHÃES. 
RELATOR                          : MAYSA VENDRAMINI ROSAL 
COLEGIADO                      :4ª TURMA JULGADORA DA 2ª CÂMARA CRIMINAL 
  
24 APELAÇÃO CRIMINAL N° 0027047-24.2016.8.27.2729/TO 
ORIGEM                             : JUIZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE PALMAS. 
APELANTE                        : LEIDIVAN LIMA DOS SANTOS. 
ADVOGADO                       : THIAGO D'ÁVILA SOUZA DOS SANTOS SILVA (OAB TO004355). 
APELADO                          : MINISTÉRIO PÚBLICO. 
PROCURADOR                  : MARCOS LUCIANO BIGNOTI. 
RELATOR                          : GAB. DO DES. PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO  
COLEGIADO                      :5ª TURMA JULGADORA DA 2ª CÂMARA CRIMINAL 
  
25 RECURSO EM SENTIDO ESTRITO N° 0015767-07.2020.8.27.2700/TO 
ORIGEM                             : JUÍZO DA 1ª ESCRIVANIA CRIMINAL DE NOVO ACORDO. 
RECORRENTES                 : LETO MOURA LEITAO FILHO, 
                                             KELLY FERNANDA CARVALHO DA SILVA, 
                                            PAULO HENRIQUE SOUZA COSTA. 
DEF.PÚBLICO                    : VALDEON BATISTA PITALUGA. 
ADVOGADOS                     : FRANCISCO JOSÉ SOUSA BORGES (OAB TO00413A), 
                                              WILSON LOPES FILHO (OAB MA004431), 
                                              HISLEY MORAIS DA SILVA (OAB TO005825), 
                                              RILDO CAETANO DE ALMEIDA (OAB TO000310), 
                                              JOSÉ HUGO ALVES DE SOUSA (OAB TO004817). 
RECORRIDO                      : MINISTÉRIO PÚBLICO. 
PROCURADOR                  : MARCOS LUCIANO BIGNOTI. 
RELATOR                          : PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO 
COLEGIADO                      :5ª TURMA JULGADORA DA 2ª CÂMARA CRIMINAL 
  
26 HABEAS CORPUS CRIMINAL N° 0016260-81.2020.8.27.2700/TO 
ORIGEM                             : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS. 
PACIENTE                         : GABRIEL FONSECA DE LIMA. 
DEF.PÚBLICA                    : SEBASTIANA PANTOJA DAL MOLIN. 
IMPETRADO                      : JUIZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE PALMAS, 
AUTORIDADE                    : MARCELO ELISEU ROSTIROLLA 
RELATOR                          : PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO 
COLEGIADO                      :2ª CÂMARA CRIMINAL 
  
27 HABEAS CORPUS CRIMINAL N° 0014192-61.2020.8.27.2700/TO 
ORIGEM                             : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS. 
PACIENTE                         : PAULO SÉRGIO DA CRUZ PESSOA. 
ADVOGADO                       : CESAR GRATAO DE OLIVEIRA (OAB GO020569). 
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IMPETRADO                      : JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL  PALMAS. 
AUTORIDADE                    : LUIZ ZILMAR DOS SANTOS PIRES 
INTERESSADO                  :MINISTÉRIO PÚBLICO 
RELATOR                          : PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO 
COLEGIADO                      :2ª CÂMARA CRIMINAL 
  
28 HABEAS CORPUS CRIMINAL N° 0013531-82.2020.8.27.2700/TO 
ORIGEM                             : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS. 
PACIENTE                         : SAUDOMO SOARES FRANÇA. 
ADVOGADO                       : ODILON VIEIRA NETO (OAB PA013878). 
IMPETRADO                      : JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL  DE GURUPI. 
AUTORIDADE                    : MIRIAN ALVES DOURADO 
INTERESSADO                  :MINISTÉRIO PÚBLICO 
RELATOR                          : PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO 
COLEGIADO                      :2ª CÂMARA CRIMINAL 
  
29 HABEAS CORPUS CRIMINAL N° 0012767-96.2020.8.27.2700/TO 
ORIGEM                             : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS. 
PACIENTE                         : ITAMAR PEREIRA COIMBRA. 
ADVOGADO                       : RICARDO HENRIQUE QUEIROZ DE OLIVEIRA (OAB PA07911B). 
IMPETRADO                      : JUÍZO DA 1ª ESCRIVANIA CRIMINAL DE GOIATINS, 
AUTORIDADE                    : HERISBERTO E SILVA FURTADO CALDAS 
INTERESSADO                  : MINISTÉRIO PÚBLICO 
RELATOR                          : PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO 
COLEGIADO                      :2ª CÂMARA CRIMINAL 
  
30 HABEAS CORPUS CRIMINAL N° 0000715-34.2021.8.27.2700/TO 
ORIGEM                             : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS. 
PACIENTE                         : ANNE RAQUEL DA SILVA FELIX. 
ADVOGADO                       : DANILO OLIVEIRA DOS SANTOS (OAB TO006393). 
IMPETRADO                      : JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE ARAGUAÍNA. 
INTERESSADO                  MINISTÉRIO PÚBLICO 
AUTORIDADE                    : ANTONIO DANTAS DE OLIVEIRA JUNIOR 
RELATOR                          : PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO 
COLEGIADO                      :2ª CÂMARA CRIMINAL 
  
31 HABEAS CORPUS CRIMINAL N° 0000214-80.2021.8.27.2700/TO 
ORIGEM                             : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS. 
PACIENTE                         : JOÃO PAULO EDUARDO DAS FLORES. 
ADVOGADO                       : DANYELLA LOPES DA SILVA CARDEAL (OAB TO007988). 
IMPETRADO                      : JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE  PALMAS. 
AUTORIDADE                    : MARCELO ELISEU ROSTIROLLA 
INTERESSADO                  : MINISTÉRIO PÚBLICO. 
PROMOT.DE JUSTIÇA       : JACQUELINE BORGES SILVA TOMAZ. 
RELATOR                          : PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO 
COLEGIADO                      :2ª CÂMARA CRIMINAL 
  
32 EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE N° 0007083-93.2020.8.27.2700/TO 
ORIGEM                             : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS. 
EMBARGANTE                  : IGOR BEZERRA BARBOSA. 
DEF.PÚBLICO                    : VALDEON BATISTA PITALUGA. 
EMBARGADO                    : MINISTÉRIO PÚBLICO. 
PROMOT.DE JUSTIÇA       : JACQUELINE BORGES SILVA TOMAZ. 
JUÍZO DE ORIGEM             : JUIZ DE DIREITO DA VARA DE EXECUÇÃO PENAL  DE GURUPI. 
AUTORIDADE                    : EDILENE PEREIRA DE AMORIM ALFAIX NATÁRIO 
RELATOR                          : PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO 
COLEGIADO                      :2ª CÂMARA CRIMINAL 
  
33 EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE N° 0001459-07.2018.8.27.2709/TO 
ORIGEM                             : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS. 
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EMBARGANTES                : RANGEL AQUINO DA SILVA, 
                                             THIAGO BATISTA DE SOUSA SANTOS. 
DEF.PÚBLICO                    : VALDEON BATISTA PITALUGA. 
EMBARGADO                    : MINISTÉRIO PÚBLICO. 
PROCURADOR                  : ABEL ANDRADE LEAL JUNIOR. 
AUTORIDADE                    : MARCIO RICARDO FERREIRA MACHADO 
RELATOR                          : PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO 
COLEGIADO                      :2ª CÂMARA CRIMINAL 
 

1º GRAU DE JURISDIÇÃO 
ARAGUAINA 

1ª vara da família e sucessões 

Editais de publicações de sentenças de interdição 
EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO 
O Doutor FABIANO RIBEIRO, MM. Juiz de Direito, titular da 1ª Vara de Família e Sucessões da Comarca de Araguaína, 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 de INTERDIÇÃO nº. 0005327-65.2019.8.27.2706, requerida por IRENE DA 
SILVA CUNHA, brasileira, solteira, do lar, residente e domiciliada na Rua 02, Julho, n.° 301, Centro, Araguaína/TO, telefone: (63) 
3421-2400/(63) 99273-5452  move em face de MARIA DAS DÔRES SILVA, brasileira, viúva, aposentada, residente e domiciliada 
na Rua 02 Julho, n.° 301, Centro, Araguaína/TO. Pelo MM. Juiz, no evento 82 foi prolatada a sentença, cuja parte dispositiva 
segue transcrita: “...POSTO ISTO, acolhendo a manifestação do Ministério Público e, com fundamento no artigo 755, I e II do 
NCPC, nomeio CURADORA em favor da Requerida MARIA DAS DORES SILVA, na pessoa de IRENE DA SILVA CUNHA para 
a prática de atos de natureza negocial e patrimonial, não podendo, todavia, o(a) Curador(a) praticar atos de disposição de direito 
em nome da Curatelada, tais como alienação de bens, oneração de bens e  pactuação de empréstimos bancários, sem prévia 
autorização judicial. A presente curatela não abrange os atos existenciais mencionados no art.6.º, da Lei n.º 13.146\2015, ficando 
o(a) Curador(a) autorizado(a) a representar a Curatelada perante órgãos públicos, para tratar de interesses da mesma, bem 
como perante Institutos de Previdência, podendo levantar pagamentos de benefícios previdenciários, efetuar recadastramentos, 
inclusive criação, atualização, liberação e renovação de senhas. Em consequência, procedo à extinção do processo, com 
resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. Custas sobrestadas na forma do art. 98, 
§ 3º, do NCPC. Sem honorários. Fica dispensada a especialização de hipoteca legal. Fica o(a) Curador(a) ciente de que deverá 
aplicar em benefício da Curatelada, os valores decorrentes de benefícios previdenciários e/ou quaisquer rendas obtidas pela 
mesma, de tudo prestando contas anualmente na forma do artigo 1.774 do Código Civil. Expeça-se Termo de Compromisso de 
Curatela. A presente sentença deverá ser inscrita no registro de pessoas naturais e imediatamente publicada na rede mundial de 
computadores, no sítio do tribunal a que estiver vinculado o juízo e na plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça, 
onde permanecerá por 6 (seis) meses, na imprensa local, 1 (uma) vez, e no órgão oficial, por 3 (três) vezes, com intervalo de 10 
(dez) dias, constando do edital os nomes do(a) Curatelado(a) e do(a) Curador(a), a causa e os limites da curatela, e os atos que 
o(a) Curatelado(a) poderá praticar autonomamente. Transitada em julgado esta, dê-se as devidas baixas. Publique-se Registre-
se.Intimem-se.". E, para que não aleguem ignorância, mandou expedir o presente, que será  publicado na forma da lei. DADO E 
PASSADO nesta Cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins aos treze dias do mês de maio do ano  de dois mil e 
vinte(13/02/2020). Eu, Suelem Gonçalves Mendes, que o digitei e conferi. 
 
EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO 
O Doutor FABIANO RIBEIRO, MM. Juiz de Direito, titular da 1ª Vara de Família e Sucessões da Comarca de Araguaína, 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 de INTERDIÇÃO nº.00033169220218272706, requerida por  BENTA DE 
PAULA CARVALHO, brasileira, solteira, residente e domiciliada na Rua Faisão QDR 12, LT 25, setor Maracanã, CEP n° 77825-
600, Araguaína-TO  move em face de FRANCIMARA CARVALHO, brasileira, nascida em 12/11/1979, natural de Estreito/MA, 
filha de Maria de Jesus Costa, residente em sua companhia, portadora de Síndrome de Down (CID 10 - Q90). Pelo MM. Juiz, no 
evento 10 foi prolatada a sentença, cuja parte dispositiva segue transcrita: “ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE o pedido 
inicial, para conceder a substituição da curatela, e nomeio BENTA DE PAULA CARVALHO, como Curadora de sua 
Irmã FRANCIMARA CARVALHO, para a prática de atos de natureza negocial e patrimonial, não podendo, todavia, 
o(a) Curador(a) praticar atos de disposição de direito em nome da Curatelada, tais como alienação de bens, oneração de bens e  
pactuação de empréstimos bancários, sem prévia autorização judicial. A presente curatela não abrange os atos existenciais 
mencionados no art.6.º, da Lei n.º 13.146\2015, ficando o(a) Curador(a) autorizado(a) a representar a Curatelada perante órgãos 
públicos, para tratar de interesses da mesma, bem como perante Institutos de Previdência, podendo levantar pagamentos de 
benefícios previdenciários, efetuar recadastramentos, inclusive criação, atualização, liberação e renovação de senhas. O(A) 
Curador(a) nomeado(a) deverá prestar compromisso legal, entrando no exercício imediato do encargo. Fica dispensada a 
especialização de hipoteca legal. Fica o(a) Curador(a) ciente de que deverá aplicar em benefício do Curatelado, os valores 
decorrentes de benefícios previdenciários e/ou quaisquer rendas obtidas pelo mesmo, de tudo prestando contas na forma do 
artigo 1.774 do Código Civil. Em consequência, procedo à extinção do processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 
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487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. Oficie-se ao INSS para informar a alteração da Curadora da Sra. FRANCIMARA 
CARVALHO, encaminhando cópia desta sentença, pelos meios eletrônicos disponíveis. Expeça-se Termo de Curatela. Custas 
sobrestadas na forma do art. 98, § 3º, do NCPC. Sem honorários. A presente sentença deverá ser inscrita no competente 
Registro de Pessoas Naturais onde se acha lavrado o assento de nascimento/casamento do(a) Curatelado(a) e imediatamente 
publicada na rede mundial de computadores, no sítio do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins e na plataforma de 
editais do Conselho Nacional de Justiça, onde permanecerá por 6 (seis) meses; na imprensa local, 1 (uma) vez, e no Diário de 
Justiça, por 3 (três) vezes, com intervalo de 10 (dez) dias, constando do edital os nomes do(a) Curatelado(a) e do(a) Curador(a), 
a causa e os limites da curatela/interdição e, não sendo total, os atos que o(a) Curatelado(a) poderá praticar autonomamente, 
tudo conforme dispõe o § 3º do art. 755 do Novo Código de Processo Civil. Transitada em julgado esta, dê-se as devidas 
baixas.Publique-se Registre-se.Intimem-se.". E, para que não aleguem ignorância, mandou expedir o presente, que será 
 publicado na forma da lei. OBSERVAÇÃO: O processo tramita por meio eletrônico e, através do número 0022356-
02.2017.8.27.2706 e chave 716349367717 do processo acima informados, é permitido o acesso integral dos autos junto ao site 
do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins. Link de acesso ao processo 
eletrônico:https://consultaeproc.tjto.jus.br/eprocV2_prod_1grau/externo_controlador.php?acao=processo_consulta_publica DADO 
E PASSADO nesta Cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins aos vinte e dois dias do mês de fevereiro do ano  de 
dois mil e vinte um (22/02/2021). Eu, Suelem Gonçalves Mendes, que o digitei e conferi. 
 

3ª vara cível 

Editais de citação 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30(TRINTA)  DIAS 
O Senhor ALVARO NASCIMENTO CUNHA, MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Araguaína, Estado do 
Tocantins, na forma da lei, etc... 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 Execução de Título Extrajudicial nº0004915-71.2018.8.27.2706, Chave nº 
400569147418 proposta por BANCO BRADESCO S.A. em desfavor de LUCIOMAR FERREIRA BRAGA DA SILVA, sendo o 
presente para citar o executado LUCIOMAR FERREIRA BRAGA DA SILVA, brasileiro, inscrito no CNPJ sob o n. 607.133.991-
04, atualmente em lugar incerto ou não sabido, para no prazo de três (03) dias, PAGAR divida exequenda no valor de 
R$68.142,25 (sessenta e oito mil, cento e quarenta e dois reais e vinte e cinco centavos), acrescido de juros, custas e 
honorários advocatícios, estes fixados em 10%(dez por cento) sobre o valor do débito, verba esta que será reduzida pela metade 
em caso de pagamento integral no prazo de três (03) dias, sob pena de penhora. 2º) INTIMAR a mesma para, querendo, 
oferecer EMBARGOS no prazo de 15(quinze) dias. 3º) CIENTIFICAR, (o) a executado(a) de que: a) Em caso de integral 
pagamento no prazo de 03 (três) dias, a verba honorária será reduzida pela metade; b) No prazo para embargos, poderá 
requerer o pagamento de 70% do débito em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros até 1% (um 
por cento), se reconhecer a dívida do exequente e comprovar o depósito de 30% (trinta por cento) do valor em execução, mais 
custas e honorários de advogado (CPC, artigo 745-A), caso em que: 1- sendo a proposta deferida por este juízo, o exeqüente 
levantará a quantia depositada e serão suspensos os atos executivos, ficando o(a) executando(a) advertido de que, nesta 
hipótese o não pagamento de qualquer das prestações implicará, de pleno direito, o vencimento das subsequentes e 
prosseguimento do processo, com imediato inicio dos atos executivos, imposta ao executado multa de 10%(dez por cento) sobre 
o valor das prestações não pagas e vedada a oposição de embargos; 2- sendo a proposta indeferida pelo juízo, seguir-se-ão os 
atos executivos, mantido o depósito. Tudo de conformidade com o respeitável despacho a seguir transcrito: "Atendido o disposto 
no artigo 798, inciso I, alíneas a e b, do NCPC. ARBITRO os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do 
débito (CPC, art. 827, do NCPC).CITE-SE a parte Executada para, no prazo de 3 (três) dias, efetuar o pagamento da dívida, sob 
pena de penhora. Em seguida, seja ele INTIMADO quanto ao prazo de 15 (quinze) dias para oferecimento de 
embargos,contados da juntada aos autos do mandado de citação cumprido (NCPC, arts. 915 e 231, inciso II).CIENTIFIQUE-SE o 
executado de que: a) Em caso de integral pagamento no prazo de 03 (três) dias, a verba honorária será reduzida pela metade 
(829 §1º do NCPC); b) No prazo para embargos, poderá requerer o pagamento de 70% do débito em até 6 (seis) parcelas 
mensais, acrescidas de correção monetária e juros até1% (um por cento), se reconhecer a dívida do exequente e comprovar o 
depósito de 30% (trinta por cento) do valor em execução, mais custas e honorários de advogado (NCPC, art. 916).Decorrido o 
prazo acima de três dias, sem a realização do pagamento, DETERMINO que o Oficial de Justiça,em novas diligências, munido 
da segunda via do mandado, PROCEDA de imediato à PENHORA de bens e a sua AVALIAÇÃO, lavrando-se o respectivo auto 
(CPC, art. 829, §1º). Na mesma oportunidade, INTIME-SE à parte executada da penhora, observando-se o disposto nos § 1º e 2º 
do art. 841 do Código de Processo Civil.Recaindo a penhora sobre bens imóveis, se casado for a parte Executada, INTIME-SE 
também o cônjuge.Caso não seja encontrada a parte Executada, DETERMINO que o Oficial de Justiça ARRESTE tantos bens 
quanto bastem para garantir a execução, observando-se as limitações previstas na Lei n. 8.009/90; e nos 10(dez) dias seguintes 
à efetivação do arresto, procure a parte Executada por 2 (duas) vezes em dias distintos para citação; não a encontrando, 
CERTIFIQUE o ocorrido, caso verificar a suspeita de OCULTAÇÃO, realizará a CITAÇÃO COM HORA CERTA, certificando o 
ocorrido. (artigo 830 e parágrafo 1º do NCPC).Poderá o Sr. Oficial de Justiça, em sendo necessário, agir na forma do art. 212, § 
2º do CPC.ESTE DESPACHO SERVIRÁ COMO MANDADO DE CITAÇÃO". (Ass) Alvaro Nascimento Cunha-Juiz de Direito. 
"Uma vez esgotados todos os meios de localização do requerido, determino sua citação por edital para apresentar defesa no 
prazo de 15 dias, nos termos dos artigos 256, § 3º e 259, todos do Código de Processo Civil.Prazo de publicação 30 
dias.Cumpra-se."(Ass) Alvaro Nascimento Cunha-Juiz de Direito. ADVERTÊNCIA: Em caso de revelia será nomeado curador 
especial. (Art.257,§ IV do NCPC). E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente edital, o qual será 
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publicado na forma da lei. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos dois dias do 
mês de março do ano de dois mil e vinte e um (02/03/2021). Eu, Keila Lopes, Técnica Judiciária, que digitei. (Ass) Alvaro 
Nascimento Cunha-Juiz de Direito 
 

ARAGUATINS 
Vara de família e sucessões 

Editais de publicações de sentenças de interdição 
EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO. 
Autos nº  0007805-43.2019.8.27.2707 Processo Eletrônico - 1ª Publicação 
Ação: Interdição 
Requerente: EUDES RICARTO MIGUEL 
Interditado: CICERO WILSON RICARTE 
Sentença: (...) Diante do exposto e por tudo que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido para declarar o(a) 
requerido(a) CICERO WILSON RICARTE incapaz de exercer pessoalmente os atos da vida civil, na forma do art. 1.767, I, do 
Código Civil e art. 754 do Código de processo Civil. A interdição ora decretada preserva, no entanto, os direitos do (a) curatelado 
(a), previstos no art. 85, § 1º, da Lei nº 13.146/2015. Nomeio o(a) requerente EUDES RICARTO MIGUEL como curador(a) do(a) 
interditado(a) para todos os atos da vida civil, dado o estado de desenvolvimento mental do interditando, nos termos do art. 755, 
I, do Código de Processo Civil, mediante compromisso, lavrando-se o competente termo nos autos. Por conseguinte, JULGO 
EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil. Dispenso 
o(a) curador(a) ora nomeado(a) de prestar caução ou especialização em hipoteca legal, em garantia, sem bens identificáveis 
do(a) interditado(a), nos termos dos arts. 1.745, parágrafo único, do Código Civil. Também não há porque prestar contas da 
gestão dos bens e/ou direitos do(a) curatelado(a), ressalvadas as determinações judiciais, sob risco de ser destituída e 
responder pela desídia, na forma dos arts. 1.755, 1.762 e 1.774 do citado codex substantivo civil. Anoto que a alienação de 
quaisquer bens pertencentes ao curatelado requer prévia autorização judicial. Inscreva-se a presente Sentença nos 
assentamentos do Registro de Pessoas Naturais e providenciem-se as publicações pertinentes, nos termos do artigo 9º do 
Código Civil e artigo 755, § 3º do Código de Processo Civil. Custas nos termos da lei, com a ressalva do artigo 98, § 3º, do 
Código de Processo Civil, caso as partes sejam beneficiárias da gratuidade da Justiça. Publicada e registrada eletronicamente. 
Intimem-se. Cumpridas as formalidades legais, arquivem-se com as baixas normativas. Araguatins/TO, 02 de dezembro de 2020. 
Dr. José Carlos Tajra Reis Júnior - Juiz de Direito Titular da Vara Cível desta Comarca de Araguatins – TO. 
 
EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO. 
Autos nº  0004489-22.2019.8.27.2707 Processo Eletrônico - 1ª Publicação 
Ação: Interdição 
Requerente: MARLENE JOSE FERREIRA 
Interditado: MILTON JOSE FERREIRA DE ANDRADE 
Sentença: (...) Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido para submeter o requerido MILTON JOSE FERREIRA DE 
ANDRADE à curatela, restrita tão somente aos atos de natureza patrimonial e negocial, nos termos do artigo 85, "caput" e § 1º, 
da Lei nº 13.146/2015. Por conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 
487, I, do Código de Processo Civil. Nomeio a autora MARLENE JOSE FERREIRA, curadora definitivo do requerido, a quem 
competirá a administração dos negócios e bens do requerido, em especial perante o INSS para fins de benefício/amparo social e 
movimentação do respectivo valor perante a instituição financeira em que for depositado o valor mensalmente, renovação de 
senha e demais atos necessários relativos à Previdência Social, e perante órgãos públicos, a fim de pleitear tratamento médico 
ou medicamentos em geral, observado o dever de zelo e conservação de rendas, bens e de direito adquiridos, em prol 
do interditando. Lavre-se o competente termo nos autos. Dispenso a curadora, ora nomeada de prestar caução ou 
especialização em hipoteca legal, em garantia, sem bens identificáveis do interditado, nos termos dos arts. 1.745, parágrafo 
único, do Código Civil. Também não há porque prestar contas da gestão dos bens e/ou direitos do curatelado, ressalvadas as 
determinações judiciais, sob risco de ser destituída e responder pela desídia, na forma dos arts. 1.755, 1.762 e 1.774 do citado 
codex substantivo civil. Anoto que a alienação de quaisquer bens pertencentes ao curatelado requer prévia autorização judicial. 
Inscreva-se a presente Sentença nos assentamentos do Registro de Pessoas Naturais e providenciem-se as publicações 
pertinentes, nos termos do artigo 9º do Código Civil e artigo 755, § 3º do Código de Processo Civil. Custas nos termos da lei, com 
a ressalva do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil, caso as partes sejam beneficiárias da gratuidade da Justiça. Publicada 
e registrada eletronicamente. Intimem-se. Cumpridas as formalidades legais, arquivem-se com as baixas normativas. 
Araguatins/TO, 22 de outubro de 2020. Dr. José Carlos Tajra Reis Júnior - Juiz de Direito Titular da Vara Cível desta Comarca de 
Araguatins – TO. 
 
EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO. 
Autos nº  0000701-97.2019.8.27.2707 Processo Eletrônico - 1ª Publicação 
Ação: Interdição 
Requerente: MARIA EDIMAR PEREIRA 
Interditada: EDNA PEREIRA DA SILVA 
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Sentença: (...) Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido para submeter o(a) requerido(a) EDNA PEREIRA DA SILVA à 
curatela, restrita tão somente aos atos de natureza patrimonial e negocial, nos termos do artigo 85, "caput" e § 1º, da Lei nº 
13.146/2015. Por conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do 
Código de Processo Civil. Nomeio o(a) autor(a) MARIA EDIMAR PEREIRA, curador(a) definitivo do(a) requerido(a), a quem 
competirá a administração dos negócios e bens do(a) requerido(a), em especial perante o INSS para fins de benefício/amparo 
social e movimentação do respectivo valor perante a instituição financeira em que for depositado o valor mensalmente, 
renovação de senha e demais atos necessários relativos à Previdência Social, e perante órgãos públicos, a fim de pleitear 
tratamento médico ou medicamentos em geral, observado o dever de zelo e conservação de rendas, bens e de direito 
adquiridos, em prol do (a) interditando (a). Lavre-se o competente termo nos autos. Dispenso o(a) curador(a) ora nomeado(a) de 
prestar caução ou especialização em hipoteca legal, em garantia, sem bens identificáveis do(a) interditado(a), nos termos dos 
arts. 1.745, parágrafo único, do Código Civil. Também não há porque prestar contas da gestão dos bens e/ou direitos do (a) 
curatelado (a), ressalvadas as determinações judiciais, sob risco de ser destituído (a) e responder pela desídia, na forma dos 
arts. 1.755, 1.762 e 1.774 do citado codex substantivo civil. Anoto que a alienação de quaisquer bens pertencentes ao curatelado 
requer prévia autorização judicial. Inscreva-se a presente Sentença nos assentamentos do Registro de Pessoas Naturais e 
providenciem-se as publicações pertinentes, nos termos do artigo 9º do Código Civil e artigo 755, § 3º do Código de Processo 
Civil. Custas nos termos da lei, com a ressalva do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil, caso as partes sejam 
beneficiárias da gratuidade da Justiça. Publicada e registrada eletronicamente. Intimem-se. Cumpridas as formalidades legais, 
arquivem-se com as baixas normativas. Araguatins/TO, 15 de dezembro de 2020. Dr. José Carlos Tajra Reis Júnior - Juiz de 
Direito Titular da Vara Cível desta Comarca de Araguatins – TO. 
 
EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO. 
Autos nº 0007795-96.2019.827.2707 Processo Eletrônico - 3ª Publicação 
Ação: Interdição Requerente: MARIA DE JESUS OLIVEIRA DA SILVA 
Interditado: RAIMUNDO MARTINS DE OLIVEIRA 
Sentença: (...) Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido para submeter o requerido RAIMUNDO MARTINS DE OLIVEIRA 
à curatela, restrita tão somente aos atos de natureza patrimonial e negocial, nos termos do artigo 85, “caput” e § 1º, da Lei nº 
13.146/2015. Por conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do 
Código de Processo Civil. Nomeio a autora MARIA DE JESUS OLIVEIRA DA SILVA, curadora definitiva do requerido 
RAIMUNDO MARTINS DE OLIVEIRA, mediante compromisso, lavrando-se o competente termo nos autos, dispensando-se 
caução ou prestação de contas, por ora. Anoto, outrossim, que a alienação de quaisquer bens pertencentes ao curatelado requer 
prévia autorização judicial. Inscreva-se a presente Sentença nos assentamentos do Registro de Pessoas Naturais e 
providenciem-se as publicações pertinentes, nos termos do artigo 9º do Código Civil e artigo 755, § 3º do Código de Processo 
Civil. Custas nos termos da lei, com a ressalva do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil, por serem as partes beneficiárias 
da gratuidade da Justiça. Publicada e registrada eletronicamente nesta data. Intimem-se. Cumpridas as formalidades legais, 
arquivem-se com baixa na distribuição. Araguatins/TO, 26 de agosto de 2020. Dr. José Carlos Tajra Reis Júnior - Juiz de Direito 
Titular da Vara Cível desta Comarca de Araguatins – TO. 
 
EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO. 
Autos nº 0003854-412019.8.27.2707/TO Processo Eletrônico - 2ª Publicação 
Ação: Interdição Requerente: MARIA INEZ FERREIRA DA SILVA 
Interditada: MANOELINA FERREIRA DA SILVA 
Sentença: (...) Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido para submeter a requerida MANOELINA FERREIRA DA SILVA 
à curatela, restrita tão somente aos atos de natureza patrimonial e negocial, nos termos do artigo 85, "caput" e § 1º, da Lei nº 
13.146/2015. Por conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do 
Código de Processo Civil. Nomeio a autora MARIA INEZ FERREIRA DA SILVA, curador(a) definitivo da requerida, a quem 
competirá a administração dos negócios e bens do(a) requerida, em especial perante o INSS para fins de benefício/amparo 
social e movimentação do respectivo valor perante a instituição financeira em que for depositado o valor mensalmente, 
renovação de senha e demais atos necessários relativos à Previdência Social, e perante órgãos públicos, a fim de pleitear 
tratamento médico ou medicamentos em geral, observado o dever de zelo e conservação de rendas, bens e de direito 
adquiridos, em prol da interditanda. Lavre-se o competente termo nos autos. Dispenso a curadora ora nomeada de prestar 
caução ou especialização em hipoteca legal, em garantia, sem bens identificáveis da interditada, nos termos dos arts. 1.745, 
parágrafo único, do Código Civil. Também não há porque prestar contas da gestão dos bens e/ou direitos da curatelada, 
ressalvadas as determinações judiciais, sob risco de ser destituída e responder pela desídia, na forma dos arts. 1.755, 1.762 e 
1.774 do citado codex substantivo civil. Anoto que a alienação de quaisquer bens pertencentes ao curatelado requer prévia 
autorização judicial. Inscreva-se a presente Sentença nos assentamentos do Registro de Pessoas Naturais e providenciem-se as 
publicações pertinentes, nos termos do artigo 9º do Código Civil e artigo 755, § 3º do Código de Processo Civil. Custas nos 
termos da lei, com a ressalva do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil, caso as partes sejam beneficiárias da gratuidade 
da Justiça. Publicada e registrada eletronicamente. Intimem-se. Cumpridas as formalidades legais, arquivem-se com as baixas 
normativas. Araguatins/TO, 14 de outubro de 2020. Dr. José Carlos Tajra Reis Júnior - Juiz de Direito Titular da Vara Cível desta 
Comarca de Araguatins – TO. 
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EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO. 
Autos nº 0002830-12.2018.8.27.2707/TO Processo Eletrônico - 2ª Publicação 
Ação: Interdição 
Requerente: MIGUEL MARQUES DOS SANTOS 
Interditado: REINALDO MARQUES DOS SANTOS 
Sentença: (...) Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido para submeter o requerido REINALDO MARQUES DOS 
SANTOS à curatela, restrita tão somente aos atos de natureza patrimonial e negocial, nos termos do artigo 85, "caput" e § 1º, da 
Lei nº 13.146/2015. Por conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, 
I, do Código de Processo Civil. Nomeio o autor MIGUEL MARQUES DOS SANTOS, curador definitivo do requerido, a quem 
competirá a administração dos negócios e bens do requerido, em especial perante o INSS para fins de benefício/amparo social e 
movimentação do respectivo valor perante a instituição financeira em que for depositado o valor mensalmente, renovação de 
senha e demais atos necessários relativos à Previdência Social, e perante órgãos públicos, a fim de pleitear tratamento médico 
ou medicamentos em geral, observado o dever de zelo e conservação de rendas, bens e de direito adquiridos, em prol do 
interditando. Lavre-se o competente Termo nos autos. Dispenso o curador ora nomeado de prestar caução ou especialização em 
hipoteca legal, em garantia, sem bens identificáveis do interditado, nos termos dos arts. 1.745, parágrafo único, do Código Civil. 
Também não há porque prestar contas da gestão dos bens e/ou direitos do curatelado, ressalvadas as determinações judiciais, 
sob risco de ser destituído e responder pela desídia, na forma dos arts. 1.755, 1.762 e 1.774 do citado codex substantivo civil. 
Anoto que a alienação de quaisquer bens pertencentes ao curatelado requer prévia autorização judicial. Inscreva-se a presente 
Sentença nos assentamentos do Registro de Pessoas Naturais e providenciem-se as publicações pertinentes, nos termos do 
artigo 9º do Código Civil e artigo 755, § 3º do Código de Processo Civil. Custas nos termos da lei, com a ressalva do artigo 98, 
§ 3º, do Código de Processo Civil, caso as partes sejam beneficiárias da gratuidade da Justiça. Publicada e registrada 
eletronicamente. Intimem-se. Cumpridas as formalidades legais, arquivem-se com as baixas normativas. Araguatins/TO, 14 de 
outubro de 2020. Dr. José Carlos Tajra Reis Júnior - Juiz de Direito Titular da Vara Cível desta Comarca de Araguatins – TO. 
 

AUGUSTINÓPOLIS 
1ª escrivania criminal 

Editais de citações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS  
AUTOS N° 0004289-40.2018.8.27.2710 
ACUSADO: RAIMUNDO DOS SANTOS PEREIRA 
O Doutor JEFFERSON DAVID ASEVEDO RAMOS, Meritíssimo Juiz de Direito Titular desta Comarca de Augustinópolis, 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 Serventia Criminal tramitam os autos da Ação Penal nº 0004289-40.2018.8.27.2710, chave do processo nº 
167536289318, figurando como acusado RAIMUNDO DOS SANTOS PEREIRA, brasileiro, solteiro, autônomo, nascido aos 
20/06/1968, filho de Maria das Dores dos Santos e Antônio Zacarias Alves Pereira, CPF n° 046.858.641-58, residente na Rua 21 
de Abril, bairro Boa Vista, Augustinópolis – TO, atualmente em local incerto e não sabido, conforme certificado no evento 30. O 
acusado acima nominado encontra-se denunciado nestes autos, como incurso nas sanções do art. 140, §3º, do Código Penal. 
E, estando o mesmo em lugar incerto e não sabido, conforme em referência, não sendo possível citá-lo pessoalmente, CITO-O 
pelo presente edital com o prazo de 15 (quinze) dias, para no prazo de 10 (dez) dias, responder à acusação nos termos do artigo 
396 do Código de Processo Penal. Na resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo o que interesse à sua 
defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, no máximo 8 (oito), 
qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário. Ficando advertido, que não apresentada a resposta no prazo 
legal, ou se o acusado, citado, não constituir defensor, o juiz nomeará defensor para oferecê-la, concedendo-lhe vista dos autos 
por 10 (dez) dias (artigo 396-A, § 2º, do CPP). E para que chegue ao o conhecimento de todos os interessados e especialmente 
ao acusado, é expedido o presente edital, que será publicado no local de costume e na forma da lei. DADO E PASSADO, nesta 
cidade e Comarca de Augustinópolis, Estado do Tocantins, aos 04/03/2021. Elaborado por mim, Rafaela Brilhante de Macedo, 
matrícula 357764. JEFFERSON DAVID ASEVEDO RAMOS, Juiz de Direito. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS  
AUTOS N° 0003578-98.2019.8.27.2710 
ACUSADO: PEDRO CARVALHO DE SOUSA 
O Doutor JEFFERSON DAVID ASEVEDO RAMOS, Meritíssimo Juiz de Direito Titular desta Comarca de Augustinópolis, 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 Serventia Criminal tramitam os autos da Ação Penal nº 0003578-98.2019.8.27.2710, chave do processo nº 
 315799919219, figurando como acusado PEDRO CARVALHO DE SOUSA, brasileiro, união estável, agricultor, nascido aos 
02/01/1969, natural de Xambioá-TO, filho de Júlia Sancha Carvalho de Sousa e Militão Fernandes de Sousa, portador do RG nº 
3108596 SSP/PA, residente na Chácara do Pedro, s/nº, Zona Rural de Praia Norte, próximo à Agrovila, Praia Norte – TO, 
atualmente em local incerto e não sabido, conforme certificado no evento 33. O acusado acima nominado encontra-se 
denunciado nestes autos, como incurso nas sanções do art. 12 da Lei nº 10.826/2003. E, estando o mesmo em lugar incerto e 
não sabido, conforme em referência, não sendo possível citá-lo pessoalmente, CITO-O pelo presente edital com o prazo de 15 
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(quinze) dias, para no prazo de 10 (dez) dias, responder à acusação nos termos do artigo 396 do Código de Processo Penal. Na 
resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo o que interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, 
especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, no máximo 5 (cinco), qualificando-as e requerendo sua intimação, 
quando necessário. Ficando advertido, que não apresentada a resposta no prazo legal, ou se o acusado, citado, não constituir 
defensor, o juiz nomeará defensor para oferecê-la, concedendo-lhe vista dos autos por 10 (dez) dias (artigo 396-A, § 2º, do CPP). 
E para que chegue ao o conhecimento de todos os interessados e especialmente ao acusado, é expedido o presente edital, que 
será publicado no local de costume e na forma da lei. DADO E PASSADO, nesta cidade e Comarca de Augustinópolis, Estado do 
Tocantins, aos 02/03/2021. Elaborado por mim, Rafaela Brilhante de Macedo, matrícula 357764. JEFFERSON DAVID ASEVEDO 
RAMOS, Juiz de Direito 
 

FIGUEIRÓPOLIS 
Diretoria do foro 

Editais 
Edital Nº 41 / 2021 - PRESIDÊNCIA/DF FIGUEIRÓPOLIS 
A Juíza de Direito e Diretora do Foro da Comarca de Figueirópolis, Estado do Tocantins, Drª KEYLA SUELY SILVA DA 
SILVA, no uso de suas atribuições legais e regimentais, previstas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria, do 
Provimento Nº 11/2019-CGJUS, em conformidade com o os preceitos nos art. 105 e 107 da Lei 10/96, FAZ SABER a todos 
quanto o presente EDITAL, virem ou dele conhecimento tiverem que, em atendimento às normas da Corregedoria-Geral da 
Justiça do Estado do Tocantins, realizar-se-á a fiscalização anual obrigatória de todos os serviços judiciários estabelecidos 
nos limites de sua competência. Para tanto, comunica que a Correição-Geral Ordinária, referente ao ano 2021 ocorrerá no 
período de 22 à 26 de março de 2021, com abertura dos trabalhos designada para às 13h30min, do dia 22 de março do ano 
em curso, de forma eletrônica, por meio da plataforma “Yealink”,  momento em que receberá denúncias, reclamações ou 
sugestões a respeito da execução dos serviços judiciários em geral, dos serviços notariais e de registro, dos serviços da justiça 
de paz, estabelecidos na Comarca. E, para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente edital, o qual será 
publicado uma vez no Diário da Justiça. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Figueirópolis, Estado do Tocantins, aos 
cinco dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e um (05/03/2021). Eu, _______________ (Tiago Elias Teixeira de 
Almeida, Secretário da Correição, que digitei e subscrevi. 
 

Portarias 
Portaria Nº 531/2021 - PRESIDÊNCIA/DF FIGUEIRÓPOLIS, de 05 de março de 2021 

CONSIDERANDO o teor do Provimento nº. 011/2019– CGJUS/TO, o qual determina a realização de Correição-Geral Ordinária 
anual; 
CONSIDERANDO a Portaria n.º 52, de 12 de março de 2020, do Presidente do Conselho Nacional de Justiça, que estabelece, 
no âmbito do CNJ, medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo novo Coronavírus (COVID-19), considerada a 
classificação de pandemia pela Organização Mundial de Saúde; 
CONSIDERANDO a Orientação n.º 9, de 13 de março de 2020, do Corregedor Nacional de Justiça, que dispõe sobre a 
necessidade das Corregedorias-Gerais dos ramos do Poder Judiciário Nacional observarem medidas temporárias de 
prevenção ao contágio pelo novo coronavírus (COVID-19); 
CONSIDERANDO o disposto na Portaria Conjunta nº 23, de 30 de junho de 2020, da Presidência do Tribunal de Justiça do 
Estado do Tocantins, que Estabelece medidas e procedimentos para retomada dos serviços presenciais no âmbito do Poder 
Judiciário do Estado do Tocantins e dá outras providências; 
CONSIDERANDO o disposto no art. 42, inc. I, alínea “c” e inc. II, alínea "e"; art. 107, parágrafo único, todos da Lei 
Complementar nº 10, de 11 de janeiro de 1996 – Lei Orgânica do Poder Judiciário do Estado do Tocantins. 
RESOLVE: 
Art. 1º. DETERMINAR a realização da CORREIÇÃO GERAL ORDINÁRIA na Comarca Figueirópolis/TO, bem como nas 
Serventias Extrajudiciais pertencentes à circunscrição da Comarca, referente de 2021 a se realizar entre os dias 22/03/2021 à 
26/03/2021 das 12h00min às 18h00min, por videoconferência, salvo necessidade de dilação do prazo. 
Art. 2º. DESIGNAR o dia 22 de março de 2021, às 13h30min, para a cerimônia de abertura dos trabalhos correicionais desta 
Comarca de Figueirópolis/TO, relativa ao ano 2021 que será realizada  por videoconferência e encerramento para o dia 26 de 
março de 2021. 
§ 1º. CONVOCAR para o ato de abertura todos os servidores e serventuários de cartórios judiciais, bem como os servidores 
cedidos e à disposição da Comarca, para assistirem à solenidade de forma virtual, por meio da plataforma “Yealink”, 
conforme link a ser disponibilizado. 
§ 2º. CONVOCAR os advogados, membro do Ministério Público, Defensoria Pública, Policiais Civis e Militares, 
Serventuários, os Cartórios Extrajudiciais, Autoridades Municipais, para participarem forma eletrônica, por meio da 
plataforma “Yealink”, conforme link a ser disponibilizado, à solenidade de instauração da correição e, durante os 
trabalhos, apresentem suas queixas, reclamações e sugestões. 
§ 3º. CONVOCAR os cartórios extrajudiciais, bem como aqueles que se encontrem respondendo ou substituindo os titulares, 
os quais deverão diligenciar no sentido de apresentar, para visto, no momento oportuno, os títulos de nomeação ou de 
designação, devendo permanecer à disposição durante todo o período da correição. 
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Art. 3º. SUSPENDER o curso dos prazos processuais e o expediente forense externo durante todo o período da correição. 
Parágrafo único. Os processos com réus presos, adolescentes internados e as medidas consideradas urgentes, inclusive as 
audiências já designadas, caso este juízo entenda necessária sua realização, deverá ter andamento normal. 
Art. 4º. DETERMINAR a imediata expedição dos atos necessários, efetivando-se as publicações, as convocações, as 
comunicações e os convites de estilo, conforme previsto no Provimento/CGJUS nº. 011/2019. 
Art. 5º DESIGNAR o servidor TIAGO ELIAS TEIXEIRA DE ALMEIDA, Servidor Cedido, para atuar como Secretário da 
Correição, e a servidora MAYANA ARAÚJO CUNHA, Assessora Jurídica, para substituí-lo quando necessário. 
Parágrafo único. A comissão mencionada no caput deste artigo será composta pelos servidores Tiago Elias Teixeira de 
Almeida, Servidor Cedido e Mayana Araújo Cunha, Assessora Jurídica, sob a presidência da Juíza de Direito  Diretora e Titular, 
Dra. Keyla Suely Silva da Silva.. 
Art. 6º. Determinar o Secretario, ora nomeado, que tome as seguintes providências: 
a) Encaminhar cópia desta Portaria para publicação no Diário da Justiça e divulgação nos meios de comunicação disponíveis 
nesta Comarca, com a nota de que qualquer pessoa do povo poderá apresentar sugestões e reclamações contra os serviços 
da Justiça. 
b) Comunicar a realização do ato à Excelentíssima Senhora Promotora de Justiça desta Comarca,  ao Excelentíssimo Senhor 
Defensor Público, aos Excelentíssimos Senhores Prefeitos Municipais das cidades de Figueirópolis e Sucupira, os Presidentes 
das Câmaras Municipais dos respectivos municípios, ao Procurador do Município, bem como às demais autoridades locais, e 
aos membros da OAB que aqui atuam. 
c) Comunicar o Excelentíssimo Senhor Desembargador Presidente do Tribunal, bem como o Excelentíssimo Senhor 
Desembargador Corregedor-Geral de Justiça, encaminhando-lhes e comunicando-lhes acerca da realização do ato; 
d) Oficiar os Cartórios Extrajudiciais, Delegacia de Polícia. 
Art. 7º. Solicitar a CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS que disponibilize acesso ao sistema 
SICOR para a equipe Correicional. 
Art. 8º. Esta portaria entra em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário. 
PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. COMUNIQUE-SE à Corregedoria Geral da Justiça e à Presidência do Tribunal de Justiça 
do Estado do Tocantins. 
DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Figueirópolis, Estado do Tocantins, aos cinco dias do mês de março do ano 
de dois mil e vinte um (05/03/2021). 

KEYLA SUELY SILVADA SILVA 
JUÍZA DE DIREITO 

 

GOIATINS 
1ª escrivania criminal 

Editais de citação 
EDITAL DE CITAÇÃO 
O Exmo Sr. Juiz de direito desta Comarca de Goiatins – TO, Herisberto E Silva Furtado Caldas, 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, se 
processam os autos de Ação Penal n.  50000182420058272720, e por meio deste vem CITAR o denunciado ANTONIO 
RODRIGUES SANTANA, filho de Belxo Viera de Santana e de Cecilia Rodrigues de Souza, nascido em 15.06.1971, para 
responder à acusação por escrito, no prazo de 15 (quinze) dias, podendo arguir preliminares e alegar tudo que interesse à sua 
defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e 
requerendo sua intimação, quando necessário.  Se o acusado não comparecer, nem constituir advogado, ficarão suspensos o 
processo e o curso do prazo prescricional, podendo o juiz determinar a produção antecipada de provas consideradas urgentes e, 
se for o caso decretar prisão preventiva nos termos do dispositivo no art. 312. Dado e passado nesta cidade e Comarca de 
Goiatins, Estado do Tocantins, aos cinco dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e um (05.03.2021). Eu, Maraína 
Moreira da Costa, digitei e datei. 
 

Diretoria do foro 

Editais 
Edital Nº 42 / 2021 - PRESIDÊNCIA/DF GOIATINS 
O Excelentíssimo Juiz de Direito e Diretor do Foro da Comarca de Goiatins, Estado do Tocantins, HERISBERTO E SILVA 
FURTADO CALDAS, no uso de suas atribuições legais e regimentais, previstas na Consolidação das Normas Gerais da 
Corregedoria, do Provimento Nº 11/2019-CGJUS, em conformidade com o os preceitos nos art. 105 e 107 da Lei 10/96, FAZ 
SABER a todos quanto o presente EDITAL, virem ou dele conhecimento tiverem que, em atendimento às normas da 
Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Tocantins, realizar-se-á a fiscalização anual obrigatória de todos os serviços 
judiciários estabelecidos nos limites de sua competência. Para tanto, comunica que a Correição-Geral Ordinária, referente ao ano 
de 2021 ocorrerá no período de 29/03/2021 a 02/04/2021, com abertura dos trabalhos designada para às 12h30min, do dia 
29 de março do ano em curso, a ser realizada por videoconferência em link que será posteriormente disponibilizado, 
momento em que receberá denúncias, reclamações ou sugestões a respeito da execução dos serviços judiciários em geral, dos 
serviços notariais e de registro, dos serviços da justiça de paz, da polícia judiciária, das unidades prisionais e centros de 
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internação de menores, estabelecidos na Comarca. E, para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente 
edital, o qual será publicado uma vez no Diário da Justiça, além de ser afixado no placar do Fórum local. DADO E PASSADO 
nesta cidade e Comarca de Goiatins, Estado do Tocantins, aos cinco dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e um 
(05/03/2021). Eu, Thiago Rodrigues e Melo, Secretário da Diretoria do Foro, que digitei e subscrevi. 
 

Portarias 
Portaria Nº 544/2021 - PRESIDÊNCIA/DF GOIATINS, de 05 de março de 2021 
O Excelentíssimo Senhor HERISBERTO E SILVA FURTADO CALDAS, Juíza de Direito, Diretor do Foro da Comarca de 
Goiatins, Estado do Tocantins, no uso de suas atribuições legais e etc. 
CONSIDERANDO o teor do Provimento nº. 011/2019–CGJUS/TO, o qual determina a realização de Correição-Geral Ordinária 
anual; 
CONSIDERANDO a Portaria n.º 52, de 12 de março de 2020, do Presidente do Conselho Nacional de Justiça, que estabelece, 
no âmbito do CNJ, medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo novo Coronavírus (COVID-19), considerada a 
classificação de pandemia pela Organização Mundial de Saúde; 
CONSIDERANDO a Orientação n.º 9, de 13 de março de 2020, do Corregedor Nacional de Justiça, que dispõe sobre a 
necessidade das Corregedorias-Gerais dos ramos do Poder Judiciário Nacional observarem medidas temporárias de 
prevenção ao contágio pelo novo Coronavírus (COVID-19); 
CONSIDERANDO o disposto na Portaria Conjunta nº 23, de 30 de junho de 2020, da Presidência do Tribunal de Justiça do 
Estado do Tocantins, que Estabelece medidas e procedimentos para retomada dos serviços presenciais no âmbito do Poder 
Judiciário do Estado do Tocantins e dá outras providências; 
CONSIDERANDO o disposto no art. 42, inc. I, alínea “c” e inc. II, alínea "e";art.107, parágrafo único, todos da Lei 
Complementar nº 10, de 11 de janeiro de 1996 –Lei Orgânica do Poder Judiciário do Estado do Tocantins. 
RESOLVE: 
Art. 1º DETERMINAR a realização da CORREIÇÃO GERAL ORDINÁRIA na Comarca de Goiatins/TO, bem como nas 
Serventias Extrajudiciais pertencentes à circunscrição da Comarca, referente ao ano de 2021 a se realizar entre os 
dias 29/03/2021 a 02/04/2021 das 12h00min às 18h00min, por videoconferência, salvo necessidade de dilação do prazo. 
Art. 2º DESIGNAR o dia 29 de março de 2021, às 13:00h, para a cerimônia de abertura dos trabalhos correcionais desta 
Comarca de Goiatins/TO, relativa ao ano de 2021 será realizada por videoconferência e encerramento para o dia 02 de abril 
de 2021. 
§ 1º CONVOCAR para o ato de abertura todos os servidores e serventuários de cartórios judiciais, bem como os servidores 
cedidos e à disposição da Comarca, para assistirem à solenidade de forma virtual, por meio da plataforma “Yealink”, 
conforme link a ser disponibilizado. 
§ 2º CONVOCAR os advogados, membro do Ministério Público, Defensoria Pública, Policiais Civis e Militares, Serventuários, 
os Cartórios Extrajudiciais, para participar em forma eletrônica, por meio da plataforma “Yealink”, conforme link a ser 
disponibilizado, à solenidade de instauração da correição e, durante os trabalhos, apresentem suas queixas, reclamações e 
sugestões. 
§ 3º CONVOCAR os cartórios extrajudiciais, bem como aqueles que se encontrem respondendo ou substituindo os titulares, os 
quais deverão diligenciar no sentido de apresentar, para visto, no momento oportuno, os títulos de nomeação ou de 
designação, devendo permanecer à disposição durante todo o período da correição. 
§ 4° Qualquer interessado em participar da reunião de abertura da Correição poderá solicitar seu cadastramento por meio do 
aplicativo WhatsApp (63 99954-6778.) ou pelo e-mail (df-goiatins@tjto.jus.br), informando nome completo, e-mail e se 
representa algum órgão ou instituição. 
Art. 3º SUSPENDER o curso dos prazos processuais e o expediente forense externo durante todo o período da correição, com 
exceção do Setor de Protocolo, de modo a evitar prejuízos aos jurisdicionados. 
Parágrafo único. Os processos com réus presos, adolescentes internados e as medidas consideradas urgentes, inclusive as 
audiências já designadas, caso este juízo entenda necessária sua realização, deverá ter andamento normal. 
Art. 4º DETERMINAR a imediata expedição dos atos necessários, efetivando-se as publicações, as convocações, as 
comunicações e os convites de estilo, conforme previsto no Provimento/CGJUS nº. 011/2019. 
Art. 5º DESIGNAR o servidor Thiago Rodrigues de Melo, Secretário da Diretoria do Foro, como Secretário da Correição, e a 
servidora cedida Maraina Moreira da Costa, sua substituta, caso necessário. 
Parágrafo único. A comissão mencionada no caput será presidida pelo Juiz de Direito e Diretor do Foro, 
magistrado Herisberto e Silva Furtado Caldas, tendo como auxiliares os servidores: Thiago Rodrigues de Melo, Secretário 
da Diretoria do Foro; Maraina Moreira da Costa, Servidora cedida; Elisania Mauricio de Andrade, Servidora cedida 
e  Suzana de Sousa Brito, Estagiária. 
Art. 6º Os trabalhos correcionais nas serventias judiciais serão realizados pelo Juiz de Direito, titular. 
Art. 7º Determinar a Secretaria, ora nomeado, que tome as seguintes providências: 
a) Encaminhar cópia desta Portaria para publicação no Diário da Justiça e divulgação nos meios de comunicação disponíveis 
nesta Comarca, com a nota de que qualquer pessoa do povo poderá apresentar sugestões e reclamações contra os serviços 
da Justiça; 
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b) Comunicar a realização do ato ao Excelentíssimo Senhor Promotor de Justiça desta Comarca, ao Excelentíssimo (a) Senhor 
(a) Defensor (a) Público, ao Procurador do Município, bem como às demais autoridades locais, e aos membros da OAB que 
aqui atuam; 
c) Comunicar o Excelentíssimo Senhor Desembargador Presidente do Tribunal, bem como o Excelentíssimo Senhor 
Desembargador Corregedor-Geral de Justiça, encaminhando-lhes e comunicando-lhes acerca da realização do ato; 
d) Oficiar os Cartórios Extrajudiciais e Delegacia de Polícia. 
Art. 8° Solicitar a CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS que disponibilize acesso ao sistema 
SICOR para a equipe Correcional. 
Art. 9º Esta portaria entra em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário. 
PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. COMUNIQUE-SE à Corregedoria Geral da Justiça e à Presidência do Tribunal de Justiça do 
Estado do Tocantins. 
DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Goiatins, Estado do Tocantins, aos cinco dias do mês de março do ano de 
dois mil e vinte um (05/03/2021). 
 

GUARAÍ 
Diretoria do foro 

Portarias 
Portaria Nº 517/2021 - PRESIDÊNCIA/DF GUARAÍ, de 04 de março de 2021 
Exmo. Sr. Dr. Ciro Rosa de Oliveira Juiz de Direito, Diretor do Foro, desta Comarca de Guaraí/TO, no uso das atribuições legais 
e etc 
CONSIDERANDO o teor da Portaria Nº 401/2021 - PRESIDÊNCIA/DF GUARAÍ, de 19 de fevereiro de 2021. 
CONSIDERANDO o contido no artigo 5º da  Portaria Nº 449/2021 - CGJUS/SECORPE CGJUS, de 26 de fevereiro de 2021. 
CONSIDERANDO o teor do art. 18, § 2º, do Provimento n. 11/2019/CGJUS/TO 
R E S O L V E: 
Art. 1° - REVOGAR  a Portaria Nº 401/2021 - PRESIDÊNCIA/DF GUARAÍ, de 19 de fevereiro de 2021 tendo em vista a dispensa 
da Correição Geral Ordinária do ano de 2021  através do artigo 5º da  Portaria Nº 449/2021 - CGJUS/SECORPE CGJUS, de 26 
de fevereiro de 2021 
Art. 2º- DETERMINAR a adoção de medidas para a divulgação da dispensa mencionada no artigo anterior a todos os 
interessados. 
Art. 3º- Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação. 
 Publique-se. Registre-se. Intime-se. Enviando cópia da presente portaria à Corregedoria Geral de Justiça do Tocantins, bem 
como à Presidência do Tribunal de justiça do Estado do Tocantins. 
 
Portaria Nº 520/2021 - PRESIDÊNCIA/DF GUARAÍ, de 04 de março de 2021 
O Doutor Ciro Rosa de Oliveira, Juiz de Direito Diretor do Foro da Comarca de Guaraí/TO, Estado do Tocantins, no uso de suas 
atribuições legais e regimentais. 
CONSIDERANDO o teor do Provimento nº 77/2018 de 07 de Novembro de 2018 o qual dispõe sobre a designação de 
responsável interino pelo expediente  
CONSIDERANDO  o disposto na Lei Complementar Estadual nº 112/2018, que dispõe sobre a organização dos serviços 
notariais e de registro do Estado do Tocantins, segundo a qual o Município de Presidente Kennedy/TO passou a contar com 
apenas um serviço notarial e de registro denominado “Único Serviço Notarial e Registral” com atribuições especializadas de 
Tabelionato de Notas, Tabelionato de Protesto de Títulos, Registro de Imóveis, Registro de Títulos e Documentos, Registro Civil 
de Pessoas Jurídicas e Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutelas (inciso VIII, do Art. 11, da LC nº 
112/2018). 
CONSIDERANDO o contido na Decisão Nº 557 / 2021 - CGJUS/ASJECGJUS (evento 3567114 do processo SEI 
nº 20.0.000017430-1) a qual revogou a interinidade do delegatário do Cartório de Registro Civil de Pessoas Naturais e Anexos de 
Presidente Kennedy/TO, José Ferreira de Alencar Neto. 
CONSIDERANDO o teor do Parecer Nº 52 / 2021 - CGJUS/ASJECGJUS (evento 3546871 do processo SEI nº 20.0.000017430-
1) o qual em seu item 11 dispõe que o Cartório de Registro Civil de Pessoas Naturais e Anexo de Presidente Kennedy/TO será 
anexado à Serventia de Registro de Imóveis e Anexos, denominado-se Único Serviço Notarial e Registral com atribuições 
especializadas de Tabelionato de Notas, Tabelionato de Protesto de títulos, Registro de Imóveis, Registro de Títulos e 
Documentos, Registro Civil das Pessoas Jurídicas, e Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdição e Tutelas, em 
conformidade com o rt. 8 e 10 c.c art. 11, inciso VIII da Lei Complementar nº 112/2018. 
RESOLVE: 
Art. 1º. DETERMINAR a anexação do Cartório de Registro Civil de Pessoas Naturais, Interdições e Tutelas do município de 
Presidente Kennedy/TO ao Cartório de Registro de Imóveis, Pessoas Jurídicas, Títulos, Documentos, Protesto e Tabelionado de 
Notas da mesma urbe, tendo o último como titular o Oficial Márcio Luiz do Vale, o qual passará a ser denominado de Único 
Serviço Notarial e Registral. 
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Art. 2º. Os móveis, utensílios, computadores, documentos, equipamentos de informática e demais pertences do TJTO, que 
porventura existam na serventia objeto de anexação, e que sejam necessários para a continuidade da prestação dos serviços de 
registro civil das pessoas naturais, deverão ser transferidos ao novo delegatário, mediante assinatura de termo de guarda. 
Art. 3º. A transmissão do acervo deverá ocorrer após o inventario de todos os livros, carimbos, documentos da serventia objeto 
da anexação, devendo ser entregues ao novo titular, que para tanto assinará a respectiva ATA DE TRANSMISSÃO DE 
ACERVO; 
Art. 4º. No ato de transmissão do acervo e anexação deverá ser realizado o levantamento de todas as pendências financeiras 
existente na ficha financeira da serventia extrajudicial objeto da anexação, devendo promover a devolução de todos os selos 
livres constantes no momento da anexação, em existindo débitos do então interino deverão ser devidamente quitados. 
Art. 5º.  No prazo de até 30 (trinta) dias, a contar da data da transmissão do acervo, o delegatário deverá apresentar o plano de 
informatização da serventia, informando à empresa que será contratada, ou se mantida a atualmente contratada; 
Art. 6º. O Oficial responsável pelo Único Serviço Notarial e Registral deverá providenciar o cadastro nos sistemas relacionados 
ao registro civil das pessoas naturais que porventura ainda não tenha cadastro, a saber: Malote Digital, sistema GISE, CRC-TO, 
CRC-Nacional, SIRC, IBGE, Receita Federal/DOI, CENSEC, CNIB, certificação digital e outros porventura necessários às 
atribuições da serventia anexada. 
Art. 7º. No prazo de até 30 (trinta) dias, a contar da data da transmissão do acervo, o delegatário deverá atualizar os dados da 
serventia extrajudicial no sistema “Justiça Aberta”. 
Art. 8º. Comunique-se o teor da presente ao Tribunal de Justiça de Tocantins e à Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do 
Tocantins. 
Art. 9º. Para a condução dos trabalhos nomeio a servidora Giovanna Jorge Huppes, matrícula nº 354423, para participar da 
condução da transmissão do acervo. 
Art. 10º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 
 

GURUPI 
2ª vara criminal 

Editais de intimações de sentença com prazo de 90 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA PRAZO DE 90 (NOVENTA) DIAS 
Ação Penal n.º 0004822-89.2020.8.27.2722 
Acusado: FÁBIO DA SILVA FERREIRA 
FINALIDADE: INTIMAÇÃO do Réu FÁBIO DA SILVA FERREIRA, brasileiro, solteiro, pintor, natural de Gurupi-TO, nascido em 
23.01.2002, filho de Georgina Moreira Rabelo, portador do CPF 082.219.091-57, atualmente em lugar incerto e não sabido, 
acerca da sentença proferida nos autos em epígrafe. 
RESUMO DO DISPOSITIVO: "Ante o exposto, ACOLHO a pretensão punitiva deduzida na denúncia e, via de 
consequência, condeno o acusado FABIO DA SILVA FERREIRA como incurso nas penas do art. 155, caput, do Código Penal". 
Gurupi/TO, aos 05/03/2021. Eu, Fernando Maia Fonseca, Técnico Judiciário, lavrei o presente e o inseri, por ordem do MM.Juiz 
de Direito Dr. Gerson Fernandes Azevedo. 
 

ITAGUATINS 
1ª escrivania criminal 

Editais de intimações de sentença com prazo de 15 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA COM PRAZO DE 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° 0000597-59.2016.827.2724, Chave n° 622354532916, onde figura como 
Acusado: JEFFERSON SILVA DO NASCIMENTO, brasileiro, solteiro, estudante, nascido aos 14/04/1995, natural de 
Imperatriz/MA, filho de Maria José Alves da Silva e Sebastião Belchior do Nascimento, portador do RG 332142920075 SSP/MA e 
CPF 611.928.373-05, residente na época dos fatos na Rua Marechal Rondon, n° 852, Vila Lobão, próximo ao Supermercado 
Caiçara, Imperatriz/MA. INTIMAR o acusado que se encontra atualmente em lugar incerto e não sabido da parte conclusiva da 
respeitável SENTENÇA exarada no evento 99 do processo acima epigrafado: SENTENÇA: "Ante o exposto, JULGO 
PROCEDENTE a pretensão punitiva manifestada na denúncia e, por conseguinte CONDENO o réu JEFFERSON SILVA DO 
NASCIMENTO, já qualificado neste processo, como incurso nas sanções do artigo 157, §2°, incisos l e II, do Código Penal, nos 
termos do artigo 387 do Código de Processo Penal. Passo a fixar a pena com fundamento nos arts. 59 e 68, ambos do Código 
Penal. - DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS a) Culpabilidade deve ser compreendida como grau de reprovação da conduta e 
não como grau de culpa ou potencial consciência da ilicitude, razão pela qual não vislumbro motivo suficiente para elevar a 
reprimenda do acusado em virtude de um juízo de secura mais acentuado do que o normal para a espécie, b) - Os antecedentes 
não são desfavoráveis haja vista à época do cometimento do ilícito não haver processos condenatórios com trânsito em julgado, 
c) - A conduta social se apresenta normal, não havendo elementos concretos que possam presumir em seu desfavor, d) - A 
personalidade não é desfavorável, quando não há elementos concretos no processo em seu desfavor, não podendo ser 
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presumida contra o réu. e) - Os motivos são normais à espécie, quais sejam egoísticos, com vontade de se enriquecer a custa e 
prejuízo alheios. Tal fato, entretanto, já foi considerado pelo legislador quando da cominação das penas em abstraio para o 
presente delito, de forma que o acusado não pode por isso ser prejudicado, f) • As circunstâncias do delito são aqueles inerentes 
ao crime desta jaez, devendo, portanto, ser tomada em favor do acusado, g) - As consequências não são extra-tipo, visto que o 
desfalque patrimonial faz parte do tipo e é o que se espera dessa espécie de crime, h) - O comportamento da vítima em nada 
contribuiu negativamente para a prática do crime. - Diante das circunstâncias judiciais acima analisadas, as quais são em sua 
maioria favoráveis ao acusado, partindo do mínimo legal de 04 (quatro) anos e do máximo de 10 (dez) anos e multa, e com base 
nos princípios da suficiência e da proporcionalidade, fixo a pena-basel em 04 (quatro) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa. 
DAS AGRAVANTES E ATENUANTES - CIRCUNSTANCIAS LEGAIS Não incidem causas agravantes ou atenuantes. DAS 
CAUSAS DE AUMENTO E DE DIMINUIÇÃO Tendo em vista a existência de causas de aumento de pena prevista nos incisos l e 
II, do §2° do art. 157 do Código Penal, partindo do mínimo de aumento de um terço e do máximo de metade, e tendo em vista 
que foram duas causas de aumento, bem como houve o uso ostensivo da arma, aumento a pena de 1/3 2 , cuja pena perfaz 05 
(cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa. Sendo assim, a pena definitiva é de 05 (cinco) anos e 
04 (quatro) meses de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa. DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA O regime de 
cumprimento de pena será o semiaberto com base no art. 33, §2°, "b", do Código Penal e considerando as circunstâncias 
judiciais em sua maioria favoráveis. 1 "Salientou a jurisprudência do STF no sentido de ser suficiente a presença de uma das 
circunstâncias judiciais desfavoráveis para que a pena básica não fique no patamar mínimo e ainda de ser incabível o reexame 
da matéria fático-probatória na via eleita" (STF, RHC 103170/RJ, Rei. Min. Dias Toffoli, 1°, 3/2011). 2 Segundo Rogério Greco, 
"dessa forma, segundo a posição por nós assumida, quanto maior a presença, no caso concreto, de hipóteses que dão margem 
à majoração, maior será o percentual de aumento, que poderá variar de um terço até a metade" (Código Penal Comentado, 
2010, p. 410). DO DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE Considerando que o réu responde o processo custodiado e que não 
mais existem motivos concretos que justifiquem a manutenção de sua prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de 
Processo Penal, CONCEDO ao réu o direito de apelar em liberdade, se por outro motivo não estiver preso, de maneira que a 
cópia desta decisão, por economia processual, vale como ALVARÁ DE SOLTURA. DA SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVA DE 
DIREITOS Como o crime foi cometido mediante violência e grave ameaça e considerando ser o crime doloso com pena superior 
a quatro anos, descabe falar em conversão da pena em restritiva de direitos, conforme art. 44, l, do Código Penal e também 
pelos mesmos motivos acima descabe falar em suspensão condicional da pena. Em virtude das condições económicas do réu, 
fixo o valor do diamulta em um trigésimo do salário mínimo ao tempo do fato, corrigido monetariamente, no prazo de 10 (dez) 
dias após o trânsito em julgado desta sentença, nos termos do artigo 50 do Código Penal, devendo ser intimado para pagá-la. 
Deixo de condenar o réu na obrigação de indenizar (CPP, art. 387, IV), tendo em vista a ausência de informações quanto ao 
prejuízo material das vítimas. DOS CONSECTÁRIOS DA CONDENAÇÃO Certifique o Cartório se houve o trânsito em julgado da 
sentença condenatória, e em caso positivo, determino: a) Expeça-se guia de recolhimento de custas; b) Expeça-se guia de 
recolhimento para execução; c) Expeça-se guia de execução da pena para efetivo cumprimento; d) Certifique a Escrivania 
informando se foram formados autos de execução e caso não formado, formem-se autos de execução, expedindo-se guia de 
recolhimento com as peças indispensáveis; e) Comunique-se ao Cartório Distribuidor e ao Instituto de Identificação, e INFOSEG 
para fins de cadastro; f) Comunique-se ao TRE e lance-se no rol dos culpados; g) Em caso de multa imposta ou de custas finais, 
intime-se o réu para o recolhimento em 30 (trinta) dias sob pena de inscrição em dívida ativa (art. 160, CTN). Não efetivado o 
pagamento, o cartório deverá encaminhar a sentença, a certidão do trânsito em julgado e o comprovante do decurso do prazo 
para o pagamento para a Procuradoria Estadual e em caso de multa para a Procuradoria da Fazenda Nacional/FUNPEN, a fim 
de que possa ser inscrita e possa ser executada nos termos da Lei 6830-80; h) Emita-se o devido Guia de Recolhimento da 
União - GRU a fim de que sejam depositados os valores em espécie apreendidos e declarados como perdidos; i) Encaminhem-
se as armas apreendidas para o Comando do Exército em Araguaína, mediante termo de entrega; e j) Após expedição de guia 
de execução, havendo execução penal anterior, proceda-se à unificação de penas com a pena restante do crime anterior. Deixo 
de condenar o acusado nas custas processuais, tendo em vista ter sido assistido em grande parte do decorrer processual pela 
Defensoria Pública. P.R.I.C. Intime-se e Cumpra-se. Itaguatins - TO, data e hora no evento do sistema e-Proc. 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 kaguatins, 
Estado do Tocantins, aos dois dias do mês de maio do ano de dois mil e dezenove (02/05/2019). Eu, Genilde de Azevedo Costa - 
Técnica Judiciária da Escrivania Criminal, respondendo pela Escrivania Criminal, que digitei e subscrevi. 
 

MIRANORTE 
1ª escrivania criminal 

Editais de citações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 DIAS. 
AUTOS DE AÇÃO PENAL Nº 0003323-58.2020.8.27.2726 
ACUSADO: MARINALDO FOLHA DA SILVA 
FINALIDADE: CITAR o (a), MARINALDO FOLHA DA SILVA, vulgo. Naldo ou Neguinho, brasileiro, solteiro, nascido aos 23 de 
fevereiro de 1986, filho de Valdemar Ribeiro da Silva e de Franci Folha Neres,qualificada nos autos, atualmente em lugar incerto 
e não sabido. Como incurso (s) nas sanções do (s) artigo artigos 155 § 1º E 4º, incisos I e IV do Código Penal. Fica (m) citado (s) 
dos termos da denúncia, para que no prazo de 10 dias, produza sua defesa preliminar, caso queira, arrole testemunhas, 
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cientificando-a que em caso de inércia ou decurso do prazo sem manifestação ser-lhe-á nomeado defensor público para o fazer, 
também no prazo de 10 dias, tudo em conformidade com a Lei 11719/08, referente a Ação Penal acima referida, movida pela 
Justiça Pública em seu desfavor. Para conhecimento de todos é passado o presente edital. Dado e passado nesta cidade e 
Comarca de Miranorte, Estado do Tocantins, aos cinco dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e um (05/03/2021). Eu, 
Escrivã Criminal, lavrei o presente. Ricardo Gagliardi, Juiz de direito. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 DIAS. 
AUTOS DE AÇÃO PENAL Nº 0002362-20.2020.8.27.2726 
ACUSADO: MAURÍLIO RAMOS DA SILVA 
FINALIDADE: CITAR o (a), MAURÍLIO RAMOS DA SILVA, brasileiro, solteiro, lavrador, nascido aos12/05/1993, natural de 
Miracema do Tocantins/TO, filho de Maria Madalena Ramos da Silva e Romão Coelho de Sousa, qualificada nos autos, 
atualmente em lugar incerto e não sabido. Como incurso (s) nas sanções do (s) artigo artigos 121 caput,  do Código Penal. Fica 
(m) citado (s) dos termos da denúncia, para que no prazo de 10 dias, produza sua defesa preliminar, caso queira, arrole 
testemunhas, cientificando-a que em caso de inércia ou decurso do prazo sem manifestação ser-lhe-á nomeado defensor público 
para o fazer, também no prazo de 10 dias, tudo em conformidade com a Lei 11719/08, referente a Ação Penal acima referida, 
movida pela Justiça Pública em seu desfavor. Para conhecimento de todos é passado o presente edital. Dado e passado nesta 
cidade e Comarca de Miranorte, Estado do Tocantins, aos quatro dias do mês de março do ano de dois mil e cinco (05/03/2021). 
Eu, Escrivã Criminal, lavrei o presente. Ricardo Gagliardi, Juiz de direito. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 DIAS. 
AUTOS DE AÇÃO PENAL Nº 0003292-38.2020.8.27.2726 
ACUSADO: DONILDO BATISTA RIBEIRO 
FINALIDADE: CITAR o (a), DONILDO BATISTA RIBEIRO, brasileiro, solteiro, nascido aos 02/01/1996 em Rio Sono/TO, filho de 
Maria de Jesus Batista Pereira e Domingos Carvalho Ribeiro , qualificada nos autos, atualmente em lugar incerto e não sabido. 
Como incurso (s) nas sanções do (s) artigo artigos 306 § 1º. II, do Código Penal. Fica (m) citado (s) dos termos da denúncia, para 
que no prazo de 10 dias, produza sua defesa preliminar, caso queira, arrole testemunhas, cientificando-a que em caso de inércia 
ou decurso do prazo sem manifestação ser-lhe-á nomeado defensor público para o fazer, também no prazo de 10 dias, tudo em 
conformidade com a Lei 11719/08, referente a Ação Penal acima referida, movida pela Justiça Pública em seu desfavor. Para 
conhecimento de todos é passado o presente edital. Dado e passado nesta cidade e Comarca de Miranorte, Estado do 
Tocantins, aos quatro dias do mês de março do ano de dois mil e cinco (05/03/2021). Eu, Escrivã Criminal, lavrei o presente. 
Ricardo Gagliardi, Juiz de direito. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 DIAS. 
AUTOS DE AÇÃO PENAL Nº 0001882-13.2018.8.27.2726    
ACUSADO: VALMIR NOLETO GONÇALVES 
FINALIDADE: CITAR o (a), VALMIR NOLETO GONÇALVES, brasileiro, solteiro, lavrador, filho de Antônio Gonçalves de Souza e 
Elvira Noleto Gonçalves, nascido aos 16 de agosto de 1977 em  Dois Irmãos-TO, qualificada nos autos, atualmente em lugar 
incerto e não sabido. Como incurso (s) nas sanções do (s) artigo o 155, § 4º, inciso I e iv c.c artigo 69 código Penal. Fica (m) 
citado (s) dos termos da denúncia, para que no prazo de 10 dias, produza sua defesa preliminar, caso queira, arrole 
testemunhas, cientificando-a que em caso de inércia ou decurso do prazo sem manifestação ser-lhe-á nomeado defensor público 
para o fazer, também no prazo de 10 dias, tudo em conformidade com a Lei 11719/08, referente a Ação Penal acima referida, 
movida pela Justiça Pública em seu desfavor. Para conhecimento de todos é passado o presente edital. Dado e passado nesta 
cidade e Comarca de Miranorte, Estado do Tocantins, aos quatro dias do mês de março do ano de dois mil e cinco (05/03/2021). 
Eu, Escrivã Criminal, lavrei o presente. Ricardo Gagliardi, Juiz de direito. 
 

PALMAS 
2ª vara cível 

Intimações às partes 
INTIMAÇÃO 
AUTOS N°: 0020224-92.2020.8.27.2729 - Procedimento Comum Cível 
REQUERENTE: TB SERVIÇOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS S.A. - 
CNPJ: 60924040000909 
REQUERIDO: CÉLIO VICTOR ALEXANDRE CARMO DE SOUSA - CPF: 05461105173 
Decisão: Fica a parte requerida intimada acerca do dispositivo da SENTENÇA do evento 21. "Trata-se de Embargos de 
Declaração opostos pela parte autora, com base no artigo 1.022 e seguintes do Código de Processo Civil Alegou que a sentença 
proferida no evento16 foi omissa, uma vez que não dirimiu acerca do termo inicial para contagem dos juros de mora. É o breve 
relatório. Decido. Os embargos são tempestivos e merecem acolhida. O art. 1.022 do CPC, ao admitir o cabimento de embargos 
de declaração para “(I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição”, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual 
devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; (III) corrigir erro material”, o faz referindo-se aos equívocos cometidos no 
próprio ato judicial embargado. Analisando os autos, vislumbro a omissão apontada. Nesse ínterim, verifico que no decisum não 
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constou fixação do termo inicial para contagem de juros e correção monetária. Desse modo, não vejo razão para desacolher a 
pretensão da parte autora. Pelo exposto, ACOLHO os embargos, para reconhecer a omissão apontada, devendo constar do 
dispositivo da sentença acostada ao evento16 o texto a seguir: “Os valores deverão ser acrescidos de juros de 1% (um por 
cento) ao mês (art. 161 do CTN c/c art. 406 da Lei nº 10.406/02), bem como de correção monetária nos termos da tabela fixada 
pela Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Tocantins.”. No mais, persiste o decisum tal como lançado. Intimem-se. JOSE 
MARIA LIMA, Juiz de Direito." 
 
INTIMAÇÃO 
AUTOS N°: 0020224-92.2020.8.27.2729 - Procedimento Comum Cível 
REQUERENTE: TB SERVIÇOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS S.A. - 
CNPJ: 60924040000909 
REQUERIDO: CÉLIO VICTOR ALEXANDRE CARMO DE SOUSA - CPF: 05461105173 
Decisão: Fica a parte requerida intimada acerca do dispositivo da SENTENÇA do evento 31. "Vistos etc. Sentenciado o feito com 
reconhecimento da procedência da demanda, o autor apresentou embargos de declaração, para se fixar a data do evento 
danoso. Acolhidos os embargos, restou ausente a fixação da data de incidência dos juros moratórios, o que motivou a parte 
autora a embargar da decisão. É o relatório. Decido. Razão em parte assiste ao embargante. Verifica-se que no acolhimento dos 
embargos, restou ausente a data inicial para a contagem dos juros moratórios. Assim é cabível o acolhimento dos embargos. Por 
isto, CONHEÇO dos embargos por serem tempestivos, ACOLHENDO-OS para fixar a data de incidência dos juros moratórios a 
partir do evento danoso, qual seja, o dia 09/12/2017. Permanecendo inalterados os demais termos da sentença. JOSÉ MARIA 
LIMA, Juiz de Direito." 
 

Juizado especial cível e criminal - taquaralto 
Intimações aos advogados 

Autos:   0047315-94.2019.8.27.2729   Chave:  425475826919 
Requerente:  TAMYRES JARDER SOUSA DE CARVALHO MAIA 
Advogado(a): Enio Licinio  Horst  Filho – OAB/TO 6935 
Requerido(a):    MAIS FORMATURA . 
Advogado(a):  Lars Daniel Silva Andersen Trindade – OAB/PA  19501 
INTIAMAÇÃO 1: Fica intimada a parte requerida da audiência de instrução e julgamento designada para o dia 25/03/2021 às 
16:00h, que realizará de forma virtual. Para acessar a sala de reunião, a parte deverá acessar o link: 
https://vc.tjto.jus.br/meeting/join/#/login Após clicar neste link, deverá acessar o campo escrito “Join with browser”, em seguida 
digitar os seguintes dados: Conference ID: 316 Senha:123456 Seu nome no último campo. Palmas, 05/03/2021. Sebastião 
Rodrigues Tavares – Técnico Judiciário. 
INTIMAÇÃO 2: Em virtude da implantação do sistema eletrônico de processos e-Proc, fica o Causídico: Dr. Lars Daniel Silva 
Andersen Trindade – OAB/PA  19501 intimado para, no prazo de 15 (quinze) dias, realizar seu cadastro junto ao sistema retro 
mencionado, conforme regulamento instituído pela Portaria 116 de 2011, com fito de receber as intimações do processo acima 
descrito, vez que foi pedido exclusividade das notificações. Palmas, 05 de março de 2021. Sebastião Rodrigues Tavares – 
Técnico Judiciário de 1ª Instância. 
 

Vara de execuções fiscais e ações de saúde 

Editais de intimações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Por Ordem,  o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (PORTARIA Nº 1454, de 09 de julho de 2018, Diário da Justiça nº 4302, de 09 de julho de 2018) da Comarca de Palmas, 
na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 00004506320168272714, que lhe move A FAZENDA 
PÚBLICA MUNICIPAL , fica o executado: JUCIANE FERREIRA VAZ - CNPJ/CPF: n°  028.586.881-09, por estar atualmente em 
lugar incerto e não sabido, INTIMADO para, caso queira, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do Art. 854, § 3º, I e II, do CPC, 
comprovar nos autos que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade excessiva, 
conforme extrato em anexo. Transcorrido o prazo supracitado sem que haja qualquer manifestação da parte Executada, dar-se-á 
início ao prazo de 30 (trinta) dias para a interposição dos respectivos embargos. Eu_____ Wagner Ferreira Marinho, Escrivão 
Judicial, o digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 16:16 . (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - 
Mat. 226651. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Por Ordem,  o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (PORTARIA Nº 1454, de 09 de julho de 2018, Diário da Justiça nº 4302, de 09 de julho de 2018) da Comarca de Palmas, 
na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 00426971420168272729, que lhe move A FAZENDA 
PÚBLICA MUNICIPAL , fica o executado: ELLIS CRISTYNNA MONTEIRO DE SÁ - CNPJ/CPF: n°  702.322.101-87 , por estar 
atualmente em lugar incerto e não sabido, INTIMADO para, caso queira, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do Art. 854, § 3º, 
I e II, do CPC, comprovar nos autos que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que remanesce 
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indisponibilidade excessiva, conforme extrato em anexo. Transcorrido o prazo supracitado sem que haja qualquer manifestação 
da parte Executada, dar-se-á início ao prazo de 30 (trinta) dias para a interposição dos respectivos embargos. Eu_____ Wagner 
Ferreira Marinho, Escrivão Judicial, o digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 16:16 . (AS) Wagner 
Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Por Ordem,  o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (PORTARIA Nº 1454, de 09 de julho de 2018, Diário da Justiça nº 4302, de 09 de julho de 2018) da Comarca de Palmas, 
na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 00426971420168272729, que lhe move A FAZENDA 
PÚBLICA MUNICIPAL , fica o executado: ELLIS CRISTYNNA MONTEIRO DE SÁ - CNPJ/CPF: n°  702.322.101-87 , por estar 
atualmente em lugar incerto e não sabido, INTIMADO para, caso queira, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do Art. 854, § 3º, 
I e II, do CPC, comprovar nos autos que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que remanesce 
indisponibilidade excessiva, conforme extrato em anexo. Transcorrido o prazo supracitado sem que haja qualquer manifestação 
da parte Executada, dar-se-á início ao prazo de 30 (trinta) dias para a interposição dos respectivos embargos. Eu_____ Wagner 
Ferreira Marinho, Escrivão Judicial, o digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 16:16 . (AS) Wagner 
Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Por Ordem,  o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (PORTARIA Nº 1454, de 09 de julho de 2018, Diário da Justiça nº 4302, de 09 de julho de 2018) da Comarca de Palmas, 
na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 00149309820168272729, que lhe move A FAZENDA 
PÚBLICA MUNICIPAL , fica o executado: MARIA APARECIDA DE FREITAS - CNPJ/CPF: n°  13.345.032/0001-70 , por estar 
atualmente em lugar incerto e não sabido, INTIMADO para, caso queira, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do Art. 854, § 3º, 
I e II, do CPC, comprovar nos autos que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que remanesce 
indisponibilidade excessiva, conforme extrato em anexo. Transcorrido o prazo supracitado sem que haja qualquer manifestação 
da parte Executada, dar-se-á início ao prazo de 30 (trinta) dias para a interposição dos respectivos embargos. Eu_____ Wagner 
Ferreira Marinho, Escrivão Judicial, o digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 16:16 . (AS) Wagner 
Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Por Ordem,  o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (PORTARIA Nº 1454, de 09 de julho de 2018, Diário da Justiça nº 4302, de 09 de julho de 2018) da Comarca de Palmas, 
na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 00033905320168272729, que lhe move A FAZENDA 
PÚBLICA MUNICIPAL , fica o executado: NATAL PEREIRA DA SILVA - CNPJ/CPF: n°  324.452.532-68, por estar atualmente 
em lugar incerto e não sabido, INTIMADO para, caso queira, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do Art. 854, § 3º, I e II, do 
CPC, comprovar nos autos que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade 
excessiva, conforme extrato em anexo. Transcorrido o prazo supracitado sem que haja qualquer manifestação da parte 
Executada, dar-se-á início ao prazo de 30 (trinta) dias para a interposição dos respectivos embargos. Eu_____ Wagner Ferreira 
Marinho, Escrivão Judicial, o digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 16:16 . (AS) Wagner Ferreira 
Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Por Ordem,  o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (PORTARIA Nº 1454, de 09 de julho de 2018, Diário da Justiça nº 4302, de 09 de julho de 2018) da Comarca de Palmas, 
na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 50054123820128272729, que lhe move A FAZENDA 
PÚBLICA MUNICIPAL , fica o executado: ZILMAR BARBOSA PLINIO - CNPJ/CPF: n°  819.499.956-15 , por estar atualmente 
em lugar incerto e não sabido, INTIMADO para, caso queira, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do Art. 854, § 3º, I e II, do 
CPC, comprovar nos autos que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade 
excessiva, conforme extrato em anexo. Transcorrido o prazo supracitado sem que haja qualquer manifestação da parte 
Executada, dar-se-á início ao prazo de 30 (trinta) dias para a interposição dos respectivos embargos. Eu_____ Wagner Ferreira 
Marinho, Escrivão Judicial, o digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 16:16 . (AS) Wagner Ferreira 
Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Por Ordem,  o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (PORTARIA Nº 1454, de 09 de julho de 2018, Diário da Justiça nº 4302, de 09 de julho de 2018) da Comarca de Palmas, 
na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 50054123820128272729, que lhe move A FAZENDA 
PÚBLICA MUNICIPAL , fica o executado: ZILMAR BARBOSA PLINIO - CNPJ/CPF: n°  819.499.956-15 , por estar atualmente 
em lugar incerto e não sabido, INTIMADO para, caso queira, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do Art. 854, § 3º, I e II, do 
CPC, comprovar nos autos que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade 
excessiva, conforme extrato em anexo. Transcorrido o prazo supracitado sem que haja qualquer manifestação da parte 
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Executada, dar-se-á início ao prazo de 30 (trinta) dias para a interposição dos respectivos embargos. Eu_____ Wagner Ferreira 
Marinho, Escrivão Judicial, o digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 16:16 . (AS) Wagner Ferreira 
Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Por Ordem,  o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (PORTARIA Nº 1454, de 09 de julho de 2018, Diário da Justiça nº 4302, de 09 de julho de 2018) da Comarca de Palmas, 
na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 00171523420198272729, que lhe move A FAZENDA 
PÚBLICA MUNICIPAL , fica o executado: FRANCISCO DE SOUSA SANTOS - CNPJ/CPF: n°  032.159.153-40 , por estar 
atualmente em lugar incerto e não sabido, INTIMADO para, caso queira, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do Art. 854, § 3º, 
I e II, do CPC, comprovar nos autos que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que remanesce 
indisponibilidade excessiva, conforme extrato em anexo. Transcorrido o prazo supracitado sem que haja qualquer manifestação 
da parte Executada, dar-se-á início ao prazo de 30 (trinta) dias para a interposição dos respectivos embargos. Eu_____ Wagner 
Ferreira Marinho, Escrivão Judicial, o digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 16:16 . (AS) Wagner 
Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Por Ordem,  o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (PORTARIA Nº 1454, de 09 de julho de 2018, Diário da Justiça nº 4302, de 09 de julho de 2018) da Comarca de Palmas, 
na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 00173293720158272729, que lhe move A FAZENDA 
PÚBLICA MUNICIPAL , fica o executado: LUIZ GONZAGA TAVARES DA SILVA - CNPJ/CPF: n°  132.312.271-00  , por estar 
atualmente em lugar incerto e não sabido, INTIMADO para, caso queira, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do Art. 854, § 3º, 
I e II, do CPC, comprovar nos autos que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que remanesce 
indisponibilidade excessiva, conforme extrato em anexo. Transcorrido o prazo supracitado sem que haja qualquer manifestação 
da parte Executada, dar-se-á início ao prazo de 30 (trinta) dias para a interposição dos respectivos embargos. Eu_____ Wagner 
Ferreira Marinho, Escrivão Judicial, o digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 16:16 . (AS) Wagner 
Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Por Ordem,  o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (PORTARIA Nº 1454, de 09 de julho de 2018, Diário da Justiça nº 4302, de 09 de julho de 2018) da Comarca de Palmas, 
na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 00174347720168272729, que lhe move A FAZENDA 
PÚBLICA MUNICIPAL , fica o executado: ROMARIO RIBEIRO BRITO - CNPJ/CPF: n°  17.063.202/0001-85, por estar 
atualmente em lugar incerto e não sabido, INTIMADO para, caso queira, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do Art. 854, § 3º, 
I e II, do CPC, comprovar nos autos que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que remanesce 
indisponibilidade excessiva, conforme extrato em anexo. Transcorrido o prazo supracitado sem que haja qualquer manifestação 
da parte Executada, dar-se-á início ao prazo de 30 (trinta) dias para a interposição dos respectivos embargos. Eu_____ Wagner 
Ferreira Marinho, Escrivão Judicial, o digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 16:16 . (AS) Wagner 
Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Por Ordem,  o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (PORTARIA Nº 1454, de 09 de julho de 2018, Diário da Justiça nº 4302, de 09 de julho de 2018) da Comarca de Palmas, 
na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 00383295920168272729, que lhe move A FAZENDA 
PÚBLICA MUNICIPAL , fica o executado: THARCIO JOSTO VIEIRA - CNPJ/CPF: n°  005.915.541-86, por estar atualmente em 
lugar incerto e não sabido, INTIMADO para, caso queira, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do Art. 854, § 3º, I e II, do CPC, 
comprovar nos autos que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade excessiva, 
conforme extrato em anexo. Transcorrido o prazo supracitado sem que haja qualquer manifestação da parte Executada, dar-se-á 
início ao prazo de 30 (trinta) dias para a interposição dos respectivos embargos. Eu_____ Wagner Ferreira Marinho, Escrivão 
Judicial, o digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 16:16 . (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - 
Mat. 226651. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Por Ordem,  o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (PORTARIA Nº 1454, de 09 de julho de 2018, Diário da Justiça nº 4302, de 09 de julho de 2018) da Comarca de Palmas, 
na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 50421768620138272729, que lhe move A FAZENDA 
PÚBLICA MUNICIPAL , fica o executado: IOLANDA COSTA DE OLIVEIRA - CNPJ/CPF: n°  126.197.441-72, por estar 
atualmente em lugar incerto e não sabido, INTIMADO para, caso queira, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do Art. 854, § 3º, 
I e II, do CPC, comprovar nos autos que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que remanesce 
indisponibilidade excessiva, conforme extrato em anexo. Eu_____ Wagner Ferreira Marinho, Escrivão Judicial, o digitei e 
assino por determinação judicial. Palmas – TO, 16:16 . (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
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EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Por Ordem,  o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (PORTARIA Nº 1454, de 09 de julho de 2018, Diário da Justiça nº 4302, de 09 de julho de 2018) da Comarca de Palmas, 
na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 00448793620178272729, que lhe move A FAZENDA 
PÚBLICA MUNICIPAL , fica o executado: VANDA MARTINS DA CUNHA - CNPJ/CPF: n°  000.220.961-67, por estar atualmente 
em lugar incerto e não sabido, INTIMADO para, caso queira, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do Art. 854, § 3º, I e II, do 
CPC, comprovar nos autos que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade 
excessiva, conforme extrato em anexo. Transcorrido o prazo supracitado sem que haja qualquer manifestação da parte 
Executada, dar-se-á início ao prazo de 30 (trinta) dias para a interposição dos respectivos embargos. Eu_____ Wagner Ferreira 
Marinho, Escrivão Judicial, o digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 16:16 . (AS) Wagner Ferreira 
Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Por Ordem,  o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (PORTARIA Nº 1454, de 09 de julho de 2018, Diário da Justiça nº 4302, de 09 de julho de 2018) da Comarca de Palmas, 
na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 00367890520188272729, que lhe move A FAZENDA 
PÚBLICA MUNICIPAL , fica o executado: D V DOS SANTOS - CNPJ/CPF: n°  10.403.214/0001-62 , por estar atualmente em 
lugar incerto e não sabido, INTIMADO para, caso queira, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do Art. 854, § 3º, I e II, do CPC, 
comprovar nos autos que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade excessiva, 
conforme extrato em anexo. Transcorrido o prazo supracitado sem que haja qualquer manifestação da parte Executada, dar-se-á 
início ao prazo de 30 (trinta) dias para a interposição dos respectivos embargos. Eu_____ Wagner Ferreira Marinho, Escrivão 
Judicial, o digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 16:16 . (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - 
Mat. 226651. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Por Ordem,  o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (PORTARIA Nº 1454, de 09 de julho de 2018, Diário da Justiça nº 4302, de 09 de julho de 2018) da Comarca de Palmas, 
na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 00449827720168272729, que lhe move A FAZENDA 
PÚBLICA MUNICIPAL , fica o executado: EDUARDO QUIRINO PEREIRA - CNPJ/CPF: n°  466.726.211-72, por estar 
atualmente em lugar incerto e não sabido, INTIMADO para, caso queira, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do Art. 854, § 3º, 
I e II, do CPC, comprovar nos autos que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que remanesce 
indisponibilidade excessiva, conforme extrato em anexo. Transcorrido o prazo supracitado sem que haja qualquer manifestação 
da parte Executada, dar-se-á início ao prazo de 30 (trinta) dias para a interposição dos respectivos embargos. Eu_____ Wagner 
Ferreira Marinho, Escrivão Judicial, o digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 16:16 . (AS) Wagner 
Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Por Ordem,  o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (PORTARIA Nº 1454, de 09 de julho de 2018, Diário da Justiça nº 4302, de 09 de julho de 2018) da Comarca de Palmas, 
na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 00450659320168272729, que lhe move A FAZENDA 
PÚBLICA MUNICIPAL , fica o executado: MARIA MONICA RAIMUNDO DA ROCHA - CNPJ/CPF: n°  856.114.761-04 , por 
estar atualmente em lugar incerto e não sabido, INTIMADO para, caso queira, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do Art. 854, 
§ 3º, I e II, do CPC, comprovar nos autos que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que remanesce 
indisponibilidade excessiva, conforme extrato em anexo. Transcorrido o prazo supracitado sem que haja qualquer manifestação 
da parte Executada, dar-se-á início ao prazo de 30 (trinta) dias para a interposição dos respectivos embargos. Eu_____ Wagner 
Ferreira Marinho, Escrivão Judicial, o digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 16:16 . (AS) Wagner 
Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Por Ordem,  o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (PORTARIA Nº 1454, de 09 de julho de 2018, Diário da Justiça nº 4302, de 09 de julho de 2018) da Comarca de Palmas, 
na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 00369649620188272729, que lhe move A FAZENDA 
PÚBLICA MUNICIPAL , fica o executado: ADAILSON REIS SILVA - CNPJ/CPF: n°  546.695.021-15, por estar atualmente em 
lugar incerto e não sabido, INTIMADO para, caso queira, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do Art. 854, § 3º, I e II, do CPC, 
comprovar nos autos que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade excessiva, 
conforme extrato em anexo. Transcorrido o prazo supracitado sem que haja qualquer manifestação da parte Executada, dar-se-á 
início ao prazo de 30 (trinta) dias para a interposição dos respectivos embargos. Eu_____ Wagner Ferreira Marinho, Escrivão 
Judicial, o digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 16:16 . (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - 
Mat. 226651. 
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EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Por Ordem,  o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (PORTARIA Nº 1454, de 09 de julho de 2018, Diário da Justiça nº 4302, de 09 de julho de 2018) da Comarca de Palmas, 
na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 00258388820148272729, que lhe move A FAZENDA 
PÚBLICA MUNICIPAL , fica o executado: GODOFREDO PEREIRA FARIAS - CNPJ/CPF: n°  320.770.251-15, por estar 
atualmente em lugar incerto e não sabido, INTIMADO para, caso queira, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do Art. 854, § 3º, 
I e II, do CPC, comprovar nos autos que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que remanesce 
indisponibilidade excessiva, conforme extrato em anexo. Transcorrido o prazo supracitado sem que haja qualquer manifestação 
da parte Executada, dar-se-á início ao prazo de 30 (trinta) dias para a interposição dos respectivos embargos. Eu_____ Wagner 
Ferreira Marinho, Escrivão Judicial, o digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 16:16 . (AS) Wagner 
Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Por Ordem,  o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (PORTARIA Nº 1454, de 09 de julho de 2018, Diário da Justiça nº 4302, de 09 de julho de 2018) da Comarca de Palmas, 
na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 00371640620188272729, que lhe move A FAZENDA 
PÚBLICA MUNICIPAL , fica o executado: JOSE ALVES DA SILVA FILHO - CNPJ/CPF: n°  02.340.319/0001-91 , por estar 
atualmente em lugar incerto e não sabido, INTIMADO para, caso queira, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do Art. 854, § 3º, 
I e II, do CPC, comprovar nos autos que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que remanesce 
indisponibilidade excessiva, conforme extrato em anexo. Transcorrido o prazo supracitado sem que haja qualquer manifestação 
da parte Executada, dar-se-á início ao prazo de 30 (trinta) dias para a interposição dos respectivos embargos. Eu_____ Wagner 
Ferreira Marinho, Escrivão Judicial, o digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 16:16 . (AS) Wagner 
Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Por Ordem,  o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (PORTARIA Nº 1454, de 09 de julho de 2018, Diário da Justiça nº 4302, de 09 de julho de 2018) da Comarca de Palmas, 
na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 00299088020168272729, que lhe move A FAZENDA 
PÚBLICA MUNICIPAL , fica o executado: JUNIOR DA SILVA NASCIMENTO - CNPJ/CPF: n°  049.011.221-85, por estar 
atualmente em lugar incerto e não sabido, INTIMADO para, caso queira, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do Art. 854, § 3º, 
I e II, do CPC, comprovar nos autos que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que remanesce 
indisponibilidade excessiva, conforme extrato em anexo. Transcorrido o prazo supracitado sem que haja qualquer manifestação 
da parte Executada, dar-se-á início ao prazo de 30 (trinta) dias para a interposição dos respectivos embargos. Eu_____ Wagner 
Ferreira Marinho, Escrivão Judicial, o digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 16:16 . (AS) Wagner 
Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 

PALMEIRÓPOLIS 
1ª escrivania cível 

Editais 
EDITAL  
FAZ SABER, a todos quantos o presente EDITAL vir, ou dele conhecimentos tiverem que se processa por este Juízo, no Cartório 
Cível o Processo n°. 0003170-13.2020.8.27.2730, Ação Popular, tendo como Requerente PABLO GARCIA DA SILVA PINHO e 
Requerido MUNICIPIO DE SAO SALVADOR DO TOCANTINS e ANDRÉ MIGUEL RIBEIRO DOS SANTOS. MANDOU 
ASSEGURAR a qualquer cidadão, bem como ao Ministério Público, dentro do prazo de 90 dias, promover o prosseguimento da 
ação, dar prosseguimento ao feito, nos termos do art. 7º, inciso II e 9º da Lei nº 4.717/6. Este Edital deverá ser publicado por 03 
(três) vezes no Diário da Justiça, SENDO A 1ª VEZ, sob os auspícios da Justiça Gratuita, e para que ninguém possa alegar 
ignorância deverá ser atada uma cópia no placar do Fórum. Dado e passado nesta cidade e comarca de Palmeirópolis, aos 
05/03/2021. JRFERREIRA-Técnica Judiciária de 1ª Instância o digitei. Juíza de Direto Ana Paula Araújo Aires Toribio. 
 

PARAÍSO 
1ª vara criminal 

Editais de intimações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DA PENA DE MULTA 
Prazo: 15(quinze) dias 
Autos de Ação Penal: 0002154-89.2018.8.27.2731  
Acusado: MAICON AURELIO PEREIRA MAURICIO 
RENATA DO NASCIMENTO E SILVA Juíza de Direito Titular da Única Vara Criminal desta Comarca de Paraíso do 
Tocantins/TO, na forma da lei etc... 
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FAZ SABER a todos os que o presente Edital com o prazo de 15 (quinze) dias virem, ou dele tiverem conhecimento, que neste 
Juízo corre em seus trâmites legais, um processo crime em que o Ministério Público do Estado do Tocantins, como autor, move 
contra o sentenciado MAICON AURELIO PEREIRA MAURICIO, brasileiro, solteiro, serviços gerais, portador da Cl 
n°1101802SSP/TO, inscrito no CPF sob o n.º 051.259.611- 59, nascido aos 20/11/1992, natural de Paraíso doTocantins/TO, 
filho de Maria das Graças Pereira da Silva e de Luiz Ferreira Maurício, residente na Avenida João VI, 429, Quadra 109, Casa, 
Serrano I, Paraíso doTocantins/TO, o qual se encontra em lugar incerto e não sabido, conforme certificou o Senhor Oficial de 
Justiça incumbido da diligência, fica INTIMADO nos termos do art. 164, caput da Lei nº 7.2010/84, para no prazo de 10 (dez) 
dias, efetivar o recolhimento da pena de multa ou nomear bens à penhora, no valor de R$ trezentos e quarenta e três reais e 
sete centavos  (343,07) mediante recolhimento na Guia de Recolhimento da União no link abaixo informado. Deverá ser 
recolhido e comprovado o recolhimento no processo. Para conhecimento de todos é passado o presente edital, cuja 2ª via 
fica afixada no local de costume. 
https://consulta.tesouro.fazenda.gov.br/gru_novosite/gru_simples.asp 
Unidade Gestora (UG): 200333 / Código de Recolhimento: 14600-5 
Departamento Penitenciário Nacional 
DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Paraíso do Tocantins/TO, aos 24 de Fevereiro de 2021. (24/02/2021). Eu 
(Mikaelly Cristina Montelo Sousa)-Estagiária de Direito) que digitei e subscrevi. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO - MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA 
Prazo: 15 (quinze) dias. 
Autos sob nº 00067617720208272731 
Requerente: NAÍDES DOS SANTOS MORAIS ANDRADE 
Requerido: PAULO RODRIGUES DOS SANTOS  
RENATA DO NASCIMENTO E SILVA, Juíza de Direito em substituição automática Titular da Única Vara Criminal desta 
Comarca de Paraíso do Tocantins/TO, na forma da lei etc... 
FAZ SABER a todos os que o presente Edital com o prazo de 15 (quinze) dias virem, ou dele tiverem conhecimento, que neste 
Juízo corre em seus trâmites legais, uma representação por Medidas Protetivas de Urgência previstas na Lei Federal n.º 
11.340/06, em que NAÍDES DOS SANTOS MORAIS ANDRADE, representante, move em desfavor do representado: PAULO 
RODRIGUES DOS SANTOS, brasileiro, nascidos aos 25.07.1978, natural de Santana do Araguaia/PA, filho de Luzia Rodrigues 
e de Celso Rodrigues, residente na Fazenda Fortaleza, zona rural do município de Gurupi/TO, telefone: (63) 99961-9668, e, 
como encontra-se em lugar incerto e não sabido, conforme certificou o Senhor Oficial de Justiça incumbido da diligência, 
fica INTIMADO do inteiro teor da DECISÃO exarada nos autos epigrafados, cuja parte dispositiva assim dispõe: "Ante o 
exposto, CONCEDO a medida protetiva postulada e, por conseguinte, com fundamento na Lei n° 11.340/2006, DETERMINO ao 
requerido : 

1. A  proibição  de  se aproximar  de      NAÍDES DOS SANTOS MORAIS ANDRADE, devendo manter distância mínima 
desta de 200 (duzentos) metros e 

2. A proibição de manter  contato com     NAÍDES DOS SANTOS MORAIS ANDRADE, por qualquer meio de 
comunicação. 

A medida protetiva acima deferida vigorará pelo prazo decadencial de seis meses (até 18.04.2021), findo o qual, não havendo o 
ajuizamento das demandas cíveis ou criminais pertinentes, terá sua eficácia cessada. 
No mandado deverá constar a advertência de que o descumprimento da decisão poderá ensejar a decretação da prisão 
preventiva, caso a autora venha a representar criminalmente (artigo 313, inciso IV, do Código de Processo Penal e artigo 20 da 
Lei Maria da Penha), ou a imposição de multa  (§ 4º do artigo 22, da LMP c/c o § 5º do art. 461, do  CPC). Em caso de 
obstrução ao cumprimento da presente ordem, será preso e autuado em flagrante por crime de desobediência à ordem 
judicial. 
Advirta-se a vítima de que deverá comunicar a este Juízo tanto o eventual descumprimento da medida protetiva pelo 
agressor, quanto posterior reconciliação do casal ou cessação da situação de violência. 
Cite-se o requerido para que, caso queira, ofereça defesa, por meio de advogado ou defensor público, no prazo de 05 (cinco) 
dias, indicando as provas que pretende produzir (artigo 802, CPC). Não sendo contestado o pedido, presumir-se-ão aceitos pelo 
requerido, como verdadeiros, os fatos alegados pela requerente (artigo 803, CPC). Intimem-se vítima e requerido. Ciência ao 
Ministério Público (artigos 19, § 1º, parte final, 25 e 26, da Lei nº 11.340/2006) e à Defensoria Pública. ESTA DECISÃO SERVE 
COMO MANDADO." Para conhecimento de todos é passado o presente edital, cuja 2º via fica afixada no local de costume.  
DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Paraíso do Tocantins/TO, aos (03 de Março de 2021). (03/03/2021)). Eu ___ 
(MIKAELLY CRISTINA MONTELO SOUSA), Estagiária de Direito que digitei e subscrevi. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO - MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA 
Prazo: 15 (quinze) dias. 
Autos sob nº 0000347-29.2021.827.2731 
Requerente: LUCIANA CHAGAS TEODÓSIO 
Requerido: LÁZARO OLIVEIRA LOPES 
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RENATA DO NASCIMENTO E SILVA, Juiza de Direito Titular da Única Vara Criminal desta Comarca de Paraíso do 
Tocantins/TO, na forma da lei etc... 
FAZ SABER a todos os que o presente Edital com o prazo de 15 (quinze) dias virem, ou dele tiverem conhecimento, que neste 
Juízo corre em seus trâmites legais, uma representação por Medidas Protetivas de Urgência previstas na Lei Federal n.º 
11.340/06, em que LUCIANA CHAGAS TEODÓSIO, representante, move em desfavor do representado: LÁZARO OLIVEIRA 
LOPES, separado, pedreiro, residente e domiciliado na Rua do Jair, nº 05, Setor Jardim Paulista, Paraíso do Tocantins-TO, e, 
como encontra-se em lugar incerto e não sabido, conforme certificou o Senhor Oficial de Justiça incumbido da diligência, 
fica INTIMADO do inteiro teor da DECISÃO exarada nos autos epigrafados, cuja parte dispositiva assim dispõe: "Ante o 
exposto, CONCEDO a medida protetiva postulada e, por conseguinte, com fundamento na Lei n° 11.340/2006, DETERMINO ao 
requerido : 

1. A  proibição  de  se aproximar  de      LUCIANA CHAGAS TEODÓSIO, devendo manter distância mínima desta de 200 
(duzentos) metros e 

2. A proibição de manter  contato com    LUCIANA CHAGAS TEODÓSIO, por qualquer meio de comunicação. 

A medida protetiva acima deferida vigorará pelo prazo decadencial de seis meses (até 3.08.2021), findo o qual, não havendo o 
ajuizamento das demandas cíveis ou criminais pertinentes, terá sua eficácia cessada. 
No mandado deverá constar a advertência de que o descumprimento da decisão poderá ensejar a decretação da prisão 
preventiva, caso a autora venha a representar criminalmente (artigo 313, inciso IV, do Código de Processo Penal e artigo 20 da 
Lei Maria da Penha), ou a imposição de multa  (§ 4º do artigo 22, da LMP c/c o § 5º do art. 461, do  CPC). Em caso de 
obstrução ao cumprimento da presente ordem, será preso e autuado em flagrante por crime de desobediência à ordem 
judicial. 
Advirta-se a vítima de que deverá comunicar a este Juízo tanto o eventual descumprimento da medida protetiva pelo 
agressor, quanto posterior reconciliação do casal ou cessação da situação de violência. 
Cite-se o requerido para que, caso queira, ofereça defesa, por meio de advogado ou defensor público, no prazo de 05 (cinco) 
dias, indicando as provas que pretende produzir (artigo 802, CPC). Não sendo contestado o pedido, presumir-se-ão aceitos pelo 
requerido, como verdadeiros, os fatos alegados pela requerente (artigo 803, CPC). Intimem-se vítima e requerido. Ciência ao 
Ministério Público (artigos 19, § 1º, parte final, 25 e 26, da Lei nº 11.340/2006) e à Defensoria Pública. ESTA DECISÃO SERVE 
COMO MANDADO." Para conhecimento de todos é passado o presente edital, cuja 2º via fica afixada no local de costume. 
DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Paraíso do Tocantins/TO, aos (03 de Março de 2021). (03/03/2021)). Eu ___ 
(MIKAELLY CRISTINA MONTELO SOUSA), Estagiária de Direito que digitei e subscrevi. 
 

Editais de citações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO 
Prazo: 15(quinze) dias 
Autos de Ação Penal nº 0002492-29.2019.827.2731 
Denunciado: APARECIDO DE SOUZA REZENDE 
RENATA DO NASCIMENTO E SILVA, Juíza de Direito Titular da Única Vara Criminal desta Comarca de Paraíso do 
Tocantins/TO, na forma da lei etc. 
FAZ SABER a todos os que o presente edital com o prazo de 15 (quinze) dias virem ou dele tiverem conhecimento, que neste 
Juízo corre em seus trâmites legais, um processo de ação penal em desfavor do acusado APARECIDO DE SOUZA REZENDE, 
brasileiro, solteiro, eletricista, nascido em 13/02/1974, natural de Miracema do Tocantins/TO, filho de Rozimar Souza de Rezende 
e de Antônio Pereira de Rezende, inscrito no CPF 823.681.391- 65 e no RG 128.995/TO, residente na Av. Araguaia, n. 1485, 
Setor Oeste, Paraíso do Tocantins/TO, atualmente em lugar incerto e não sabido, como incurso nas sanções do artigo 217-A, 
caput, c/c o artigo 226, inciso II, na forma do artigo 71, por seis vezes, todos do Código Penal, com os rigores da lei n.º 
8.072/1990 e artigo 5º, incisos I e II, da Lei n.º 11.340/06. E, o qual se encontra em lugar incerto e não sabido, conforme 
certificou o Senhor Oficial de Justiça incumbido da diligência, fica CITADO, o acusado em epigrafe, do inteiro teor 
da DENÚNCIA, bem como, INTIMADO para apresentar defesa escrita e querendo rol de testemunhas, no prazo de 10 (dez) dias, 
cuja peça deverá ser oferecida por advogado, sendo certo que fluído o prazo sem a apresentação da dita defesa, ser-lhe-á 
nomeado membro da Defensoria Pública para tal finalidade. Para conhecimento de todos é passado o presente edital, cuja 2º via 
fica afixada no local de costume. 
DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Paraíso do Tocantins/TO, Estado do Tocantins, aos (03 de Março de 
2021). (03/03/2021). Eu (MIKAELLY CRISTINA MONTELO SOUSA-Estagiária de Direito), que digitei e subscrevi. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO 
Prazo: 15(quinze) dias 
Autos de Ação Penal nº 0005446-14.2020.827.2731 
Denunciado: RONALDO FRANCISCO DE ARAUJO 
RENATA DO NASCIMENTO E SILVA, Juíza de Direito Titular da Única Vara Criminal desta Comarca de Paraíso do 
Tocantins/TO, na forma da lei etc. 
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FAZ SABER a todos os que o presente edital com o prazo de 15 (quinze) dias virem ou dele tiverem conhecimento, que neste 
Juízo corre em seus trâmites legais, um processo de ação penal em desfavor do acusado RONALDO FRANCISCO DE 
ARAÚJO, brasileiro, casado, carpinteiro, nascido em 10.09.1981, natural de Floresta/PE, filho de Marina Maria de Lima Araújo e 
Francisco Máximo de Araújo, RG n. 647.633/TO e CPF n. 000.155.081-02, residente na Rua Bucanvile, s/n., quadra 15, lote 9, 
Parque dos Buritis, em Paraíso do Tocantins/TO, atualmente em lugar incerto e não sabido, como incurso nas sanções do artigo 
147 do Código Penal, sob os rigores da Lei 11.340/06. E, o qual se encontra em lugar incerto e não sabido, conforme certificou o 
Senhor Oficial de Justiça incumbido da diligência, fica CITADO, o acusado em epigrafe, do inteiro teor da DENÚNCIA, bem 
como, INTIMADO para apresentar defesa escrita e querendo rol de testemunhas, no prazo de 10 (dez) dias, cuja peça deverá 
ser oferecida por advogado, sendo certo que fluído o prazo sem a apresentação da dita defesa, ser-lhe-á nomeado membro da 
Defensoria Pública para tal finalidade. Para conhecimento de todos é passado o presente edital, cuja 2º via fica afixada no local 
de costume. 
DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Paraíso do Tocantins/TO, Estado do Tocantins, aos (03 de Março de 
2021). (03/03/2021). Eu (MIKAELLY CRISTINA MONTELO SOUSA-Estagiária de Direito), que digitei e subscrevi. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO 
Prazo: 15(quinze) dias  
Autos de Ação Penal nº 0005462-65.2020.827.2731 
Denunciado: HELIO MARTINS 
RENATA DO NASCIMENTO E SILVA, Juíza de Direito Titular da Única Vara Criminal desta Comarca de Paraíso do 
Tocantins/TO, na forma da lei etc. 
FAZ SABER a todos os que o presente edital com o prazo de 15 (quinze) dias virem ou dele tiverem conhecimento, que neste 
Juízo corre em seus trâmites legais, um processo de ação penal em desfavor do acusado HÉLIO MARTINS, brasileiro, união 
estável, empresário, nascido em 22/06/1976, filho de Neuzeli Maria Martins e de Nedin Martis, inscrito no CPF 899.579.701-00, 
residente na Rodovia BR 153, KM 472, s/n, Setor Vila Chapadão, em Paraíso do Tocantins/TO, atualmente em lugar incerto e 
não sabido, como incurso nas sanções do artigo 163, p. único, inc. II, do Código Penal, contra a vítima Lidioneza Alves da Si lva, 
e no art. 250, § 1º, inciso II, alinea “a”, do mesmo Código, contra as vítimas Lidioneza Alves da Silva e Oneide Pires Meneses 
(por 02 (duas) vezes), todos em concurso formal, e sob os rigores da Lei 11.340/06 em relação à vítima Lidioneza Alves da Silva. 
E, o qual se encontra em lugar incerto e não sabido, conforme certificou o Senhor Oficial de Justiça incumbido da diligência, 
fica CITADO, o acusado em epigrafe, do inteiro teor da DENÚNCIA, bem como, INTIMADO para apresentar defesa escrita e 
querendo rol de testemunhas, no prazo de 10 (dez) dias, cuja peça deverá ser oferecida por advogado, sendo certo que fluído o 
prazo sem a apresentação da dita defesa, ser-lhe-á nomeado membro da Defensoria Pública para tal finalidade. Para 
conhecimento de todos é passado o presente edital, cuja 2º via fica afixada no local de costume. 
DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Paraíso do Tocantins/TO, Estado do Tocantins, aos (03 de Março de 
2021). (03/03/2021). Eu (MIKAELLY CRISTINA MONTELO SOUSA-Estagiária de Direito), que digitei e subscrevi. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO 
Prazo: 15(quinze) dias  
Autos de Ação Penal nº 0002267-72.2020.827.2731 
Denunciado: FILIPE RIBEIRO SOUZA  
RENATA DO NASCIMENTO E SILVA, Juíza de Direito Titular da Única Vara Criminal desta Comarca de Paraíso do 
Tocantins/TO, na forma da lei etc. 
FAZ SABER a todos os que o presente edital com o prazo de 15 (quinze) dias virem ou dele tiverem conhecimento, que neste 
Juízo corre em seus trâmites legais, um processo de ação penal em desfavor do acusado FILIPE RIBEIRO SOUZA, brasileira, 
solteiro, natural de Paraíso do Tocantins/TO, nascido aos 03/05/2000, filho de Rosimeire Ribeiro da Silva e de Antônio Carlos 
Souza Martins, inscrito no CPF 068.401.351-79 e no RG 1.369.497, residente na Rua Santos Dumont, Qd. 120, s/n, Setor Oeste, 
cidade de Paraíso do Tocantins/TO, atualmente em lugar incerto e não sabido, como incurso nas sanções do artigo 33, §1, inciso 
II, da Lei 11.343/06. E, o qual se encontra em lugar incerto e não sabido, conforme certificou o Senhor Oficial de Justiça 
incumbido da diligência, fica CITADO, o acusado em epigrafe, do inteiro teor da DENÚNCIA, bem como, INTIMADO para 
apresentar defesa escrita e querendo rol de testemunhas, no prazo de 10 (dez) dias, cuja peça deverá ser oferecida por 
advogado, sendo certo que fluído o prazo sem a apresentação da dita defesa, ser-lhe-á nomeado membro da Defensoria Pública 
para tal finalidade. Para conhecimento de todos é passado o presente edital, cuja 2º via fica afixada no local de costume. 
DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Paraíso do Tocantins/TO, Estado do Tocantins, aos (03 de Março de 
2021). (03/03/2021). Eu (MIKAELLY  CRISTINA MONTELO SOUSA-Estagiária de Direito), que digitei e subscrevi. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO 
Prazo: 15(quinze) dias 
Autos de Ação Penal nº 0002241-74.2020.827.2731 
Denunciado: ANDERSON OLIVEIRA COSTA 
RENATA DO NASCIMENTO E SILVA, Juíza de Direito Titular da Única Vara Criminal desta Comarca de Paraíso do 
Tocantins/TO, na forma da lei etc. 
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FAZ SABER a todos os que o presente edital com o prazo de 15 (quinze) dias virem ou dele tiverem conhecimento, que neste 
Juízo corre em seus trâmites legais, um processo de ação penal em desfavor do acusado ANDERSON OLIVEIRA COSTA, 
brasileiro, solteiro, nascido em 13/07/1992, natural de Barrolândia/TO, filho de Aparecida Valério de Oliveira e de Edson Gomes 
da Costa, inscrito no CPF 043.771.531-02 e no RG 1.004.813/TO, residente na Rua Venezuela, s/n, Setor Vila Regina, em 
Paraíso do Tocantins/TO, atualmente em lugar incerto e não sabido, como incurso nas sanções do artigo 157, caput, do Código 
Penal. E, o qual se encontra em lugar incerto e não sabido, conforme certificou o Senhor Oficial de Justiça incumbido da 
diligência, fica CITADO, o acusado em epigrafe, do inteiro teor da DENÚNCIA, bem como, INTIMADO para apresentar defesa 
escrita e querendo rol de testemunhas, no prazo de 10 (dez) dias, cuja peça deverá ser oferecida por advogado, sendo certo que 
fluído o prazo sem a apresentação da dita defesa, ser-lhe-á nomeado membro da Defensoria Pública para tal finalidade. Para 
conhecimento de todos é passado o presente edital, cuja 2º via fica afixada no local de costume. 
DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Paraíso do Tocantins/TO, Estado do Tocantins, aos (03 de Março de 
2021). (03/04/2021). Eu (MIKAELLY CRISTINA MONTELO SOUSA-Estagiária de Direito), que digitei e subscrevi. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO 
Prazo: 15(quinze) dias  
Autos de Ação Penal nº 0005845-43.2020.827.2731 
Denunciado: ANDERSON OLIVEIRA COSTA 
RENATA DO NASCIMENTO E SILVA, Juíza de Direito Titular da Única Vara Criminal desta Comarca de Paraíso do 
Tocantins/TO, na forma da lei etc. 
FAZ SABER a todos os que o presente edital com o prazo de 15 (quinze) dias virem ou dele tiverem conhecimento, que neste 
Juízo corre em seus trâmites legais, um processo de ação penal em desfavor do acusado ANDERSON OLIVEIRA COSTA, 
brasileiro, solteiro, nascido em 13/07/1992, natural de Barrolândia/TO, filho de Aparecida Valério de Oliveira e de Edson Gomes 
da Costa, inscrito no CPF 043.771.531-02 e no RG 1.004.813/TO, residente na Rua Venezuela, s/n, Setor Vila Regina, em 
Paraíso do Tocantins/TO, atualmente em lugar incerto e não sabido, como incurso nas sanções do artigo 157, caput, do Código 
Penal. E, o qual se encontra em lugar incerto e não sabido, conforme certificou o Senhor Oficial de Justiça incumbido da 
diligência, fica CITADO, o acusado em epigrafe, do inteiro teor da DENÚNCIA, bem como, INTIMADO para apresentar defesa 
escrita e querendo rol de testemunhas, no prazo de 10 (dez) dias, cuja peça deverá ser oferecida por advogado, sendo certo que 
fluído o prazo sem a apresentação da dita defesa, ser-lhe-á nomeado membro da Defensoria Pública para tal finalidade. Para 
conhecimento de todos é passado o presente edital, cuja 2º via fica afixada no local de costume.  
DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Paraíso do Tocantins/TO, Estado do Tocantins, aos (04 de Março de 
2021). (04/03/2021). Eu (MIKAELLY CRISTINA MONTELO SOUSA-Estagiária de Direito), que digitei e subscrevi. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO 
Prazo: 15(quinze) dias  
Autos de Ação Penal nº 0000236-45.2021.827.2731 
Denunciado: DEMERVAL FILHO RODRIGUES DE ARAÚJO 
RENATA DO NASCIMENTO E SILVA, Juíza de Direito Titular da Única Vara Criminal desta Comarca de Paraíso do 
Tocantins/TO, na forma da lei etc. 
FAZ SABER a todos os que o presente edital com o prazo de 15 (quinze) dias virem ou dele tiverem conhecimento, que neste 
Juízo corre em seus trâmites legais, um processo de ação penal em desfavor do acusado DEMERVAL FILHO RODRIGUES DE 
ARAÚJO, brasileiro, convivente, motorista, nascido em 08.05.1977, natural de Miranorte/TO, filho de Creuza Rodrigues de 
Araújo e Demerval Mendes de Araújo, CPF nº 002.629.471-02, residente na Rua Comercial I, nº 2074, Setor Nova Fronteira, em 
Paraíso do Tocantins/TO, atualmente em lugar incerto e não sabido, como incurso nas sanções do artigo 129, §9º, do Código 
Penal, sob os rigores da Lei 11.340/06. E, o qual se encontra em lugar incerto e não sabido, conforme certificou o Senhor Oficial 
de Justiça incumbido da diligência, fica CITADO, o acusado em epigrafe, do inteiro teor da DENÚNCIA, bem 
como, INTIMADO para apresentar defesa escrita e querendo rol de testemunhas, no prazo de 10 (dez) dias, cuja peça deverá 
ser oferecida por advogado, sendo certo que fluído o prazo sem a apresentação da dita defesa, ser-lhe-á nomeado membro da 
Defensoria Pública para tal finalidade. Para conhecimento de todos é passado o presente edital, cuja 2º via fica afixada no local 
de costume. 
DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Paraíso do Tocantins/TO, Estado do Tocantins, aos (04 de Março de 2021). 
(04/03/2021). Eu (MIKAELLY CRISTINA MONTELO SOUSA-Estagiária de Direito), que digitei e subscrevi. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO 
Prazo: 15(quinze) dias 
Autos de Ação Penal nº0004295-13.2020.827.2731 
Denunciado: JOSE BONFIM DIAS MARINHO  
RENATA DO NASCIMENTO E SILVA, Juíza de Direito Titular da Única Vara Criminal desta Comarca de Paraíso do 
Tocantins/TO, na forma da lei etc. 
FAZ SABER a todos os que o presente edital com o prazo de 15 (quinze) dias virem ou dele tiverem conhecimento, que neste 
Juízo corre em seus trâmites legais, um processo de ação penal em desfavor do acusado JOSÉ BONFIM DIAS MARINHO, 
brasileiro, solteiro, Santana do Pará/PA, nascido aos 12.10.1991, filho de Laudelina Dias Marinho, residente na Chácara Recanto 
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Feliz, Assentamento Mulher Cidadã, Zona Rural, Divinópolis do Tocantins/TO, atualmente em lugar incerto e não sabido, como 
incurso nas sanções do artigo 217-A, caput, do Código Penal, c.c. art. 226, inciso II, ambos do Código Penal, na forma do artigo 
71, do Código Penal, sob os rigores da Lei 8.072/90. E, o qual se encontra em lugar incerto e não sabido, conforme certificou o 
Senhor Oficial de Justiça incumbido da diligência, fica CITADO, o acusado em epigrafe, do inteiro teor da DENÚNCIA, bem 
como, INTIMADO para apresentar defesa escrita e querendo rol de testemunhas, no prazo de 10 (dez) dias, cuja peça deverá 
ser oferecida por advogado, sendo certo que fluído o prazo sem a apresentação da dita defesa, ser-lhe-á nomeado membro da 
Defensoria Pública para tal finalidade. Para conhecimento de todos é passado o presente edital, cuja 2º via fica afixada no local 
de costume. 
DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Paraíso do Tocantins/TO, Estado do Tocantins, aos (04 de Março de 2021). 
(04/03/2021). Eu (MIKAELLY CRISTINA MONTELO SOUSA-Estagiária 
 
EDITAL DE CITAÇÃO 
Prazo: 15(quinze) dias 
Autos de Ação Penal nº 0004298-65.2020.827.2731 
Denunciado: LEVI MATTOS DE FREITAS 
RENATA DO NASCIMENTO E SILVA, Juíza de Direito Titular da Única Vara Criminal desta Comarca de Paraíso do 
Tocantins/TO, na forma da lei etc. 
FAZ SABER a todos os que o presente edital com o prazo de 15 (quinze) dias virem ou dele tiverem conhecimento, que neste 
Juízo corre em seus trâmites legais, um processo de ação penal em desfavor do acusado LEVI MATTOS DE FREITAS, 
brasileiro, casado, taxista. nascido aos 15/11/1982, filho de Luzia Mattos de Freitas e de Leodino Carlos de Freitas, natural de 
Rio Maria/PA, inscrito no CPF sob o n. 917.570.391-68, portador do RG de n. 476817, residente na Rua Japão, n. 771, Setor Vila 
Regina, cidade de Paraíso do Tocantins/TO, atualmente em lugar incerto e não sabido, como incurso nas sanções do artigo 329 
e artigo 331, ambos do Código Penal, em concurso material de crimes (art. 69 do CP). E, o qual se encontra em lugar incerto e 
não sabido, conforme certificou o Senhor Oficial de Justiça incumbido da diligência, fica CITADO, o acusado em epigrafe, do 
inteiro teor da DENÚNCIA, bem como, INTIMADO para apresentar defesa escrita e querendo rol de testemunhas, no prazo de 10 
(dez) dias, cuja peça deverá ser oferecida por advogado, sendo certo que fluído o prazo sem a apresentação da dita defesa, ser-
lhe-á nomeado membro da Defensoria Pública para tal finalidade. Para conhecimento de todos é passado o presente edital, cuja 
2º via fica afixada no local de costume. 
DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Paraíso do Tocantins/TO, Estado do Tocantins, aos (04 de Março de 2021). 
(04/03/2021). Eu (MIKAELLY CRISTINA MONTELO SOUSA-Estagiária de Direito), que digitei e subscrevi. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO 
Prazo: 15(quinze) dias 
Autos de Ação Penal nº 0004650-23.2020.827.2731 
Denunciado: AURELIO SOUSA DA SILVA 
RENATA DO NASCIMENTO E SILVA, Juíza de Direito Titular da Única Vara Criminal desta Comarca de Paraíso do 
Tocantins/TO, na forma da lei etc. 
FAZ SABER a todos os que o presente edital com o prazo de 15 (quinze) dias virem ou dele tiverem conhecimento, que neste 
Juízo corre em seus trâmites legais, um processo de ação penal em desfavor do acusado AURELIO SOUSA DA SILVA, 
brasileiro, casado, operador de máquina, nascido em 24/01/1979, natural de Barros Cassal/RS, filho de Maria Ormicinda Sousa 
de Sousa e de Domingo Paulo da Silva, inscrito no CPF 827.634.613-87, residente na Rua Piauí, n. 17, Centro, município de 
Aguiarnópolis/TO, telefone: 63 98476 1771, atualmente em lugar incerto e não sabido, como incurso nas sanções do artigo 
302, caput, da Lei 9.503/97. E, o qual se encontra em lugar incerto e não sabido, conforme certificou o Senhor Oficial de Justiça 
incumbido da diligência, fica CITADO, o acusado em epigrafe, do inteiro teor da DENÚNCIA, bem como, INTIMADO para 
apresentar defesa escrita e querendo rol de testemunhas, no prazo de 10 (dez) dias, cuja peça deverá ser oferecida por 
advogado, sendo certo que fluído o prazo sem a apresentação da dita defesa, ser-lhe-á nomeado membro da Defensoria Pública 
para tal finalidade. Para conhecimento de todos é passado o presente edital, cuja 2º via fica afixada no local de costume. 
DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Paraíso do Tocantins/TO, Estado do Tocantins, aos (04 de Março de 2021). 
(04/03/2021). Eu (MIKAELLY CRISTINA MONTELO SOUSA-Estagiária de Direito), que digitei e subscrevi. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO 
Prazo: 15(quinze) dias 
Autos de Ação Penal nº 0000227-83.2021.8.27.2731/TO 
Denunciado: KLEMER KLEYTHON DOS SANTOS 
RENATA DO NASCIMENTO E SILVA, Juíza de Direito Titular da Única Vara Criminal desta Comarca de Paraíso do 
Tocantins/TO, na forma da lei etc. 
FAZ SABER a todos os que o presente edital com o prazo de 15 (quinze) dias virem ou dele tiverem conhecimento, que neste 
Juízo corre em seus trâmites legais, um processo de ação penal em desfavor do acusado KLEMER KLEYTHON DOS SANTOS, 
brasileiro, convivente, ajudante de obras, nascido aos 05.05.1999, natural de Goiânia/GO, filho de Cleydiane Marta dos Santos e 
Marcio dos Santos Pereira, RG n. 975.131/TO e CPF n. 066.988.421-92, residente na Rua Protásio Alves, n. 1250, Jardim 
Paulista, em Paraíso do Tocantins/TO, atualmente em lugar incerto e não sabido, como incurso nas sanções do artigo 147 do 
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Código Penal, em concurso material (art. 69, do Código Penal), todos sob os rigores da Lei 11.340/06. E, o qual se encontra em 
lugar incerto e não sabido, conforme certificou o Senhor Oficial de Justiça incumbido da diligência, fica CITADO, o acusado em 
epigrafe, do inteiro teor da DENÚNCIA, bem como, INTIMADO para apresentar defesa escrita e querendo rol de testemunhas, no 
prazo de 10 (dez) dias, cuja peça deverá ser oferecida por advogado, sendo certo que fluído o prazo sem a apresentação da dita 
defesa, ser-lhe-á nomeado membro da Defensoria Pública para tal finalidade. Para conhecimento de todos é passado o presente 
edital, cuja 2º via fica afixada no local de costume.  
DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Paraíso do Tocantins/TO, Estado do Tocantins, aos (04 de Março de 2021). 
(04/03/2021). Eu (MIKAELLY CRISTINA MONTELO SOUSA-Estagiária de Direito), que digitei e subscrevi. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO 
Prazo: 15(quinze) dias 
Autos de Ação Penal nº 003595-42.2017.8.27.2731/TO 
Denunciado: JAORA CARLOS DE ALMEIDA 
RENATA DO NASCIMENTO E SILVA, Juíza de Direito Titular da Única Vara Criminal desta Comarca de Paraíso do 
Tocantins/TO, na forma da lei etc. 
FAZ SABER a todos os que o presente edital com o prazo de 15 (quinze) dias virem ou dele tiverem conhecimento, que neste 
Juízo corre em seus trâmites legais, um processo de ação penal em desfavor do acusado JAORA CARLOS DE ALMEIDA, 
brasileira, solteira, bancária, nascida aos 22.11.1974, natural de Dois Irmãos/TO, filha de José Carlos de Oliveira e Terezinha 
Coelho de Almeida, residente na 1003 Sul, Alameda 28, N/I, no Plano Diretor Sul, em Palmas/TO ou Quadra 701 Sul, 
Avenida Joaquim, Lt. 01 A 05, no Plano Diretor Sul, em Palmas/TO, atualmente em lugar incerto e não sabido, como incurso 
nas sanções do artigo 171, caput, e § 2º, inciso I, do Código Penal, c/c o artigo 29, caput, do Código Penal. E, o qual se encontra 
em lugar incerto e não sabido, conforme certificou o Senhor Oficial de Justiça incumbido da diligência, fica CITADO, o acusado 
em epigrafe, do inteiro teor da DENÚNCIA, bem como, INTIMADO para apresentar defesa escrita e querendo rol de 
testemunhas, no prazo de 10 (dez) dias, cuja peça deverá ser oferecida por advogado, sendo certo que fluído o prazo sem a 
apresentação da dita defesa, ser-lhe-á nomeado membro da Defensoria Pública para tal finalidade. Para conhecimento de todos 
é passado o presente edital, cuja 2º via fica afixada no local de costume. 
DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Paraíso do Tocantins/TO, Estado do Tocantins, aos (04 de Março de 2021). 
(04/03/2021). Eu (MIKAELLY CRISTINA MONTELO SOUSA-Estagiária de Direito), que digitei e subscrevi. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO 
Prazo: 15(quinze) dias  
Autos de Ação Penal nº 0005883-55.2020.8.27.2731/TO 
Denunciado: JOÃO CARLOS DA COSTA RODRIGUES 
RENATA DO NASCIMENTO E SILVA, Juíza de Direito Titular da Única Vara Criminal desta Comarca de Paraíso do 
Tocantins/TO, na forma da lei etc. 
FAZ SABER a todos os que o presente edital com o prazo de 15 (quinze) dias virem ou dele tiverem conhecimento, que neste 
Juízo corre em seus trâmites legais, um processo de ação penal em desfavor do acusado JOÃO CARLOS DA COSTA 
RODRIGUES, vulgo “POOL”, brasileiro, solteiro, nascido em 11/08/2001, natural de Paraíso do Tocantins/TO, filho de Lucirene 
da Costa e de João Licurgo Rodrigues, inscrito no CPF 068.858.161- 75 e no RG 1.625.033/TO, residente na Rua Suécia, Qd. 
40, Lt. 03, Setor Vila Regina, Paraíso do Tocantins/TO, atualmente em lugar incerto e não sabido, como incurso nas sanções do 
artigo 157, §2º, inc. II, do CP. E, o qual se encontra em lugar incerto e não sabido, conforme certificou o Senhor Oficial de Justiça 
incumbido da diligência, fica CITADO, o acusado em epigrafe, do inteiro teor da DENÚNCIA, bem como, INTIMADO para 
apresentar defesa escrita e querendo rol de testemunhas, no prazo de 10 (dez) dias, cuja peça deverá ser oferecida por 
advogado, sendo certo que fluído o prazo sem a apresentação da dita defesa, ser-lhe-á nomeado membro da Defensoria Pública 
para tal finalidade. Para conhecimento de todos é passado o presente edital, cuja 2º via fica afixada no local de costume.  
DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Paraíso do Tocantins/TO, Estado do Tocantins, aos (04 de Março de 2021). 
(04/03/2021). Eu (MIKAELLY CRISTINA MONTELO SOUSA-Estagiária de Direito), que digitei e subscrevi. 
 

Editais de intimações de sentença com prazo de 30 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA 
Prazo: 30(trinta) dias 
Autos de Ação Penal: 0002085-91.2017.8.27.2731  
Acusado: VALDEMIR ANTONIO DO VALE e OUTRO  
RENATA DO NASCIMENTO E SILVA Juíza de Direito Titular da Única Vara Criminal desta Comarca de Paraíso do 
Tocantins/TO, na forma da lei etc... 
FAZ SABER a todos os que o presente Edital com o prazo de 30 (trinta) dias virem, ou dele tiverem conhecimento, que neste 
Juízo corre em seus trâmites legais, um processo crime em que o Ministério Público do Estado do Tocantins, como autor, move 
contra o sentenciado VALDEMIR ANTONIO DO VALE e OUTRO, o Senhor Oficial de Justiça incumbido da diligência, ficando 
a VÍTIMA INTIMADA EMANOELLY DO VALE COSTA, brasileira, solteira, estudante, nascida aos 18/06/2007, natural 
deCristalândia-TO, através de seus genitores Vanderlânia Vale dos Santos e de Maico Tomaz Costa, residente edomicilaido 
na Rua Transbrasiliana, n° 42, Centro, em Pugmil-TO, telefone (63) 99982-0864, do inteiro teor da SENTENÇA, exarada nos 
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autos epigrafados , cuja parte dispositiva restou assim transcrita: "Ante o exposto e considerando o que dos autos consta 
JULGO IMPROCEDENTE a pretensão punitiva do Estado para, com fundamento no artigo 386, inciso II, do Código de Processo 
Penal, ABSOLVER LUIZ RODRIGUES DOS SANTOS e VALDEMIR ANTÔNIO DO VALE, qualificados nos autos, da imputação 
de estupro de vulnerável versada na denúncia. Sem custas. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Comunique-se a vítima acerca 
desta sentença, consoante previsão inserta no artigo 201, § 2°, do Código de Processo Penal. Após o trânsito em julgado, 
ARQUIVE-SE. Paraíso do Tocantins, 31 de agosto de 2020." Para conhecimento de todos é passado o presente edital, cuja 2ª 
via fica afixada no local de costume. 
DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Paraíso do Tocantins/TO, aos (26 de fevereiro de 2021). (26/02/2021). Eu 
(MIKAELLY CRISTINA MONTELO SOUSA-Estagiária de Direito) que digitei e subscrevi. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA 
Prazo: 30(trinta) dias 
Autos de Ação Penal: 0002085-91.2017.8.27.2731  
Acusado: VALDEMIR ANTONIO DO VALE e OUTRO  
RENATA DO NASCIMENTO E SILVA Juíza de Direito Titular da Única Vara Criminal desta Comarca de Paraíso do 
Tocantins/TO, na forma da lei etc...  
FAZ SABER a todos os que o presente Edital com o prazo de 30 (trinta) dias virem, ou dele tiverem conhecimento, que neste 
Juízo corre em seus trâmites legais, um processo crime em que o Ministério Público do Estado do Tocantins, como autor, move 
contra o sentenciado VALDEMIR ANTONIO DO VALE e OUTRO, o Senhor Oficial de Justiça incumbido da diligência, ficando 
a VÍTIMA INTIMADA VANDERLÃNIA VALE DOS SANTOS (genitora da vítima-testemunha acusação) residente na Rua Oito, 
Centro, Pugmil/TO., do inteiro teor da SENTENÇA, exarada nos autos epigrafados , cuja parte dispositiva restou 
assim transcrita: "Ante o exposto e considerando o que dos autos consta JULGO IMPROCEDENTE a pretensão punitiva do 
Estado para, com fundamento no artigo 386, inciso II, do Código de Processo Penal, ABSOLVER LUIZ RODRIGUES DOS 
SANTOS e VALDEMIR ANTÔNIO DO VALE, qualificados nos autos, da imputação de estupro de vulnerável versada na 
denúncia. Sem custas. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Comunique-se a vítima acerca desta sentença, consoante previsão 
inserta no artigo 201, § 2°, do Código de Processo Penal. Após o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE. Paraíso do Tocantins, 31 de 
agosto de 2020." Para conhecimento de todos é passado o presente edital, cuja 2ª via fica afixada no local de costume. 
DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Paraíso do Tocantins/TO, aos (26 de Fevereiro de 2021). (26/02/2021). Eu 
(MIKAELLY CRISTINA MONTELO SOUSA-Estagiária de Direito) que digitei e subscrevi. 
 

Editais de intimações de sentença com prazo de 90 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA 
Prazo: 90(noventa) dias 
Autos de Ação Penal: 0002286-78.2020.8.27.2731   
Acusado: MARCELO PEREIRA DA SILVA 
RENATA DO NASCIMENTO E SILVA Juíza de Direito Titular da Única Vara Criminal desta Comarca de Paraíso do 
Tocantins/TO, na forma da lei etc... 
FAZ SABER a todos os que o presente Edital com o prazo de 90 (noventa) dias virem, ou dele tiverem conhecimento, que 
neste Juízo corre em seus trâmites legais, um processo crime em que o Ministério Público do Estado do Tocantins, como autor, 
move contra o sentenciado MARCELO PEREIRA DA SILVA, brasileiro, solteiro,ajudante geral,nascido em 13/12/1979, natural 
de Pugmil/TO, filho de Maria de Jesus Pereira da Silva, inscrito no CPF 707.013.071-61, residente na Rua 31, n. 1122, Setor 
Milena, município de Paraísodo Tocantins/TO, o qual se encontra em lugar incerto e não sabido, conforme certificou o Senhor 
Oficial de Justiça incumbido da diligência, fica INTIMADO do inteiro teor da SENTENÇA CONDENATÓRIA, exarada nos autos 
epigrafados , cuja parte dispositiva restou assim transcrita: "Ante o exposto e considerando o que dos autos consta JULGO 
PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva do Estado para: a) CONDENAR MARCELO PEREIRA DA SILVA, 
qualificado nos autos, como incurso nas penas do artigo 24-A, da Lei Federal n.º 11.340/06, e artigo 129, § 9º, e artigo 148, § 1º, 
inciso I, ambos do Código Penal, com incidência de Lei Federal n.º 11.340/06, tudo conjugado com a modalidade concursal 
prevista no artigo 69 do Estatuto Repressivo vigente. b) RATIFICAR o ARQUIVAMENTO dos autos em relação do delito de 
ameaça, com fundamento no artigo 395, inciso II, do Código de Processo Penal, nos termos da decisão exarada no evento 
23. PENA DEFINITIVA: fica o réu MARCELO PEREIRA DA SILVA, definitivamente condenadono importe de 2 (dois) anos e 6 
(seis) meses de reclusão, cumprimento inicial da pena no regime ABERTO." Para conhecimento de todos é passado o presente 
edital, cuja 2ª via fica afixada no local de costume. 
DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Paraíso do Tocantins/TO, aos (26 de Fevereiro de 2021). (26/02/2021). Eu 
(MIKAELLY CRISTINA MONTELO SOUSA-Estagiária de Direito) que digitei e subscrevi. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA 
Prazo: 90(noventa) dias 
Autos de Ação Penal: 0005995-58.2019.827.2731 
Acusado: JUNIOR FRANCISCO DOS SANTOS 
RENATA DO NASCIMENTO E SILVA Juíza de Direito Titular da Única Vara Criminal desta Comarca de Paraíso do 
Tocantins/TO, na forma da lei etc... 
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FAZ SABER a todos os que o presente Edital com o prazo de 90 (noventa) dias virem, ou dele tiverem conhecimento, que neste 
Juízo corre em seus trâmites legais, um processo crime em que o Ministério Público do Estado do Tocantins, como autor, move 
contra o sentenciado JÚNIOR FRANCISCO DOS SANTOS, brasileiro, solteiro, auxiliar de produção, natural de Barrolândia/TO, 
nascido aos 29.06.1989, filho de Marcelino Francisco de Sousa e Marina dos Reis Santos, CPF nº 031.858.811-09 e RG nº 
860.460 SSP/TO, residente na S11-MORADA DO SOL- S/N- QD07 LT-05 CASA 02 MORADA DO SOL, GURUPI -TO CEP 
77425-080, o qual se encontra em lugar incerto e não sabido, conforme certificou o Senhor Oficial de Justiça incumbido da 
diligência, fica INTIMADO do inteiro teor da SENTENÇA CONDENATÓRIA, exarada nos autos epigrafados , cuja parte 
dispositiva restou assim transcrita: "Ante o exposto e considerando o que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a 
pretensão punitiva do Estado para CONDENAR JÚNIOR FRANCISCO DOS SANTOS, devidamente qualificado nos autos, como 
incurso nas penas do artigo 147, caput, do Código Penal c.c. a Lei 11.340/06. PENA DEFINITIVA: fica o réu JÚNIOR 
FRANCISCO DOS SANTOS, definitivamente condenado no importe de 2 (dois) meses de detenção. Em observância ao contido 
no artigo 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal, determino o cumprimento inicial da pena no regime ABERTO Ausentes os 
requisitos insertos no artigo 44 do Código Penal, deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (delito 
cometido com emprego de ameaça). Sem custas. Tendo respondido ao processo em liberdade, poderá apelar nesta condição. 
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. Comunique-
se a vítima acerca desta sentença, consoante previsão do artigo 201, § 2°, do Código de Processo Penal. Publique-se. Registre-
se. Intimem-se. Paraíso do Tocantins, 23 de julho de 2020." Para conhecimento de todos é passado o presente edital, cuja 2ª via 
fica afixada no local de costume. 
DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Paraíso do Tocantins/TO, aos (04 de Março de 2021). (04/03/2021). Eu 
(Estagiária de Direito-Técnica Judiciária) que digitei e subscrevi. 
 

PEDRO AFONSO 
1ª escrivania cível 

Às partes e aos advogados 
Processo nº: 5000943-97.2013.8.27.2733  
Ação: Embargos de Terceiro Cível 
Embargante: CERJO TERRA DE SOUZA  - OAB TO000982 
Advogados: ROMES DA MOTA SOARES e EMILLENY LÁZARO DA SILVA SOUZA  OAB TO004614 
Embargado: JOSE WELINGTON MARTINS TOM BELARMINO 
Advogado: RODRIGO DOURADO MARTINS BELARMINO   OAB TO04264A   
INTIMAÇÃO DE SENTENÇA 
“(...) ANTE O EXPOSTO, com fulcro nos arts. 274, parágrafo único, e 485, III, § 1º, ambos do novo Código de ProcessoCivil, 
EXTINGO O PRESENTE FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.Condeno a Requerente ao pagamento das custas e despesas 
processuais, cuja obrigatoriedade, contudo, ficasujeita a condição suspensiva e somente poderá ser objeto de execução se, nos 
5 (cinco) anos subsequentes aotrânsito em julgado, houver modificação do contexto econômico-financeiro daquela, de modo que 
possa, sem ocomprometimento do sustento próprio e/ou familiar, arcar com os aludidos encargos, tendo em vista a 
gratuidadejudiciária, que ora defiro (CPC/2015, arts. 98, § 3º, e 99, §§ 2º e 3º).Transitada em julgado a sentença, sem cassação 
ou reforma do decisum, arquivem-se os autos, observadas asformalidades legais.Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.(...)” 
 

PORTO NACIONAL 
Central de execuções ficais 

Editais de intimações de sentença com prazo de 15 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE: 15 (QUINZE) 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... FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, 
que por esta Central de Execuções Fiscais da Comarca de Porto Nacional-TO, processam os autos de Execução Fiscal 
nº 5000073-89.2003.8.27.2737, proposta pelo ESTADO DO TOCANTINS em face de BRINK TOK PRESENTE LTDA, ANA 
MARIA PEREIRA AIRES ANTUNES e ANA FRANCISCA PEREIRA AYRES SAKUMA, CNPJ/CPF nº 38134565000134, 
62653393115 e 59781513187, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada para tomar ciência do inteiro teor da r. sentença 
proferida no evento n.º 20 dos autos em epígrafe, a seguir transcrito:ANTE O EXPOSTO, estando satisfeita a obrigação pelo 
pagamento, HOMOLOGO O PEDIDO DE EXTINÇÃO FORMULADO PELA EXEQUENTE, com fulcro nos artigos 924, inciso II, e 
925 do Código de Processo Civil, o que faço para julgar extinta a obrigação referente à(s) CDA(s) que acompanha(m) a presente 
inicial. Havendo constrição judicial de bens ou valores, providenciem-se as liberações necessárias, observando-se no caso de 
penhora via BACENJUD que o(s) respectivo(s) alvará(s) deverá(ão) ser expedido(s) conforme requerido pela Exequente, e, no 
caso de ausência de requerimento da Fazenda Pública, deverá ser expedido em favor da parte executada. Caso a constrição 
recaia sobre bem imóvel, oficie-se ao CRI determinando o seu cancelamento, cuja averbação ficará condicionada ao prévio 
recolhimento dos respectivos emolumentos pela parte interessada. Ante o princípio da causalidade e considerando que o 
executado deu causa ao ajuizamento da ação, condeno-o ao pagamento das custas processuais, inclusive finais, salvo o 
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eventual deferimento dos benefícios da justiça gratuita, além dos honorários advocatícios já fixados. Havendo renúncia ao prazo 
recursal, ou decorrido in albis, certifique-se o trânsito em julgado, procedam-se as baixas necessárias, adotem-se as 
providências com relação às custas finais e arquivem-se os autos. Sentença válida se inserida na data da assinatura eletrônica. 
Intime-se e cumpra-se. Eu _____, ABRAAO LUIZ DE SOUZA, que digitei e assino por determinação judicial. Porto Nacional-TO, 
data pelo sistema. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE: 15 (QUINZE) 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... FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, 
que por esta Central de Execuções Fiscais da Comarca de Porto Nacional-TO, processam os autos de Execução Fiscal 
nº 0004824-82.2018.8.27.2737, proposta pelo MUNICIPIO DE PORTO NACIONAL-TO em face de MARIA RAIMUNDA 
PEREIRA LIMA, CNPJ/CPF nº 14763982168, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada para tomar ciência do inteiro 
teor da r. sentença proferida no evento n.º 23 dos autos em epígrafe, a seguir transcrito: ANTE O EXPOSTO, estando satisfeita 
a obrigação pelo pagamento, HOMOLOGO O PEDIDO DE EXTINÇÃO FORMULADO PELA EXEQUENTE, com fulcro nos 
artigos 924, inciso II, e 925 do Código de Processo Civil, o que faço para julgar extinta a obrigação referente à(s) CDA(s) que 
acompanha(m) a presente inicial. Havendo constrição judicial de bens ou valores, providenciem-se as liberações necessárias, 
observando-se no caso de penhora via BACENJUD que o(s) respectivo(s) alvará(s) deverá(ão) ser expedido(s) conforme 
requerido pela Exequente, e, no caso de ausência de requerimento da Fazenda Pública, deverá ser expedido em favor da parte 
executada. Caso a constrição recaia sobre bem imóvel, oficie-se ao CRI determinando o seu cancelamento, cuja averbação 
ficará condicionada ao prévio recolhimento dos respectivos emolumentos pela parte interessada. Ante o princípio da causalidade 
e considerando que o executado deu causa ao ajuizamento da ação, condeno-o ao pagamento das custas processuais, inclusive 
finais, salvo o eventual deferimento dos benefícios da justiça gratuita, além dos honorários advocatícios já fixados. Havendo 
renúncia ao prazo recursal, ou decorrido in albis, certifique-se o trânsito em julgado, procedam-se as baixas necessárias, 
adotem-se as providências com relação às custas finais e arquivem-se os autos. Sentença válida se inserida na data da 
assinatura eletrônica. Intime-se e cumpra-se. . Eu _____, ABRAAO LUIZ DE SOUZA, que digitei e assino por determinação 
judicial. Porto Nacional-TO, data pelo sistema. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE: 15 (QUINZE) 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... FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, 
que por esta Central de Execuções Fiscais da Comarca de Porto Nacional-TO, processam os autos de Execução Fiscal 
nº 0005700-37.2018.8.27.2737, proposta pelo MUNICIPIO DE PORTO NACIONAL-TO em face de WELIGTON DE SOUSA 
MILHOMEM, CNPJ/CPF nº 21773629115, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada para tomar ciência do inteiro teor da 
r. sentença proferida no evento n.º 16 dos autos em epígrafe, a seguir transcrito:Diante do exposto e com fundamento nos artigos 
924, inciso II e 925, ambos do Código de Processo Civil de 2015, JULGO EXTINTA a presente execução fiscal, COM 
RESOLUÇÃO DO MÉRITO, em razão do adimplemento da dívida executada pelo(a) devedor(a). Em observância ao princípio da 
causalidade e considerando que o pagamento do débito se deu após o ajuizamento da execução, condeno o(a) executado(a) ao 
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo 10% sobre o valor da execução, com fundamento no 
artigo 85, §§ 2º e 3º, do CPC/15. Inexistindo recurso de ambas as partes, certifique-se o trânsito em julgado, bem como expeça-
se o necessário para o cancelamento de eventuais penhora/arresto efetuado nos autos. Após o trânsito em julgado e observadas 
as formalidades legais, dê-se baixa. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.. Eu _____, ABRAAO LUIZ DE SOUZA, que digitei e 
assino por determinação judicial. Porto Nacional-TO, data pelo sistema. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE: 15 (QUINZE) 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... FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, 
que por esta Central de Execuções Fiscais da Comarca de Porto Nacional-TO, processam os autos de Execução Fiscal 
nº 5007198-59.2013.8.27.2737, proposta pelo MUNICIPIO DE PORTO NACIONAL-TO em face de OSEIAS BONA 
BUENO, CNPJ/CPF nº 47369680959, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada para tomar ciência do inteiro teor da r. 
sentença proferida no evento n.º 52 dos autos em epígrafe, a seguir transcrito: ANTE O EXPOSTO, estando satisfeita a 
obrigação pelo pagamento, HOMOLOGO O PEDIDO DE EXTINÇÃO FORMULADO PELA EXEQUENTE, com fulcro nos 
artigos 924, inciso II, e 925 do Código de Processo Civil, o que faço para julgar extinta a obrigação referente à(s) CDA(s) que 
acompanha(m) a presente inicial. Havendo constrição judicial de bens ou valores, providenciem-se as liberações necessárias, 
observando-se no caso de penhora via BACENJUD que o(s) respectivo(s) alvará(s) deverá(ão) ser expedido(s) conforme 
requerido pela Exequente, e, no caso de ausência de requerimento da Fazenda Pública, deverá ser expedido em favor da parte 
executada. Caso a constrição recaia sobre bem imóvel, oficie-se ao CRI determinando o seu cancelamento, cuja averbação 
ficará condicionada ao prévio recolhimento dos respectivos emolumentos pela parte interessada. Ante o princípio da causalidade 
e considerando que o executado deu causa ao ajuizamento da ação, condeno-o ao pagamento das custas processuais, 
inclusive finais, salvo o eventual deferimento dos benefícios da justiça gratuita, além dos honorários advocatícios já fixados. 
Havendo renúncia ao prazo recursal, ou decorrido in albis, certifique-se o trânsito em julgado, procedam-se as baixas 
necessárias, adotem-se as providências com relação às custas finais e arquivem-se os autos. Sentença válida se inserida na 
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data da assinatura eletrônica. Intime-se e cumpra-se. . Eu _____, ABRAAO LUIZ DE SOUZA, que digitei e assino por 
determinação judicial. Porto Nacional-TO, data pelo sistema. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE: 15 (QUINZE) 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... FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, 
que por esta Central de Execuções Fiscais da Comarca de Porto Nacional-TO, processam os autos de Execução Fiscal 
nº 0011126-30.2018.8.27.2737, proposta pelo MUNICIPIO DE PORTO NACIONAL-TO em face de SALVADOR BARBOSA 
FERREIRA, CNPJ/CPF nº 42712866134, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada para tomar ciência do inteiro teor da 
r. sentença proferida no evento n.º 19 dos autos em epígrafe, a seguir transcrito: ANTE O EXPOSTO, estando satisfeita a 
obrigação pelo pagamento, HOMOLOGO O PEDIDO DE EXTINÇÃO FORMULADO PELA EXEQUENTE, com fulcro nos 
artigos 924, inciso II, e 925 do Código de Processo Civil, o que faço para julgar extinta a obrigação referente à(s) CDA(s) que 
acompanha(m) a presente inicial. Havendo constrição judicial de bens ou valores, providenciem-se as liberações necessárias, 
observando-se no caso de penhora via BACENJUD que o(s) respectivo(s) alvará(s) deverá(ão) ser expedido(s) conforme 
requerido pela Exequente, e, no caso de ausência de requerimento da Fazenda Pública, deverá ser expedido em favor da parte 
executada. Caso a constrição recaia sobre bem imóvel, oficie-se ao CRI determinando o seu cancelamento, cuja averbação 
ficará condicionada ao prévio recolhimento dos respectivos emolumentos pela parte interessada. Ante o princípio da causalidade 
e considerando que o executado deu causa ao ajuizamento da ação, condeno-o ao pagamento das custas processuais, 
inclusive finais, salvo o eventual deferimento dos benefícios da justiça gratuita, além dos honorários advocatícios já fixados. 
Havendo renúncia ao prazo recursal, ou decorrido in albis, certifique-se o trânsito em julgado, procedam-se as baixas 
necessárias, adotem-se as providências com relação às custas finais e arquivem-se os autos. Sentença válida se inserida na 
data da assinatura eletrônica. Intime-se e cumpra-se. . Eu _____, ABRAAO LUIZ DE SOUZA, que digitei e assino por 
determinação judicial. Porto Nacional-TO, data pelo sistema. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE: 15 (QUINZE) 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... FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, 
que por esta Central de Execuções Fiscais da Comarca de Porto Nacional-TO, processam os autos de Execução Fiscal 
nº 0008882-94.2019.8.27.2737, proposta pelo MUNICIPIO DE PORTO NACIONAL-TO em face de JARDIANE SOARES DE 
OLIVEIRA AIRES, CNPJ/CPF nº 85595144149, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada para tomar ciência do inteiro 
teor da r. sentença proferida no evento n.º 20 dos autos em epígrafe, a seguir transcrito: ANTE O EXPOSTO, estando satisfeita 
a obrigação pelo pagamento, HOMOLOGO O PEDIDO DE EXTINÇÃO FORMULADO PELA EXEQUENTE, com fulcro nos 
artigos 924, inciso II, e 925 do Código de Processo Civil, o que faço para julgar extinta a obrigação referente à(s) CDA(s) que 
acompanha(m) a presente inicial. Havendo constrição judicial de bens ou valores, providenciem-se as liberações necessárias, 
observando-se no caso de penhora via BACENJUD que o(s) respectivo(s) alvará(s) deverá(ão) ser expedido(s) conforme 
requerido pela Exequente, e, no caso de ausência de requerimento da Fazenda Pública, deverá ser expedido em favor da parte 
executada. Caso a constrição recaia sobre bem imóvel, oficie-se ao CRI determinando o seu cancelamento, cuja averbação 
ficará condicionada ao prévio recolhimento dos respectivos emolumentos pela parte interessada. Ante o princípio da causalidade 
e considerando que o executado deu causa ao ajuizamento da ação, condeno-o ao pagamento das custas processuais, 
inclusive finais, salvo o eventual deferimento dos benefícios da justiça gratuita, além dos honorários advocatícios já fixados. 
Havendo renúncia ao prazo recursal, ou decorrido in albis, certifique-se o trânsito em julgado, procedam-se as baixas 
necessárias, adotem-se as providências com relação às custas finais e arquivem-se os autos. Sentença válida se inserida na 
data da assinatura eletrônica. Intime-se e cumpra-se. . Eu _____, ABRAAO LUIZ DE SOUZA, que digitei e assino por 
determinação judicial. Porto Nacional-TO, data pelo sistema. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE: 15 (QUINZE) 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... FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, 
que por esta Central de Execuções Fiscais da Comarca de Porto Nacional-TO, processam os autos de Execução Fiscal 
nº 0009395-96.2018.8.27.2737, proposta pelo MUNICIPIO DE PORTO NACIONAL-TO em face de CRISTINA 
BEDIN, CNPJ/CPF nº 61341444953, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada para tomar ciência do inteiro teor da r. 
sentença proferida no evento n.º 22 dos autos em epígrafe, a seguir transcrito: ANTE O EXPOSTO, estando satisfeita a 
obrigação pelo pagamento, HOMOLOGO O PEDIDO DE EXTINÇÃO FORMULADO PELA EXEQUENTE, com fulcro nos 
artigos 924, inciso II, e 925 do Código de Processo Civil, o que faço para julgar extinta a obrigação referente à(s) CDA(s) que 
acompanha(m) a presente inicial. Havendo constrição judicial de bens ou valores, providenciem-se as liberações necessárias, 
observando-se no caso de penhora via BACENJUD que o(s) respectivo(s) alvará(s) deverá(ão) ser expedido(s) conforme 
requerido pela Exequente, e, no caso de ausência de requerimento da Fazenda Pública, deverá ser expedido em favor da parte 
executada. Caso a constrição recaia sobre bem imóvel, oficie-se ao CRI determinando o seu cancelamento, cuja averbação 
ficará condicionada ao prévio recolhimento dos respectivos emolumentos pela parte interessada. Ante o princípio da causalidade 
e considerando que o executado deu causa ao ajuizamento da ação, condeno-o ao pagamento das custas processuais, 
inclusive finais, salvo o eventual deferimento dos benefícios da justiça gratuita, além dos honorários advocatícios já fixados. 
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Havendo renúncia ao prazo recursal, ou decorrido in albis, certifique-se o trânsito em julgado, procedam-se as baixas 
necessárias, adotem-se as providências com relação às custas finais e arquivem-se os autos. Sentença válida se inserida na 
data da assinatura eletrônica. Intime-se e cumpra-se. . Eu _____, ABRAAO LUIZ DE SOUZA, que digitei e assino por 
determinação judicial. Porto Nacional-TO, data pelo sistema. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE: 15 (QUINZE) 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... FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, 
que por esta Central de Execuções Fiscais da Comarca de Porto Nacional-TO, processam os autos de Execução Fiscal nº 
5006940-49.2013.8.27.2737, proposta pelo MUNICIPIO DE PORTO NACIONAL-TO em face de MARIA APARECIDA 
RODRIGUES DE ARAUJO BARBOSA, CNPJ/CPF nº 97551660178, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada para 
tomar ciência do inteiro teor da r. sentença proferida no evento n.º 34 dos autos em epígrafe, a seguir transcrito: ANTE O 
EXPOSTO, estando satisfeita a obrigação pelo pagamento, HOMOLOGO O PEDIDO DE EXTINÇÃO FORMULADO PELA 
EXEQUENTE, com fulcro nos artigos 924, inciso II, e 925 do Código de Processo Civil, o que faço para julgar extinta a obrigação 
referente à(s) CDA(s) que acompanha(m) a presente inicial. Havendo constrição judicial de bens ou valores, providenciem-se 
as liberações necessárias, observando-se no caso de penhora via BACENJUD que o(s) respectivo(s) alvará(s) deverá(ão) ser 
expedido(s) conforme requerido pela Exequente, e, no caso de ausência de requerimento da Fazenda Pública, deverá ser 
expedido em favor da parte executada. Caso a constrição recaia sobre bem imóvel, oficie-se ao CRI determinando o seu 
cancelamento, cuja averbação ficará condicionada ao prévio recolhimento dos respectivos emolumentos pela parte interessada. 
Ante o princípio da causalidade e considerando que o executado deu causa ao ajuizamento da ação, condeno-o ao pagamento 
das custas processuais, inclusive finais, salvo o eventual deferimento dos benefícios da justiça gratuita, além dos honorários 
advocatícios já fixados. Havendo renúncia ao prazo recursal, ou decorrido in albis, certifique-se o trânsito em julgado, procedam-
se as baixas necessárias, adotem-se as providências com relação às custas finais e arquivem-se os autos. Sentença válida se 
inserida na data da assinatura eletrônica. Intime-se e cumpra-se. . Eu _____, ABRAAO LUIZ DE SOUZA, que digitei e assino 
por determinação judicial. Porto Nacional-TO, data pelo sistema. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE: 15 (QUINZE) 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... FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, 
que por esta Central de Execuções Fiscais da Comarca de Porto Nacional-TO, processam os autos de Execução Fiscal nº 
0010619-11.2014.8.27.2737, proposta pelo MUNICIPIO DE PORTO NACIONAL-TO em face de ANTONIO ARRAIS BAIANO, 
CNPJ/CPF nº 14999501368, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada para tomar ciência do inteiro teor da r. sentença 
proferida no evento n.º 27 dos autos em epígrafe, a seguir transcrito: ANTE O EXPOSTO, estando satisfeita a obrigação pelo 
pagamento, HOMOLOGO O PEDIDO DE EXTINÇÃO FORMULADO PELA EXEQUENTE, com fulcro nos artigos 924, inciso II, 
e 925 do Código de Processo Civil, o que faço para julgar extinta a obrigação referente à(s) CDA(s) que acompanha(m) a 
presente inicial. Havendo constrição judicial de bens ou valores, providenciem-se as liberações necessárias, observando-se no 
caso de penhora via BACENJUD que o(s) respectivo(s) alvará(s) deverá(ão) ser expedido(s) conforme requerido pela Exequente, 
e, no caso de ausência de requerimento da Fazenda Pública, deverá ser expedido em favor da parte executada. Caso a 
constrição recaia sobre bem imóvel, oficie-se ao CRI determinando o seu cancelamento, cuja averbação ficará condicionada ao 
prévio recolhimento dos respectivos emolumentos pela parte interessada. Ante o princípio da causalidade e considerando que o 
executado deu causa ao ajuizamento da ação, condeno-o ao pagamento das custas processuais, inclusive finais, salvo o 
eventual deferimento dos benefícios da justiça gratuita, além dos honorários advocatícios já fixados. Havendo renúncia ao prazo 
recursal, ou decorrido in albis, certifique-se o trânsito em julgado, procedam-se as baixas necessárias, adotem-se as 
providências com relação às custas finais e arquivem-se os autos. Sentença válida se inserida na data da assinatura 
eletrônica. Intime-se e cumpra-se. . Eu _____, ABRAAO LUIZ DE SOUZA, que digitei e assino por determinação judicial. Porto 
Nacional-TO, data pelo sistema. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE: 15 (QUINZE) 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... FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, 
que por esta Central de Execuções Fiscais da Comarca de Porto Nacional-TO, processam os autos de Execução Fiscal nº 
5002336-79.2012.8.27.2737, proposta pelo MUNICIPIO DE PORTO NACIONAL-TO em face de JOSAFA RODRIGUES, 
CNPJ/CPF nº 15165442187, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada para tomar ciência do inteiro teor da r. sentença 
proferida no evento n.º 45 dos autos em epígrafe, a seguir transcrito: Considerando que, a teor do que dispõe o artigo 924, inciso 
II, do Novo Código de Processo Civil, obtendo o credor a satisfação da obrigação, extingue-se a execução; tendo em vista a 
realização de penhora online e conversão em depósito judicial do valor total do débito objeto desta ação, devidamente atualizado 
à época e acrescido de honorários advocatícios e, ainda, diante da ausência de manifestação da parte executada, apesar de 
devidamente intimada de tal penhora, forçoso concluir pela extinção da presente ação. ANTE O EXPOSTO, estando satisfeita a 
obrigação mediante a penhora online dos valores constritos, com fulcro nos artigos 924, inciso II, e 925, ambos do Novo 
Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA A PRESENTE EXECUÇÃO FISCAL.  Havendo constrição judicial de bens ou 
valores, providenciem-se as liberações necessárias. Caso a constrição recaia sobre bem imóvel, oficie-se ao CRI determinando o 
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seu cancelamento, cuja averbação ficará condicionada ao prévio recolhimento dos respectivos emolumentos pela parte 
interessada.  Após a preclusão da presente decisão, expeça-se Alvará Judicial em favor da FAZENDA PÚBLICA 
EXEQUENTE, para levantamento dos valores constritos via BacenJud. Custas pela parte executada.  Publique-se. Registre-se. 
Intimem-se. Havendo renúncia ao prazo recursal ou decorrido in albis, certifique-se o trânsito em julgado, procedam-se às baixas 
necessárias e arquivem-se os autos.  Porto Nacional, data certificada pelo sistema. . Eu _____, ABRAAO LUIZ DE SOUZA, que 
digitei e assino por determinação judicial. Porto Nacional-TO, data pelo sistema. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE: 15 (QUINZE) 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... FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, 
que por esta Central de Execuções Fiscais da Comarca de Porto Nacional-TO, processam os autos de Execução Fiscal nº 
0004964-82.2019.8.27.2737, proposta pelo MUNICIPIO DE PORTO NACIONAL-TO em face de ADAUTON LINHARES DA 
SILVA, CNPJ/CPF nº 11902655168, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada para tomar ciência do inteiro teor da r. 
sentença proferida no evento n.º 16 dos autos em epígrafe, a seguir transcrito: ANTE O EXPOSTO, estando satisfeita a 
obrigação pelo pagamento, HOMOLOGO O PEDIDO DE EXTINÇÃO FORMULADO PELA EXEQUENTE, com fulcro nos 
artigos 924, inciso II, e 925 do Código de Processo Civil, o que faço para julgar extinta a obrigação referente à(s) CDA(s) que 
acompanha(m) a presente inicial. Havendo constrição judicial de bens ou valores, providenciem-se as liberações necessárias, 
observando-se no caso de penhora via BACENJUD que o(s) respectivo(s) alvará(s) deverá(ão) ser expedido(s) conforme 
requerido pela Exequente, e, no caso de ausência de requerimento da Fazenda Pública, deverá ser expedido em favor da parte 
executada. Caso a constrição recaia sobre bem imóvel, oficie-se ao CRI determinando o seu cancelamento, cuja averbação 
ficará condicionada ao prévio recolhimento dos respectivos emolumentos pela parte interessada. Ante o princípio da causalidade 
e considerando que o executado deu causa ao ajuizamento da ação, condeno-o ao pagamento das custas processuais, 
inclusive finais, salvo o eventual deferimento dos benefícios da justiça gratuita, além dos honorários advocatícios já fixados. 
Havendo renúncia ao prazo recursal, ou decorrido in albis, certifique-se o trânsito em julgado, procedam-se as baixas 
necessárias, adotem-se as providências com relação às custas finais e arquivem-se os autos. Sentença válida se inserida na 
data da assinatura eletrônica. Intime-se e cumpra-se. Porto Nacional-TO, data certificada pelo sistema. Eu _____, ABRAAO 
LUIZ DE SOUZA, que digitei e assino por determinação judicial. Porto Nacional-TO, data pelo sistema. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE: 15 (QUINZE) 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... FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, 
que por esta Central de Execuções Fiscais da Comarca de Porto Nacional-TO, processam os autos de Execução Fiscal nº 
0009790-88.2018.8.27.2737, proposta pelo MUNICIPIO DE PORTO NACIONAL-TO em face de DENILTON ROSA DOS 
SANTOS, CNPJ/CPF nº 67125832334, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada para tomar ciência do inteiro teor da r. 
sentença proferida no evento n.º 24 dos autos em epígrafe, a seguir transcrito: ANTE O EXPOSTO, estando satisfeita a 
obrigação pelo pagamento, HOMOLOGO O PEDIDO DE EXTINÇÃO FORMULADO PELA EXEQUENTE, com fulcro nos 
artigos 924, inciso II, e 925 do Código de Processo Civil, o que faço para julgar extinta a obrigação referente à(s) CDA(s) que 
acompanha(m) a presente inicial. Havendo constrição judicial de bens ou valores, providenciem-se as liberações necessárias, 
observando-se no caso de penhora via BACENJUD que o(s) respectivo(s) alvará(s) deverá(ão) ser expedido(s) conforme 
requerido pela Exequente, e, no caso de ausência de requerimento da Fazenda Pública, deverá ser expedido em favor da parte 
executada. Caso a constrição recaia sobre bem imóvel, oficie-se ao CRI determinando o seu cancelamento, cuja averbação 
ficará condicionada ao prévio recolhimento dos respectivos emolumentos pela parte interessada. Ante o princípio da causalidade 
e considerando que o executado deu causa ao ajuizamento da ação, condeno-o ao pagamento das custas processuais, 
inclusive finais, salvo o eventual deferimento dos benefícios da justiça gratuita, além dos honorários advocatícios já fixados. 
Havendo renúncia ao prazo recursal, ou decorrido in albis, certifique-se o trânsito em julgado, procedam-se as baixas 
necessárias, adotem-se as providências com relação às custas finais e arquivem-se os autos. Sentença válida se inserida na 
data da assinatura eletrônica. Intime-se e cumpra-se. . Eu _____, ABRAAO LUIZ DE SOUZA, que digitei e assino por 
determinação judicial. Porto Nacional-TO, data pelo sistema. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE: 15 (QUINZE) 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... FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, 
que por esta Central de Execuções Fiscais da Comarca de Porto Nacional-TO, processam os autos de Execução Fiscal nº 
0004756-98.2019.8.27.2737, proposta pelo MUNICIPIO DE PORTO NACIONAL-TO em face de LUIZ SPEDITE DE LIMA, 
CNPJ/CPF nº 19103310825, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada para tomar ciência do inteiro teor da r. sentença 
proferida no evento n.º 11 dos autos em epígrafe, a seguir transcrito:   ANTE O EXPOSTO, estando satisfeita a obrigação pelo 
pagamento, HOMOLOGO O PEDIDO DE EXTINÇÃO FORMULADO PELA EXEQUENTE, com fulcro nos artigos 924, inciso II, 
e 925 do Código de Processo Civil, o que faço para julgar extinta a obrigação referente à(s) CDA(s) que acompanha(m) a 
presente inicial.     Havendo constrição judicial de bens ou valores, providenciem-se as liberações necessárias, observando-se 
no caso de penhora via BACENJUD que o(s) respectivo(s) alvará(s) deverá(ão) ser expedido(s) conforme requerido pela 
Exequente, e, no caso de ausência de requerimento da Fazenda Pública, deverá ser expedido em favor da parte 
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executada.     Caso a constrição recaia sobre bem imóvel, oficie-se ao CRI determinando o seu cancelamento, cuja averbação 
ficará condicionada ao prévio recolhimento dos respectivos emolumentos pela parte interessada.  Ante o princípio da causalidade 
e considerando que o executado deu causa ao ajuizamento da ação, condeno-o ao pagamento das custas processuais, inclusive 
finais, salvo o eventual deferimento dos benefícios da justiça gratuita, além dos honorários advocatícios já fixados. Havendo 
renúncia ao prazo recursal, ou decorrido in albis, certifique-se o trânsito em julgado, procedam-se as baixas necessárias, 
adotem-se as providências com relação às custas finais e arquivem-se os autos. Sentença válida se inserida na data da 
assinatura eletrônica. Intime-se e cumpra-se. . Eu _____, ABRAAO LUIZ DE SOUZA, que digitei e assino por determinação 
judicial. Porto Nacional-TO, data pelo sistema. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE: 15 (QUINZE) 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... FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, 
que por esta Central de Execuções Fiscais da Comarca de Porto Nacional-TO, processam os autos de Execução Fiscal nº 
0006587-21.2018.8.27.2737, proposta pelo MUNICIPIO DE PORTO NACIONAL-TO em face de BEATRIZ TEREZA TREVISAN, 
CNPJ/CPF nº 30945313004, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada para tomar ciência do inteiro teor da r. sentença 
proferida no evento n.º 28 dos autos em epígrafe, a seguir transcrito: ANTE O EXPOSTO, estando satisfeita a obrigação pelo 
pagamento, HOMOLOGO O PEDIDO DE EXTINÇÃO FORMULADO PELA EXEQUENTE, com fulcro nos artigos 924, inciso II, 
e 925 do Código de Processo Civil, o que faço para julgar extinta a obrigação referente à(s) CDA(s) que acompanha(m) a 
presente inicial. Havendo constrição judicial de bens ou valores, providenciem-se as liberações necessárias, observando-se no 
caso de penhora via BACENJUD que o(s) respectivo(s) alvará(s) deverá(ão) ser expedido(s) conforme requerido pela Exequente, 
e, no caso de ausência de requerimento da Fazenda Pública, deverá ser expedido em favor da parte executada. Caso a 
constrição recaia sobre bem imóvel, oficie-se ao CRI determinando o seu cancelamento, cuja averbação ficará condicionada ao 
prévio recolhimento dos respectivos emolumentos pela parte interessada. Ante o princípio da causalidade e considerando que o 
executado deu causa ao ajuizamento da ação, condeno-o ao pagamento das custas processuais, inclusive finais, salvo o 
eventual deferimento dos benefícios da justiça gratuita, além dos honorários advocatícios já fixados. Havendo renúncia ao prazo 
recursal, ou decorrido in albis, certifique-se o trânsito em julgado, procedam-se as baixas necessárias, adotem-se as 
providências com relação às custas finais e arquivem-se os autos. Sentença válida se inserida na data da assinatura 
eletrônica. Intime-se e cumpra-se. . Eu _____, ABRAAO LUIZ DE SOUZA, que digitei e assino por determinação judicial. Porto 
Nacional-TO, data pelo sistema. 
 

NÚCLEO DE APOIO ÀS COMARCAS - NACOM 
Editais de citações com prazo de 15 dias 

EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO: (15) QUINZE DIAS  
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA  
AUTOS Nº: 0018314-69.2016.8.27.2729 
CHAVE: 919361764216 
AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA  
REQUERENTE: REGINALDO ALVES DA SILVA 
 REQUERIDO: ANDRE ALUIZIO SANTOS SANTANA 
FINALIDADE:O Dr. RODRIGO DA SILVA PEREZ ARAUJO– Juiz de Direito em auxílio a 2ª Escrivania Cível da Comarca de 
Palmas, Estado do Tocantins, na forma da Lei,etc.DETERMINA a CITAÇÃO da parte requerida :ANDRE ALUIZIO SANTOS 
SANTANA, CPF n° 017.369.931-60 atualmente em lugar incerto e não sabido, para nos termos da ação supramencionada, bem 
como para, no prazo 15 (quinze) dias úteis, pagar o valor descrito na petição inicial -R$ 5.539,93 (cinco mil quinhentos e trinta e 
nove centavos e noventa e três centavos)exequente que cumpriu o disposto no artigo 509, caput, CPC, sob pena de aplicação de 
multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, bem como de honorários advocatícios de 10% (dez por cento) também 
sobre o valor do débito, ambos os acréscimos nos termos do artigo 523, § 1º, CPC,sem prejuízo de penhora e avaliação de 
tantos bens quantos bastarem para satisfazer a dívida e demais encargos. DESPACHO: Caso a parte devedora não efetue o 
pagamento dentro dos 15 (quinze) dias acima fixados: a) Promover a penhora de ativos financeiros, inicialmente, via Bacenjud 
(penhora online).Se infrutífera ou ínfima a penhora de ativos financeiros, PROCEDA-SE à busca de veículos pelo 
sistema Renajud, até o necessário à garantia da dívida, tudo conforme Despacho - evento 91.E para que chegue ao 
conhecimento de todos expediu-se o presente Edital, que será publicado na forma da lei e afixado cópia no placar do fórum local. 
Eu, THERESA D’AVILA CUNHA ROCHA FARIAS, servidora do NACOM, que digitei e subscrevi. Palmas, 04 de março de 2021. 
Assinado eletronicamente por RODRIGO DA SILVA PEREZ ARAUJO  Juiz de Direito. 
 

Editais de citações com prazo de 20 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS 
AUTOS Nº 0001269-52.2016.8.27.2729 
CHAVE :907106536916 
AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA 
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REQUERENTE: HÉLIO JOSÉ PIMENTA 
REQUERIDOS:MARCOS ROBERTO TEODORO e MRT CONSTRUTORA LTDA 
FINALIDADE: O Dr. RODRIGO DA SILVA PEREZ ARAUJO– Juiz de Direito em auxílio a 2ª Escrivania Cível da Comarca de 
Palmas, Estado do Tocantins, na forma da Lei, etc. DETERMINA a CITAÇÃO das partes requeridas: MARCOS ROBERTO 
TEODORO portador do CPF: 694.198.841 - 04 e MRT CONSTRUTORA LTDA. pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 
CNPJ 05.750.186/0001-10, para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis , pagar o valor do débito de R$ 25.000,00 (Vinte e cinco mil 
reais), conforme cálculos atualizados juntados pela parte exequente que cumpriu o disposto no artigo 509, caput, NCPC, sob 
pena de aplicação de multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, bem como de honorários advocatícios de 10% (dez 
por cento) também sobre o valor do débito, ambos os acréscimos nos termos do artigo 523, § 1º, NCPC. Caso a parte devedora 
não efetue o pagamento dentro dos 15 (quinze) dias acima fixados: a) Promover a penhora de ativos financeiros, inicialmente, via 
Bacenjud (penhora online). Caso seja infrutífera, expedir mandado de penhora e avaliação de tantos bens quantos bastarem 
para satisfazer a dívida e demais encargos (art. 523, § 3º, N CPC); b) Depositar os bens constritados na forma da lei, tudo 
conforme Decisão - evento 53 e Despacho - evento 81. E para que chegue ao conhecimento de todos expediu-se o presente 
Edital, que será publicado na forma da lei e afixado cópia no placar do fórum local. Eu THERESA D’AVILA CUNHA ROCHA 
FARIAS, servidora do NACOM digitei e subscrevi. Palmas-TO, 04 de março de 2021. Assinado eletronicamente por RODRIGO 
DA SILVA PEREZ ARAUJO Juiz de Direito. 
 

SEÇÃO ADMINISTRATIVA 

PRESIDÊNCIA 
Decretos 

 
Decreto Judiciário Nº 198, de 5 de março de 2021 
Institui as Coordenadorias de Apoio à Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
  
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e considerando 
o disposto no art. 12 do Regimento Interno, 
CONSIDERANDO que muitas das atividades desenvolvidas pela Presidência do Tribunal de Justiça podem ser compartilhadas 
com os magistrados de 1ª e 2ª instância, cuja experiência, conhecimento e labor são relevantes para a consecução dos projetos 
da Administração; 
CONSIDERANDO que a distribuição de tarefas acentua a eficiência e a celeridade na realização dessas atividades, resultando 
em melhores serviços, com sensível benefício para a prestação jurisdicional; 
CONSIDERANDO a necessidade de atualização do Decreto Judiciário nº 85, de 17 de março de 2008, que instituiu as 
coordenadorias de apoio à presidência deste Tribunal de Justiça; 
CONSIDERANDO o contido no processo SEI nº 21.0.000004744-6, 
RESOLVE: 
Art. 1º Instituir as Coordenadorias de Apoio à Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, exercidas por 
magistrados designados por ato do Presidente do Tribunal, aos quais caberão as seguintes atribuições: 
I - cooperar com a Presidência no desenvolvimento de projetos de interesse do Poder Judiciário, propondo soluções para o 
aperfeiçoamento das atividades relacionadas a sua área de atuação; 
II - buscar a integração dos magistrados da área específica; 
III - sugerir temas para a realização de eventos jurídicos e prestar colaboração nos trabalhos correspondentes; 
IV - relacionar-se com os órgãos e diretorias do Tribunal de Justiça, bem como com entidades e órgãos externos ao Poder 
Judiciário do Tocantins, para tratar de temas relativos a sua coordenadoria; 
V - relatar à Presidência, ao final de cada semestre, as atividades desenvolvidas pela coordenadoria. 
Art. 2º São coordenadorias de apoio à Presidência: 
I – Coordenadoria Estadual da Infância e Juventude; 
II - Coordenadoria Estadual do Sistema dos Juizados Especiais e Turmas Recursais; 
III – Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar; 
IV – Coordenadoria do Comitê Executivo para Monitoramento das Ações da Saúde no Estado do Tocantins (CEMAS-TO). 
Art. 3º As informações relativas a cada coordenadoria serão divulgadas no site do Tribunal de Justiça, devendo, para tanto, 
serem criados links de acesso pela Diretoria de Tecnologia da Informação (DTINF) no prazo de 10 (dez) dias, contados da 
publicação deste ato. 
Parágrafo único. Cada coordenadoria terá um endereço eletrônico institucional. 
Art. 4º Este Decreto Judiciário entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 5º Ficam revogados os Decretos Judiciários nº 85, de 17 de março de 2008,  e nº 197, de 4 de março de 2021, e a Portaria 
nº 52, de 16 de janeiro de 2014. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 
Presidente 
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Portarias 
 
PORTARIA FÉRIAS Nº 379/2021, de 04 de março de 2021 

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais, 
especialmente o disposto no art. 12, § 1º, inciso III, do Regimento Interno desta Corte, e considerando solicitação contida no 
sistema eGESP,  

RESOLVE: 
Art. 1º Suspender as férias do magistrado Sergio Aparecido Paio, matrícula nº 34565, relativas ao exercício de 2021, 

marcadas para o período de 15/03 a 13/04/2021, para serem usufruídas em época oportuna, em razão de interesse da 
administração.  

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

Desembargador JOAO RIGO GUIMARAES 
Presidente 

 
PORTARIA FÉRIAS Nº 380/2021, de 04 de março de 2021 

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais, 
especialmente o disposto no art. 12, § 1º, inciso III, do Regimento Interno desta Corte, e considerando solicitação contida no 
sistema eGESP,  

RESOLVE: 
Art. 1º Suspender as férias do magistrado Marcelo Eliseu Rostirolla, matrícula nº 352452, relativas ao exercício de 2021, 

marcadas para o período de 22/03 a 20/04/2021, para serem usufruídas em época oportuna, em razão de interesse da 
administração.  

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

Desembargador JOAO RIGO GUIMARAES 
Presidente 

 
PORTARIA FÉRIAS Nº 381/2021, de 04 de março de 2021 

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais, 
especialmente o disposto no art. 12, § 1º, inciso III, do Regimento Interno desta Corte, e considerando solicitação contida no 
sistema eGESP,  

RESOLVE: 
Art. 1º Suspender as férias do magistrado Jefferson David Asevedo Ramos, matrícula nº 352402, relativas ao exercício 

de 2021, marcadas para o período de 23/03 a 21/04/2021, para serem usufruídas em época oportuna, em razão de interesse da 
administração.  

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

Desembargador JOAO RIGO GUIMARAES 
Presidente 

 
PORTARIA FÉRIAS Nº 382/2021, de 04 de março de 2021 

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais, 
especialmente o disposto no art. 12, § 1º, inciso III, do Regimento Interno desta Corte, e considerando solicitação contida no 
sistema eGESP,  

RESOLVE: 
Art. 1º Suspender as férias do magistrado Jossanner Nery Nogueira Luna, matrícula nº 291148, relativas ao exercício de 

2021, marcadas para o período de 05/04 a 04/05/2021, para serem usufruídas em época oportuna, em razão de interesse da 
administração.  

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

Desembargador JOAO RIGO GUIMARAES 
Presidente 

 
PORTARIA FÉRIAS Nº 383/2021, de 04 de março de 2021 

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais, 
especialmente o disposto no art. 12, § 1º, inciso III, do Regimento Interno desta Corte, e considerando solicitação contida no 
sistema eGESP,  

RESOLVE: 
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Art. 1º Suspender as férias do magistrado Marcio Barcelos Costa, matrícula nº 23180, relativas ao exercício de 2021, 
marcadas para o período de 05/04 a 04/05/2021, para serem usufruídas em 01 a 30/03/2022, em razão de interesse da 
administração.  

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

Desembargador JOAO RIGO GUIMARAES 
Presidente 

 
PORTARIA FÉRIAS Nº 384/2021, de 04 de março de 2021 

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais, 
especialmente o disposto no art. 12, § 1º, inciso III, do Regimento Interno desta Corte, e considerando solicitação contida no 
sistema eGESP,  

RESOLVE: 
Art. 1º Fica o magistrado Ricardo Ferreira Leite autorizado a usufruir suas férias no período de 05/04 a 04/05/2021, 

referentes ao exercício de 2021.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Desembargador JOAO RIGO GUIMARAES 
Presidente 

 

CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA 
Portarias 

Portaria Nº 429/2021 - CGJUS/ASPCGJUS, de 24 de fevereiro de 2021 
Designa servidores, no âmbito da Corregedoria-Geral da Justiça, para gestão de diretriz da Corregedoria Nacional de Justiça. 
  
A Excelentíssima Senhora Desembargadora Corregedora-Geral da Justiça do Estado do Tocantins, no uso de suas atribuições 
legais e regimentais e, 
CONSIDERANDO o inciso II do art. 5º do Regimento Interno da Corregedoria-Geral da Justiça e o §3º do art. 17 do Regimento 
do Tribunal de Justiça, que confere a competência ao Corregedor em baixar atos necessários que visem disciplinar os trabalhos 
afetos à Corregedoria-Geral da Justiça; 
CONSIDERANDO o contido no SEI 21.0.000002494-2. 
  
RESOLVE: 
Art. 1º Designar a Juíza Auxiliar da Corregedoria-Geral, ROSA MARIA RODRIGUES GAZIRE ROSSI, e o Chefe de Gabinete da 
Corregedoria, AFONSO ALVES DA SILVA JÚNIOR, para coordenar, sem prejuízo de suas funções, o cumprimento da 
DIRETRIZ ESTRATÉGICA CNJ 2/2021 da Corregedoria Nacional de Justiça, autorizando-o a adotar todas as providências 
necessárias que resultem na preparação e cumprimento da referida diretriz. 
Parágrafo único. Caberá a servidora ANA CARINA MENDES SOUTO, Assessora Jurídica na Assessoria de Projetos da 
CGJUS, o monitoramento e acompanhamento da DIRETRIZ ESTRATÉGICA CNJ 2/2021 da Corregedoria Nacional de Justiça 
até seu completo cumprimento. 
Publique-se. Cumpra-se. 

  
Desembargadora ETELVINA MARIA SAMPAIO FELIPE 

Corregedora-Geral da Justiça 
 

Republições 
Portaria Nº 482/2021 - CGJUS/ASPCGJUS, de 01 de março de 2021 
A CORREGEDORA-GERAL DA JUSTIÇA, no uso de suas atribuições legais e regimentais, 
CONSIDERANDO, o art. 2º do Provimento nº 3, de 29 de junho de 2017, a qual cria, no âmbito da Corregedoria Geral da Justiça, 
a Coordenadoria da Cidadania; 
CONSIDERANDO o inciso II do art. 5º do Regimento Interno da Corregedoria-Geral da Justiça e o §3º do art. 17 do Regimento 
do Tribunal de Justiça, que confere a competência ao Corregedor em baixar atos necessários que visem disciplinar os trabalhos 
afetos à Corregedoria-Geral da Justiça; 
CONSIDERANDO o contido no SEI 21.0.000004377-7 
RESOLVE: 
Art. 1º Designar, sem prejuízo das suas funções jurisdicionais, a Juíza de Direito da Comarca de Novo Acordo, ALINE MARINHO 
BAILÃO IGLESIAS, como Coordenadora da Coordenadoria da Cidadania. 
Art. 2º Fica revogado a Portaria/CGJUS nº 3505/2017, de 29 de junho de 2017. 
Art. 3º Este ato entra em vigor na data de sua publicação. 
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Publique-se. Cumpra-se. 
Desembargadora ETELVINA MARIA SAMPAIO FELIPE 

Corregedora-Geral da Justiça 
 

DIRETORIA GERAL 
Portarias 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 197/2021, de 05 de março de 2021 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com 
o disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2021/86753 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Revogar a Portaria 192/2021, publicada no DJ 4914 de 03/03/2021, conforme solicitação contida no Protocolo nº 
2021/86753 no sistema eGESP.  
Publique-se. Cumpra-se. 

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
Portaria Nº 480/2021 - PRESIDÊNCIA/DIGER/DIADM/DCC, de 01 de março de 2021 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais, 
CONSIDERANDO o disposto no art. 67, §§ 1º e 2º da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993; 
CONSIDERANDO a necessidade de acompanhar e monitorar a execução de contratos celebrados entre o Tribunal de Justiça 
Tocantinense e fornecedores de bens e/ou serviços; 
CONSIDERANDO, ainda, o contrato nº 44/2021, referente ao Processo Administrativo 20.0.000002674-4, celebrado por este 
Tribunal de Justiça e a empresa Sobral Chaves e Carimbos Ltda - EPP, que tem por objeto a aquisição de carimbos para atender 
as necessidades do Poder Judiciário do Estado do Tocantins. 
RESOLVE: 
Art. 1º. Designar o servidor Luzândio Brito dos Santos, matrícula nº 185439, como gestor do contrato nº 44/2021, e o 
servidor Neilimar Monteiro de Figueiredo, matrícula nº 155843, como substituto, para, nos termos do “caput” do artigo 67 da Lei 
nº. 8.666/93, conhecerem as obrigações mútuas previstas no instrumento de contratual, acompanhar e fiscalizar até a sua 
completa execução. 
Parágrafo único – Verificada a ocorrência de falta ou defeito na execução do contrato, o gestor notificará a contratada para 
regularização do apontamento, caso em que, não sendo atendido ou justificado, no prazo estabelecido, deverá informar à 
autoridade competente sobre o ocorrido, para fins de aplicação das penalidades. 
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário. 
Publique-se. Cumpra-se. 

 Jonas Demostene Ramos 
 Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 198/2021, de 05 de março de 2021 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com 
o disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2021/86459 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao servidor Divina Aparecida Santana de Carvalho, CHEFE DE SERVIÇO, Matrícula 354456, o valor 
de R$ 225,29, relativo ao pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 253,22, descontado o valor de R$ 
154,54, conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Wanderlandia-TO, no 
período de 23/02/2021 a 24/02/2021, com a finalidade de proceder a vistoria técnica junto à empresa responsável pelos serviços 
de reforma do prédio que abriga o fórum comarca de destino, nos termos do SEI n°. 190000039588-1.  

Art. 2º Conceder ao servidor Zailon Labre Batista Miranda, CHEFE DE DIVISÃO, Matrícula 358520, o valor de R$ 
225,29, relativo ao pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 253,22, descontado o valor de R$ 154,54, 
conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Wanderlandia-TO, no período de 
23/02/2021 a 24/02/2021, com a finalidade de proceder a vistoria técnica junto à empresa responsável pelos serviços de reforma 
do prédio que abriga o fórum comarca de destino, nos termos do SEI n°. 190000039588-1.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 
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PORTARIA DIÁRIAS Nº 199/2021, de 05 de março de 2021 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com 
o disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2021/86511 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao servidor Carlos Cavalcante de Abreu, SECRETÁRIO TJ, Matrícula 353575, o valor de R$ 49,34, 
relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 253,22, descontado o valor de R$ 77,27, conforme determina 
o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Gurupi-TO, no período de 24/02/2021 a 24/02/2021, 
com a finalidade de realizar manutenção emergencial em equipamento de áudio e vídeo no salão do tribunal do Júri da comarca 
de destino, nos termos do SEI n°. 200000023519-0.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 200/2021, de 05 de março de 2021 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com 
o disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2021/86403 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao servidor CEDIDO Julio Cesar Lima de Alencar, Matrícula 168634, o valor de R$ 753,14, relativo 
ao pagamento de 4,5 (quatro e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 253,22, descontado o valor de R$ 386,35, conforme 
determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Colinas do Tocantins-TO, no período de 
22/02/2021 a 26/02/2021, com a finalidade de efetuar manutenção predial preventiva no prédio do fórum da comarca de destino, 
nos termos do SEI n°. 2100000000709.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 201/2021, de 05 de março de 2021 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com 
o disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2021/86864 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Eliane Gomes Alfais, Matrícula 991852, o valor de R$ 126,61, relativo ao 
pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 253,22, por seu deslocamento de Gurupi-TO para Figueiropolis-TO, no 
período de 11/03/2021 a 11/03/2021, com a finalidade de realizar avaliação psicológica, determinada no processo 0000010-
82.2021.827.2717.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 202/2021, de 05 de março de 2021 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com 
o disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2021/86858 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Estefania Rodrigues da Silva, Matrícula 990426, o valor de R$ 126,61, 
relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 253,22, por seu deslocamento de Araguacema-TO para Pau 
D Arco-TO, no período de 04/03/2021 a 04/03/2021, com a finalidade de realizar estudo social, determinado no processo 
0022947-27.2018.827.2706.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
 
 
 



ANO XXXIII-DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 4916 PALMAS-TO, SEXTA-FEIRA, 05 DE MARÇO DE 2021 44 

 

 
 

PORTARIA DIÁRIAS Nº 203/2021, de 05 de março de 2021 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com 
o disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2021/86863 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Rosamaura Alves dos Anjos, Matrícula 990399, o valor de R$ 379,83, 
relativo ao pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 253,22, por seu deslocamento de Araguacema-TO 
para Caseara-TO, no período de 10/03/2021 a 11/03/2021, com a finalidade de realizar estudo social, determinado no processo 
0002905-89.2020.8.27.2704.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 204/2021, de 05 de março de 2021 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com 
o disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2021/86866 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Creusa de Sousa Pinheiro, Matrícula 990222, o valor de R$ 379,83, relativo 
ao pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 253,22, por seu deslocamento de Goiatins-TO para Campos 
Lindos-TO, no período de 07/03/2021 a 08/03/2021, com a finalidade de realizar estudo social, determinado no processo 
0003490-93.2020.8.27.2720.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 205/2021, de 05 de março de 2021 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com 
o disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2021/86962 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao colaborador eventual Adailton Bandeira de Sousa, Matrícula 361254, o valor de R$ 126,61, 
relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 253,22, por seu deslocamento de Augustinopolis-TO para 
Sampaio-TO, no período de 10/03/2021 a 10/03/2021, com a finalidade de realizar estudo pedagógico, determinado no processo 
00054796720208272710.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 206/2021, de 05 de março de 2021 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com 
o disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2021/86859 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao colaborador eventual Wellington Flávio Cardoso dos Santos, Matrícula 361214, o valor de R$ 
126,61, relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 253,22, por seu deslocamento de Campos Lindos-TO 
para Zona Rural-TO, no período de 11/03/2021 a 11/03/2021, com a finalidade de realizar avaliação psicológica, determinada no 
processo 0003490-93.2020.8.27.2720.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 207/2021, de 05 de março de 2021 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com 
o disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2021/86857 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 
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Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Ana Paula Arruda Lima Dias Randis, Matrícula 361193, o valor de R$ 
379,83, relativo ao pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 253,22, por seu deslocamento de 
Araguacema-TO para Caseara-TO, no período de 09/03/2021 a 10/03/2021, com a finalidade de realizar estudo pedagógico 
determinado no processo 0002905-89.2020.8.27.2704.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 208/2021, de 05 de março de 2021 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com 
o disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2021/86861 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Silvia Borges de Oliveira, Matrícula 358478, o valor de R$ 126,61, relativo ao 
pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 253,22, por seu deslocamento de Paraiso do Tocantins-TO para 
Divinopolis do Tocantins-TO, no período de 06/03/2021 a 06/03/2021, com a finalidade de realizar estudo social, determinado no 
processo 0007733-47.2020.8.27.2731.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 209/2021, de 05 de março de 2021 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com 
o disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2021/86862 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Márcia Carol Bispo dos Anjos, Matrícula 358031, o valor de R$ 126,61, 
relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 253,22, por seu deslocamento de Araguaina-TO para Nova 
Olinda-TO, no período de 07/03/2021 a 07/03/2021, com a finalidade de realizar avaliação psicológica, determinada no processo 
0018233-53.2020.8.27.2706.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 210/2021, de 05 de março de 2021 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com 
o disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2021/86860 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Rafael Figueiras Falcão Oliveira, Matrícula 355991, o valor de R$ 126,61, 
relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 253,22, por seu deslocamento de Miranorte-TO para Dois 
Irmaos do Tocantins-TO, no período de 08/03/2021 a 08/03/2021, com a finalidade de realizar avaliação psicológica ,determinada 
no processo 0004201-80.2020.827.2726.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 

DIRETORIA ADMINISTRATIVA 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

Avisos de licitações 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2021 – SRP 

                                                                                                                                                    COM PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA 
PARA ME/EPP  

  
Processo nº 20.0.000011858-4- UASG 925814 
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 006/2021 - SRP 
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Tipo: Menor Preço/Maior Desconto Por Item/Grupo de Itens. 
Modo de Disputa: Aberto 
Legislação: Lei n º 10.520/2002 - c/c 8.666/93 
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS visando a contratação futura de empresa especializada na prestação de serviços de 
reforma das longarinas de auditório, com fornecimento de material, para atendimento das demandas deste Poder 
Judiciário. 
Disponibilidade do Edital: Dia 08 de março de 2021. (www.comprasnet.gov.br) 
Data da abertura da sessão: Dia 22 de março de 2021, às 13:30 horas (horário Brasília) 
Local: www.comprasgovernamentais.gov.br / Sala da Comissão de Licitação localizada no Edifício Amaro Empresarial, situada 
na Quadra 103 Norte, Rua NO 11, Lote 2, 7º Andar, Plano Diretor Norte, Palmas/TO, CEP 77.001-036. 
Nota: Outras informações na Comissão de Licitação deste Tribunal, pelo telefone (063)3218-4590, das 12:00 às 18:00 horas, ou 
pela Internet no site www.tjto.jus.br. 
Palmas – TO, 05 de março de 2021. 

Ênio Carvalho de Souza 
Pregoeiro 

  
 

DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS 
Portarias 

PORTARIA FÉRIAS Nº 385/2021, de 05 de março de 2021 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e na forma 
da lei,  
CONSIDERANDO o disposto no artigo n° 91 da Lei Complementar nº 10/1996 c/c o artigo n° 86, do Estatuto dos Servidores 
Públicos, Lei 1.818/2007; 
CONSIDERANDO o disposto o artigo nº 59, inciso XXVI da Resolução 17/2009; 
CONSIDERANDO o disposto no Decreto Judiciário nº 99/2013, publicado no DJ nº 3045, de 07 de fevereiro de 2013 e conforme 
solicitação contida no sistema eGESP, 
RESOLVE: 
Art. 1º Suspender as férias do servidor VINÍCIUS FERNANDES BARBOZA, matrícula nº 352403, relativas ao período aquisitivo 
2018/2019, marcadas para o período de 02 a 12/03/2021, a partir de 02/03/2021 até 12/03/2021, assegurado o usufruto dos dias 
remanescentes para o período de 07 a 17/03/2022, em razão de interesse da administração.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA FÉRIAS Nº 386/2021, de 05 de março de 2021 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e na forma 
da lei,  
CONSIDERANDO o disposto no artigo n° 91 da Lei Complementar nº 10/1996 c/c o artigo n° 86, do Estatuto dos Servidores 
Públicos, Lei 1.818/2007; 
CONSIDERANDO o disposto o artigo nº 59, inciso XXVI da Resolução 17/2009; 
CONSIDERANDO o disposto no Decreto Judiciário nº 99/2013, publicado no DJ nº 3045, de 07 de fevereiro de 2013 e conforme 
solicitação contida no sistema eGESP, 
RESOLVE: 
Art. 1º Suspender as férias da servidora ADRIANA SANTANA SALES, matrícula nº 150760, relativas ao período aquisitivo 
2019/2020, marcadas para o período de 03 a 24/03/2021, a partir de 03/03/2021 até 24/03/2021, assegurado o usufruto dos dias 
remanescentes para o período de 01 a 22/08/2022, em razão de interesse da administração.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA FÉRIAS Nº 387/2021, de 05 de março de 2021 
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE COLMEIA, 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, 
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RESOLVE: 
Art. 1º Suspender as férias da servidora ELISANGELA VIEIRA DOS SANTOS, matrícula nº 354275, relativas ao período 
aquisitivo 2018/2019, marcadas para o período de 05/03 a 03/04/2021, a partir de 05/03/2021 até 03/04/2021, assegurado o 
usufruto dos dias remanescentes para o período de 01 a 30/06/2021, em razão de interesse da administração.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Marcelo Eliseu Rostirolla 
Diretor do Foro 

 

ESMAT 
Editais 

EDITAL nº 005, de 2021 – SEI Nº 21.0.000001696-6 
  

O diretor geral da Escola Superior da Magistratura Tocantinense (ESMAT), no uso de suas atribuições e em decorrência da Portaria 
Conjunta nº 6/2021 - PRESIDÊNCIA/ASPRE, de 26 de fevereiro de 2021, SUSPENDE as atividades do Workshop Coleta Seletiva 
Solidária – Capacitação sobre resíduos sólidos – Turmas I e II –, programadas para ocorrerem na Turma I nos dias 4 e 5 de março 
e na Turma II nos dias 9 e 10 de março de 2021, a serem realizadas em data oportuna. 
Palmas - TO, 5 de março de 2021. 

  

Desembargador MARCO VILLAS BOAS 
Diretor Geral da Esmat 

 
EDITAL nº 006 de 2021 – SEI Nº 21.0.000004692-0 

   

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 Curso Gestão de Pessoas e Liderança – Turma IV, a se realizar no período de 5 a 20 de abril de 
2021, mediante as condições determinadas neste Edital e nos demais dispositivos legais aplicados à espécie, conforme segue: 
1. DADOS GERAIS 
Nome: Curso Gestão de Pessoas e Liderança – Turma IV. 
Objetivo: Desenvolver a competência Gestão de Pessoas para promover habilidades na aplicação de métodos, políticas, técnicas e 
práticas definidas, por meio do desenvolvimento dos atributos das pessoas; as competências relacionadas ao poder de reflexão, com o 
objetivo de administrar os comportamentos internos e potencializar o capital humano, com conteúdo teórico e prático sobre os 
principais aspectos de liderança e ferramentas de liderança e qualidade de vida no trabalho. 
Período de Inscrições: As inscrições ocorrerão no período de 10 a 23 de março de 2021. 
Inscrições: As inscrições serão realizadas, via web, no endereço eletrônico http://esmat.tjto.jus.br/portal/. Após o período de inscrição, 
a Secretaria Acadêmica enviará e-mail com a confirmação de matrícula. 
Público-Alvo: Servidores (efetivos ou comissionados) e magistrados do Poder Judiciário Tocantinense. 
Carga Horária: 20 horas 
Modalidade: À Distância. 
Local: Ambiente Virtual da Esmat e Plataforma Zoom . 
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 

Magistrados do Poder Judiciário Tocantinense. 5 

Servidores do Poder Judiciário Tocantinense. 35 

  
3. PRÉ-REQUISITOS  
3.1 Ser servidor ou magistrado do Poder Judiciário Tocantinense, com atuação nas unidades administrativas e judiciais com equipes e 
desenvolvimento humano. 
4 FREQUÊNCIA E AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM  
4.1 Os alunos inscritos e matriculados deverão participar das atividades na Turma IV, que ocorrerão no período de 5 a 20 de abril de 
2021, a serem desenvolvidas na modalidade à distância, por meio da Plataforma Zoom e Ambiente Virtual de Aprendizagem da Esmat, 
conforme descrição no item 9; 
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 videoconferências síncronas (pelo Zoom), acesso às videoaulas, participação nos fóruns, realização das atividades, 
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como: leitura dos textos propostos, exercícios de fixação, acesso aos links e cumprimento aos prazos de realização das 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 Zoom, como: videoconferências síncronas, fóruns, 
chats, leitura, produções e realização das avaliações, de acordo com o exigido pelos professores; 
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 Zoom; 
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 pelos professores 
e servirão de respaldo para a certificação dos concluintes. 
5. CRONOGRAMA E CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

Data Horário/Período Conteúdo Programático e/ou Atividades   

5/4 
Segunda-feira 

Das 14h às 17h 

Aula ao vivo por Videoconferência pelo Zoom 
  
Conteúdo 
AUTOCONHECIMENTO DA LIDERANÇA 
Investigando os modelos mentais da liderança; 
A percepção da realidade – distinguindo fatos de opiniões (escada de 
inferência); 
  
COMUNICAÇÃO COMO FERRAMENTA DE LIDERANÇA E GESTÃO DE 
PESSOAS 
O processo da comunicação; 
A escuta qualificada e sua importância nas relações de trabalho; 
Estratégias de comunicação e aprendizagem: Escuta Ativa, Argumentação e 
Indagação; 
Comunicação não violenta – Os quatro passos da CNV – (1) observar sem 
julgar; (2) nomear sentimentos; (3) identificar e expressar necessidades e (4) 
formular pedidos claros e viáveis; 
Comportamentos de alta performance. 

  

9/4 
Sexta-feira 

Das 14h às 17h 

Aula ao vivo por Videoconferência pelo Zoom 
  
Conteúdo 
CONSTRUINDO UMA CULTURA DE FEEDBACK 
O feedback como ferramenta de gestão e desenvolvimento de pessoas; 
Método de discurso para feedback SAIA (Situação – Ação – Impacto – Acordo); 
Construindo uma cultura de feedback. 
  
FUNDAMENTOS DA LIDERANÇA 
Conceitos: chefe, gerente e líder; 
Os novos paradigmas da liderança moderna; 
A função de supervisão e a função de liderança; 
O líder de hoje, CHA (Comportamentos, Habilidades e Atitudes; Metodologia 
FOCO); 
Competências da Liderança. 

  

12/4 
Segunda-feira 

Das 14h às 17h 

Aula ao vivo por Videoconferência pelo Zoom 
  
Conteúdo 
A LIDERANÇA COMO FACILITADOR DO DESENVOLVIMENTO DA EQUIPE 
A tensão criativa e o modelo 6w como meio para deslocamento do estado atual 
para o desejado; 
Trabalhar a forma de falar, podemos dizer tudo o que queremos, o segredo está 
em escolher a forma e a hora certas; 
Os hábitos de pessoas altamente eficazes; 
Essas competências serão as que o cliente desejar que sejam trabalhadas; 
Inteligência emocional – ações e reações; 
Níveis neurológicos – construindo a identidade da liderança; 
Como elaborar um plano de desenvolvimento para o subordinado. 

  



ANO XXXIII-DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 4916 PALMAS-TO, SEXTA-FEIRA, 05 DE MARÇO DE 2021 49 

 

 
 

16/4 
Sexta-feira 

Das 14h às 17h 

Aula ao vivo por Videoconferência pelo Zoom 
  
Conteúdo 
TELETRABALHO 
O Teletrabalho e seus desafios, tendo em vista que é uma nova realidade no 
Judiciário Tocantinense (Instituído em 2019, conforme Resolução nº 065, de 
2019, do TJTO); 
Conceito teórico-prático de teletrabalho; 
Aplicabilidade no âmbito da Justiça; 
Aspectos positivos e obstáculos, 
Estratégias de gerenciamento de pessoas e do trabalho. 

  

19/4 
Segunda-feira 

Das 14h às 17h 

Aula ao vivo por Videoconferência pelo Zoom 
  
Conteúdo 
ESTRATÉGIAS PARA CONSTRUIR UMA CULTURA DE RELACIONAMENTO 
SAUDÁVEL NO TRABALHO 
O líder de equipe e a responsabilidade na condução de pessoas que retornam 
de licença médica e na forma como lidam com o trabalho. (Importante observar 
a reintegração do ex-licenciado aos colegas de trabalho e às tarefas). 
Como prevenir o assédio moral. 

  

De 5 a 20/4/2021 Livre no AVA 

Atividades de Interação e Avaliação de Aprendizagem obrigatórias no 
Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) da Esmat 
  
Acesso às videoaulas; interação com o professor, tutor e demais alunos, via 
fórum, leitura dos textos, acesso aos links e realização das atividades de 
avaliação. 

  

Carga Horária Total 20 horas-aula 

  

FACILITADOR DE APRENDIZAGEM 

Nome Carlos Alberto Legal Filho 

Síntese do 
Currículo 

Consultor, coach e fundador da Legalas Aprendizagem e Educação Corporativa. Pós-Graduado em Gestão 
Estratégica do Conhecimento e da Inovação. Graduado em Administração de Empresas. Coach, certificado pela 
ASTD Certificate Program e em Coaching Ontológico, pelo Instituto Appana. Desde 2014, é professor convidado de 
curso de MBA da Fundação Getúlio Vargas (FGV), nas seguintes disciplinas: (1) Gestão de Saúde e Qualidade de 
Vida; (2) Coaching e Mentoring; (3) Liderança e Motivação; (4) Construção de Equipes de Alto Desempenho; (5) 
Comunicação Interpessoal e Corporativa; (6) Feedback, Assertividade e Gestão De Conflitos. Entre os anos de 
1993 e 2000, atuou na área de Recursos Humanos da Nestlé Brasil. A partir daí, passou a dedicar-se ao ramo de 
consultoria com foco em Educação Corporativa, Educação Executiva e Aprendizagem Organizacional. Possui 
ampla experiência na gestão pública, conduzindo programas em órgãos públicos federais, como: Receita Federal 
do Brasil, Previdência Social e Caixa Econômica Federal. No Judiciário, realizou trabalhos para o Tribunal Regional 
Federal das 3ª e 4ª Regiões. Entre 2016 e 2017, foi responsável pela elaboração, desenvolvimento e repasse 
metodológico do Programa de Desenvolvimento de Lideranças do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em 
parceria com o Senac-SP, que treinou cerca de 250 diretores dos fóruns de SP. Coautor do livro RH: 
Transformando pela Gestão da FGV Editora, onde contribui com o capítulo sobre Saúde Corporativa. 

 

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; 
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 capacitação 
custeadas ou promovidas pela Escola Superior da Magistratura Tocantinense (ESMAT) pelo período de quatro meses, salvo por 
motivo de licença ou de afastamento previstos em Lei; 
6.4 Os casos omissos e as dúvidas de interpretação das normas reguladoras do curso, porventura suscitados, deverão ser 
encaminhados ao Conselho de Cursos da Escola Superior da Magistratura Tocantinense. 
Palmas-TO, 5  de março 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) 
CARLOS GALVÃO CASTRO NETO (Secretário) 
Sessões: quartas-feiras, às 14h00. 
 
 

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

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

3ª TURMA JULGADORA 
Juiz JOCY G. DE ALMEIDA EM SUBST. Des. RONALDO 
EURÍPEDES (Relator) 
Des. EURÍPEDES LAMOUNIER (Vogal) 
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 DIRETORA ADJUNTA: Desª. ETELVINA MARIA 
SAMPAIO FELIPE 
2º DIRETOR ADJUNTO: Juiz JOSÉ RIBAMAR M. Jr  
3º DIRETOR ADJUNTO: Juiz WELLINGTON 
MAGALHÃES 
DIRETORA EXECUTIVA 

ANA BEATRIZ DE O. PRETTO 
 

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

DIRETORIAS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
 

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

 

Divisão Diário da Justiça 
 

JOANA P. AMARAL NETA 
Chefe de Serviço 

 

DIÓGENES MIRANDA TEIXEIRA 
Técnico Judiciário  

 

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

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

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

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