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SEÇÃO JUDICIAL 

2ª CÂMARA CÍVEL 
SECRETÁRIO: CARLOS GALVÃO CASTRO NETO 

Intimações de acórdãos 
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0006250-75.2020.8.27.2700/TO 
RELATORA: DESEMBARGADORA ANGELA MARIA RIBEIRO PRUDENTE 
AGRAVANTE: DANIELLE ALESSA SILVEIRA MACHADO DIAS 

ADVOGADO: VANDERLEY ANICETO DE LIMA – OAB/TO 00843B 
AGRAVADO: ESTADO DO TOCANTINS 
PROC. ESTADO: NIVAIR VIEIRA BORGES  
MP: MINISTÉRIO PÚBLICO 

INTERESSADO: CERAMICA RIO FORMOSO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME  
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
INTERESSADO: TAUMATURGO JOSÉ RUFINO  
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRAZO DE 05 DIAS ÚTEIS ULTRAPASSADO. 
ARTIGO 1.023 DO CPC. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO. NÃO CONHECIMENTO. 1. Não se conhece dos embargos de 
declaração opostos além do prazo recursal de 05 (cinco) dias úteis previsto no artigo 1.023 c/c artigo 219 do CPC, restando 
confirmada a intimação da embargante em 07/11/2020 (sábado), de modo que foi considerada intimada em 09/11/2020 

(segunda-feira), com início da contagem em 10/11/2020 (terça-feira) e término no dia 16/11/2020 (segunda-feira), tornando-se 
intempestivo o recurso aviado somente em 17/11/2020, no 6º dia de decurso do prazo recursal – evento 37. 2. Intempestividade 
configurada, recurso não conhecido. 
ACÓRDÃO: A Egrégia 2ª Turma da 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por unanimidade, 

NÃO CONHECER do presente recurso de Embargos de Declaração, ante a sua flagrante intempestividade, nos termos do voto 
da Relatora. Votaram acompanhando a Relatora o Desembargador Eurípedes Lamounier e o Juiz Jocy Gomes de Almeida. 
Representante da Procuradoria Geral de Justiça: Dra. Vera Nilva Álvares Rocha. Palmas, 10 de março de 2021. 
 

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0011587-45.2020.8.27.2700/TO 
RELATORA: DESEMBARGADORA ANGELA MARIA RIBEIRO PRUDENTE 
AGRAVANTE: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. 
ADVOGADOS: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA – OAB/TO 04867A E CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS 

– OAB/TO 05630A) 
AGRAVADOS: MARLY CARVALHO RODRIGUES MARZOLA E MARLY CARVALHO RODRIGUES MARZOLA EIRELI 
ADVOGADO: ROGER SOUSA KUHN – OAB/TO 05232A 
MP: MINISTÉRIO PÚBLICO 

INTERESSADOS: AJF DE GODOY ME, F. M. GOMES, NAPOLEÃO MACHADO PRATA JÚNIOR, ROBERTO PAULINO DA 
SILVA, RODRIGO MOCO BRAVO, SERGIO TROVO MURASKA, CONFEDERACAO DA AGRICULTURA E PECUARIA DO 
BRASIL E COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE PARAISO DO TOCANTINS E REGIAO LTDA 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 
SUSPENSÃO DO CURSO DO PROCESSO. DEPENDÊNCIA DO JULGAMENTO DE RECURSO ESPECIAL. ARTIGO 313, V, 
ALÍNEA “A”, DO CPC. AUSÊNCIA DE OMISSÃO A SER SANADA. PRETENSÃO INDEVIDA DE REDISCUTIR MATÉRIAS. 
RECURSO IMPROVIDO. 1. Cediço que os embargos de declaração possuem efeito vinculado e restrito, encontrando abrigo no 

artigo 1.022 do CPC e tendo por finalidade precípua a integração ou modificação do julgado omisso, contraditório, obscuro ou 
que contenha erro material, não se prestando evidentemente para rediscussão de matérias. 2. A simples leitura das razões 
recursais em contraposição ao fundamento utilizado no acórdão embargado revela que pretende o embargante rediscutir 
matéria, com a nítida intenção de reverter o resultado do julgamento, o que não se amolda à função de integração ou 

complementação do julgado conferida ao recurso aclaratório. 3. O evidente e flagrante inconformismo do embargante não 
demonstra a ocorrência de qualquer omissão no julgado, cujo aresto foi claro em aplicar a causa de suspensão delineada no 
artigo 313, inciso V, alínea “a”, do CPC. 4. Recurso improvido. 
ACÓRDÃO: A Egrégia 2ª Turma da 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por unanimidade, 

NEGAR PROVIMENTO aos Embargos de Declaração para manter inalterado o v. acórdão embargado, nos termos do voto da 
Relatora. Votaram acompanhando a Relatora o Desembargador Eurípedes Lamounier e o Juiz Jocy Gomes de Almeida. 
Representante da Procuradoria Geral de Justiça: Dra. Vera Nilva Álvares Rocha. Palmas, 10 de março de 2021. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0004017-06.2020.8.27.2733/TO 
RELATORA: DESEMBARGADORA ANGELA MARIA RIBEIRO PRUDENTE 
APELANTE: MARIA DE NAZARE DE CASTRO LIMA (AUTOR) 
ADVOGADO: IGOR GUSTAVO VELOSO – OAB/TO 005797 

APELADO: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA (RÉU) 
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ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PEDIDO DE INVERSÃO DO 
ÔNUS DA PROVA PARA A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA APRESENTAR CÓPIA DO CONTRATO. POSSIBILIDADE. INICIAL 
NÃO INEPTA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. 1. Não se pode olvidar que o contrato de empréstimo consignado 

firmado entre as partes é um documento essencial para a solução da demanda, contudo, a autora requereu expressamente pela 
inversão do ônus da prova e a intimação da instituição financeira para que apresente cópia do contrato aos autos (Art. 6º, VI II do 
CDC), sendo de conhecimento público que muitas instituições financeiras possuem a prática nefasta de não entregarem ao 
consumidor a sua via do contrato, sob diversas alegações, de forma que é bastante crível que a parte não tenha acesso à cópia 

do contrato firmado. 2. Nas ações que tratam de relação de consumo é possível a inversão do ônus probatório, determinando 
que o fornecedor apresente cópia do contrato firmado entre as partes, cuja não apresentação pelo autor não é fundamento 
idôneo para o indeferimento da inicial. 3. Considerando a narração dos fatos, os pedidos de mérito formulados, o requerimento 
de inversão do ônus da prova e a verossimilhança da alegação de que a parte autora não dispõe de cópia do contrato firmado, 

tem-se que a petição inicial não se apresenta inepta, de modo a fundamentar a imediata extinção do feito. 4. Com efeito, o 
acesso ao Poder Judiciário não pode ser condicionado à prévia solicitação ou oposição administrativa. A exigência dos 
respectivos comprovantes como forma de demonstrar o interesse processual é medida desprovida de razoabilidade e de 
proporcionalidade, além de violar a garantia constitucional do acesso à justiça, disposto no art. 5º, XXXV da Carta Maior. 5.  Não 

há que se falar em extinção da demanda por ausência de interesse de agir, sobretudo porque o exaurimento da via 
administrativa não é, neste caso, conditio sine qua non para o prosseguimento do feito, mormente para limitar o exercício ao 
direito de acesso ao Judiciário. 6. Recurso conhecido e provido. 
ACÓRDÃO: A Egrégia 2ª Turma da 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por unanimidade, 

DAR PROVIMENTO ao presente recurso de apelação para cassar a sentença extintiva e determinar o prosseguimento do feito 
em seus ulteriores termos, nos termos do voto da Relatora. Votaram acompanhando a Relatora o Desembargador Eurípedes 
Lamounier e o Juiz Jocy Gomes de Almeida. Representante da Procuradoria Geral de Justiça: Dra. Vera Nilva Álvares Rocha. 
Palmas, 10 de março de 2021. 

 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0006740-65.2019.8.27.2722/TO 
RELATOR: JUIZ ADOLFO AMARO MENDES 
APELANTE: FUNDAÇAO UNIRG (AUTOR) 

PROC. DA FUNDAÇÃO UNIRG: DECLIEUX ROSA SANTANA JUNIOR  
APELADO: GELSON PINHEIRO DE SOUSA (RÉU) 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. DÍVIDA EM INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS EDUCACIONAIS NÃO COMPROVADA. INEXISTÊNCIA DE PROVA ESCRITA SUFICIENTE. EXTINÇÃO SEM 
RESOLUÇÃO DO MÉRITO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. DESCUMPRIMENTO AO ART. 321 DO 
CPC/2015. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO. 1. Constitui pressuposto do pedido monitório a presença de prova 
escrita, sem eficácia de título executivo, com as qualidades de liquidez, certeza e exigibilidade, de modo que dela se possa 

razoavelmente extrair a existência do crédito. 2. No caso em apreço, verifica-se que a prova documental colacionada no feito 
originário não é completa, sendo incapaz de justificar plenamente a existência do crédito alegado. 3. Contudo, a extinção do feito 
sem resolução do mérito, fundamentado na ausência de condição da ação, configura ofensa ao princípio da não surpresa, pois 
efetivada sem oportunizar à parte autora que emendasse a inicial para sanar tal irregularidade, na forma como expressamente 

determina o art. 321 do CPC/2015, ensejando a nulidade do julgado. 4. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada, com a 
determinação de retorno dos autos ao Juízo de origem para cumprimento do disposto no art. 321 do CPC/2015. 
ACÓRDÃO: Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador EURÍPEDES LAMOUNIER, na 4ª SESSÃO VIRTUAL 
ORDINÁRIA, a 5ª TURMA JULGADORA da 2ª CÂMARA CÍVEL, decidiu, por unanimidade, DAR-LHE PROVIMENTO, para 

cassar a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos ao Juízo de primeiro grau para o cumprimento do disposto no art. 
321 do CPC/2015, nos termos do voto do(a) Relator(a). Votaram acompanhando o Relator o Desembargador MARCO 
ANTHONY STEVESON VILLAS BOAS e o Juiz JOCI GOMES DE ALMEIDA. A Douta Procuradoria-Geral de Justiça esteve 
representada pela Procuradora de Justiça VERA NILVA ÁLVARES ROCHA. Palmas, 10 de março de 2021. 

 

1ª CÂMARA CRIMINAL 
SECRETÁRIO: WANDELBERTE RODRIGUES OLIVEIRA 

Pautas 
PAUTA DE SESSÃO JUDICIAL VIRTUAL Nº 6/2021 

6ª SESSÃO ORDINÁRIA JUDICIAL VIRTUAL 
  

Serão julgados pela 1ª Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins,  em Palmas, em 
conformidade com o Regimento Interno e  Resoluções n° 7-PRESIDÊNCIA/ASPRE (DJ 4699, pág. 54, de 18/3/2020) e n° 13-

PRESIDÊNCIA/ASPRE (DJ 4756, pág. 54/55, de 22/6/2020), em sua 6ª Sessão Ordinária de Julgamento Virtual da 1ª 
Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins para iniciar-se no dia 13/4/2021, às 00h e com término 
no dia 19/4/2021, às 23h59 cuja pauta será publicada no Diário da Justiça no prazo de até 5 (cinco) dias úteis antes da data da 
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sessão virtual de julgamento. Será admitida a sustentação oral quando requerida até 24 horas antes do início da sessão. As 
sustentações orais serão realizadas por videoconferência no dia 13/4/2021 a partir das 14h e término no mesmo dia. 
Cabe ao representante judicial com capacidade postulatória informar o número do telefone, com WhatsApp e conta de correio 
eletrônico, para que seja enviado o link de acesso à sessão, em até 24 (vinte e quatro) horas antes da sessão. Se optar pela 

gravação da sustentação oral em mídia digital, deverá enviá-la à secretaria da câmara, aos Advogados ex-adversos e ao 
membro do Ministério Público, quando oficiar no feito, até 24 horas antes da abertura da sessão de julgamento, por meio de 
correio eletrônico. 
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, 
bem como acesso à rede de internet com velocidade suficiente para participar da sessão em tempo real e realizarem as suas 
sustentações orais. 
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. 
Após o presidente anunciar e apregoar os autos, o advogado terá o prazo de 2 (dois) minutos para acessar o ambiente virtual de 
videoconferência. 
Em caso de o representante judicial 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. 
Somente será permitida a permanência no ambiente virtual do advogado que for realizar a sustentação oral do processo 
apregoado. Nesse sentido, será retirado do ambiente virtual, pelo Secretário da Câmara, qualquer usuário que não esteja 
vinculado ao julgamento do processo apregoado. 

Os processos retirados de julgamento com vista, retornaram para julgamento na próxima sessão de julgamento. 
O acompanhamento da sessão virtual se dará através do sítio eletrônico do site do Tribunal de Justiça do Tocantins 
(www.tjto.jus.br), bem como no canal do Tribunal de Justiça do Tocantins no YouTube 
(https://www.youtube.com/channel/UCwYSFLBgmduVJ9wAwK9xuBg).  

  
FEITO(S) DO DIA   

  
1-Apelação Criminal N° 0019072-78.2020.8.27.2706. 

RELATOR:                           JUIZ RICARDO FERREIRA LEITE. 
APELANTE:                         JANIO ALVES BARBOSA. 
ADVOGADO:                       CRISTIAN TRINDADE RIBAS. 
APELADO:                           MINISTÉRIO PÚBLICO. 

JUIZ SENTENCIANTE:     JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DE ARAGUAÍNA. 
COLEGIADO:                    1ª TURMA JULGADORA. 
  
2-Apelação Criminal N° 0046062-71.2019.8.27.2729. 

RELATOR:                           JUIZ RICARDO FERREIRA LEITE. 
APELANTE:                         W. N. C.. 
DEFENSORA PÚBLICA:  ESTELLAMARIS POSTAL. 
APELADO:                           MINISTÉRIO PÚBLICO. 

JUIZ SENTENCIANTE:     JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE GOIATINS. 
COLEGIADO:                    1ª TURMA JULGADORA. 
  
3-Recurso em Sentido Estrito N° 0000806-27.2021.8.27.2700. 

RELATOR:                           JUIZ RICARDO FERREIRA LEITE. 
RECORRENTES:               LUCAS LINO DOS REIS E RICARDO SANTOS LIMA. 
DEFENSORA PÚBLICA:  ESTELLAMARIS POSTAL. 
RECORRIDO:                      MINISTÉRIO PÚBLICO. 

JUIZ SENTENCIANTE:     JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE ARAGUAÍNA. 
COLEGIADO:                      1ª TURMA JULGADORA. 
  
4-Recurso em Sentido Estrito N° 0001806-62.2021.8.27.2700. 

RELATOR:                           JUIZ RICARDO FERREIRA LEITE. 
RECORRENTES:               DARCILEY RODRIGUES ALBUQUERQUE E HEVERLANGE BARBOSA E SILVA. 
DEFENSORA PÚBLICA:  ESTELLAMARIS POSTAL. 
RECORRIDO:                      MINISTÉRIO PÚBLICO. 

JUIZ SENTENCIANTE:     JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE ALMAS. 
COLEGIADO:                      1ª TURMA JULGADORA. 
  
5-Apelação Criminal N° 0018809-80.2019.8.27.2706. 

RELATOR:                           JUIZ RICARDO FERREIRA LEITE. 
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APELANTE:                         MATHEUS BERTOLOMEU SOARES DO VALE. 
ADVOGADO:                       MANOEL DIEGO CHAVES OLIVEIRA QUINTA. 
APELADO:                           MINISTÉRIO PÚBLICO. 
JUIZ SENTENCIANTE:     JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DE ARAGUAÍNA. 

COLEGIADO:                      1ª TURMA JULGADORA. 
  
6-Apelação Criminal N° 0023717-77.2020.8.27.2729. 
RELATOR:                           JUIZ RICARDO FERREIRA LEITE. 

APELANTE:                        ANANIAS PINHEIRO VIEIRA ALVES NETO. 
DEFENSORA PÚBLICA:  ESTELLAMARIS POSTAL. 
APELADO:                           MINISTÉRIO PÚBLICO. 
JUIZ SENTENCIANTE:     JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DE PALMAS. 

COLEGIADO:                      1ª TURMA JULGADORA 
  
7-Apelação Criminal N° 0001262-64.2019.8.27.2726. 
RELATOR:                           JUIZ RICARDO FERREIRA LEITE. 

APELANTE:                         R. P. N.. 
DEFENSORA PÚBLICA:  ESTELLAMARIS POSTAL. 
APELADO:                           MINISTÉRIO PÚBLICO. 
JUIZ SENTENCIANTE:     JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE MIRANORTE. 

COLEGIADO:                    1ª TURMA JULGADORA. 
  
8-Apelação Criminal N° 0023008-82.2018.8.27.2706. 
RELATOR:                           JUIZ RICARDO FERREIRA LEITE. 

APELANTES:                      DENILSON MONTEIRO DO NASCIMENTO, HÉLIO ARAÚJO BARROS, LINDEBERG LIMA DA 
SILVA, WELLEY HERNANDES DO CARMO E WERLISON DA SILVA MARTINS 
DEFENSORA PÚBLICA: SEBASTIANA PANTOJA DAL MOLIN. 
APELADO:                           MINISTÉRIO PÚBLICO. 

JUIZ SENTENCIANTE:     JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DE ARAGUAÍNA. 
COLEGIADO:                      1ª TURMA JULGADORA 
  
9-Apelação Criminal N° 0001644-12.2018.8.27.2720. 

RELATOR:                           JUIZ RICARDO FERREIRA LEITE. 
APELANTE:                         MINISTÉRIO PÚBLICO. 
APELADOS:                        ANDRÉ ROCHA DOS SANTOS E FELIX ROCHA DOS SANTOS. 
DEFENSORA PÚBLICA:  ESTELLAMARIS POSTAL. 

JUIZ SENTENCIANTE:     JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE GOIATINS. 
COLEGIADO:                    1ª TURMA JULGADORA. 
  
10-Apelação Criminal N° 0001225-68.2018.8.27.2727. 

RELATOR:                           JUIZ RICARDO FERREIRA LEITE. 
APELANTES:                      JOSÉ DO BONFIM FERREIRA DOS SANTOS E PEDRO DIAS DE SENA FERREIRA. 
ADVOGADOS:                    FELICIO CORDEIRO DA SILVA E FLAVIO DIONISIO RIBEIRO. 
APELADO:                           MINISTÉRIO PÚBLICO. 

JUIZ SENTENCIANTE:     JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE NATIVIDADE. 
COLEGIADO:                      1ª TURMA JULGADORA 
  
11-Apelação Criminal N° 0033720-91.2020.8.27.2729. 

RELATORA:                        DESEMBARGADORA ÂNGELA PRUDENTE. 
APELANTE:                         A. R. D. S.. 
ADVOGADOS:                    CASSIA RAMOS MAFRA BUENO E FRANCILEIDE FERREIRA DOS SANTOS. 
APELADO:                           J. P. D. O.. 

ADVOGADOS:                    CLÁUDIA LOHANY NUNES DA CONCEIÇÃO SILVA, BRUNO HENRIQUE CASTILHOS LOPES E 
ADRIANA DE CARVALHO CAVALCANTE. 
INTERESSADO:                 MINISTÉRIO PÚBLICO 
JUIZ SENTENCIANTE:     JUIZ DE DIREITO DA VARA ESPECIALIZADA NO COMBATE À VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER 

DE PALMAS. 
COLEGIADO:                    2ª TURMA JULGADORA. 
  
12-RECURSO EM SENTIDO ESTRITO N° 0015585-21.2020.8.27.2700. 

RELATORA:                        DESEMBARGADORA ÂNGELA PRUDENTE. 
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RECORRENTE:                  WERBETH DIAS VIEIRA 
ADVOGADO:                       JOSENILDO FERREIRA DA SILVA. 
RECORRIDO:                      MINISTÉRIO PÚBLICO. 
JUIZ SENTENCIANTE:     JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL ARAGUAÍNA. 

COLEGIADO:                      2ª TURMA JULGADORA. 
  
13-Apelação Criminal N° 0006140-80.2020.8.27.2731. 
RELATORA:                        DESEMBARGADORA ÂNGELA PRUDENTE. 

APELANTE:                         EDVAN DE SOUSA SILVA. 
DEFENSORA PÚBLICA:  ESTELLAMARIS POSTAL. 
APELADO:                           MINISTÉRIO PÚBLICO. 
JUIZ SENTENCIANTE:     JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE PARAÍSO DO TOCANTINS. 

COLEGIADO:                    2ª TURMA JULGADORA. 
  
14-Apelação Criminal N° 0031165-77.2019.8.27.0000. 
RELATORA:                        DESEMBARGADORA ÂNGELA PRUDENTE. 

APELANTE:                        MOISÉS ALVES DA SILVA. 
DEFENSOR PÚBLICO:    JOSÉ ALVES MACIEL. 
APELADO:                           MINISTÉRIO PÚBLICO. 
JUIZ SENTENCIANTE:     JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS. 

COLEGIADO:                      2ª TURMA JULGADORA 
  
15-Apelação Criminal N° 0027424-53.2020.8.27.2729. 
RELATORA:                        DESEMBARGADORA ÂNGELA PRUDENTE. 

APELANTE:                         YGOR MOREIRA MARTIM DE SOUSA. 
ADVOGADO:                       RENATO MONTEIRO MARTINS. 
APELADO:                           MINISTÉRIO PÚBLICO. 
JUIZ SENTENCIANTE:     JUIZ DE DIREITO DA 4ª VARA CRIMINAL DE PALMAS. 

COLEGIADO:                    2ª TURMA JULGADORA. 
  
16-Apelação Criminal N° 0000010-47.2015.8.27.2732. 
RELATORA:                        DESEMBARGADORA ÂNGELA PRUDENTE. 

APELANTE:                         SINDEVAL CANDIDO TEIXEIRA DOS REIS. 
ADVOGADOS:                    JONAS SALVIANO DA COSTA JÚNIOR, FABIO WAZILEWSKI E JÚLIO SOLIMAR ROSA 
EAVALCANTI 
APELADO:                           MINISTÉRIO PÚBLICO. 

JUIZ SENTENCIANTE:     JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE PARANÃ. 
COLEGIADO:                    2ª TURMA JULGADORA. 
  
17-Apelação Criminal N° 0005079-24.2019.8.27.2731. 

RELATORA:                        DESEMBARGADORA ÂNGELA PRUDENTE. 
APELANTE:                        KAROLINE OLIVEIRA NUNES DE PAULA. 
DEFENSOR PÚBLICO:    JOSÉ ALVES MACIEL. 
APELANTE:                         NAMAN CARDIAL TAVARES 

ADVOGADOS:                    WILLIAM FARIAS PIMENTEL E JAYNARA CIRQUEIRA LOPES. 
APELANTE:                         MAGNO MARCELINO DA SILVA 
ADVOGADO:                       DANILO BERNARDO COELHO R. GARCIA. 
APELADO:                           MINISTÉRIO PÚBLICO. 

JUIZ SENTENCIANTE:     JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE PARAÍSO DO TOCANTINS. 
COLEGIADO:                      2ª TURMA JULGADORA 
  
18-Apelação Criminal N° 0002756-03.2019.8.27.2713. 

RELATORA:                        DESEMBARGADORA ÂNGELA PRUDENTE. 
APELANTE:                         BENEDITO DA SILVA RIBEIRO 
DEFENSORA PÚBLICA: SEBASTIANA PANTOJA DAL MOLIN. 
APELADO:                           MINISTÉRIO PÚBLICO. 

JUIZ SENTENCIANTE:     JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE COLINAS DO TOCANTINS. 
COLEGIADO:                      2ª TURMA JULGADORA 
  
19-Apelação Criminal N° 0006752-52.2019.8.27.2731. 

RELATORA:                        DESEMBARGADORA ÂNGELA PRUDENTE. 
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APELANTE:                         MÁRCIO MARQUES DE ASSIS. 
DEFENSORA PÚBLICA:  ESTELLAMARIS POSTAL. 
APELADO:                           MINISTÉRIO PÚBLICO. 
JUIZ SENTENCIANTE:     JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE PARAÍSO DO TOCANTINS. 

COLEGIADO:                    2ª TURMA JULGADORA. 
  
20-Apelação Criminal N° 0000367-67.2019.8.27.2738. 
RELATOR:                           JUIZ JOCY GOMES DE ALMEIDA 

APELANTE:                        VICTOR LUIZ MACHADO DA CUNHA. 
ADVOGADO:                       CLAYRTON SPRICIGO. 
APELADO:                           MINISTÉRIO PÚBLICO. 
JUIZ SENTENCIANTE:     JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA. 

COLEGIADO:                      3ª TURMA JULGADORA 
  
21-APELAÇÃO CRIMINAL N° 0016032-59.2018.8.27.2706. 
RELATOR:                           JUIZ JOCY GOMES DE ALMEIDA. 

APELANTE:                        M. P. B.. 
ADVOGADO:                       MURILLO PITA NUNES. 
APELADO:                           MINISTÉRIO PÚBLICO. 
JUIZ SENTENCIANTE:     JUIZ DE DIREITO DA VARA ESPECIALIZADA NO COMBATE A VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA 

MULHER DE ARAGUAÍNA. 
COLEGIADO:                    3ª TURMA JULGADORA. 
  
22-APELAÇÃO CRIMINAL N° 0011173-29.2020.8.27.2706. 

RELATOR:                           JUIZ JOCY GOMES DE ALMEIDA. 
APELANTE:                        JOÃO NETO RODRIGUES. 
DEFENSORA PÚBLICA: ESTELLAMARIS POSTAL. 
APELADO:                           MINISTÉRIO PÚBLICO. 

JUIZ SENTENCIANTE:     JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE ARAGUAÍNA. 
COLEGIADO:                    3ª TURMA JULGADORA. 
  
23-Apelação Criminal N° 0000395-03.2016.8.27.2718. 

RELATOR:                           JUIZ JOCY GOMES DE ALMEIDA. 
APELANTE:                         THIAGO FERNANDES LIMA. 
DEFENSORA PÚBLICA: ESTELLAMARIS POSTAL. 
APELADO:                           MINISTÉRIO PÚBLICO. 

JUIZ SENTENCIANTE:     JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE FILADÉLFIA. 
COLEGIADO:                      3ª TURMA JULGADORA. 
  
24-Apelação Criminal N° 0032957-95.2017.8.27.2729. 

RELATOR:                           JUIZ  JOCY GOMES DE ALMEIDA 
APELANTES:                      A. J. R. G. 
ADVOGADO:                       TÚLIO JORGE RIBEIRO DE MAGALHÃES CHEGURY. 
APELADO:                           MINISTÉRIO PÚBLICO. 

ASS. DE ACUSAÇÃO:      SUELY TRANQUEIRA BATISTA 
JUIZ SENTENCIANTE:     JUIZ DE DIREITO DA VARA DE COMBATE A VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER DE 
PALMAS. 
COLEGIADO:                      3ª TURMA JULGADORA 

  
25-APELAÇÃO CRIMINAL N° 0001522-02.2019.8.27.2740. 
RELATOR:                           JUIZ JOCY GOMES DE ALMEIDA. 
APELANTE:                         R. C. A. A.. 

DEFENSORA PÚBLICA: SEBASTIANA PANTOJA DAL MOLIN. 
APELADO:                          MINISTÉRIO PÚBLICO. 
JUIZ SENTENCIANTE:     JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE TOCANTINÓPOLIS. 
COLEGIADO:                    3ª TURMA JULGADORA. 

  
26-Recurso em Sentido Estrito N° 0010935-28.2020.8.27.2700. 
RELATOR:                           JUIZ JOCY GOMES DE ALMEIDA 
RECORRENTE:                  ALVARO EMANUEL DA SILVA MENDES. 

ADVOGADO :                       FABIANO CALDEIRA LIMA. 
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RECORRIDO:                      MINISTÉRIO PÚBLICO. 
JUIZ SENTENCIANTE:     JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE ARAGUAÍNA. 
COLEGIADO:                      3ª TURMA JULGADORA. 
  

27-RECURSO EM SENTIDO N° 0016090-12.2020.8.27.2700. 
RELATOR:                           JUIZ JOCY GOMES DE ALMEIDA. 
RECORRENTE:                  JOAO ALVES DE SOUSA. 
ADVOGADO:                       THIAGO RODRIGUES ALENCAR. 

APELADO:                           MINISTÉRIO PÚBLICO. 
JUIZ SENTENCIANTE:     JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE ARAGUAÍNA. 
COLEGIADO:                    3ª TURMA JULGADORA. 
  

28-Recurso em Sentido Estrito N° 0016307-55.2020.8.27.2700. 
RELATOR:                           JUIZ JOCY GOMES DE ALMEIDA 
RECORRENTE:                  MANOEL MESSIAS DE SOUSA. 
ADVOGADO :                       CARLOS ALBERTO MADEIRA. 

RECORRIDO:                      MINISTÉRIO PÚBLICO. 
JUIZ SENTENCIANTE:     JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE ITAGUATINS. 
COLEGIADO:                      3ª TURMA JULGADORA. 
  

29-EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO N° 0009123-48.2020.8.27.2700. 
RELATOR:                           JUIZ JOCY GOMES DE ALMEIDA. 
EMBARGANTE:                 ULISSES DA SILVEIRA ARRUDA FILHO. 
ADVOGADO:                       AGÉRBON FERNANDES DE MEDEIROS. 

EMBARGADO:                   MINISTÉRIO PÚBLICO. 
REFERENTE:                     ACÓRDÃO DE EVENTO 24. 
COLEGIADO:                    3ª TURMA JULGADORA. 
  

30-APELAÇÃO CRIMINAL N° 0002513-19.2020.8.27.2715. 
RELATOR:                           JUIZ JOCY GOMES DE ALMEIDA. 
APELANTE:                        BRUNO DE FREITAS E SILVA. 
DEFENSOR PÚBLICO:     JOSÉ ALVES MACIEL. 

APELADO:                           MINISTÉRIO PÚBLICO. 
JUIZ SENTENCIANTE:     JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE CRISTALÂNDIA. 
COLEGIADO:                    3ª TURMA JULGADORA. 
  

31-APELAÇÃO CRIMINAL N° 0029184-43.2019.8.27.2706. 
RELATOR:                           JUIZ JOCY GOMES DE ALMEIDA. 
APELANTE:                        FLAVIO HENRIQUE PEREIRA ALVES. 
DEFENSORA PÚBLICA: SEBASTIANA PANTOJA DAL MOLIN. 

APELADO:                           MINISTÉRIO PÚBLICO. 
JUIZ SENTENCIANTE:     JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE ARAGUAÍNA. 
COLEGIADO:                    3ª TURMA JULGADORA. 
  

32-Apelação Criminal N° 0001206-65.2018.8.27.2726. 
RELATOR:                           JUIZ JOCY GOMES DE ALMEIDA 
APELANTE:                        ARLAN GUEDES DOS SANTOS 
DEFENSORA PÚBLICA: SEBASTIANA PANTOJA DAL MOLIN. 

APELADO:                           MINISTÉRIO PÚBLICO. 
JUIZ SENTENCIANTE:     JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE MIRANORTE. 
COLEGIADO:                      3ª TURMA JULGADORA 
  

33-Apelação Criminal N° 0019369-16.2020.8.27.2729. 
RELATOR:                           JUIZ JOCY GOMES DE ALMEIDA 
APELANTE:                        WELDINEY MARQUES DOS SANTOS. 
advogado:                       JOSE ORLANDO PEREIRA OLIVEIRA.  

APELADO:                           MINISTÉRIO PÚBLICO. 
JUIZ SENTENCIANTE:     JUIZ DE DIREITO DA 4ª VARA CRIMINAL DE PALMAS. 
COLEGIADO:                      3ª TURMA JULGADORA 
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34-APELAÇÃO CRIMINAL N° 0004573-26.2019.8.27.2706. 
RELATOR:                           JUIZ JOCY GOMES DE ALMEIDA. 
APELANTE:                        MINISTÉRIO PÚBLICO. 
APELADO:                           R. S. D. S.. 

DEFENSOR PÚBLICO:     JOSÉ ALVES MACIEL. 
JUIZ SENTENCIANTE:     JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DE ARAGUAÍNA. 
COLEGIADO:                    3ª TURMA JULGADORA. 
  

35-APELAÇÃO CRIMINAL N° 5000204-79.2012.8.27.2727. 
RELATOR:                           JUIZ JOCY GOMES DE ALMEIDA. 
APELANTE:                        CREMILDA FERNANDES DE OLIVEIRA. 
DEFENSORA PÚBLICA: SEBASTIANA PANTOJA DAL MOLIN. 

APELADO:                           MINISTÉRIO PÚBLICO. 
JUIZ SENTENCIANTE:     JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE NATIVIDADE. 
COLEGIADO:                    3ª TURMA JULGADORA. 
  

36-APELAÇÃO CRIMINAL N° 0007012-37.2016.8.27.2731. 
RELATOR:                           JUIZ JOCY GOMES DE ALMEIDA. 
APELANTE:                        VANESSA ALVES FERREIRA 
DEFENSORA PÚBLICA: SEBASTIANA PANTOJA DAL MOLIN. 

APELADO:                           MINISTÉRIO PÚBLICO. 
JUIZ SENTENCIANTE:     JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE PARAÍSO DO TOCANTINS. 
COLEGIADO:                    3ª TURMA JULGADORA. 
  

37-Apelação Criminal N° 0017908-15.2019.8.27.2706. 
RELATOR:                           JUIZ JOCY GOMES DE ALMEIDA 
APELANTE:                        IRATAN PEREIRA DE SOUSA. 
advogado:                       OTANIEL DOS SANTOS MORAIS.  

APELADO:                           MINISTÉRIO PÚBLICO. 
APELANTE:                        MINISTÉRIO PÚBLICO. 
APELADO:                           IRATAN PEREIRA DE SOUSA. 
advogado:                       OTANIEL DOS SANTOS MORAIS.  

JUIZ SENTENCIANTE:     JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DE ARAGUAÍNA. 
COLEGIADO:                      3ª TURMA JULGADORA 
  
38-APELAÇÃO CRIMINAL N° 0000963-42.2018.8.27.2720. 

RELATOR:                           JUIZ JOCY GOMES DE ALMEIDA. 
APELANTE:                        J. B. D. S.. 
ADVOGADOS:                    ROMULO CASTRO SILVA, HELVECINO NERES DOS SANTOS E ALBERTO LIMA FILGUEIRAS. 
APELADO:                           MINISTÉRIO PÚBLICO. 

JUIZ SENTENCIANTE:     JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE GOIATINS. 
COLEGIADO:                    3ª TURMA JULGADORA. 
  
39-APELAÇÃO CRIMINAL N° 0001873-35.2019.8.27.2720. 

RELATOR:                           JUIZ JOCY GOMES DE ALMEIDA. 
APELANTE:                        MINISTÉRIO PÚBLICO. 
APELADO:                           MARCOS BARBOSA DE MIRANDA. 
ADVOGADO:                       HELVECINO NERES DOS SANTOS. 

JUIZ SENTENCIANTE:     JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE GOIATINS. 
COLEGIADO:                    3ª TURMA JULGADORA. 
  
40-Apelação Criminal N° 0002086-15.2018.8.27.2740. 

RELATOR:                           JUIZ JOCY GOMES DE ALMEIDA 
APELANTE:                         MAGNO PEREIRA DE JESUS. 
DEFENSORA PÚBLICA: SEBASTIANA PANTOJA DAL MOLIN. 
APELADO:                           MINISTÉRIO PÚBLICO. 

JUIZ SENTENCIANTE:     JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE TOCANTINÓPOLIS. 
COLEGIADO:                      3ª TURMA JULGADORA. 
  
41-Apelação Criminal N° 0006125-14.2020.8.27.2731. 

RELATOR:                           JUIZ JOCY GOMES DE ALMEIDA. 
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APELANTE:                         JADSON SOUZA BRITO. 
DEFENSORA PÚBLICA: ESTELLAMARIS POSTAL. 
APELADO:                           MINISTÉRIO PÚBLICO. 
JUIZ SENTENCIANTE:     JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE PARAÍSO DO TOCANTINS. 

COLEGIADO:                      3ª TURMA JULGADORA. 
  
42-Apelação Criminal N° 0003385-79.2020.8.27.2700. 
RELATOR:                           DESEMBARGADOR EURIPEDES LAMOUNIER 

APELANTE:                        J. F. F. F. 
ADVOGADOS:                    GEISA CLÁUDIA ALVES DE ALMEIDA FERNANDES E VINNICIUS RICELLI MARTINS MEDEIROS. 
APELADO:                           MINISTÉRIO PÚBLICO. 
JUIZ SENTENCIANTE:     JUIZ DE DIREITO DA VARA ESPECIALIZADA NO COMBATE À VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER 

DE ARAGUAÍNA. 
COLEGIADO:                      4ª TURMA JULGADORA 
  
43-Recurso em Sentido Estrito N° 0001298-19.2021.8.27.2700. 

RELATOR:                           DESEMBARGADOR EURIPEDES LAMOUNIER 
RECORRENTE:                  ROBSON DOS SANTOS PIRES. 
ADVOGADOS:                    FLÁVIO CORREIA FERREIRA E LEONARDO INÁCIO. 
RECORRIDO:                      MINISTÉRIO PÚBLICO. 

JUIZ SENTENCIANTE:     JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE ARAPOEMA. 
COLEGIADO:                      4ª TURMA JULGADORA 
  
44-Recurso em Sentido Estrito N° 0001757-21.2021.8.27.2700. 

RELATOR:                           DESEMBARGADOR EURIPEDES LAMOUNIER 
RECORRENTE:                  AURELIO ROSAL FILHO. 
ADVOGADO:                       TIAGO COELHO CAVALCANTE RIBEIRO. 
RECORRIDO:                      MINISTÉRIO PÚBLICO. 

JUIZ SENTENCIANTE:     JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE FORMOSO DO ARAGUAIA. 
COLEGIADO:                      4ª TURMA JULGADORA 
  
45-APELAÇÃO CRIMINAL N° 0000920-92.2019.8.27.2713. 

RELATOR:                           DESEMBARGADOR EURÍPEDES LAMOUNIER. 
APELANTE:                        WISLEY ARAÚJO DA SILVA. 
DEFENSORA PÚBLICA: SEBASTIANA PANTOJA DAL MOLIN. 
APELADO:                           MINISTÉRIO PÚBLICO. 

JUIZ SENTENCIANTE:     JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE COLINAS DO TOCANTINS. 
COLEGIADO:                    4ª TURMA JULGADORA. 
  
46-Apelação Criminal N° 0031365-84.2019.8.27.0000. 

RELATOR:                           DESEMBARGADOR EURIPEDES LAMOUNIER 
APELANTE:                        ADRIANO RODRIGUES DE OLIVEIRA. 
DEFENSOR PÚBLICO:     JOSÉ ALVES MACIEL. 
APELADO:                           MINISTÉRIO PÚBLICO. 

JUIZ SENTENCIANTE:     JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE PARAÍSO DO TOCANTINS. 
COLEGIADO:                      4ª TURMA JULGADORA 
  
47-Apelação Criminal N° 0011735-76.2019.8.27.2737. 

RELATOR:                           DESEMBARGADOR EURIPEDES LAMOUNIER 
APELANTES:                      HENRIQUE CARNEIRO LIMA E RODRIGO ALVES SANTANA. 
DEFENSOR PÚBLICO:     JOSÉ ALVES MACIEL. 
APELADO:                           MINISTÉRIO PÚBLICO. 

JUIZ SENTENCIANTE:     JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DE PORTO NACIONAL. 
COLEGIADO:                      4ª TURMA JULGADORA 
  
48-Apelação Criminal N° 0012333-12.2018.8.27.2722. 

RELATOR:                           DESEMBARGADOR EURIPEDES LAMOUNIER 
APELANTE:                         GUILHERME BEZERRA BARBOSA. 
ADVOGADOS:                    GILSON RIBEIRO CARVALHO FILHO, ALESSANDRA MARIA RIBEIRO CARVALHO RAMOS, 
MAYARA CARVALHO MORAES E MARLO CARVALHO ABREU. 

APELADO:                           MINISTÉRIO PÚBLICO. 
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JUIZ SENTENCIANTE:     JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE GURUPI. 
COLEGIADO:                      4ª TURMA JULGADORA 
  
49-APELAÇÃO CRIMINAL N° 0031294-82.2019.8.27.0000. 

RELATOR:                           DESEMBARGADOR EURÍPEDES LAMOUNIER. 
APELANTE:                        F. S. D. O.. 
ADVOGADO:                       JURIMAR JOSE TRINDADE JUNIOR. 
APELADO:                           MINISTÉRIO PÚBLICO. 

JUIZ SENTENCIANTE:     JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE DIANÓPOLIS. 
COLEGIADO:                    4ª TURMA JULGADORA. 
  
50-APELAÇÃO CRIMINAL N° 0013121-44.2019.8.27.2737. 

RELATOR:                           DESEMBARGADOR EURÍPEDES LAMOUNIER. 
APELANTE:                        MARCOS VINICIUS DE SOUZA LIMA. 
ADVOGADOS:                    HISLEY MORAIS DA SILVA E HELLYLSON VICTOR LIMAS SARAIVA FERREIRA. 
APELANTE:                        MIGHUEL NUNES DA SILVA. 

ADVOGADOS:                    RODRIGO COSTA TORRES E LETÍCIA DA SILVA LIMA. 
APELADO:                           MINISTÉRIO PÚBLICO. 
JUIZ SENTENCIANTE:     JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DE PORTO NACIONAL. 
COLEGIADO:                    4ª TURMA JULGADORA. 

  
51-APELAÇÃO CRIMINAL N° 0024393-35.2018.8.27.0000. 
RELATOR:                           DESEMBARGADOR EURÍPEDES LAMOUNIER. 
APELANTE:                        ALAN RODRIGUES BARROS. 

DEFENSOR PÚBLICO:     JOSÉ ALVES MACIEL. 
APELADO:                           MINISTÉRIO PÚBLICO. 
JUIZ SENTENCIANTE:     JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE PARAÍSO DO TOCANTINS. 
COLEGIADO:                    4ª TURMA JULGADORA. 

  
52-APELAÇÃO CRIMINAL N° 0002200-19.2019.8.27.2707. 
RELATOR:                           DESEMBARGADOR EURÍPEDES LAMOUNIER. 
APELANTE:                        KAINAN DE JESUS ALVES LOPES. 

DEFENSORA PÚBLICA: SEBASTIANA PANTOJA DAL MOLIN. 
APELADO:                           MINISTÉRIO PÚBLICO. 
JUIZ SENTENCIANTE:     JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE ARAGUATINS. 
COLEGIADO:                    4ª TURMA JULGADORA. 

  
53-APELAÇÃO CRIMINAL N° 0004070-18.2018.8.27.2713. 
RELATOR:                           DESEMBARGADOR EURÍPEDES LAMOUNIER. 
APELANTE:                        FRANCISCO PEIXOTO DA SILVA. 

ADVOGADOS:                    FLÁVIO CORREIA FERREIRA, LEONARDO INÁCIO E MARCOS CUNHA SILVA OLIVEIRA. 
APELADO:                           MINISTÉRIO PÚBLICO. 
JUIZ SENTENCIANTE:     JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE COLINAS DO TOCANTINS. 
COLEGIADO:                    4ª TURMA JULGADORA. 

  
54-APELAÇÃO CRIMINAL N° 0005264-60.2017.8.27.2722. 
RELATOR:                           DESEMBARGADOR EURÍPEDES LAMOUNIER. 
APELANTE:                        M. A. R. L.. 

DEFENSORA PÚBLICA: SEBASTIANA PANTOJA DAL MOLIN. 
APELADO:                           MINISTÉRIO PÚBLICO. 
JUIZ SENTENCIANTE:     JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE GURUPI. 
COLEGIADO:                    4ª TURMA JULGADORA. 

  
55-APELAÇÃO CRIMINAL N° 0000441-03.2018.8.27.2724. 
RELATOR:                           DESEMBARGADOR EURÍPEDES LAMOUNIER. 
APELANTE:                        FRANCISCO EDUARDO MORAES LEMOS. 

ADVOGADA:                       SKARLATH HOHARA ALMEIDA DA SILVA. 
APELADO:                           MINISTÉRIO PÚBLICO. 
JUIZ SENTENCIANTE:     JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE ITAGUATINS. 
COLEGIADO:                    4ª TURMA JULGADORA. 
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56-APELAÇÃO CRIMINAL N° 0004233-12.2016.8.27.2731. 
RELATOR:                           DESEMBARGADOR EURÍPEDES LAMOUNIER. 
APELANTE:                        CARLOMAN DOS REIS AGUIAR. 
DEFENSOR PÚBLICO:     JOSÉ ALVES MACIEL. 

APELADO:                           MINISTÉRIO PÚBLICO. 
JUIZ SENTENCIANTE:     JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE PARAÍSO DO TOCANTINS. 
COLEGIADO:                    4ª TURMA JULGADORA. 
  

57-Apelação Criminal N° 0003498-28.2020.8.27.2734. 
RELATOR:                           JUIZ ADOLFO AMARO MENDES. 
APELANTE:                        MATHEUS PINTO VIEIRA. 
DEFENSORA PÚBLICA:  ESTELLAMARIS POSTAL. 

APELADO:                           MINISTÉRIO PÚBLICO. 
JUIZ SENTENCIANTE:     JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE PEIXE. 
COLEGIADO:                      5ª TURMA JULGADORA 
  

58-EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA Apelação Criminal N° 0002120-91.2020.8.27.2716. 
RELATOR:                           JUIZ ADOLFO AMARO MENDES. 
EMBARGANTE:                 SÉRGIO MORAIS NUNES. 
DEFENSORA PÚBLICA:  SEBASTIANA PANTOJA DAL MOLIN. 

EMBARGADO:                    MINISTÉRIO PÚBLICO. 
REFERENTE:                     ACÓRDÃO DE EVENTO 23. 
COLEGIADO:                    5ª TURMA JULGADORA. 
  

59-Apelação Criminal N° 0002732-48.2020.8.27.2742. 
RELATOR:                           JUIZ ADOLFO AMARO MENDES. 
APELANTE:                        JOSE NETO MARTINS DA SILVA. 
DEFENSORA PÚBLICA:  SEBASTIANA PANTOJA DAL MOLIN. 

APELADO:                           MINISTÉRIO PÚBLICO. 
JUIZ SENTENCIANTE:     JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE XAMBIOÁ. 
COLEGIADO:                    5ª TURMA JULGADORA. 
  

60-HABEAS CORPUS N° 0010151-51.2020.8.27.2700. 
RELATOR:                           JUIZ ADOLFO AMARO MENDES. 
PACIENTE:                          A. R. D. S.. 
ADVOGADO:                       ANDRELSON PINHEIRO PORTILHO RODRIGUES. 

IMPETRADO:                      JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS. 
INTERESSADO:                MINISTÉRIO PÚBLICO. 
COLEGIADO:                    1ª CÂMARA CRIMINAL. 
  

61-RECURSO EM SENTIDO ESTRITO N° 0000642-62.2021.8.27.2700. 
RELATOR:                           JUIZ ADOLFO AMARO MENDES. 
RECORRENTE:                  OSWALDO PATRICK SAUSEN NETO. 
ADVOGADOS:                    ZENO VIDAL SANTIN E FELIPE SANTIN. 

RECORRIDO:                      MINISTÉRIO PÚBLICO. 
JUIZ SENTENCIANTE:     JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE CRISTALÂNDIA. 
COLEGIADO:                    5ª TURMA JULGADORA. 
  

62-Apelação Criminal N° 0015508-12.2020.8.27.2700. 
RELATOR:                           JUIZ ADOLFO AMARO MENDES 
APELANTE:                        C. I. L.. 
ADVOGADA:                       DANYELLA LOPES DA SILVA CARDEAL. 

APELADO:                           MINISTÉRIO PÚBLICO. 
JUIZ SENTENCIANTE:     JUIZ DE DIREITO DA VARA ESPECIALIZADA NO COMBATE À VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER E 
CRIMES DOLOSOS CONTRA A VIDA DE GURUPI. 
COLEGIADO:                      5ª TURMA JULGADORA 

  
63-Recurso em Sentido Estrito N° 0013866-04.2020.8.27.2700. 
RELATOR:                           JUIZ ADOLFO AMARO MENDES. 
RECORRENTE:                  IDIVAN MIRANDA COSTA. 

DEFENSORA PÚBLICA:  SEBASTIANA PANTOJA DAL MOLIN. 
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RECORRIDO:                      MINISTÉRIO PÚBLICO. 
JUIZ SENTENCIANTE:     JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE WANDERLÂNDIA. 
COLEGIADO:                      5ª TURMA JULGADORA 
  

64-Apelação Criminal N° 0002090-78.2019.8.27.2720. 
RELATOR:                           JUIZ ADOLFO AMARO MENDES. 
APELANTE:                        F. D. C. C. 
DEFENSORA PÚBLICA: ESTELLAMARIS POSTAL. 

APELADO:                           MINISTÉRIO PÚBLICO. 
JUIZ SENTENCIANTE:     JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE GOIATINS. 
COLEGIADO:                    5ª TURMA JULGADORA. 
  

65-Apelação Criminal N° 0000984-29.2015.8.27.2718. 
RELATOR:                           JUIZ ADOLFO AMARO MENDES. 
APELANTE:                        WEDLA MEDEIROS MOTA SOUSA. 
ADVOGADA:                       LIZANDRA CARLOS DE SOUSA LIMA. 

APELADO:                           MINISTÉRIO PÚBLICO. 
JUIZ SENTENCIANTE:     JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE FILADÉLFIA. 
COLEGIADO:                    5ª TURMA JULGADORA. 
  

66-Apelação Criminal N° 0002398-51.2018.8.27.2720. 
RELATOR:                           JUIZ ADOLFO AMARO MENDES. 
APELANTE:                        J. J. R.. 
ADVOGADOS:                    ROMULO CASTRO SILVA E ALBERTO LIMA FILGUEIRAS. 

APELADO:                           MINISTÉRIO PÚBLICO. 
JUIZ SENTENCIANTE:     JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE GOIATINS. 
COLEGIADO:                      5ª TURMA JULGADORA 
  

67-Apelação Criminal N° 0002394-86.2020.8.27.2738. 
RELATOR:                           JUIZ ADOLFO AMARO MENDES. 
APELANTE:                        ADRIANO VENCESLAU LIMA NUNES. 
DEFENSORA PÚBLICA:  ESTELLAMARIS POSTAL. 

APELADO:                           MINISTÉRIO PÚBLICO. 
JUIZ SENTENCIANTE:     JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA. 
COLEGIADO:                    5ª TURMA JULGADORA. 
  

68-Apelação Criminal N° 0002190-21.2014.8.27.2716. 
RELATOR:                           JUIZ ADOLFO AMARO MENDES. 
APELANTE:                        R. V. C.. 
DEFENSORA PÚBLICA: ESTELLAMARIS POSTAL. 

APELADO:                           MINISTÉRIO PÚBLICO. 
JUIZ SENTENCIANTE:     JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE ARRAIAS. 
COLEGIADO:                    5ª TURMA JULGADORA. 
  

69-Apelação Criminal N° 0009302-66.2017.8.27.2706. 
RELATOR:                           JUIZ ADOLFO AMARO MENDES. 
APELANTE:                         VICENTE VALÉRIO DA CRUZ. 
DEFENSORA PÚBLICA:  ESTELLAMARIS POSTAL. 

APELADO:                           MINISTÉRIO PÚBLICO. 
JUIZ SENTENCIANTE:     JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DE ARAGUAÍNA. 
COLEGIADO:                    5ª TURMA JULGADORA. 
  

70-Apelação Criminal N° 0001354-63.2019.8.27.2719. 
RELATOR:                           JUIZ ADOLFO AMARO MENDES. 
APELANTE:                        MINISTÉRIO PÚBLICO. 
APELADO:                           F. L. V. D. C. 

ADVOGADO:                      GERVANIO BARROS GOMES. 
JUIZ SENTENCIANTE:     JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE FORMOSO DO ARAGUAIA. 
COLEGIADO:                    5ª TURMA JULGADORA. 
  

 



ANO XXXIII-DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 4932 PALMAS-TO, TERÇA-FEIRA, 30 DE MARÇO DE 2021 14 

 

 

 

71-Apelação Criminal N° 0038782-49.2019.8.27.2729. 
RELATOR:                           JUIZ ADOLFO AMARO MENDES. 
APELANTE:                        WALDIR GARCIA JÚNIOR. 
DEFENSORA PÚBLICA: ESTELLAMARIS POSTAL. 

APELADO:                           MINISTÉRIO PÚBLICO. 
JUIZ SENTENCIANTE:     JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE PALMAS. 
COLEGIADO:                    5ª TURMA JULGADORA. 
  

72-Apelação Criminal N° 0003811-25.2020.8.27.2722. 
RELATOR:                           JUIZ ADOLFO AMARO MENDES. 
APELANTE:                        W. D. S. S.. 
DEFENSORA PÚBLICA: ESTELLAMARIS POSTAL. 

APELADO:                           MINISTÉRIO PÚBLICO. 
JUIZ SENTENCIANTE:     JUIZ DE DIREITO DA VARA DE COMBATE À VIOLÊNCIA CONTRA AMULHER E CRIMES 
DOLOSOS CONTRA A VIDA DE GURUPI. 
COLEGIADO:                    5ª TURMA JULGADORA. 

  
73-Apelação Criminal N° 0016849-41.2019.8.27.2722. 
RELATOR:                           JUIZ ADOLFO AMARO MENDES. 
APELANTE:                        E. C. D. A. 

DEFENSOR PÚBLICO:    JOSÉ ALVES MACIEL. 
APELADO:                           MINISTÉRIO PÚBLICO 
JUIZ SENTENCIANTE:     JUIZ DE DIREITO DA VARA ESPECIALIZADA NO COMBATE À VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER E 
CRIMES DOLOSOS CONTRA A VIDA DE GURUPI. 

COLEGIADO:                      5ª TURMA JULGADORA 
  

WANDELBERTE RODRIGUES DE OLIVEIRA 
Secretário da 1ª Câmara Criminal 

  
 

1º GRAU DE JURISDIÇÃO 

ALVORADA 
1ª escrivania cível 

Às partes e aos advogados 
Procedimento do Juizado Especial Cível Nº 0000005-08.2021.8.27.2702/TO 
Requerente: JOSE JOAQUIM DE SOUZA SIDIAO 
Procurador: Dr. João Paulo Gomes dos Santos – OAB/GO 50050 
RÉU: MARIA APARECIDA MOREIRA DE JESUS 

Procurador: Nihil 
INTIMAÇÃO do requerido. “SENTENÇA (...). Desta forma, hei por bem HOMOLOGAR por sentença o acordo, para que surta 
seus jurídicos e legais efeitos. De consequência, extingo o presente processo, com julgamento de mérito, conforme artigo 487, 
inciso III, alínea "b", determinando que, observadas as cautelas de praxe , sejam os autos arquivados. Cumpra-se nos termos 

requeridos no acordo. EXPEÇA-SE ALVARÁ DO VALOR BLOQUEADO EM FAVOR DA PARTE EXECUTADA, 
CONSIDERANDO QUE NÃO HÁ POSSIBILIDADE DE DESBLOQUEIO, JÁ QUE A QUANTIA JÁ FORA TRANSFERIDA 
PARA CONTA JUDICIAL. As partes ficam dispensadas do pagamento das custas processuais remanescentes, se houver, nos 
termos do artigo 90, §3º, do CPC. NO MAIS, PARABENIZO A INICIATIVA DO CAUSÍDICO AO ADAPTAR-SE AO NOVO 

CENÁRIO DE CALAMIDADE PÚBLICA, UTILIZANDO DE MEIOS LÍCITOS, COMO A GRAVAÇÃO DE VÍDEO, PARA 
COMPOSIÇÃO DO ACORDO. P.R.I. Juízo da 1ª Escrivania Cível de Alvorada, datado, certificado e assinado pelo sistema e-
Proc. Fabiano Gonçalves Marques, Juiz de Direito”. 
 

BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA Nº 0002374-09.2020.8.27.2702/TO 
AUTOR: YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. 
Advogado: Dr. José Augusto de Rezende Junior – OAB/SP 131443 
RÉU: CÉLIA REGINA PEREIRA CARDOZO 

Advogado: Nihil 
INTIMAÇÃO da requerida. “SENTENÇA (...).  Posto isso e, com fulcro no artigo 487, inciso I, DO CPC, JULGO 
PROCEDENTE O PEDIDO DO AUTOR para RATIFICAR a liminar concedida e assim, consolidar o domínio e a posse do 
bem apreendido e descrito conforme consta da inicial, definitivamente, em nome da parte Requerente - YAMAHA 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. Condeno a parte Requerida CÉLIA REGINA PEREIRA CARDOZO nas custas 
processuais e honorários de advogado, os quais, nos termos do artigo 85 § 2º, arbitro em 20 % (dez por cento) sobre o 
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valor dado a causa. P.R.I. Datado, certificado e assinado pelo sistema eproc. Fabiano Gonçalves Marques, Juiz de 
Direito”. 
 

ARAGUAINA 
2ª vara cível 

Editais de citações com prazo de 30 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO - USUCAPIÃO  
PRAZO 30 (TRINTA) DIAS - GRATUIDADE DA JUSTIÇA  
O Juízo da 2ª Vara Cível de Araguaína, Estado do tocantins, FAZ SABER a todos quanto o presente Edital de Citação, com 
prazo de 30 (trinta) dias, virem e dele conhecimento tiverem, que se processa por este Juízo o feito em epígrafe, envolvendo as 

partes acima indicadas e que por este meio promove a CITAÇÃO da parte ré, VILMA AGUIAR, atualmente em local incerto e 
não sabido,  para, no prazo de quinze (15) dias, oferecerer resposta/contestação à referida ação, que visa ao domínio do imóvel 
denominado: LOTE 23, QUADRA 122-B, situado na Rua Alfredo Nasser, com área de 896,36m², registrado sob matrícula nº 
9.847, do Serviço de Registro de Imóveis de Araguaína/TO, ficando ciente de que não sendo contestada a ação, presumir-se-

ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pela parte autora na inicial. E para que ninguém possa alegar ignorância, 
mandou expedir o presente edital, o qual será publicado na rede mundial de computadores, no sítio do Tribunal de Justiça do 
Estado do Tocantins, no Diário da Justiça e em jornal de ampla circulação, além de ser afixado no placar do Fórum local. 
Ressalva-se que a publicação deste edital será feita apenas no órgão oficial quando a parte for beneficiária da gratuidade da 

justiça. ADVERTÊNCIA: Para ter acesso a todo o teor do processo, basta acessar o sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do 
Estado do Tocantins em www.tjto.jus.br e seguir os passos: > Processo Judicial Eletrônico - e-Proc > e-Proc 1º grau > Consulta 
Pública > Rito Ordinário > digitar o número do processo: 0018077-02.2019.8.27.2706 e a chave do 
processo: 591472256219. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos dezoito dias do 

mês de março do ano de dois mil e vinte e um (18/03/2021). Eu, Ana Neri do Rego Cunha, Técnica Judiciária, que digitei e 
conferi. 
 
EDITAL Nº 2448623  

EDITAL DE CITAÇÃO - USUCAPIÃO - RÉUS INCERTOS E NÃO SABIDOS - TERCEIROS EVENTUAIS INTERESSADOS 
PRAZO 30 (TRINTA) DIAS - GRATUIDADE DA JUSTIÇA (X)sim  ( )não 
O Juízo da 2ª Vara Cível de Araguaína, Estado do tocantins, FAZ SABER a todos quanto o presente Edital de Citação, com 
prazo de 30 (trinta) dias, virem e dele conhecimento tiverem, que se processa por este Juízo o feito em epígrafe, envolvendo as 

partes acima indicadas e que por este meio promove a CITAÇÃO dos réus incertos e não sabidos, bem como terceiros eventuais 
interessados, para, no prazo de quinze (15) dias, oferecerem resposta/contestação à referida ação, que visa ao domínio do 
imóvel denominado: Lote nº 28, Quadra D02, situado na Avenida São Francisco, Loteamento Araguaína Sul, Araguaína-TO, com 
área de 412,54 m² (quatrocentos e doze metros quadrados e cinquenta e quatro centímetros quadrados), registrado 

sob matrícula nº 59211, do Serviço de Registro de Imóveis de Araguaína/TO, ficando cientes de que não sendo contestada a 
ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pela parte autora na inicial. E para que ninguém possa 
alegar ignorância, mandou expedir o presente edital, o qual será publicado na rede mundial de computadores, no sítio do 
Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, no Diário da Justiça e em jornal de ampla circulação, além de ser afixado no placar 

do Fórum local. Ressalva-se que a publicação deste edital será feita apenas no órgão oficial quando a parte for beneficiária da 
gratuidade da justiça. ADVERTÊNCIA: Para ter acesso a todo o teor do processo, basta acessar o sítio eletrônico do Tribunal de 
Justiça do Estado do Tocantins em www.tjto.jus.br e seguir os passos: > Processo Judicial Eletrônico - e-Proc > e-Proc 1º grau > 
Consulta Pública > Rito Ordinário > digitar o número do processo: 0015891-69.2020.8.27.2706 e a chave do 

processo: 282273217220. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos vinte e seis dias 
do mês de março do ano de dois mil e 2021 (26/03/2021). Eu, Waldimeire Marinho Apinagé, Técnica Judiciária, que digitei e 
conferi. 
 

Central de execuções fiscais 
Às partes e aos advogados 

Execução Fiscal Nº 0004284-59.2020.8.27.2706/TO 

AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
RÉU: ALUIZIO VITORINO DA SILVA 
Ante o exposto, com base no art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil, julgo EXTINTO o feito com resolução de mérito, em 
face de pagamento. 

Sem condenação em honorários advocatícios, tendo em vista o pagamento informado no evento 14, bem como, as custas 
processuais, ante a ausência de citação da parte executada. 
 
Execução Fiscal Nº 0018964-25.2015.8.27.2706/TO 

AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
RÉU: OSVALDO DIAS DE SOUSA 
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Ante o exposto, EXTINGO o feito sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil. 
Considerando a referida anulação da CDA, e sob a égide do artigo 26 da Lei de Execuções Fiscais, deixo de condenar o 
exequente ao pagamento das despesas processuais. 
 

Execução Fiscal Nº 0021758-77.2019.8.27.2706/TO 
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
RÉU: ELIANE MAUES SANTOS 
Ante o exposto, e o mais que dos autos constam, EXTINGO o feito sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso 

IX, do Código de Processo Civil, em face do falecimento da parte executada e pela impossibilidade de transmissão deste feito 
executivo. Sem condenação ao pagamento de despesas processuais e honorários sucumbenciais. 
 
Execução Fiscal Nº 0025163-87.2020.8.27.2706/TO 

AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
RÉU: FELIX DE VALOIS BARROS GUIMARÃES 
Ante o exposto, e o mais que dos autos constam, EXTINGO o feito sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso 
IX, do Código de Processo Civil, em face do falecimento da parte executada e pela impossibilidade de transmissão deste feito 

executivo. Sem condenação ao pagamento de despesas processuais e honorários sucumbenciais. 
 
Execução Fiscal Nº 0026336-83.2019.8.27.2706/TO 
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 

RÉU: VALDEVINO JOSE FILHO 
Ante o exposto, e o mais que dos autos consta, EXTINGO o feito sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso IX, 
do Código de Processo Civil, em face do falecimento da parte executada e pela impossibilidade de transmissão deste feito 
executivo. Sem condenação ao pagamento de despesas processuais e honorários sucumbenciais. 

 
Execução Fiscal Nº 0027896-60.2019.8.27.2706/TO 
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
RÉU: BENILDE GUIMARAES PRADO 

Ante o exposto, com base no art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil, julgo EXTINTO o feito com resolução de mérito, em 
face de pagamento. Sem condenação em honorários advocatícios, tendo em vista o pagamento informado no evento 18, bem 
como, as custas processuais, ante a ausência de citação da parte executada. 
 

Diretoria do foro 

Portarias 
Portaria Nº 789/2021 - PRESIDÊNCIA/DF ARAGUAÍNA, de 29 de março de 2021 

Estabelecem os magistrados e os servidores do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, responsáveis pelo plantão judicial, no 
âmbito das Comarcas do Grupo 2 do Plantão Regional - Araguaína, Filadélfia, Goiatins e Wanderlândia, no período de 
02/04/2021 à 09/04/2021 
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE ARAGUAÍNA, ESTADO DO TOCANTINS, Excelentíssimo Senhor FABIANO 

RIBEIRO, juiz de direito, no uso de suas atribuições legais, 
Considerando as Resoluções nº 71, de 31 de março de 2009, e nº 152, de 6 de julho de 2012, ambas do Conselho Nacional de 
Justiça, que dispõe sobre o regime de Plantão Judiciário em 1º e 2º graus de jurisdição; 
Considerando a Resolução nº 46, de 07 de dezembro de 2017, com a redação dada pela Resolução nº 2, de 21/03/2019, da 

Presidência do Tribunal de Justiça do Tocantins, que disciplina o Plantão Judiciário de 1º e 2º graus no âmbito do Poder 
Judiciário Tocantinense, e que revogou a Resolução nº 12, de 21/08/2012; 
Considerando a necessidade de ampla divulgação aos jurisdicionados sobre quem atuará nos períodos de plantão, 
notadamente, em face do disposto na Resolução nº 46, de 07 de dezembro de 2017; 

Considerando que compete ao diretor do Foro da Comarca de Araguaína, comarca de entrância mais elevada, nos termos do 
artigo 12, § 1º, inciso III, alínea “a”, da Resolução nº 46, de 07 de dezembro de 2017, disciplinar acerca do Plantão Judiciá rio 
anual das Comarcas de Araguaína, de Filadélfia, de Goiatins e de Wanderlândia; 
Considerando o disposto no artigo 42, inciso I, alíneas “a” e “c”, da Lei Complementar nº 10/1996. 

  
R E S O L V E: 
  
DO PLANTÃO JUDICIÁRIO 

Art. 1º. Destacar e informar aos jurisdicionados e operadores do sistema de justiça que o plantão judiciário nas Comarcas do 
Grupo 2 (Araguaína, Filadélfia, Goiatins e Wanderlândia) destina-se ao recebimento, processamento e apreciação das seguintes 
medidas: 
I – habeas-corpus e mandados de segurança; 

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

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

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

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

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

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

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

podendo o pedido ser repetido no horário de expediente ou no plantão diurno. 
DOS PLANTONISTAS 
Art. 4°. Fica designado o Dr. Deusamar Alves Bezerra , juiz de direito, titular do 1° Juizado Especial Cível e Criminal da 
Comarca de Araguaína/TO, responsável pelo plantão semanal das Comarcas descritas no Grupo 2, da Resolução nº 46, de 07 

de dezembro de 2017, pelo período compreendido entre às 12h00 do dia 02/04/2021 às 11h59 do dia 09/04/2021. 
§ 1º. Fica designado o servidor Ronaldo Araújo Pereira, técnico judiciário, lotado(a) na 1° Juizado Especial Cível e Criminal da 
Comarca de Araguaína/TO, para responder pelo respectivo plantão, por meio do telefone/WhatsApp (63) 9 9971-7727. 
§ 2º. Fica designado o Oficial de Justiça Avaliador Antônio Martins Nascimento Filho, telefone (63) 9 9288-3079, para 

responder pelo respectivo plantão, atuando nas Comarcas de Araguaína e Wanderlândia. 
§ 3º. Fica designado o Oficial de Justiça Avaliador José Nunes de Sousa, telefone (63) 9 9104-1430, para responder pelo 
respectivo plantão, atuando nas Comarcas de Filadélfia e  de Goiatins. 
Art. 5°. A secretária do Foro da Comarca de Araguaína/TO, fica responsável pela habilitação dos servidores e juízes 

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

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

Cumpra-se. 
DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos trinta dias do mês de março do ano 
de dois mil e vinte e um (30/03/2021). 

FABIANO RIBEIRO 

Juiz de direito - Diretor do Foro 
 
Portaria Nº 800/2021 - PRESIDÊNCIA/DF ARAGUAÍNA, de 30 de março de 2021 
Manter a adoção de regime de teletrabalho integral no âmbito da Comarca de Araguaína e dá outras providências. 

O Diretor do Foro da Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, o Excelentíssimo Senhor FABIANO RIBEIRO, Juiz de Direito, 
no uso de suas atribuições legais; 
CONSIDERANDO o disposto na Resolução nº 322, de 1º de junho de 2020, do CNJ, que estabelece medidas para a retomada 
dos serviços presenciais, observadas as ações necessárias para prevenção de contágio pelo novo coronavírus (Covid-19); 
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CONSIDERANDO a natureza essencial da atividade judicial e a necessidade de se assegurar condições mínimas para sua 
continuidade, compatibilizando-a com a preservação da saúde de magistrados, servidores, agentes públicos, advogados, 
estagiários, terceirizados e usuários em geral; 
CONSIDERANDO o atual cenário do quadro de saúde pública em que se verifica a crescente proliferação do contágio pelo 

Coronavírus (COVID-19) no Estado do Tocantins e o colapso no sistema de saúde; 
CONSIDERANDO o potencial de risco epidemiológico no âmbito do Poder Judiciário, a recomendar cautela na manutenção das 
atividades presenciais; 
CONSIDERANDO a alta transmissibilidade da nova cepa que já se encontra circulando no Estado do Tocantins; 

CONSIDERANDO a existência de filas de espera para leitos de UTI e clínicos; 
CONSIDERANDO os dados estatísticos anexos à ata constante no respectivo processo; 
CONSIDERANDO o contido nos processos SEI nº 21.0.000006329-8, e 
CONSIDERANDO o contido na Portaria Conjunta Nº 10/2021 - PRESIDÊNCIA/ASPRE, de 26 de março de 2021. 

RESOLVE: 
Art. 1º. Estabelecer, no período de 05 a 30 de abril de 2021, o regime de teletrabalho integral dos serviços administrativos e 
judiciais no âmbito da Comarca de Araguaína/TO. 
Art. 2º. Fica vedado o comparecimento de qualquer dos servidores ao fórum, bem como a realização de qualquer ato presencial 

no prédio sede da Comarca. 
§ 1º O acesso aos Oficiais de Justiça e aos servidores das unidades responsáveis pelas correspondências e expedições de 
mandados e cartas poderá ser autorizado pelo Diretor do Foro, mediante organização de escala que garanta o isolamento e as 
medidas de segurança sanitárias, no quantitativo mínimo imprescindível ao funcionamento do serviço. 

Art. 3º. Ficam suspensos, durante a vigência desta portaria, os atos processuais que importem em comparecimento pessoal 
pelos reeducandos e processados perante o juízo criminal competente ou perante a CEPEMA, que estiverem em cumprimento 
de pena em regime aberto, semiaberto, liberdade condicional ou de medida despenalizadora como suspensão condicional do 
processo, pena ou transação penal. 

Art. 4º. Ficam mantidas as determinações até então editadas e que não contrariem o disposto nesta Portaria. 
Art. 5º. Esta portaria entra em vigor a partir de 05 de março de 2021. 
Comunique-se à Presidência e à Corregedoria Geral de Justiça. Comunique-se, amplamente, por meio da ASCOM, às entidades 
parceiras: OAB, MPE, DPE, Procuradoria do Estado e dos Municípios que pertencem à Comarca de Araguaína. 

Publique-se. Cumpra-se. 
FABIANO RIBEIRO 

Juiz de Direito - Diretor do Foro  
 

ARAGUATINS 
1ª escrivania criminal 

Editais de citações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Ação Penal nº 0000202-45.2021.827.2707, Chave do Processo nº 868637761021, Denunciado: ALCIMAR COSTA SILVA, A 
Doutora Nely Alves da Cruz, MM. Juíza de Direito Criminal, nesta Comarca de Araguatins, Estado do Tocantins, na forma da Lei, 

etc. FAZ SABER a todos os que o presente edital com prazo de quinze (15) dias virem, ou dele tiver conhecimento, que neste 
Juízo corre seus trâmites legais, os autos de Ação Penal supra, que a Justiça Pública move contra o denunciado: ALCIMAR 
COSTA SILVA, brasileiro, lavrador, conviventeem união estável, nascido aos 16/07/1972, inscrito noCadastro de Pessoa Física 
sob o nº 026.639.321-75, filhode Alvina Costa Silva, residente no PA Palmares, zonarural, Araguatins/TO., atualmente em lugar 

incerto e não sabido, tipificado no art. 217-A,caput, c/c art. 226, II, ambos do Código Penal, com as implicaçõesda Lei nº 
8.072/90., fica citado pelo presente, apresentar  DEFESA ESCRITA, no prazo de 10 (dez) dias, através de advogado,  
oportunidade em que poderá oferecer documentos, justificações, especificar as provas que pretende produzir e arrolar, até 8 
(oito) testemunhas, tudo  nos termos do artigo 396-A, CPP, sob pena de revelia e para conhecimento de todos será publicado o 

presente edital no Diário da Justiça e no Placar do Fórum local de costume. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de 
Araguatins, Estado do Tocantins, aos trinta dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e um (30/03/2021). Eu, (Neide de 
Sousa Gomes Pessoa), Técnica Judiciária, que digitei e lavrei o presente. Nely Alves da Cruz-MM. Juíza de Direito Criminal. 
 

ARRAIAS 
1ª escrivania cível 

Às partes e aos advogados 
Classe Judicial: Ação de Curatela com Pedido de Tutela de Urgência 
Autos n°: 0003339-63.2020.8.27.2709        
Polo Ativo: Maria Cecília Ferreira da Silva 
Advogado: Defensoria Pública 

Polo Passivo: Jannes Kleide Silva Sodre 
Advogado: Defensoria Pública 
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Sentença: Cuida-se de ação de curatela com pedido de tutela de urgência proposta por MARIA CÉCILIA FERREIRA DA SILVA 
em desfavor de JANNES KLEIDE SILVA SODRE. Narra a Requerente que é avó da curatelanda, a qual é portadora de doença 
mental classificada como CID/10 R62, denominada como retardo do desenvolvimento fisiológico normal, comprometendo 
significativamente seu comportamento, requerendo vigilância ou tratamento permanente. Demonstra por meio de laudo médico 

que a patologia causa limitações substanciais de ordem física e mental, de forma que a Curatelanda necessita de cuidados 
continuados para desenvolver as atividades básicas da vida diária, tornando-o funcional e cognitivamente impedido de reger 
plena. Afirma que a genitora da curatelanda era quem lhe prestava os cuidados diários, contudo veio a falecer em 08/06/2020. 
Assim, em virtude do falecimento da genitora da requerida, é a Requerente que zela pela saúde de sua neta, cedendo-lhe 

moradia, proporcionando-lhe toda a assistência necessária para gozar de uma subsistência digna, auxiliando-o em todas as suas 
atividades diárias como alimentação, higiene e demais cuidados inerentes ao bem estar. Por esse motivo busca a regularização 
da curatela em favor da requerida, uma vez que já desempenha de fato a tarefa de zelar pelos interesses de sua neta. Inicial e 
documentos no evento 1. Proferida decisão no evento 04, declarando a interdição provisória de JANNES KLEIDE SILVA 

SODRE, nomeando-lhe curadora provisória a Sra. MARIA CÉCILIA FERREIRA DA SILVA. Devidamente citada e intimada, a 
Defensoria Pública assistindo aos interesses da requerida, impugnou a presente ação por negativa geral no evento 11 (CONT1). 
Em razão da gravidade dos efeitos da pandemia Covid-19, manifestou o Ministério Público, pela não realização de audiência de 
entrevista, considerando suficiente a prova documental trazida, pugnando ao final pelo deferimento do pedido (evento 15– 

MANIFESTACAO1). É o relatório. Decido. O feito comporta julgamento antecipado, nos termos do artigo 355, I e II do CPC. 
Conforme se observa dos presentes autos, foi declarada a interdição provisória de JANNES KLEIDE SILVA SODRE, sendo 
nomeada a autora como curadora provisória (evento 4 – DECDESPA1). Devidamente confirmada à incapacidade da arequerida, 
através dos laudos trazidos pela requerente datados dos anos de 2013 e 2020, comprovando a persistência da doença, 

conforme laudo recente (evento 1- LAU7), transcrevo sua conclusão: “(...) apresenta quadro de retardo do desenvolvimento 
neuropsicológico e cognitivo. CID (R62).” Portanto, a curatela se mostra essencial para a sobrevivência da curatelada, diante de 
sua inaptidão para praticar os atos diários da vida, necessitando de ajuda quanto a atividades básicas como: higiene pessoal,  
alimentação, bem como o recebimento do beneficio previdenciário, recurso indispensável à compra de alimentos, medicamentos 

e outros. Feito o registro, passo a análise dos documentos carreados aos autos. Pois bem, a requerente comprova o parentesco 
com a requerida através dos documentos pessoais e certidão de óbito acostados ao evento 1 (DOC_PESS2/ 
DOC_PESS3/CERTOBT5) evidenciando as partes serem avó e neta. Sobre a doença que acomete a incapaz, conforme laudo 
médico trata-se de Retardo Mental, compatível com CID- R62, bem como anteriormente diagnosticada como portadora de 

epilepsia. Devidamente provada a doença incapacitante e inexistindo nos autos qualquer prejuízo na concessão definitiva da 
curatela a requerente, é de se reconhecer sua necessidade. Assim, sustentado pelos laudos fornecidos pela autora, decreto a 
interdição de JANNES KLEIDE SILVA SODRE. O órgão ministerial pugnou pelo deferimento da curatela em favor da parte 
autora. Ademais, depreende-se dos autos, que desde o falecimento da genitora da  demandada em 08/06/2020, a  interditanda 

está sob a responsabilidade da autora. Portanto, a curatela em favor da requerente, apenas regularizará uma situação fática 
vivenciada pelas partes. Curatela é um MUNUS atribuído a uma pessoa que assume a responsabilidade de zelar e gerir, total ou 
parcialmente, os atos da vida civil de outrem, que se encontra incapaz de realizar e decidir por si. Nos termos do Art. 755 §1º do 
CPC: § 1º A curatela deve ser atribuída a quem melhor possa atender aos interesses do curatelado. Assim, não restou 

comprovado nos autos, qualquer óbice à procedência do pedido. Dessa forma, demonstrado o vinculo existente entre as partes, 
avó e neta, tenho que o deferimento do pedido da autora é medida que se impõe ao feito. Em razão do exposto, declaro extinto o 
feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC e, consequentemente, julgo procedente o pedido formulado, 
para que passe a constar como curador da interditada JANNES KLEIDE SILVA SODRE, para zelar por seus direitos 

fundamentais e dignidade, nomeando-se a Senhora Sra. MARIA CÉCILIA FERREIRA DA SILVA, CPF nº 453.777.661-72. Oficie-
se o Registro Civil, para que promova os trâmites legais ao registro da interdição. Ainda, promova-se a divulgação do registro da 
interdição, nos mesmos termos do artigo 755, § 3º do CPC. Custas pelo autor, cuja exigibilidade resta suspensa em virtude do 
benefício da gratuidade da justiça concedida. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, nada sendo 

requerido pelas partes, arquivem-se com as cautelas de estilo. Arraias, na data do protocolo eletrônico. 
 

COLINAS 
1ª vara criminal 

Editais de citações com prazo de 15 dias 
 

EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO: 15 (QUINZE) DIAS 
Ação Penal Nº 0006499-21.2019.8.27.2713 AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO RÉU: PAULO DE SOUZA GONÇALVES 
ADVOGADO: JOICE MAYARA DE OLIVEIRA SILVA (DPE) RÉU: NELTON PINHEIRO BARBOSA O Dr JOSÉ CARLOS 
FERREIRA MACHADO, Juiz de direito auxiliando a 1ª Vara Criminal desta Cidade e Comarca, Estado do Tocantins. FAZ 

SABER a todos os que o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, que por meio deste edital CITA o acusado 
NELTON PINHEIRO BARBOSA1, brasileiro, solteiro,ajudante de motorista, natural de Guaraí-TO, nascido em 25/09/1996, filho 
de Luíza Pinheiro Barbosa, CPF nº 067.494.621-40, nos autos de ação penal nº 0006499-21.2019.8.27.2713, por estar (em) em 
lugar incerto ou não sabido, conforme certificou o senhor Oficial de Justiça incumbido da diligência, para o fim exclusivo de  

oferecer defesa preliminar no prazo de 10 dias. Na hipótese do parágrafo anterior, expirado o prazo do edital e o prazo para 
oferecimento da defesa inicial e, não comparecendo o (a) acusado (a), nem constituindo defensor, no dia seguinte à expiração do 
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prazo, certifique-se e venham os autos conclusos para deliberação, nos termos do que dispõe o artigo 366 do Código de 
Processo Penal. Para conhecimento de todos é passado o Presente Edital, ficando a 2ª via afixada no “Placar” do Fórum desta 
Comarca, Estado do Tocantins e a 3ª via publicada no Diário da Justiça. DADO E PASSADO, nesta cidade e Comarca de 
Colinas do Tocantins, Estado do Tocantins, aos 26 de março de 2021. Eu, Lorena S. Borges Amaral, servidora de cartório, lavrei 

e subscrevi. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO: 15 (QUINZE) DIAS 
Ação Penal Nº 0002725-46.2020.8.27.2713 AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO RÉU: NELTON PINHEIRO BARBOSA O Dr JOSÉ 

CARLOS FERREIRA MACHADO, Juiz de direito auxiliando a 1ª Vara Criminal desta Cidade e Comarca, Estado do 
Tocantins. FAZ SABER a todos os que o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, que por meio deste edital CITA o 
acusado NELTON PINHEIRO BARBOSA1, brasileiro, solteiro,auxiliar de serviços gerais, natural de Guaraí-TO, nascido em 
25/09/1996, filho de Luiza Pinheiro Barbosa, RG nº1.106.290 2ª via SSP/TO, CPF nº 067.494.621-40, nos autos de ação penal nº 

0002725-46.2020.8.27.2713, por estar (em) em lugar incerto ou não sabido, conforme certificou o senhor Oficial de Justiça 
incumbido da diligência, para o fim exclusivo de oferecer defesa preliminar no prazo de 10 dias. Na hipótese do parágrafo 
anterior, expirado o prazo do edital e o prazo para oferecimento da defesa inicial e, não comparecendo o (a) acusado (a), nem 
constituindo defensor, no dia seguinte à expiração do prazo, certifique-se e venham os autos conclusos para deliberação, nos 

termos do que dispõe o artigo 366 do Código de Processo Penal. Para conhecimento de todos é passado o Presente Edital, 
ficando a 2ª via afixada no “Placar” do Fórum desta Comarca, Estado do Tocantins e a 3ª via publicada no Diário da Justiça. 
DADO E PASSADO, nesta cidade e Comarca de Colinas do Tocantins, Estado do Tocantins, aos 26 de março de 2021. Eu, 
Lorena S. Borges Amaral, servidora de cartório, lavrei e subscrevi. 

 
EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO: 15 (QUINZE) DIAS 
Ação Penal Nº 0003256-35.2020.8.27.2713 AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO RÉU: REGINALDO DOS SANTOS LURA O Dr 
JOSÉ CARLOS FERREIRA MACHADO, Juiz de Direito auxiliando a 1ª Vara Criminal desta Cidade e Comarca, Estado do 

Tocantins. FAZ SABER a todos os que o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, que por meio deste edital CITA o 
acusado REGINALDO DO SANTOS LURA, brasileiro, natural de Pequizeiro-TO, nascido em 28/07/1981, filho de Ana Rosa 
Ferreira dos Santos, CPF nº 873.982.901-44, nos autos de ação penal nº 0003256-35.2020.8.27.2713, por estar (em) em lugar 
incerto ou não sabido, conforme certificou o senhor Oficial de Justiça incumbido da diligência, para o fim exclusivo de oferecer 

defesa preliminar no prazo de 10 dias. Na hipótese do parágrafo anterior, expirado o prazo do edital e o prazo para oferecimento 
da defesa inicial e, não comparecendo o (a) acusado (a), nem constituindo defensor, no dia seguinte à expiração do prazo, 
certifique-se e venham os autos conclusos para deliberação, nos termos do que dispõe o artigo 366 do Código de Processo 
Penal. Para conhecimento de todos é passado o Presente Edital, ficando a 2ª via afixada no “Placar” do Fórum desta Comarca, 

Estado do Tocantins e a 3ª via publicada no Diário da Justiça DADO E PASSADO, nesta cidade e Comarca de Colinas do 
Tocantins, Estado do Tocantins, aos 26 de março de 2021. Eu, Lorena S. Borges Amaral, servidora de cartório, lavrei e 
subscrevi. 
 

EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO: 15 (QUINZE) DIAS 
Ação Penal Nº 0004889-81.2020.8.27.2713 AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO RÉU: LEANDRO OLIVEIRA FAUSTINO 
ADVOGADO: KÁTIA DANIELA NÉIA (DPE) O Dr JOSÉ CARLOS FERREIRA MACHADO, Juiz de Direito auxiliando a 1ª Vara 
Criminal desta Cidade e Comarca, Estado do Tocantins. FAZ SABER a todos os que o presente edital virem ou dele tiverem 

conhecimento, que por meio deste edital CITA o acusado LEANDRO OLIVEIRA FAUSTINO, popularmenteconhecido como 
“Pirosca” ou “Borracha”,brasileiro, solteiro, advogado securitário, naturalde Colinas do Tocantins-TO, nascido em 03/09/1993, 
filho de Jurandir da Cruz dos Santos Faustino e Eva José de Oliveira dos Santos, RG n°1.130.579 SSP/TO e CPF nº 
042.863.821-09, nos autos de ação penal nº 0004889-81.2020.8.27.2713, por estar (em) em lugar incerto ou não sabido, 

conforme certificou o senhor Oficial de Justiça incumbido da diligência, para o fim exclusivo de oferecer defesa preliminar no 
prazo de 10 dias. Na hipótese do parágrafo anterior, expirado o prazo do edital e o prazo para oferecimento da defesa inicial e, 
não comparecendo o (a) acusado (a), nem constituindo defensor, no dia seguinte à expiração do prazo, certifique-se e venham 
os autos conclusos para deliberação, nos termos do que dispõe o artigo 366 do Código de Processo Penal. Para conhecimento 

de todos é passado o Presente Edital, ficando a 2ª via afixada no “Placar” do Fórum desta Comarca, Estado do Tocantins e a 3ª  
via publicada no Diário da Justiça. DADO E PASSADO, nesta cidade e Comarca de Colinas do Tocantins, Estado do Tocantins, 
aos 26 de março de 2021. Eu, Lorena S. Borges Amaral, servidora de cartório, lavrei e subscrevi. 
 

EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO: 15 (QUINZE) DIAS 
Ação Penal Nº 0000103-62.2018.8.27.2713 AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO RÉU: ADEUSVALDO OLIVEIRA ROCHA JUNIOR 
RÉU: CARLOS HENRIQUE DA SILVA PESSOA O Dr JOSÉ CARLOS FERREIRA MACHADO, Juiz de Direito auxiliando a 1ª 
Vara Criminal desta Cidade e Comarca, Estado do Tocantins. FAZ SABER a todos os que o presente edital virem ou dele tiverem 

conhecimento, que por meio deste edital CITA o acusado CARLOS HENRIQUE DA SILVA PESSOA, brasileiro, solteiro, 
tratorista, natural de Colinas do Tocantins-TO, nascido em 16/03/1996, filho de José Ribamar Pessoa e Marinês Silva Bezerra, 
portador da carteira de identidade nº 1.278.701 SSP/TO, CPF n° 059.137.711-09, nos autos de ação penal nº 0000103-
62.2018.8.27.2713, por estar (em) em lugar incerto ou não sabido, conforme certificou o senhor Oficial de Justiça incumbido da 

diligência, para o fim exclusivo de oferecer defesa preliminar no prazo de 10 dias. Na hipótese do parágrafo anterior, expirado o 
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prazo do edital e o prazo para oferecimento da defesa inicial e, não comparecendo o (a) acusado (a), nem constituindo defensor, 
no dia seguinte à expiração do prazo, certifique-se e venham os autos conclusos para deliberação, nos termos do que dispõe o 
artigo 366 do Código de Processo Penal. Para conhecimento de todos é passado o Presente Edital, ficando a 2ª via afixada no 
“Placar” do Fórum desta Comarca, Estado do Tocantins e a 3ª via publicada no Diário da Justiça. DADO E PASSADO, nesta 

cidade e Comarca de Colinas do Tocantins, Estado do Tocantins, aos 26 de março de 2021. Eu, Lorena S. Borges Amaral, 
servidora de cartório, lavrei e subscrevi. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO: 15 (QUINZE) DIAS 

Ação Penal Nº 0000263-72.2018.8.27.2718 AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO RÉU: JHONATA JOSÉ DOS SANTOS 
ADVOGADO: KÁTIA DANIELA NÉIA (DPE) O Dr JOSÉ CARLOS FERREIRA MACHADO, Juiz de Direito auxiliar da 1ª Vara 
Criminal desta Cidade e Comarca, Estado do Tocantins. FAZ SABER a todos os que o presente edital virem ou dele tiverem 
conhecimento, que por meio deste edital CITA o acusado JHONATA JOSÉ DOS SANTOS, brasileiro, vaqueiro, filho de Ângela 

Francisca dos Santos e Genivaldo José dos Santos, natural de Estreito/MA, nascido em 13/05/1998, RG nº. 1.414.879 SSP/TO, 
CPF n° 073.488.561-01, residente e domiciliado na Avenida Goiás, s/n, Município de Palmeirante/TO, nos autos de ação penal 
nº 0000263-72.2018.8.27.2718, por estar (em) em lugar incerto ou não sabido, conforme certificou o senhor Oficial de Justiça 
incumbido da diligência, para o fim exclusivo de oferecer defesa preliminar no prazo de 10 dias. Na hipótese do parágrafo 

anterior, expirado o prazo do edital e o prazo para oferecimento da defesa inicial e, não comparecendo o (a) acusado (a), nem 
constituindo defensor, no dia seguinte à expiração do prazo, certifique-se e venham os autos conclusos para deliberação, nos 
termos do que dispõe o artigo 366 do Código de Processo Penal. Para conhecimento de todos é passado o Presente Edital, 
ficando a 2ª via afixada no “Placar” do Fórum desta Comarca, Estado do Tocantins e a 3ª via publicada no Diário da Justiça. 

DADO E PASSADO, nesta cidade e Comarca de Colinas do Tocantins, Estado do Tocantins, aos 26 de março de 2021. Eu, 
Lorena S. Borges Amaral, servidora de cartório, lavrei e subscrevi. 
 

FILADÉLFIA 
Diretoria do foro 

Portarias 
 
Portaria Nº 803/2021 - PRESIDÊNCIA/DF FILADÉLFIA, de 30 de março de 2021 
O Excelentíssimo Sr. Dr. LUATOM BEZERRA ADELINO DE LIMA, Juiz de Direito Titular desta Comarca de Filadélfia-TO, 
Estado do Tocantins, no uso de suas atribuições legais e regimentais. 

CONSIDERANDO o teor da decisão da 2ª Vara da Fazenda e Reg. Públicos de Palmas, acolhendo o pedido liminar de urgência 
e determinando a manutenção da parte autora, Sra. Kelly Martins Rego Farias Castro, como interina da serventia de Registro 
Civil de Pessoas Naturais de Babaçulandia-TO e, por via de consequência, a suspensão da Portaria Nº 582/2021 - 
PRESIDÊNCIA/DF FILADÉLFIA, de 09 de março de 2021, do evento - (3590266), que determinou a anexação do Cartório de 

Registro Civil de Pessoas Naturais, Interdições e Tutelas do município de Babaçulândia/TO ao Cartório de Registro de Imóveis, 
Pessoas Jurídicas, Títulos, Documentos, Protesto e Tabelionado de Notas da cidade de Babaçulândia-TO. 
RESOLVE: 
Art. 1. REVOGAR a Portaria Nº 582/2021 - PRESIDÊNCIA/DF FILADÉLFIA, de 09 de março de 2021 do evento - (3590266), 

publicada no DJ nº. 4921, Matéria nº. 735766 no dia 12.03.2021, o qual determinou a anexação dos Cartórios Extrajudiciais de 
Babaçulândia-TO. 
Art. 2. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário. 
COMUNIQUE-SE à Corregedoria Geral da Justiça e à Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins. 

Filadélfia-TO, data e hora registradas automaticamente. 
Publique-se. Cumpra-se. 
 

GUARAÍ 
Diretoria do foro 

Portarias 
Portaria Nº 797/2021 - PRESIDÊNCIA/DF GUARAÍ, de 30 de março de 2021 

O Excelentíssimo Senhor Fabio Costa Gonzaga Juiz de Direito/Diretor do Foro em substituição automática desta Comarca de 
Guaraí, Estado do Tocantins, no uso de suas atribuições legais, etc.. 
CONSIDERANDO o teor da Portaria Conjunta Nº 10/2021 - PRESIDÊNCIA/ASPRE, de 26 de março de 2021, expedida  pelo 
Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins. 

CONSIDERANDO a necessidade de regulamentar o atendimento aos jurisdicionados neste período emergencial no Fórum da 
Comarca de Guaraí - TO; 
CONSIDERANDO que a Comarca de Guaraí/TO assim como todo o Poder Judiciário do Estado do Tocantins trabalham com seu 
acervo de processos jurídicos e administrativos, integralmente, em forma de processos virtuais; 

RESOLVE: 
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Art. 1º ESTABELECER o regime de teletrabalho integral no âmbito da Comarca de Guaraí/TO até o dia 30 de Abril de 2021; ou 
até que haja determinação da Presidência do Tribunal de Justiça do Tocantins em sentido diverso. 
Art. 2° Fica vedado o comparecimento de qualquer dos servidores ao fórum, bem como a realização de qualquer ato presencial 
no prédio sede da Comarca. 

 §1º O acesso  dos oficiais de justiça e dos servidores das unidades responsáveis pelas correspondências e expedições 
de mandados e cartas poderá será autorizado mediante escala previamente estabelecida pela esta Diretoria do Foro, garantido o 
isolamento e as medidas de segurança sanitárias, no quantitativo mínimo imprescindível ao funcionamento do serviço. 
Art. 3º O regime de teletrabalho, funcionará no horário de expediente forense regular, ou seja, das 12:00 às 18:00 horas, sendo 

que ficará suspenso o trabalho presencial de magistrados, servidores e estagiários nas dependências do Fórum da Comarca de 
Guaraí/TO, assegurada a manutenção dos serviços, por meio de atendimento eletrônico e por telefone, conforme ANEXO I desta 
Portaria.  
Art. 4º Fora do período a que alude o artigo anterior (12 às 18h) e nos finais de semana ou feriados o atendimento será realizado 

por meio do plantão regional, o qual fica mantido em todos os seus termos, seguindo a escala já divulgada pela Diretoria do Foro 
através do SEI nº 20.0.000024106-8 
Art. 5º Fica suspenso o atendimento presencial de partes, advogados, interessados e público externo em geral até 30 de Abril de 
2021, sendo que o mesmo deverá ser realizado, exclusivamente, pelos meios tecnológicos disponíveis ou por telefone, das 12:00 

às 18:00 horas. 
Art. 6º Os oficiais de justiça da Comarca somente deverão realizar o cumprimento de mandados que demandarem caráter de 
urgência e os expedientes expedidos em regime de plantão, observando-se as regras de cuidado de não contágio estabelecidas 
pelos órgãos de saúde. 

Art. 7º. Ficam mantidos os serviços de segurança, bem como os serviços de limpeza e conservação do Fórum da Comarca de 
Guaraí/TO, por se tratarem de serviços essenciais, sendo que o último deverá observar uma escala previamente estabelecida 
por esta Diretoria do Foro. 
Art. 8º. Esta portaria entrará em vigor a partir da data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. 

Comuniquem-se à Presidência, Corregedoria-Geral da Justiça, a todos os Magistrados desta Comarca e entidades parceiras 
OAB, MP e DP. 
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se. 
 

Portaria Nº 796/2021 - PRESIDÊNCIA/DF GUARAÍ, de 30 de março de 2021 
Exmo. Sr. Dr. Fabio Costa Gozanga  Juiz de Direito, Diretor do Foro em substituição automática desta Comarca de Guaraí/TO, 
no uso das atribuições legais e etc., 
CONSIDERANDO o disposto na Resolução nº 152, de 06/07/2012, do Conselho Nacional de Justiça, que dispõe sobre o regime 

de Plantão Judiciário em 1º e 2º graus de jurisdição e veda a divulgação dos nomes dos juízes plantonistas com antecedência 
maior do que 05 dias; 
CONSIDERANDO que à Diretoria do Foro da Comarca de Guaraí nos termos do artigo 12, caput, § 1º, II, alínea “b”, da 
Resolução 46/2017, compete disciplinar sobre o Plantão Judiciário dos 14 Juízos integrantes do Grupo 7 do Plantão Regional, 

formado pelas Comarcas de Guaraí, Pedro Afonso, Colméia, Itacajá, Colinas e Arapoema; 
RESOLVE: 
 Art. 1º - DESIGNAR o Juiz, Assessor, Servidor, e Oficiais de Justiça plantonistas do período de 02/04/2021 a 
09/04/2021 conforme ANEXOS desta Portaria.  

Art. 2º - A habilitação do magistrado e servidores como plantonistas no SISTEMA E-PROC será feita pela Secretária do Fórum 
da Comarca de Guaraí com antecedência razoável, observando as informações dos Anexos desta Portaria. 
a) Fica à senhora secretária do Foro da Comarca de Guaraí, Giovanna Jorge Huppes, sobre aviso para eventual necessidade. 
Art. 3º - Competirá à Diretoria do Fórum de cada uma das Comarcas integrantes deste GRUPO 7 de Plantão Regional: 

b) ENCAMINHAR cópias desta Portaria às Promotorias, Defensorias Públicas, Delegacias de Polícia e Subseção da OAB da 
respectiva Comarca. 
Art. 4º - Conforme o disposto no artigo 5º, caput, da Resolução nº 46/2017, caberá ao cidadão/advogado interessado entrar em 
contato com o servidor plantonista, através do respectivo telefone do plantão informado no ANEXO I desta Portaria, para 

comunicar o protocolo de petições, assim como adotar as providências necessárias ao cumprimento de qualquer decisão 
exarada.  
Art. 5º - Encaminhem-se cópias desta Portaria aos Juízes Diretores das Comarcas de Colinas do Tocantins, Colméia, Itacajá, 
Pedro Afonso e Arapoema. 

Art. 6º - Esta Portaria entrará em vigor na data na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 
ANEXO I da PORTARIA 
ESCALA DO MAGISTRADO(A) PLANTONISTA 

INÍCIO 

12:00h(Sexta) 

ENCERRAMENTO 

11:59(sexta) 

  

UNIDADE JUDICIÁRIA/COMARCA 

  

JUIZ(a) PLANTONISTA 

02/04/2021 09/04/2021 Comarca de Pedro Afonso-TO 
Dr. Milton Lamenha de Siqueira 
Das 12h00min do dia 02/04/2021 às 11:59 

horas do dia 09/04/2021 
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Telefone: (63) 98427-5220 

DO SERVIDOR(A) e ASSESSOR(A)  PLANTONISTA 

INÍCIO 

12:00h 
(Sexta) 

ENCERRAMENTO 
11:59h (Sexta) 

UNIDADE JUDICIÁRIA/COMARCA 

ASSESSOR(A): 
 Renata Maynne Neres Lompa Mat: 284829 

Das 12h00min do dia 02/04/2021 às 11:59 
horas do dia 09/04/2021 
Telefone: (63) 98427-5220 

02/04/2021   09/04/2021 Assessor/Servidor Pedro Afonso-TO 

SERVIDOR(A): 
Grace Kelly Coelho Barbosa Mat: 276631 
Das 12h00min do dia 02/04/2021 às 11:59 
horas do dia 09/04/2021 

Telefone: (63)  99227-2424 

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

INÍCIO-12:00h (Sexta) 
ENCERRAMENTO 

11:59h(sexta) 

  

UNIDADE/COMARCA JUDICIÁRIA PLANTONISTA 

02/04/2021 09/04/2021   Tarcyes Henkell C. Assunção Mat: 261748 (Colinas) 

ANEXO III da PORTARIA 

ESCALA OFICIAIS DE JUSTIÇA PLANTONISTAS – GUARAÍ, ITACAJÁ e PEDRO AFONSO 

INÍCIO 12:00h (Sexta) 
ENCERRAMENTO 
11:59h(Sexta) 

  
UNIDADE/COMARCA JUDICIÁRIA PLANTONISTA 

02/04/2021  09/04/2021  Paula Márcia Carvalho Sobrinho Mat: 203178 (Guaraí) 

Publique-se. Cumpra-se. 
Dado e passado nesta cidade e Comarca de Guaraí/TO, aos  trinta dias do mês de Março de dois mil e vinte e um (30/03/2021). 
 

GURUPI 
Diretoria do foro 

Portarias 
 
Portaria Nº 807/2021 - PRESIDÊNCIA/DF GURUPI, de 30 de março de 2021 
ALTERAÇÃO PARCIAL DA ESCALA DO PLANTÃO REGIONAL 
A Dra. EDILENE PEREIRA DE AMORIM ALFAIX NATÁRIO, Juíza de Direito e Diretora do Foro da Comarca de Gurupi, Estado 

do Tocantins, no uso de suas atribuições legais e na forma da Lei, etc. 
CONSIDERANDO que compete ao Diretor do Foro da Comarca de Gurupi, nos termos do artigo 12, § 1º, inciso II, alínea “a”, da 
Resolução nº 46/2017, disciplinar sobre o Plantão Judiciário anual das Comarcas de Alvorada, Araguaçu, Figueirópolis, Formoso 
do Araguaia, Gurupi, Palmeirópolis e Peixe; 

CONSIDERANDO a necessidade de ampla divulgação aos jurisdicionados sobre quem atuará nos períodos de plantão, 
notadamente, em face do disposto na Resolução 46/2017, do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins; 
CONSIDERANDO a necessidade de promover alterações da Escala do Plantão Regional instituída por meio da Portaria 
Nº  686/2021 - PRESIDÊNCIA/DF GURUPI, de 19 de março de 2021?, publicada no Diário da Justiça n° 4927, em 23 de março 

de 2021. 
RESOLVE: 
Art. 1º - Alterar parcialmente o artigo 9º da Portaria Nº 686/2021 - PRESIDÊNCIA/DF GURUPI, de 19 de março de 2021, para 
fins de registrar que o Oficial de Justiça ROGÉRIO DE SOUSA OLIVEIRA, matrícula n° 44169, da Comarca de Araguaçu - 

TO, ficará responsável pelo plantão das Comarcas: Alvorada, Araguaçu e Palmeirópolis, descritas no Grupo 3 da  Resolução nº 
46, de 07 de dezembro de 2017, no período compreendido das 18h do dia 09 de abril de 2021 às 11h59min do dia 16 de abril de 
2021., em substituição ao Oficial de Justiça ADÃO BITTENCOURT AGUIAR. 
§ 1º. O Oficial de Justiça plantonista  ROGÉRIO DE SOUSA OLIVEIRA, poderá ser localizado por meio do telefone (63) 9 9292-

3599. 
Art. 2º - Alterar o artigo 11 da Portaria Nº 686/2021 - PRESIDÊNCIA/DF GURUPI, de 19 de março de 2021, para fins de registrar 
que o Oficial de Justiça ROMEU OLIVEIRA REIS, matrícula n° 258339, em substituição a Oficial de Justiça JÚNIA OLIVEIRA DE 
ANUNCIAÇÃO, ficará responsável pelo plantão nas comarcas de Figueirópolis, Formoso do Araguaia, Gurupi e Peixe e ADÃO 

BITTENCOURT AGUIAR, matrícula n° 172844, substituição ao Oficial de Justiça ROGÉRIO DE SOUSA OLIVEIRA, ficará 
responsável pelo plantão nas comarcas de Alvorada, Araguaçu e Palmeirópolis, no período compreendido das 18h do dia 16 de 
abril de 2021 às 11h59min do dia 23 de abril de 2021. 
§ 1º. O Oficial de Justiça plantonista  ROMEU OLIVEIRA REIS, poderá ser localizado por meio do telefone (63) 9 9983-8355. 
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§ 2º. O Oficial de Justiça plantonista ADÃO BITTENCOURT AGUIAR, poderá ser localizado por meio do telefone (63) 9 8115-
6133. 
Art. 3º - Ficam os secretários das Comarcas de Peixe, Palmeirópolis, Alvorada, Araguaçu, Formoso do Araguaia e 
Figueirópolis, responsáveis pela publicação da presente portaria no átrio de suas respectivas Comarcas. 

Art. 4º - Publique-se no Diário da Justiça. Encaminhe-se via SEI a presente portaria aos juízes Diretores dos Foros das 
Comarcas de Alvorada, Araguaçu, Figueirópolis, Formoso do Araguaia, Palmeirópolis e Peixe; 
Art. 5º -  Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. 
Publique-se. Cumpra-se. 

 
Dra. EDILENE PEREIRA DE AMORIM ALFAIX NATÁRIO 

Juíza de Direito e Diretora do Foro 
 

Portaria Nº 808/2021 - PRESIDÊNCIA/DF GURUPI, de 30 de março de 2021 
A Dra. EDILENE PEREIRA DE AMORIM ALFAIX NATÁRIO, Juíza de Direito e Diretora do Foro da Comarca de Gurupi, Estado 
do Tocantins, no uso das atribuições legais e na forma da lei, etc. 
CONSIDERANDO a alta transmissibilidade da nova variante que já se encontra circulando no Estado do Tocantins; 

CONSIDERANDO a Portaria Conjunta Nº 10/2021 - PRESIDÊNCIA/ASPRE, de 26 de março de 2021. 
RESOLVE: 
Art. 1º - AUTORIZAR estritamente o acesso dos Oficiais de Justiça, bem como dos servidores responsáveis pelas 
correspondências e expedições de mandados e cartas, nas dependências do Fórum e Anexo I desta Comarca de Gurupi/TO, 

mediante agendamento prévio nos serviços de recepção, a fim de que seja organizada uma escala que garanta o isolamento e 
as medidas de segurança sanitárias, no quantitativo mínimo ao funcionamento dos serviços, a fim de evitar aglomerações no 
interior do prédio. 
Art. 2º - O servidor responsável pelo cadastro das correspondências deverá também realizar o respectivo agendamento junto ao 

serviço de recepção do Fórum. 
Art. 3º - Os servidores que necessitarem de materiais de expedientes para a confecção das correspondências, deverão solicitar 
os respectivos materiais junto ao sistema ASI almoxarifado, 24h antes do agendamento, para que o servidor da secretaria do 
Fórum atenda a demanda, deixando-os na recepção. 

Art. 4° - Cientifique-se, via SEI, os servidores desta Comarca, bem como à Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do 
Tocantins e à Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Tocantins 
Art. 5°- Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

 
Dra. EDILENE PEREIRA DE AMORIM ALFAIX NATÁRIO 

Juíza de Direito e Diretora do Foro 
 

MIRACEMA 
Juizado especial cível e criminal 

 

Editais de citações com prazo de 30 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRZO DE 30 DIAS 
O DOUTOR ANDRÉ FERNANDO GIGO LEME NETTO, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Miracema do Tocantins, 

Estado do Tocantins, no uso de suas atribuições legais e na forma da lei, etc...FAZ SABER, a quantos o presente edital de 
citação com prazo de 30 dias, extraído do processo nº 5000247-56.2011.8.27.2725 Ação ExTiEx, onde figura como requerente 
BANCO DO BRASIL S/A e requeridos MIRACEMA COMERCIO VAREJISTA DE FLORES E PRESENTES LTDA, CNPJ 
02.737.045/0001-79, JULIA MARIA DE SOUZA, CPF 643.276.471 - 87, LEONARDO SOUZA BUCAR CPF 022.746.746 - 05 E 

MARIA LUCIA DE SOUZA CPF: 295.116.661-34 estando atualmente em lugar incerto e não sabido, por todo conteúdo da 
petição inicial, bem como para proceder o pagamento da dívida no valor de R$ 44.091,53 (quarenta e quatro mil, noventa e um 
reais, cinquenta e três centavos), no prazo de 03 dias, atualizados até a data do efetivo pagamento, acrescidos de custas 
processuais, honorários sucumbenciais e demais cominações legais, ou interponham embargos no prazo de 15 dias. Tudo nos 

termos do despacho constante no evento 01 e evento 79. DESPACHO: " ...Expeça-se mandado de citação e penhora. Cumpra-
se a determinação acima. Intime-se. Miracema do Tocantins, 12/08/2011 (As) Dr. André Fernando Gigo Leme Netto - Juiz de 
Direito". DESPACHO: "A citação por edital é o único ato a ser viabilizado e por isso determino que se localize endereço dos 
requeridos no sistema infojud e bacen jud e proceda com nova tentativa de citação por carta. Caso não seja localizado na 

tentativa de citação pessoal deve ser procedida a citação por edital. Tal decisão deve-se para evitar nulidades futuras. Datado e 
cert. eproc. Juíza Auxiliar LUCIANA AGLANTZAKIS" e, para que ninguém possa alegar ignorância, expediu-se este Edital que 
será publicado na forma da lei, e terá uma via afixada no lugar de costume, na sede deste Juízo. DADO E PASSADO nesta 
cidade de Miracema do Tocantins, 29 de setembro de 2020. Eu, Solange Maria Moura da Cunha, o digitei. Assinado digitalmente 

por DR. ANDRÉ FERNANDO GIGO LEME NETTO  Juiz de Direito.  
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MIRANORTE 
Diretoria do foro 

Portarias 
Portaria Nº 784/2021 - PRESIDÊNCIA/DF MIRANORTE, de 29 de março de 2021 
O Dr. RICARDO GAGLIARDI, Juiz de Direito da Comarca de 2ª Instância de Miranorte, Estado do Tocantins, no uso de suas 
atribuições legais. 

CONSIDERANDO as disposições contidas no Provimento nº 11/2019, publicado no Diário da Justiça nº 4432 de 01 de fevereiro 
de 2019, que instituiu a nova Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça. 
CONSIDERANDO 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. 
CONSIDERANDO o disposto na Recomendação Nº 3 - CGJUS/CHGABCGJUS, que estabelece que a Correição Geral Ordinária 
poderá ser realizada por meio virtual ou eletrônico disponível, em especial a videoconferência, enquanto perdurarem as 
restrições sanitárias impostas pela pandemia causada pelo novo Coronavírus (SARS-CoV-2), causador da doença denominada 

COVID-19. 
  
RESOLVE: 
Art. 1º. DETERMINAR a realização da Correição Geral Ordinária na Comarca Miranorte/TO, bem como nas unidades prisionais e 

Serventias Extrajudiciais pertencentes à circunscrição da Comarca, referente ao ano de 2021 a se realizar entre os 
dias 05/04/2021 à 16/04/2021 das 12 horas às 18 horas, por videoconferência, salvo necessidade de dilação do prazo. 
Art. 2º. DESIGNAR o dia 05 de abril de 2021, às 13 horas, para a cerimônia de abertura dos trabalhos correcionais desta 
Comarca de Miranorte/TO, relativa ao ano 2021 que será realizada de forma virtual, por meio da plataforma “Yealink”, e 

encerramento para o dia 16 de abril de 2021 às 13hrs. 
§ 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, Serventuários dos Cartórios Extrajudiciais, para assistirem à solenidade de forma virtual, 
por meio da plataforma “Yealink”, conforme link da 

abertura: https://vc.tjto.jus.br/meeting/join/#/login?t=YGoOR+lFtX9fcam7W8leaA==?  e link do 
encerramento: https://vc.tjto.jus.br/meeting/join/#/login?t=qiy9H2ZcEGmWsBRYyDQ8QA== 
§ 2º. 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. 
§ 3º. CONVIDAR os Advogados, membro do Ministério Público, Defensoria Pública, Policiais Civis e Militares, Autoridades 
Municipais, para participarem de forma eletrônica, por meio da plataforma “Yealink”, conforme links descritos no  § 1º deste 
artigo, à solenidade de instauração da correição e, durante os trabalhos, apresentarem suas queixas, reclamações e sugestões. 

Art. 3º. 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. 4º DESIGNAR o servidor DÁRLEY RODRIGUES DA SILVA, Secretário do Juízo, para atuar como Secretário da Correição, e 
como auxiliares os servidores DANILO RIBEIRO BARBOSA; 

Parágrafo único. A comissão mencionada no caput deste artigo será composta pelos servidores Dárley Rodrigues da Silva, 
Secretário do Juízo e Danilo Ribeiro Barbosa, sob a presidência do Juiz de Direito  Diretor do Foro, Dr. Ricardo Gagliardi. 
Art. 5º. DETERMINAR o Secretário, 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 aos Excelentíssimos Senhores Promotores de Justiça desta Comarca,  aos Excelentíssimos 
Senhores Defensores Público, aos Excelentíssimos Senhores Prefeitos Municipais das cidades de Miranorte, Barrolândia, Dois 

Irmãos e Rio dos Bois, bem como às demais autoridades locais, ao Excelentíssimo Senhor Presidente da Sub sessão  OAB e 
aos membros da OAB que aqui atuam. 
c) Comunicar o Excelentíssimo Senhor Desembargador Presidente do Tribunal de Justiça, bem como a Excelentíssima Senhora 
Desembargadora Corregedora-Geral de Justiça, encaminhando-lhes e comunicando-lhes acerca da realização do ato; 

d) Oficiar os Cartórios Extrajudiciais, Delegacia de Polícia e unidades prisionais. 
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Art. 6º. Solicitar a Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Tocantins que disponibilize acesso ao sistema SICOR para a 
equipe Correicional. 
Art. 7º. 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 Miranorte, Estado do Tocantins, aos vinte e nove dias do mês de março do ano 
de dois mil e vinte um (29/03/2021). 
  

Ricardo Gagliardi 
Juiz de Direito / Diretor do Foro 
 

PALMAS 
2ª vara criminal 

Editais de intimações de sentença com prazo de 60 dias 
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA COM PRAZO DE 60 (SESSENTA) DIAS 
AUTOS Nº 00157239520208272729 
Juízo da 2ª Vara Criminal de Palmas 

AÇÃO PENAL - Procedimento Ordinário 
Acusada: CLAITON MEDEIROS DA SILVA 
FINALIDADE: O juiz de Direito Luiz Zilmar dos Santos Pires, do Juízo da 2ª Vara Criminal de Palmas , no uso das suas 
atribuições legais, etc. FAZ SABER a todos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, por esse meio, 

INTIMA o acusado(a) CLAITON MEDEIROS DA SILVA, brasileiro, solteiro, desempregado, nascido aos 19/6/1994, filho de Ana 
Garcia da Silva e Cesar Medeiros Coelho, natural de Palmas/TO, em situação de rua, atualmente em local incerto e não sabido, 
com prazo de 60 (sessenta) dias, a fim de cientificar-lhe da SENTENÇA proferida nos autos da AÇÃO PENAL n.º 0015723-
95.2020.8.27.2729, cujo resumo/teor segue transcrito: "1. RELATÓRIO - Trata-se de ação penal promovida pelo Ministério 

Público do Estado do Tocantins em desfavor de Claiton Medeiros da Silva, pela prática da conduta descrita no artigo 155, §§ 1º e 
4º, II, do Código Penal, pelos fatos assim narrados na peça exordial, os quais transcrevo, in verbis: [...] Consta dos inclusos autos 
de inquérito policial que, na madrugada do dia 28 de março de 2020, na empresa de funilaria de veículos denominada “GPS”, 
situada na Quadra 712 Sul, alameda 3, QI 2, lote 39, nesta capital, o denunciado subtraiu, para si, mediante abuso de confiança 

e durante o repouso noturno, 1 (uma) motocicleta YAMAHA YBR 125, FACTOR ED, cor vermelha, placa QKK 6321, de 
propriedade da vítima Gilson Pereira da Silva. Segundo apurou-se, o denunciado subtraiu a motocicleta aproveitando-se do 
exercício da função que exercia na referida oficina mecânica, uma vez que era responsável pela limpeza e dormia no local, com 
trânsito livre às dependências do estabelecimento, o que evidencia a confiança nele depositada. Diante do livre acesso do 

denunciado ao local, em quaisquer horários do dia e da noite, já que exercia a função de serviços gerais e ainda dormia na 
oficina, o mesmo se valeu do repouso noturno para subtrair a motocicleta que estava guardada no pátio. De posse da res furtiva, 
pegou todos os seus pertences e fugiu. O proprietário, ora vítima, ao chegar para abrir a oficina, por volta das 7h00min, percebeu 
que a sua motocicleta havia sido subtraída e que o denunciado havia empreendido fuga do local. Diante disso, registrou-se o 

Boletim de Ocorrência nº 023722/2020 para apurar os fatos. Por volta das 17h00min do mesmo dia, Agentes da Guarda 
Metropolitana, em patrulhamento de rotina, flagraram o denunciado empurrando a motocicleta subtraída pela Av. NS 4, ACSE 1 
(104 Sul), próximo a um Posto de Combustível, nesta capital. Levado à presença da autoridade policial, o denunciado se 
reservou ao direito de silêncio. A motocicleta foi apreendida, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 10, evento 1.  [...] A 

denúncia foi recebida em 7 de abril de 2020 (evento 4). Houve citação do acusado (evento 15). Foi apresentada resposta à 
acusação (evento 52). Por não incorrer em nenhuma hipótese prevista no artigo 397 do Código de Processo Penal, foi 
determinado inclusão em pauta para audiência de instrução e julgamento. A audiência ocorreu em 22 de março de 2021. Foram 
ouvidas as seguintes testemunhas, cujo resumo do depoimento as acompanha: 1. Gilson Pereira da Silva, vítima. Relatou que é 

proprietário do local onde a moto foi furtada. Que seu funcionário David tinha usado a moto no dia anterior e esqueceu de trancar 
o portão quando a devolveu, e o réu, que trabalhava lá, se aproveitou disso para subtrair o bem. Que o réu trabalhava com a 
limpeza e que dormiu na empresa no dia do furto. Que não sabe o nome do réu. Que David deixou a chave na ignição da 
moto. 2. Deivide Rodrigues Queiros. Afirmou que deixou a chave na ignição da moto, que ficou na garagem da oficina, e que não 

trancou o cadeado do portão. Que o réu estava dormindo na oficina. Que não sabe o nome do réu e que ele morava na rua. Que 
ele estava limpando a oficina. Que a polícia recuperou a moto. 3. Rogério Oliveira Rocha. Afirmou que é Guarda Municipal e que 
faziam ronda próximo à Havan e se depararam com um rapaz empurrando uma motocicleta, e que ele ficou assustado quando 
viu a viatura. Que ele não tinha documentos e disse que a moto foi emprestada. Que o dono da motocicleta foi à Delegacia com 

os documentos. As partes dispensaram as demais testemunhas. Foi decretada a revelia do réu. Em suas alegações finais orais, 
o Ministério Público pugnou pela condenação nos termos da denúncia, mas afirmou que não há comprovação acerca da 
qualificadora do abuso de confiança, pois o réu prestou alguns serviços à oficina. Em relação à qualificação do réu, requereu a 
certificação acerca da realização de identificação criminal do réu. A defesa, por sua vez, em sede de alegações finais orais, 

requereu a absolvição por ausência de provas de autoria. Subsidiariamente, requereu a desclassificação para furto simples e o 
afastamento da majorante do repouso noturno, por entender que é inaplicável à estabelecimento comercial diante da ausência de 
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pessoas repousando. Ademais, requereu o reconhecimento do crime tentado, pois não houve posse mansa e pacífica do bem. É, 
em síntese, o relatório. 2. FUNDAMENTAÇÃO - Presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, tanto que 
sequer foram arguidas questões preliminares ou prejudiciais, passo ao exame do mérito da demanda. Em que pese o réu ter se 
identificado como Claiton Medeiros da Silva em várias etapas do inquérito policial e ter sido citado (evento 15) como se assim 

fosse, não é possível confirmar que é o seu verdadeiro nome. Realizada a identificação criminal, confirmou-se que ele não é 
identificado civilmente no Instituto de Identificação e Papiloscopia Forense (evento 25, INF3): [...]  Em manifestação do 
Procurador de Justiça Marcos Luciano Bignotti acerca do oferecimento do acordo de não persecução penal (evento 41), ele 
afirmou que a ausência de dados seguros acerca da identidade civil do réu contribuía a não proposição. Pelo exposto, entendo 

não haver provas suficientes para atribuir a autoria do delito em análise a Claiton Medeiros da Silva, pois sequer é possível 
afirmar que é a pessoa que diz ser e encontra-se em local incerto e não sabido, devendo prevalecer o princípio do in dubio pro 
reo. Há precedentes nesse sentido: APELAÇÃO CRIMINAL - LATROCÍNIO - PLEITO ABSOLUTÓRIO - NECESSIDADE - 
MATERIALIDADE COMPROVADA - AUTORIA DUVIDOSA - RÉU REVEL - AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO - DÚVIDA 

QUANTO À IDENTIDADE DO AUTOR - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN SUBIO PRO REO - ABSOLVIÇÃO. Não sendo possível 
extrair-se do conjunto probatório a certeza de que o réu tenha praticado os delitos narrados na denúncia, deve ser aplicado o 
princípio do in subio pro reo, sendo a absolvição com fundamento no art. 386, inc. VII, do CPP, a medida que se impõe. (Ap n. 
10313051724059001/MG, Rel. Nelson Missias, julgado em 18/8/2016); FURTO QUALIFICADO PELA DESTRUIÇÃO OU 

ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. ALEGAÇÃO DA PRÁTICA DO CRIME POR PESSOA 
DIVERSA. DÚVIDA QUANTO À IDENTIDADE DO RÉU. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS DE TER O RÉU 
CONCORRIDO PARA A INFRAÇÃO PENAL. DADO PROVIMENTO. 1. O juízo condenatório deve ser realizado quando o 
suporte fático probatório não enseja qualquer dúvida acerca da autoria dos fatos pelo apelante, o que não ocorreu no preste 

caso, em razão de não ter sido comprovada a identidade da pessoa que praticou a conduta delitiva descrita na denúncia. 2. Dado 
provimento ao recurso. (Ap n. 0099799-32.2009.8.07.0001/DF, Rel. Joao Timoteo, publicado em 5/9/2011). 3. DISPOSITIVO -
 Diante disso, julgo improcedente a denúncia e absolvo Claiton Medeiros da Silva, com base no artigo 386, V e VII, do Código de 
Processo Penal. Acerca desta sentença absolutória, o réu deverá ser intimado via edital com prazo de 60 (sessenta) dias,  

conforme artigo 392 do CPP. [...]. Sem custas. Palmas-TO, 24.03.2021. LUIZ ZILMAR DOS SANTOS PIRES- Juiz de 
Direito." Palmas, aos 30.03.2021. Eu, Jocyleia Santos Falcão, digitei e subscrevo. 
 

Diretoria do foro 

Portarias 
Portaria Nº 777/2021 - PRESIDÊNCIA/DF PALMAS, de 29 de março de 2021 
A Excelentíssima Senhora FLÁVIA AFINI BOVO, Juíza de Direito Diretora do Foro desta Comarca de Palmas, Estado do 

Tocantins, no uso de suas atribuições e na forma da lei etc... 
 CONSIDERANDO os dispostos nas Resoluções  nº 71, de 31 de março de 2009, e nº 152, de 06 de julho de 2012, ambas do 
Conselho Nacional de Justiça, que dispõe sobre o regime de Plantão Judiciário em 1º e 2º graus de jurisdição; 
CONSIDERANDO a Resolução nº 46/2017, de 07 de dezembro de 2017, da Presidência do Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado do Tocantins, que disciplina o Plantão Judiciário de 1º e 2º graus no âmbito do Poder Judiciário Tocantinense; 
CONSIDERANDO a necessidade de promover alterações da Escala do Plantão Judicial instituída através da Portaria nº 
228/2018; 
CONSIDERANDO que conforme disposto na Resolução nº 46/2017 do Tribunal de Justiça deste Estado. 

CONSIDERANDO os termos da Resolução nº 49, de 14 e dezembro de 2020, que estabelece o expediente no Poder Judiciário 
para o período das 12h às 18h; 
RESOLVE: 
Art. alterar o anexo I da Portaria nº 053/2020, para o fim de registrar que o plantão judicial do período de 02/04/2021 às 12h a 

09/04/2021, às 12h, será cumprido pela magistrada Silvana Maria Parfieniuk, servidor Wandersson Amorim Nobre e oficial de 
justiça Marcos Antônio Ribeiro Gama. 
Art. 2º os plantões serão exercidos pelo Douto Magistrado que se encontra respondendo pela Unidade Judiciária escalada e seu 
respectivo Escrivão ou aquele que as suas vezes o fizer. 

Art. 3º nos casos de suspeição, impedimento, impossibilidade ou ausência do Magistrado plantonista, o plantão será exercido 
pelo Magistrado designado para o plantão imediatamente subseqüente, com superveniente compensação. 
Art. 4º a critério da Diretoria do Foro, a Escala de Plantão poderá ser modificada, por meio de requerimentos justificados. 
Publique-se atentando-se para o parágrafo único do art. 2º da Resolução CNJ nº 71/2009, com as modificações efetuadas pela 

Resolução nº 152/2012. Registre-se. Cumpra-se. 
Dado e passado nesta cidade e Comarca de Palmas-TO, GABINETE DO JUIZ DIRETOR DO FORO, aos vinte e nove (29) dias 
do mês de março (03) do ano de dois mil e vinte e um (2021). 
Flávia Afini Bovo 

Diretora do Foro 
 
Portaria Nº 788/2021 - PRESIDÊNCIA/DF PALMAS, de 29 de março de 2021 
Dispõe sobre adoção de medidas temporárias e emergenciais de prevenção ao contágio pelo coronavírus (COVID-19) e dá 

outras providências. 
FLAVIA AFINI BOVO, Diretora do Foro da Comarca de Palmas - TO, no uso de suas atribuições legais, etc  
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CONSIDERANDO a Lei n.º 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas para o enfrentamento da 
emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do novo Coronavírus; 
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) e dá outras orientações; 

CONSIDERANDO a necessidade de manter a prestação de serviços públicos no âmbito do Poder Judiciário; 
CONSIDERANDO que a adoção de hábitos de higiene básicos e a ampliação de rotinas de limpeza em áreas de circulação 
reduzem significativamente o potencial do contágio; 
CONSIDERANDO a Portaria-Conjunta n.º 023/2020, expedida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, a qual prevê as 

normativas para o retorno gradual às atividades presenciais do Poder Judiciário do Estado do Tocantins; 
CONSIDERANDO as Resoluções 313, 314 e 318/2020 do CNJ, que estabelecem no âmbito do Poder Judiciário, regime de 
plantão extraordinário, para uniformizar o funcionamento dos serviços judiciários, com o objetivo de prevenir o contágio pelo novo 
Coronavírus - COVID-19, e garantir o acesso à justiça neste período emergencial. 

CONSIDERANDO o avanço da pandemia de coronavírus pelo Brasil, em especial o Estado do Tocantins; 
CONSIDERANDO a Portaria Conjunta n.º 010, de 26 de março de 2021 TJTO/CGJUS que prorroga o regime de 
Teletrabalho integral compulsório no Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, anexos e Corregedoria Geral da 
Justiça, até o dia 30 de abril de 2021; 

CONSIDERANDO que o prédio do Fórum de Palmas se encontra situado na mesma cidade do prédio do Tribunal de 
Justiça, qual seja, a cidade de Palmas - TO; estando, portanto, em Município que ostenta a mesma situação 
epidemiológica; 
CONSIDERANDO que os dados divulgados pela Secretaria de Saúde do Estado do Tocantins informam crescimento 

exponencial nos casos de contaminação por COVID – 19 na cidade de Palmas – TO, dados estes que podem ser 
acessados através do Instagram e são, ainda, divulgados diuturnamente nos meios de imprensa, bem como o fato de 
que o sistema hospitalar se encontra colapsado; 
CONSIDERANDO a necessidade de que sejam atendidos os protocolos de saúde oriundos do Ministério da Saúde os quais tem 

sido divulgados diuturnamente nos meios de comunicação e que recomendam que não haja aglomeração de pessoas, devendo 
estas permanecerem em suas residências; 
CONSIDERANDO a necessidade de se regulamentar o atendimento aos jurisdicionados neste período emergencial no Fórum da 
Comarca de Palmas-TO; 

CONSIDERANDO que a Comarca de Palmas, assim como todo o Poder Judiciário do Estado do Tocantins trabalha com seu 
acervo de processos jurídicos e administrativos, integralmente em forma de processos virtuais; 
RESOLVE: 
Art. 1º Estabelecer o regime de Plantão Extraordinário, no âmbito do Fórum da Comarca de Palmas/TO, para uniformizar o 

funcionamento dos serviços judiciários e administrativos, garantindo a todos o acesso à justiça neste período emergencial, com o 
objetivo de prevenir o contágio pelo novo Coronavírus – Covid-19. 
Art. 2º Determinar a adoção de regime de teletrabalho nas unidades sob responsabilidade da Diretoria do Foro da 
Comarca de Palmas/TO de  05 a 30 de abril de 2021, no período de 12 às 18h, ou até que haja deliberação da Diretoria do 

Foro do do Tribunal de Justiça em sentido diverso, devendo todos os servidores e demais colaboradores se absterem de 
comparecer ao Fórum da Comarca de Palmas. 
Art. 3º O Plantão Extraordinário, que funcionará em idêntico horário ao do expediente forense regular, estabelecido pelo 
Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, ou seja, de 12 às 18h, importa em suspensão do trabalho presencial de 

magistrados, servidores, estagiários e colaboradores nas unidades judiciárias e administrativas, assegurada a manutenção dos 
serviços essenciais, por meio de atendimento eletrônico e por telefone. Das 18:01 horas às 11:59 e nos finais de semana ou 
feriados o atendimento será realizado por meio do plantão judicial semanal, o qual fica mantido em todos os seus termos, 
seguindo-se a escala já divulgada pela Diretoria do Foro através do telefone (63) 99966 - 5139. 

Art. 4º Fica suspenso o atendimento presencial de partes, advogados e interessados, todavia este deverá ser realizado 
remotamente pelos meios tecnológicos disponíveis. 
§ 1º O atendimento ao público externo nos dias de expediente normal será prestado de 12 às 18h e será realizado 
exclusivamente pelos meios tecnológicos disponíveis, tais como Balcão Virtual, ou pelos telefones e endereços de e-mail abaixo. 

- Diretoria do Foro: 
E-mail: df-palmas@tjto.jus.br 
Flávia Afini Bovo - Juíza Diretora do Foro (63) 99946 - 2815 (apenas ligação sem sistema de whatsapp) 
Roney Benicchio (Chefe de Gabinete) (63) 98423 – 8823 ou 3218-4371(siga-me) 

Suellen Lobo (assessora jurídica) - (63) 98117-2828 
Rosângela Almeida (63) 99264-7025 ou 3218-4285 (siga-me) 
Tárcia Castro (63) 99201 – 4450  
Natayane - recepção da Diretoria do Foro -  (63)3218-4531 

Secretaria Judicial Unificada das Varas Cíveis  
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E-mail: seci@tjto.jus.br 
Thaís - 3218-4565 (siga-me) 
Ana Júlia - 3218-4569 (siga-me) 
 - 1ª Vara Cível - Gabinete  

Thaís - 3218-4565 (siga-me) 
Ana Júlia - 3218-4569 (siga-me) 
- 2ª Vara Cível - Gabinete  
Atendimento no link de skype abaixo indicado: 

ederferreira@tjto.jus.br 
placidocoelho@tjto.jus.br 
 - 3ª Vara Cível - Gabinete  
(63) 3372-1414 (whatsapp) 

 - 4ª Vara Cível - Gabinete  
Thaís - 3218-4565 (siga-me) 
Ana Júlia - 3218-4569 (siga-me) 
 - 5ª Vara Cível - Gabinete  

Assessoria atendimento no link de skype abaixo indicado: 
quintacivelpalmas@hotmail.com 
 - 6ª Vara Cível - Gabinete  
Thaís - 3218-4565 (siga-me) 

Ana Júlia - 3218-4569 (siga-me) 
 - Gabinete de Execuções e Cumprimento de Sentença  
Dr. Rodrigo Perez - E-mail: execucaocivelpalmas@tjto.jus.br 
- 1º Juizado Especial - (Juizado da Fazenda Pública)  

E-mail: 1juizadoespecial@tjto.jus.br 
Iracilene Alves (63) 99227 - 9423 
Ildete Rodrigues (63) 99259-6717 
Edilene Alves - (63) 99997-0357 

 - 2º Juizado Especial - Juizado Região Sul 
E-mail: 2juizadoespecial@tjto.jus.br 
(63)3218-4301(siga-me) 
 - 3º Juizado Especial- Juizado Região Norte 

E-mail: 3juizadocivelcriminal@tjto.jus.br 
(63)3218-4514 (siga-me) 
 - 4º Juizado Especial - Juizado Taquaralto 
E-mail: 4juizadoespecial@tjto.jus.br 

(63)3218-4520 (siga-me) 
 - 5º Juizado Especial - (Juizado da Fazenda Pública) 
E-mail: juizado5palmas@tjto.jus.br 
(63) 99278 - 7684 (siga-me) 

- Juizado da Infância e Juventude 
E-mail: infjuvpalmas@tjto.jus.br 
(63) 3218-4585 (siga-me) – área cível 
(63) 98111-0999 - área infracional 

- 1ª Vara Criminal 
E-mail: criminal1palmas@tjto.jus.br  
(63) 3218-4551 
 - 2ª Vara Criminal 

E-mail: criminal2palmas@tjto.jus.br 
(63) 99204-8590 - 98435-2468(ligação e whatsapp) 
(63) 3218-4538 (siga-me e whatsapp) 
 - 3ª Vara Criminal 

E-mail: criminal3palmas@tjto.jus.br 
(63) 3218 – 4554 (este telefone funciona para contato via WhatsApp) 
 - 4ª Vara Criminal 
E-mail: criminal4palmas@tjto.jus.br  

(63) 3218 – 4545 (este telefone funciona para contato via WhatsApp) 
- Auditoria Militar 
E-mail: c.j.militar@gmail.com 
Lariana Barros (63) 98411 – 2945 

Mauriane (63) 99265-2351 



ANO XXXIII-DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 4932 PALMAS-TO, TERÇA-FEIRA, 30 DE MARÇO DE 2021 30 

 

 

 

- Audiência de Custódia 
Mauriane (63) 99265-2351 
- Secretaria Criminal 
E-mail: secrimpalmas@tjto.jus.br 

Joyce Martins (63) 98433 – 6332 
 - 1ª Vara de Família 
E-mail: familia1palmas@tjto.jus.br  
(63)3218-4546 

 - 2ª Vara de Família 
E-mail: familia2palmas@tjto.jus.br 
 (63) 99206-8791 
 - 3ª Vara de Família 

E-mail: fampalmas3@tjto.jus.br 
(63)3218-4556 
- Vara Especializada de Violência Doméstica contra a Mulher 
E-mail: mulherpalmas@tjto.jus.br 

(63) 3218-4271 (siga-me) 
Juliene Pedreira - (63) 98419-1520 
- Equipe Multidisciplinar da Vara Especializada de Violência Doméstica contra a Mulher 
(63) 3218-4570 

 - 1ª Vara das Fazendas e Registros Públicos 
E-mail: fazenda1palmas@tjto.jus.br 
Claudia Bizinotto (63) 99217 – 4342 (whatsapp)  
 - 2ª Vara das Fazendas e Registros Públicos 

E-mail: fazenda2palmas@tjto.jus.br 
(63) 3218-4596 
Bruna (Assessora) (63) 98489 - 1103 
Maria Carolina (Assessora) (63) 99954-7838 

Danny Portela (Assessor) (63) 98103-7347 
 - Vara de Saúde e Execuções Fiscais 
E-mail: fiscalsaudepalmas@tjto.jus.br 
(63)3218-4572 (siga-me)  

Wagner - (63) 98467-7343 
 - Vara de Precatórias Cíveis e Criminais, Falências e Concordatas 
E-mail: precatorias1palmas@tjto.jus.br 
Francinete (63) 98405-7555 

Alairton - (63) 98475-5860 
Telma (63) 98445-8478 
Domaia Fernanda - (94) 98805-3919 
Cauê Marinho - (63)99261-2117 

 - Central de Mandados e Impressão 
(63)99106-2112 
 - Pai Presente 
E-mail: paipresentedfpalmas@tjto.jus.br 

 (63) 3218-4220 (siga-me) 
 - Central de Correspondência, Protocolo, Distribuição e Central de Atendimento  
E-mail: distribuicaopalmas@tjto.jus.br 
Cleyjane Moura (63) 98485 - 2020 (Distribuição) 

Maria Aparecida (63) 98412 – 0372 (Correspondência) 
Sheila Kelly (63) 98402-1275 (Distribuição) 
Edilma Souza (63) 99951 – 6515 (Distribuição) 
 - 1ª Turma Recursal 

 (63) 3218-4495 (siga-me) 
 - 2ª Turma Recursal 
E-mail: 2strec@tjto.jus.br 
Lauro (63) 98504-7579 

 - GGEM 
E-mail: ggemcoordenacao@gmail.com 
 (63) 3218 - 4226 
- CEJUSC 

E-mail: cejuscpalmas@tjto.jus.br 
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(63) 98457-4002 
(63)3218-4207 
- Junta Médica do Poder Judiciário 
Hedrianne (63)98407-9343 

- Chefia de Segurança do Fórum (63) 3218-4471/4343 
- Empresa Montana Service 
 Irenilde Coimbra (63) 99228 - 8155 
§ 2º Cabe ao colaborador presteza e agilidade no atendimento, cabendo resposta em até 24 horas. 

§ 3º O colaborador deverá proceder, obrigatoriamente, com a verificação prévia de dados, a fim de confirmá-los e resguardar o 
devido sigilo e segurança das informações processuais, como condição ao atendimento e repasse de informações, caso seja 
necessário. 
Art. 5º A adoção do teletrabalho como regime de trabalho para todos os Servidores desta Comarca deve observar os seguintes 

deveres: 
I - O colaborador em regime de teletrabalho deverá manter infraestrutura necessária para o trabalho remoto aos sistemas 
informatizados do Tribunal; 
III - O colaborador deverá preferencialmente manter acesso ao Spark, durante todo o expediente laboral, deixar o telefone e 

Whatsapp sempre ativos nos dias e horários úteis; 
Art. 6º Caso haja algum servidor ou colaborador que não possua condições de realizar suas atividades através do sistema de 
teletrabalho, em razão de não possuir equipamento de informática ou congênere, o mesmo deverá comunicar tal fato à Diretoria 
do Foro, através do e-mail institucional ou dos telefones acima já especificados referentes aos servidores da Diretoria no prazo 

máximo de até 24 horas, a fim de que a Diretoria comunique tal situação ao Tribunal de Justiça e verifique quais providências 
podem ser adotadas em tal situação. 
Art. 7º Os Oficiais de Justiça da Comarca somente deverão realizar o cumprimento de mandados que demandarem caráter de 
urgência e os expedientes em regime de plantão, observando-se as regras de cuidado de não contágio, especialmente o uso de 

EPIs, entre outros recomendados nas manifestações CGJUS 3069451 e GD ETELVINA 3069451 contidas no SEI 
20.0.000003439 – 9 e Portaria Conjunta n° 010/2021, ficando suspensos momentaneamente os termos da Portaria DF Palmas nº 
031/2020, que determina a distribuição dos mandados represados durante o primeiro período de teletrabalho. A Central de 
Mandados deve, preferencialmente, excluir da escala de recebimento de mandados, aqueles servidores que estão 

compreendidos no grupo de riscos, como os idosos a partir de 60 anos, e os portadores de doenças crônicas, 
imunossupressoras, respiratórias, diabetes, doenças renais, após comprovação por atestados e exames, bem como 
manifestação da CESAU/TJTO. 
Art. 8º O acesso aos Oficiais de Justiça e aos servidores das unidades responsáveis pelas correspondências e expedições de 

mandados e cartas poderá ser autorizado pelo Diretor do Foro, mediante organização de escala que garanta o isolamento e as 
medidas de segurança sanitárias, no quantitativo mínimo imprescindível ao funcionamento do serviço. 
Art. 9º Os mandados deverão continuar sendo confeccionados normalmente e enviados à Central de Mandados, os quais não 
deverão serem distribuídos e nem impressos pela Central de Impressão, visto que somente serão impressos e cumpridos os 

mandados referentes a casos emergenciais e os expedientes em regime de plantão, os quais já são rotineiramente impressos 
pelos Oficiais de Justiça. 
Art. 10 Fica mantida a escala de plantão semanal já previamente estabelecida. 
Art. 11 Caso haja necessidade de retirada de algum pertence ou documento pessoal que se encontre nas dependências do 

Fórum, o acesso às mesmas deverá ser solicitado previamente à Diretoria do Foro a qual irá verificar a possibilidade de 
atendimento. 
Art. 12 Em razão da necessidade do cumprimento do cronograma de reformas e obras dos fóruns, instalação do sistema de 
videoconferência (Yealink), sistema de impressão (outsourcing), sistema de segurança de redes (firewall) e sala de depoimento 

especial (videoconferência), a Diretoria do Foro, caso seja necessário, organizará escala entre os servidores, com o isolamento e 
as medidas de segurança sanitária adequados, no quantitativo mínimo para acompanhamento da execução dos serviços 
elencados 
Art. 13 Ficam mantidos os serviços de segurança, nos moldes a serem discutidos entre a Assessoria Militar e a Diretoria do Foro. 

Art. 14 Havendo casos omissos estes serão dirimidos pela Diretoria do Foro. 
Art. 15 Caso o sistema instituído na presente Portaria necessite ser reformulado será expedida nova Portaria alterando os itens 
necessários no sentido de se garantir aos jurisdicionados o direito fundamental de acesso à justiça. 
Art. 16 Considerando que se trata de situação emergencial autorizo a divulgação da presente Portaria através de todos os meios 

de comunicação disponíveis, tais como Instagram, Facebook, Whatsapp, e-mails, entre outros. 
Art. 17 Esta portaria entrará em vigor a partir da data de sua publicação, revogando-se ou suspendendo-se disposições em 
contrário. 
Comunique-se à Presidência e à Corregedoria Geral de Justiça. Comuniquem-se amplamente, por meio da ASCOM e demais 

entidades parceiras: OAB, MP, DP, Procuradoria do Estado. 
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se. 
GABINETE DA JUÍZA DIRETORA DO FORO, em Palmas, Estado do Tocantins, aos vinte e nove (29) dias do mês de março (03) 
do ano de dois mil e vinte (2021). 

 Flávia Afini Bovo 
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Juíza Diretora do Foro 
 
Portaria Nº 801/2021 - PRESIDÊNCIA/DF PALMAS, de 30 de março de 2021 
A Excelentíssima Senhora FLÁVIA AFINI BOVO, Juíza de Direito Diretora do Foro, nesta Comarca de Palmas, Estado do 

Tocantins, no uso de suas atribuições e na forma da lei etc... 
 CONSIDERANDO o disposto da Seção 2, Roteiro de Correição, Provimento nº 11/2019, da lavra do Desembargador Helvécio 
de Brito Maia Neto; 
CONSIDERANDO as disposições contidas nos Arts. 11, I, – Seção 3, da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-

Geral da Justiça (Provimento nº 11/2019-CGJUS); 
 CONSIDERANDO que os trabalhos correcionais ocorrerão nas varas e serventias judiciais e extrajudiciais, no período de 29 à 
30 de março de 2021; 
CONSIDERANDO a necessidade de prorrogação do prazo correicional nesta Comarca de Palmas, conforme permissivo do artigo 

24 do Provimento nº 11/2019-CGJUS ; 
RESOLVE: 
 Art. 1º Prorrogar o prazo correicional nesta Comarca de Palmas, até 16 de abril de 2021 para a realização da Correição Geral 
Ordinária nesta Comarca; 

 Parágrafo único: Deverão ser processados normalmente os processos que tenham como partes, réus presos, bem como as 
medidas consideradas urgentes, de acordo com Portaria DF Palmas nº 788/2021 e Portaria Conjunta nº 10/2021, TJTO 
 Art. 3º Ficará a critério do magistrado a realização ou redesignação de audiências previamente agendadas para o referido 
período, devendo este comunicar à Diretoria do Foro. 

 Publique-se. Registre-se. Cumpra-se. 
Dado e passado nesta cidade e Comarca de Palmas-TO, GABINETE DO JUIZ DIRETOR DO FORO, aos vinte e nove (29) dias 
do mês de março (03) do ano de dois mil e vinte um (2021). 
 Flávia Afini Bovo 

Juíza Diretora do Foro 
 
Portaria Nº 812/2021 - PRESIDÊNCIA/DF PALMAS, de 30 de março de 2021 
A Excelentíssima Senhora FLÁVIA AFINI BOVO, Juíza de Direito Diretora do Foro, desta Comarca de Palmas, Estado do 

Tocantins, no uso de suas atribuições e na forma da lei etc... 
 CONSIDERANDO a necessidade de lotar servidor junto á 1ª Vara Criminal desta Comarca de Palmas, em substituição ao 
escrivão judicial Renato Rodrigues de Souza; 
 CONSIDERANDO que a lotação de servidores nos diversos setores administrativos e judiciários da Comarca é uma prerrogativa 

da Juíza Diretora do Foro, visando atender às necessidades inerentes ao departamento; 
 CONSIDERANDO       a necessidade de regulamentar a lotação dos servidores nas serventias judiciais desta Comarca de 
Palmas; 
RESOLVE: 

DETERMINAR que a servidora JOSEANE CHAVES DE CASTRO SCHWANK, substitua o escrivão da 1ª Vara Criminal desta 
Comarca, enquanto durar seu afastamento por licença médica, a partir de 26 de março de 2021. 
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se. 
  Flávia Afini Bovo 

Juíza Diretora do Foro 

Vara de execuções fiscais e ações de saúde 

Editais de intimações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO e INTIMAÇÃO do executado: MICHELLE OLIVEIRA COELHO E OUTROS, CPF/CNPJ: 

006.370.891-46, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE 
EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - 5005444-77.2011.8.27.2729, que lhe move A FAZENDA PUBLICA 
MUNICIPAL, para, no prazo de 15 (quinze) dias, pagar o débito remanescente, referindo-se tão somente aos honorários 
advocatícios, que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito 

em dinheiro à ordem deste Juízo em estabelecimento oficial de crédito que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança  
bancária, nomeando bens à penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Eu _____, 
Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, data certificada pelo sistema. 
(AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 

 

Editais de citações com prazo de 30 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
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forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: ALDAIR DIAS DE OLIVEIRA, CPF/CNPJ: 769.240.681-20, por estar 
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – 
Autos Eletrônico - e-Proc –  0012966-31.2020.8.27.2729, que lhe move A FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL, bem como, para, 
no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S). 20190003711, inscrita em 

06/03/2017, referente ao IPTU; 20190003712, inscrita em 06/03/2017, referente ao COSIP; 20190003713, inscrita em 
04/01/2019, referente ao IPTU VER; cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 2.883,19 (Dois 
Mil e Oitocentos e Oitenta e Três Reais e Dezenove Centavos) que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e 
encargos, ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de 

crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à 
penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civi l, 
fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em 
caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente 

que será publicado na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. 
Palmas – TO, data certificada pelo sistema. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 

Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: ROBSON ELY DOS SANTOS, CPF/CNPJ: 263.416.622-20, por estar 
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – 

Autos Eletrônico - e-Proc –  0052435-21.2019.8.27.2729, que lhe move A FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL, bem como, para, 
no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S). 20190000026, inscrita em 
28/08/2018, referente ao MUL-POST; 20190000027, inscrita em 28/08/2018, referente ao IPTU; 20190000028, inscrita em 
25/04/2018, referente ao IPTU REV; 20190000029, inscrita em 06/03/2017, referente ao COSIP; 20190000030, inscrita em 

06/03/2017, referente ao IPTU; cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era de  R$ 5.732,83 (Cinco Mil e 
Setecentos e Trinta e Dois Reais e Oitenta e Três Centavos) que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, 
ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, 
que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens 

oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a 
parte executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, 
para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado 
na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, data 

certificada pelo sistema. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 

Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: VALDELICE PEREIRA DOS SANTOS, CPF/CNPJ: 909.116.871-49, por 
estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – 
Autos Eletrônico - e-Proc – 0000547-76.2020.8.27.2729, que lhe move A FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL, bem como, para, no 

prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S).  20190035974, inscrita em 
24/05/2019, referente ao IPTU; 20190035975, inscrita em 04/01/2019, referente ao TXS-COLIXO; 20190035976, inscrita em 
04/01/2019, referente ao COSIP; 20190035977, inscrita em 24/05/2019, referente ao IPTU REV; cujo valor até a data do 
ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 2.253,33 (Dois Mil e Duzentos e Cinquenta e Três Reais e Trinta e Três 

Centavos) que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito em 
dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo 
fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos 
termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador 

especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de todos e 
ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira 
Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, data certificada pelo sistema. (AS) Wagner 
Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 

 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 

forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: ANTONIO PEREIRA LUCENA, CPF/CNPJ: 148.159.663-20, por estar 
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – 
Autos Eletrônico - e-Proc – 0000735-69.2020.8.27.2729, que lhe move A FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL, bem como, para, no 
prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S). 20190001645, inscrita em 

22/07/2016, referente ao IPTU; 20190001646, inscrita em 04/01/2019, referente ao IPTU REV; cujo valor até a data do 
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ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 3.741,47 (Três Mil e Setecentos e Quarenta e Um Reais e Quarenta e Sete 
Centavos) que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito em 
dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo 
fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos 

termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador 
especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de todos e 
ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira 
Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, data certificada pelo sistema. (AS) Wagner 

Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 

Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: TERESINHA DE JESUS FERREIRA, CPF/CNPJ: 361.300.601-49, por 
estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – 
Autos Eletrônico - e-Proc – 0004718-76.2020.8.27.2729, que lhe move A FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL, bem como, para, no 

prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S).  20190001476, inscrita em 
22/07/2016, referente ao IPTU; 20190001477, inscrita em 04/01/2019, referente ao IPTU REV; cujo valor até a data do 
ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 6.568,40 (Seis Mil e Quinhentos e Sessenta e Oito Reais e Quarenta 
Centavos) que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito em 

dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo 
fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos 
termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador 
especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de todos e 

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

EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: ANTONIA PEREIRA LIMA, CPF/CNPJ: 710.814.881-15, por estar 

atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – 
Autos Eletrônico - e-Proc – 0008601-31.2020.8.27.2729, que lhe move A FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL, bem como, para, no 
prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S).  20190010108, inscrita em 
22/07/2016, referente ao IPTU; 20190010109, inscrita em 22/07/2016, referente ao COSIP; 20190010110, inscrita em 

04/01/2019, referente ao IPTU REV; cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 2.418,44 (Dois 
Mil e Quatrocentos e Dezoito Reais e Quarenta e Quatro Centavos) que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e 
encargos, ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de 
crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à 

penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civi l, 
fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em 
caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente 
que será publicado na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. 

Palmas – TO, data certificada pelo sistema. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 

Vara especializada no combate à violência contra a mulher 

Editais de intimações de sentença com prazo de 30 dias 
EDITAL Nº 2439231 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA COM PRAZO DE 30 DIAS 
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 

Ação Penal nº 00067355620188272729 
Denunciado: IVALDO JOSE DE CASTRO 
O MM. Juiz de Direito titular desta Vara Especializada no combate à Violência Domestica e Familiar contra a Mulher da Comarca 
de Palmas – TO, faz saber a todos que tramita neste Juízo o auto de Ação Penal nº, 00067355620188272729, tendo como 

Denunciado IVALDO JOSÉ DE CASTRO, brasileiro, casado, técnicoagrícola, nascido aos 12/09/1973, natural de Catalão-
GO,portador do RG nº 1351475 SESP/Polícia Civil/TO, inscrito noCPF sob o nº 599.926.891-53, filho de José Paulino de Castroe 
de Helena da Silva Castro. E como o denunciado encontra-se atualmente em local incerto e não sabido, fica INTIMADO pelo 
presente edital, da sentença proferida, a partir de sua parte dispositiva, a seguir transcrita: “(...) Diante do exposto, JULGO 

IMPROCEDENTE a pretensão punitiva estatal formulada na denúncia, motivo pelo qual ABSOLVO o(a)(s) acusado(a)(s) no que 
diz respeito à conduta delituosa que lhe(s) fora imputada, por não considerar existente prova suficiente para a condenação e nos 
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termos do CPP, art. 386, VII. Sem custas, já que havida absolvição. Ausente a figura de defensor dativo, sem honorários. 
ACUSAÇÃO E DEFESA RENUNCIARAM AO PRAZO RECURSAL. Frente a renúncia ao prazo recursal e intimação da ofendida 
na audiência, com publicação da sentença, aguarde-se o prazo e concretizado o trânsito em julgado sem alteração, fica 
autorizado o levantamento do eventual valor depositado a título de fiança e comunicação junto aos órgãos próprios de 

informações criminais, no que couber. Sentença publicada em audiência, saindo os presentes intimados, notadamente a 
ofendida. Registre-se em pasta própria para tal finalidade. Intime-se pessoalmente o acusado, intimada neste ato a vítima(s) ou 
representante(s) legal(is). JUNTE-SE O TERMO AOS AUTOS CIENTIFICANDO AS PARTES A RESPEITO. Providencie-se o 
necessário no que se aplicar e ultimadas as providências, arquivem-se os autos.. Palmas, 25 de março de 2021. Dr. Antiógenes 

Ferreira de Souza – Juiz de Direito”. E, para que não se alegue ignorância, foi expedido o presente edital, que será publicado no  
Diário da Justiça e afixado no local de costume. Palmas-TO, aos 25/03/2021. Eu, Juliene Lemes Pedreira Maya, o digitei. Dr. 
Antiógenes Ferreira de Souza – Juiz de Direito. 
 

PEIXE 
1ª escrivania criminal 

Editais de citações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
A Doutora Ana Paula Araujo Aires Toribio, Juíza de Direito e Diretora desta Comarca de Peixe-TO, Estado do Tocantins, na 
forma da Lei, etc. FAZ SABER a todos os que o presente edital com o prazo de 15 dias virem, ou dele tiverem conhecimento, 

que neste Juízo corre seus trâmites legais, um processo crime que a Justiça Pública desta Comarca, como Autora move conta 
o(s) acusado(s), VIVALDO GAUDENCIO, brasileiro, divorciado, rurícola, nascido aos 19/04/1950, em Delfinópolis/MG, portador 
da CI/RG n° 1449.347, SSP/GO, inscrito no CPF/MF sob o n° 348.898.761-20, filho de Valdemar Gaudêncio e Percili Antônia 
Gaudencio, residente na Rua 54, casa 08, Taguatinga Norte, na cidade de Brasília/DF, telefone (61) 85696146, atualmente em 

lugar incerto e não sabido, pelo presente edital fica CITADO por todo conteúdo da denuncia, e INTIMADO para apresentar 
resposta a acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do artigo 396 do CPP, cujo prazo começara a fluir a 
partir do comparecimento pessoal do acusado ou defensor constituído, as testemunhas meramente abonatórias poderão ser 
substituídas por declarações escritas, com firma reconhecida, que poderão ser juntadas aos autos até a audiência para 

interrogatório do réu. Para conhecimento nos autos de Ação Penal Nº 0000455-49.2021.8.27.2734 que o Ministério Público move 
conta a sua pessoa e na qual se acha incurso nas sanções do artigos 12 e artigo 16, parágrafo único, III, da Lei 10.826/2003.  
Tudo conforme Despacho do evento 62 dos autos. Intimem-se. Cumpra-se. Para conhecimento de todos é passado o Presente 
Edital, cuja 2ª via fica afixada no "Placar" do Fórum da Comarca de Peixe, Estado do Tocantins e a 3ª via publicada no Diário da 

Justiça. Comarca de Peixe, Estado do Tocantins, aos 30 de março de 2021. Alan Barbosa Vogado, Chefe de Secretaria, digitou o 
presente. Ana Paula Araujo Aires Toribio, Juíza de Direito da 1ª Escrivania Criminal de Peixe-TO. 
 

PORTO NACIONAL 
1ª vara criminal 

Editais de intimações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO 
Prazo de 15 dias 
O Doutor ALESSANDRO HOFMANN T. MENDES, Juiz de Direito, titular da 1ª Vara Criminal da Comarca de Porto Nacional/TO, 
na forma da Lei, etc. FAZ SABER a todos os que o presente edital virem, ou dele conhecimento tiverem, que neste Juízo corre 

seus trâmites legais, processo crime nº. 0000511-73.2021.827.2737 que a Justiça Pública desta Comarca, como Autora, move 
contra ITAMAR GOMES LIMA, brasileiro, nascido em 17/08/1967, filho de Maria Socorro Gomes, inscrito no CPF nº 
477.214.051-49, encontrando-se em lugar incerto, fica então intimado das seguintes proibições, nos termos dos artigos 22, da Lei 
11340/2006 1º) Mantenha uma distância mínima de 200 (duzentos) metros da ofendida, familiares e testemunhas; 2º) Não 

 manter contato, por nenhum meio de comunicação com a ofendida e testemunha. As medidas restrição ou suspensão de visitas 
aos filhos menores e prestação de alimentos provisionais ou provisórios deverão ser propostas na vara judicial competente, um a 
vez que não exista vara especializada nesta comarca. Para conhecimento de todos é passado o presente, cuja 2ª via fica afixada 
no “Placar” do Fórum. Dado e passado em Porto Nacional/TO, 30/03/2021. Alessandro Hofmann T. Mendes- Juiz de Direito. 
 

Editais de citações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO 
Prazo de 15 dias 
O Doutor ALESSANDRO HOFMANN T. MENDES, Juiz de Direito, titular da 1ª Vara Criminal da Comarca de Porto Nacional/TO, 
na forma da Lei, etc. FAZ SABER a todos os que o presente edital virem, ou dele conhecimento tiverem, que neste Juízo corre 

seus trâmites legais, processo crime nº. 00019510720218272737 que a Justiça Pública desta Comarca, como Autora, move 
contra JÚLIO CÉSAR MIRANDA COSTA, brasileiro, casado, técnico em agropecuária, nascido em 20/07/1982, filho de Rita 
Miranda do Nascimento e Juarez Alves da Costa, inscrito no CPF nº 961.878.321-91, encontrando-se em lugar incerto, fica então 
intimado das seguintes proibições, nos termos dos artigos 22, da Lei 11340/2006 1º) Mantenha uma distância mínima de 200 

(duzentos) metros da ofendida; 2º) Não  manter contato, por nenhum meio de comunicação com a ofendida. As medidas 
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restrição ou suspensão de visitas aos filhos menores e prestação de alimentos provisionais ou provisórios deverão ser propostas 
na vara judicial competente, uma vez que não exista vara especializada nesta comarca. Para conhecimento de todos é passado 
o presente, cuja 2ª via fica afixada no “Placar” do Fórum. Dado e passado em Porto Nacional/TO, 30/03/2021. Alessandro 
Hofmann T. Mendes- Juiz de Direito. 

 

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 0010616-17.2018.8.27.2737, proposta pelo MUNICIPIO DE PORTO NACIONAL-TO em face de ALDERI JOSE RIBEIRO DA 
SILVA JÚNIOR, CNPJ/CPF nº 96187522168, 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 
0009534-77.2020.8.27.2737, proposta pelo MUNICIPIO DE PORTO NACIONAL-TO em face de LUIZA ALVES PARENTE, 
CNPJ/CPF nº 61778974104, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada para tomar ciência do inteiro teor da r. sentença 
proferida no evento n.º 29 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 
0007816-79.2019.8.27.2737, proposta pelo MUNICIPIO DE PORTO NACIONAL-TO em face de MOACIR JABLONSKI, 
CNPJ/CPF nº 73429830044, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada para tomar ciência do inteiro teor da r. sentença 

proferida no evento n.º 35 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 
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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 
0005408-18.2019.8.27.2737, proposta pelo MUNICIPIO DE PORTO NACIONAL-TO em face de HELENA CRISTHINA TELLES, 
CNPJ/CPF nº 63380323187, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada para tomar ciência do inteiro teor da r. sentença 
proferida no evento n.º 21 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 
0010358-07.2018.8.27.2737, proposta pelo MUNICIPIO DE PORTO NACIONAL-TO em face de ANTONIO JOSE SOUSA 
SANTOS, CNPJ/CPF nº 99492601168, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada para tomar ciência do inteiro teor da r. 

sentença proferida no evento n.º 40 dos autos em epígrafe, a seguir transcrito: ANTE O EXPOSTO, estando satisfeita a 
obrigação pelo pagamento, 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 
0006529-18.2018.8.27.2737, proposta pelo MUNICIPIO DE PORTO NACIONAL-TO em face de ROMARIO COELHO MOTA, 

CNPJ/CPF nº 06129940319, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada para tomar ciência do inteiro teor da r. sentença 
proferida no evento n.º 17 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 
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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 t iverem, 
que por esta Central de Execuções Fiscais da Comarca de Porto Nacional-TO, processam os autos de Execução Fiscal nº 
0008204-45.2020.8.27.2737, proposta pelo MUNICIPIO DE PORTO NACIONAL-TO em face de NEUSIM DE OLIVEIRA 

CAVALCANTE, CNPJ/CPF nº 14669099191, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada para tomar ciência do inteiro teor 
da r. sentença proferida no evento n.º 10 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 0003420-59.2019.8.27.2737, proposta pelo MUNICIPIO DE PORTO NACIONAL-TO em face de KLEIJANE DE SOUSA 
COSTA MACHADO, CNPJ/CPF nº 90821785168, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada para tomar ciência do 
inteiro teor da r. sentença proferida no evento n.º 26 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. 

 

TOCANTINÓPOLIS 
1ª vara cível 

Editais de citações com prazo de 30 dias 
EDITAL Nº 2441741 - EDITAL DE CITAÇÃO DE TERCEIROS INTERESSADOS INCERTOS E/OU DESCONHECIDOS COM 
PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 

AUTOS Nº: 0005199-74.2018.8.27.2740 
AÇÃO: USUCAPIÃO 
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AUTOR: OSVALDO VANDERLEI DE SOUSA 
RÉU: DESTILARIA TOCANTINS INDUSTRIAL S/A 
O Doutor CARLOS ROBERTO DE SOUSA DUTRA, MMº Juiz de Direito titular da Vara de Família, Sucessões, Infância, 
Juventude e Cível da Comarca de Tocantinópolis-TO, na forma da Lei, etc... FAZ SABER, a todos quantos o presente edital 

virem, ou dele conhecimento tiverem que perante este Juízo e Escrivania do Cível, tramita nos termos legais os autos eletrônicos 
da AÇÃO DE USUCAPIÃO, autuado sob o nº 0005199-74.2018.8.27.2740 e chave de acesso 800351045318 que podem ser 
acessados no endereço eletrônico http://eproc1.tjto.jus.br + consulta processo + consulta pública, movida por OSVALDO 
VANDERLEI DE SOUSA, brasileiro, casado, lavrador, portador do RG sob o nº 330.368 SSP/GO e inscrito no CPF/MF sob 

o nº 093.486.541-87, residente e domiciliado na Rua Mané Garrincha n° 607, Centro, CEP: 77913-000, Palmeiras do 
Tocantins - TO, em desfavor da FIRMA DESTILARIA TOCANTINS INDUSTRIAL S/A, inscrita no CNPJ nº 02.673.317/0001-
14, sediada na Fazenda São Pedro dos Matões, BR 153, Km 1.191, Zona Rural, Município de Palmeiras do Tocantins-TO, 
a qual tem como objeto o reconhecimento em favor do requerente, a ser declarado por sentença, que servirá de título para 

averbação no registro do imóvel competente, do domínio do sobre o imóvel localizado na zona rural de Palmeiras do 
Tocantins-TO, na região denominada Varginha, denominado Chácara Miolo Preto (nome fantasia), com área de 21,33 
(vinte e um e trinta e três) hectares, delimitada por cercas de arame liso, com limites ao norte com terras de José Moacir 

Rodrigues Maciel e Osvaldo Gonçalves Lima, ao sul com terras de Arlete Lopes dos Santos, ao leste com terras de Raimundo 
Araújo da Silva e a Estrada Vicinal, ao oeste com terras de Daniel Gomes da Silva, confrontante em todos os lados com imóveis 
das titularidade citadas; razões expostas na peticão inicial para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias apresentarem 
contestação ao pedido. E para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, foi expedido o 

presente edital, que será publicado na forma da lei e afixado na sede deste Juízo, no lugar público e de costume. Dado e 
passado nesta cidade e Comarca de Tocantinópolis-TO, aos vinte e seis dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e um 
(26/03/2021). Eu,   Márcia Maria Gomes da Silva, Téc. Judiciária, que o digitei. 
  

Documento eletrônico assinado por CARLOS ROBERTO DE SOUSA DUTRA, Juiz de Direito 
 

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

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PRAZO 15 (QUINZE) DIAS 

AUTOS : Nº  0000602-37.2014.8.27.2729 
Ação: BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA  
AUTOR: HSBC BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA 
RÉU: AIRES MIGUEL DE SOUZA JÚNIOR 

A Draª ODETE BATISTA DIAS ALMEIDA, Juíza  de Direito, em auxílio ao Juízo da 1ª Vara Cível de Palmas/TO, com atribuição 
definida pela Portaria nº 2329/2020, de 11/12/2020 (DJTO 4871), na forma da Lei, etc, DETERMINA a INTIMAÇÃO da parte 
requerida AIRES MIGUEL DE SOUZA JÚNIOR, brasileiro, inscrito no CPF sob o número 227.257.078-03, 
que atualmente encontra-se em local incerto e não sabido, para tomar conhecimento da Sentença proferida nos autos de nº. 

0000602-37.2014.8.27.2729 (Chave 420626661314) para, caso queira, interpor Recurso no prazo legal, conforme o Dispositivo 
que segue: "ACOLHO os pedidos contidos na presente Ação, o que faço com fundamento no art. 487, inciso I do Código de 
Processo Civil, pelo que CONFIRMO a liminar anteriormente deferida (evento 3) e DECLARO a consolidação do domínio e posse 
plenos e exclusivos do VEÍCULO MARCA HYUNDAÍ - MODELO I30 2.0 - ANO/MODELO: 2010/2011 - FLEX - COR: PRETA - 

CHASSI: KMHDC51EABU320423 - PLACAS: MWH 0463 em favor da parte demandante, tornando definitiva a sua apreensão 
liminar.CONDENO a parte requerida a pagar as despesas judiciais e taxa judiciária, bem como honorários advocatícios que fixo 
em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa nos termos do art. 85, §2° do CPC. PROMOVA-SE a publicação da 
presente Sentença no Diário da Justiça, a fim de cientificar a parte requerida, o que faço com amparo no art. 346, do 

CPC.Atenda-se ao Provimento de nº. 09/2019/CGJUS/TO.Interposto eventual Recurso de Apelação, INTIME-SE a parte 
recorrida para a apresentação de contrarrazões e, em seguida, remeta-se o feito à Corte Estadual com as nossas 
homenagens.Caso contrário e operado o trânsito em julgado, certifique-se.Cumpridas as formalidades legais, proceda-se à baixa 
dos autos no sistema eletrônico, arquivando-se com as cautelares de estilo.Intimem-se. Cumpra-se.Palmas - TO, data certificada 

pelo sistema."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, 30 de março de 2021. Assinado eletronicamente por ODETE BATISTA DIAS ALMEIDA , Juíza de Direito. 
 

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PRAZO 15 (QUINZE) DIAS 
AUTOS Nº 0026180-95.2019.8.27.2706 
AÇÃO: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL  
AUTOR: REINALDO RODRIGUES SAMPAIO E OUTRO 

RÉU:UNIVERSIDADE BRASIL MATRIZ E UNIVERSIDADE BRASIL FILIAL CAMPUS FERNANDÓPOLIS  
O Doutor JOÃO ALBERTO MENDES BEZERRA JÚNIOR, MM Juiz de direito em auxílio ao Juízo da 1ª Vara Cível de Araguaina  
Estado do Tocantins, no exercício de suas atribuições legais etc. DETERMINA a INTIMAÇÃO da parte 
requerida UNIVERSIDADE BRASIL FILIAL CAMPUS FERNANDÓPOLIS, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 
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09.099.207/0002-10,para tomar conhecimento da Sentença proferida nos autos de Nº 0026180-95.2019.8.27.2706 
(Chave 532809665219) para, caso queira, interpor recurso no prazo legal, conforme dispositivo:Ante o 
exposto, ACOLHO PARCIALMENTE os pedidos iniciais deduzidos na presente Ação, o que faço com fundamento no artigo 487, 
inciso I do Código de Processo Civil, pelo que:a) CONDENO as requeridas UNIVERSIDADE BRASIL MATRIZ e UNIVERSIDADE 

BRASIL FILIAL CAMPUS FERNANDÓPOLIS, solidariamente, na obrigação de restituir ao requerente REINALDO RODRIGUES 
SAMPAIO, os valores despendidos com sua filha e requerente Rhâmonny Vilova Sampaio, a título de análise de transferência e 
mensalidades do Curso de Medicina (evento 1 – PAGAMENTO14), no valor de R$ 34.561,00 (trinta e quatro mil quinhentos e 
sessenta e um reais), bem como compra de passagens aéreas (evento 1 – ANEXO13), no valor de  R$ 3.548,67 (três mil 

quinhentos e quarenta e oito reais sessenta e sete centavos), acrescidos de atualização monetária pelo INPC desde a data dos 
respectivos desembolsos e de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a data da citação, por se tratar de relação 
contratual (art. 405 do CC).b) CONDENO as requeridas, também de forma solidária, na obrigação de pagar à 
requerente RHÂMONNY VILOVA SAMPAIO, a título de reparação moral, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), valor este que 

deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir desta data (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros moratórios no 
percentual de 1% (um por cento) ao mês desde a data da citação por se tratar de relação contratual (art. 405 do 
CC).Outrossim, CONDENO as requeridas sobreditas ao pagamento das custas processuais, na proporção de 50% (cinquenta 
por cento) para cada uma, e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, 

devendo cada requerida arcar com o pagamento na proporção de 50% (cinquenta por cento), nos termos do art. 85, § 2º c/c art. 
87 do Código de Processo Civil.PROMOVA-SE a publicação da sentença no Diário da Justiça, a fim de cientificar a parte 
requerida UNIVERSIDADE BRASIL (FILIAL CAMPUS FERNANDÓPOLIS) dos termos da sentença, na forma do art. 346, 
CPC.Atenda-se ao Provimento nº 09/2019/CGJUS/TO.Interposto eventual Recurso de Apelação, INTIME-SE a parte recorrida 

para a apresentação de contrarrazões. Caso contrário, e operado o trânsito em julgado, certifique-se. Observadas as 
formalidades legais, proceda-se à baixa dos autos no sistema eletrônico, arquivando-se com as cautelas de estilo. Intime-se. 
Cumpra-se.Palmas/TO, data certificada pelo sistema.). 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, 30 de março  de 2021. Assinado eletronicamente por JOÃO 
ALBERTO MENDES BEZERRA JÚNIOR ,Juiz de Direito. 
 

SEÇÃO ADMINISTRATIVA 

CONSELHO DA MAGISTRATURA 
SECRETÁRIA: RITA DE CÁCIA ABREU DE AGUIAR 

Decisões 
PROCESSO Nº 20.0.000027001-7 

REQUERENTE: .MARCELO ELISEU ROSTIROLLA 
REQUERIDO: PRESIDETE DO CONSELHO DA MAGISTRATUTA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS 
ASSUNTO:  Edital Nº 492 / 2020 - PRESIDÊNCIA/CMAGI – REMOÇÃO pelo critério de Antiguidade para a Comarca de 2ª 
Entrância de Xambioá - TO 

Decisão Nº 1206 / 2021 - PRESIDÊNCIA/CMAGI 
Trata-se de procedimento de REMOÇÃO pelo critério de Antiguidade para a Comarca de 2ª Entrância de Xambioá - TO.  Em 
petição no evento 3599803, o magistrado MARCELO ELISEU ROSTIROLLA, único candidato inscrito no certame, requer 
a DESISTÊNCIA de sua inscrição para a referida Unidade Jurisdicional. Decido. Com efeito, como dito anteriormente, o único 

inscrito pleiteou a desistência neste procedimento. Isto posto, homologo o pedido de desistência do magistrado 
MARCELO ELISEU ROSTIROLLA e, por via de consequência,  extingo este processo. À Secretaria do Conselho da Magistratura 
para as providência de fazer um novo edital. Cumpra-se. Documento assinado eletronicamente por Desembargador João Rigo 
Guimarães, Presidente, em 26/03/2021, às 17:05, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. 

 

PRESIDÊNCIA 
Decretos 

Decreto Judiciário Nº 222, de 30 de março de 2021 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e regimentais, 

nos termos do art. 12 § 1º, inciso IV, do Regimento Interno desta Corte, 
CONSIDERANDO a decisão do Tribunal Pleno desta Corte na 4ª Sessão Virtual Administrativa, realizada de 18 a 25 de março 
de 2021, conforme consta nos autos SEI nº 21.0.000005678-0, 
 RESOLVE: 

Art. 1º Convocar o magistrado Ricardo Ferreira Leite, titular do Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Paraíso do 
Tocantins, para substituir o Desembargador Marco Villas Boas, no período de 1º de abril a 30 de junho de 2021, em razão de 
afastamento parcial da jurisdição para fins de aperfeiçoamento profissional autorizado pelo Tribunal Pleno.  
Art. 2º Este Decreto Judiciário entra em vigor na data de sua publicação. 

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

 
Decreto Judiciário Nº 223, de 30 de março de 2021 

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e regimentais, 
CONSIDERANDO os  termos do Edital Nº 11/2021 - PRESIDÊNCIA/CMAGI, publicado no Diário da Justiça nº 4896, de 03 de 
fevereito de 2021, bem como o contido no processo SEI nº 21.0.000002210-9; 
RESOLVE: 

Art. 1º Fica titularizado o juiz Alan Ide Ribeiro da Silva na 2ª Vara da Comarca de 3ª Entrância de Augustinópolis. 
Art. 2º Este Decreto Judiciário entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 

Presidente 
 

Portarias 
PORTARIA FÉRIAS Nº 477/2021, de 29 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 Jordan Jardim, matrícula nº 352087, relativas ao exercício de 2021, marcadas 

para o período de 01 a 30/04/2021, 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 Nº 769, de 29 de março de 2021 - Republicação 
  

 O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e regimentais; 
CONSIDERANDO ser a eficiência um dos princípios fundamentais regentes da Administração Pública previstos no art. 37 da 
Constituição Federal; 
CONSIDERANDO o disposto no artigo 170, inciso VI, da Constituição Federal, que trata da defesa do meio ambiente, inclusive 

mediante tratamento diferenciado conforme o impacto ambiental dos produtos e serviços e de seus processos de elaboração e 
prestação; 
CONSIDERANDO o dever do Poder Público e da coletividade de defender e preservar o meio ambiente para as presentes e 
futuras gerações, nos termos do art. 225 da Constituição Federal, a fim de que todos tenham direito ao meio ambiente 

ecologicamente equilibrado; 
CONSIDERANDO a Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009, que instituiu a Política Nacional de Mudança de Clima, com 
diretrizes ao estímulo e apoio à manutenção e promoções de padrões sustentáveis de produção e consumo, sendo um de seus 
instrumentos a adoção de critérios de preferência nas licitações e concorrências públicas para as propostas que propiciem maior 

economia de energia, água e outros recursos naturais e a redução da emissão de gases de efeito estufa e de resíduos; 
CONSIDERANDO a Resolução CNJ nº 114, de 20 de abril de 2010, que dispõe sobre o planejamento, a execução e o 
monitoramento de obras, bem como os parâmetros e orientações para precificação, elaboração de editais, composição de 
Benefícios e Despesas Indiretas (BDI), critérios mínimos para habilitação técnica e cláusulas essenciais nos novos contratos de 

reforma e construção de imóveis no Poder Judiciário; 
CONSIDERANDO a Resolução CNJ nº 198, de 1º de julho de 2014, que dispõe sobre o Planejamento e a Gestão Estratégica no 
âmbito do Poder Judiciário, onde a Responsabilidade Socioambiental é um dos atributos de valor para a sociedade; 
CONSIDERANDO o disposto na Resolução CNJ nº 201, de 3 de março de 2015, que trata da política de sustentabilidade do 

Poder Judiciário com a implementação do Plano de Logística Sustentável como instrumento de gestão administrativa e a 
necessidade de alinhamento com o Plano de Anual de Contratações e demais ferramentas que subsidiem a governança dos 
órgãos; 
CONSIDERANDO os termos da Resolução CNJ nº 230, de 22 de junho de 2016, que dispõe sobre Acessibilidade e Inclusão no 

âmbito do Poder Judiciário;                
CONSIDERANDO os princípios de gestão participativa e democrática previstos na Resolução CNJ nº 221, de 10 de maio de 
2016; 
CONSIDERANDO o disposto na Resolução CNJ nº 325, de 29 de junho de 2020, que dispõe sobre a Estratégia Nacional do 

Poder Judiciário 2021-2026 e dá outras providências; 
CONSIDERANDO o teor da Resolução CNJ nº 324, de 30 de junho de 2020, que institui diretrizes e normas de Gestão de 
Memória e de Gestão Documental e dispõe sobre o Programa Nacional de Gestão Documental e Memória do Poder Judiciário – 
Proname; 
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CONSIDERANDO as diretrizes da Resolução CNJ nº 347, de 13 de outubro de 2020, que trata da Política de Governança das 
Contratações Públicas dos órgãos do Poder Judiciário; 
CONSIDERANDO a adoção da Agenda 2030 das Nações Unidas e os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável nas 
dimensões sociais, ambientais, econômicas, culturais e éticas pelo Judiciário Brasileiro no Planejamento Estratégico de 2020 e 

da sua institucionalização com a criação da Comissão Permanente de Acompanhamento dos Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável e da Agenda 2030, pela Resolução CNJ nº 296, de 19 de setembro de 2019; 
CONSIDERANDO a Portaria TJTO nº 1190, de 01 de abril de 2016, que instituiu o programa estratégico denominado TO 
Sustentável; 

CONSIDERANDO que o Plano de Logística Sustentável está alinhado ao Planejamento Estratégico do Poder Judiciário do 
Estado do Tocantins - 2021/2026, no que se refere à Promoção da Sustentabilidade, Aperfeiçoamento da Gestão Administrativa 
e da Governança Judiciária, Aperfeiçoamento da Gestão de Pessoas, Aperfeiçoamento Orçamentário e Financeiro e Melhoria da 
Infraestrutura, na forma da Resolução TJTO nº 47, de 11 de dezembro de 2020, e nas Resoluções CNJ nº 201/2015 e 347/2020, 

dentre outras correlatas; 
CONSIDERANDO os resultados do processo participativo na construção do Plano de Logística Sustentável, o qual envolveu a 
Presidência, a Corregedoria-Geral da Justiça, a Escola da Magistratura Tocantinense, a Diretoria-Geral e Diretorias Setoriais do 
Tribunal de Justiça, servidores e magistrados de 1ª e 2º graus, por meio de propostas apresentadas; 

CONSIDERANDO o contido nos processos de nº 0005176-96.2014.00.0000/CNJ e SEI nº 21.0.000006319-0. 
 RESOLVE: 
Art. 1º Fica instituído o Plano de Logística Sustentável do Poder Judiciário do Estado do Tocantins para o período de 2021-2023, 
que se trata de um instrumento de gestão estratégica socioambiental que promove governança integrada, indivisível, transversal 

e sistêmica, de modo alinhado à Estratégia Nacional do Judiciário, com objetivos e responsabilidades definidas, indicadores, 
metas, prazos de execução, mecanismos de monitoramento e avaliação de resultados; permite estabelecer e acompanhar 
práticas de sustentabilidade, responsabilidade social, equidade, acessibilidade, inclusão, transparência, educação ambiental, 
contratações sustentáveis, racionalização e qualidade; e proporciona a defesa e proteção do meio ambiente, melhor eficiência do 

gasto público e da gestão dos processos de trabalho. 
Art. 2º O Plano de Logística Sustentável está estruturado conforme Anexos desta Portaria, sintetizado nos seguintes elementos: 
I – Apresentação; 
II – Referencial Estratégico (Visão, Missão e Valores); 

III – Período de Vigência, Abrangência e Público-alvo; 
IV – Objetivos Geral e Específico; 
V – Metodologia de implementação, execução, monitoramento, avaliação e divulgação dos resultados; 
VI – Planos de Ação, compostos por onze temas, categorizados em: Recursos Administrativos, Capacitação para 

Sustentabilidade, TI Sustentável, Responsabilidade Social, Contratação Sustentável, Gestão de Resíduos, Qualidade de Vida no 
Ambiente de Trabalho, Construção-Reformas e Leiaute Sustentáveis, Vigilância, Mobilidade Sustentável e Eficiência Hídrica; 
VII - Matriz de Responsabilidade pela implementação, execução, monitoramento, avaliação e divulgação dos resultados; 
VIII - Matriz de Indicadores Mínimos de Desempenho Econômico, Social e ambiental, alinhados aos Temas e Objetivos do 

Desenvolvimento Sustentável – Agenda 2030; 
IX – Matriz de Metas dos Indicadores de Desempenho Econômico, Social e Ambiental alinhada aos Temas e Indicadores; 
X - Projetos e Iniciativas Socioambientais; 
XI – Inventário de bens e produtos sustentáveis; 

XII – Rol de Objetivos do Desenvolvimento Sustentável constante da Agenda 2030, da Organização das Nações Unidas; 
XIII - Indicador de Grau de cumprimento das metas individuais dos indicadores de desempenho, social e ambiental do Plano de 
Logística Sustentável.  
Parágrafo único. O PLS é um instrumento transversal de governança em contratações públicas, de gestão de Pessoas e 

Institucional, com o objetivo de desenvolver instituições eficazes, responsáveis e transparentes em todos os níveis, garantindo a 
tomada de decisão responsiva, inclusiva, participativa e representativa em todos os níveis. 
Art. 3º Para cada tema citado no inciso VI do art. 2º, será criado Plano de Ações, com os seguintes tópicos: 
I – identificação e objetivo da ação; 

II – detalhamento de implementação das ações; 
III – unidades e áreas envolvidas na implementação de cada ação e respectivos responsáveis; 
IV – cronograma de implementação das ações; 
V – previsão de recursos financeiros, humanos, instrumentais, entre outros, necessários para a implementação das ações. 

§ 1º O plano de ações referido neste artigo não precisa integrar o texto do PLS ou vir como anexo, podendo ser elaborado e 
alterado com autorização e aprovação da Comissão Gestora do PLS, na periodicidade que se julgar necessária. 
§ 2º O plano de ações deve estar alinhado à proposta orçamentária, plano de compras e contratações e demais instrumentos de 
gestão do órgão. 

Art. 4º A execução da estratégia socioambiental é de responsabilidade dos magistrados, servidores, estagiários, voluntários e 
funcionários terceirizados e abrange todas as unidades administrativas e judiciais deste Poder. 
Art. 5º O Plano de Logística Sustentável deverá ser alinhado às ações do Plano anual de contratação, de forma a garantir os 
recursos necessários à sua execução. 
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Art. 6º Ao final de cada ano será elaborado pelo Núcleo de Gestão Socioambiental, conjuntamente com o Comitê Técnico de 
Sustentabilidade, o relatório de desempenho do PLS-PJTO, contendo a consolidação dos resultados alcançados, a evolução do 
desempenho dos indicadores estratégicos do Poder Judiciário com foco socioambiental e econômico e a identificação das ações 
a serem desenvolvidas ou modificadas para o ano subsequente. 

§ 1° O Relatório de desempenho do PLS-PJTO será aprovado pela Comissão Permanente Gestora do PLS-PJTO e 
encaminhado ao CNJ até o dia 28 de fevereiro do ano posterior ao que se refere.   
§ 2º O Relatório de desempenho do PLS-PJTO será publicado no sítio eletrônico da Transparência deste Poder, e subsidiará o 
Balanço da Sustentabilidade publicado pelo Conselho Nacional de Justiça. 

Art. 7º. Os casos omissos serão resolvidos pela Presidente da Comissão Permanente Gestora do PLS-PJTO e pelo Presidente 
do TJTO. 
Art. 8º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 1º de janeiro de 2021. 
  

ANEXO I 
PLANO DE LOGÍSTICA SUSTENTÁVEL DO PODER JUDICIÁRIO DO TOCANTINS 
2021-2023 
  

1. LISTA DE ABREVIATURAS 
PJTO – Poder Judiciário do Tocantins 
CNJ – Conselho Nacional de Justiça 
CGJUS – Corregedoria-Geral da Justiça 

DIGER –Diretoria-Geral 
NUGES – Núcleo de Gestão Socioambiental do Poder Judiciário do Tocantins 
COGES – Coordenadoria de Gestão Estratégica do Poder Judiciário do Tocantins 
DIADM – Diretoria Administrativa 

DTINF – Diretoria de Infraestrutura e Obras 
CECOM – Diretoria de Comunicação Social 
DIGEP – Diretoria de Gestão de Pessoas 
DIJUD – Diretoria Judiciária 

ASMIL – Assessoria Militar 
ESMAT – Escola Superior da Magistratura Tocantinense 
CEI – Centro de Educação Infantil Nícolas Quagliariello Vêncio 
DF – Diretoria de Foro 

PLS-PJTO – Plano de Logística Sustentável do Poder Judiciário do Tocantins 
SIGA – Sistema de Gestão da Informação do Poder Judiciário do Tocantins 
PLS-Jud – Sistema eletrônico de informações socioambientais do Conselho Nacional de Justiça 
BSC – Balanced Score Card 

PDCA – Plan-Do-Check-Act 
ONU – Organização das Nações Unidas 
ODS – Objetivos do Desenvolvimento Sustentável 
 2. GLOSSÁRIO 

Para os fins a que se destina o Plano de Logística Sustentável, consideram-se: 
Acessibilidade: possibilidade e condição de alcance para utilização, com segurança e autonomia, de espaços, mobiliários, 
equipamentos urbanos, edificações, transportes, informação e comunicação, inclusive seus sistemas e tecnologias, e de outros 
serviços e instalações abertos ao público, de uso público ou privados de uso coletivo, tanto na zona urbana como na rural, por 

pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida; 
Accountability: princípio que pressupõe responsabilizar-se pelas consequências de suas ações e decisões, respondendo pelos 
seus impactos na sociedade, na economia e no meio ambiente, principalmente aqueles com consequências negativas 
significativas, prestando contas aos órgãos de governança da organização, a autoridades legais e, de modo mais amplo, às 

partes interessadas, declarando os seus equívocos e as medidas cabíveis para saná-los; 
Ações de responsabilidade socioambiental: práticas institucionais que tenham como objetivo a promoção de comportamentos 
éticos e que contribuam para o desenvolvimento ambiental, social e econômico, melhorando, simultaneamente, o meio ambiente 
e a qualidade de vida dos quadros de pessoal efetivo e auxiliar do Poder Judiciário do Tocantins, da comunidade local e da 

sociedade como um todo; 
Agenda 2030: é um compromisso assumido por líderes de 193 países, inclusive o Brasil, e coordenada pelas Nações Unidas, 
por meio do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), nos termos da Resolução A/ RES/72/279.OP32, de 
2018, da Assembleia Geral da ONU; 

Barreiras: qualquer entrave, obstáculo, atitude ou comportamento que limite ou impeça a participação social da pessoa, bem 
como o gozo, a fruição e o exercício de seus direitos à acessibilidade, à liberdade de movimento e de expressão, à comunicação, 
ao acesso à informação, à compreensão, à circulação com segurança, entre outros; 
Barreiras urbanísticas: as existentes nas vias e nos espaços públicos e privados abertos ao público ou de uso coletivo; 

Barreiras arquitetônicas: as existentes nos edifícios públicos e privados; 



ANO XXXIII-DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 4932 PALMAS-TO, TERÇA-FEIRA, 30 DE MARÇO DE 2021 44 

 

 

 

Barreiras nos transportes: as existentes nos sistemas e meios de transportes; 
Barreiras nas comunicações e na informação: qualquer entrave, obstáculo, atitude ou comportamento que dificulte ou 
impossibilite a expressão ou o recebimento de mensagens e de informações por intermédio de sistemas de comunicação e de 
tecnologia da informação; 

Barreiras atitudinais: atitudes ou comportamentos que impeçam ou prejudiquem a participação social da pessoa com 
deficiência em igualdade de condições e oportunidades com as demais pessoas; 
Barreiras tecnológicas: as que dificultam ou impedem o acesso da pessoa com deficiência às tecnologias; 
Boas práticas: iniciativas e ações reconhecidas pela eficiência, eficácia e efetividade, revestidas de valor para os envolvidos e 

que possam ser replicadas; 
Coleta seletiva: coleta de resíduos sólidos previamente separados conforme sua constituição ou composição com destinação 
ambientalmente adequada; 
Coleta seletiva solidária: coleta dos resíduos recicláveis descartados, separados na fonte geradora, para destinação às 

associações e cooperativas de catadores de materiais recicláveis; 
Comportamento ético e responsável: comportamento que esteja de acordo com os princípios de conduta moral aceitos no 
contexto de uma situação específica, com base nos valores de honestidade, equidade e integridade, implicando a preocupação 
com pessoas, animais e meio ambiente, e que seja consistente com as normas internacionais de comportamento; 

Compra compartilhada: contratação para um grupo de participantes previamente estabelecidos, na qual a responsabilidade de 
condução do processo licitatório e gerenciamento da ata de registro de preços serão de um órgão ou entidade da Administração 
Pública Federal com o objetivo de gerar benefícios econômicos e socioambientais; 
Critérios de sustentabilidade: parâmetros utilizados para avaliação e comparação de bens, materiais ou serviços em função do 

seu impacto ambiental, social e econômico utilizado nos processos de aquisição e contratação; 
Gestão documental: conjunto de procedimentos e operações técnicas para produção, tramitação, uso e avaliação de 
documentos, com vistas à sua guarda permanente ou eliminação, mediante o uso razoável de critérios de responsabilidade 
ambiental; 

Impacto Ambiental: “... qualquer alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas do meio ambiente, causada por 
qualquer forma de matéria ou energia resultante das atividades humanas que, direta ou indiretamente, afetam: I. a saúde, a 
segurança e o bem-estar da população; II. as atividades sociais e econômicas; III. a biota; IV. as condições estéticas e sanitárias 
do meio ambiente; V. a qualidade dos recursos ambientais”. (Resolução CONAMA nº 01/1986); 

Inventário físico de bens e produtos sustentáveis: relação de materiais que compõem o estoque onde figuram o tipo de 
produto ou bem, a quantidade física e a descrição dos critérios sustentáveis; 
Licitação sustentável: solução para integrar considerações ambientais e sociais a todos os estágios do processo da compra e 
contratação dos agentes públicos com o objetivo de reduzir impactos à saúde humana, ao meio ambiente e aos direitos 

humanos; 
Logística sustentável: instrumento de desenvolvimento econômico e social caracterizado por um conjunto de ações, 
procedimentos e meios destinados a viabilizar a coleta e a restituição dos resíduos sólidos ao setor empresarial, para 
reaproveitamento, em seu ciclo ou em outros ciclos produtivos, ou outra destinação final ambientalmente adequada; 

Material de consumo: todo material que, em razão de sua utilização, perde normalmente sua identidade física e/ou tem sua 
utilização limitada a dois anos; 
Meio ambiente: conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física, química e biológica, que permite, abriga e 
rege a vida em todas as suas formas; 

Partes interessadas (stakeholders): pessoa ou grupo que tem interesse nas decisões e atividades da organização ou por ela 
possa ser afetada; 
Pessoa com deficiência: aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o 
qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de 

condições com as demais pessoas; 
Pessoa com mobilidade reduzida: aquela que tenha, por qualquer motivo, dificuldade de movimentação, permanente ou 
temporária, gerando redução efetiva da mobilidade, da flexibilidade, da coordenação motora ou da percepção, incluindo idoso, 
gestante, lactante, pessoa com criança de colo e obeso; 

Plano de Logística Sustentável do Poder Judiciário do Tocantins: instrumento de gestão estratégica que promove 
governança integrada, indivisível, transversal e sistêmica de modo alinhado à Estratégia Nacional do Judiciário, com objetivos e 
responsabilidades definidas, indicadores, metas, prazos de execução, mecanismos de monitoramento e avaliação de resultados, 
que permite estabelecer e acompanhar práticas de sustentabilidade, responsabilidade social, direitos humanos, equidade, 

acessibilidade, inclusão, transparência, educação ambiental, contratações sustentáveis, racionalização e qualidade, que 
proporcione a defesa e proteção do meio ambiente, melhor eficiência do gasto público e da gestão dos processos de trabalho; 
Ponto de equilíbrio: quantidade ideal de recursos materiais necessários para execução das atividades desempenhadas por 
uma unidade de trabalho, sem prejuízo de sua eficiência; 

Práticas de racionalização: ações que tenham como objetivo a melhoria da qualidade do gasto público e o aperfeiçoamento 
contínuo na gestão dos processos de trabalho; 
Práticas de sustentabilidade: ações que tenham como objetivo a construção de um novo modelo de cultura institucional 
visando à inserção de critérios de sustentabilidade nas atividades do Poder Judiciário; 

Quadro de pessoal efetivo: magistrados e servidores efetivos ou cedidos do Poder Judiciário do Tocantins; 
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Quadro de pessoal auxiliar: estagiários, terceirizados, juízes leigos, trabalhadores de serventias judiciais privatizadas, 
conciliadores e voluntários do Poder Judiciário do Tocantins; 
Responsabilidade socioambiental: responsabilidade de uma organização pelos impactos de suas decisões e atividades na 
sociedade e no meio ambiente, por meio de um comportamento ético e transparente, que contribua para o desenvolvimento 

sustentável, inclusive a saúde e bem estar da sociedade, leve em consideração as expectativas das partes interessadas e os 
interesses difusos e coletivos, esteja em conformidade com a legislação aplicável e seja consistente com as normas 
internacionais de direitos humanos, direitos sociais, proteção ao trabalho e de comportamento e esteja integrada em toda a 
organização e seja praticada em suas relações; 

Resíduos recicláveis descartados: materiais passíveis de retorno ao seu ciclo produtivo, rejeitados pelos órgãos do Poder 
Judiciário. 
Sustentabilidade: interação do ser humano com o planeta que considere a manutenção da capacidade da Terra de suportar a 
vida em toda a sua diversidade e não comprometa a satisfação das necessidades de populações presentes e futuras; 

Tecnologia assistiva (ou ajuda técnica): equipamentos, dispositivos, recursos, metodologias, estratégias, práticas e serviços 
que objetivem promover a funcionalidade, relacionada à atividade e à participação da pessoa com deficiência ou com mobilidade 
reduzida, visando a sua autonomia, independência, qualidade de vida e inclusão social; 
Trabalho voluntário: atividade não remunerada realizada por pessoa física, sem vínculo empregatício, para entidade pública de 

qualquer natureza ou para instituição privada sem fins lucrativos, que tenha objetivos cívicos, culturais, educacionais, de inclusão 
social, de fortalecimento da cidadania, científicos, recreativos ou de assistência social, inclusive mutualidade; 
Transparência: franqueza sobre decisões e atividades que afetam a sociedade, a economia, e o meio ambiente, assim como a 
disposição de comunicá-las de forma clara, precisa, acessível, tempestiva, honesta e completa; 

Uso racional de recursos: compromisso de adotar boas práticas socioambientais no planejamento e na execução contratual, 
buscando economicidade e eficiência. 
3. APRESENTAÇÃO 
O Plano de Logística Sustentável do Poder Judiciário Tocantinense é um instrumento de gestão estratégica socioambiental que 

promove governança integrada, indivisível, transversal e sistêmica, de modo alinhado à Estratégia Nacional do Judiciário, com 
objetivos e responsabilidades definidas, indicadores, metas, prazos de execução, mecanismos de monitoramento e avaliação de 
resultados; permite estabelecer e acompanhar práticas de sustentabilidade, responsabilidade social, equidade, acessibilidade,  
inclusão, transparência, educação ambiental, contratações sustentáveis, racionalização e qualidade; e proporcione a defesa e 

proteção do meio ambiente, melhor eficiência do gasto público e da gestão dos processos de trabalho. 
O Plano de Logística Sustentável do Poder Judiciário Tocantinense rege-se pelos princípios da legalidade, da impessoalidade, 
da moralidade, da publicidade, da eficiência, da economicidade, do desenvolvimento sustentável, da precaução e prevenção de 
dano ambiental, da isonomia, da integridade, da confiabilidade, da probidade administrativa, da motivação, da segurança jurídica, 

da prestação de contas e responsabilidade, da transparência, do interesse público e pelos demais princípios constitucionais e 
legais e atos normativos correlatos. 
O Plano está alinhado à Estratégia Nacional do Judiciário, especialmente, no que se refere ao Macrodesafio: Promoção da 
Sustentabilidade, conforme prevê a Resolução CNJ nº 325, de 29 de junho de 2020, que dispõe sobre a Estratégia Nacional do 

Poder Judiciário para 2021-2026.   Igualmente, está em sintonia com os ditames da Agenda ONU 2030, sendo instrumento que 
possibilita a internalização, no âmbito deste Poder, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). 
No âmbito interno desta Corte, este Plano de Logística está alinhado às diretrizes do Planejamento Estratégico, interligado aos 
Macrodesafios da Promoção da Sustentabilidade, Aperfeiçoamento da Gestão Administrativa e da Governança Judiciária, 

Aperfeiçoamento da Gestão de Pessoas, Aperfeiçoamento Orçamentário e Financeiro, Instituição da Governança Judiciária e 
Melhoria da Infraestrutura, na forma da Resolução TJTO nº 47, de 11 de dezembro de 2020. É desenvolvido por meio do 
programa estratégico TO Sustentável, o qual prevê a execução de projetos e iniciativas, de modo a contribuir para a transição do 
aspecto teórico para o prático. 

O tratamento da temática da sustentabilidade corrobora o caráter transdisciplinar da matéria, sendo necessário aplicar olhar 
sistêmico sobre diversas áreas de atuação do Órgão. Sendo assim, ratificam-se os fundamentos do Plano de Logística 
Sustentável do Poder Judiciário Tocantinense como indispensável ferramenta de gestão estratégica administrativa e, como tal, 
foi necessário aglutinar diversos temas e indicadores para atender às novas diretrizes normativas, as quais consideram a 

sustentabilidade em suas dimensões social, ambiental, econômica, ética e cultural, com fins de auxiliar a alta gestão na tomada 
de decisão. 
As ações ambientalmente corretas possuem como objetivo a redução do impacto no meio ambiente, tendo como premissas a 
redução do consumo, o reaproveitamento e reciclagem de materiais, a revisão dos modelos de padrão de consumo e a análise 

do ciclo de vida dos produtos.     
As ações economicamente viáveis primam pelos critérios de eficiência contínua dos gastos, levando em consideração a real 
necessidade da compra/contratação dentre as propostas mais vantajosas (análise custo-benefício) para sustentação da 
instituição, tendo em vista as inovações nos processos de trabalho.  

As ações socialmente justas e inclusivas buscam fomentar na instituição a adoção de comportamentos que promovam o 
equilíbrio e o bem-estar no ambiente de trabalho, por meio de atividades voltadas ao cuidado preventivo com a saúde, 
acessibilidade e inclusão social dos quadros de pessoal efetivo e auxiliar. 
As ações ética e culturalmente diversas têm como objetivo respeitar a variedade e a convivência entre ideias, características, 

gêneros e regionalismos no ambiente de trabalho. 
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Nessa linha, a estrutura do Plano de Logística Sustentável do Poder Judiciário tocantinense é composta pela Lista de 
abreviaturas, Glossário, Apresentação, Introdução, Referencial estratégico, Período de vigência, abrangência e público-alvo, 
Objetivos geral e específico, Metodologia, Planos de ação, Matriz de responsabilidade pela execução, Matriz de indicadores, 
Painel de metas dos indicadores de desempenho e socioambientais, Inventário de bens e produtos sustentáveis, 

Fundamentação legal e fontes bibliográficas e os Anexos. 
Estão contemplados onze (11) temas, e todos os indicadores constantes do Glossário das Resoluções CNJ nºs 201/2015; 
230/2016; e 347/2020, os quais foram alinhados aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável – Agenda 2030, categorizados 
em: Recursos Administrativos, Capacitação para sustentabilidade, TI Sustentável, Responsabilidade Social, Contratação 

Sustentável, Gestão de Resíduos, Qualidade de Vida no Ambiente de Trabalho, Construção-Reformas e Leiaute Sustentável, 
Mobilidade Sustentável, Vigilância e Eficiência Hídrica. 
Nesse contexto, busca-se, neste segundo ciclo de execução do Plano de Logística Sustentável, desenvolver os temas 
supramencionados, de forma a estabelecer novos padrões referenciais de sustentabilidade e aquilatar o senso de pertencimento,  

fazendo com que magistrado, servidor e colaborador se tornem parte desse processo de continuidade da mudança da cultura 
institucional voltada ao uso racional dos recursos disponibilizados. 
Por fim, os resultados de execução do primeiro ciclo do Plano de Logística Sustentável demonstram estar-se trilhando o caminho 
certo, o qual não admite retrocesso, visto que o cenário ambiental, social e econômico, vivido atualmente, reafirma a 

necessidade de se avançar no tratamento das questões socioambientais no âmbito da Administração Judiciária, como garantia, 
para a presente e às futuras gerações, do usufruto do direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e 
preservação da vida de todos os seres vivos, em especial a humana. 
4. REFERENCIAL ESTRATÉGICO 

A visão institucional do Poder Judiciário tocantinense é “Estar entre os melhores Tribunais de Justiça e ser reconhecido como o 
mais moderno, célere, efetivo e sustentável, até 2026.” 
A Missão do Poder Judiciário Tocantinense é: “Garantir a cidadania através da distribuição de uma justiça célere, segura e 
efetiva”. 

Os valores do Poder Judiciário Tocantinense foram formalizados por meio de atributos de valor para a sociedade, quais sejam: 
Eficiência, Inovação, Cooperação, Sustentabilidade, Ética Responsabilidade Social, Acessibilidade, Credibilidade, Transparência, 
Inclusão, Presteza e Comprometimento. 
O Plano de Logística Sustentável do Poder Judiciário tocantinense é definido como um instrumento de gestão estratégica 

socioambiental que promove governança integrada, indivisível, transversal e sistêmica, de modo alinhado à Estratégia Nacional  
do Judiciário, com objetivos e responsabilidades definidos, indicadores, metas, prazos de execução, mecanismos de 
monitoramento e avaliação de resultados; permite estabelecer e acompanhar práticas de sustentabilidade, responsabilidade 
social, equidade, acessibilidade, inclusão, transparência, educação ambiental, contratações sustentáveis, racionalização e 

qualidade; e proporcione a defesa e proteção do meio ambiente, melhor eficiência do gasto público e da gestão dos processos 
de trabalho. 
O Plano de Logística Sustentável do Poder Judiciário tocantinense correlaciona-se às políticas voltadas à concretização da 
Estratégia Nacional do Judiciário para o período 2021-2026, no que se refere ao Macrodesafio “Promoção da Sustentabilidade”, 

que possui como iniciativa a implantação de práticas socioambientais. 
Para mensurar o alcance desse objetivo, foi instituído o indicador de desempenho socioambiental denominado Índice de 
Desenvolvimento Socioambiental (IDS), o qual é medido segundo metodologia utilizada pelo Conselho Nacional de Justiça. 
Na forma da Resolução TJTO nº 47, de 11 de dezembro de 2020, o Plano de Logística Sustentável está alinhado ao 

Planejamento Estratégico 2021-2026, especialmente aos Macrodesafios de Promoção da Sustentabilidade, Aperfeiçoamento da 
Gestão Administrativa e da Governança Judiciária, Aperfeiçoamento da Gestão de Pessoas, Aperfeiçoamento Orçamentário e 
Financeiro e Melhoria da Infraestrutura, e possui como iniciativa a execução do programa TO Sustentável. 
Para aferir o grau de aderência ao Plano de Logística Sustentável e integrar os instrumentos de gestão socioambiental, foi 

instituído o indicador de Grau de cumprimento das metas individuais dos indicadores de desempenho e socioambiental do Plano 
de Logística Sustentável. O resultado é proveniente da média dos percentuais de cumprimento das metas individuais dos 
referidos indicadores. 
A fórmula utilizada para aferir os resultados é a média do grau de cumprimento das metas individuais dos indicadores e de 

execução das ações, com periodicidade de apuração semestral e anual, com unidade de medida em porcentagem, com fonte de 
coleta nos relatórios encaminhados pelas áreas discriminadas na Matriz de Responsabilidade e sistemas eletrônicos disponíveis. 
5. PERÍODO DE VIGÊNCIA, ABRANGÊNCIA E PÚBLICO-ALVO 
O Plano de Logística Sustentável do Poder Judiciário Tocantinense compreende o período de 2021-2023.  Os Planos de ação, 

os indicadores e as metas abrangem de forma direta todas as unidades organizacionais do Poder Judiciário Tocantinense, o qual  
é composto pela sede do Tribunal de Justiça e demais prédios administrativos, Corregedoria Geral da Justiça, Escola Superior 
da Magistratura Tocantinense e pelas 40 comarcas e seus distritos. 
Os públicos-alvo a que se destinam as diretrizes deste Plano, no âmbito interno, são os magistrados, gestores administrativos, 

servidores, estagiários, voluntários e trabalhadores terceirizados. De forma indireta e na esfera externa, é o Conselho Nacional 
de Justiça e toda a sociedade. 
6. OBJETIVO GERAL 
O Plano de Logística Sustentável do Poder Judiciário Tocantinense é um instrumento de gestão estratégica administrativa que 

possui como objetivo geral e precípuo desenvolver governança socioambiental de modo integrado e sistêmico com fins de atuar 
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em defesa e na preservação do meio ambiente, fomentar o uso racional de recursos econômicos e a responsabilidade social, em 
todas as unidades do Poder Judiciário Tocantinense. 
7. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
1. Primar pelo desenvolvimento nacional sustentável, em observância à Legislação e aos Objetivos do Desenvolvimento 

Sustentável – Agenda 2030; 
2. Atender às diretrizes de governança socioambiental determinadas pelo Conselho Nacional de Justiça; 
3. Contribuir para o fortalecimento das políticas públicas voltadas para o desenvolvimento sustentável; 
4. Alinhar-se às políticas públicas socioambientais existentes e cooperar com as ações desenvolvidas por organizações 

comunitárias locais; 
5. Dialogar com as organizações comunitárias locais ou grupos de pessoas acerca das ações socioambientais; 
6. Incentivar à qualidade de vida no ambiente do trabalho, a equidade, a inclusão social, a redução das desigualdades, a 
igualdade de gênero e a acessibilidade em todas as instalações, serviços e processos do órgão; 

7. Fomentar a inovação e a gestão do conhecimento, por meio da utilização de recursos tecnológicos que garantam 
transparência e integridade no planejamento, execução, monitoramento, avaliação e divulgação das informações 
socioambientais;  
8. Acompanhar e executar ações de gestão documental e de responsabilidade social alinhadas às diretrizes socioambientais; 

9. Promover a sustentabilidade das contratações em seus vieses social, econômico, cultural, ético e ambiental, de maneira a 
primar pelo aperfeiçoamento contínuo da qualidade do gasto público e o uso racional e sustentável de recursos naturais e bens 
públicos; 
10. Fomentar a sensibilização e a capacitação em educação socioambiental dos gestores e demais servidores, força de trabalho 

auxiliar e de outras partes interessadas servidores para formação de valores, atitudes e habilidades que propiciem a atuação 
individual e coletiva em prol do desenvolvimento sustentável; 
11. Aplicar os princípios da Precaução e Prevenção, com fins de evitar ou reduzir os impactos negativos no meio ambiente que 
podem ser provocados pelo Órgão, devido à prática diária de suas atividades com gestão adequada de resíduos sólidos e 

cuidadosos procedimentos de manejo — segregação, acondicionamento, coleta, tratamento, descarte e destinação final — de 
resíduos e efluentes, principalmente os classificados como perigosos; 
12. Implementar ações de construção e reforma sustentáveis, de eficiência hídrica e energética, com fins de garantir a 
preservação do meio ambiente e a inovação de novas tecnologias sustentáveis; 

13. Impactar positivamente na redução do custeio do processo judicial e na manutenção financeira das atividades 
administrativas, de modo a contribuir para o atingimento das metas nacionais determinadas pelo Conselho Nacional de Justiça; 
14. Promover a gestão e mitigação de riscos ambientais e a melhoria do ar no ambiente interno dos prédios do Poder Judiciário; 
15. Implementar mecanismos para a redução gradativa dos efeitos nocivos na atmosfera e a compensação das emissões de 

gases de efeito estufa geradas pelas atividades do Órgão, no que couber. 
8. METODOLOGIA 
A construção do Plano de Logística Sustentável do Poder Judiciário Tocantinense é resultado do processo de trabalho 
empreendido pelos membros da Comissão Gestora do Plano de Logística Sustentável deste Poder e da Comissão Auxiliar 

Revisora, bem como dos servidores do Núcleo de Gestão Socioambiental, da Corregedoria Geral da Justiça, das Diretorias 
Administrativas do Tribunal de Justiça e das Diretorias dos Foros, com vista a desenvolver modelo de gestão organizacional com 
processos estruturados em busca da sustentabilidade fundamentada em ações ambientalmente corretas, economicamente 
viáveis, socialmente justas, inclusivas e culturalmente diversas. 

As diretrizes metodológicas norteadoras das etapas de modelagem do Plano de Logística Sustentável do Poder Judiciário 
Tocantinense consideraram o método Balanced Score Card, por ser flexível e se tratar de uma ferramenta capaz de promover 
sinergia organizacional e facilitar o alinhamento do Planejamento Estratégico às ações operacionais do Plano de Logística 
Sustentável, visto que está fundamentado não somente no aspecto financeiro, mas também nas perspectivas do público-alvo, de 

processos internos e de aprendizagem e crescimento que permitem ajustar continuamente a estratégia socioambiental e mudá-la 
quando necessário. 
Ainda foram consideradas as fases previstas no método PDCA (Plan – Do – Check – Act), que se desdobraram em 
Planejamento (Plan), Execução (Do), Verificação/Monitoramento (Chek) e Avaliação/Revisão (Act), visto que tais fases nortearam 

os procedimentos de delineamento da estratégica socioambiental para alcance de integridade, controle e possibilidade de 
melhoria contínua dos processos e produtos. 
Etapa 1 – Diagnóstico: Antecedeu a fase de planejamento, serviu para identificar problemas e fundamentar a definição do 
escopo, das ações, das metas e dos indicadores tangíveis e intangíveis. A coleta de dados ocorreu por meio da aplicação de 

questionário eletrônico, direcionado ao corpo funcional, com questões que envolveram a temática da sustentabilidade em todas 
as suas dimensões. Ainda foram realizadas reuniões, de modo que promoveu ambiente colaborativo para colheita de sugestões 
com base nos resultados das ações e indicadores executados.  
Etapa 2 – Elaboração do Plano: A Elaboração do Plano é de responsabilidade do Núcleo de Gestão Socioambiental em conjunto 

com o Comitê Técnico de Sustentabilidade. A aprovação do Plano é de responsabilidade da Comissão Permanente Gestora do 
Plano de Logística Sustentável, que o encaminhará à Presidência do Tribunal para ratificação. A construção do conteúdo está 
baseada nas sugestões de propostas de metas, ações, indicadores de desempenho socioambiental, de resultado e de tendência, 
colhidas no âmbito das reuniões com as comissões, magistrados, diretores dos Foros, diretores administrativos, servidores e 

colaboradores, lotados em todas as unidades do órgão. 
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Etapa 3 – Aprovação e Publicação do Plano: O Plano de Logística Sustentável foi submetido à análise e à aprovação do 
presidente do Tribunal de Justiça e remetido ao Conselho Nacional de Justiça. A publicação é efetuada no Portal da 
Transparência. 
Etapa 4 – Implementação do Plano: Como instrumentos de implementação, são utilizadas ações de capacitação, sensibilização 

e comunicação periódica entre as partes envolvidas e executadas as ações previstas nos Planos de ação. A execução da 
estratégia socioambiental é de responsabilidade de magistrados, servidores, estagiários, terceirizados e voluntários lotados em 
todas as unidades administrativas e judiciárias deste Poder. Além disso, os entes governamentais e não governamentais são 
convidados a participar, por meio de parcerias, do processo externo de desenvolvimento do Plano de Logística Sustentável, 

sendo incentivados a firmarem compromisso de um pacto pela sustentabilidade para ser desenvolvido em todo o estado do 
Tocantins. 
Etapa 5 – Monitoramento do Plano: A execução das ações, das metas e dos indicadores é monitorada, mensalmente, pelo 
Núcleo de Gestão Socioambiental via Sistema de Informação e Gestão Socioambiental (SIGA). Os resultados referentes aos 

indicadores são inseridos no PLS-Jud, mensalmente, até o dia 30 do mês subsequente ao mês-base. Para os dados anuais, a 
inserção das informações no referido sistema ocorre até o dia 28 de fevereiro do ano subsequente ao ano-base. 
Etapa 6 – Avaliação e Revisão do Plano: Para aferir os resultados de execução das metas individuais dos indicadores, foi 
instituído o Índice de Desenvolvimento Socioambiental (IDS), que é medido segundo metodologia utilizada pelo Conselho 

Nacional de Justiça. O Comitê Técnico de Sustentabilidade avalia, trimestralmente, o desempenho das ações e metas dos 
indicadores com base nos valores lançados no Sistema SIGA, pelas áreas responsáveis. Outrossim, a  Comissão Gestora do 
Plano de Logística Sustentável, duas vezes ao ano. O resultado das avaliações compõem o relatório de desempenho do Plano 
de Logística Sustentável, que é enviado ao Conselho Nacional de Justiça uma vez ao ano. 

O Plano de Logística Sustentável é revisado anualmente pela Comissão Permanente Gestora deste Plano. Caso as metas não 
tenham sido alcançadas, retornar-se-á à análise dos objetivos da meta, dos indicadores e das ações para verificação das 
ocorrências e redefinição da estratégia para execução no próximo ciclo do Plano de Logística Sustentável.  
Etapa 7 – Divulgação dos Resultados: A divulgação ocorre por meio da publicação do relatório anual de desempenho do Plano 

de Logística Sustentável do Poder Judiciário Tocantinense, no qual são apresentadas a consolidação dos resultados alcançados 
na execução das ações e metas, a evolução do desempenho dos indicadores e a identificação das ações a serem desenvolvidas 
ou modificadas para o ano subsequente. O relatório é publicado no Portal da Transparência  e encaminhado ao Conselho 
Nacional de Justiça, até o dia 28 de fevereiro do ano posterior ao que se refere. O Conselho disponibiliza, mensalmente, as 

informações do Sistema PLS-Jud no Painel Socioambiental. 
Fase 8 – Acompanhamento da Estratégia Nacional Socioambiental: O Núcleo de Gestão Socioambiental acompanha os 
resultados de desempenho do Índice de Desempenho Socioambiental (IDS) do Órgão, publicado no Balanço Socioambiental do 
Conselho Nacional de Justiça. Após, avalia os resultados juntamente com a Comissão Permanente Gestora do Plano de 

Logística Sustentável e com o Comitê Técnico de Sustentabilidade. Em seguida, inicia-se nova fase de planejamento das ações 
e instituição de metas e indicadores para serem executados no ciclo subsequente do Plano de Logística Sustentável do Poder 
Judiciário Tocantinense.  
9. PLANOS DE AÇÃO 

O plano de ação de cada tema do Plano de Logística Sustentável do Poder Judiciário Tocantinense está alinhado à proposta 
orçamentária, plano de compras e contratações e demais instrumentos de gestão do órgão. É composto de identificação e 
objetivo da ação; detalhamento de implementação das ações; unidades e áreas envolvidas na implementação de cada ação e 
respectivos responsáveis; cronograma de implementação das ações; previsão de recursos financeiros, humanos, instrumentais, 

entre outros, necessários para a implementação das ações. 
10. MATRIZ DE RESPONSABILIDADE PELA EXECUÇÃO, IMPLEMENTAÇÃO, MONITORAMENTO, AVALIAÇÃO E 
DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS 

TEMAS 
GESTOR DO 

PLANO 
SETOR CO-GESTOR 

Recursos administrativos DIADM 

Corregedoria-Geral da Justiça 
Escola Superior da Magistratura Tocantinense 

Centro de Educação Infantil Nícolas Quagliariello 
Diretorias dos Foros 
NUGES 

Responsabilidade Social 
NUGES 

Comissões 

CGPLS 

NUGES 
Comissão de Acessibilidade 
Corregedoria-Geral da Justiça 
Diretoria de Infraestrutura e Obras 

Diretoria de Tecnologia da Informação 
Diretoria do Centro de Comunicação Social 
Diretoria Judiciária 
Escola Superior da Magistratura Tocantinense 

Diretoria de Gestão de Pessoas 
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Diretoria Administrativa 
Centro de Educação Infantil Nícolas Quagliariello 
Diretorias dos Foros 

Qualidade de Vida DIGEP 

Corregedoria-Geral da Justiça 
Diretoria de Gestão de Pessoas 
Centro de Educação Infantil Nícolas Quagliariello 
Escola Superior da Magistratura Tocantinense 

Diretorias dos Foros 
NUGES 

Contratações Sustentáveis 

DIGER 
NUGES 
Comitê Gestor 

de 
Contratação 

NUGES 
Corregedoria-Geral da Justiça 

Diretoria de Infraestrutura e Obras 
Diretoria de Tecnologia da Informação 
Diretoria do Centro de Comunicação Social 
Escola Superior da Magistratura Tocantinense 

Diretoria de Gestão de Pessoas 
Diretoria Administrativa 
Centro de Educação Infantil Nícolas Quagliariello 
Assessoria Militar 

Diretorias dos Foros 

Capacitação para 

sustentabilidade 
ESMAT 

Corregedoria-Geral da Justiça 
Diretoria do Centro de Comunicação Social 
Escola Superior da Magistratura Tocantinense 

Centro de Educação Infantil Nícolas Quagliariello 
Diretorias dos Foros 
NUGES 

Construção, Reforma e Leiaute 

Sustentáveis (energia, reforma e 
leiaute) 

DINFRA 

DIADM 

NUGES 
Corregedoria-Geral da Justiça 
Diretoria de Tecnologia da Informação 
Diretoria do Centro de Comunicação Social 

Escola Superior da Magistratura Tocantinense 
Diretoria de Gestão de Pessoas 
Centro de Educação Infantil Nícolas Quagliariello 
Assessoria Militar 

Diretorias dos Foros 

Gestão de Resíduos Sólidos 
DINFRA 
DIADM 
DTINF 

NUGES 
Comissão da Coleta Seletiva 
Corregedoria-Geral da Justiça 

Diretoria do Centro de Comunicação Social 
Escola Superior da Magistratura Tocantinense 
Diretoria de Gestão de Pessoas 
Centro de Educação Infantil Nícolas Quagliariello 

Assessoria Militar 
Diretorias dos Foros 

TI Sustentável DTINF 

Diretoria Administrativa 

Diretoria dos Foros 
NUGES 

Vigilância 
Assessoria 
Militar da 

Presidência 

NUGES 

Mobilidade sustentável 
Diretoria 
Administrativa 

Diretoria do Centro de Comunicação Social 
NUGES 

Eficiência Hídrica 

Diretoria 
Administrativa 
Diretoria de 
Infraestrutura 

e Obras 

Diretoria do Centro de Comunicação Social 
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11. MATRIZ DE INDICADORES DE DESEMPENHO ECONÔMICO, SOCIAL E AMBIENTAL 
Os indicadores constituem ferramentas capazes de sintetizar informações sobre determinada realidade, traduzidas em métricas, 
que permitem medir, monitorar e avaliar, periodicamente, o desempenho dos consumos, gastos, a gestão de resíduos, as ações 

solidárias, capacitação e sensibilização, inclusão, acessibilidade, contratação sustentável e a qualidade de vida do corpo 
funcional, de forma a identificar se os objetivos estão sendo atingidos e avaliar os efeitos dessas práticas sobre o meio ambiente. 
Os indicadores contemplados no Plano de Logística Sustentável do Poder Judiciário Tocantinense são os descritos no Glossário 
e nas Resoluções CNJ nº 201/2015; nº 230/2016; e nº 347/2020, não excluindo outros que possam ser agregados ao Plano de 

Logística Sustentável, desde que apresentem a descrição do nome, fórmula de cálculo, fonte de dados, metodologia, objetivo, 
unidade de medida, periodicidade de apuração e Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) relacionados. 
A periodicidade de medição é mensal, por meio do Sistema Eletrônico de Gestão da Informação Socioambiental (SIGA). O envio 
ao Conselho Nacional de Justiça ocorre, mensal e anualmente, por meio do Sistema PLS-Jud. 

As unidades de medidas são valores em reais (R$); em unidades; em centos; em quilowatts (kWh); em metros quadrados (m²); 
em metros cúbicos (m³) e em quilogramas (kg). Os indicadores referentes a gastos trazem os dados em reais (R$) e/ou em 
percentuais e correspondem a todas as Unidades Administrativas. 
Como parâmetro de medição e fundamentação da análise quantitativa e qualitativa, considera-se a série histórica do gasto e 

consumo mensal e anual obtida durante o ano-base, comparada ao ano de referência.   
12. PAINEL DE METAS DOS INDICADORES DE DESEMPENHO ECONÔMICO, SOCIAL E AMBIENTAL 
A meta possibilita otimizar o processo de estruturação dos objetivos do Plano de Logística Sustentável do Poder Judiciário 
Tocantinense e permite alinhar e direcionar os esforços para alcance da eficiência estratégica socioambiental, sendo possível 

planejar as ações mais assertivas para conquistar os melhores resultados, motivando e engajando os envolvidos. 
Para ser eficaz, a meta deve apresentar características fundamentais, ou seja, ser: específica, mensurável, atingível,  relevante e 
temporal. Sendo assim, para aferir o desempenho socioambiental dos indicadores socioambientais e econômicos (IDS), são 
previstas, anualmente, metas quantitativas de redução ou de aumento dos índices de valores dos indicadores relacionados a 

cada tema. 
13. INVENTÁRIO DE BENS E PRODUTOS SUSTENTÁVEIS 
Não foi possível atualizar o inventário de bens e produtos sustentáveis em razão da instituição do teletrabalho decorrente do  
advento da pandemia COVID-19. Posteriormente, será anexado o rol de produtos e bens sustentáveis deste Órgão. 

14. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E FONTES BIBLIOGRÁFICAS 
O PLS-PJTO está fundamentado em um conjunto de leis e normativos que determinam diretrizes e define critérios para a defesa 
e preservação do meio ambiente, o uso racional de recursos econômicos e ambientais com o objetivo de alcançar o 
desenvolvimento nacional sustentável. 

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

Presidente 
 

Portaria Nº 799, de 30 de março de 2021 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e regimentais, 
CONSIDERANDO as determinações da Resolução CNJ nº 360, de 17 de dezembro de 2020, que determina a adoção do 
Protocolo de Gerenciamento de Crises Cibernéticas no âmbito do Poder Judiciário (PGCC/PJ); 

CONSIDERANDO as determinações da Resolução CNJ nº 361, de 17 de dezembro de 2020, que determina a adoção de 
Protocolo de Prevenção a Incidentes Cibernéticos no âmbito do Poder Judiciário (PPICiber/PJ); 
CONSIDERANDO as determinações da Resolução CNJ nº 362, de 17 de dezembro de 2020, que institui o Protocolo de 
Investigação para Ilícitos Cibernéticos no âmbito do Poder Judiciário (PIICiber/PJ); 

CONSIDERANDO a Resolução CNJ nº 370, de 28 de janeiro de 2021, que estabelece a Estratégia Nacional de Tecnologia da 
Informação e Comunicação do Poder Judiciário (ENTIC-JUD); 
CONSIDERANDO a Lei nº 13.709/2018 - Lei Geral de Proteção de Dados, a Lei nº 12.965/2014 - Marco Civil da Internet, e Lei nº 
12.527/2011 - Lei de Acesso à Informação; 

CONSIDERANDO o contido nos autos nº 21.0.000002428-4, 21.0.000002433-0 e 21.0.000002424-1, 
RESOLVE: 
Art. 1º Ficam estabelecidos os planos de ações com vistas à construção dos Protocolo de Investigação para Ilícitos Cibernéticos 
(PIICiber/TJTO), Protocolo de Prevenção a Incidentes Cibernéticos (PPICiber/TJTO) e Protocolo de Gerenciamento de Crises 

Cibernéticas (PGCC/TJTO) no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, conforme proposta aprovada nos autos 
21.0.000002428-4. 
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 
Presidente 

 
Portaria Nº 805, de 30 de março de 2021 

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e regimentais, 
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RESOLVE: 
Art. 1º Designar, ad referendum do Tribunal Pleno, a magistrada Ana Paula Araújo Aires Toríbio para, sem prejuízo de suas 
funções, responder pela Comarca de Formoso do Araguaia. 
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

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

Presidente 
 

Portaria Nº 806, de 30 de março de 2021 
Cria grupo de trabalho para a elaboração do Plano de Trabalho para elaboração do Planejamento Estratégico de TIC para o ciclo 
2021-2026. 
  

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e regimentais; 
CONSIDERANDO o contido no processo SEI nº 21.0.000003547-2. 
RESOLVE: 
Art. 1º Fica constituído o Grupo de Trabalho, no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, para a elaboração do 

Planejamento Estratégico de TIC para o ciclo 2021-2026 do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, composto pelos 
seguintes membros: 
I - Manuel de Faria Reis Neto, Juiz Auxiliar da Presidência - Coordenador;  
II - Jonas Demóstene Torres, Diretor-Geral  - membro;  

III -  Ernandes Rodrigues da Silva, Diretor de Tecnologia da Informação  - membro; 
IV - João Ornato Benigno Brito, Coordenador de Gestão Estratégica, Estatística e Projetos  - membro; 
V - Lily Sany Silva Leite, representante da Escola Superior da Magistratura - membro; 
VI - Juliana Alencar Wolney Cavalcante Aires, representante da Corregedoria Geral da Justiça  - membro; 

VII -  Naura Stella B. Souza Cavalcante, representante do Núcleo de Gestão Socioambiental - membro. 
Parágrafo único. O núcleo deverá observar todas as particularidades da Resolução CNJ nº 370, de 28 de janeiro de 2021. 
Art. 2º. Fica estabelecido o dia 30 de junho de 2021 para a conclusão dos trabalhos, incluindo a apresentação do Plano de 
Trabalho de que trata o art. 45 da Resolução CNJ nº 370/2021. 

Art. 3º Ficam revogadas as Portarias nº 2163, de 16 de novembro de 2020 e nº 722, de 29 de março de 2021. 
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 

Presidente 
 
Portaria Nº 810, de 30 de março de 2021 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e regimentais, 

e considerando o contido no Processo SEI nº 21.0.000006613-0, 
RESOLVE: 
Art. 1º Designar, ad referendum do Tribunal Pleno, o magistrado Álvaro Nascimento Cunha para, sem prejuízo de suas funções, 
auxiliar na 2ª Vara de Família e Sucessões da Comarca de Araguaína. 

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

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 
Presidente 

 
Portaria Nº 813, de 30 de março de 2021 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e regimentais, 
RESOLVE: 

Art. 1º Revogar, a partir de 27 de março de 2021, a Portaria nº 90, de 14 de janeiro de 2021, que designou o magistrado Fabiano 
Ribeiro para, sem prejuízo de suas funções, exercer a coordenação das atividades afetas ao Centro Judiciário de Solução de 
Conflitos e Cidadania (CEJUSC) da Comarca de Ananás. 
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 27 de março de 2021.. 

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

Presidente 
 

Portaria Nº 814, de 30 de março de 2021 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e regimentais, 
CONSIDERANDO o contido no art. 11 da Resolução nº 5, de 28 de abril de 2016, que disciplina as atividades dos Centros 
Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC), cria o cadastro de conciliadores do Poder Judiciário do Estado do 

Tocantins; 
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CONSIDERANDO o contido no processo SEI nº 21.0.000006597-5, 
RESOLVE: 
Art. 1º Designar, ad referendum do Tribunal Pleno, o magistrado Herisberto e Silva Furtado Caldas, titular da Comarca de 
Ananás, para, sem prejuízo de suas funções, exercer a coordenação das atividades afetas ao Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania (CEJUSC) da Comarca de Ananás. 
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 27 de março de 2021. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 

Presidente 
 
Portaria Nº 815, de 30 de março de 2021 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais, 

CONSIDERANDO a necessidade de atualização da composição da Comissão Auxiliar do e-Proc e o contido no processo SEI nº 
19.0.000003977-5, 
RESOLVE: 
Art. 1º O art. 1º da Portaria nº 456, de 27 de fevereiro de 2019, passa a vigorar com a seguinte redação: 

“Art. 1º........................................................................................................  
I – desembargadora Jacqueline Adorno, presidente; 
II – juiz Marcelo Augusto Ferrari Faccioni; 
III – juiz Rodrigo da Silva Perez Araújo; 

IV – juiz Manuel de Faria Reis Neto, Juiz Auxiliar da Presidência; 
V – juiz Océlio Nobre da Silva, Juiz Auxiliar da Presidência; 
VI – juiz Roniclay Alves de Moraes, Juiz Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça; 
VII – Wallson Brito da Silva, Diretor Judiciário, secretário; 

VIII – Ernandes Rodrigues da Silva, Diretor de Tecnologia da Informação; 
IX – Pâmela da Rocha Pires, Assessora Jurídica de 1ª Instância; 
X – Ângelo Stacciarini, Analista Judiciário de 2ª Instância.” (NR) 
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

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

Presidente 
 

DIRETORIA GERAL 
Portarias 

Portaria Nº 692/2021 - PRESIDÊNCIA/DIGER/DIADM/DCC, de 22 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 70/2021, referente ao Processo Administrativo 20.0.000023145-3, celebrado por este 
Tribunal de Justiça e a empresa Zênite Informação e Consultoria S/A, que tem por objeto a contratação de assinatura anual dos 

periódicos “Zênite Fácil  e Orientações por escrito em Licitações e Contratos",  pelo período de 12 (doze) meses, para atender às 
necessidades do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins. 
 RESOLVE: 
Art. 1º. Designar o servidor Moacir Campos de Araujo, matrícula nº 176342, como gestor do contrato nº 70/2021, e a servidora 

Pauline Sabará Souza, matrícula nº 244453, como substituta, para, nos termos do “caput” do artigo 67 da Lei nº. 8.666/93, 
conhecerem as obrigações mútuas previstas no instrumento de contratual, acompanhar e fiscalizar até a sua completa execução. 
Parágrafo único – Verificada a ocorrência de falta ou defeito na execução do contrato, o gestor notificará a contratada para 
regularização do apontamento, caso em que, não sendo atendido ou justificado, no prazo estabelecido, deverá informar à 

autoridade competente sobre o ocorrido, para fins de aplicação das penalidades. 
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário. 
Publique-se. Cumpra-se. 

 

Jonas Demostene Ramos 
 Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 363/2021, de 30 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 2021/87774 no sistema 
eGESP,  
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RESOLVE: 
Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Flavia Lima da Silva, Matrícula 990583, 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 Colinas do Tocantins-TO para Itacaja-
TO, no período de 08/04/2021 a 08/04/2021, com a finalidade de realizar avaliação psicológica, determinada no processo 

0001907-35.2018.8.27.2723.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

Publique-se. Cumpra-se. 
Jonas Demostene Ramos 

Diretor Geral 
 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 364/2021, de 30 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 2021/87772 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Maria Adenilda da Silva, Matrícula 990169, 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 Araguatins-TO para Zona Rural-TO, no 
período de 04/04/2021 a 04/04/2021, com a finalidade de realizar avaliação psicológica, determinada no processo 0003476-
97.2020.8.27.2724.  

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

Publique-se. Cumpra-se. 
Jonas Demostene Ramos 

Diretor Geral 
 

PORTARIA DIÁRIAS Nº 365/2021, de 30 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 2021/87773 no sistema 
eGESP,  

RESOLVE: 
Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Elza Maria Turibio Martins de Sena, Matrícula 359911, 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 Novo Acordo-TO para 
Lagoa do Tocantins-TO, no período de 12/04/2021 a 12/04/2021, com a finalidade de realizar estudo social, determinado no 

processo 0001210-62.2019.8.27.2728.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

Publique-se. Cumpra-se. 
Jonas Demostene Ramos 

Diretor Geral 
 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 366/2021, de 30 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 2021/87783 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao colaborador eventual Iúri Alves Dias, Matrícula 359706, 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 Almas-TO para Zona Rural-TO, no 
período de 09/04/2021 a 09/04/2021, com a finalidade de realizar estudo social, determinado no processo 0002757-
87.2020.8.27.2701.  

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

Publique-se. Cumpra-se. 
 

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 367/2021, de 30 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 2021/87751 no sistema 

eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Leticia Ribeiro Pinto de Oliveira , Matrícula 356272, 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 
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para Marianopolis do Tocantins-TO, no período de 07/04/2021 a 07/04/2021, com a finalidade de realizar estudo pedagógico, 
determinado no processo 0004370-23.2018.8.27.2731.  

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

 
Jonas Demostene Ramos 

Diretor Geral 
 

PORTARIA DIÁRIAS Nº 368/2021, de 30 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 2021/87727 no sistema 
eGESP,  

RESOLVE: 
Art. 1º Conceder ao servidor Luciano dos Santos Ramiro, ASSISTENTE DE SUPORTE TÉCNICO, Matrícula 352178, 

o valor de R$ 577,19, relativo ao pagamento de 3,5 (três e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 253,22, descontado o valor de 
R$ 309,08, conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Araguaina-TO, no 

período de 05/04/2021 a 08/04/2021, com a finalidade de implantar solução de videoconferência, conforme SEI 20.0.000001252-
2.  

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

 
Jonas Demostene Ramos 

Diretor Geral 
 

 

DIRETORIA ADMINISTRATIVA 
CENTRAL DE COMPRAS 

Extratos 
 
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO 
PROCESSO: 21.0.000003351-8 
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 

NOTA DE EMPENHO: 2021NE00683 
CONTRATANTE: Fundo Especial de Modernização e Aprimoramento do Poder Judiciário. 
CONTRATADA: Profissionais SA – Curadoria de Palestras Ltda. 
CNPJ: 11.324.248/0001-24                 

OBJETO: Empenho destinado à contratação de empresa para ministrar a Palestra “Gestão do Tempo” para magistrados e 
servidores do Poder Judiciário Tocantinense, no dia 26 de março de 2021, com 2 (duas) horas/aula, na modalidade EaD. 
VALOR TOTAL: R$ 8.500,00 (Oito mil e quinhentos reais) 
Unidade Gestora: 060100-FUNJURIS. 

Classificação Orçamentária: 0601.02.128.1145.4180. 
Natureza de Despesa: 33.90.39 - Subitem: 48 
Fonte de Recursos: 0240. 
DATA DA EMISSÃO: 25 de março de 2021. 

 
 

DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS 
Portarias 

PORTARIA FÉRIAS Nº 478/2021, de 29 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: 
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Art. 1º Suspender as férias da servidora FATIMA ALVES DE LIMA ROSA, matrícula nº 59542, relativas ao período aquisitivo 
2019/2020, marcadas para o período de 29 a 30/03/2021, a partir de 29/03/2021 até 30/03/2021, assegurado o usufruto dos dias 
remanescentes para o período de 11 a 12/04/2022, 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 479/2021, de 29 de março de 2021 
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE ARAGUAÍNA, ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e na 

forma da lei,  
Considerando o disposto no artigo n° 91 da Lei Complementar nº 10/1996 c/c o artigo n° 86, do Estatuto dos Servidores 
Públicos, Lei 1.818/2007; 
Considerando o disposto no artigo n° 42, inciso I, alínea "c" da Lei Complementar n° 10/1996 e conforme solicitação contida no 

sistema eGESP, 
RESOLVE: 
Art. 1º Suspender as férias da servidora LIDIANNY CRISTINA VIEIRA SANTOS, matrícula nº 274931, relativas ao período 
aquisitivo 2019/2020, marcadas para o período de 29/03 a 27/04/2021, a partir de 29/03/2021 até 27/04/2021, assegurado o 

usufruto dos dias remanescentes para o período de 01 a 30/11/2021, em razão de interesse da administração.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 
 

Fabiano Ribeiro 
Diretor do Foro 

 
PORTARIA FÉRIAS Nº 480/2021, de 30 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 RENATA DE OLIVEIRA LEITE RODRIGUES, matrícula nº 353841, relativas ao período 
aquisitivo 2019/2020, marcadas para o período de 29/03 a 12/04/2021, a partir de 29/03/2021 até 12/04/2021, assegurado o 
usufruto dos dias remanescentes para o período de 20/10 a 03/11/2021, em razão de interesse da administração.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

Publique-se. Cumpra-se. 
 

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA FÉRIAS Nº 481/2021, de 30 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 LIDIANE MINGHINI, matrícula nº 289128, relativas ao período aquisitivo 2019/2020, 
marcadas para o período de 24/03 a 22/04/2021, a partir de 24/03/2021 até 22/04/2021, assegurado o usufruto dos dias 

remanescentes para o período de 01 a 30/11/2021, em razão de interesse da administração.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.Publique-se. Cumpra-se. 
 

Jonas Demostene Ramos 

Diretor Geral 
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PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 192/2021, de 30 de março de 2021 
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE ARRAIAS, ESTADO DO TOCANTINS, no uso das atribuições que lhe conferem o 
art. 80 da Lei Complementar Estadual nº 10, de 11 de janeiro de 1996, o art. 27, § 1º, da Lei nº 126, de 17 de dezembro de 2019, 
bem como, o art. 10, da Portaria nº 2.093, de 1º de outubro de 2018 que dispõe sobre as regras e procedimentos para 

operacionalização do módulo de substituição de servidores no Sistema Integrado de Gestão de Pessoas (eGESP) e 
considerando o protocolo de solicitação nº 2021/87786;  
RESOLVE: 
Art. 1º Designar a servidora GLENNIA RUBIA DE OLIVEIRA GUEDES, matrícula nº 184638, TÉCNICO JUDICIÁRIO, para, sem 

prejuízo de suas funções, substituir o servidor MARKUS DANNYLLO CORDEIRO RODRIGUES, matrícula nº 274735, ocupante 
do cargo comissionado de CHEFE DE SECRETARIA, da COMARCA DE ARRAIAS no período de 29/03/2021 a 02/04/2021, com 
o consequente pagamento, após a certificação referente ao período da efetiva substituição.  

Publique-se. Cumpra-se. 

 
MARCIO RICARDO FERREIRA MACHADO 

DIRETOR DO FORO - 3ª ENTRÂNCIA  
 

PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 193/2021, de 30 de março de 2021 
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE ARRAIAS, ESTADO DO TOCANTINS, no uso das atribuições que lhe conferem o 
art. 80 da Lei Complementar Estadual nº 10, de 11 de janeiro de 1996, o art. 27, § 1º, da Lei nº 126, de 17 de dezembro de 2019, 
bem como, o art. 10, da Portaria nº 2.093, de 1º de outubro de 2018 que dispõe sobre as regras e procedimentos para 

operacionalização do módulo de substituição de servidores no Sistema Integrado de Gestão de Pessoas (eGESP) e 
considerando o protocolo de solicitação nº 2021/87788;  
RESOLVE: 
Art. 1º Designar a servidora GLENNIA RUBIA DE OLIVEIRA GUEDES, matrícula nº 184638, TÉCNICO JUDICIÁRIO, para, sem 

prejuízo de suas funções, substituir o servidor MARKUS DANNYLLO CORDEIRO RODRIGUES, matrícula nº 274735, ocupante 
do cargo comissionado de CHEFE DE SECRETARIA, da COMARCA DE ARRAIAS no período de 05/04/2021 a 09/04/2021, com 
o consequente pagamento, após a certificação referente ao período da efetiva substituição.  

Publique-se. Cumpra-se. 

 
MARCIO RICARDO FERREIRA MACHADO 

DIRETOR DO FORO - 3ª ENTRÂNCIA  
 

PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 194/2021, de 30 de março de 2021 
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE ARRAIAS, ESTADO DO TOCANTINS, no uso das atribuições que lhe conferem o 
art. 80 da Lei Complementar Estadual nº 10, de 11 de janeiro de 1996, o art. 27, § 1º, da Lei nº 126, de 17 de dezembro de 2019, 
bem como, o art. 10, da Portaria nº 2.093, de 1º de outubro de 2018 que dispõe sobre as regras e procedimentos para 

operacionalização do módulo de substituição de servidores no Sistema Integrado de Gestão de Pessoas (eGESP) e 
considerando o protocolo de solicitação nº 2021/87792;  
RESOLVE: 
Art. 1º Designar a servidora GLENNIA RUBIA DE OLIVEIRA GUEDES, matrícula nº 184638, TÉCNICO JUDICIÁRIO, para, sem 

prejuízo de suas funções, substituir o servidor MARKUS DANNYLLO CORDEIRO RODRIGUES, matrícula nº 274735, ocupante 
do cargo comissionado de CHEFE DE SECRETARIA, da COMARCA DE ARRAIAS no período de 07/03/2021 a 26/03/2021, com 
o consequente pagamento, após a certificação referente ao período da efetiva substituição.  

Publique-se. Cumpra-se. 

MARCIO RICARDO FERREIRA MACHADO 
DIRETOR DO FORO - 3ª ENTRÂNCIA  

 
PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 195/2021, de 30 de março de 2021 

O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE GUARAÍ, ESTADO DO TOCANTINS, no uso das atribuições que lhe conferem o art. 
80 da Lei Complementar Estadual nº 10, de 11 de janeiro de 1996, bem como, o art. 10, da Portaria nº 2.093, de 1º de outubro de 
2018 que dispõe sobre as regras e procedimentos para operacionalização do módulo de substituição de servidores no Sistema 
Integrado de Gestão de Pessoas (eGESP) e considerando o protocolo de solicitação nº 2021/87798;  

RESOLVE: 
Art. 1º Designar a servidora AURENIVEA SOUZA OLIVEIRA, matrícula nº 234457, TÉCNICO JUDICIÁRIO, para, sem prejuízo 
de suas funções, substituir o servidor KILME MOREIRA CRUZ, matrícula nº 105177, ocupante do cargo efetivo de OFICIAL DE 
JUSTIÇA AVALIADOR, da COMARCA DE GUARAÍ no período de 09/03/2021 a 12/03/2021, com o consequente pagamento, 

após a certificação referente ao período da efetiva substituição.  
Publique-se. Cumpra-se. 

FABIO COSTA GONZAGA 
DIRETOR DO FORO - 3ª ENTRÂNCIA  
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