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SEÇÃO JUDICIAL 

2ª CÂMARA CÍVEL 
SECRETÁRIO: CARLOS GALVÃO CASTRO NETO 

Intimações de acórdãos 
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0013161-06.2020.8.27.2700/TO 
RELATOR: DESEMBARGADOR EURÍPEDES LAMOUNIER 
1º AGRAVANTE: CB DE OLIVEIRA 
ADVOGADO: INDIANO SOARES E SOUZA (OAB TO005225) 
ADVOGADO: WILSON GONÇALVES PEREIRA JUNIOR (OAB TO006049) 
2º AGRAVANTE: CLAUDIO BARBOSA DE OLIVEIRA 
ADVOGADO: INDIANO SOARES E SOUZA (OAB TO005225) 
ADVOGADO: WILSON GONÇALVES PEREIRA JUNIOR (OAB TO006049) 
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO 
1º INTERESSADO: JORDANIA DE SOUZA FREIRE 
2º INTERESSADO: WANDERSON PEREIRA DE SOUSA 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. 
INOCORRÊNCIA. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DECISÃO DE PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. pleito que 
não interrompe o prazo recursal. TAXATIVIDADE MITIGADA DO ROL PREVISTO NO ARTIGO 1.015 DO CPC/15. 
IRRELEVÂNCIA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA DO CONTEÚDO DECISÓRIO. 1. Da análise das razões expostas pelos 
Réus/Agravantes é possível extrair-se a objeção direta da Decisão vergastada, notadamente, a tese de que pela taxatividade 
mitigada do artigo 1.015 do CPC/15 o recurso aviado poderia ser conhecido e processado, não havendo que se falar, portanto, 
em violação ao Princípio da Dialeticidade. 2. Conquanto o Superior Tribunal de Justiça tenha sedimentado o entendimento de 
mitigação da taxatividade do rol insculpido no artigo 1.015 do CPC/15, por ocasião do julgamento do REsp n.º 1.704.520, 
estabelecendo-se que é admissível o recurso quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão 
no recurso de Apelação, o caso dos autos não se refere a hipótese não insculpida no rol que justificaria o seu alargamento - se 
evidenciados os requisitos de urgência e inutilidade de posterior julgamento. 3. O pedido de reconsideração não suspende nem 
interrompe o prazo recursal, sendo intempestivo o recurso interposto após o decurso do prazo legal. Considerando que o recurso 
de Agravo de Instrumento foi interposto contra a Decisão que analisou o pleito de reconsideração deduzido pelos 
Réus/Agravantes, verifica-se a sua manifesta inadmissibilidade, ao passo que a prolatação da Decisão que não reconsiderou a 
deliberação anterior não tem o condão de interromper ou suspender o prazo recursal, cuja contagem se reporta à primeira 
decisão desfavorável. 4. Levando-se em conta que o pedido de reconsideração não suspende prazo recursal, cabia aos 
Réus/Agravantes, insatisfeitos com o pronunciamento prolatado em sede de Decisão que concedeu a tutela de urgência e 
decretou a indisponibilidade de bens, proferida em 29/03/2013, e abalizada pela Decisão que recebeu a inicial da Ação de 
Improbidade Administrativa, prolatada em 14/11/2016, terem promovido o correspondente recurso na ocasião apropriada, o que 
não ocorreu, mostrando-se escorreito o ato hostilizado que não conhece do recurso. 5. Recurso conhecido e improvido. 
ACÓRDÃO: A a Egrégia 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por unanimidade, CONHECER 
do presente Agravo Interno, e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo-se intacta a Decisão liminar por estes 
fundamentos, nos termos do voto do(a) Relator(a). Palmas, 12 de maio de 2021. 
 
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0013481-56.2020.8.27.2700/TO 
RELATOR: DESEMBARGADOR EURÍPEDES LAMOUNIER 
AGRAVANTE: BLANDINA FERREIRA CAMPOS 
ADVOGADO: JOSE VERISSIMO BRAGA MARTINS DA PAIXAO (OAB TO07933A) 
AGRAVADO: BANCO BMG S.A 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE SUSPENDE O FEITO EM RAZÃO DE IRDR 
– ETAPAS PREVISTAS NOS §§ 9º A 13 DO ARTIGO 1.037 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – APLICABILIDADE AO IRDR 
– POSSIBILIDADE – INOBSERVÂNCIA – RECURSO NÃO CONHECIDO 1. De acordo com o entendimento firmado no âmbito 
do Superior Tribunal de Justiça, a decisão que suspende um processo em virtude da instauração de Incidente de Resolução de 
Demandas Repetitivas só pode ser contestada por agravo de instrumento após o cumprimento das etapas previstas nos §§ 9º a 
13 do artigo 1.037 do Código de Processo Civil. 2. Recurso não conhecido. 
ACÓRDÃO: A a Egrégia 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por unanimidade, não conhecer 
do presente recurso, eis que inadmissível, nos termos do voto do(a) Relator(a). Palmas, 12 de maio de 2021. 
 
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0014579-76.2020.8.27.2700/TO 
RELATOR: DESEMBARGADOR EURÍPEDES LAMOUNIER 
AGRAVANTE: ALYNE DIAS FERREIRA BARROS 
ADVOGADO: IRISNEIDE FERREIRA DOS SANTOS CRUZ (DPE) 
AGRAVADO: MAYHARA JORDANNA LIRA DA COSTA 
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ADVOGADO: FERNANDO GOMES PINHEIRO (OAB TO008340) 
INTERESSADO: PAULO DE ARAUJO CARVALHO 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUSENCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA - LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO 
CONFERIDA PELO MAGISTRADO DE ORIGEM – REFORMA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Comprovado que a 
agravante não foi citada para responder a demanda, eis que a pretensa citação se deu em nome de outra pessoa, a nulidade do 
ato processual praticado em seu desfavor, no caso, a busca e apreensão do bem, é medida que se impõe. Recurso conhecido e 
provido.  
ACÓRDÃO: A a Egrégia 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por unanimidade, conhecer do 
presente para dar-lhe provimento a fim de desconstituir a decisão que determinou a busca e apreensão do veículo na residência 
da requerida Aline Ferreira Barros, nos termos do voto do(a) Relator(a). Palmas, 12 de maio de 2021. 
 
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0012756-67.2020.8.27.2700/TO 
RELATOR: DESEMBARGADOR EURÍPEDES LAMOUNIER 
AGRAVANTE: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS - FUNCEF 
ADVOGADO: CAIO CESAR FARIAS LEONCIO (OAB DF035337) 
AGRAVADO: JOÃO ALBERTO MATIAS MARINHO 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - GRATUIDADE DA JUSTIÇA - PESSOA JURÍDICA - FUNDAÇÃO SEM FINS 
LUCRATIVOS - HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCIEIRA NÃO COMPROVADA – BENEFÍCIO NÃO CONCEDIDO – RECURSO 
IMPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO 1. Estando o Agravo de Instrumento apto a receber julgamento definitivo de 
mérito, resta prejudicado o Agravo Interno interposto nos autos. 2. De acordo com o Enunciado da Súmula nº 481 do STJ “faz jus 
ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os 
encargos processuais”. Assim, o fato de a agravante tratar-se de fundação sem fins lucrativos não torna presumida a sua 
hipossuficiência financeira, devendo ser repelida a pretensão de gratuidade, à míngua de prova do direito ao benefício. 3. Agravo 
de Instrumento conhecido e improvido. Agravo Interno prejudicado. 
ACÓRDÃO: A a Egrégia 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por unanimidade, conhecer do 
recurso manejado e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do(a) Relator(a). Palmas, 12 de maio de 2021. 
 

2ª CÂMARA CRIMINAL 
SECRETÁRIO: MARIA SUELI DE S. AMARAL CURY 

Pautas 
PAUTA VIRTUAL 18/2021 

Considerando a excepcionalidade em razão da pandemia causada pelo vírus COVID-19, a Resolução nº 13/2020 do CNJ e a 
Portaria Conjunta nº 10/20202, deste Tribunal de Justiça. Serão julgados na 18ª Sessão Judicial Virtual, pela 2ª Câmara Criminal  
deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, em Palmas - TO, nos termos da Resolução nº 7, de 18 de março de 
2020 (REPUBLICAÇÃO-17/04/2020), a qual iniciar-se-á às 14:00 do dia 01/06/2021 e, com término no dia 08/06/2021, a partir 
das 14:0, ou nas sessões virtuais posteriores, os feitos abaixo relacionados. E, nos termos do art. 4º da Resolução nº 7, ficam os 
senhores advogados e partes intimados da presente sessão virtual, bem como, para requererem em até 24 (vinte e quatro) horas 
antes do início da sessão virtual, nos termos do art. 5º. II- solicitação de julgamento presencial ou nos termos da Resolução nº 
13: I - a sustentação oral quando requeridas, até 24 horas antes, pelos representantes das partes e interessados; II - A 
sustentação oral será admitida na ocasião do julgamento virtual do processo, e realizada por meio de plataforma eletrônica 
disponibilizada pelo Tribunal de Justiça; III- ...; IV - o representante processual, com capacidade postulatória para a realização da 
sustentação oral, deverá providenciar os meios necessários, nesses compreendendo o hardware (computador ou aparelho 
celular e periféricos de áudio e vídeo), o software (APLICATIVO YALINK), bem como acesso à rede de internet com velocidade 
suficiente para participar da sessão em tempo  real e realizarem as suas sustentações orais; V - aberta a sessão virtual, o 
advogado deve aguardar que o processo a ser julgado seja anunciado e apregoado para que possa entrar no ambiente virtual de 
videoconferência; VI - em caso de o procurador da parte requerer a sustentação oral e deixar de comparecer virtualmente sem 
justificativa plausível ou de remeter a respectiva mídia, o processo será julgado na sessão virtual, sem sustentação oral; VII - o 
representante processual ou interessados com capacidade postulatória que requerem SUSTENTAÇÃO ORAL nos termos da 
Resolução 13/2020, serão notificados com encaminhamento do link de acesso à plataforma VIRTUAL YALINK  no próprio 
processo. 
Obs.: as sustentações orais serão realizadas no último dia, qual seja: 08/06/2021 
 
1 Agravo de Execução Penal N° 0002733-28.2021.8.27.2700/TO 
ORIGEM                             : COMARCA DE PARAISO/TO. 
AGRAVANTE                     : IVANILDO NASCIMENTO DA SILVA. 
DEF.PÚBLICO                    : ESTELLAMARIS POSTAL. 
AGRAVADO                       : MINISTÉRIO PÚBLICO. 
PROCURADOR                  : ABEL ANDRADE LEAL JUNIOR. 
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RELATOR                          : JOSÉ RIBAMAR MENDES JÚNIOR 
COLEGIADO                      :5ª TURMA JULGADORA DA 2ª CÂMARA CRIMINAL 
  
2 Apelação Criminal N° 0004475-29.2020.8.27.2731/TO 
ORIGEM                             : JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE PARAÍSO DO TOCANTINS. 
APELANTE                        : MANOEL ALVES CAVALCANTE. 
ADVOGADO                       : Bruno Vieira Noronha (OAB PA028912). 
APELADO                          : ANA CLAUDIA ALVES DE MATOS. 
DEF. PÚBLICA                   : ESTELLAMARIS POSTAL. 
RELATOR                          : JOSÉ RIBAMAR MENDES JÚNIOR 
COLEGIADO                      :5ª TURMA JULGADORA DA 2ª CÂMARA CRIMINAL 
  
3 Petição Criminal N° 0015812-11.2020.8.27.2700/TO 
ORIGEM                             : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS. 
REQUERENTE                   : EVERSON RODOLFO PRAIS RAMOS. 
ADVOGADOS                     : MARIANA MACHADO MACIEL (OAB TO006300), CLISSIANA NUNES BARROS (OAB TO005798). 
REQUERIDO                      : VIVIANE ELIARA ROSA RAMOS. 
ADVOGADO                       : RAYFRAN VIEIRA LIMA (OAB TO010202). 
RELATOR                          : JOSÉ RIBAMAR MENDES JÚNIOR 
COLEGIADO                      :5ª TURMA JULGADORA DA 2ª CÂMARA CRIMINAL 
  
4 Apelação Criminal N° 0003942-75.2017.8.27.2731/TO 
ORIGEM                             : JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE PARAÍSO DO TOCANTINS. 
APELANTE                        : IGOR FELIPE DOS SANTOS. 
ADVOGADO                       : INDIANO SOARES E SOUZA (OAB TO005225). 
APELADO                          : MINISTÉRIO PÚBLICO. 
PROCURADOR                  : DIEGO NARDO. 
RELATOR                          : JOSÉ RIBAMAR MENDES JÚNIOR 
COLEGIADO                      :5ª TURMA JULGADORA DA 2ª CÂMARA CRIMINAL 
  
5 Apelação Criminal N° 0001203-20.2021.8.27.2722/TO 
ORIGEM                             : JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE GURUPI. 
APELANTE                        : VICTOR EMMANOEL DA COSTA PEREIRA. 
DEF. PÚBLICA                   : ESTELLAMARIS POSTAL. 
APELADO                          : MINISTÉRIO PÚBLICO. 
PROC. DE JUSTIÇA           : RICARDO VICENTE DA SILVA. 
RELATOR                          : JOSÉ RIBAMAR MENDES JÚNIOR 
COLEGIADO                      :5ª TURMA JULGADORA DA 2ª CÂMARA CRIMINAL 
  
6 Apelação Criminal N° 0003702-77.2020.8.27.2700-segredo de justiça 
ORIGEM                              : JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE COLINAS DO TOCANTINS. 
APELANTE/APELADO      : MINISTÉRIO PÚBLICO. 
PROC. DE JUSTIÇA           : JOSÉ DEMÓSTENES DE ABREU. 
APELANTE/APELADO       : A. L. F. 
ADVOGADO                       : MAIGSOM ALVES FERNANDES (OAB TO005421). 
APELADO                          : MINISTÉRIO PÚBLICO. 
PROC. DE JUSTIÇA           : JOSÉ DEMÓSTENES DE ABREU. 
RELATOR                          : JOSÉ RIBAMAR MENDES JÚNIOR 
COLEGIADO                      :5ª TURMA JULGADORA DA 2ª CÂMARA CRIMINAL 
  
7 Apelação Criminal N° 0000826-28.2021.8.27.2729/TO 
ORIGEM                             : JUIZO DA 3ª VARA CRIMINAL DE PALMAS. 
APELANTE                        : FRANCISCO SOUSA MEDEIROS VIEIRA. 
DEF. PÚBLICA                   : ESTELLAMARIS POSTAL. 
APELADO                          : MINISTÉRIO PÚBLICO. 
PROC. DE JUSTIÇA           : VERA NILVA ÁLVARES ROCHA. 
RELATOR                          : JOSÉ RIBAMAR MENDES JÚNIOR 
COLEGIADO                      :5ª TURMA JULGADORA DA 2ª CÂMARA CRIMINAL 
  
8 Apelação Criminal N° 0003302-82.2020.8.27.2726/TO 
ORIGEM                             : JUÍZO DA 1ª ESCRIVANIA CRIMINAL DE MIRANORTE. 
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APELANTE                        : EDVALDO OLIVEIRA ROCHA. 
DEF. PÚBLICA                   : ESTELLAMARIS POSTAL. 
APELADO                          : MINISTÉRIO PÚBLICO. 
PROMOT.DE JUSTIÇA       : MARIA COTINHA BEZERRA PEREIRA. 
RELATOR                          : JACQUELINE ADORNO DE LA CRUZ BARBOSA 
COLEGIADO                      :1ª TURMA JULGADORA DA 2ª CÂMARA CRIMINAL 
  
9 Remessa Necessária Criminal N° 0011752-68.2021.8.27.2729/TO 
ORIGEM                             : JUIZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE PALMAS. 
REQUERENTE                   : ANDRESSA RICHELLY COSTA DOS SANTOS. 
ADVOGADO                       : VANDA DA SILVA SANTOS (OAB TO009849). 
REQUERIDO                      : PROCESSO SEM PARTE RÉ. 
RELATOR                          : JACQUELINE ADORNO DE LA CRUZ BARBOSA 
COLEGIADO                      :1ª TURMA JULGADORA DA 2ª CÂMARA CRIMINAL 
  
10 Recurso em Sentido Estrito N° 0013114-32.2020.8.27.2700segredo de justiça 
ORIGEM                             : JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE PORTO NACIONAL. 
RECORRENTE                   : MINISTÉRIO PÚBLICO. 
PROC. DE JUSTIÇA           : RICARDO VICENTE DA SILVA. 
RECORRIDO                      : T. B. DOS S. 
ADVOGADO                       : LUIZ CARLOS SOUZA VASCONCELOS JÚNIOR 
RELATOR                          : HELVECIO DE BRITO MAIA NETO 
COLEGIADO                      :2ª TURMA JULGADORA DA 2ª CÂMARA CRIMINAL 
  
11 Apelação Criminal N° 0001108-04.2019.8.27.2740/TO 
ORIGEM                             : JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE TOCANTINÓPOLIS. 
APELANTE                        : JESSIONE ALVES MARINHO. 
DEF. PÚBLICA                   : ADRIANA CAMILO DOS SANTOS. 
APELADO                          : MINISTÉRIO PÚBLICO. 
PROC. DE JUSTIÇA           : JOSÉ DEMÓSTENES DE ABREU. 
RELATOR                          : HELVECIO DE BRITO MAIA NETO 
COLEGIADO                      :2ª TURMA JULGADORA DA 2ª CÂMARA CRIMINAL 
  
12 Apelação Criminal N° 0002346-39.2020.8.27.2735/TO 
ORIGEM                             : JUÍZO DA 1ª ESCRIVANIA CRIMINAL DE PIUM. 
APELANTE                        : JOSE EVERALDO BARROS MACEDO. 
DEF. PÚBLICA                   : ADRIANA CAMILO DOS SANTOS. 
APELADO                          : MINISTÉRIO PÚBLICO. 
PROC. DE JUSTIÇA           : VERA NILVA ÁLVARES ROCHA, 
PROCURADOR                  : MARCOS LUCIANO BIGNOTI. 
RELATOR                          : HELVECIO DE BRITO MAIA NETO 
COLEGIADO                      :2ª TURMA JULGADORA DA 2ª CÂMARA CRIMINAL 
  
13 Recurso em Sentido Estrito N° 0001222-92.2021.8.27.2700/TO 
ORIGEM                             : JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS. 
RECORRENTE                   : PAULO HENRIQUE LOPES BARROS. 
ADVOGADO                       : JACKSON MACEDO DE BRITO (OAB TO002934). 
RECORRIDO                      : MINISTÉRIO PÚBLICO. 
PROC. DE JUSTIÇA           : JOÃO RODRIGUES FILHO. 
RELATOR                          : MAYSA VENDRAMINI ROSAL 
COLEGIADO                      :3ª TURMA JULGADORA DA 2ª CÂMARA CRIMINAL 
  
14 Conflito de Jurisdição N° 0004801-48.2021.8.27.2700-segredo de justiça 
ORIGEM                             : JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE GURUPI. 
SUSCITANTE                     : Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal  Gurupi. 
AUTORIDADE                    : GERSON FERNANDES AZEVEDO 
SUSCITADO                      : Juizo da Vara de Combate a Violência Domestica Contra a Mulher  Gurupi. 
AUTORIDADE                    : JOSSANNER NERY NOGUEIRA LUNA 
RELATOR                          : MAYSA VENDRAMINI ROSAL 
COLEGIADO                      :3ª TURMA JULGADORA DA 2ª CÂMARA CRIMINAL 
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15 Agravo de Execução Penal N° 0015686-58.2020.8.27.2700/TO 
ORIGEM                             : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS. 
AGRAVANTE                     : JEAN DO NASCIMENTO SILVA. 
AGRAVADO                       : MINISTÉRIO PÚBLICO. 
PROCURADOR                  : ABEL ANDRADE LEAL JUNIOR. 
RELATOR                          : MAYSA VENDRAMINI ROSAL 
COLEGIADO                      :3ª TURMA JULGADORA DA 2ª CÂMARA CRIMINAL 
  
16 Apelação Criminal N° 0004645-98.2020.8.27.2731/TO 
ORIGEM                             : JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE PARAÍSO DO TOCANTINS. 
APELANTE                        : MAXSUEL ROCHA DE MATOS. 
DEF. PÚBLICA                   : ESTELLAMARIS POSTAL. 
APELADO                          : MINISTÉRIO PÚBLICO. 
PROCURADOR                  : DIEGO NARDO. 
INTERESSADO                  : Juízo da 1ª Vara Criminal de Paraíso. 
RELATOR                          : MAYSA VENDRAMINI ROSAL 
COLEGIADO                      :3ª TURMA JULGADORA DA 2ª CÂMARA CRIMINAL 
  
  
 

1º GRAU DE JURISDIÇÃO 
ALMAS 

1ª escrivania criminal 

Editais de citações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 DIAS 
O Doutor JOCY GOMES DE ALMEIDA - Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Almas, Estado do Tocantins, na forma 
da Lei, etc.. FAZ SABER a todos os que o presente edital com o prazo de quinze dias virem, ou dele tiverem conhecimento, que 
neste Juízo corre seus trâmites legais, os autos de Ação Penal nº. 0000375-29.2017.827.2701 que a Justiça Pública desta 
Comarca, como Autora, move contra o acusado CAIO JUNIOR PEREIRA RODRIGUES, brasileiro, solteiro, desocupado, nascido 
aos 05/01/1991, natural de Almas-TO, filho de Dinailde Pereira Rodrigues, documentos pessoais não foram apresentados, 
atualmente em lugar incerto e não sabido, como incurso(s) nas sanções do artigo 121, § 2º, III, do Código Penal, conforme 
consta dos autos, fica citada pelo presente para responder à ação, por escrito, nos termos do art. 406 da Lei n° 11.689/2008, 
ficando ainda, a referida acusada, citada para todos os demais termos e atos da aludida ação. Para conhecimento de todos é 
passado o presente edital, cuja 2ª via fica afixada no local de costume. Almas, 31 de julho de 2018. Eu, Cristovam Amarante 
Santana, Técnico Judiciário, digitei, conferi e subscrevi o presente. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE QUINZE DIAS 
O Doutor VALDEMIR BRAGA DE AQUINO MENDONÇA., MM. Juiz de Direito da Comarca de Almas-TO, no uso de suas 
atribuições e na forma legal, etc. FAZ SABER a todos os que o presente edital virem, ou dele tiverem conhecimento, que por 
meio deste edital fica CITADO o Senhor ADONILTON MENDES RIBEIRO, brasileiro, solteiro, lavrador, natural de Almas-TO, 
nascido aos 01/12/1970, filho de Adão Gonçalves Ribeiro e Vilma Mendes Gonçalves, atualmente em local incerto e não sabido, 
da Ação Penal nº 00004466020198272701, proposta pelo Ministério Público do Estado do Tocantins como incurso no art. 180, 
caput do Código Penal Brasileiro, e para, no prazo de 10 (dez) dias, apresentar resposta escrita à denúncia ofertada, podendo 
argüir preliminares e alegar tudo que interesse a sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar provas pretendidas 
e arrolar testemunhas, até ao máximo de 08 (oito), qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário. Fica o 
denunciado esclarecido de que a não apresentação da resposta no prazo assinalado implicará a nomeação da Defensoria 
Pública (art. 396-A, § 2º, CPP). Fica o acusado advertido de que se estiver solto ou se for solto na instrução processual, deverá 
informar ao Juízo sobre quaisquer mudanças de endereço, para fins de adequada intimação e comunicação oficial. Se 
procedente a acusação, a sentença fixará valor mínimo à reparação dos danos causados pela infração, considerando os 
prejuízos sofridos pelo ofendido (art. 387, IV do CPP) cabendo-lhe manifestar-se a respeito no prazo de resposta. Para 
conhecimento de todos é passado o Presente Edital, cuja 2ª via fica afixada no átrio do Fórum da Comarca de Almas, Estado do 
Tocantins e a 3ª via publicada no Diário da Justiça do Estado do Tocantins. Eu, Carla Renata Pereira Rodrigues, estagiária, 
digitei. Almas - TO, 10 de Julho de 2020. Valdemir Braga de Aquino Mendonça. Juiz de Direito.” 
 
EDITAL DE SENTENÇA COM PRAZO DE QUINZE DIAS 
O Dr. VALDEMIR BRAGA DE AQUINO MENDONÇA, MM. Juiz de Direito Titular da Vara Criminal da Comarca de Almas /TO, 
Estado do Tocantins. FAZ SABER a todos os que o presente edital virem, ou dele tiverem conhecimento, e, em especial o(s) 
sentenciado(s), que por este Juízo e Escrivania Criminal, tramitam os autos de Ação penal Nº00000915520168272701, em que 
figura como sentenciado ELIÉLIO OLIVEIRA ROCHA, brasileiro, solteiro, pedreiro, nascido aos 28/08/1992, natural de Almas-
TO, filho de Eupideo Pereira Rocha e Cariaci Cristina dos Santos, atualmente em lugar incerto e não sabido, conforme certificou 
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o senhor meirinho incumbido da diligência. E, para que chegue ao conhecimento do sentenciado, expediu-se o presente Edital 
ficando, assim, intimado do teor em síntese da sentença que segue: “.Ex positis diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE 
PROCEDENTE o pedido contido na denúncia coligida ao evento 1, para DESCLASSIFICAR a conduta descrita na denúncia 
como sendo a do art. 180, caput do Código Penal, para a prevista no art. 180, § 3º do mesmo estatuto, condenando o acusado 
ELIÉLIO OLIVEIRA ROCHA nas sanções deste último dispositivo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Eu, Walklívia Samara 
Gonçalves Marques, estagiária, digitei. Almas, 28 de Maio de 2020. Valdemir Braga de Aquino Mendonça - Juiz de Direito. 
 

ALVORADA 
Diretoria do foro 

Portarias 
Portaria Nº 1279/2021 - PRESIDÊNCIA/DF ALVORADA, de 20 de maio de 2021 
O Doutor Fabiano Gonçalves Marques, Juiz de Direito Diretor do Foro da Comarca de Alvorada, Estado do Tocantins, no uso de 
suas atribuições legais, etc. 
CONSIDERANDO a necessidade de designar um servidor para assumir a função de fiscal de execução de contrato (fiscal 
setorial), nesta Comarca de Alvorada - TO, em face do contrato realizado com a Empresa Reduto Segurança Privada; 
CONSIDERANDO o teor do artigo 42, inciso I, alínea h, da Lei complementar nº. 10/96, que trata da Lei Orgânica do Poder 
Judiciário do Estado do Tocantins; 
RESOLVE: 
Art. 1º DESIGNAR o servidor FÁBIO ADRIANE DE OLIVEIRA, matrícula 357101, Secretário do Juízo, lotado nesta Diretoria do 
Foro, para assumir a função de fiscal de execução de contrato junto à Empresa Reduto Segurança Privada, enquanto perdurar o 
contrato de prestação de serviços junto ao Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins. 
Art. 2º Objetivando a concretização das anotações inerentes, encaminhe-se cópia deste ato administrativo à Presidência do 
Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins. 
Art. 3º Esta Portaria tem efeito retroativo à 20 de abril de 2021. 
Publique-se. Cumpra-se. 
FABIANO GONÇALVES MARQUES 
Juiz de Direito / Diretor do Foro 
 

ARAGUACEMA 
1ª escrivania cível 

Editais 
EDITAL DE INTIMAÇÃO 
AUTOS N°    5000071-14.2009.8.27.2704 
AÇÃO:  Usucapião 
REQUERENTE: Antonio Alves de Faria 
REQUERIDO: M.G.P- Madeireira Grande Pousa Ltda 
FINALIDADE: INTIMAÇÃO da M.G.P. - Madeireira Grande Pousa Ltda, com endereço em lugar incerto e desconhecido  para 
a audiência de  instrução e julgamento designada para o dia 07 de junho de 2021, às 13h30min por 
VIDEOCONFERÊNCIA, segue abaixo o link da presente audiência.ID: 20742.Senha: 855878.Entrar na videoconferência: 

1)Usuário:TJTO: https://vc.tjto.jus.br/meeting/join/#/login?t=b40Yd0izCvm4U9DRbyz3Eg 
2) Usuários:Convidados: https://vc.tjto.jus.br/meeting/join/#/login?info=jPJDUxPEcUE 

 

Editais de publicações de sentenças de interdição 
EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO CIVIL  
2ª Publicação  
PARA SER PUBLICADO NO DIÁRIO DA JUSTIÇA POR TRES VEZES COM INTERVALO DE 10 DIAS.  
O DOUTOR FREDERICO PAIVA BANDEIRA DE SOUZA MM. JUIZ DE DIREITO DA VARA CÍVEL, FAMÍLIA, SUC. INFÂNCIA E 
JUVENTUDE da COMARCA DE ARAGUACEMA, ESTADO DO TOCANTINS, NA FORMA DA LEI ETC... FAZ SABER, que por 
este juízo e cartório se processaram uma ação de Interdição Civil, registrada sob o n.  0000734-33.2018.8.27.2704, requerida por 
requerida por Bruno Silva Costa em face a Nivaldo Costa, nos autos acima mencionado foi decretada por sentença a interdição 
da requerida nomeando o requerente BRUNO SILVA COSTA, como curador, nos termos da sentença prolatada, cujo teor é o 
seguinte: Trata-se de AÇÃO DE INTERDIÇÃO ajuizada por BRUNO SILVA COSTA, com o propósito de interditar NIVALDO DA 
COSTA. Aduz que é filho do interditando e que ele apresenta quadro de esquizofrenia (CID-10=F20).A inicial veio instruída de 
documentos evento 01.Por meio da decisão lançada no evento 16, foi deferida a liminar e nomeado o autor como curador 
provisório do requerido, bem como lavrado o termo de compromisso (evento 23).Determinada a realização de audiência para 
interrogatório do interditando,  o Juiz deprecado confirmou a incapacidade do requerido (evento 21).Instado, o Ministério Público 
manifestou pela procedência do pedido (evento 38).É o relatório. DECIDO. Julgo antecipadamente a lide porquanto constato não 
haver necessidade de produção de prova em audiência. De acordo com o artigo 1775 do CC e artigo 747 do CPC, observo que a 
parte autora está legitimada a requerer a interdição, já que é filho do requerido. O atestado encartado no evento 10 aponta que o 
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requerido apresenta "quadro de esquizofrenia e perda de volume encefálico devido à queda de motocicleta. Apresenta 
dificuldade de fala, locomoção e necessita de terceiros para realizar atividades do cotidiano. "Não bastasse o exposto, observo 
que as alegações contidas na inicial foram confirmadas durante a tentativa de interrogatório do interditando, que na ocasião não 
respondeu a qualquer reação ou estímulo, evidenciando  a sua debilidade mental. Na hipótese, verifica-se totalmente 
desnecessária a realização de prova pericial, pois a deficiência mental restou bem demonstrada. Ademais, a incapacidade 
do requerido se tornou bem visível quando do seu interrogatório efetivado perante o juízo deprecado, que, na lição de José 
Alberto dos Reis1, é verdadeira inspeção judicial. O Tribunal de Justiça de São Paulo teve oportunidade de decidir que :“No 
processo de interdição, pode o Juiz dispensar a perícia médica, prevista no art. 1.183 do CPC, se estiver absolutamente 
convencido, por documentos e pelo interrogatório que realizou, da deficiência mental do interditando, mormente se tal convicção 
não seria modificada pelo laudo, ao qual o Magistrado não está adstrito”2 Discorrendo acerca do tema, preleciona Washington de 
Barros Monteiro que: “...o decreto de interdição requer que o estado de alienação seja prolongado, duradouro, permanente, 
habitual, não bastando passageiro distúrbio das faculdades psíquicas. Por outro lado, não é mister que esse distúrbio seja 
ininterrupto; ainda que o paciente apresente lúcidos intervalos, deve ser interditado. Ou melhor, como adverte Carvalho Santos, 
precisamente porque tem mais intervalos, períodos de aparente lucidez, deve ele ser interditado. Mas, não se exige que o mal 
seja perpétuo, incurável. A interdição tem exatamente por escopo colocar o paciente a salvo de qualquer perigo”. Insta frisar, por 
fim, que o parecer ministerial foi favorável ao pedido. POSTO ISSO, em harmonia com o Parquet, e à vista do atestado médico e 
do interrogatório do requerido, DECRETO a interdição de NIVALDO COSTA, qualificado nos autos, declarando a incapacidade 
civil absoluta. Por consequência, nomeio como curador do interditando o requerente, Sr. BRUNO SILVA COSTA, produzindo 
desde já os seus efeitos nos termos do artigo 1.773 do Código Civil Brasileiro. Fica o curador dispensado de prestar garantia. Por 
consequência, resolvo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC. 1) Lavre-se o termo de 
curatela. 2) Em atenção ao disposto no artigo 755, § 3º, do Código de Processo Civil e no artigo 9º, inciso III, do Código Civil: a) 
inscreva-se a presente sentença no Registro Civil de Pessoas Naturais; b) publique-se no DJE por 03 (três) vezes, com intervalo 
de 10 (dez) dias; c) dispenso a publicação na imprensa local (inteligência do disposto no artigo 98, inciso III, do CPC); d) 
publique-se na plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça, onde permanecerá pelo prazo de 06 (seis) meses, ficando 
dispensado o cumprimento desta determinação enquanto a plataforma não for criada e estiver em efetivo funcionamento; Esta 
sentença servirá como: (i) edital, publicando-se o dispositivo pelo órgão oficial por 03 (três) vezes, com intervalo de 10 (dez) dias; 
(ii) mandado de inscrição, dirigido ao Registro Civil da Comarca para inscrição da interdição; Por entender não haver 
sucumbência, não condeno em custas e honorários advocatícios. Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, observadas 
as formalidades de praxe. Intimem-se. Cumpra-se. Araguacema-TO, data certificada pelo sistema. Frederico Paiva Bandeira de 
Souza. Juiz de Direito. E para que ninguém alegue ignorância expediu-se o presente que será publicado como determinado na 
sentença supra. Dado e passado nesta cidade e comarca em 08 de março de 2021. Eu (Olinda Ferreira da Silva), Diretora de 
Secretaria digitei e publiquei 
 

ARAGUAINA 
1ª vara criminal 

Editais de intimações de sentença com prazo de 60 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA - PRAZO: 60 DIAS 
FRANCISCO VIEIRA FILHO, MERITÍSSIMO JUIZ DE  DIREITO  TITULAR DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE 
ARAGUAÍNA, ESTADO DO TOCANTINS. FAZ SABER a todos os que o presente edital virem, ou dele tiverem conhecimento, 
que por meio deste edital vem INTIMAR o (a) acusado (a): JOSÉ MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA, atualmente em local incerto 
ou não sabido, da sentença proferida nos autos nº 0003538-36.2016.8.27.2706,  movida pelo Ministério Público do Estado do 
Tocantins em seu desfavor, cujo dispositivo é: "...condenado(a) JOSÉ MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA, brasileiro, união estável, 
nascido em 11 de março de 1959, natural de Araguaína-TO, filho de Luzo Rodrigues dos Santos e Nilza Pereira de Sousa, 
residente na rua Comendadora, quadra 13, lote 22, setor Boa Vista, Araguaína-TO, nas penas do artigo 233 do Código 
Penal....pena-base em 3 (três) meses de detenção..regime aberto... Araguaína, 19 de maio de 2021. Dr. Francisco Vieira Filho-
Juiz de Direito." Para o conhecimento de todos é passado o presente edital, Conforme Portaria Conjunta nº 11/2021-
PRESIDÊNCIA/ASPRE, 09 de abril de 2021. Art. 18 Para as partes que não tenham procurador constituído nos autos ou que não 
tenham sido localizadas, encontrando-se em local incerto e não sabido, deverá ser efetuada citação ou, quando necessário, 
disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico, sendo dispensada a fixação do edital físico no átrio do fórum durante regime 
extraordinário de teletrabalho compulsório integral. Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, 20/05/2021. Eu, Sandressa de 
Souza Rebouças, escrivã/escrevente judiciária, digitei o presente. 
 

3ª vara cível 

Editais 
  
EDITAL DE INTIMAÇÃO (PRAZO DE 30 DIAS) 
O Senhor Alvaro Nascimento Cunha, Juiz de Direito da 3ª Vara Cível desta de Araguaína, Estado do Tocantins, na forma da lei, 
etc.. FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo e Escrivania da 3ª Vara 
Cível, se processam a ação de Execução de Título Extrajudicial, Nº 5015198-44.2013.8.27.2706, Chave nº 423548573213, 
proposta por  KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO em desfavor do ESPÓLIO DE JOSE DE ALMEIDA CARREIRO DE 
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SOUSA e FRANCISCO DAS CHAGAS SANDES CARREIRO,sendo o presente Edital para INTIMAR o(s) executado(s)  a 
cônjuge/meeira MARIA DAS GRAÇAS SANDES DE SOUSA., atualmente em lugar incerto e não sabido, para manifestar-se 
sobre o leilão (evento 192), e após será analisado o pedido de levantamento da quantia depositada.Tudo de conformidade com 
a decisão a seguir transcrito: " VISTOS. O Senhor Francisco das Chagas Sandes Carreiro, a representar o espólio de José 
Almeida Carreiro de Sousa, diz no evento 169 estar ciente do prosseguimento do leilão.No evento 170 a Senhora Maria das 
Graças Sandes de Sousa, viúva do de cujus, diz não constar a outorga uxória no instrumento do contrato juntado no evento 1. 
Afirma desconhecer o negócio jurídico e pede extinção da penhora e da avaliação do bem envolvido.Pede ao Banco habilitar o 
crédito no inventário, o qual tramita no egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins.Foram protocoladas entre o evento 
169 e 174 seis petições, sem que as partes fossem intimadas para tanto.No evento 174 a Senhora Maria das Graças Sandes de 
Sousa assevera não se encontrar o valor da avaliação do imóvel para o leilão. Não junta um documento sequer para embasar 
sua discordância. Não há como considerar seu inconformismo.No evento 188 o Banco manifesta-se sobre a petição 170. Explica 
não ser casado o de cujus quando da celebração do contrato, daí não ser cabível qualquer referência à outorga uxória.De fato 
não há como exigir outorga uxória de um homem solteiro. O de cujus qualificou-se como solteiro ao ser cadastrado pela 
Instituição Financeira, como fartamente provado no evento 188.Quanto à discordância do valor da avaliação, também aponta o 
Banco Exequente para a inexistência de qualquer prova da estimativa do evento 174 corresponder de fato ao valor do 
alqueire.Logo, indefiro os pedidos formulados nos eventos 170 e 174.No evento 192 anuncia-se o nome do adquirente do leilão e 
o valor da arrematação, no caso R$ 321.880,00.A caução de 25% foi prestada no evento 194 e pedido de restituição de despesa 
de publicação de edital no evento 195, paga pela Banco Exequente no evento 201.No evento 199 o Senhor Leiloeiro junta ao 
feito o comprovante de pagamento da parcela de arrematação no valor de R$ 4.828,20.Mas as partes ainda não se manifestaram 
expressamente sobre o leilão, embora já haja concordância tácita do Banco Exequente.Intimem-se as partes para dizerem sobre 
o leilão (evento 192). Após será analisado o pedido de levantamento da quantia depositada.E para que ninguém possa alegar 
ignorância, mandou expedir o presente edital, o qual será publicado na forma da lei.DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca 
de Araguaína, Estado do Tocantins, aos dezenove dias do mês de Maio de 2021 .Eu Darcinéa Pereira Ribas Scalon, Servidor(a) 
do Judiciário, que digitei.ALVARO NASCIMENTO CUNHA  Juiz de Direito. 
 

Editais de intimações com prazo de 30 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO (PRAZO DE 30 DIAS) 
O Senhor Alvaro Nascimento Cunha, Juiz de Direito da 3ª Vara Cível desta de Araguaína, Estado do Tocantins, na forma da lei, 
etc... FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo e Escrivania da 3ª Vara 
Cível, se processam a ação de Cumprimento de sentença, nº 0001870-30.2016.8.27.2706, Chave nº 968058262916, proposta 
por INSTITUTO TOCANTINENSE PRESIDENTE ANTONIO CARLOS - ITPAC, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 
CNPJ sob o nº 02.941.990/0001-98, em desfavor do Sr. RANDISON DOS SANTOS DA SILVA, inscrito no CPF/MF sob nº 
023.061.001-36, sendo o presente Edital para INTIMAR o executado RANDISON DOS SANTOS DA SILVA, atualmente em lugar 
incerto e não sabido, para efetuar o pagamento voluntário do débito no valor de R$ 10.242,25 (dez mil, duzentos e quarenta e 
dois reais e vinte e cinco centavos), acrescidos das cominações legais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de o montante da 
condenação ser acrescido de multa no percentual de 10% (dez por cento) e expedição de mandado de penhora e avaliação 
(artigo 523 parágrafos 1 a 3 e 525 ambos do NCPC. Devendo o(s) executado(s) ater-se sobre o prazo estabelecido nos termos 
do artigo 525 do NCPC. Tudo de conformidade com o despacho a seguir transcrito: "INTIME-SE o devedor por EDITAL para 
efetuar o pagamento voluntário do débito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de o montante da condenação ser acrescido de 
multa no percentual de 10% (dez por cento) e expedição de mandado de penhora e avaliação (artigo 523 parágrafos 1 a 3 e 525 
ambos do NCPC. Deverá o devedor ater-se sobre o prazo estabelecido nos termos do artigo 525 do NCPC. PRAZO PARA 
EDITAL: 30 DIAS." (Ass.) Alvaro Nascimento Cunha - Juiz de Direito. E  para que ninguém possa alegar ignorância, mandou 
expedir o presente edital, o qual será publicado na forma da lei. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, 
Estado do Tocantins, aos 20/05/2021. Eu, Elias Mendes Carvalho, Diretor de Secretaria, que digitei. ALVARO NASCIMENTO 
CUNHA - Juiz de Direito. 
 

Central de execuções fiscais 

Editais de intimações com prazo de 15 dias 
EDITAL Nº 2783171. de Intimação com prazo de 15 (quinze) dias 
A Magistrada, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que por esta Vara 
de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública de Araguaína-TO, processam os autos de Execução Fiscal 
nº 00209519120188272706, proposta pelo ESTADO DO TOCANTINS em face de EURIPEDES URZEDO FERREIRA, PAULO 
SERGIO REMO DA SILVEIRA, REMO E URZEDO LTDA e REMO E URZEDO LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita 
no CPF/CNPJ sob o nº 21.098.260/0001-11, 236.180.978-83 e 283.066.354-34, na pessoa de seu representante legal, sendo o 
mesmo para INTIMAR as partes executadas que atualmente encontram-se em lugares incertos e não sabido, para que, no prazo 
de 15 (quinze) dias, tome ciência do inteiro teor da r. Decisão, proferida no evento 37 - DECDESPA1, dos autos em epígrafe, a 
seguir transcrito: "... Ante o exposto, DEFIRO os pedidos formulados pela exequente para, sob a égide do parágrafo 3º, do 
artigo 782 do Código de Processo Civil, determinar a inclusão da dívida exequenda junto ao cadastro de proteção de crédito 
SERASA e, com base no art. 185-A do Código Tributário Nacional e do Provimento nº 39/2014 do CNJ, decretar a 
indisponibilidade dos bens dos executados, indisponibilidade essa limitada ao valor atualizado da execução. Determino ao 
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Cartório da Central de Execuções Fiscais que: 1. Intime as partes da presente decisão; 2. Promova, por intermédio sistema 
SerasaJud, a inclusão da dívida exequenda junto ao SERASA; 3. Proceda com a indisponibilidade de bens imóveis dos 
executados, junto a Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB. Ressalto que, ao realizar tal medida, o cartório 
deverá certificar nos autos, acompanhando diariamente se houve resposta; 4. Sobrevindo alguma resposta o cartório 
deverá imediatamente juntar aos autos a informação e cientificar a exequente em relação a mesma. Sem prejuízo volvam 
os autos para análise do pedido de suspensão formulado no evento 35. Intime-se.". E para que ninguém possa alegar 
ignorância, mandou expedir o presente edital que será publicado uma (01) vez no Diário Oficial da Justiça e afixado no placar do 
Fórum local. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos 18 dias do mês de maio de 
2021. Eu, MAIKY LONARD MOREIRA SILVA, Auxiliar Judiciário, que o digitei. Milene de Carvalho Henrique - Juíza de Direito 
 
EDITAL Nº 2783171, de Intimação com prazo de 15 (quinze) dias 
A Magistrada, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que por esta Vara 
de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública de Araguaína-TO, processam os autos de Execução Fiscal 
nº 00209519120188272706, proposta pelo ESTADO DO TOCANTINS em face de EURIPEDES URZEDO FERREIRA, PAULO 
SERGIO REMO DA SILVEIRA, REMO E URZEDO LTDA e REMO E URZEDO LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita 
no CPF/CNPJ sob o nº 21.098.260/0001-11, 236.180.978-83 e 283.066.354-34, na pessoa de seu representante legal, sendo o 
mesmo para INTIMAR as partes executadas que atualmente encontram-se em lugares incertos e não sabido, para que, no prazo 
de 15 (quinze) dias, tome ciência do inteiro teor da r. Decisão, proferida no evento 37 - DECDESPA1, dos autos em epígrafe, a 
seguir transcrito: "... Ante o exposto, DEFIRO os pedidos formulados pela exequente para, sob a égide do parágrafo 3º, do 
artigo 782 do Código de Processo Civil, determinar a inclusão da dívida exequenda junto ao cadastro de proteção de crédito 
SERASA e, com base no art. 185-A do Código Tributário Nacional e do Provimento nº 39/2014 do CNJ, decretar a 
indisponibilidade dos bens dos executados, indisponibilidade essa limitada ao valor atualizado da execução. Determino ao 
Cartório da Central de Execuções Fiscais que: 1. Intime as partes da presente decisão; 2. Promova, por intermédio sistema 
SerasaJud, a inclusão da dívida exequenda junto ao SERASA; 3. Proceda com a indisponibilidade de bens imóveis dos 
executados, junto a Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB. Ressalto que, ao realizar tal medida, o cartório 
deverá certificar nos autos, acompanhando diariamente se houve resposta; 4. Sobrevindo alguma resposta o cartório 
deverá imediatamente juntar aos autos a informação e cientificar a exequente em relação a mesma. Sem prejuízo volvam 
os autos para análise do pedido de suspensão formulado no evento 35. Intime-se.". E para que ninguém possa alegar 
ignorância, mandou expedir o presente edital que será publicado uma (01) vez no Diário Oficial da Justiça e afixado no placar do 
Fórum local. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos 18 dias do mês de maio de 
2021. Eu, MAIKY LONARD MOREIRA SILVA, Auxiliar Judiciário, que o digitei. Milene de Carvalho Henrique - Juíza de Direito 
 

Editais de intimações com prazo de 30 dias 
EDITAL Nº 2742930, de Intimação com prazo de 30(trinta) dias 
A Magistrada, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que por esta Vara 
de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública de Araguaína-TO, processam os autos de Execução Fiscal nº 5003503-
64.2011.8.27.2706, proposta pelo MUNICIPIO DE ARAGUAINA em face de SIDNEY DE MELO, CNPJ/CPF nº 05136008172, 
sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada que atualmente encontra-se em lugar incerto e não sabido, para tomar ciência 
do inteiro teor da sentença proferida no evento n.º 70 dos autos em epígrafe, a seguir transcrito: "Efetivado o ato citatório 
(evento 24), o executado quedou-se inerte perante as faculdades da citação. Em razão disso, o exequente requereu a 
realização de penhora on-line, restando parcialmente frutífera no valor de R$ 113,64 (evento 33). O executado foi 
intimado do prazo legal para comprovar se a quantia tornada indisponível era impenhorável ou remanescia de 
indisponibilidade excessiva (evento 46). A diligência intimatória do prazo para o oferecimento dos embargos à 
execução, restou infrutífera, conforme eventos 50, 53 e 6 dos autos da carta precatória de nº 0028468-
10.2020.8.27.2729. Instado a se manifestar, o exequente pugnou pelas buscas de bens em nome do executado (evento 
68). Pois bem, proceda-se a consulta da existência de eventuais bens registrados em nome do executado, através do 
sistema RENAJUD/INFOJUD. Após, juntado aos autos o resultado da pesquisa, vistas à Fazenda para se manifestar, no 
prazo de 30 (trinta) dias. Em ato contínuo, considerando que restaram frustradas as tentativas de intimação pessoal do 
executado, determino a expedição de edital de intimação para que, no prazo de 30 (trinta) dias, caso queira, o executado 
apresente os competentes embargos à execução, nos termos do art. 16 da Lei nº 6.830/1980.". E para que ninguém possa 
alegar ignorância, mandou expedir o presente edital que será publicado uma (01) vez no Diário Oficial da Justiça e afixado no 
placar do Fórum local. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos 13 dias do mês de 
maio de 2021. Eu, SARAH SILVA REIS OLIVEIRA, Auxiliar Judiciário, que o digitei. Milene de Carvalho Henrique - Juíza de 
Direito 
 

Editais de citações com prazo de 30 dias 
EDITAL Nº 2789742, de Citação com prazo de 30(trinta) dias 
A Magistrada, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que através deste 
CITA o(s) executado(s): CONCEIÇÃO PEREIRA DA SILVA SALES - CPF n°: 645.414.281-72, por estar atualmente em lugar 
incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0002152-
29.2020.8.27.2706, que lhe move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a 
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importância de R$ 2.210,32 (dois mil, duzentos e dez reais e trinta e dois centavos), representada pela CDA n° : 20190028751, 
datada de 11/10/2019, acrescida de juros, atualização monetária e demais cominações legais, ou no mesmo prazo garantir(em) a 
Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a 
atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens à penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por 
terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte 
executada que será NOMEADO curador especial atuante perante esta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública de 
Araguaína , em caso de revelia. Tudo em conformidade com o despacho do (evento 5) a seguir transcrito: "4.2.1- Realizada as 
buscas e não sendo localizado endereço diverso da inicial e encerrado todos os meios de localização dos endereços do(s) 
executado(s), defiro desde logo, caso haja pedido, a expedição do Edital de Citação, com prazo de 30 (trinta) dias, observando-
se as disposições do art. 8º, IV, da Lei de Execuções Fiscais; Cumpra-se. SERGIO APARECIDO PAIO, Juiz de Direito" E para 
que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente edital que será publicado uma (01) vez no Diário Oficial da 
Justiça e afixado no placar do Fórum local. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos 
19 dias do mês de maio de 2021. Eu, MATHEUS ALVES MOURA GOMES FERREIRA, Auxiliar Judiciário, que o digitei. 
 
EDITAL Nº 357630, de Citação com prazo de 30(trinta) dias 
O Magistrado, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que através deste 
CITA o(s) executado(s): GRAZIELLY DE OLIVEIRA COELHO - CPF/CNPJ n°: 846.098.851-15, por estar atualmente em lugar 
incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0012890-
52.2015.8.27.2706, que lhe move o ESTADO DO TOCANTINS, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a 
importância de R$ 45.229,11 (quarenta e cinco mil duzentos e vinte e nove reais e onze centavos), representada pela CDA n° C-
946/2015, datada de 04/08/2015, acrescida de juros, atualização monetária e demais cominações legais, ou no mesmo prazo 
garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que 
assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens à penhora, ou indicando à penhora bens 
oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a 
parte executada que será NOMEADO curador especial atuante perante esta Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. 
Tudo em conformidade com o despacho a seguir transcrito: "(....)" E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir 
o presente edital que será publicado uma (01) vez no Diário Oficial da Justiça e afixado no placar do Fórum local. DADO E 
PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos 18 dias do mês de março do ano de 2020. Eu, 
Rômulo Paulo Rodrigues Nascimento, Auxiliar Judiciário, que o digitei. 
 

Diretoria do foro 
Portarias 

Portaria Nº 1273/2021 - PRESIDÊNCIA/DF ARAGUAÍNA, de 19 de maio de 2021 
Retifica a Portaria Nº 1248/2021 - PRESIDÊNCIA/DF ARAGUAÍNA, de 17 de maio de 2021, que dispõe sobre designação de 
Oficiais de Justiça para atuarem nas sessões da 3ª Temporada do Tribunal do Júri/2021, da 1ª Vara Criminal de Araguaína, 
Estado do Tocantins. 
O Diretor do Foro da Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, o Excelentíssimo Senhor FABIANO RIBEIRO, MM. Juiz de 
Direito, no uso de suas atribuições legais, e, 
Considerando a Pauta de Julgamento da 3ª Temporada de 2021 do Tribunal do Júri desta Comarca, publicada pelo MM. Juiz de 
Direito Titular da 1ª Vara Criminal, Dr. Francisco Vieira Filho; 
Considerando a necessidade de regulamentar os serviços, bem como evitar prejuízos ao desenvolvimento dos trabalhos 
durante as sessões da 3ª Temporada do Tribunal do Júri da Comarca de Araguaína, a realizar-se no período de 20.05.2021 a 
28.05.2021, no salão do Tribunal do Júri do Fórum Juiz José Aluísio da Luz, localizado na Avenida Filadélfia, nº 3.650, Setor das 
Autarquias Estaduais, em Araguaína/TO; 
Considerando o disposto no artigo 42, inciso I, alíneas  "a" e "c", da Lei Complementar nº. 10 de 01.11.1996. 
R E S O L V E: 
Artigo 1º. Designar Oficiais de Justiça para atuarem nas sessões da 3ª Temporada do Tribunal do Júri/2021, da 1ª Vara Criminal 
de Araguaína: 
a) Fica designado a Oficial de Justiça Tatiana Correira Antunes, matrícula 90357, e, o Oficial de Justiça Edmilson de Sousa 
Gomes, matrícula 148446, para atuarem na sessão do dia 20/05/2021, a partir das 7h50min; 
b) Fica designado o Oficial de Justiça Marcos Natan Santos de Miranda, matrícula 353619, e, o Oficial de Justiça  Edmilson 
de Sousa Gomes, matrícula 148446, para atuarem na sessão do dia 24/05/2021, a partir das 7h50min; 
c) Fica designado o Oficial de Justiça  José João Hennemann, matrícula 87340, e, o Oficial de Justiça Antônio Martins 
Nascimento Filho, matrícula 84545, para atuarem na sessão do dia 26/05/2021, a partir das 7h50min; 
d) Fica designado o Oficial de Justiça Bento Fernandes da Luz, matrícula 247444 , e, o Oficial de Justiça Gabriel Batista de 
Sousa Silva, matrícula 354690, para atuarem na sessão do dia 28/05/2021, a partir das 7h50min. 
Artigo 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 
Publique-se. Registre-se. Comunique-se à Corregedoria Geral do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins. Cumpra-
se. 
DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos dezenove  dias do mês de maio do ano 
de dois mil e vinte e um (19/05/2021). 
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FABIANO RIBEIRO 
Juiz de direito - Diretor do Foro 

 
Portaria Nº 1278/2021 - PRESIDÊNCIA/DF ARAGUAÍNA, de 20 de maio 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 
21/05/2021 à 28/05/2021 
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE ARAGUAÍNA, ESTADO DO TOCANTINS, Excelentíssimo Senhor FABIANO 
RIBEIRO, juiz de direito, no uso de suas atribuições legais, 
Considerando as Resoluções nº 71, de 31 de março de 2009, e nº 152, de 6 de julho de 2012, ambas do Conselho Nacional de 
Justiça, que dispõe sobre o regime de Plantão Judiciário em 1º e 2º graus de jurisdição; 
Considerando a Resolução nº 46, de 07 de dezembro de 2017, com a redação dada pela Resolução nº 2, de 21/03/2019, da 
Presidência do Tribunal de Justiça do Tocantins, que disciplina o Plantão Judiciário de 1º e 2º graus no âmbito do Poder 
Judiciário Tocantinense, e que revogou a Resolução nº 12, de 21/08/2012; 
Considerando a necessidade de ampla divulgação aos jurisdicionados sobre quem atuará nos períodos de plantão, 
notadamente, em face do disposto na Resolução nº 46, de 07 de dezembro de 2017; 
Considerando que compete ao diretor do Foro da Comarca de Araguaína, comarca de entrância mais elevada, nos termos do 
artigo 12, § 1º, inciso III, alínea “a”, da Resolução nº 46, de 07 de dezembro de 2017, disciplinar acerca do Plantão Judiciário 
anual das Comarcas de Araguaína, de Filadélfia, de Goiatins e de Wanderlândia; 
Considerando o disposto no artigo 42, inciso I, alíneas “a” e “c”, da Lei Complementar nº 10/1996. 
  
R E S O L V E: 
  
DO PLANTÃO JUDICIÁRIO 
Art. 1º. Destacar e informar aos jurisdicionados e operadores do sistema de justiça que o plantão judiciário nas Comarcas do 
Grupo 2 (Araguaína, Filadélfia, Goiatins e Wanderlândia) destina-se ao recebimento, processamento e apreciação das seguintes 
medidas: 
I – habeas-corpus e mandados de segurança; 
II – comunicações de prisão em flagrante e a apreciação dos pedidos de concessão de liberdade provisória; 
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 
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Art. 4°. Fica designada a Dra. Gisele Pereira de Assunção Veronezi, juíza de direito, titular da 3ª Vara Criminal da Comarca 
de Araguaína/TO, responsável pelo plantão semanal das Comarcas descritas no Grupo 2, da Resolução nº 46, de 07 de 
dezembro de 2017, pelo período compreendido entre às 18h01 do dia 21/05/2021 às 11h59 do dia 28/05/2021. 
§ 1º. Fica designado o servidor João Batista Vaz Júnior, Chefe de Secretaria, lotado(a) na 3ª Vara Criminal da Comarca de 
Araguaína/TO, para responder pelo respectivo plantão, por meio do telefone de plantão (63) 9 9971-7727. 
§ 2º. Fica 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 Antônio Luiz Pereira Silveira, telefone (63) 9 9996-6605, para responder 
pelo respectivo plantão, atuando nas Comarcas de Filadélfia e Goiatins. 
Art. 5°. A secretária do Foro da Comarca de Araguaína/TO, fica responsável pela habilitação dos servidores e juízes 
plantonistas, pelo período semanal, nos termos desta Portaria. 
Art. 6°. Caberá ao interessado contatar o servidor plantonista para comunicar o protocolo de petições, assim como adotar 
providências subsequentes, necessárias ao cumprimento de qualquer decisão exarada. 
Art. 7°. Ficam os secretários das Comarcas de Filadélfia, Goiatins e Wanderlândia responsáveis pela publicação da presente 
portaria no átrio de suas respectivas Comarcas. 
Publique-se no átrio do Fórum local. Encaminhe-se, via SEI, a presente portaria aos juízes Diretores do Foros das Comarcas de 
Filadélfia, Goiatins e Wanderlândia, bem como ao egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, objetivando publicação no 
Diário da Justiça. 
Cumpra-se. 
DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos vinte dias do mês de maio do ano 
de dois mil e vinte e um (20/05/2021). 

FABIANO RIBEIRO 
Juiz de direito - Diretor do Foro 

 

ARAGUATINS 
1ª escrivania cível 

Editais de citações com prazo de 30 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30(TRINTA) DIAS 
O Doutor José Carlos Tajra Reis Junior, Meritíssimo Juiz de Direito Titular da Vara Cível desta Comarca de Araguatins, Estado 
do Tocantins, no uso de suas atribuições legais, etc. FAZ SABER a todos quanto o presente Edital virem ou dele conhecimentos 
tiverem, que por este Juízo e Escrivania do 1º Cível, se processa os autos de Ação: Execução de Título Extrajudicial, proc. nº 
Processo nº 0003729-10.2018.8.27.2707  , chave para acesso: 125271651818, que tem como Exequente: BANCO DO BRASIL 
S/A, sociedade de economia mista sediada no Setor Bancário Sul, Quadra 04, Bloco C, Lote 32, Edifício Sede III, em Brasília – 
DF, CEP 70.070-140, devidamente inscrito no CNPJ sob o no. 00.000.000/0001-91 e Executado: ELIZEU ALVES BARBOSA, 
brasileiro, solteiro, pecuarista, portador da Carteira de Identidade n. 2.301.309, emitida por SSP GO, inscrito no CPF/MF sob o n. 
971.066.821-87, e por este meio CITA-SE o executado ora avalista TIAGO ALVES DE SOUSA, brasileiro, solteiro, pecuarista, 
portador da Carteira de Identidade n. 6626742, órgão emissor SSP GO, inscrito no CPF/MF sob o n. 055.613.271-86, atualmente 
em lugar incerto e não sabido (art. 942, CPC), do inteiro teor da presente ação, (EVENTO 1, INIC1) para no prazo de 03 (três) 
dias, PAGAR a dívida exequenda expressa na petição inicial, no valor de R$ 116.982,99 (cento e dezesseis mil, novecentos e 
oitenta e dois reais e noventa e nove centavos, sob pena de penhora em tantos bens quantos bastem para a satisfação integral 
da dívida. Tudo nos termos do respeitável despacho lançado no evento 64, a seguir transcrito: “Tendo em vista que as tentativas 
de citação da parte executada tornaram-se infrutíferas e, com base no art. 256 do NCPC, defiro a citação por edital, com prazo 
de 30 (trinta) dias. Em caso de não comparecimento da parte, NOMEIO como curador especial para defender os interesses da 
parte executada citada por edital, a Defensoria Pública de Araguatins, nos termos do art. 72, II do NCPC. Intime-se o curador da 
presente nomeação, CONCEDENDO-LHE vistas ao processo pelo prazo de 30 (trinta) dias, prazo já deferido em dobro (artigo 
186, CPC). Cumpra-se.” E para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou o 
Meritíssimo Juiz de Direito que fosse expedido o presente Edital, com as devidas publicações. DADO E PASSADO nesta cidade 
e comarca de Araguatins, Estado do Tocantins, data e hora do sistema processual eletrônico. Eu (Ruth de S. A. da Silva), 
Técnica Judiciária que digitei. 
 

ARRAIAS 
Diretoria do foro 

Editais 
Edital Nº 156 / 2021 - PRESIDÊNCIA/DF ARRAIAS 
O DOUTOR MÁRCIO RICARDO FERREIRA MACHADO, MM. JUIZ DE DIREITO DIRETOR DO FORO DESTA COMARCA DE 
3ª ENTRÂNCIA DE ARRAIAS, ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e regimentais, 
FAZ SABER a quantos o presente Edital virem ou dele tiverem conhecimento que no período de  25 a 28 de maio do corrente 
ano será realizada Correição Ordinária nas serventias extrajudiciais e estabelecimentos penais.  
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FAZ SABER, especialmente à Ordem dos Advogados do Brasil, membros do Ministério Público, autoridades, servidores, da 
justiça e a população em geral, que estará à disposição destes no horário das 12:00 às 18:00h, do dia 25 (vinte e cinco) a 28 ( 
vinte e oito) de 2021, Ante a realidade da saúde vivenciada no cenário mundial, notadamente no que tange à proliferação do 
novo coronavírus  ( SARS-Cov-2) causador da doença denominada COVID-19 os interessados em apresentar sugestões, 
reclamações e/ou  quaisquer outras manifestações, deverão ser encaminhadas via e-mail: df-arraias@tjto.jus.br. 
FAZ SABER para que seja levado ao conhecimento de todos, expede o presente Edital que será publicado no Diário da Justiça. 

Márcio Ricardo Ferreira Machado 
Diretor do Foro 

 

Portarias 
Portaria Nº 1276/2021 - PRESIDÊNCIA/DF ARRAIAS, de 20 de maio de 2021 
Dispõe sobre a Correição Geral Ordinária, no âmbito da Comarca de Arraias - TO, para o exercício de 2021. 
O Doutor Márcio Ricardo Ferreira Machado, MM. Juiz de Direito Diretor do Foro desta Comarca de 3ª Entrância de Arraias, 
Estado do Tocantins, usando das atribuições que lhe confere o Código de Organização Judiciária do Estado do Tocantins, etc.. 
 CONSIDERANDO as disposições contidas nos Arts. 11, I, — Seção 2, da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-
Geral da Justiça (Provimento n° 11/2019-CGJUS); 
CONSIDERANDO o art. 5º da Portaria Nº 449/2021 - CGJUS/SECORPE CGJUS, de 26 de fevereiro de 2021, que dispensou a 
Comarca de Arraias para realização das correições gerais ordinárias relativas às unidades judiciais e administrativas; 
CONSIDERANDO a Decisão Nº 1894 / 2021 - CGJUS/ASJECGJUS proferida pela Excelentíssima Corregedora-Geral da Justiça 
do Estado do Tocantins, Etelvina Maria Sampaio no processo administrativo SEI n° 21.0.000004566-4.  
CONSIDERANDO a necessidade de constante verificação da regularidade e organização do serviço extrajudicial prestado nas 
serventias extrajudiciais desta Comarca; 
RESOLVE: 
Art. 1º DETERMINAR a realização da CORREIÇÃO GERAL ORDINÁRIA no âmbito das serventias extrajudiciais e 
estabelecimentos penais, pertencentes à circunscrição da Comarca de Arraias – TO, cujos trabalhos terão início no dia 25 de 
maio de 2021, às 12h00min horas, devendo a conclusão ocorrer no dia 28 de maio de 2021, às 18h00min horas. 
Art. 2º DETERMINAR a suspensão temporária do  atendimento ao público nos cartórios extrajudiciais durante a correição na 
serventia. 
Art. 3º A expedição do Edital, informando aos advogados, membros do Ministério Público, autoridades, servidores, da justiça e a 
população em geral, para que durante os trabalhos apresentem suas queixas, reclamações e sugestões, para o aprimoramento 
da prestação jurisdicional nesta Comarca. Ante a realidade da saúde vivenciada no cenário mundial, notadamente no que tange 
à proliferação do novo coronavírus  ( SARS-Cov-2) causador da doença denominada COVID-19 os interessados em apresentar 
sugestões, reclamações e/ou  quaisquer outras manifestações, deverão ser encaminhadas via e-mail: df-arraias@tjto.jus.br. 
Art. 4° Que todos os atos referentes à correição serão autuados e arquivados pela Secretária do Juízo; 
Art. 5° DESIGNAR para secretariar os trabalhos correcionais, a servidora  Renata Alves dos Santos (Mat. 352954) e como seu 
substituto o Assessor Jurídico de 1° Instância Allan Viana Alencar Sousa (Mat. 354234). 
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação; 
Publique-se. Cumpra-se. 

Márcio Ricardo Ferreira Machado 
Diretor do Foro 

 
Portaria Nº 1283/2021 - PRESIDÊNCIA/DF ARRAIAS, de 20 de maio de 2021 
Estabelece a escala do Plantão Judiciário a ser observada pelas COMARCAS DE  DIANÓPOLIS, ARRAIAS, TAGUATINGA, 
PARANÃ, ALMAS E AURORA DO TOCANTINS no período compreendido entre os dias  21 a 28 DE MAIO DE  2021. 
MÁRCIO RICARDO FERREIRA MACHADO, Juiz de Direito e Diretor do Foro desta Comarca de Arraias Estado do Tocantins, no 
uso de suas atribuições, legais etc. 
CONSIDERANDO  o disposto na Resolução n° 46/2017, que disciplina o Plantão Judiciário de 1° e 2° graus no âmbito do Poder 
Judiciário do Estado do Tocantins 
CONSIDERANDO a necessidade de ampla divulgação às partes sobre quem, efetivamente, atuará nos períodos de plantão. 
CONSIDERANDO a Portaria Nº 53/2021 - PRESIDÊNCIA/DF ARRAIAS, de 08 de janeiro de 2021 (evento 3504151). 
CONSIDERANDO Informação Nº 15657 / 2021 - PRESIDÊNCIA/DF DIANÓPOLIS 
CONSIDERANDO que a Diretoria do Foro da Comarca de Arraias, nos termos do art.12, alínea “b” da Resolução n° 46/2017, 
compete elaboração anual da escala de plantão dos magistrados e servidores pertencentes ao Grupo 4, formado pelas 
Comarcas de DIANÓPOLIS, ARRAIAS, TAGUATINGA, PARANÃ, ALMAS E AURORA DO TOCANTINS. 
RESOLVE 
Art. 1o – DESIGNAR a escala de Plantão Forense para o período de  21/05/2021 a 28/05/2021. 
Art. 2°- Fica estabelecida a escala de plantão conforme anexo único desta Portaria. 
Art. 3° - Nos sábados, domingos e feriados, e nos dias e horários em que não houver expediente, haverá plantão permanente, da 
seguinte forma: 
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§ 1º - Plantão diurno, das 12h00min às 17h59min, nos dias em que não haja expediente e, nos dias úteis, nos horários em que, 
dentro deste intervalo, não houver expediente normal, em regime de sobreaviso, para atendimento, apreciação e cumprimento de 
medidas de urgência. 
§ 2º - Plantão noturno, das 18h00min às 11h59min do dia seguinte, em regime de sobreaviso, para apreciação e cumprimento de 
medidas de urgência em que haja comprovada necessidade de que sejam apreciadas e cumpridas neste horário (art. 4º da 
Resolução nº 71/2009 – CNJ). 
Art. 4° – Caso o magistrado não puder comparecer ao plantão, será substituído pelo seguinte, na ordem de designação 
constante na Portaria Nº 53/2021 - PRESIDÊNCIA/DF ARRAIAS, competindo-lhe as providências necessárias para a 
comunicação tempestiva do substituto, a fim de que se dê a indispensável publicidade. 
Art. 5° A habilitação do magistrado e servidores como plantonistas no SISTEMA E-PROC será feita pela Secretária do Fórum da 
Comarca de Arraias, observando as informações dos Anexos I, II e III da Portaria Nº 53/2021 - PRESIDÊNCIA/DF ARRAIAS, de 
08 de janeiro de 2021. 
Encaminhem-se cópia da presente portaria aos Diretores dos Fóruns das Comarcas de Almas, Aurora do Tocantins, Dianópolis, 
Paranã e Taguatinga. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Márcio Ricardo Ferreria Machado 
Diretor do Foro 

Portaria Nº 1283/2021 - PRESIDÊNCIA/DF ARRAIAS, de 20 de maio de 2021 

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

18H DO DIA 21/05/2021  ÀS 11H 59MIN DO DIA  28/05/2021 

JUIZ - COMARCA DE DIANÓPOLIS SERVIDORES/TELEFONE 

DR. JOÃO ALBERTO MENDES BEZERRA JÚNIOR 
 ASSESSORA: PATRICIA MARTINS DOS SANTOS, MAT: 353179 
TÉCNICA JUDICIÁRIA: DULCINEIA S. BARBOSA - MAT. 92155 
TELEFONE: (63) 99223 3198 

COMARCAS OFICIAL DE JUSTIÇA. 

ARRAIAS, PARANÃ E AURORA 
OFICIAL: ANA LUCIA PEREIRA LOPES – MAT.134070 
TELEFONE:  (63) 98439-8731 

DIANÓPOLIS, TAGUATINGA E ALMAS 
OFICIAL: REMO COSTA E ROSA – MAT. 226553 
TELEFONE: (63) 99202-1360 

 

 

AUGUSTINÓPOLIS 
1ª escrivania criminal 

Intimações às partes 
INTIMAÇÃO DESPACHO, AUTOS Nº 5000025-70.2010.8.27.2710 -CHAVE: 988055979814 ACUSADO: CLEILTON 
GONÇALVES DA SILVA. Despacho: “Intime-se o acusado, via edital, para, no prazo de 10 (dez) dias, constituir novo advogado. 
Tendo sido constituído novo defensor, este deverá apresentar alegações finais, em forma de memoriais, no prazo de 05 (cinco) 
dias. Entretanto, transcorrido o prazo in albis, fica nomeado o Douto representante da Defensoria Pública, nesta comarca, para 
dar cumprimento ao determinado. Cumpra-se”. 
 

Diretoria do foro 

Portarias 
Portaria Nº 1281/2021 - PRESIDÊNCIA/DF AUGUSTINÓPOLIS, de 20 de maio de 2021 
O Juiz de Direito e Diretor do Foro da Comarca de Augustinópolis, Estado do Tocantins, Dr. JEFFERSON DAVID ASEVEDO 
RAMOS, no uso de suas atribuições legais, etc. 
CONSIDERANDO Decreto Judiciário Nº 159 - PRESIDÊNCIA/ASPRE, declarando a vacância do Cartório do Único Serviço 
Notarial e Registral Com Atribuições Especializadas de Tabelionato de Notas, Tabelionato de Protesto de Títulos, Registro de 
Imóveis, Registro de Títulos e Documentos, Registro Civil das Pessoas Jurídicas e Registro Civil das Pessoas Naturais, 
Interdições e Tutelas do Município de Praia Norte/TO, a partir de 28 de outubro de 2020, em virtude do falecimento de seu titular, 
Rui Sousa Nunes; 
CONSIDERANDO o Requerimento Administrativo apresentado perante a Diretoria do Foro desta Comarca pela Sr. Wilson Sousa 
Ferreira, escrevente e Oficial Substituto da respectiva serventia, postulando por sua nomeação interina, a teor do disposto pelo 
SEI 20.0.000026274-0; 
CONSIDERANDO que a primeira substitura Sra. Camylla dos Santos Nunes não atende os requisitos para investidura do cargo 
conforme Parecer 1 ASJECGJUS prolatado nos autos do processo SEI nº 20.0.000026274-0. 
RESOLVE: 
Art. 1° - Nomear o Sr. Wilson Sousa Ferreira para responder como Oficial Interino perante o Cartório do Único Serviço Notarial e 
Registral Com Atribuições Especializadas de Tabelionato de Notas, Tabelionato de Protesto de Títulos, Registro de Imóveis, 
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Registro de Títulos e Documentos, Registro Civil das Pessoas Jurídicas e Registro Civil das Pessoas Naturais, Interdições e 
Tutelas do Município de Praia Norte/TO, mantendo a atual estrutura e viabilizando as medidas administrativas cabíveis para fins 
de declaração formal de vacância e provimento, em virtude da extinção da delegação em decorrência do evento morte, devendo 
a transmissão do acervo no primeiro dia útil de junho de 2021. 
Art. 2º. Os móveis, utensílios, computadores, documentos, equipamentos de informática e demais pertences do TJTO, que 
porventura existam na serventia, e que sejam necessários para a continuidade da prestação dos serviços na serventia, deverão 
ser transferidos ao novo delegatário, mediante assinatura de termo de guarda. 
Art. 3º. A transmissão do acervo deverá ocorrer após o inventário de todos os livros, carimbos, documentos da serventia a ser 
assumida, devendo ser entregues ao novo titular interino, que para tanto assinará a respectiva ATA DE TRANSMISSÃO DE 
ACERVO; 
Art. 4º. No ato de transmissão do acervo deverá ser realizado o levantamento de todas as pendências financeiras existentes na 
ficha financeira da serventia extrajudicial assumida, devendo-se promover a devolução de todos os selos livres constantes no 
momento da posse do novo interino, em existindo débitos deverão ser devidamente quitados. 
Art. 5º. No prazo de até 30 (trinta) dias, a contar da data da transmissão do  acervo, o delegatário deverá apresentar o plano de 
informatização da serventia, informando à empresa que será contratada, ou se mantida a atualmente contratada; 
Art. 6º. O interino nomeado para o Cartório do Ofício Único, com atribuições nas especialidades de Único Serviço Notarial e 
Registral Com Atribuições Especializadas de Tabelionato de Notas, Tabelionato de Protesto de Títulos, Registro de Imóveis, 
Registro de Títulos e Documentos, Registro Civil das Pessoas Jurídicas e Registro Civil das Pessoas Naturais, Interdições e 
Tutelas do Município de Praia Norte/TO deverá providenciar o cadastro nos sistemas relacionados ao registro civil das pessoas 
naturais que porventura ainda não tenha cadastro, a saber: Malote Digital, sistema GISE, CRC-TO, CRC-Nacional, SIRC, IBGE, 
Receita Federal/DOI, CENSEC, CNIB, certificação digital e outros porventura necessários às atribuições da serventia assumida. 
Art. 7º. No prazo de até 30 (trinta) dias, a contar da data da transmissão do  acervo, o delegatário deverá atualizar os dados da 
serventia extrajudicial no sistema “Justiça Aberta”. 
Art. 8º. Tão logo tome posse do serviço, o interino deverá: a) providenciar inscrição junto ao Cadastro Nacional de Pessoa 
Jurídica-CNPJ, em atendimento ao que preceitua o art. 4º, inciso 9º, da Instrução Normativa da Receita Federal do Brasil 
nº.1.863/2018 e, b) providenciar certificado digital; 
Art. 9º. Para a condução dos trabalhos nomeio a servidora Ana Pressilia Silva Bandeira, secretária do juízo, matrícula nº 357333, 
para participar da condução da transmissão do acervo. 
Art. 10. Comunique-se o teor da presente ao Tribunal de Justiça de Tocantins e à Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do 
Tocantins. 
Art. 11. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Jefferson David Asevedo Ramos 
Juiz de Direito da Comarca de Augustinópolis-TO 

 
Portaria Nº 1096/2021 - PRESIDÊNCIA/DF AUGUSTINÓPOLIS, de 04 de maio de 2021 
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE AUGUSTINÓPOLIS, no uso de suas atribuições legais, 
CONSIDERANDO o disposto no art. 42, I, n, da Lei Complementar Estadual nº 10, de 11 de janeiro de 1996; 
CONSIDERANDO  a necessidade de alterar a composição da Comissão Permanente de Processo Administrativo Disciplinar, em 
observância ao § 2º do art. 2º do Provimento nº 1, de 15 de maio de 2017, para auxiliar aos Corregedores Permanentes das 
Comarcas, na instrução de processos administrativos disciplinares; 
CONSIDERANDO a Portaria nº 990/2021-CGJUS/ASJCGJUS, de 23 de abril de 2021, que dispõe sobre a Comissão 
Permanente de Processo Administrativo Disciplinar, nos termos do Provimento nº 01 de 15 de maio de 2017; 
RESOLVE: 
Art. 1º. Designar os servidores membros da Comissão Permanente de Processo Administrativo Disciplinar, Arylma Rocha 
Botelho - Técnico Judiciário - Matrícula nº 249242 - Bacharel em Direito - Presidente da Comissão; Daniella Lima Léda -  
Auxiliar Judiciário - Matrícula nº 237938 - Bacharel em Administração – Membro; Danielly Rodrigues Valadão - Analista 
Judiciário - Matrícula nº 237644 – Membro; Elesbão Oliveira Cavalcante – Auxiliar Judiciário - Matrícula nº 192248 - 
Bacharel em Direito - Suplente?, para sob a presidência do primeiro, constituírem a Comissão de Processo Administrativo 
Disciplinar para apuração dos fatos noticiados, no prazo de 60 dias. 
Art. 2º. Determinar a remessa de cópia da presente Portaria à Corregedoria-Geral de Justiça do Estado do Tocantins, para 
conhecimento e cientificação dos membros supramencionados. 
Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se. 

Jefferson David Asevedo Ramos 
Juiz de Direito da Comarca de Augustinópolis-TO 

 
Portaria Nº 1286/2021 - PRESIDÊNCIA/DF AUGUSTINÓPOLIS, de 21 de maio de 2021 
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE AUGUSTINÓPOLIS, no uso de suas atribuições legais, 
CONSIDERANDO o disposto no art. 42, I, n, da Lei Complementar Estadual nº 10, de 11 de janeiro de 1996; 
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CONSIDERANDO a necessidade de alterar a composição da Comissão Permanente de Processo Administrativo Disciplinar, em 
observância ao § 2º do art. 2º do Provimento nº 1, de 15 de maio de 2017, para auxiliar aos Corregedores Permanentes das 
Comarcas, na instrução de processos administrativos disciplinares; 
CONSIDERANDO a Portaria nº 990/2021-CGJUS/ASJCGJUS, de 23 de abril de 2021, que dispõe sobre a Comissão 
Permanente de Processo Administrativo Disciplinar, nos termos do Provimento nº 01 de 15 de maio de 2017; 
RESOLVE: 
Art. 1º. Designar os servidores membros da Comissão Permanente de Processo Administrativo Disciplinar, Arylma Rocha 
Botelho - Técnico Judiciário - Matrícula nº 249242 - Bacharel em Direito - Presidente da Comissão; Daniella Lima Léda -  
Auxiliar Judiciário - Matrícula nº 237938 - Bacharel em Administração – Membro; Danielly Rodrigues Valadão - Analista 
Judiciário - Matrícula nº 237644 – Membro; Elesbão Oliveira Cavalcante – Auxiliar Judiciário - Matrícula nº 192248 - 
Bacharel em Direito - Suplente?, para sob a presidência do primeiro, constituírem a Comissão de Processo Administrativo 
Disciplinar para apuração dos fatos noticiados, no prazo de 60 dias. 
Art. 2º. Convalidar os atos praticados pelos membros da Comissão de Processo Administrativo Disciplinar, instaurada através da 
Portaria Nº 1268/2019 - PRESIDÊNCIA/DF AUGUSTINÓPOLIS, de 14 de junho de 2019. 
Art. 3º. Determinar a remessa de cópia da presente Portaria à Corregedoria-Geral de Justiça do Estado do Tocantins, para 
conhecimento e cientificação dos membros supramencionados. 
Art. 4º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se. 

Jefferson David Asevedo Ramos 
Juiz de Direito da Comarca de Augustinópolis-TO 

 

DIANÓPOLIS 
Vara cível 

Editais de citações com prazo de 20 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE VINTE (20) DIAS 
JUSTIÇA GRATUITA 
O Doutor João Alberto Mendes Bezerra Júnior, Juiz de Direito da Vara Cível e Família da Comarca de Dianópolis-TO, na forma 
da Lei, etc..FAZ SABER, a todos que o presente Edital de Citação virem ou dele tiverem conhecimento, expedido nos autos 
nº 0003944-85.2020.8.27.2716 de Inventário, tendo como Requerente(s) DIVANA LOPES BEZERRA e Requerido(s) MADAI 
CORDEIRO BEZERRA. Pelo presente edital, que será afixado na sede deste Juízo, no lugar público de costume e por 
cópia publicada no Diário da Justiça, CITA, os interessados ausentes e desconhecidos, para querendo no prazo de 15 
(quinze) dias, contestarem a presente ação, sob pena de revelia. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Dianópolis-
TO, aos 11 dias do mês de maio do ano de 2021. Eu, Rosicleia Alves de Santana, Técnico(a) Judiciário(a), digitei. João Alberto 
Mendes Bezerra Júnior, Juiz de Direito. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE VINTE (20) DIAS 
JUSTIÇA GRATUITA 
O Doutor João Alberto Mendes Bezerra Júnior, Juiz de Direito da Vara Cível e Família da Comarca de Dianópolis-TO, na forma 
da Lei, etc..FAZ SABER, a todos que o presente Edital de Citação virem ou dele tiverem conhecimento, expedido nos autos 
nº 0000367-65.2021.8.27.2716 de Usucapião, tendo como Requerente(s) SANTANA LOPES DA SILVA e Requerido(s) DIVINA 
FERREIRA DOS SANTOS. Pelo presente edital, que será afixado na sede deste Juízo, no lugar público de costume e por 
cópia publicada no Diário da Justiça, CITA, os interessados ausentes e desconhecidos, para querendo no prazo de 15 
(quinze) dias, contestarem a presente ação, sob pena de revelia. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Dianópolis-
TO, aos XX dias do mês de XXX do ano de 2021. Eu, Rosicleia Alves de Santana, Técnico(a) Judiciário(a), digitei. João Alberto 
Mendes Bezerra Júnior, Juiz de Direito. 
 

Editais de citações com prazo de 30 dias 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE TRINTA (30) DIAS 
JUSTIÇA GRATUITA 
O Doutor João Alberto Mendes Bezerra Júnior, Juiz de Direito da Vara Cível e Família da Comarca de Dianópolis-TO, na forma 
da Lei, etc.. FAZ SABER, a todos que o presente Edital de Citação virem ou dele tiverem conhecimento, expedido nos autos 
nº 0002817-49.2019.8.27.2716 de Usucapião, tendo como Requerente(s) TASMANIA RODRIGUES NASCIMENTO e 
Requerido(s) NAZILDE PEREIRA SOUSA, MARIA MAURA FERREIRA e JAQUELINE FERREIRA DE JESUS. Pelo presente 
edital, que será afixado na sede deste Juízo, no lugar público de costume e por cópia publicada no Diário da Justiça, CITA, 
possíveis e desconhecidos herdeiros de HERMELINO RIBEIRO SOUSA e EVARISTA MESSIAS DE MELO, ESTANDO EM 
LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO, de todos os termos da presente ação, bem como, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, 
contestar a presente ação, sob pena de revelia. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Dianópolis-TO, aos 11 dias do 
mês de maio do ano de 2021. Eu, Rosicleia Alves de Santana, Técnico(a) Judiciário(a), digitei e conferi. 
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EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE TRINTA (30) DIAS 
JUSTIÇA GRATUITA - SEGREDO DE JUSTIÇA 
O Doutor João Alberto Mendes Bezerra Júnior, Juiz de Direito da Vara Cível e Família da Comarca de Dianópolis-TO, na forma 
da Lei, etc.. FAZ SABER, a todos que o presente Edital de Citação virem ou dele tiverem conhecimento, expedido nos autos nº 
0000191-86.2021.8.27.2716 de Cumprimento de Sentença de Obrigação de Prestar Alimentos, tendo como Requerente(s) A. G. 
G. R., nascida em 24 de Fevereiro de 2015, neste ato, representada por sua genitora, M. A. G. DE S. e Requerido(s) N. C. R.. 
Pelo presente edital, que será afixado na sede deste Juízo, no lugar público de costume e por cópia publicada no Diário da 
Justiça, CITA, NOELSON CASTRO RODRIGUES, brasileiro, portador do RG n° 1.214.016 SSP/TO, inscrito no CPF nº 
054.159.601-20, ESTANDO EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO, de todos os termos da presente ação, bem como, para que, 
em 03 (três) dias, pague o débito alimentar; prove que já o fez ou justifique a impossibilidade de efetuar o pagamento da 
prestação alimentícia devida (art. 528 do NCPC c/c art. 219, caput do NCPC), ficando advertido de que somente a comprovação 
de fato que gere a impossibilidade absoluta de pagar justificará o inadimplemento (§ 2º do art. 528 do NCPC). Fica também 
advertido o executado de que, se não pagar no tríduo legal ou se a justificativa apresentada não for aceita, além do protesto a 
que se refere o § 1º do art. 528 do NCPC, será decretada a sua prisão pelo prazo de 1 (um) a 3 (três) meses (§ 3º do art. 528 do 
NCPC), sem prejuízo do pagamento das verbas alimentícias devidas. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de 
Dianópolis-TO, aos 21 dias do mês de maio do ano de 2021. Eu, MAICON DENER FERNANDES, Técnico(a) Judiciário(a), digitei 
e conferi. JOÃO ALBERTO MENDES BEZERRA JÚNIOR. Juiz de Direito. 
 

FILADÉLFIA 
1ª escrivania criminal 

Editais de intimações com prazo de 15 dias 
AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO SUMÁRIO 0000672-48.2018.8.27.2718/TO 
O Dr. Luatom Bezerra Adelino de Lima, Juiz de Direito desta Comarca de Filadélfia, Estado do Tocantins, na forma da Lei 
etc... FAZ SABER a todos o quanto o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que faz por este meio a INTIMAÇÃO 
da Sra. EILÂNA PAULA GOMES MARTINS, brasileira, solteira, estudante, nascida aos 04/12/1994, natural de São Félix de 
Balsas/MA, filha de Maria do Socorro Gomes Martins e Antônio de Pádua Martins Gomes, portadora do RG nº 1304785 
SSP/Polícia Civil/TO e CPF nº 039.970.333-07, residia na Rua Treze de Maio, nº 1168, centro, Araguaína/TO, telefone (63) 
99279-1974, atualmente em lugar incerto e não sabido, da Sentença Condenatória do evento 42, que condendou JONATAN 
JHEYSON SIQUEIRA SOARES: “SENTENÇA... III – DISPOSITIVO. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE A DENÚNCIA 
para CONDENAR o denunciado JONATAN JHEYSON SIQUEIRA SOARES, brasileiro, solteiro, inscrito RG nº 813.457 SSP/TO, 
inscrito no CPF sob o nº. 025.283.821-11, natural de Belém/PA, nascido em 31/08/1988, filho de Emilton de Melo Soares e Ana 
Síria de Jesus, residente na Rua Dorvilê de Sousa, nº. 322, Bairro de Areia, Babaçulândia/TO, como incurso no artigo 129, 
parágrafo §9º do Código Penal, c/c art. 7º, inciso I, da Lei 11.340/2006. Nos termos do art. 59, do Código Penal, passo a dosar a 
pena: a) Primeira Circunstância Judicial a ser analisada é a culpabilidade4. Esta deve ser avaliada como desfavorável ao 
sentenciado, uma vez que se trata de pessoa jovem, apta ao trabalho e tinha plena consciência do ato delitivo e o mal que 
praticara, vez que praticou o injusto penal contra sua namorada, em evento festivo (carnaval) diante de várias pessoas, sem 
qualquer motivo que justificasse tal conduta, sendo que a sociedade espera que o cidadão tenha atitudes de respeito às normas 
impostas, merecendo uma alta reprovabilidade; b) Segunda Circunstância Judicial a ser analisada é acerca dos antecedentes. 
Há nos autos certidão de antecedentes criminais que atestam sua primariedade razão pela qual não terá valor negativo; c) 
Terceira Circunstância Judicial a ser analisada é acerca da conduta social do sentenciado. Não há nos autos elementos 
suficientes para uma valoração positiva ou negativa; d) Quarta Circunstância Judicial a ser analisada é acerca da Personalidade 
do agente. Não há elementos que indiquem uma valoração negativa no que tange a personalidade do réu; e) Quinta 
Circunstância Judicial a ser analisada é acerca dos motivos. Os motivos ultrapassam aos inerentes ao tipo penal. Pelo que se 
depreende dos depoimentos, a motivação foi ciúmes, Assim, a presente circunstância será valorada negativamente; f) Sexta 
Circunstância Judicial a ser analisada é acerca das circunstâncias do delito. O sentenciado, aproveitando da fragilidade da vítima 
que é mulher, a qual física e biologicamente é mais fraca, a agrediu, de forma a surpreendê-la, sem que a mesma pudesse 
esboçar qualquer defesa. Devendo ser valorado negativamente tal circunstância judicial; g) Sétima Circunstância Judicial a ser 
analisada é acerca das consequências. A consequência do ato foi a impossibilidade da vítima desempenhar suas atividades 
habituais, além da vergonha social de se apresentar com as marcas da agressão. Assim, a presente circunstância também será 
valorada negativamente; h) Oitava Circunstância Judicial a ser analisada é acerca do comportamento da vítima. Não há o que se 
avaliar nessa circunstância. DIANTE DISSO, pela prática da infração penal prevista no artigo 129, parágrafo §9º do Código 
Penal, c/c art. 7º, inciso I, da Lei 11.340/2006, passa-se a dosar a pena: 1º Fase: Pena base.  Atendendo aos critérios do art. 59, 
do Código Penal, onde há quatro circunstâncias judiciais desfavoráveis o sentenciado, a pena aplicada deve ser fixada 
consideravelmente afastada ao mínimo legal. Assim, fixo a pena base em 1 (um) ano, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de 
detenção. 2º Fase: Atenuantes e agravantes. Não há qualquer circunstância legal atenuante ou agravante a serem analisadas. 
Até o momento a pena apurada é de 1 (um) ano, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de detenção. 3º Fase: Causas de diminuição 
e aumento de Pena. Não há nos autos qualquer causa de diminuição ou aumento de pena, assim, fixo a pena em definitivo em 1 
(um) ano, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de detenção. Deixo de operar a substituição da pena privativa de liberdade por 
restritiva de direitos, eis que o delito foi cometido mediante violência à pessoa. Fixo o regime inicial aberto, ante a determinação 
contida no artigo 33, § 2º, alínea ‘c’, do Código Penal. Deixo de fixar valor mínimo de reparação de danos materiais, haja vista o 
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delito não deixar em primeiro momento qualquer prejuízo material. Assim, não vislumbro a possibilidade elencada no art. 387, IV, 
do Código Penal. O réu, relativamente ao presente delito, não se encontra preso provisoriamente e não é o caso de decretação 
de prisão cautelar, vez que ausentes os motivos que ensejariam o decreto prisional (CPP, art. 312), bem como, ausentes, 
qualquer das condições de admissibilidade prevista (CPP, art. 313, I, II e III). Os direitos políticos do acusado ficarão suspensos, 
enquanto durarem os efeitos da condenação (Constituição Federal, art. 15, III). Ainda, nos termos do art. 1º, inciso I, alínea “e”, 
item 1, da Lei Complementar 64/90, ficará inelegível por oito anos após o cumprimento da pena. Custas pelos condenados na 
forma do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil. Transitada em Julgado a sentença e Expedido a competente Guia de 
Execução, proceda no arquivamento dos autos. Intimem-se o acusado e a vítima (artigo 21 da Lei 11.340/2006) sobre o teor da 
presente sentença, bem como seus defensores. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. De Araguaína p/ 
Filadélfia/TO, 5 de novembro de 2020. (as) Dr. KILBER CORREIA LOPES - Juiz de Direito (Respondendo - Port. Portaria Nº 
2012/2020)”. Para que ninguém possa alegar ignorância, expediu-se o presente edital que será publicado no Diário da Justiça 
Eletrônico do Poder Judiciário do Estado do Tocantins e afixado uma via no placar do Fórum local. Redigido por Flavio Moreira 
de Araújo, matrícula 145945. Filadélfia - TO, com data e hora registrados abaixo. (as) Dr. LUATOM BEZERRA ADELINO DE 
LIMA - Juiz de Direito. 
 

GOIATINS 
1ª escrivania criminal 

Editais de citações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE PUBLICAÇÃO CITAÇÃO E INTIMAÇÃO. PRAZO DE 15 DIAS 
O Exmo Sr. Juiz de Direito RODRIGO DA SILVA PEREZ ARAUJO – Juiz de Direito desta Comarca de Goiatins/TO, Estado do 
Tocantins, na forma da lei, etc. FAZ SABER a todos quanto o presente edital virem ou dele conhecimentos tiverem, que por este 
Juízo e Escrivania criminall, se processam os autos de Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha) Criminal nº 
0000099-96.2021.8.27.2720     (e-proc), na qual figura como réu BRUNO ARAUJO DO NASCIMENTO FERREIRA, CPF n. 
700.321.591-88, filho de Eva Araújo do Nascimento Ferreira e Itamar Gomes Ferreira, nascido aos 24.10.1995 na cidade 
de  São Raimundo das Mangabeiras/MA e vítima CARLIANY DA SILVA, CPF n. 083.684.041-00, filho de Euzelina Alves da 
Cunha Vieira e Carlomar Vieira da Silva, nascida aos  21.08.2003, em Goiatins – TO, com endereço na Rua João Lemes Duarte, 
Campos Lindos – TO,  para tomarem  conhecimento da parte dispositiva da decisão judicial a seguir transcrita: “2- DO 
DISPOSITIVO Diante do exposto, nos termos do artigo 22, da Lei nº. 11.340/06, determino:A- o afastamento do lar, domicílio ou 
local de convivência do Sr. BRUNO ARAUJO DO NASCIMENTO FERREIRA com a ofendida;B- proibição para que o Sr. 
BRUNO ARAUJO DO NASCIMENTO FERREIRA entre em contato com a ofendida, seus familiares  e testemunhas por qualquer 
meio de comunicação;C- proibição para que o Sr. BRUNO ARAUJO DO NASCIMENTO FERREIRA se aproxime da ofendida e 
de seus familiares, bem como das testemunhas, devendo este manter uma distância de no mínimo 200 (duzentos) metros das 
referidas pessoas.Deixo de fixar alimentos provisórios, tendo em vista a não comprovação da existência de filho(a) comum do 
casal. Ao cartório para cumprimento do disposto no artigo 38-A, da Lei nº. 11.340/06 no que tange ao registro.Ouça-se o 
representante do Ministério Público, no prazo legal.Ressalto que as presentes medidas possuem caráter cautelar, devendo 
as partes ingressarem com ação própria para discutirem sobre alimentos, guarda e visitas dos filhos em comum do 
casal.Notifique-se a autoridade policial para concluir a investigação. Prazo: 60 (sessenta) dias,......Dado e passado nesta cidade 
e Comarca de Goiatins, Estado do Tocantins, aos 20 dias do mês de maio  do ano de dois mil e  vinte e um. Eu, Elisânia M. de 
Andrade, diretora de secretaria Matricula n. 353123 que digitei e dato – Juiz de Direito. 
 

GURUPI 
1ª vara cível 

Editais de citações com prazo de 20 dias 
EDITAL Nº 2805284 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 20 DIAS 
CITANDO: JOSÉ MARCOS DOS SANTOS. 
OBJETIVO: Citação do requerido do inteiro teor do autos nº 0006527-93.2018.8.27.2722 , Execução de Título Extrajudicial  que 
lhe move LUIZ CARLOS DE HOLLEBEN LEITE MUNIZ , inscrito no CPF/CNPJ sob o nº 71026487153 , do inteiro teor da petição 
inicial, cuja cópia segue anexa, bem como para, do inteiro conteúdo do despacho e da petição inicial, constante dos presentes 
autos, bem como para PAGAR o débito no prazo de 03 (três) dias, ou em 15 (quinze) dias embargar, cujos prazos contam da 
juntada do aviso de recebimento, da presente carta de citação, sendo que caso não seja efetuado o pagamento, será procedida 
a PENHORA e AVALIAÇÃO de bens quanto bastem para a satisfação integral do débito principal e cominações legais. Sendo 
todos os atos praticados nos termos previsto em lei. Valor da Causa R$ . 10.536,58 . E, para que ninguém possa alegar 
ignorância, o MM. Juiz de Direito mandou expedir este edital que será publicado na forma da lei. Gurupi-TO, 21 de maio de 2021. 
Eu, JOÃO CARLOS RESPLANDES MOTA, Técnico Judiciário, o digitei e assino. FABIANO GONÇALVES MARQUES, Juiz de 
Direito. 
 
CITANDO: ONIX CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, LOURIVAL BARBOSA SANTOS E ELIANE MAGALHAES DE 
ALENCAR BARBOSA 
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OBJETIVO: Citação do requerido ONIX CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA cpf/cnpj n.º 10448403000151, LOURIVAL 
BARBOSA SANTOS, portador do RG nº 513-B OAB/TO e CPF/MF nº 243.444.191-20 e ELIANE MAGALHAES DE ALENCAR 
BARBOSA, portadora do CPF nº 534.637.141-91 do inteiro teor do autos nº 0006718-80.2014.8.27.2722, Cumprimento de 
sentença que lhe move SULEIMA AGUIAR DA SILVA, inscrito no CPF/CNPJ sob o nº 07147916603, para CITÁ-LOS do inteiro 
teor da petição de inicial, para pagamento do valor apurado no prazo de 15 dias, sob pena de multa de 10% sobre o total e 
prosseguimento, com penhora e alienação judicial de bens, tudo na forma do artigo 523, do CPC/2015, bem como, nos termos 
do artigo 525, do CPC, fica a parte executada ciente de que transcorrido o prazo previsto no art. 523, do CPC, sem o pagamento 
voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios 
autos, sua impugnação. Valor: R$30.000,00. E, para que ninguém possa alegar ignorância, o MM. Juiz de Direito mandou 
expedir este edital que será publicado na forma da lei. Gurupi-TO, 11 de maio de 2021. Eu, Fábia Soares Siriano, chefe de 
secretaria, o digitei e assino. Adriano Morelli. Juiz de Direito. 
 
CITANDO: LOURIVAL BARBOSA 
OBJETIVO: Citação do requerido  LOURIVAL BARBOSA SANTOS, portador do RG nº 513-B OAB/TO e CPF/MF nº 
243.444.191-20 do inteiro teor do autos nº 0006718-80.2014.8.27.2722, Cumprimento de sentença que lhe move SULEIMA 
AGUIAR DA SILVA, inscrito no CPF/CNPJ sob o nº 07147916603, para CITÁ-LO do inteiro teor da petição de inicial, para 
pagamento do valor apurado no prazo de 15 dias, sob pena de multa de 10% sobre o total e prosseguimento, com penhora e 
alienação judicial de bens, tudo na forma do artigo 523, do CPC/2015, bem como, nos termos do artigo 525, do CPC, fica a parte 
executada ciente de que transcorrido o prazo previsto no art. 523, do CPC, sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 
(quinze) dias para, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Valor: 
R$30.000,00. E, para que ninguém possa alegar ignorância, o MM. Juiz de Direito mandou expedir este edital que será publicado 
na forma da lei. Gurupi-TO, 21 de maio de 2021. Eu, Fábia Soares Siriano, chefe de secretaria, o digitei e assino. Adriano Morelli. 
Juiz de Direito. 
 
CITANDO: ELIANE MAGALHAES DE ALENCAR BARBOSA 
OBJETIVO: Citação da requerida ELIANE MAGALHAES DE ALENCAR BARBOSA, portadora do CPF nº 534.637.141-91 do 
inteiro teor do autos nº 0006718-80.2014.8.27.2722, Cumprimento de sentença que lhe move SULEIMA AGUIAR DA SILVA, 
inscrito no CPF/CNPJ sob o nº 07147916603, para CITÁ-LA do inteiro teor da petição de inicial, para pagamento do valor 
apurado no prazo de 15 dias, sob pena de multa de 10% sobre o total e prosseguimento, com penhora e alienação judicial de 
bens, tudo na forma do artigo 523, do CPC/2015, bem como, nos termos do artigo 525, do CPC, fica a parte executada ciente de 
que transcorrido o prazo previsto no art. 523, do CPC, sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para, 
independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Valor: R$30.000,00. E, para 
que ninguém possa alegar ignorância, o MM. Juiz de Direito mandou expedir este edital que será publicado na forma da lei. 
Gurupi-TO, 21 de maio de 2021. Eu, Fábia Soares Siriano, chefe de secretaria, o digitei e assino. Adriano Morelli. Juiz de Direito. 
 

1ª vara criminal 

Editais de intimações de sentença com prazo de 60 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA COM PRAZO DE 60 DIAS 
A Drª. Mirian Alves Dourado, MMª Juíza de Direito Titular da 1a Vara Criminal, Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins, na 
forma da lei etc. FAZ SABER a todos os que o presente edital virem, ou dele tiverem conhecimento, que neste Juízo corre seus 
trâmites legais a Ação Penal nº 0008697-77.2014.8.27.2722 que a Justiça Pública desta Comarca, como autora, move contra 
o(a) acusado(a) LEANDRO ALVES RIBEIRO, brasileiro, solteiro, nascido em 22 de dezembro de 1982, natural de Gurupi, filho 
de Elzaide Alves Ribeiro, portador da carteira de identidade RG n.º 653.173 – SSP/TO e CPF n.º 970.141.171-49, atualmente 
em lugar incerto e não sabido, como incurso nas sanções do artigo 306, § 1º, inciso II e § 2º da Lei nº 9.503/97 e artigo 329 do 
Código Penal, em concurso material (art. 69 do Codigo Penal). E para que chegue ao conhecimento do acusado, expediu-se o 
presente Edital, que será afixado no placar do Foro local e publicado uma vez no Diário da Justiça, ficando, assim, intimado do 
inteiro teor da sentença condenatória inserida no evento nº 83, cujo dispositivo segue transcrito: "Diante disso, nos termos do 
art. 89, §5º, da Lei n.º 9.099/95, julgo extinta a punibilidade do (a) acusado (a) LEANDRO ALVES RIBEIRO.". Dado e passado 
nesta cidade e Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins, aos 19/05/2021. Eu, Adriele Ferreira Sampaio, Assistente 
Administrativa, lavrei o presente. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA COM PRAZO DE 60 DIAS 
A Drª. Mirian Alves Dourado, MMª Juíza de Direito Titular da 1a Vara Criminal, Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins, na 
forma da lei etc. FAZ SABER a todos os que o presente edital virem, ou dele tiverem conhecimento, que neste Juízo corre seus 
trâmites legais a Ação Penal nº 0009287-54.2014.8.27.2722 que a Justiça Pública desta Comarca, como autora, move contra 
o(a) acusado(a) FRANCISCO EDSON GONÇALVES DE OLIVEIRA, brasileiro, casado, natural de Presidente Dutra – MA, 
nascido em 29.03.1975, filho de Manoel Bezerrade Oliveira e de Francisca Gonçalves Maia de Oliveira, cédula de identidade n.º 
6.192.039 SSP-PA e inscrito no CPF sob o n.º 792.135.453-04, atualmente em lugar incerto e não sabido, como incurso nas 
sanções do art. 34, parágrafo único, II e III c/c art. 15, II, 'i', da Lei 9.605/98. E para que chegue ao conhecimento do acusado, 
expediu-se o presente Edital, que será afixado no placar do Foro local e publicado uma vez no Diário da Justiça, ficando, assim, 
intimado do inteiro teor da sentença condenatória inserida no evento nº 141, cujo dispositivo segue transcrito: "Isto posto, e 
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considerando o mais que dos autos consta, julgo IMPROCEDENTE a presente ação penal, e o faço para ABSOLVER o acusado 
FRANCISCO EDSON GONÇALVES DE OLIVEIRA das imputações feitas na exordial, com fundamento no art. 386, II do Código 
de Processo Penal.". Dado e passado nesta cidade e Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins, aos 21/05/2021. Eu, Adriele 
Ferreira Sampaio, Assistente Administrativa, lavrei o presente. 
 

1ª vara da família e sucessões 

Editais 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
AUTOS Nº: 0009380-07.2020.8.27.2722  – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 
Ação: RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM 
AUTOR: JONETE CARDOSO DE CAMPOS 
RÉU: NELSON ANACLETO DOS SANTOS 
A Dra. Edilene Pereira de Amorim Alfaix Natário, Juíza de Direito da Vara de Família e Sucessões da Comarca de Gurupi - TO, 
no uso de suas atribuições legais etc... FAZ SABER a todos quantos o presente EDITAL virem ou dele conhecimento tiverem que 
por este Juízo e Escrivania da Vara de Família e Sucessões de Gurupi – TO processa os autos identificado. FINALIDADE: 
Proceda-se a INTIMAÇÃO de NELSON ANACLETO DOS SANTOS, brasileiro, filho de Artur Anacleto dos Santos e Damiana 
Brigida dos Santos, portador do RG n. 2.815.605 SSP/GO, nascido em 07/07/1939, atualmente residente e domiciliado em lugar 
incerto e não sabido, da sentença proferida nos autos em epígrafe. SENTENÇA: “Vistos etc. (...) ANTE O EXPOSTO, reconheço 
a união estável entre JONETE CARDOSO DE CAMPOS e PEDRO GOMES DE ALMEIDA, no período de 30/04/2008 até 
14/07/2020. Com fulcro no art. 487, inciso III, alínea “b”, do Novo Código de Processo Civil, HOMOLOGO POR SENTENÇA o 
acordo entre as partes, para que surta seus jurídicos e legais efeitos; de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM 
RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Sem custas. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Após, ARQUIVE-SE com as baixas 
necessárias. Gurupi/TO, data certificada pelo sistema.” (a) EDILENE EREIRA DE AMORIM ALFAIX NATÁRIO – JUÍZA DE 
DIREITO. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins, aos 21 de maio de 2021. Eu (Tonia de 
Carvalho Naves), Técnica Judiciária que digitei e conferi. 

EDILENE PEREIRA DE AMORIM ALFAIX NATÁRIO 
Juíza de Direito 

 

Editais de intimações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
AUTOS Nº: 0007835-04.2017.827.2722– ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 
Ação: EXECUÇÃO DE ALIMENTOS 
AUTORAS: L. N. DE M. e OUTRAS representadas por LUCIANA PEREIRA NUNES 
RÉU: VALDI PEREIRA DE MORAES 
A Dra. Edilene Pereira de Amorim Alfaix Natário, Juíza de Direito da Vara de Família e Sucessões da Comarca de Gurupi - TO, 
no uso de suas atribuições legais etc... FAZ SABER a todos quantos o presente EDITAL virem ou dele conhecimento tiverem que 
por este Juízo e Escrivania da Vara de Família e Sucessões de Gurupi – TO processa os autos identificado. FINALIDADE: 
Proceda-se a INTIMAÇÃO de VALDI PEREIRA DE MORAES, brasileiro, solteiro, pedreiro, portador do Registro Geral n.° 
1.902.941 SSP/GO, inscrito no CPF sob a numeração 370.947.341-15, residente e domiciliado (a) atualmente em lugar incerto e 
não sabido, acerca da penhora online realizada, bem como para ofertar impugnação, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias. 
Tudo conforme decisão exarada nos autos em epígrafe no evento 97. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Gurupi, 
Estado do Tocantins, aos 19 de maio de 2021. Eu (Tonia de Carvalho Naves), Técnica Judiciária que digitei e conferi. 

EDILENE PEREIRA DE AMORIM ALFAIX NATÁRIO 
Juíza de Direito 

 

2ª vara cível 

Intimações às partes 
Autos n.º: 0018594-56.2019.8.27.2722 
Ação: Procedimento Comun 
Requerente: PAULO DE TARSO ANDRADE PEGO 
Advogado(a): Dr. JOSÉ SILVA BANDEIRA TO005468 
Requerido(a): STYLLUS COMERCIO DE FOLHEADOS LTDA 
Advogado(a): não constituído 
INTIMAÇÃO:Isto posto, JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo 
Civil, c/c artigo 14 do CDC para:- DECLARAR a inexistência do débito e CONFIRMAR a tutela de urgência antecipada deferida 
no evento 6.- CONDENAR a requerida, ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil 
reais), acrescido de juros legais e correção monetária a partir do arbitramento, bem como em custas e honorários advocatícios 
que ora fixo em 15% (quinze por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 85 do CPC.P.R.I. Após o trânsito em julgado, 
em não havendo manifestação das partes no prazo legal, procedam-se às devidas baixas, remetendo o feito ao 
COJUN.Gurupi/TO, 15 de março de 2021. 
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Autos n.º: 0017877-44.2019.8.27.2722 
Ação: Monitória 
Requerente: MADESIL LTDA. 
Advogado(a): GIORGIANA FIGUEIREDO DE OLIVEIRA  TO008774 
Requerido(a): RENE CLEITON DE SOUSA LIMA 
Advogado(a): não constituído 
INTIMAÇÃO: Isto posto, com fulcro no artigo 701, § 2º e seguintes do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE O 
PEDIDO e, via de conseqüência, declaro constituído o título executivo judicial, no valor informado na inicial, mais acréscimos 
legais (correção monetária a contar da emissão do título e juros de mora da primeira apresentação), devendo o feito prosseguir 
nos termos do art. 513 e seguintes do CPC.Intime a parte autora, publique-se o dispositivo da sentença no diário da justiça, após 
o trânsito em julgado evolua para cumprimento de sentença.Gurupi TO, 08 de março de 2021. 
 
Autos n.º:  0012922-33.2020.8.27.2722 
Ação: Monitória 
Requerente: CLOVIS MACIEL DA FONSECA 
Advogado(a): IVAN MOREIRA DA SILVA JUNIOR   TO006538 
Requerido(a): MYLLENNA GOMES OLIVEIRA RODRIGUES 
Advogado(a): não constituído  
INTIMAÇÃO: Isto posto, com fulcro no artigo 701, § 2º e seguintes do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE O 
PEDIDO e, via de conseqüência, declaro constituído o título executivo judicial, no valor informado na inicial, mais acréscimos 
legais (correção monetária a contar da emissão do título e juros de mora da primeira apresentação), devendo o feito prosseguir 
nos termos do art. 513 e seguintes do CPC.Intime a parte autora, publique-se o dispositivo da sentença no diário da justiça, após 
o trânsito em julgado evolua para cumprimento de sentença.Gurupi TO, 09 de março de 2021. 
 
Autos n.º: 0012895-50.2020.8.27.2722 
Ação: PROCEDIEMNTO COMUM 
Requerente: ELOARDE PINTO GOMES 
Advogado(a): LARA GOMIDES DE SOUZA (DPE)   DP8741816 
Requerido(a): LOURENCO E VIEIRA LTDA 
Advogado(a): não constituído 
INTIMAÇÃO: Isto posto, pelas razões acima expostas, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais nos termos do artigo 487, 
I  CPC e CONDENO o autor ao pagamento das custas/despesas processuais cuja exigibilidade suspendo por estar litigando sob 
o pálio da gratuidade judiciária.PRI. Após o trânsito em julgado, em não havendo manifestação das partes no prazo de quinze 
dias, proceda-se às devidas baixas, remetendo-se o feito ao COJUN.Gurupi/TO, 12 de março de 2021. 
 
Autos n.º: 0012826-18.2020.8.27.2722 
Ação: Monitória 
Requerente:  JALAPAO IMPORTADORA, EXPORTADORA, COMERCIO DE LUBRIFICANTES E DISTRIBUIDORA DE PECAS 
PARA VEICULOS LTDA 
Advogado(a): DR. LUCAS LAMIM FURTADO   TO005022 
Requerido(a): REGIS LOPES CARVALHO 94438102120 
Advogado(a): não constituído 
INTIMAÇÃO: Isto posto, com fulcro no artigo 701, § 2º e seguintes do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE O 
PEDIDO e, via de conseqüência, declaro constituído o título executivo judicial, no valor original de R$ 1.645,04, mais acréscimos 
legais (correção monetária a contar do vencimento e juros de mora da citação), devendo o feito prosseguir nos termos do art. 513 
e seguintes do CPC.Intime a parte autora, publique-se o dispositivo da sentença no diário da justiça, após o trânsito em julgado 
evolua para cumprimento de sentença.Gurupi TO, 16 de abril de 2021. 
 

Editais de citações com prazo de 20 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 20 DIAS. 
O Doutor NILSON AFONSO DA SILVA, meritíssimo Juiz de direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Gurupi, no exercício de suas 
atribuições legais etc.  Faz saber a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo e 
Escrivania do 2º Cível, processam-se os autos n.º  0002704-09.2021.8.27.2722, de Ação de Usucapião requerida por LINETE 
CORREIA FERREIRA SAVAL em face de URBANIZADORA E ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS BOA VISTA LTDA, e por 
este meio CITA eventuais interessados e confrontantes, incertos e desconhecidos, para, querendo, contestar a ação no 
prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de confissão e revelia. ADVERTÊNCIA: Não sendo contestada a ação presumir-se-ão 
como verdadeiros os fatos narrados pela autora na inicial, nos termos dos artigos 334 e 344 do NCPC. OBSERVAÇÃO: Fica a 
parte ciente que o acesso ao processo será através da Chave n.º 852558860521, no site www.tjto.jus.br, no link E-PROC. 
E para que ninguém alegue ignorância, mandou que fosse expedido o presente edital e publicado na forma da lei. Dado e 
passado nesta cidade e Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins, aos 16 de abril de 2021. Eu ____, Walber Pimentel de 
Oliveira, Técnico Judiciário de 1ª Instância, digitei e subscrevo. 
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EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 20 DIAS. 
O Doutor NILSON AFONSO DA SILVA, meritíssimo Juiz de direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Gurupi, no exercício de suas 
atribuições legais etc. Faz saber a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo e 
Escrivania do 2º Cível, processam-se os autos n.º  0002703-24.2021.8.27.2722, de Ação de Usucapião requerida por 
LENILDES CORREA FERREIRA em face de URBANIZADORA E ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS BOA VISTA LTDA, e por 
este meio CITA eventuais INTERESSADOS, bem como os confrontantes incertos e desconhecidos, para, querendo, 
contestarem a ação no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de confissão e revelia. ADVERTÊNCIA: Não sendo contestada a 
ação presumir-se-ão como verdadeiros os fatos narrados pela autora na inicial, nos termos dos artigos 334 e 344 do NCPC. 
OBSERVAÇÃO: Fica a parte ciente que o acesso ao processo será através da Chave n.º 471575720221, no site 
www.tjto.jus.br, no link E-PROC. E para que ninguém alegue ignorância, mandou que fosse expedido o presente edital e 
publicado na forma da lei. Dado e passado nesta cidade e Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins, aos 30 de abril de 2021. Eu 
____, Walber Pimentel de Oliveira, Técnico Judiciário de 1ª Instância, digitei e subscrevo. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 20 DIAS. 
O Doutor NILSON AFONSO DA SILVA, meritíssimo Juiz de direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Gurupi, no exercício de suas 
atribuições legais etc.Faz saber a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo e 
Escrivania do 2º Cível, processam-se os autos n.º  0019640-80.2019.8.27.2722, de Ação de Procedimento Comum Cível 
requerida por DULCE MILHOMEM DE SOUSA em face de IMOBILIÁRIA NOVA FRONTEIRA URBANIZADORA LTDA, e por 
este meio CITA GEORGETA RASSI CARNEIRO, representante legal da requerida, atualmente em lugar incerto ou não 
sabido, para, querendo, contestar a ação no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de confissão e revelia. ADVERTÊNCIA: Não 
sendo contestada a ação presumir-se-ão como verdadeiros os fatos narrados pela autora na inicial, nos termos dos artigos 334 e 
344 do NCPC. OBSERVAÇÃO: Fica a parte ciente que o acesso ao processo será através da Chave n.º 922045861719, no 
site www.tjto.jus.br, no link E-PROC. E para que ninguém alegue ignorância, mandou que fosse expedido o presente edital e 
publicado na forma da lei. Dado e passado nesta cidade e Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins, aos 22 de março de 2021. 
Eu ____, Walber Pimentel de Oliveira, Técnico Judiciário de 1ª Instância, digitei e subscrevo. 
 

3ª vara cível 
Editais de citações com prazo de 20 dias 

EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 20 DIAS 
O Doutor JOSÉ EUSTAQUIO DE MELO JUNIOR, meritíssimo Juiz de direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Gurupi, no 
exercício de suas atribuições legais etc. Faz saber a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que 
por este Juízo e Escrivania do 3º Cível, processam-se os autos n.º  00107976320188272722, de Ação de Procedimento Comum 
Cível requerida por LOURENCIA CANDIDA DA CRUS em face de IMOBILIÁRIA NOVA FRONTEIRA URBANIZADORA LTDA, 
e por este meio CITA IMOBILIÁRIA NOVA FRONTEIRA URBANIZADORA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita 
no CNPJ n.° 02.740.090/0001-82, na pessoa de o seu representante legal, atualmente em lugar incerto ou não sabido, bem 
como INTERESSADOS AUSENTES, INCERTOS E DESCONHECIDOS, INCERTOS E DESCONHECIDOS, com fundamento no 
art. 259, inciso I, do CPC/2015querendopara, querendo, contestar a ação no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de confissão 
e revelia. ADVERTÊNCIA: Não sendo contestada a ação presumir-se-ão como verdadeiros os fatos narrados pela autora na 
inicial, nos termos dos artigos 334 e 344 do NCPC. OBSERVAÇÃO: Fica a parte ciente que o acesso ao processo será 
através da Chave n.º 810410830818, no site www.tjto.jus.br, no link E-PROC. E para que ninguém alegue ignorância, 
mandou que fosse expedido o presente edital e publicado na forma da lei. Dado e passado nesta cidade e Comarca de Gurupi, 
Estado do Tocantins, aos 17 de maio de 2021. Eu, SUZIANE BARROS SILVEIRA FIGUEIRA xxx, Técnico Judiciário de 1ª 
Instância, digitei e subscrevo. 
 

Diretoria do foro 
Portarias 

Portaria Nº 1272/2021 - PRESIDÊNCIA/DF GURUPI, de 19 de maio de 2021 
ALTERAÇÃO PARCIAL DA ESCALA DO PLANTÃO REGIONAL 
O Dr. NILSON AFONSO DA SILVA, Juiz de Direito e Diretora do Foro da Comarca de Gurupi em substituição, 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  993/2021 - PRESIDÊNCIA/DF GURUPI, de 23 de abril de 2021?, publicada no Diário da Justiça n° 4947, em 26 de abril 
de 2021. 
RESOLVE: 
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Art. 1º - Alterar parcialmente o artigo 11 da Portaria Nº 993/2021 - PRESIDÊNCIA/DF GURUPI, de 23 de abril de 2021?, para 
fins de registrar que o Oficial de Justiça Avaliador IARA BATISTA DE OLIVEIRA, matrícula n° 352653, da Comarca de Peixe - 
TO, ficará responsável pelo plantão das Comarcas: Figueirópolis, Formoso do Araguaia, Gurupi e Peixe, descritas no Grupo 
3 da  Resolução nº 46, de 07 de dezembro de 2017, no período compreendido das 18h do dia 21 de maio de 2021 às 
11h59min do dia 28 de maio de 2021, em substituição a servidora ALESSANDRA WALESKA R. AGUIAR, matrícula n° 
181353, que não exerce mais a função de Oficial de Justiça Avalidor. 
§ 1º. A Oficial de Justiça plantonista  IARA BATISTA DE OLIVEIRA, poderá ser localizada por meio do telefone (63) 9 8404-
7119. 
Art. 2º - 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. 3º - 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. 4º -  Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Dr. NILSON AFONSO DA SILVA 
Juiz de Direito e Diretor do Foro em substituição 

 
Portaria Nº 1291/2021 - PRESIDÊNCIA/DF GURUPI, de 21 de maio de 2021 
NOMEAÇÃO DE JUIZ DE PAZ 
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, etc. 
CONSIDERANDO a ausência da regulamentação sobre a eleição para Juiz de Paz, na forma prevista no Art. 98, II da 
Constituição Federal; 
CONSIDERANDO que nesta Comarca não há nomeação de JUIZ DE PAZ e SUPLENTES, sendo estes nomeados “AD HOC” 
pelo Juiz Corregedor Permanente da Comarca, nos termos do art. 112, § 3º da Lei Complementar  n° 35, de 14 de março de 
1979 – Lei Orgânica da Magistratura Nacional; 
CONSIDERANDO o que dispõe os artigos 29, 42 e 102 da Lei Complementar nº 10/1996, Lei Orgânica do Poder Judiciário do 
Estado do Tocantins. 
CONSIDERANDO o Ofício nº 001/2021 - CRCPN de Aliança do Tocantins - TO, acostado no processo SEI nº 21.0.000011863-7. 
RESOLVE: 
Art. 1º - NOMEAR pelo período de 02 (dois) anos, para exercerem a função de JUIZ DE PAZ, junto ao Cartório de Registro Civil 
de Pessoas Naturais do município de Aliança do Tocantins - TO, nos processos de habilitação de casamento do referido 
Cartório. 
§ 1º. LYGIA DIAS DA SILVA JOVEM, Juíza de Paz "Ad hoc", brasileira, solteira, acadêmica, nascida aos 09 dias do mês de 
julho de 1994, natural de Gurupi – TO, filha de Erasmo da Silva Jovem e Raimunda Dias Fernandes Jovem, inscrita no RG nº 
1.094.021 SSP/TO e CPF nº 061.486.061-00, residente e domiciliada na Rua 15 de novembro nº 315, Centro, Aliança do 
Tocantins - TO. 
§ 2º. GENILDA SANTOS BARRETO, Juíza de Paz "Ad hoc" (Suplente), brasileira, solteira, auxiliar administrativo, nascida aos 
10 dias do mês de outubro de 1980, natural de Aliança do Tocantins - TO, filha de Edilce Santos Barreto, inscrita no RG. nº 
331.470 2ª Via SSP/TO e CPF nº 965.915.521-20, residente e domiciliada na Rua Jerônimo Jovem, n 50, Centro, Aliança do 
Tocantins - TO. 
Art 2º - CONVALIDAR os atos praticados pelas nomeadas, que tenham sido executados na condição de Juiz de Paz Ad hoc, 
junto ao Cartório de Registro Civil de Pessoas Naturais de Aliança do Tocantins - TO. 
Art. 3º - Encaminhe-se cópia da presente à Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Tocantins para conhecimento. 
Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. 
Publique-se. Comunique-se. Cumpra-se. 

Dra. EDILENE PEREIRA DE AMORIM ALFAIX NATÁRIO 
Juíza de Direito e Diretora do Foro 

 

NATIVIDADE 
1ª escrivania cível 

Editais de intimações de sentença com prazo de 15 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO SENTENÇA – PRAZO DE 15 DIAS EDITAL Nº 2770263 
O Doutor CIRO ROSA DE OLIVEIRA, Juíz de Direito da Comarca de Natividade, Estado do Tocantins, na forma da lei, etc...FAZ 
SABER a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo e Escrivania Cível se 
processam aos termos do Procedimento Especial de Jurisdição Voluntária de nº   5000564-77.2013.8.27.2727  na qual figura 
como Titular da autorização da pesquisa a empresa Arc Mineração e Participações LTDA, CNPJ N°15.652.870/0001-12 que 
figura como interessado o Departamento Nacional de Produção Mineral-DNPM, e por meio deste, INTIMAR o titular da 
autorização da pesquisa ARC MINERAÇÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA, para tomar conhecimento da sentença proferida no evento 
17, nos seguintes termos: “Ante o exposto, com fundamento no artigo 485, IV, § 3º, do Código de Processo Civil, JULGO 
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EXTINTO O PRESENTE FEITO, sem resolução de mérito. Sem custas. Sem honorários advocatícios. Publique-se. Registre-se. 
Intime-se a titular da autorização da pesquisa por edital. Cientifique-se o DNPM acerca da presente sentença. Arquivem-se, após 
a preclusão do prazo recursal.” 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.Natividade, Estado do Tocantins, aos dezessete dias do 
mês de maio de dois mil e vinte e um (17/5/2021). Eu, Lenis de Souza Castro – Técnico Judiciário, digitei. 
 

PALMAS 
1ª vara da família e sucessões 

Editais de intimações com prazo de 20 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 20 DIAS 
Autos nº 0032335-45.2019.8.27.2729 O Excelentíssimo Doutor LUCIANO ROSTIROLLA, MM(a) Juiz(a) de Direito da Primeira 
Vara de Família e Sucessões da Comarca de Palmas, Estado do Tocantins, na forma da Lei, etc.  FAZ SABER a todos que por 
este Juízo e respectivo Cartório, se processam os autos da Ação de Divórcio Litigioso , registrada sob n.º 0032335-
45.2019.8.27.2729, interposta por LUANA DA SILVA SANTANA NUNES em desfavor de CARLOS ANDRÉ DE SOUSA NUNES, 
que fica CITADO por este edital para tomar conhecimento da existência da ação judicial acima descrita, bem como para, em 15 
(quinze) dias, oferecer contestação, sob pena de revelia, em razão de a Parte Promovente ter afirmado não saber o lugar onde a 
Parte Promovida se encontra. Advirta-se ao requerido que, em caso de revelia, será nomeado curador especial. E para que 
chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, o MM. Juiz mandou expedir o presente Edital que deverá 
ser publicado uma vez no Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal de Justiça deste Estado, e afixado uma via no placar do Fórum 
local. Palmas/TO, 21 de Maio de 2021, Eu Técnica Judiciária, digitou. 
 

Editais de citações com prazo de 20 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 20 DIAS 
Autos nº 0002606-42.2017.8.27.2729 
O Excelentíssimo Doutor LUCIANO ROSTIROLLA, MM(a) Juiz(a) de Direito da Primeira Vara de Família e Sucessões da 
Comarca de Palmas, Estado do Tocantins, na forma da Lei, etc FAZ SABER a todos que por este Juízo e respectivo Cartório, se 
processam os autos da Ação de Cumprimento de sentença, registrada sob n.º 0002606-42.2017.8.27.2729, interposta por 
PEDRO TIAGO PEREIRA DA SILVA RIBEIRO, JOÃO VICTOR PEREIRA DA SILVA RIBEIRO e GRACILEIDE PEREIRA DA 
SILVA em desfavor de EDER DA SILVA RIBEIRO, que fica CITADO por este edital para tomar conhecimento da existência da 
ação judicial acima descrita, bem como, bem como, para, no prazo de 03 (três) dias, pagar o valor do débito reclamado na inicial, 
provar que a quitação já ocorreu ou justificar a impossibilidade de efetuá-la, sob pena de protesto judicial da decisão, além de ser 
decretada a sua prisão (§§ 1º e 3º do art. 528 do NCPC) pelo prazo de até 60 (sessenta) dias, conforme disposto no art. 19 da 
Lei nº. 5.478/68, uma vez que se trata de norma especial, a qual prevalece sobre a norma geral. E para que chegue ao 
conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, o MM. Juiz mandou expedir o presente Edital que deverá ser 
publicado uma vez no Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal de Justiça deste Estado, e afixado uma via no placar do Fórum 
local. Palmas/TO, 14 de abril de 2021, Selma T. A. Marçal - Técnica Judiciária o digitou. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 20 DIAS 
Autos nº 0018197-44.2017.8.27.2729 O Excelentíssimo Doutor LUCIANO ROSTIROLLA, MM(a) Juiz(a) de Direito da Primeira 
Vara de Família e Sucessões da Comarca de Palmas, Estado do Tocantins, na forma da Lei, etc FAZ SABER a todos que por 
este Juízo e respectivo Cartório, se processam os autos da Ação de Ação de Alimentos , registrada sob n.º 0012531-
28.2018.8.27.2729, interposta por ROSANGELA BARROS DE OLIVEIRA e ADRIELLY LOHANY BARROS DOS SANTOS em 
desfavor de JAILSON ALENCAR DOS SANTOS, que fica CITADO por este edital para tomar conhecimento da existência da 
ação judicial acima descrita, CIENTIFICANDO-LHE que o prazo de resposta é de 15 (quinze) dias, tendo início no o dia útil 
seguinte ao fim da dilação assinalada (art. 231, IV, c/c art. 335, III, do CPC/2015). E para que chegue ao conhecimento de todos 
e ninguém possa alegar ignorância, o MM. Juiz mandou expedir o presente Edital que deverá ser publicado uma vez no Diário da 
Justiça Eletrônico do Tribunal de Justiça deste Estado, e afixado uma via no placar do Fórum local. Palmas/TO 21/05/2021, 
selma T. A. Marçal - Técnica Judiciária o digitou. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 20 DIAS 
Autos nº 0023271-45.2018.827.2729 O Excelentíssimo Doutor LUCIANO ROSTIROLLA, MM(a) Juiz(a) de Direito da Primeira 
Vara de Família e Sucessões da Comarca de Palmas, Estado do Tocantins, na forma da Lei, etc FAZ SABER a todos quanto o 
presente Edital virem ou conhecimento dele tiverem, que por este Juízo e respectivo Cartório, se processaram os autos da ação 
supramencionada, cuja sentença de mérito, transitada em julgado em, declarou em definitivo a interdição civil de EUZIRENE 
PAULINA DA SILVA AMORIM , em razão de possuir (CID 10, G82.4), tendo sido nomeado(a) como curador(a) para todos os 
atos da vida civil, GERCIONE DA SILVA AMORIM, brasileiro(a), residente e domiciliado(a) na Fazenda Amorim, 0 fazenda - Rua 
18, Quadra 03, Lote, 21 - Taquaralto - 77615000 - Palmas - TO". E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou o(a) 
MM(a). Juiz(a), expedir o presente Edital, que deverá ser publicado por três vezes, com intervalos de 10(dez) dias, no Diário da 
Justiça Eletrônico do Tribunal de Justiça deste Estado, e afixado uma via no placar do Fórum local. Palmas/TO, 21/05/2021. Eu, 
SELMA TERRA ALVES MARÇAL, digitei. 
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EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 20 DIAS 
Autos n.º: 5000347-38.2011.8.27.2716 O Excelentíssimo Doutor LUCIANO ROSTIROLLA, MM(a) Juiz(a) de Direito da Primeira 
Vara de Família e Sucessões da Comarca de Palmas, Estado do Tocantins, na forma da Lei, etc.  FAZ SABER a todos que por 
este Juízo e respectivo Cartório, se processam os autos da Ação de Procedimento Comum Cível , registrada sob n.º 5000347-
38.2011.8.27.2716, interposta por JANDIRA FRANCISCO RIBEIRO em desfavor de CLAUDIO CERQUEIRA PINTO, que 
fica CITADO por este edital para tomar conhecimento da existência da ação judicial acima descrita, bem como para, em 15 
(quinze) dias,  sob pena de serem tidos como verdadeiros os fatos articulados pela autora, conforme previsão do art. 344 do 
Código de Processo Civil, em razão de a Parte Promovente ter afirmado não saber o lugar onde a Parte Promovida se encontra. 
E para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, o MM. Juiz mandou expedir o presente Edital 
que deverá ser publicado uma vez no Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal de Justiça deste Estado, e afixado uma via no 
placar do Fórum local. Palmas/TO, 21 de maio de 2021, Selma T. A. Marçal - Técnica Judiciária o digitou. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 20 DIAS 
Autos n.º: 5001304-29.2013.827.2729 O Excelentíssimo Doutor LUCIANO ROSTIROLLA, MM(a) Juiz(a) de Direito da Primeira 
Vara de Família e Sucessões da Comarca de Palmas, Estado do Tocantins, na forma da Lei, etc.  FAZ SABER a todos que por 
este Juízo e respectivo Cartório, se processam os autos da Ação de Procedimento Comum Cível , registrada sob n.º 5001304-
29.2013.8.27.2729, interposta por MAURO FERNANDES RODRIGUES em desfavor de ANTONIO GOMES DA SILVA, que fica 
CITADO por este edital para tomar conhecimento da existência da ação judicial acima descrita, bem como para, em 15 (quinze) 
dias, oferecer contestação, sob pena de revelia, em razão de a Parte Promovente ter afirmado não saber o lugar onde a Parte 
Promovida se encontra. E para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, o MM. Juiz mandou 
expedir o presente Edital que deverá ser publicado uma vez no Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal de Justiça deste Estado, 
e afixado uma via no placar do Fórum local. Palmas/TO, 21 de maio de 2021, Selma T. A. Marcal - Técnica Judiciária o digitou. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 20 DIAS 
Autos n.º: 0001201-34.2018.8.27.2729 O Excelentíssimo Doutor LUCIANO ROSTIROLLA, MM(a) Juiz(a) de Direito da Primeira 
Vara de Família e Sucessões da Comarca de Palmas, Estado do Tocantins, na forma da Lei, etc FAZ SABER a todos que por 
este Juízo e respectivo Cartório, se processam os autos da Ação de Ação de Alimentos , registrada sob n.º 0012531-
28.2018.8.27.2729, interposta por ROSANGELA BARROS DE OLIVEIRA e ADRIELLY LOHANY BARROS DOS SANTOS em 
desfavor de JAILSON ALENCAR DOS SANTOS, que fica CITADO por este edital para tomar conhecimento da existência da 
ação judicial acima descrita, CIENTIFICANDO-LHE que o prazo de resposta é de 15 (quinze) dias, tendo início no o dia útil 
seguinte ao fim da dilação assinalada (art. 231, IV, c/c art. 335, III, do CPC/2015). E para que chegue ao conhecimento de todos 
e ninguém possa alegar ignorância, o MM. Juiz mandou expedir o presente Edital que deverá ser publicado uma vez no Diário da 
Justiça Eletrônico do Tribunal de Justiça deste Estado, e afixado uma via no placar do Fórum local. Palmas/TO 21/05/2021, Eu 
Técnica Judiciária o digitou. 
 

Editais de publicações de sentenças de interdição 
 EDITAL DE PUBLICAÇÃO E INTIMAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO COM PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS 
Autos n.º:  0038951-36.2019.8.27.2729 O Excelentíssimo Doutor LUCIANO ROSTIROLLA, MM(a) Juiz(a) de Direito da Primeira 
Vara de Família e Sucessões da Comarca de Palmas, Estado do Tocantins, na forma da Lei, etc.  FAZ SABER a todos quanto o 
presente Edital virem ou conhecimento dele tiverem, que por este Juízo e respectivo Cartório, se processaram os autos da ação 
supramencionada, cuja sentença de mérito, transitada em julgado em 02/02/2021, declarou em definitivo a interdição civil de 
GERCILIO SILVA MACHADO,  em razão de possuir debilidade fisica e menteal, tendo sido nomeado(a) como curador(a) para 
todos os atos da vida civil, SOLANGE MARIA DA SILVA ARAÚJO, brasileiro(a), residente e domiciliado(a) na Quadra 1106 Sul, 
Alameda 10, Casa 07, município de Palmas TO. E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou o(a) MM(a). Juiz(a), 
expedir o presente Edital, que deverá ser publicado por três vezes, com intervalos de 10(dez) dias, no Diário da Justiça 
Eletrônico do Tribunal de Justiça deste Estado, e afixado uma via no placar do Fórum local. Palmas/TO, 14 de abril de 2021. Eu, 
Selma T. A. Marçal-Técnica Judiciária o digitei. 
 
 EDITAL DE PUBLICAÇÃO E INTIMAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO COM PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS 
Autos n.º:  0034701-28.2017.8.27.2729 FAZ SABER a todos quanto o presente Edital virem ou conhecimento dele tiverem, que 
por este Juízo e respectivo Cartório, se processaram os autos da ação supramencionada, cuja sentença de mérito, transitada em 
julgado em 17/09/2019, declarou em definitivo a interdição civil de ANTONIO PEREIRA RÊGO,  em razão de possuir (CID-10 
G30) e (CID S- 72), tendo sido nomeado(a) como curador(a) para todos os atos da vida civil, NICODEMOS PEREIRA RÊGO e 
IVONE PEREIRA REGO, brasileiro(a), residente e domiciliado(a) no . E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou o(a) 
MM(a). Juiz(a), expedir o presente Edital, que deverá ser publicado por três vezes, com intervalos de 10(dez) dias, no Diário da 
Justiça Eletrônico do Tribunal de Justiça deste Estado, e afixado uma via no placar do Fórum local. Palmas/TO 21 de maio  de 
2021, Eu, Técnica Judiciária o digitei. 
 
EDITAL DE PUBLICAÇÃO E INTIMAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO COM PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS 
Autos n.º:  0033739-34.2019.8.27.2729 O Excelentíssimo Doutor LUCIANO ROSTIROLLA, MM(a) Juiz(a) de Direito da Primeira 
Vara de Família e Sucessões da Comarca de Palmas, Estado do Tocantins, na forma da Lei, etc.  FAZ SABER a todos quanto o 
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presente Edital virem ou conhecimento dele tiverem, que por este Juízo e respectivo Cartório, se processaram os autos da ação 
supramencionada, cuja sentença de mérito, transitada em julgado em 10/09/2020, declarou em definitivo a interdição civil de 
MARIA JOSE MILHOMEM DOS SANTOS,  em razão de possuir demência vascular, paralisia cerebral, tendo sido nomeado(a) 
como curador(a) para todos os atos da vida civil, JOSÉ MILHOMEM SANTOS, brasileiro(a), residente e domiciliado(a) na Qd.105 
Norte, Al. Buritis, QI 04, LT 32, Casa 04, Palmas - TO . E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou o(a) MM(a). 
Juiz(a), expedir o presente Edital, que deverá ser publicado por três vezes, com intervalos de 10(dez) dias, no Diário da Justiça 
Eletrônico do Tribunal de Justiça deste Estado, e afixado uma via no placar do Fórum local. Palmas/TO 21 de maio  de 2021, Eu, 
Técnica Judiciária o digitei. 
 
EDITAL DE PUBLICAÇÃO E INTIMAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO COM PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS 
Autos n.º: 0026649-43.2017.8.27.2729 O Excelentíssimo Doutor LUCIANO ROSTIROLLA, MM(a) Juiz(a) de Direito da Primeira 
Vara de Família e Sucessões da Comarca de Palmas, Estado do Tocantins, na forma da Lei, etc FAZ SABER a todos quanto o 
presente Edital virem ou conhecimento dele tiverem, que por este Juízo e respectivo Cartório, se processaram os autos da ação 
supramencionada, cuja sentença de mérito, transitada em julgado em 03/03/2020, declarou em definitivo a interdição civil de 
JULYANNE ANGELICA RODRIGUES DE SOUZA FONTOURA ,  em razão de possuir hipotireoidismo (CID F90.1), autismo (CID 
F84), retardo mental grave (F72) e transtorno hipercinético de conduta (E039), tendo sido nomeado(a) como curador(a) para 
todos os atos da vida civil, IVANY RODRIGUES ALVES, brasileiro(a), residente e domiciliado(a) no Quadra 508 Norte, Alameda 
02, HM2, Lote 01, Residencial San Pietro, Bloco B, apartamento 306 B, Palmas/TO. E para que ninguém possa alegar 
ignorância, mandou o(a) MM(a). Juiz(a), expedir o presente Edital, que deverá ser publicado por três vezes, com intervalos de 
10(dez) dias, no Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal de Justiça deste Estado, e afixado uma via no placar do Fórum local. 
Palmas/TO 21 de maio  de 2021, Eu, Técnica Judiciária o digitei. 
 
EDITAL DE PUBLICAÇÃO E INTIMAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO COM PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS 
Autos n.º: 0020231-26.2016.8.27.2729 O Excelentíssimo Doutor LUCIANO ROSTIROLLA, MM(a) Juiz(a) de Direito da Primeira 
Vara de Família e Sucessões da Comarca de Palmas, Estado do Tocantins, na forma da Lei, etc FAZ SABER a todos quanto o 
presente Edital virem ou conhecimento dele tiverem, que por este Juízo e respectivo Cartório, se processaram os autos da ação 
supramencionada, cuja sentença de mérito, transitada em julgado em 31/10/2019, declarou em definitivo a interdição civil de 
ADELSA TAVARES DE SOUSA NETA,  em razão de possuir CD10 F-70.0, tendo sido nomeado(a) como curador(a) para todos 
os atos da vida civil, TEREZINHA DE JESUS TAVARES DOS SANTOS BRITO, brasileiro(a), residente e domiciliado(a) no Rua 
25-A, Quadra 74, Lote 04, Taquaruçu, Palmas/TO. E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou o(a) MM(a). Juiz(a), 
expedir o presente Edital, que deverá ser publicado por três vezes, com intervalos de 10(dez) dias, no Diário da Justiça 
Eletrônico do Tribunal de Justiça deste Estado, e afixado uma via no placar do Fórum local. Palmas/TO 21 de maio  de 2021, Eu, 
Técnica Judiciária o digitei. 
 
EDITAL DE PUBLICAÇÃO E INTIMAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO COM PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS 
Autos n.º: 0019256-33.2018.827.2729 O Excelentíssimo Doutor LUCIANO ROSTIROLLA, MM(a) Juiz(a) de Direito da Primeira 
Vara de Família e Sucessões da Comarca de Palmas, Estado do Tocantins, na forma da Lei, etc FAZ SABER a todos quanto o 
presente Edital virem ou conhecimento dele tiverem, que por este Juízo e respectivo Cartório, se processaram os autos da ação 
supramencionada, cuja sentença de mérito, transitada em julgado em 06 de setembro de 2018, declarou em definitivo a 
interdição civil de MARIA VITÓRIA ANTÔNIA FERNANDES PEREIRA GONZAGA DA SILVA , em razão de possuir hidrocefalia 
(CID - 10G919), retardo mental (CID - 10F78), diabetes mellitus (CID - 10E11) e obesidade (CID - 10E66 , tendo sido 
nomeado(a) como curador(a) para todos os atos da vida civil, JOSECY PEREIRA DA SILVA, brasileiro(a), residente e 
domiciliado(a) na Rua Belém, Quadra 48, Lote 16, 16 - - AURENY II - 77000000 - Palmas - TO". E para que ninguém possa 
alegar ignorância, mandou o(a) MM(a). Juiz(a), expedir o presente Edital, que deverá ser publicado por três vezes, com 
intervalos de 10(ddez) dias, no Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal de Justiça deste Estado, e afixado uma via no placar do 
Fórum local. Palmas/TO 21 de maio  de 2021, Eu, Técnica Judiciária o digitei. 
 
EDITAL DE PUBLICAÇÃO E INTIMAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO COM PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS 
Autos n.º: 0001201-34.2018.8.27.2729 O Excelentíssimo Doutor LUCIANO ROSTIROLLA, MM(a) Juiz(a) de Direito da Primeira 
Vara de Família e Sucessões da Comarca de Palmas, Estado do Tocantins, na forma da Lei, etc FAZ SABER a todos quanto o 
presente Edital virem ou conhecimento dele tiverem, que por este Juízo e respectivo Cartório, se processaram os autos da ação 
supramencionada, cuja sentença de mérito, transitada em julgado em 30/03/2020, declarou em definitivo a interdição civil de 
CARMEM ABEGAIR IBALDO TRINDADE,  em razão de possuir a CID. 1.10 - Hipertensão essencial (primária), I64 - Acidente 
vascular cerebral, não especificado como hemorrágico ou isquêmico, TOS - Fratura da coluna, nível não especificado e G30 - 
Doença de Alzheimer, tendo sido nomeado(a) como curador(a) para todos os atos da vida civil, SUYAN TRINDADE OLIVEIRA, 
brasileiro(a), residente e domiciliado(a) QD. 108 Norte, Alameda 14, Lote 32 - Palmas-TO . E para que ninguém possa alegar 
ignorância, mandou o(a) MM(a). Juiz(a), expedir o presente Edital, que deverá ser publicado por três vezes, com intervalos de 
10(dez) dias, no Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal de Justiça deste Estado, e afixado uma via no placar do Fórum local. 
Palmas/TO 21 de maio  de 2021, Eu, Técnica Judiciária o digitei. 
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2ª vara criminal 

Editais de intimações de sentença com prazo de 90 dias 
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA  
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA COM PRAZO DE 90 (NOVENTA) DIAS 
AUTOS Nº 00223101220158272729 
Juizo da 2ª Vara Criminal de Palmas 
AÇÃO PENAL - Procedimento Ordinário 
Acusada: MAURICIO NUNES 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) MAURÍCIO NUNES DA SILVA, brasileiro, solteiro (união estável), operador de máquinas pesadas, nascido 
aos 23/08/1988, natural de Rondon do Pará-TO, filho de Ivanelde Nunes da Silva, atualmente em local incerto e não sabido, com 
prazo de 90 (noventa) dias, a fim de cientificar-lhe da SENTENÇA proferida nos autos da AÇÃO PENAL n.º 0022310-
12.2015.8.27.2729, cujo resumo/teor segue transcrito: "FUNDAMENTAÇÃO: Do processo em ordem Os sujeitos processuais não 
alegaram a existência de preliminares. Observo, numa atuação de ofício, que as condições de procedibilidade e os pressupostos 
processuais, pautados pelas garantias constitucionais, foram devidamente respeitados. 2. 2- Da matéria de fundo 2.2.1 - Da 
materialidade, autoria e o juízo de adequação jurídico-penal do primeiro fato descrito na exordial acusatória (art. 157, §2º, incisos 
I e II, do Código Penal) O Órgão Acusador descreveu na inicial acusatória que os denunciados, por volta das 21h30min do dia 
12/07/2015, no endereço residencial Rua P7, Quando 17, Lote 08, Setor Sul, Taquaralto, nesta Capital, agindo consciente e 
voluntariamente, mediante grave ameaça, em conluio de vontades, com emprego de arma de fogo, subtraíram, para si, um 
veículo Toyota/Corolla XEI, 2.0, Flex, 16V Automático, cor branca, placa OYB-0450, ano/modelo 2014/2015, aparelho celular, 
carteira de bolso com a quantia de R$500,00 (quinhentos reais) em espécie, documentos pessoais, documentos do veículo, 
cartões de banco pertencentes a vítima Robson Rodrigues Messias de Oliveira. Quanto à materialidade e autoria, é regra básica 
no processo penal, diante do princípio da não-culpabilidade, a necessidade de o Órgão Acusador demonstrar, com provas 
suficientes produzidas sobre o crivo do contraditório e da ampla defesa, ao Estado-juiz, a existência do fato descrito na denúncia 
e quem o praticou. Muito bem, nota-se, no caso em tela, que o Ministério Público demonstrou, ao longo da instrução, com 
elementos concretos nos autos, a materialidade e a autoria do primeiro fato descrito na inicial acusatória. [...] Pois bem. Apesar 
das palavras transcritas acima das testemunhas de defesa e interrogatório do acusado Maurício, as declarações da vítima e o 
depoimento das testemunhas Sr. Francisco José Nogueira, dos policiais militares Samuel, Nirley e Rodrigo, bem como os demais 
elementos probatórios colhidos informam que Maurício Nunes da Silva foi um dos autores do delito narrado na denúncia. 
Convém ressaltar que a vítima foi categórica em apontar o acusado Maurício como um dos autores do assalto. A vítima, 
contundentemente, afirma que reconhece Maurício como sendo um dos autores do fato, bem como as demais testemunhas 
ouvidas em juízo corroboram as palavras da vítima, afirmando que a mesma relatou a dinâmica delituosa empreendida pelo 
acusado Maurício. Observa-se, porém, que a defesa técnica do acusado Maurício solicitou, em suas alegações finais, absolvição 
do réu em razão da fragilidade das provas apresentadas em desfavor do acusado. Afirma a defesa técnica que no dia dos fatos o 
acusado Maurício estava com amigos em uma pescaria, passou pela orla de Porto Nacional, posteriormente foi até a casa do Sr. 
Clodomir, com quem ficou conversando até por volta das 21h, e quando se dirigia para casa, recebeu ligação de Wallison lhe 
pedindo ajuda para buscar gasolina para o carro de um amigo que estava na residência de Wallison, sendo que ao retornar do 
posto de combustíveis foi preso juntamente com Wallison. Relata a defesa técnica que os fatos narrados acima são coerentes, 
verossímeis e corroborados pelas testemunhas que confirmam a versão apresentada pelo acusado. Relata ainda a defesa 
técnica constituída que a testemunha arrolada pela acusação Sr. Francisco José Nogueira, durante o reconhecimento realizado 
em audiência, apontou pessoa diversa dos acusados, qual seja, um estagiário de direito que participou do ato de 
reconhecimento. Aduz, também, que após promover a apreensão dos suspeitos, a polícia militar divulgou as fotos dos detidos via 
whatsapp, sendo que ao chegar à delegacia, a vítima e seu sogro, já com a afirmação das autoridades de que se tratava dos 
assaltantes, "reconheceram" os acusados. Contudo, conforme já exposto acima, as teses da defesa técnica não encontram 
necessário respaldo no processo. Nota-se, inicialmente, que realmente em juízo o sogro da vítima. Sr. Francisco, em juízo 
apontou pessoa diversa do acusado durante o ato de reconhecimento. Contudo, o reconhecimento realizado na fase policial pelo 
Sr. Francisco, sogro da vítima, juntamente com os depoimentos firmes e harmônicos prestados pela testemunha, pela vítima e 
demais testemunhas em juízo, demonstram-se suficientes e hábeis a fundamentar um decreto condenatório, até mesmo porque 
a vítima, Sr. Robson, alegou em juízo que realizou de imediato o reconhecimento dos autores do fato no momento em que eles 
desciam da viatura na delegacia. Afirmou a vítima que "primeiro desceu da viatura um rapaz branco e não foi reconhecido, que 
logo após desceram dois acusados e foram reconhecidos de imediato. Que primeiro reconheceu Maurício e depois Wallison". [...] 
2.2.2 - Materialidade, autoria e o juízo de adequação jurídico-penal do primeiro fato descrito na exordial acusatória (artigo 16, 
inciso I, da Lei nº 10.826/2003 ) O Ministério Público afirmou, também, na peça inicial, que em busca realizada pelo interior do 
veículo, foi encontrada uma espingarda calibre .20, sem marca e sem numeração aparente, com 07 (sete) munições calibre .20 e 
.22, além de duas armas brancas. A materialidade, no caso em apreço, apresenta-se confirmada pela presença do Auto de 
Exibição e Apreensão de fl. 03/P_FLAGRANTE1/Evento 01, bem como do Laudo Pericial de Eficiência em arma de fogo (Evento 
14/Inquérito Policial), bem como pelo depoimento das testemunhas em juízo, além do interrogatório dos acusados. Convém 
acentuar, ainda, que a arma e as munições apreendidas tiveram seu potencial ofensivo comprovado por meio de laudo de exame 
pericial de eficiência em arma de fogo, onde os peritos constataram que: "(...) Após a realização de disparos livres com munição 
a ela adequada, a arma respondeu positivamente aos testes; estando Apta para efetuar disparos, podendo causar lesões 
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perfuro-contusa e até mesmo a morte (...)". (Laudo Pericial Evento 14/Inquérito Policial). Quanto à autoria, é regra básica no 
processo penal, diante do princípio da não-culpabilidade, a necessidade do Órgão Acusador evidenciar, com provas suficientes 
ao Estado-juiz, se o acusado realmente participou efetivamente da prática do segundo fato descrito na inicial. No caso em tela, 
verifica-se que o Ministério Público demonstrou, ao longo da instrução, com elementos concretos nos autos, que os acusados 
praticaram o segundo fato descrito na denúncia. Constata-se, nos autos, pelo depoimento da testemunha de acusação PM 
Samuel Jungles, que dentro do veículo em que estavam os acusados foi encontrada uma espingarda calibre 20 desmontada. 
Também a testemunha PM Nirley Castro informou que a equipe que cercou o Gol vermelho informou que encontrou uma arma 
desmontada dentro do carro, mas não sabe informar qual arma era. Já o policial militar Rodrigo Paes, em juízo, corroborando as 
palavras das testemunhas acima, confirmou que dentro do Gol foi encontrada a espingarda calibre 20 desmontada e não 
municiada, a qual estava no banco de trás do veículo. Por outro lado, observa-se que o denunciado Walisson, utilizando seu 
direito constitucional de autodefesa, sobre o segundo fato imputado, em juízo esclareceu que Maurício desviou quando viu a 
polícia, pois tinha uma espingarda debaixo do banco do carro, e afirmou, ainda, o denunciado Walisson que sabia da arma, pois 
Maurício havia comentado a respeito dela, que a levaria para a fazenda. Outrossim, o acusado Maurício, ao ser interrogado 
perante este juízo, confirmou que no momento da abordagem fora apreendida uma faca pequena, um facão sem ponta e uma 
espingarda desmontada no bagageiro, atrás do banco, e que a arma estava desmontada pois ia levá-la para arrumar em Porto. 
Destarte, não resta dúvida que os acusados Maurício e Wallison estavam portando espingarda calibre .20 sem marca e sem 
numeração aparente, além de sete munições, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Por 
outro lado, constata-se que a defesa técnica, em alegações finais orais, requereu a absolvição do réu por insuficiência de provas. 
Contudo, ao contrário do que alega a defesa técnica, nota-se que há nos autos provas seguras e convincentes que ensejam a 
condenação dos acusados. Vale asseverar que a conduta de portar arma de fogo, pouco importando seja ela de uso permitido, 
restrito ou proibido, sem marca e sem numeração aparente, enseja a aplicação da mesma pena prevista para o delito de porte 
ilegal de arma de fogo de uso restrito, posto que pressupõe maior lesão à incolumidade pública, vez que inviabiliza a sua 
identificação, quebrando, assim, o sistema de controle de armas. Insta pontuar, ainda, que, por se tratar de crime de mera 
conduta e de perigo abstrato, basta que o agente porte, transporte, ceda, ainda que gratuitamente, empreste ou remeta a alguém 
arma de fogo sem marca e sem numeração aparente, para que o crime do art. 16, I, do CP esteja consumado. Quanto ao juízo 
de adequação ou valoração jurídico-penal da conduta dos acusados demonstrada acima, constata-se que ela se amolda 
perfeitamente no tipo descrito no artigo 16, I, da Lei 10.826/2003. As provas carreadas aos autos demonstraram que os 
acusados Maurício Nunes da Silva e Wallison Almeida Rosa portavam uma espingarda calibre .20, sem marca e sem numeração 
aparente, com 07 (sete) munições calibre .20 e .22, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. 
No mais, houve a adequação típica do fato praticado tendo em vista a chamada tipicidade conglobante, pois foi violado, com a 
conduta do mencionado acusado, bem jurídico relevante tutelado pela sociedade. Insta assinalar que também foi violado, com a 
conduta do acusado, bem preservado pela sociedade, pois o patrimônio tem proteção legal e legitimidade social. No caso em 
análise, constata-se que não consta nenhuma excludente de ilicitude. [...] PROCEDÊNCIA DO PEDIDO: Condeno os acusados 
Maurício Nunes da Silva e Wallison Almeida Rosa pela prática dos crimes dispostos no art. 157, §2º, inciso I e II, c/c art. 16, 
inciso I, do Código Penal Brasileiro. [...] Da fixação das penas privativa de liberdade de multa com relação ao delito de roubo 
duplamente majorado praticado pelo acusado Maurício Nunes da Silva: [...] Diante das circunstâncias judiciais analisadas e 
valoradas acima, a pena-base deve ser fixada em 04 (quatro) anos de reclusão. Na segunda fase, não concorre qualquer 
circunstância agravante ou atenuante. Assim, fixo provisoriamente a pena em 04 (quatro) anos de reclusão. Na terceira fase, 
nota-se a existência de duas causas de aumento de pena. Assim, à luz da sumula 443 do STJ, a qual orienta que "o aumento na 
terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para 
a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes", considerando no caso dos autos a existência de apenas duas 
pessoas em concurso, bem como utilização de uma arma de fogo, acrescento 1/3 à pena provisória, fixando-a em 05 (cinco) 
anos e 04 (quatro) meses de reclusão. Quanto à aplicação da pena de multa, considerando todas as circunstâncias analisadas 
nos parágrafos acima, comino para a acusada a pena de multa de 15 (quinze) dias-multa, na razão de 1/30 do salário-mínimo 
vigente ao tempo do fato, diante dos indicativos da capacidade econômica do réu. [...] Da fixação das penas privativa de 
liberdade e de multa com relação ao delito de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito praticado pelo acusado Maurício Nunes 
da Silva: [...] Quanto à aplicação da pena de multa, considerando todas as circunstâncias analisadas nos parágrafos acima, 
comino para a acusada a pena de multa de 15 (quinze) dias-multa, na razão de 1/30 do salário-mínimo vigente ao tempo do fato, 
diante dos indicativos da capacidade econômica do réu. [...] Do concurso material com relação ao delito de roubo duplamente 
majorado e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito com relação ao sentenciado Maurício Nunes da Silva: Em relação aos 
dois delitos de roubo duplamente majorado e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, aplicável a regra do concurso material, 
estabelecida no art. 69, do Código Penal Brasileiro. Somando-se as penas, resta definitivamente fixada ao sentenciado a pena 
de 07 (sete) anos de reclusão, a ser cumprido no regime semiaberto, na Cadeia Pública de Palmas/TO, nos termos do art. 33, 
§2º, alínea "b", do CPB. Condeno ainda o acusado à pena de multa já fixada acima. [...]". LUIZ ZILMAR DOS SANTOS PIRES- 
Juiz de Direito." Palmas, aos 14/05/2021. Eu, DOMINIQUE FALCÃO MARTINS, digitei e subscrevo. 
 

3ª vara da família e sucessões 

Editais de intimações com prazo de 30 dias 
EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE ALTERAÇÃO DO REGIME DE BENS DO CASAMENTO - COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS  
Autos n.º:0046393-19.2020.8.27.2729  
Ação: Alteração do Regime de Bens 
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Requerente: CARLOS DO NASCIMENTO FILHO 
Requerido(a):PROCESSO SEM PARTE REU 
O Excelentíssimo NELSON COELHO FILHO, MM Juiz de Direito em substituição automática desta Terceira Vara de Família e 
Sucessões da Comarca de Palmas, Estado do Tocantins, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a todos quanto o presente Edital 
virem ou conhecimento dele tiverem, torna-se público que por este Juízo e respectivo cartório processam os autos da Ação de 
Alteração de Regime de Bens de nº 0046393-19.2020.8.27.2729  que Carlos do Nascimento Filho, brasileiro, nascido aos 
14/12/1978, CPF sob o n.º 892.050.731-72, natural de Ariquemes/RO, filho de Carlos do Nascimenro e Maria de Lourdes do 
Nascimento; e Crislane Conceição da Silva, brasileira, nascida aos 28/07/1995, CPF sob o n.º 017.302.642- 71, natural de 
Altamira/PA, filha de Sebastião Alves da Silva e Maria Nilda da Conceição da Silva, ingressaram com Ação de Alteração de 
Regime de Bens do Casamento almejando alterar o regime de bens de: SEPARAÇÃO DE BENS para COMUNHÃO 
PARCIAL DE BENS. E em atendimento ao § 1º do art. 734 do CPC e 1.639, §2º do Código Civil, para dar publicidade a todos e 
que ninguém possa alegar ignorância, mandou o(a) MM(a). Juiz(a), Juízo da 3ª Vara da Família e Sucessões de Palmas expedir 
o presente Edital, para divulgar a pretendida alteração do regime de bens, que deverá ser publicado no Diário Eletrônico e Jornal 
de grande ciculação com prazo de trinta dias. Eu, Daniela Fonseca Cavalcante França, Escrivã Judicial, que digitei e conferi. 
Palmas/TO, 17/05/2021. 
 

Editais de citações com prazo de 20 dias 
 EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS 
O(A) Excelentíssimo(a) Doutor(a) NELSON COELHO FILHO, MM.(ª) Juiz(a) de Direito Na 3ª Vara de Família e Sucessões da 
Comarca de Palmas/TO,  na forma da Lei, etc. FAZ SABER a todos quanto o presente Edital virem ou conhecimento dele 
tiverem, que por este Juízo e respectivo Cartório se processam os autos da  Ação supra identificada em que MARIA DO 
SOCORRO SILVA move(m) em face de MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO, que se encontra em local incerto ou não sabido, 
e que por meio deste edital fica(m) o(s) mesmo(a) CITADO(S) dos termos da presente ação  para, querendo, oferecer resposta à 
presente Ação  no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 335, III, c/c o art. 231, ambos do CPC, sob pena de ser 
considerada revel conforme o disposto no art. 344 do CPC.  E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou o MM. Juiz, 
expedir o presente Edital, que será publicado na forma da lei. Eu, Jabeis de Sousa Miranda, Escrivã(o) que digitei. Palmas, 
24/03/2021.  
 

Editais de citações com prazo de 30 dias 
 EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
O Excelentíssimo Doutor NELSON COELHO FILHO, MM.Juiz de Direito em substituição automática na 3ª Vara de Família e 
Sucessões da Comarca de Palmas/TO, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a todos quanto o presente Edital virem ou 
conhecimento dele tiverem, que por este Juízo e respectivo Cartório se processam os autos da  Ação de Inventário de 
nº 00440680820198272729 em que se processam os bens deixados por TERUKO TSONODA e, em razão da informação que o 
herdeiro reside no Japão há mais de quinze anos, determinou-se a presente citação por edital de SILVIO ROBERTO HISATOYO 
TSUNODA, brasileiro, divorciado, soldador, nascido em 15.05.1959, 61 anos, portador do CPF nº 174.316.701-68, RG nº 
169.814 SSP/MT, sem endereço eletrônico, domiciliado no Japão e que por meio deste edital fica o mesmo CITADO dos 
termos da presente ação  para, querendo, oferecer resposta à presente Ação  no prazo de 15 (quinze) dias.  E para que ninguém 
possa alegar ignorância, mandou o(a) MM(a). Juiz(a), expedir o presente Edital, que será publicado na forma da lei. Eu, Daniela 
Fonseca Cavalcante França, Escrivã Judicial, que digitei. 
 

Juizado especial cível e criminal - norte 

Editais de citações com prazo de 20 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO DO DESPACHO COM PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS 
MÁRCIO BARCELOS COSTA, Juiz de Direito do 3° Juizado Especial Cível e Criminal, no uso de suas atribuições legais e na 
forma da lei... 
FAZ SABER a todos que o presente edital virem ou que dele conhecimento tiverem que, por este meio CITA a parte abaixo 
identificada para o disposto no campo finalidade: 
AUTOS Nº: 0008851-98.2019.8.27.2729/TO 
CHAVE Nº: 223764241019 
CLASSE DA AÇÃO: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL 
EXEQUENTE: CENTRO DE TREINAMENTO E CAPAC. PROF. EM BELEZA DO TOCANTINS 
ADVOGADOS: AUGUSTO DA SILVA BESERRA BRITO 
EXECUTADO: ELIEL DA SILVA SOUSA 
ADVOGADO: NÃO CONSTITUÍDO 
FINALIDADE: CITAÇÃO do executado ELIEL DA SILVA SOUSA, brasileiro/ra, ESTADO CIVIL, portador do RG n° 814472 
SSP/TO, inscrito/ta no CPF sob o n° 012.332.781-42, atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome ciência da parte 
expositiva do DESPACHO disponibilizado no evento 4, no prazo de 3 (três) dias. DESPACHO: "(...)Determino a citação da parte 
devedora, certificando-se a hora, para que pague, no prazo de 03 (três dias) dias, o principal e demais cominações legais, ou 
ofereça bens à penhora, suficientes para assegurar a totalidade do débito, obedecendo o art. 835 do NCPC. Não realizando o 
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pagamento no prazo assinalado, proceda-se a penhora de tantos e quaisquer bens na posse do mesmo, quantos necessários 
até atingir o valor do débito. Recaindo a penhora sobre (i) bens móveis ou semoventes nomeie-se depositário o devedor ou a 
quem ele indicar; (ii) bens imóveis, intime-se o cônjuge do(a) devedor(a), procedendo-se à imprescindível avaliação do 
bem(ns).Cientifique-se a parte devedora que poderá opor embargos à execução quando da sessão conciliatória, que será 
designada, ou, caso reconheça o débito, poderá efetuar o pagamento de 30% (trinta por cento) do valor total e requerer o 
parcelamento em até 06 (seis) parcelas(...). Palmas - TO, 07/03/2019. José Maria Lima - Juiz de Direito" Valor do débito: R$ 
6.757,13 (Seis mil, setecentos e cinquenta e sete reais e treze centavos). 
 

Vara de execuções fiscais e ações de saúde 

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 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado:  MAGEM CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. CNPJ/CPF: 
09.211.552/0001-13,  por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO 
DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº  00010041120208272729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA 
MUNICIPAL, bem como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S). 
20190036417 inscrita em 06/03/2017, referente à TLF;,  cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era de 
R$ 3.133,70 (Três Mil e Cento e Trinta e Três Reais e Setenta 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, 21 de maio de 2021. (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: JUTAI 661 EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA. CNPJ/CPF: 
07.560.958/0001-86, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO 
DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº  00080286120188272729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA 
ESTADUAL, bem como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S). 
J-6451/2017, inscrita em 22/09/2017, referente à DÉBITOS PROCON;  cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito 
executivo era de R$ 21.425,70(vinte e um mil quatrocentos e vinte e cinco reais e setenta 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, 21 de maio de 2021. (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: BRAVO MOTORS COMÉRCIO DE PEÇAS E VEÍCULOS LTDA. 
CNPJ/CPF: 09.550.123/0001-70 e do sócio: ANTONIO DIVINO VIEIRA JUNIOR. CNPJ/CPF: 000.964.547-09 ,  por estar 
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – 
Autos Eletrônico - e-Proc - nº  50377450920138272729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, bem como, para, no 
prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S). C-46/2013, inscrita em 
21/0212013, referente à ICMS; cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 20.225,56(vinte mil 
duzentos e vinte e cinco reais e cinquenta e seis 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 
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na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 21 de 
maio de 2021. (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 sócio : RONALDO DE BARROS BARRETO. CNPJ/CPF: 130.312.361-49,  por estar 
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – 
Autos Eletrônico - e-Proc - nº  50025595620128272729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, bem como, para, no 
prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S). 20110006825, inscrita em 
03/01/2011, referente à TXL; cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 2.365,19 (dois mil 
trezentos e sessenta e cinco 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 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, 21 de 
maio de 2021. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651 
 
 

PEDRO AFONSO 
1ª escrivania cível 

Às partes e aos advogados 
 
Intimação de sentença. 
Autos: 0001377-98.2018.8.27.2733/TO 
Requerente: DALMIRA SANTOS DA SILVA 
Requerido: JANAINA SANTOS DA SILVA 
Ação: Interdição 
SENTENÇA: (...)III- DISPOSITIVO Com essas considerações, DECRETO a INTERDIÇÃO de JANAINA SANTOS DA 
SILVA declarando – a relativamente incapaz de exercer pessoalmente alguns atos da vida civil, nomeando para o munus de sua 
curatela sua mãe DALMIRA SANTOS DA SILVA.  Em conseqüência, EXTINGO o processo com resolução do mérito, nos termos 
do art. 487, I, do Código de Processo Civil. Face o disposto pelo art. 1.773 do Código Civil, lavre-se imediatamente termo de 
compromisso de fiel desempenho do munus, sob pena de responsabilidade civil e criminal, intimando-se o curador para assiná-lo 
em cartório, ressaltando no respectivo termo que o curador não está autorizado a vender bens da interditanda sem autorização 
judicial. Em obediência ao disposto no artigo 755 do CPC, inscreva – se a presente interdição junto ao Registro Civil do 
interditado. Custas pela autora, suspensas na forma do art. 98 e seguintes do Código de Processo Civil, pela concessão dos 
benefícios da justiça gratuita.   Após o trânsito em julgado, arquivem – se com as cautelas de estilo e anotações necessárias. 
Publique – se. Registre – se. Intimem – se. Cumpra – se. Pedro Afonso-TO, data no sistema. 
 
Intimação de sentença. 
Autos: 0002016-82.2019.8.27.2733 
Requerente: TERESA REZENDE TAVARES CRAVEIRO 
Requerido: LUIZ EDUARDO T CRAVEIRO 
Ação: Interdição 
SENTENÇA: (...)DISPOSITIVO. ISTO POSTO, pelo contexto fático e probatório dos autos, com amparo no art. 754 e seguintes 
do CPC, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo 
Civil e DECRETO a INTERDIÇÃO TOTAL do curatelado  EDUARDO TAVARES CRAVEIRO, declarando – o absolutamente 
incapaz de exercer pessoalmente todos e quaisquer atos da vida civil, e limitando os poderes do curador em relação à venda de 
bens, que deverá ser autorizado judicialmente, nomeando para o munus de sua curatela sua genitora TERESA REZENDE 
TAVARES CRAVEIRO. Face o disposto pelo art. 1.773 do Código Civil, lavre-se imediatamente termo de compromisso de fiel 
desempenho do munus, sob pena de responsabilidade civil e criminal, intimando-se a curadora para assiná-lo em cartório, 
ressaltando no respectivo termo que o curador não está autorizado a vender bens do interditando sem autorização judicial.  Em 
obediência ao disposto no artigo 755 do CPC, inscreva – se a presente interdição junto ao Registro Civil do interditado. Defiro a 
gratuidade da justiça. Publique – se. Intimem – se. Cumpra – se. Após o trânsito em julgado, arquivem – se com as cautelas de 
estilo e anotações necessárias. Pedro Afonso - TO, datado e certificado pelo sistema E-proc. 
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PORTO NACIONAL 
1ª vara cível 

Editais 
EDITAL Nº 2789385 - EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
 Doutor CIRO ROSA DE OLIVEIRA - MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível desta cidade e Comarca de Porto Nacional, Estado do 
Tocantins, na forma da lei, etc... FAZ SABER a todos que o presente Edital virem, ou dele conhecimento tiverem, que por este 
Juízo e respectiva Escrivania, processam os autos Processo nº Autos virtuais PROCESSO Nº: ROCESSO Nº: PROCEDIMENTO 
COMUM CÍVEL Nº 0004673-58.2014.8.27.2737/TO - AUTOR: ROSAILDE BATISTA DE MELO - ADVOGADO: ARIEL 
CARVALHO GODINHO (OAB TO5607) - RÉU: SILVIO JOSÉ DOS SANTOS - RÉU: MANOEL JOSE DE MATOS FILHO -
 ADVOGADO: ELISA MARIA PINTO DE SOUZA FALCÃO QUEIROZ (DPE) - RÉU: EVANIRA APARECIDA LAZARO DE 
MORAES - ADVOGADO: MURILO SUDRÉ MIRANDA (OAB TO1536) - nos autos em epígrafe, INTIMAR a  Requerida SILVIO 
JOSÉ DOS SANTOS, brasileiro, casado, corretor de imóveis, inscrito no CPF (019.217.935-70).,  atualmente em lugar incerto e 
não sabido., para tomar ciência do Despacho/Decisão transcrita evento : “DESPACHO/DECISÃO - Intime-se a parte devedora 
com margem ao cumprimento do julgado (preferencialmente via procurador, ou pessoalmente se não o caso), consignando que 
a multa de 10% (CPC, art. 523 §1º) incidirá tão só na hipótese da ausência de quitação no prazo de quinze dias. O mesmo 
tratamento incidirá quanto aos honorários de advogado. Providencie-se o necessário. Int. Porto Nacional, Tocantins. Documento 
eletrônico assinado por ADRIANO GOMES DE MELO OLIVEIRA, Juiz de Direito, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 
11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Instrução Normativa nº 5, de 24 de outubro de 2011. A conferência da autenticidade do 
documento está disponível no endereço eletrônico http://www.tjto.jus.br, mediante o preenchimento do código 
verificador 931427v2 e do código CRC a89e4ca2.”  Tudo conforme Despacho/Decisão evento 100. Para que não aleguem 
ignorância, mandou expedir o presente Edital, que será publicado na forma da lei. INFORMAÇÃO: Informo ainda que os autos 
poderão ser acessados por meio do sitio: eproc.tjto.jus.br / e-Proc 1ª / consulta pública / rito ordinário / nº do processo e 
chave (nr. estes informados acima).  DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Porto Nacional, Estado do Tocantins, 
aos dezenove dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte um (19/05/2021). Eu, Elvanir Matos Gomes, Técnica Judiciária, 
digitei. CIRO ROSA DE OLIVEIRA - Juiz de Direito da 1ª Vara Cível - CERTIDÃO: CERTIFICO E DOU FÉ que afixei uma via do 
presente no placar do fórum local. Porteira dos Auditórios –Técnica Judiciária – Lucimara Pereira Cardoso. Documento eletrônico 
assinado por CIRO ROSA DE OLIVEIRA, Juiz de Direito, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 
2006 e Instrução Normativa nº 5, de 24 de outubro de 2011. A conferência da autenticidade do documento está disponível no 
endereço eletrônico http://www.tjto.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 2789385v2 e do código 
CRC 3a0367db. 20/052021. 
 

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. 00030146720218272737 que a Justiça Pública desta Comarca, como Autora, move 
contra ROGÉRIO DE OLIVEIRA RODRIGUES, CPF nº 068.546.681-74, brasileiro, filho de ENEDINA OLIVEIRA RODRIGUES E 
DE ANTONIO PRIMO RODRIGUES, encontrando-se em lugar incerto, fica então intimado das seguintes proibições, nos termos 
dos artigos 22, da Lei 11340/2006: 1)afastamento do lar; 2)proibição de contato com a ofendida, seus familiares e 
testemunhas, por qualquer meio de comunicação; 3) proibição de frequentar local de trabalho, estudo, lazer, clubes, 
casa de parentes, etc, a fim de preservar a integridade física e psicológica da requerente. As medidas 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, 21/05/2021. Alessandro Hofmann 
T. Mendes- Juiz de Direito. 
 

2ª vara cível 

Editais 
EDITAL DE PRAÇA 
1ª Praça: 07/07/2021 
2ª Praça: 14/07/2021 
Horário: 14:00horas 
Valor do débito: R$  53.236,51 
Ação: Execução Fiscal 
Número: 5000160-74.2005.8.27.2737 
Requerente: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL, CPF 38155222000156 
Requerido: PARENTE & SILVA LTDA e DULCIRENE CAVALCANTE PARENTE 
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O Dr. ELIAS RODRIGUES DOS SANTOS, MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível desta Comarca de Porto Nacional, no uso de 
suas atribuições legais e na forma da Lei etc... FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento 
tiverem que nos autos supra, foi designado o dia 07/07/2021 ás 14:00horas, para a realização da 1ª hasta pública, no átrio do 
Fórum local, situado no Anel Viário, setor central, Porto Nacional - TO, onde a Porteira dos Auditórios levará a público o pregão 
para a venda e arrematação por preço não inferior ao da avaliação, do seguinte bem penhorado do executado, a saber: Imóvel 
urbano, Mat. nº 7.578 - do Livro 02 - Registro Geral de Porto Nacional/TO, tipo terreno, situado entre as Ruas NC-21, NC-
20, NC-17  e Rua Deocleciano Aires da Silva, Setor Nova Capital - Porto Nacional/TO. Onde se acho Edificado um Prédio 
Comercial com área de 336,00(trezentos e trinta e seis metros quadrados) construidos com tijolos rebocados e pintados, 
telha de amianto, piso em cerâmica, portas de blidex e janelas vitral - cujo imóvel avaliado em 540.000(quinhentos e 
quarenta mil reais), ficando como fiel depositária a Executada. Através do presente, ficam intimados os executados 
PARENTE & SILVA LTDA - CNPJ:00320597000151 e DULCIRENE CAVALCANTE PARENTE, CEPF:200.342.452-00, das 
datas das hastas públicas, caso não seja possível sua intimação pessoal. Se não for dado lanço igual ou superior ao da 
avaliação, os bens acima descritos serão levados à 2ª hasta pública no dia 14/07/2021 ás 14:00horas, para a venda a quem 
maior lance oferecer. E, para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente Edital que será publicado na 
forma da lei e afixado uma via no placard do fórum local. DADO E PASSADO nesta Cidade e Comarca de Porto Nacional - TO. 
CERTIDÃO: CERTIFICO E DOU FÉ que afixei uma via do presente no placar do Fórum. 
 
EDITAL DE PRAÇA 
1ª Praça: 19/07/2021 
2ª Praça: 26/07/2021 
Horário:14:00horas 
Valor do débito:R$123.262,44 
Ação: Execução Fiscal 
Número: 5000095-16.2004.8.27.2737 
Requerente: UNIÃO e UNIÃO - FAZENDA NACIONAL, CPF 92125870000105 e 38155222000156 
Requerido: CUNHA & SIQUEIRA LTDA/ANTONIO DA CUNHA SOBRINHO 
O Dr. ELIAS RODRIGUES DOS SANTOS, MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível desta Comarca de Porto Nacional, no uso de 
suas atribuições legais e na forma da Lei etc...FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento 
tiverem que nos autos supra, foi designado o dia 19/07/2021 ás 14:00horas, para a realização da 1ª hasta pública, no átrio do 
Fórum local, situado no Anel Viário, setor central, Porto Nacional - TO, onde a Porteira dos Auditórios levará a público o pregão 
para a venda e arrematação por preço não inferior ao da avaliação, do seguinte bem penhorado do executado, a saber: Imóvel - 
UMA CHÁCARA JAIARA, nº 02, da gleba 77, com área de 5.372,45m2 (cinco mil, trezentos e setenta e dois metros e 
quarenta e cinco centímetros quadrados). situado neste município, com limítes e confrontações constantes da matrícula 
nº 15.438 doCRI de Porto Nacional/TO, cujo imóvel avalio em R$ 37.687,15(trinta e sete mil, seiscentos e oitenta e sete 
reais e quinze centavos), UMA CHÁCARA JAIARA, nº 2, da gleba 78, com área de 5.415,70m2 (cinco mil, quatrocentos e 
quinze metros e setenta centímetros quadrados). situado neste município, com limítes e confrontações constantes da 
matrícula nº 15.441 do CRI de Porto Nacional/TO, cujo imóvel avalio em R$ 37.909,90(trinta e sete mil, novecentos e nove 
reais e noventa centavos), UMA CHÁCARA JAIARA, nº2, da gleba 79, com área de 5.797,30m2 (cinco mil, setecentos e 
noventa e sete metros e trinta centímetros quadrados). situado neste município, com limítes e confrontações constantes 
damatrícula nº 15.439 do CRI de Porto Nacional/TO, cujo imóvel avalio em R$ 40.581,10(quarenta mil, quinhentos e 
oitenta e um reais e dez centavos), UMA CHÁCARA JAIARA, nº 2, da gleba 80, com área de 4.614,12m2 (quatro 
mil,seiscentos e quatorze metros e doze centímetros quadrados). Situado neste município, com limítes e confrontações 
constantes da matrícula nº 15.438 do CRI de Porto Nacional/TO, cujo imóvel avalio em R$ 32.298,84(trinta e dois mil, 
duzentos e noventa e oito reais e oitenta e quatro centavos).. Através do presente, ficam intimados os executados CUNHA & 
SIQUEIRA LTDA - CNPJ: 74016965000109 ANTONIO CUNHA SOBRINHO - CPF: 12554120110 e ESPOSA caso tenha - 2. 
No parcelamento acima indicado o pagamento poderá ser dividido em até 60(sessenta) vezes, observada a parcela mínima de 
R$500,00(quinhentosreais); 3.O Arrematante deverá depositar, no ato da arrematação, a primeira prestação recolhendo - a por 
Documento de Depósitos Judiciais e Extrajudiciais (DJE), observando o código de receita 4396 (Parcelamento de Arrematação - 
Primeira Parcela - Depósito Judicial), a ser utilizado no campo 12 da DJE, com a identificação do nome e respectivo CPF/CNPJ 
do arrematante; 4. Até a expedição da carta de arrematação, o arrematante deverá continuar depositando, mensalmente, as 
parcelas que vierem a se vencer, mediante DJE acima referido, cujo s valores depositados permanecerão à disposição do juízo, 
quando então deverá ser providenciada a transformação empagamento definitivo; 5. Após a emissão da carta de arrematação, o 
arrematante deverá comparecer à Seção da Dívida Ativa da União, na Procuradoria da Fazenda Nacional ou à Unidade de 
atendimento integrado da Receita Federal de sua jurisdição para proceder ao parcelamento das demais prestações, em 
conformidade com os requisitos da Portaria PGFN79/2014, serão recolhida smediante Documento de Arrecadação de Receitas 
Federais(DARF), utilizando o código de receita nº7739. cujas prestações das datas das hastas públicas, caso não seja possível 
sua intimação pessoal. Se não for dado lanço igual ou superior ao da avaliação, os bens acima descritos serão levados à 2ª 
hasta pública no dia 26/07/2021 ás 14:00horas, para a venda a quem maior lance oferecer. E, para que ninguém possa alegar 
ignorância, mandou expedir o presente Edital que será publicado na forma da lei e afixado uma via no placard do fórum local. 
DADO E PASSADO nesta Cidade e Comarca de Porto Nacional - TO. CERTIDÃO: CERTIFICO E DOU FÉ que afixei uma via do 
presente no placar do Fórum. 
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EDITAL DE PRAÇA 
1ª Praça: 09/07/2021 
2ª Praça: 16/07/2021 
Horário: 14:00horas 
Valor do débito: R$  1.491,02 
Ação: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária 
Número: 0011870-25.2018.8.27.2737 
Requerente: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA., CPF 52568821000122 
Requerido: JOCILIANA GOMES DA SILVA SANTOS 
O Dr. ELIAS RODRIGUES DOS SANTOS, MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível desta Comarca de Porto Nacional, no uso de 
suas atribuições legais e na forma da Lei etc... FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento 
tiverem que nos autos supra, foi designado o dia 09/07/2021 ás 14:00 horas, para a realização da 1ª hasta pública, no átrio 
do Fórum local, situado no Anel Viário, setor central, Porto Nacional - TO, onde a Porteira dos Auditórios levará a público o 
pregão para a venda e arrematação por preço não inferior ao da avaliação, do seguinte bem penhorado do executado, a saber: 
Bem Móvel - TO HONDA/BIZ 125 ESANO/FABRICAÇÃO -2010 2010-Placa MWO7528 - O veículo esta em boas condições 
de uso e com poucas avarias, ralodo na caranagem dianteiro e esquerda, possui uma mancha preta, os pneus dianteiro 
esta bastante desgastado sendo avaliado pelo preço de mercado em R$: 5.000,000(cinco mil reais). Através do presente, 
ficam intimados os executados JOCILIANA GOMES DA SILVA SANTOS, CPF 00211857190 - Rua Belmiro da Silva Prado, 
nº 1271, quadra 23, lote 7, Nova Capital, Porto Nacional - TO, das datas das hastas públicas, caso não seja possível sua 
intimação pessoal. Se não for dado lanço igual ou superior ao da avaliação, os bens acima descritos serão levados à 2ª hasta 
pública no dia 16/07/2021 ás 14:00 horas, para a venda a quem maior lance oferecer. E, para que ninguém possa alegar 
ignorância, mandou expedir o presente Edital que será publicado na forma da lei e afixado uma via no placard do fórum local. 
DADO E PASSADO nesta Cidade e Comarca de Porto Nacional - TO. CERTIDÃO: CERTIFICO E DOU FÉ que afixei uma via do 
presente no placar do Fórum. 
 
EDITAL DE PRAÇA 
1ª Praça: 08/07/2021 
2ª Praça: 15/07/2021 
Horário: 14:00horas 
Valor do débito: R$  30.088,25 
Ação: Execução Fiscal 
Número: 0006874-23.2014.8.27.2737 
Requerente: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL, CPF 38155222000156 
Requerido: M MG COMERCIAL DE TECIDOS LTDA - ME 
O Dr. ELIAS RODRIGUES DOS SANTOS, MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível desta Comarca de Porto Nacional, no uso de 
suas atribuições legais e na forma da Lei etc... FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento 
tiverem que nos autos supra, foi designado o dia 08/07/2021 ás 14:00horas, para a realização da 1ª hasta pública, no átrio do 
Fórum local, situado no Anel Viário, setor central, Porto Nacional - TO, onde a Porteira dos Auditórios levará a público o pregão 
para a venda e arrematação por preço não inferior ao da avaliação, do seguinte bem penhorado do executado, a saber: Imóvel - 
Um Lote de terreno urbano de nº. 03 da quadra nº. 45 doLoteamento Setor das Mansões, na cidade de Porto Nacional/TO 
comárea de 360,00m² (trezentos e sessenta metros quadrados), comlimites e confrontações constantes na Matrícula 
Imobiliária. Imóvelmatriculado sob nº. 10.089 do Cartório de Registro de Imóveis dePorto Nacional/TO. (RE)AVALIAÇÃO: 
R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais), em 06de julho de 2016. Através do presente, ficam intimados os executados M 
MG COMERCIAL DE TECIDOS LTDA - ME, CNPJ: 01842729000178 - DEPOSITÁRIO(A): MANOEL MESSIAS GONÇALVES, 
Rua Frederico Lemos, s/nº. Quadra 01, Lote 01, Sala 01, Centro, Porto Nacional/TO, das datas das hastas públicas, caso 
não seja possível sua intimação pessoal. Se não for dado lanço igual ou superior ao da avaliação, os bens acima descritos serão 
levados à 2ª hasta pública no dia 15/07/2021 ás 14:00horas para a venda a quem maior lance oferecer. E, para que ninguém 
possa alegar ignorância, mandou expedir o presente Edital que será publicado na forma da lei e afixado uma via no placard do 
fórum local. DADO E PASSADO nesta Cidade e Comarca de Porto Nacional - TO. CERTIDÃO: CERTIFICO E DOU FÉ que afixei 
uma via do presente no placar do Fórum. 
 
EDITAL DE PRAÇA 
1ª Praça: 19/07/2021 
2ª Praça: 26/07/2021 
Horário: 14:00 horas 
Valor do débito: R$  132.388,31 
Ação: Execução Fiscal 
Número: 5004644-88.2012.8.27.2737 
Requerente: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL, CPF 38155222000156 
Requerido: MATIAS WASHINGTON OLIVEIRA NEGRI por MATIAS WASHINGTON DE OLIVEIRA JÚNIOR 
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O Dr. ELIAS RODRIGUES DOS SANTOS, MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível desta Comarca de Porto Nacional, no uso de 
suas atribuições legais e na forma da Lei etc... FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento 
tiverem que nos autos supra, foi designado o dia 19/07/2021 ás 14:00 horas, para a realização da 1ª hasta pública, no átrio do 
Fórum local, situado no Anel Viário, setor central, Porto Nacional - TO, onde a Porteira dos Auditórios levará a público o pregão 
para a venda e arrematação por preço não inferior ao da avaliação, do seguinte bem penhorado do executado, a saber: Imóvel - 
Urbano BEM(NS): Lote de terreno urbano assinalado na planta sob nº. 18 daquadra 02, do Loteamento Estação da Luz, 
da cidade de PortoNacional/TO, com uma área de 408,00m² (quatrocentos e oito metrosquadrados), com os limites e 
confrontações que seguem: 34,00 metroslineares pelo lado do Norte, limitando com o lote nº. 19; 34,00 metrosditos pelo 
lado Sul, limitando com o lote 17; 12,00 metros ditos pelolado leste, limitando com a Rua Xingú; 12,00 metros ditos pelo 
ladoOeste, limitando com o lote nº. 08; O referido lote se acha localizado dolado ímpar da Rua Xingú à 25,00 metros da 
esquina da AvenidaContorno com a Rua Xingú, tudo da mesma quadra e loteamento acimareferidos. Imóvel matriculado 
sob nº. 8.242 do Cartório de Registro deImóveis de Porto Nacional/TO - (RE)AVALIAÇÃO: R$ 40.000,00 (quarenta mil 
reais), em 05 de junhode 2018.**Avaliação sujeita a atualização até a data da alienação por índiceoficial de apuração da 
correção. DEPOSITÁRIO(A): MATIAS WASHINGTON OLIVEIRA JUNIOR, Rua Juruá, nº. 1230, Bairro Estação da Luz, 
Porto Nacional/TO. Através do presente, ficam intimados os executados MATIAS WASHINGTON DE OLIVEIRA JÚNIOR, 
CPF 34981004168 - 1) o prazo máximo para conclusão da alienação em 03 (três) meses, a contar da assinatura do termo de 
compromisso; 2) a comissão de corretagem em 5%, sobre o valor da venda, que deverá ser deduzida desse valor. 3) O preço 
mínimo para a venda será de 50% do valor da avaliação 4) 'Será admitido o parcelamento na forma prevista na Portaria PGFN 
n°79/2014, das datas das hastas públicas, caso não seja possível sua intimação pessoal. Se não for dado lanço igual ou superior 
ao da avaliação, os bens acima descritos serão levados à 2ª hasta pública no dia 26/07/2021 ás 14:00 horas, para a venda a 
quem maior lance oferecer. E, para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente Edital que será publicado 
na forma da lei e afixado uma via no placard do fórum local. DADO E PASSADO nesta Cidade e Comarca de Porto Nacional - 
TO. CERTIDÃO: CERTIFICO E DOU FÉ que afixei uma via do presente no placar do Fórum. 
 

Editais de citação 
EDITAL DE CITAÇÃO 
Prazo: 30 (trinta) dias 
Processo n.º 0002546-06.2021.8.27.2737 
Ação: Usucapião 
Requerente: WANDYER THARIQUE MARCELINO DA SILVA 
Requerido: INVESTCO SA 
O Doutor ELIAS RODRIGUES DOS SANTOS, juiz de direito desta 2ª Vara Cível da Comarca de Porto Nacional, Estado do 
Tocantins, na forma da lei, etc. FAZ SABER a todos quanto o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, por este 
meio CITA os interessados, ausentes e desconhecidos (arts. 259, I do CPC), para tomar conhecimento dos termos da ação 
supramencionada, advertindo-os de que terão o prazo de 15 (quinze) dias (art. 335, III do CPC) para apresentar contestação, sob 
pena de serem aceitos como verdadeiros os fatos alegados pelo autor na inicial, nos termos dos dispositivos legais pertinentes, 
tudo em conformidade com a determinação judicial exarada nos autos acima identificados, pelo MM. Juiz de Direito desta 2ª Vara 
Cível. OBS: Os autos poderão ser acessados por meio dos números do processo, bem como da chave de acesso adrede 
identificados, no sitio: eproc.tjto.jus.br. SEDE DO JUÍZO: Edifício do Fórum - Anel Viário, próximo ao Centro Olímpico, Porto 
Nacional-TO. Fone: (63) 3363-1144. E para que chegue ao conhecimento de todos e no futuro não possam alegar ignorância, 
mandou expedir este que será publicado e afixado na forma da Lei. Porto Nacional-TO, 14/05/2021. Eu, Diana Mascarenhas 
Santos, técnica judiciária conferi e subscrevo. CERTIDÃO: Certifico e dou fé haver afixado uma cópia do presente edital no átrio 
do fórum. 
  
EDITAL DE CITAÇÃO 
Prazo: 30 (trinta) dias 
Processo n.º 0001646-23.2021.8.27.2737 
Ação: Usucapião 
Requerente: ANTONIO DE FATIMA MATOS 
Requerido: MESSIAS CANTUÁRIA PINTO e JOSÉ FERREIRA PINTO 
O Doutor ELIAS RODRIGUES DOS SANTOS, juiz de direito desta 2ª Vara Cível da Comarca de Porto Nacional, Estado do 
Tocantins, na forma da lei, etc. FAZ SABER a todos quanto o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, por este 
meio CITA os interessados, ausentes e desconhecidos (arts. 259, I do CPC), para tomar conhecimento dos termos da ação 
supramencionada, advertindo-os de que terão o prazo de 15 (quinze) dias (art. 335, III do CPC) para apresentar contestação, sob 
pena de serem aceitos como verdadeiros os fatos alegados pelo autor na inicial, nos termos dos dispositivos legais pertinentes, 
tudo em conformidade com a determinação judicial exarada nos autos acima identificados, pelo MM. Juiz de Direito desta 2ª Vara 
Cível. OBS: Os autos poderão ser acessados por meio dos números do processo, bem como da chave de acesso adrede 
identificados, no sitio: eproc.tjto.jus.br. SEDE DO JUÍZO: Edifício do Fórum - Anel Viário, próximo ao Centro Olímpico, Porto 
Nacional-TO. Fone: (63) 3363-1144. E para que chegue ao conhecimento de todos e no futuro não possam alegar ignorância, 
mandou expedir este que será publicado e afixado na forma da Lei. Porto Nacional-TO, 14/05/2021. Eu, Diana Mascarenhas 



ANO XXXIII-DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 4965 PALMAS-TO, SEXTA-FEIRA, 21 DE MAIO DE 2021 37 

 

 
 

Santos, técnica judiciária conferi e subscrevo. CERTIDÃO: Certifico e dou fé haver afixado uma cópia do presente edital no átrio 
do fórum. 
  
 

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 
0009947-61.2018.8.27.2737, proposta pelo MUNICIPIO DE PORTO NACIONAL-TO em face de LAURINDO PINTO 
RODRIGUES, CNPJ/CPF nº 44073216104, 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 
0007678-15.2019.8.27.2737, proposta pelo MUNICIPIO DE PORTO NACIONAL-TO em face de FREDNANDO COELHO 
PORTO, CNPJ/CPF nº 00645743186, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada para tomar ciência do inteiro teor da r. 
sentença proferida no evento n.º 20 dos autos em epígrafe, a seguir transcrito: ANTE O EXPOSTO, estando satisfeita a 
obrigação pelo pagamento, HOMOLOGO O PEDIDO DE EXTINÇÃO FORMULADO PELA EXEQUENTE, com fulcro nos 
artigos 924, inciso II, e 925 do Código de Processo Civil, o que faço para julgar extinta a obrigação referente à(s) CDA(s) que 
acompanha(m) a presente inicial. Havendo constrição judicial de bens ou valores, providenciem-se as liberações necessárias, 
observando-se no caso de penhora via BACENJUD que o(s) respectivo(s) alvará(s) deverá(ão) ser expedido(s) conforme 
requerido pela Exequente, e, no caso de ausência de requerimento da Fazenda Pública, deverá ser expedido em favor da parte 
executada. Caso a constrição recaia sobre bem imóvel, oficie-se ao CRI determinando o seu cancelamento, cuja averbação 
ficará condicionada ao prévio recolhimento dos respectivos emolumentos pela parte interessada. Ante o princípio da causalidade 
e considerando que o executado deu causa ao ajuizamento da ação, condeno-o ao pagamento das custas processuais, 
inclusive finais, salvo o eventual deferimento dos benefícios da justiça gratuita, além dos honorários advocatícios já fixados. 
Havendo renúncia ao prazo recursal, ou decorrido in albis, certifique-se o trânsito em julgado, procedam-se as baixas 
necessárias, adotem-se as providências com relação às custas finais e arquivem-se os autos. Sentença válida se inserida na 
data da assinatura eletrônica. Intime-se e cumpra-se. . Eu _____, ABRAAO LUIZ DE SOUZA, que digitei e assino por 
determinação judicial. Porto Nacional-TO, data pelo sistema. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE: 15 (QUINZE) DIAS 
Por ordem, o DR. VALDEMIR BRAGA DE AQUINO MENDONÇA, MM Juiz de Direito da Central de Execuções Fiscais da 
Comarca de Porto Nacional-TO, na forma da Lei... FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, 
que por esta Central de Execuções Fiscais da Comarca de Porto Nacional-TO, processam os autos de Execução Fiscal nº 
0007234-45.2020.8.27.2737, proposta pelo MUNICIPIO DE PORTO NACIONAL-TO em face de HILTON FARIA DA SILVA, 
CNPJ/CPF nº 17788109851, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada para tomar ciência do inteiro teor da r. sentença 
proferida no evento n.º 13 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 
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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 
0002464-09.2020.8.27.2737, proposta pelo MUNICIPIO DE PORTO NACIONAL-TO em face de ADENILSON CUNHA DE 
SOUSA, CNPJ/CPF nº 97113824153, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada para tomar ciência do inteiro teor da r. 
sentença proferida no evento n.º 13 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 
0007974-37.2019.8.27.2737, proposta pelo MUNICIPIO DE PORTO NACIONAL-TO em face de CARLEANY CIPRIANO 
CARVALHO, CNPJ/CPF nº 00685791106, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada para tomar ciência do inteiro teor 
da r. sentença proferida no evento n.º 25 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 0013025-63.2018.8.27.2737, proposta pelo MUNICIPIO DE PORTO NACIONAL-TO em face de LINDOMAR CONCEIÇÃO 
DE FREITAS, CNPJ/CPF nº 24208736100, 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 
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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 
0008327-43.2020.8.27.2737, proposta pelo MUNICIPIO DE PORTO NACIONAL-TO em face de NATHALIA STEFANIE 
DOMINHAKI DOS SANTOS, CNPJ/CPF nº 05957748145, 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 
0008391-53.2020.8.27.2737, proposta pelo MUNICIPIO DE PORTO NACIONAL-TO em face de ELIZABETE COCEICAO 
ROCHA ALVES, CNPJ/CPF nº 78213975120, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada para tomar ciência do inteiro 
teor da r. sentença proferida no evento n.º 13 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 
0006419-48.2020.8.27.2737, proposta pelo MUNICIPIO DE PORTO NACIONAL-TO em face de ANTONIO RONALDO 
SERAFIM MOREIRA, CNPJ/CPF nº 32527616372, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada para tomar ciência do 
inteiro teor da r. sentença proferida no evento n.º 13 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 
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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. 
 

TAGUATINGA 
2ª vara cível e família 

Intimações às partes 
INTIMAÇÃO DE SENTENÇA 
EXECUÇÃO DE TITULO  EXTRAJUDICIAL Nº 5000249-84.2011.827.2738 
AUTOR: TAGUÁ REVENDEDORA DE DIESEL LTDA 
RÉU: ITELVO ALVES PIMENTA JUNIOR 
FINALIDADE: INTIMAR o requerido da  parte conclusiva da sentença:Dispositivo. Ante o exposto, reconheço a prescrição 
intercorrente e JULGO EXTINTO o processo com fundamento no art. 924, inciso V, do CPC/15.Condeno a parte exequente ao 
pagamento das custas processuais. Deixo de condenar o exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais em atenção ao 
princípio da causalidade, eis que o executado foi quem deu causa ao ajuizamento da demanda, conforme precedente da C. 
Corte da Cidadania - REsp nº 1.835.174 - MS (2019/0258715-6). Publicada pelo sistema. Registro desnecessário. Intimem-
se. Após o trânsito em julgado promova a Escrivania as baixas de eventuais penhoras/bloqueios efetivados nos autos. Após, 
arquivem-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.  Taguatinga/TO, data certificada pelo sistema. JEAN FERNANDES 
BARBOSA DE CASTRO.Juiz de Direito. 
 
INTIMAÇÃO DE SENTENÇA 
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 0002989-85.2020.8.27.2738/TO 
AUTOR: ALEXSANDRO GONDIM VIEIRA 
RÉU: MARIANA ELIAS DA SILVA 
FINALIDADE: Intimar a parte requerida da parte conclusiva da sentença: Ante o exposto, com fundamento no artigo 924, inciso 
II, e 925, todos do CPC/15, JULGO EXTINTA a presente execução em razão da satisfação do débito exequendo. Em 
observância ao princípio da causalidade, CONDENO o executado ao pagamento das custas processuais e honorários 
advocatícios, os quais arbitro em R$ 500,00 (quinhentos reais), com fundamento no artigo 85, §§ 2º e 8º, do CPC/15. Contudo, 
suspendo a exigibilidade nos termos do artigo 98, § 3º, do CPC/15, eis que concedo ao executado as benesses da assistência 
judiciária gratuita, tendo em vista a natureza da ação e a ausência, por ora, de sinais exteriores de riqueza. Publicada pelo 
sistema. Registro desnecessário. Intimem-se. Após o trânsito em julgado e cumpridas as formalidades legais, arquivem. Expeça-
se o necessário. Taguatinga/TO, data certificada pelo sistema. JEAN FERNANDES BARBOSA DE CASTRO.Juiz de Direito.  
  
 

Editais de citações com prazo de 30 dias 
EDITAL Nº 2542832 - PRAZO: 30 (TRINTA) DIAS 
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL Nº 0000068-90.2019.8.27.2738/TO 
AUTOR: MANOEL VICENTE DE ALCANTARA 
RÉU: ANTONIO ALVES CANJARANA 
FINALIDADE: CITAR o requerido ANTONIO ALVES CANJARANA, brasileiro, casado, portador do Documento de Identidade - 
RG nº 258.368 SSP/DF e inscrito no CPF sob nº 068.04.901-49, atualmente em local inserto e não sabido, para tomar 
conhecimento da presente Ação, e, querendo, contestá-la no prazo de 15 (quinze) dias. DESPACHO:"2... Em caso negativo, 
defiro o pedido de citação acoplado ao evento 75." Taguatinga/TO, 14 de abril de 2021. JEAN FERNANDES BARBOSA DE 
CASTRO, Juiz de Direito. 
 
EDITAL Nº 2492904 - PRAZO: 30 (TRINTA) DIAS 
USUCAPIÃO Nº 0003428-96.2020.8.27.2738/TO 
AUTOR: MARIA INEZ DA CRUZ PEREIRA 
RÉU: OTAVIANO DOS SANTOS 
FINALIDADE: CITAR os requeridos incertos e não sabidos, bem como terceiros eventuais interessados, para tomarem 
conhecimento da presente Ação, e, querendo, contestá-la no prazo de 15 (quinze) dias, os quais terão seus direitos curados pela 
Defensoria Pública. DESPACHO:"c) os réus INCERTOS e NÃO SABIDOS, bem como terceiros eventuais interessados, por 
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edital, pelo prazo de 30 (trinta) dias, os quais terão seus interesses curados pela Defensoria Pública, cuja intimação deverá ser 
providenciada após o decurso do prazo para resposta (CPC, 259, I). Taguatinga - TO, 11 de maio de 2021.JEAN FERNANDES 
BARBOSA DE CASTRO, Juiz de Direito. 
 

TOCANTINÓPOLIS 
1ª vara criminal 

Editais de citações com prazo de 15 dias 
PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
O Dr. HELDER CARVALHO LISBOA, Juiz de Direito da 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: ZÉLIO 
SIMON BARBOSA, brasileiro, união estável, autônomo, nascido aos 04/08/1971, natural de Araguaína/TO, filho de Pedro 
Barbosa e de Alzira Simon Barbosa, RG 2016536 e CPF 568.114.201-97, nos autos de Ação Penal n° 0001211-
40.2021.8.27.2740/TO, por estar em lugar incerto ou não sabido, conforme certificou o senhor Oficial de Justiça incumbido da 
diligência, para no prazo de 10 (dez) dias ofertar Defesa Preliminar por escrito, oportunidade em que poderá alegar tudo de útil 
à sua defesa, juntar documentos e especificar provas, sua inércia implicará na nomeação de defensor dativo (art. 396, § 2º do 
CPP). 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. HELDER CARVALHO LISBOA - Juiz de Direito. 
 
PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
O Dr. HELDER CARVALHO LISBOA, Juiz de Direito da 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: ALEX 
RODRIGUES DA CONCEIÇÃO, brasileiro, solteiro, lavrador, natural de São Domingos do Araguaia-PA, filho de Edinalva 
Rodrigues da Conceição e de Osvaldo Gomes Barros, nos autos de Ação Penal n° 0001222-69.2021.8.27.2740/TO, por 
estar em lugar incerto ou não sabido, conforme certificou o senhor Oficial de Justiça incumbido da diligência, para no prazo de 
10 (dez) dias ofertar Defesa Preliminar por escrito, oportunidade em que poderá alegar tudo de útil à sua defesa, juntar 
documentos e especificar provas, sua inércia implicará na nomeação de defensor dativo (art. 396, § 2º do CPP). 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. HELDER CARVALHO LISBOA - Juiz de Direito. 
 
PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
O Dr. HELDER CARVALHO LISBOA, Juiz de Direito da 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: ALAN 
LOPES DE OLIVEIRA, brasileiro, solteiro, lavrador, nascido aos 19/09/? (_____ anos de idade), natural de Tocantinópolis/TO, 
filho de Aldenora Lopes de Sousa e de Pedro Evangelista de Sousa, nos autos de Ação Penal n° 0003310-
17.2020.8.27.2740/TO, por estar em lugar incerto ou não sabido, conforme certificou o senhor Oficial de Justiça incumbido da 
diligência, para no prazo de 10 (dez) dias ofertar Defesa Preliminar por escrito, oportunidade em que poderá alegar tudo de útil 
à sua defesa, juntar documentos e especificar provas, sua inércia implicará na nomeação de defensor dativo (art. 396, § 2º do 
CPP). 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. HELDER CARVALHO LISBOA - Juiz de Direito. 
 

PUBLICAÇÕES PARTICULARES 
ARAGUAINA 
1a Vara Cível 

  
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NO 0008643-28.2015.8.27.2706rro 
AUTOR: INSTITUTO TOCANTINENSE PRESIDENTE ANTONIO CARLOS - ITPAC 
AUTOR: DENYSE DA CRUZ COSTA ALENCAR 
RÉU: MARCILENE DA SILVA LOPES 
EDITAL NO 1273493 
OBJETO: Assinatura 
CHAVE: 614432842615 
A Excelentíssima Senhora ADALGIZA VIANA DE SANTANA, Juíza de Direito titular da I a Vara Cível desta Comarca de 
Araguaína, Estado do Tocantins, na forma da lei, etc... FAZ SABER aos que o presente edital de citação virem, ou dele tiverem 
conhecimento, que por este Juízo e Escrivania da Primeira Vara Cível da Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, se 
processam os autos do processo acima identificado, sendo o presente para (l) INTIMAR a requerida MARCILENE DA SILVA 
LOPES, CPF/CNPJ 80326960244, ATUALMENTE EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO, do inteiro teor do despacho do evento 
145, para pagar voluntariamente a dívida, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de acréscimo ao débito de multa de 10% (dez 
por cento) e honorários advocatícios relativos à fase de cumprimento de sentença, também no importe de 10% (dez por cento), 
conforme determina o artigo 523, § 1 0, do CPC, e protesto do título, caso haja requerimento do exequente (art. 5 1 7, CPC). (2) 
CIENTIFICAR que o cumprimento voluntário da obrigação no prazo mencionado o isentará de pagar os honorários de advogado 
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pertinentes ao cumprimento da sentença, além da multa de 10%. (3) CIENTIFICAR que decorrido o prazo acima indicado sem o 
pagamento voluntário do débito, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para apresentar impugnação, independentemente de 
penhora ou nova intimação, sob pena de preclusão e demais consequências legais (NCPC, art. 525, caput). E para que ninguém 
possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na forma do artigo 257, II, do Código de Processo Civil e 
afixado no placar do Fórum local. 
ANEXOS: o número do processo e chave acima identificados são as informações necessárias para acesso ao inteiro teor do 
processo no sítio do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins (www.tjto.jus.br Processo Judicial Eletrônico — E-PROC => e-
Proc 1 0 Grau consulta pública => rito ordinário consulta processual), sendo considerado vista pessoal do interessado para todos 
os efeitos legais. Tudo conforme instrução normativa n. 001/16 - TJTO e art. 90, § I O, da Lei no 11.419/06. 
ENDEREÇO DA COMARCA: Avenida Filadélfia, no 3650, setor das Autarquias Estaduais, Araguaína/TO, CEP: 77.813-905, 
telefone (63) 3501-1500.DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca dc Araguaína, Estado do Tocantins, aos 31/08/2020. Eu, 
JOÃO ANTONIO RODRIGUES DE CARVALHO, Servidor do Judiciário, que digitei o presente, que vai conferido e subscrito pela 
magistrada abaixo identificada. 
Documento eletrònico assinado por ADALGIZÅ VIANA DE SANTANA, Juíza de Direito, na forma da artigo 1 0, inciso III. da Lei 1 
1.419, de 19 de dezembro de 2006 e Instrução Non-naliva na 5, de 24 de outubro de 2011. A conferência da autenticidade do 
documento está disponível no endereço eletrônico http://www_tjto.jus.br, mediante 0 preenchimento do código verificador 
1273493v2 e do código CRC ccd7cda4. 
In formações adicionais da assinatura: 
Signatário         ADALGIZA VIANA DE SANTANA 
Data Hora: 1/9/2020, às 11:38:3 
  
 

SEÇÃO ADMINISTRATIVA 

PRESIDÊNCIA 
Decretos 

 
Decreto Judiciário Nº 378, de 21 de maio de 2021 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e regimentais, 
CONSIDERANDO o contido no despacho exarado a fl. 64, de 10 de abril de 2021, do Presidente do Instituto de Gestão 
Previdenciária do Estado do Tocantins, Processo Administrativo IGEPREV nº 2020.04.01579R1 e Processo SEI nº 
20.0.000027968-5, 
RESOLVE: 
Art. 1º Retificar o Decreto Judiciário nº 284, de 9 de novembro de 2016, publicado no Diário da Justiça nº 3924, de 9 de 
novembro de 2016, que concedeu o benefício de Aposentadoria Voluntária por Tempo de Contribuição a segurada Maria Fátima 
Coelho de Sousa Oliveira, calculado de forma integral, no cargo de Escrivão Judicial, Classe C, Padrão 15, pertencente ao 
quadro de servidores efetivos do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, com carga horária mensal de 180 horas, a fim de 
incorporar aos proventos da segurada a partir de 28 de julho de 2020, o Adicional de Qualificação no percentual de 7,5%, fixando 
o benefício no valor equivalente à soma do vencimento da ativa de R$ 18.646,95, que acrescido da Gratificação de Atividade 
Judiciária na ordem de R$ 5.594,09 e do Adicional de Qualificação no valor de R$ 1.398,52, será pago no montante de R$ 
25.639,56, reajustado por paridade e custeado pelo Plano Financeiro. 
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 707/2021, de 19 de maio de 2021 

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

RESOLVE: 
Art. 1º Fica a magistrada Nely Alves da Cruz autorizada a usufruir suas férias no período de 24/05 a 22/06/2021, 

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

Desembargador JOAO RIGO GUIMARAES 
Presidente 

 



ANO XXXIII-DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 4965 PALMAS-TO, SEXTA-FEIRA, 21 DE MAIO DE 2021 43 

 

 
 

PORTARIA FÉRIAS Nº 711/2021, de 21 de maio 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 Carlos Roberto de Sousa Dutra, matrícula nº 352440, relativas ao exercício de 

2021, marcadas para o período de 14/07 a 12/08/2021, 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 1288, de 21 de maio de 2021 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e regimentais, 
CONSIDERANDO a necessidade de se apresentar um diagnóstico e sugestões para implementação das Políticas de Gestão 
Documental, Gestão da memória, Ambientes de preservação da memória, tanto físico como virtual e implantação de repositório 
arquivístico digital; 
CONSIDERANDO o contido no processo SEI nº  21.0.000003168-0; 
RESOLVE: 
Art. 1º Fica instituído Grupo de Trabalho subordinado à Comissão Permanente de Jurisprudência e Documentação (CVOJUD), 
para apresentar um diagnóstico e sugestões para implementação das Políticas de Gestão Documental, Gestão da memória, 
Ambientes de preservação da memória, tanto físico como virtual e implantação de repositório arquivístico digital, composto pelos 
seguintes membros: 
I - Rodrigo da Silva Perez Araújo, juiz, Coordenador; 
II - Manuel de Faria Reis Neto, Juiz Auxiliar da Presidência, membro; 
III - Flávia Afini Bovo, Diretora do Foro da Comarca de Palmas, membro; 
IV - João Ornato Benigno Brito, Coordenador de Gestão Estratégica, Estatística e Projetos, membro; 
V - Wallson Brito da Silva, Diretor Judiciário, membro; 
VI - Ernandes Rodrigues da Silva, Diretor de Tecnologia da Informação, membro; 
VII - Alice Carla Setúbal, DTINF, membro; 
VIII - Cynthia Valeria Conceição Aires, ESMAT, membro; 
IX - Fernanda Pontes Alcântara, CGJUS, membro. 
Art. 2º Fica estabelecido o prazo de 30 (trinta) dias para conclusão dos trabalhos. 
Art. 3º As reuniões do Grupo de Trabalho serão secretariadas pela COGES.  
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 
Presidente 

 
Portaria Nº 1289, de 21 de maio de 2021 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e regimentais, 
CONSIDERANDO o disposto na Resolução TJTO nº 2, de 22 de fevereiro de 2013, c/c a Instrução Normativa nº 7, de 09 de 
março de 2020, bem como o contido no processo SEI nº  21.0.000010718-0; 
RESOLVE: 
Art. 1º Autorizar a atuação do Núcleo de Apoio às Comarcas para, em regime de mutirão, auxiliar a Comarca de Novo Acordo na 
realização de audiências dos processos relacionados nas planilhas de eventos 3691856 e 3691857 do SEI n.º 21.0.000010718-0, 
pelo prazo de 90 (noventa) dias. 
Art. 2º Designar, ad referendum do Tribunal Pleno, os magistrados Marcelo Laurito Paro, José Eustáquio de Melo Júnior, João 
Alberto Mendes Bezerra Júnior, Esmar Custódio Vêncio Filho, Odete Batista Dias Almeida e Edimar de Paula para, sem prejuízo 
de suas funções, auxiliarem na realização dos trabalhos de que trata o art. 1º desta Portaria. 
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 
Presidente 

 
Portaria Nº 1293, de 21 de maio de 2021 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e regimentais, 
CONSIDERANDO o disposto na Resolução TJTO nº 2, de 22 de fevereiro de 2013, c/c a Instrução Normativa nº 7, de 09 de 
março de 2020, bem como o contido no processo SEI nº  21.0.000008479-1; 
RESOLVE: 
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Art. 1º Autorizar a atuação do Núcleo de Apoio às Comarcas para, em regime de mutirão,  auxiliar a Vara de Execuções Fiscais e 
Ações de Saúde Pública da Comarca de Araguaína na atividade de julgamento (sentenças e decisões) e despachos, bem como 
equipe de cartório, pelo prazo de 90 (noventa) dias. 
Art. 2º Designar, ad referendum do Tribunal Pleno, os magistrados Marcelo Laurito Paro, José Eustáquio de Melo Júnior, João 
Alberto Mendes Bezerra Júnior, Esmar Custódio Vêncio Filho, Odete Batista Dias Almeida e Edimar de Paula para, sem prejuízo 
de suas funções, auxiliarem na realização dos trabalhos de que trata o art. 1º desta Portaria. 
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 
Presidente 

 
PORTARIA FÉRIAS Nº 712/2021, de 21 de maio 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 Francisco Vieira Filho, matrícula nº 205956, relativas ao exercício de 2021, 

marcadas para o período de 05/07 a 03/08/2021, para serem usufruídas em época oportuna, em razão de interesse da 
administração.  

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

Desembargador JOAO RIGO GUIMARAES 
Presidente 

 
PORTARIA FÉRIAS Nº 713/2021, de 21 de maio 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 Ciro Rosa de Oliveira, matrícula nº 177045, relativas ao exercício de 2021, 

marcadas para o período de 02/06 a 01/07/2021, para serem usufruídas em época oportuna, em razão de interesse da 
administração.  

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

Desembargador JOAO RIGO GUIMARAES 
Presidente 

 
PORTARIA FÉRIAS Nº 714/2021, de 21 de maio 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 Nelson Coelho Filho, matrícula nº 28655, relativas ao exercício de 2021, 

marcadas para o período de 03/06 a 02/07/2021, para serem usufruídas em 07/01 a 05/02/2022, em razão de interesse da 
administração.  

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

Desembargador JOAO RIGO GUIMARAES 
Presidente 

 
Portaria Nº 1294, de 21 de maio de 2021 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais, 
CONSIDERANDO que os imóveis locados pelo Poder Judiciário do Estado do Tocantins são adaptados e não atendem com 
plenitude as necessidades; 
CONSIDERANDO a viabilidade de aquisição de imóvel urbano (terreno) para futura edificação de imóvel visando a redução das 
despesas continuadas com aluguéis; 
CONSIDERANDO o disposto no processo SEI 21.0.000010455-5; 
RESOLVE: 
Art. 1º. Criar Comissão para empreender estudos e coordenar os trabalhos para aquisição de imóvel urbano (terreno) que atenda 
às necessidades do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, a ser composta pelos seguintes membros: 
I - Jonas Demóstene Ramos, Diretor-Geral - presidente da comissão; 
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II - Gizelson Monteiro de Moura, Diretor Financeiro; 
III - Ronilson Pereira da Silva, Diretor Administrativo; 
IV - Rogério José Canalli - Diretor de Infraestrutura e Obras. 
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 DIÁRIAS Nº 626/2021, de 21 de maio 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 2021/90559 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Olindina Almeida Gama da Costa, Matrícula 990669, o valor de R$ 126,61, 
relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 253,22, por seu deslocamento de Porto Nacional-TO para 
Distrito do Município de Origem-TO, no período de 04/05/2021 a 04/05/2021, com a finalidade de realizar estudo pedagógico, 
determinado no processo 0000138-42.2021.8.27.2737.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 627/2021, de 21 de maio 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 2021/90557 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Georgia Veronica Barcelos de Lima, Matrícula 990323, o valor de R$ 
379,83, relativo ao pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 253,22, por seu deslocamento de Guarai-TO 
para Couto de Magalhaes-TO, no período de 29/05/2021 a 30/05/2021, com a finalidade de realizar avaliação psicológica, 
determinada no processo 0002576-26.2020.8.27.2721.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 628/2021, de 21 de maio 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 2021/90555 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Roney dos Santos Araújo, Matrícula 990530, o valor de R$ 126,61, relativo 
ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 253,22, por seu deslocamento de Miranorte-TO para Lajeado-TO, no 
período de 25/05/2021 a 25/05/2021, com a finalidade de realizar estudo social, determinado no processo 000779-
66.2021.8.27.2725.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 629/2021, de 21 de maio 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 2021/90771 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao servidor CEDIDO Júlio Cesar Vieira dos Anjos, Matrícula 357716, o valor de R$ 49,34, relativo ao 
pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 253,22, descontado o valor de R$ 77,27, conforme determina o art. 20 da 
Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Colinas do Tocantins-TO, no período de 19/05/2021 a 
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19/05/2021, com a finalidade de escolta militar da Corregedora-Geral da Justiça, Desembargadora Etelvina Maria Sampaio 
Felipe.  

Art. 2º Conceder ao servidor CEDIDO Mauricio Duillo Martins Sardote, Matrícula 353658, o valor de R$ 49,34, relativo 
ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 253,22, descontado o valor de R$ 77,27, conforme determina o art. 20 
da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Colinas do Tocantins-TO, no período de 19/05/2021 a 
19/05/2021, com a finalidade de escolta militar da Corregedora-Geral da Justiça, Desembargadora Etelvina Maria Sampaio 
Felipe.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 630/2021, de 21 de maio 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 2021/90498 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao Magistrado Ocelio Nobre da Silva, JUZ3 - JUIZ DE DIREITO DE 3ª ENTRÂNCIA, Matrícula 
106174, o valor de R$ 2.012,14, relativo ao pagamento de 5,5 (cinco e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 422,04, descontado 
o valor de R$ 309,08, conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Colmeia-
TO, no período de 16/05/2021 a 21/05/2021, com a finalidade de realizar visita técnica aos municípios que firmaram termo de 
cooperação com o NUPREF, conforme o disposto no SEI 21.0.000004846-9.  

Art. 2º Conceder à servidora CEDIDA Camilla Araujo Matos, Matrícula 359910, o valor de R$ 1.547,89, relativo ao 
pagamento de 5,5 (cinco e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 337,63, descontado o valor de R$ 309,08, conforme determina o 
art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Colmeia-TO, no período de 16/05/2021 a 21/05/2021, 
com a finalidade de realizar visita técnica aos municípios que firmaram termo de cooperação com o NUPREF, conforme o 
disposto no SEI 21.0.000004846-9.  

Art. 3º Conceder à servidora CEDIDA Carla Rejany Pimenta de Andrade, Matrícula 354758, o valor de R$ 1.547,89, 
relativo ao pagamento de 5,5 (cinco e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 337,63, descontado o valor de R$ 309,08, conforme 
determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Colmeia-TO, no período de 16/05/2021 a 
21/05/2021, com a finalidade de realizar visita técnica aos municípios que firmaram termo de cooperação com o NUPREF, 
conforme o disposto no SEI 21.0.000004846-9.  

Art. 4º Conceder ao servidor CEDIDO Roger Vitor Cunha Rocha Miranda , Matrícula 359853, o valor de R$ 1.547,89, 
relativo ao pagamento de 5,5 (cinco e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 337,63, descontado o valor de R$ 309,08, conforme 
determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Colmeia-TO, no período de 16/05/2021 a 
21/05/2021, com a finalidade de realizar visita técnica aos municípios que firmaram termo de cooperação com o NUPREF, 
conforme o disposto no SEI 21.0.000004846-9.  

Art. 5º Conceder ao servidor CEDIDO Cesar Nobre da Silva, Matrícula 353594, o valor de R$ 1.547,89, relativo ao 
pagamento de 5,5 (cinco e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 337,63, descontado o valor de R$ 309,08, conforme determina o 
art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Colmeia-TO, no período de 16/05/2021 a 21/05/2021, 
com a finalidade de realizar visita técnica aos municípios que firmaram termo de cooperação com o NUPREF, conforme o 
disposto no SEI 21.0.000004846-9.  

Art. 6º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 631/2021, de 21 de maio 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 2021/90614 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao servidor CEDIDO Júlio Cesar Vieira dos Anjos, Matrícula 357716, o valor de R$ 225,29, relativo 
ao pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 253,22, descontado o valor de R$ 154,54, conforme 
determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Colinas do Tocantins-TO, no período de 
17/05/2021 a 18/05/2021, com a finalidade de escolta militar da Corregedora-Geral da Justiça, Desembargadora Etelvina Maria 
Sampaio Felipe.  

Art. 2º Conceder ao servidor CEDIDO Mauricio Duillo Martins Sardote, Matrícula 353658, o valor de R$ 225,29, 
relativo ao pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 253,22, descontado o valor de R$ 154,54, conforme 
determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Colinas do Tocantins-TO, no período de 
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17/05/2021 a 18/05/2021, com a finalidade de escolta militar da Corregedora-Geral da Justiça, Desembargadora Etelvina Maria 
Sampaio Felipe.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 632/2021, de 21 de maio 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 2021/90579 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Lauana Paula Barbacena Garcia, Matrícula 356701, o valor de R$ 126,61, 
relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 253,22, por seu deslocamento de Miranorte-TO para 
Barrolandia-TO, no período de 26/05/2021 a 26/05/2021, com a finalidade de realizar avaliação psicológica, determinada no 
processo 0000652.28.2021.8.27.2726.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 633/2021, de 21 de maio 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 2021/90681 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao servidor CEDIDO Everaldo Batista Rosa, Matrícula 354714, o valor de R$ 302,56, relativo ao 
pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 253,22, descontado o valor de R$ 77,27, conforme determina o 
art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Araguaina-TO, no período de 19/05/2021 a 20/05/2021, 
com a finalidade de Deslocamento da escolta da Presidência.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 634/2021, de 21 de maio 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 2021/90742 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao servidor Juarez Lopes Marinho, ARQUITETO, Matrícula 353163, o valor de R$ 63,41, relativo ao 
pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 281,36, descontado o valor de R$ 77,27, conforme determina o art. 20 da 
Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Miranorte-TO, no período de 24/05/2021 a 24/05/2021, com a 
finalidade de levantamento de serviços para elaboração do orçamento da obra de reforma da comarca de destino.  

Art. 2º Conceder ao servidor Divina Aparecida Santana de Carvalho, CHEFE DE SERVIÇO, Matrícula 354456, o valor 
de R$ 49,34, relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 253,22, descontado o valor de R$ 77,27, 
conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Miranorte-TO, no período de 
24/05/2021 a 24/05/2021, com a finalidade de levantamento de serviços para elaboração do orçamento da obra de reforma da 
comarca de destino.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 635/2021, de 21 de maio 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 2021/90395 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Juliana Leal da Costa, Matrícula 361812, 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 
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Palmeirante-TO, no período de 22/05/2021 a 22/05/2021, com a finalidade de realizar estudo social, determinado no processo 
0004884-59.2020.8.27.2713.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 636/2021, de 21 de maio 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 2021/90393 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Renata Rodrigues Rocha, Matrícula 357273, 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 Xambioa-TO para Ananas-TO, no 
período de 23/05/2021 a 23/05/2021, com a finalidade de realizar avaliação psicológica, determinada no processo 0002419-
44.2019.8.27.2703.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 

PORTARIA DIÁRIAS Nº 637/2021, de 21 de maio 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 2021/90387 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Luana Souza Rodrigues, Matrícula 990045, 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 Conceicao do Tocantins-TO para 
Parana-TO, no período de 24/05/2021 a 24/05/2021, com a finalidade de realizar estudo social, determinado no processo 
0000945-48.2019.8.27.2732.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 638/2021, de 21 de maio 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 2021/90386 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Luana Souza Rodrigues, Matrícula 990045, 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 Conceicao do Tocantins-TO para Zona 
Rural-TO, no período de 22/05/2021 a 22/05/2021, com a finalidade de realizar estudo social, determinado no processo 0000448-
35.2021.8.27.2709.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 

PORTARIA DIÁRIAS Nº 639/2021, de 21 de maio 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 2021/90385 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Rafael Figueiras Falcão Oliveira, Matrícula 355991, o valor de R$ 126,61, 
relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 253,22, por seu deslocamento de Miranorte-TO para Rio dos 
Bois-TO, no período de 21/05/2021 a 21/05/2021, com a finalidade de realizar avaliação psicológica, determinada no processo 
0003216-48.2019.8.27.2726.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 
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PORTARIA DIÁRIAS Nº 640/2021, de 21 de maio 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 2021/90382 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Luiza Adriana Silva Mello, Matrícula 990021, 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 Conceicao do Tocantins-TO para 
Zona Rural-TO, no período de 21/05/2021 a 21/05/2021, com a finalidade de realizar avaliação psicológica, determinada no 
processo 0000448-35.2021.8.27.2709.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 641/2021, de 21 de maio 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 2021/90381 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Elidean Alves da Rocha Oliveira, Matrícula 357279, 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 Taguatinga-TO para Zona 
Rural-TO, no período de 21/05/2021 a 21/05/2021, com a finalidade de realizar estudo social, determinado no processo 0003556-
19.2020.8.27.2738.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 642/2021, de 21 de maio 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 2021/90380 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Olindina Almeida Gama da Costa, Matrícula 990669, 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 Palmas-TO para Porto 
Nacional-TO, no período de 13/05/2021 a 13/05/2021, com a finalidade de realizar depoimento especial, determinado no 
processo 0012279-30.2020.8.27.2737.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 643/2021, de 21 de maio 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 2021/90379 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao servidor Carlos Cavalcante de Abreu, SECRETÁRIO TJ, Matrícula 353575, o valor de R$ 49,34, 
relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 253,22, descontado o valor de R$ 77,27, conforme determina 
o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Gurupi-TO, no período de 14/05/2021 a 14/05/2021, 
com a finalidade de Necessidade de manutenção em equipamentos de áudio e vídeo no Fórum da Comarca de Gurupi.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 644/2021, de 21 de maio 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 2021/90378 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 
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Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Valdineia Jorge Lima, Matrícula 990181, 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 Pium-TO para Paraiso do Tocantins-
TO, no período de 15/05/2021 a 15/05/2021, com a finalidade de realizar estudo social, determinado no processo  0002682-
43.2020.8.27.2735.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 645/2021, de 21 de maio 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 2021/90377 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Vanessa dos Santos, Matrícula 990147, o valor de R$ 126,61, relativo ao 
pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 253,22, por seu deslocamento de Miranorte-TO para Barrolandia-TO, no 
período de 22/05/2021 a 22/05/2021, com a finalidade de realizar estudo social, determinado no processo 5000095-
73.2009.8.27.2726.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 646/2021, de 21 de maio 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 2021/90374 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Rosamaura Alves dos Anjos, Matrícula 990399, o valor de R$ 379,83, 
relativo ao pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 253,22, por seu deslocamento de Araguacema-TO 
para Caseara-TO, no período de 21/05/2021 a 22/05/2021, com a finalidade de realizar estudo social, determinado no processo 
0000318-60.2021.8.27.2704.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
Portaria Nº 1271/2021 - PRESIDÊNCIA/DIGER, de 19 de maio de 2021 
 O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 59 da Resolução nº 
17/09/TJTO, c/c Decreto Judiciário nº 99/2013, publicado no DJ nº 3045, de 7 de Fevereiro de 2013, da Presidência do Tribunal 
de Justiça; 
CONSIDERANDO o contido nos Autos Administrativos SEI nº  21.0.000009507-6; 
CONSIDERANDO o disposto na Portaria nº 145/2011, que estabelece normas sobre a administração de bens permanentes 
móveis e imóveis do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, resolve: 
Art. 1º Designar os servidores  Luciano do Santos Ramiro - matrícula 352416, Wagner William Voltoline - matrícula 292635 e 
Moredson Mendanha de Abreu Almas - matrícula: 352416, para, sob a Presidência do primeiro, compor a Comissão de Avaliação 
dos bens descritos no processo em epígrafe. 
Art. 2º A referida comissão terá o prazo de 20 (vinte) dias para a conclusão dos trabalhos e apresentação do relatório conclusivo. 
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Jonas Demostene Ramos 
 Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 647/2021, de 21 de maio 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 2021/90372 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Janaina da Costa Mendes, Matrícula 990012, o valor de R$ 126,61, relativo 
ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 253,22, por seu deslocamento de Miranorte-TO para Rio dos Bois-
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TO, no período de 21/05/2021 a 21/05/2021, com a finalidade de realizar estudo social, determinado no processo 0003216-
48.2019.8.27.2726.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 648/2021, de 21 de maio 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 2021/90651 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao servidor CEDIDO Dorvely Sobrinho Costa, CHEFE DE DIVISÃO, Matrícula 353219, o valor de R$ 
49,34, relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 253,22, descontado o valor de R$ 77,27, conforme 
determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Cristalandia-TO, no período de 18/05/2021 
a 18/05/2021, com a finalidade de vistoria técnica na construção do novo fórum da comarca de destino.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 649/2021, de 21 de maio 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 2021/90449 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao servidor Francisco Augusto de Carvalho Junior, ASSISTENTE DE SUPORTE TÉCNICO, 
Matrícula 352773, o valor de R$ 49,34, relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 253,22, descontado o 
valor de R$ 77,27, conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Gurupi-TO, 
no período de 14/05/2021 a 14/05/2021, com a finalidade de acompanhar serviço de criação de pontos de rede no Tribunal Juri, 
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 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 650/2021, de 21 de maio 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 2021/89734 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao servidor Francisco Augusto de Carvalho Junior, ASSISTENTE DE SUPORTE TÉCNICO, 
Matrícula 352773, o valor de R$ 49,34, relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 253,22, descontado o 
valor de R$ 77,27, conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Miranorte-TO, 
no período de 07/05/2021 a 07/05/2021, com a finalidade de realizar a manutenção no cabeamento e instalação da Solução 
VoIP, conforme processo 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 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 651/2021, de 21 de maio 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 2021/90491 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao servidor CEDIDO Luciano Moura, ENGENHEIRO, Matrícula 352750, o valor de R$ 63,41, relativo 
ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 281,36, descontado o valor de R$ 77,27, conforme determina o art. 20 
da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Novo Acordo-TO, no período de 17/05/2021 a 17/05/2021, 
com a finalidade de Vistoria técnica na área do prédio que abriga o Fórum da Comarca de Novo Acordo.  
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Art. 2º Conceder ao servidor Mario Sergio Loureiro Soares, ENGENHEIRO, Matrícula 352204, o valor de R$ 63,41, 
relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 281,36, descontado o valor de R$ 77,27, conforme determina 
o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Novo Acordo-TO, no período de 17/05/2021 a 
17/05/2021, com a finalidade de Vistoria técnica na área do prédio que abriga o Fórum da Comarca de Novo Acordo.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 652/2021, de 21 de maio 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 2021/90489 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao servidor CEDIDO Luciano Moura, ENGENHEIRO, Matrícula 352750, o valor de R$ 63,41, relativo 
ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 281,36, descontado o valor de R$ 77,27, conforme determina o art. 20 
da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Paraiso do Tocantins-TO, no período de 13/05/2021 a 
13/05/2021, com a finalidade de Vistoria técnica na obra do novo prédio do Fórum da Comarca de Paraíso.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 653/2021, de 21 de maio 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 2021/90683 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao servidor Lindomar Jose da Cunha, CHEFE DE SERVIÇO, Matrícula 352230, o valor de R$ 49,34, 
relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 253,22, descontado o valor de R$ 77,27, conforme determina 
o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Porto Nacional-TO, no período de 19/05/2021 a 
19/05/2021, com a finalidade de Necessidade de manutenção predial emergencial corretiva na Comarca de Porto Nacional.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 654/2021, de 21 de maio 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 2021/89966 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao servidor Luciano dos Santos Ramiro, ASSISTENTE DE SUPORTE TÉCNICO, Matrícula 352178, 
o valor de R$ 225,29, relativo ao pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 253,22, descontado o valor de 
R$ 154,54, conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Conceicao do 
Tocantins-TO, no período de 12/05/2021 a 13/05/2021, com a finalidade de fazer a entrega de bens doadas a Prefeitura 
Municipal de Conceição do Tocantins, 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 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 655/2021, de 21 de maio 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 2021/90655 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao servidor CEDIDO Wesley Cantuaria Teixeira, CHEFE DE SERVIÇO, Matrícula 352170, o valor de 
R$ 49,34, relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 253,22, descontado o valor de R$ 77,27, conforme 
determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Cristalandia-TO, no período de 18/05/2021 
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a 18/05/2021, com a finalidade de conduzir servidor da Diretoria de Infraestrutura e Obras, conforme solicitação via sistema 
Gestão frotas sob o nº 80340, coaduna com a viagem de protocolo nº 2021-90951.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 656/2021, de 21 de maio 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 2021/90458 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao servidor CEDIDO Julio Cesar Lima de Alencar, Matrícula 168634, o valor de R$ 830,41, relativo 
ao pagamento de 4,5 (quatro 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 Dianopolis-TO, no período de 17/05/2021 
a 21/05/2021, com a finalidade de Necessidade de manutenção predial preventiva no prédio que abriga o Fórum da Comarca de 
Dianópolis.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 657/2021, de 21 de maio 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 2021/90672 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao servidor Gizelson Monteiro de Moura, DIRETOR FINANCEIRO, Matrícula 156546, o valor de R$ 
344,77, relativo ao pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 281,36, descontado o valor de R$ 77,27, 
conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Araguaina-TO, no período de 
19/05/2021 a 20/05/2021, com a finalidade de para reunião com o Presidente do Tribunal, com o intuito de despachar pendências 
e colher assinatura nas relações bancárias, conforme SEI nº 21.0.000009136-4.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 658/2021, de 21 de maio 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 2021/90294 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao servidor Gilmar Alves dos Santos, AUXILIAR JUDICIÁRIO, Matrícula 115957, o valor de R$ 
49,34, relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 253,22, descontado o valor de R$ 77,27, conforme 
determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Miracema do Tocantins-TO, no período de 
13/05/2021 a 13/05/2021, com a finalidade de Realizar entrega de móveis.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 659/2021, de 21 de maio 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 2021/90503 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao Magistrado Ocelio Nobre da Silva, JUZ3 - JUIZ DE DIREITO DE 3ª ENTRÂNCIA, Matrícula 
106174, o valor de R$ 1.314,15, relativo ao pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 844,07, descontado 
o valor de R$ 154,54, conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015, acrescido de R$ 202,58 referente ao Adicional de 
Deslocamento, por seu deslocamento de Palmas-TO para Brasília-DF, no período de 10/05/2021 a 11/05/2021, com a finalidade 
de participar de reunião no Conselho Nacional da Justiça, conforme o disposto no SEI 21.0.000009240-9.  
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Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
Portaria Nº 1253/2021 - PRESIDÊNCIA/DIGER/DIADM/DCC, de 18 de maio 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 121/2021, referente ao Processo Administrativo 21.0.000001036-4, celebrado por este 
Tribunal de Justiça e a empresa MCR Sistemas e Consultoria - Ltda, que tem por objeto contratação de empresa especializada 
para aquisição de licenças de software, com o objetivo de atender ás demandas do Poder Judiciário do Estado do Tocantins. 
RESOLVE: 
Art. 1º. Designar o servidor José Sebastião Pinheiro de Souza, matrícula 361213, como gestor do contrato nº 121/2021, e a 
servidora Mara Roberta de Souza Madeiros, matrícula 255446, como substituta, para, nos termos do “caput” do artigo 67 da Lei 
nº. 8.666/93, conhecerem as obrigações mútuas previstas no instrumento de contratual, acompanhar e fiscalizar até a sua 
completa execução. 
Parágrafo único – Verificada a ocorrência de falta ou defeito na execução do contrato, o gestor notificará a contratada para 
regularização do apontamento, caso em que, não sendo atendido ou justificado, no prazo estabelecido, deverá informar à 
autoridade competente sobre o ocorrido, para fins de aplicação das penalidades. 
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Jonas Demostene Ramos 
 Diretor Geral 

 
Portaria Nº 1254/2021 - PRESIDÊNCIA/DIGER/DIADM/DCC, de 18 de maio 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 121/2021, referente ao Processo Administrativo 21.0.000001036-4, celebrado por este 
Tribunal de Justiça e a empresa MCR Sistemas e Consultoria - Ltda, que tem por objeto contratação de empresa especializada 
para aquisição de licenças de software, com o objetivo de atender às demandas do Poder Judiciário do Estado do Tocantins. 
RESOLVE: 
Art. 1º. Designar o servidor Rondinelli Moreira Ribeiro, matrícula 352149, como fiscal técnico do contrato nº. 121/2021, e o 
servidor Henryque Cerqueira, matrícula 355925, como substituto, para, nos termos do “caput” do artigo 67 da Lei nº. 8.666/93, 
conhecerem as obrigações mútuas previstas no instrumento contratual, acompanhar e fiscalizar o contrato até a sua completa 
execução. 
Parágrafo único – Verificada a ocorrência de falta ou defeito na execução do contrato, o fiscal comunicará ao gestor do contrato, 
que notificará a contratada quanto à regularização do apontamento, caso em que, não sendo atendido, deverá informar à 
autoridade competente sobre o ocorrido, para fins de aplicação das penalidades. 
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Jonas Demostene Ramos 
 Diretor Geral 

 
Portaria Nº 1157/2021 - PRESIDÊNCIA/DIGER/DIADM/DCC, de 10 de maio 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 112/2021, referente ao Processo Administrativo 20.0.000013211-0, celebrado por este 
Tribunal e a empresa Construtora Acauã - Ltda, que tem por objeto a contratação de empresa para execução da construção da 
Central de Coleta de Resíduos no Palácio da Justiça, Tribunal de Justiça/TO. 
RESOLVE: 
Art. 1º. Designar a servidora Heloiza Simonni Rosa Tavares Vieira, matricula 353366, como gestora do contrato nº 112/2021, e a 
servidora Juliana Rosa Barcelos Costa, matrícula 353552, como substituta, para, nos termos do “caput” do artigo 67 da Lei nº. 
8.666/93, conhecerem as obrigações mútuas previstas no instrumento de contratual, acompanhar e fiscalizar até a sua completa 
execução. 
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Parágrafo único – Verificada a ocorrência de falta ou defeito na execução do contrato, a gestora notificará a contratada para 
regularização do apontamento, caso em que, não sendo atendido ou justificado, no prazo estabelecido, deverá informar à 
autoridade competente sobre o ocorrido, para fins de aplicação das penalidades. 
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
Portaria Nº 1256/2021 - PRESIDÊNCIA/DIGER/DIADM/DCC, de 18 de maio 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 122/2021, referente ao Processo Administrativo 21.0.000001465-3, celebrado por este 
Tribunal de Justiça e a empresa ABR Informática Peças e Serviços - EIRELI, que tem por objeto a contratação de empresa 
especializada para aquisição de licenças de software, com o objetivo de atender às demandas do Poder Judiciário do Estado do 
Tocantins. 
RESOLVE: 
Art. 1º. Designar o servidor José Sebastião Pinheiro de Souza, matrícula 361213, como gestor do contrato nº 122/2021, e 
a servidora Mara de Souza Madeiros, matrícula 255446, como substituta para, nos termos do “caput” do artigo 67 da Lei nº. 
8.666/93, conhecerem as obrigações mútuas previstas no instrumento de contratual, acompanhar e fiscalizar até a sua completa 
execução. 
Parágrafo único – Verificada a ocorrência de falta ou defeito na execução do contrato, o gestor notificará a contratada para 
regularização do apontamento, caso em que, não sendo atendido ou justificado, no prazo estabelecido, deverá informar à 
autoridade competente sobre o ocorrido, para fins de aplicação das penalidades. 
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário. 
Publique-se. Cumpra-se. 

  
Jonas Demostene Ramos 

 Diretor Geral 
 
Portaria Nº 1158/2021 - PRESIDÊNCIA/DIGER/DIADM/DCC, de 10 de maio 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 112/2021, referente ao Processo Administrativo 20.0.000013211-0, celebrado por este 
Tribunal e a empresa Construtora Acauã Ltda, que tem por objeto a contratação de de empresa qualificada para execução da 
construção da Central de Coleta de Resíduos na Sede do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins. 
RESOLVE: 
Art. 1º. Designar o servidor Eduardo Henrique da Rocha Costa, matrícula nº 358413, como fiscal do contrato nº. 112/2021, e 
o servidor Zailon Labre Batista Miranda, matrícula nº 358520, como substituto, para, nos termos do “caput” do artigo 67 da Lei nº. 
8.666/93, conhecerem as obrigações mútuas previstas no instrumento contratual, acompanhar e fiscalizar o contrato até a sua 
completa execução. 
Parágrafo único – Verificada a ocorrência de falta ou defeito na execução do contrato, o fiscal comunicará ao gestor do contrao, 
que notificará a contratada quanto à regularização do apontamento, caso em que, não sendo atendido, deverá informar à 
autoridade competente sobre o ocorrido, para fins de aplicação das penalidades. 
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
Portaria Nº 1257/2021 - PRESIDÊNCIA/DIGER/DIADM/DCC, de 18 de maio 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 122/2021, referente ao Processo Administrativo 21.0.000001465-3, celebrado por este 
Tribunal de Justiça e a empresa ABR Informática Peças e Serviços – EIRELI, que tem por objeto contratação de empresa 
especializada para aquisição de licenças de software, com o objetivo de atender às demandas do Poder Judiciário do Estado do 
Tocantins. 
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RESOLVE: 
Art. 1º. Designar o servidor Rondinelli Moreira Ribeiro, matrícula 352149, como fiscal do contrato nº. 122/2021, e o 
servidor Henryque Cerqueira, matrícula 355925, como substituto, para, nos termos do “caput” do artigo 67 da Lei nº. 8.666/93, 
conhecerem as obrigações mútuas previstas no instrumento contratual, acompanhar e fiscalizar o contrato até a sua completa 
execução. 
Parágrafo único – Verificada a ocorrência de falta ou defeito na execução do contrato, o fiscal comunicará ao gestor do contrato, 
que notificará a contratada quanto à regularização do apontamento, caso em que, não sendo atendido, deverá informar à 
autoridade competente sobre o ocorrido, para fins de aplicação das penalidades. 
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário. 
Publique-se. Cumpra-se. 

  
Jonas Demostene Ramos 

 Diretor Geral 
 

DIRETORIA ADMINISTRATIVA 
CENTRAL DE COMPRAS 

Extratos 
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO 
PROCESSO: 21.0.000009463-0 
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 
NOTA DE EMPENHO: 2021NE01384 
CONTRATANTE: Fundo Especial de Modernização e Aprimoramento do Poder Judiciário. 
CONTRATADO: Araguaia Motors Com. de Veículos e Peças Ltda. 
CNPJ: 07.093.380/0001-03.               
OBJETO: Empenho destinado ao pagamento de franquia de seguro, em virtude de sinistro envolvendo o veículo Corolla Placa 
QWF-0D26, com uso da placa vinculada QWA-0G20, de propriedade do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins. 
VALOR TOTAL: R$ 4.659,00 (Quatro mil seiscentos e cinquenta e nove reais) 
Unidade Gestora: 060100-FUNJURIS. 
Classificação Orçamentária: 0601.02.122.1145.4278. 
Natureza de Despesa: 33.90.39 - Subitem: 19 
Fonte de Recursos: 0240. 
DATA DA EMISSÃO: 14 de maio de 2021. 
 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
Avisos de licitações 

RE-RATIFICAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2021, SRP - Processo nº 21.0.000000601-4 UASG 925814, Tipo: Menor 
Preço Por Item,  EXCLUSIVA PARA ME/EPP NOS ITENS 1 a 8, 10, 11, 13 a 18, 20 a 31, 33 a 45, 47 e 49;  AMPLA 
CONCORRÊNCIA NOS ITENS 9, 12, 19, 32, 46 e 48, objeto: Registro de Preços visando a aquisição de 
materiais promocionais de caráter institucionais do Poder Judiciário do Estado do Tocantins. Correção de datas de 
Disponibilidade do edital no aviso publicada no Diário da Justiça nº 4963, de 18/05/2021, pág. 24 e Jornal Daqui, em 
19.05.2021, pág. 11: para onde se lê 18.05.2021, leia-se 21.05.2021. (www.comprasgovernamentais.gov.br). Data de 
abertura: para onde se lê  02.06.2021, leia-se 07.06.2021, às 13:30 horas (horário de Brasília).  

Nota: Outras informações na Comissão de Licitação, pelo telefone 0xx63-3218-4590, e-mail: cpl@tjto.jus.br ou pela Internet no 
site www.comprasgovernamentais.gov.br e www.tjto.jus.br. Palmas/TO, 19 de maio de 2021. Pregoeiro: Moacir Campos.  
 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2021, SRP - Processo nº 21.0.000001314-2 UASG 925814, Tipo: Menor Preço Por Item, COTA 
RESERVADA PARA ME/EPP OS ITENS 1, 3 e 5; AMPLA PARTICIPAÇÃO OS ITENS 2, 4 e 6:  objeto: Registro de Preços 
para aquisição futura de nobreaks de pequeno e médio porte, bem como baterias para nobreak, para atender as 
demandas do Poder Judiciário do Estado do Tocantins. Disponibilidade do edital: dia 21/05/2021 
(www.comprasgovernamentais.gov.br). Data de abertura: dia 04 de junho de 2021, às 13:30 horas (horário de Brasília).  
Nota: Outras informações na Comissão de Licitação, pelo telefone 0xx63-3218-4590, e-mail: cpl@tjto.jus.br ou pela Internet no 
site www.comprasgovernamentais.gov.br e www.tjto.jus.br. Palmas/TO, 19 de maio de 2021. Pregoeira: Gabriele Batista 
Crispim. 
 

DIVISÃO DE LICITAÇÃO, CONTRATOS E CONVÊNIOS 
Extratos das atas de registro de preços 

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 34/2021 
PROCESSO ADMINISTRATIVO 20.0.000022208-0 
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PREGÃO ELETRÔNICO – SRP Nº 4/2021 
ORGÃO GERENCIADOR: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
FORNECEDOR REGISTRADO: Space Informática e Móveis para Escritório - EIRELI 
OBJETO: Registro de preços, visando à aquisição futura de bens permanentes (eletrônicos), para atender às necessidades do 
Poder Judiciário do Estado do Tocantins. 
VIGÊNCIA: A Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses, contados a partir da publicação do extrato no Diário 
da Justiça Eletrônico - DJE. 
DATA DA ASSINATURA: 14 de maio de 2021. 
 

DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS 
Portarias 

PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 277/2021, de 19 de maio de 2021 
A DIRETORA DO FORO DA COMARCA DE PALMAS, ESTADO DO TOCANTINS, no uso das atribuições que lhe conferem o 
art. 80 da Lei Complementar Estadual nº 10, de 11 de janeiro de 1996, bem como, o art. 10, da Portaria nº 2.093, de 1º de 
outubro de 2018 que dispõe sobre as regras e procedimentos para operacionalização do módulo de substituição de servidores no 
Sistema Integrado de Gestão de Pessoas (eGESP);  
CONSIDERANDO o afastamento de usufruto da justiça eleitoral, do servidor ALCIDES FRANCO MARTINS TRINDADE, 
matrícula nº 261454, ocupante do cargo de ESCRIVÃO JUDICIAL, da unidade de lotação COMARCA DE PALMAS - JUIZADO 
ESPECIAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE, no período de 14/06/2021 a 16/06/2021;  
CONSIDERANDO a solicitação de substituição constante no protocolo nº 2021/90738; 
RESOLVE: 
Art. 1º Designar o(os) servidor(es) listado(s) no Anexo I desta Portaria, para, sem prejuízo de suas funções, substituir o(a) 
servidor(a) afastado(a), com o consequente pagamento, após a certificação referente ao período da efetiva substituição.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.  

ANEXO 1 

Matrícula Nome Funcional Cargo Período 

148740 VERA VILDA VIEIRA DE SOUSA RESENDE ESTATUTÁRIO TÉCNICO JUDICIÁRIO 14/06/2021 à 16/06/2021 

Publique-se. Cumpra-se. 
FLAVIA AFINI BOVO 

DIRETORA DO FORO - 3ª ENTRÂNCIA  
 
PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 278/2021, de 19 de maio de 2021 
A DIRETORA DO FORO DA COMARCA DE PALMAS, ESTADO DO TOCANTINS, no uso das atribuições que lhe conferem o 
art. 80 da Lei Complementar Estadual nº 10, de 11 de janeiro de 1996, bem como, o art. 10, da Portaria nº 2.093, de 1º de 
outubro de 2018 que dispõe sobre as regras e procedimentos para operacionalização do módulo de substituição de servidores no 
Sistema Integrado de Gestão de Pessoas (eGESP);  
CONSIDERANDO o afastamento de usufruto da justiça eleitoral, do servidor ALCIDES FRANCO MARTINS TRINDADE, 
matrícula nº 261454, ocupante do cargo de ESCRIVÃO JUDICIAL, da unidade de lotação COMARCA DE PALMAS - JUIZADO 
ESPECIAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE, no período de 11/06/2021 a 11/06/2021;  
CONSIDERANDO a solicitação de substituição constante no protocolo nº 2021/90737; 
RESOLVE: 
Art. 1º Designar o(os) servidor(es) listado(s) no Anexo I desta Portaria, para, sem prejuízo de suas funções, substituir o(a) 
servidor(a) afastado(a), com o consequente pagamento, após a certificação referente ao período da efetiva substituição.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.  

ANEXO 1 

Matrícula Nome Funcional Cargo Período 

148740 VERA VILDA VIEIRA DE SOUSA RESENDE ESTATUTÁRIO TÉCNICO JUDICIÁRIO 11/06/2021 à 11/06/2021 

Publique-se. Cumpra-se. 
FLAVIA AFINI BOVO 

DIRETORA DO FORO - 3ª ENTRÂNCIA  
 
PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 279/2021, de 19 de maio de 2021 
A DIRETORA DO FORO DA COMARCA DE PALMAS, ESTADO DO TOCANTINS, no uso das atribuições que lhe conferem o 
art. 80 da Lei Complementar Estadual nº 10, de 11 de janeiro de 1996, bem como, o art. 10, da Portaria nº 2.093, de 1º de 
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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);  
CONSIDERANDO o afastamento de férias, do servidor ALCIDES FRANCO MARTINS TRINDADE, matrícula nº 261454, 
ocupante do cargo de ESCRIVÃO JUDICIAL, da unidade de lotação COMARCA DE PALMAS - JUIZADO ESPECIAL DA 
INFÂNCIA E JUVENTUDE, no período de 18/05/2021 a 19/05/2021;  
CONSIDERANDO a solicitação de substituição constante no protocolo nº 2021/90736; 
RESOLVE: 
Art. 1º Designar o(os) servidor(es) listado(s) no Anexo I desta Portaria, para, sem prejuízo de suas funções, substituir o(a) 
servidor(a) afastado(a), com o consequente pagamento, após a certificação referente ao período da efetiva substituição.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.  

ANEXO 1 

Matrícula Nome Funcional Cargo Período 

148740 VERA VILDA VIEIRA DE SOUSA RESENDE ESTATUTÁRIO TÉCNICO JUDICIÁRIO 18/05/2021 à 19/05/2021 

Publique-se. Cumpra-se. 
FLAVIA AFINI BOVO 

DIRETORA DO FORO - 3ª ENTRÂNCIA  
 
PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 280/2021, de 19 de maio de 2021 
A DIRETORA DO FORO DA COMARCA DE PALMAS, ESTADO DO TOCANTINS, no uso das atribuições que lhe conferem o 
art. 80 da Lei Complementar Estadual nº 10, de 11 de janeiro de 1996, bem como, o art. 10, da Portaria nº 2.093, de 1º de 
outubro de 2018 que dispõe sobre as regras e procedimentos para operacionalização do módulo de substituição de servidores no 
Sistema Integrado de Gestão de Pessoas (eGESP);  
CONSIDERANDO o afastamento de licença para tratamento da própria saúde, do servidor RENATO RODRIGUES DE SOUZA, 
matrícula nº 213958, ocupante do cargo de ESCRIVÃO JUDICIAL, da unidade de lotação COMARCA DE PALMAS - 1ª VARA 
CRIMINAL, no período de 26/04/2021 a 25/05/2021;  
CONSIDERANDO a solicitação de substituição constante no protocolo nº 2021/90671; 
RESOLVE: 
Art. 1º Designar o(os) servidor(es) listado(s) no Anexo I desta Portaria, para, sem prejuízo de suas funções, substituir o(a) 
servidor(a) afastado(a), com o consequente pagamento, após a certificação referente ao período da efetiva substituição.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.  

ANEXO 1 

Matrícula Nome Funcional Cargo Período 

354892 JOSEANE CHAVES DE CASTRO SCHWANCK CEDIDO AO TJTO CEDIDA AO TJTO 26/04/2021 à 25/05/2021 

Publique-se. Cumpra-se. 
 

FLAVIA AFINI BOVO 
DIRETORA DO FORO - 3ª ENTRÂNCIA  

 
PORTARIA FÉRIAS Nº 705/2021, de 19 de maio 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 JANAINA RODRIGUES ARAUJO, matrícula nº 990079, relativas ao período aquisitivo 
2020/2021, marcadas para o período de 19/05 a 17/06/2021, a partir de 19/05/2021 até 17/06/2021, assegurado o usufruto dos 
dias remanescentes para o período de 19/05 a 17/06/2022, 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 
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PORTARIA FÉRIAS Nº 706/2021, de 19 de maio de 2021 
A DIRETORA DO FORO DA COMARCA DE GURUPI, 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 NATALIA GRANJA BATISTA, matrícula nº 352552, relativas ao período aquisitivo 
2020/2021, marcadas para o período de 17/05 a 15/06/2021, a partir de 17/05/2021 até 15/06/2021, assegurado o usufruto dos 
dias remanescentes para o período de 08/03 a 06/04/2022, em razão de interesse da administração.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Edilene Pereira De Amorim Alfaix Natário 
Diretora do Foro 

 
PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 281/2021, de 19 de maio de 2021 
A DIRETORA DO FORO DA COMARCA DE PARAÍSO DO TOCANTINS, 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);  
CONSIDERANDO o afastamento de plantão, da servidora ELIZABETE FERREIRA SILVA, matrícula nº 234555, ocupante do 
cargo de ESCRIVÃO JUDICIAL, da unidade de lotação COMARCA DE PARAÍSO DO TOCANTINS - VARA DE FAMILIA, 
SUCESSÕES E INFÂNCIA E JUVENTUDE, no período de 24/05/2021 a 28/05/2021;  
CONSIDERANDO a solicitação de substituição constante no protocolo nº 2021/90735; 
RESOLVE: 
Art. 1º Designar o(os) servidor(es) listado(s) no Anexo I desta Portaria, para, sem prejuízo de suas funções, substituir o(a) 
servidor(a) afastado(a), com o consequente pagamento, após a certificação referente ao período da efetiva substituição.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.  

ANEXO 1 

Matrícula Nome Funcional Cargo Período 

288131 MIGUEL DA SILVA SA ESTATUTÁRIO TÉCNICO JUDICIÁRIO 24/05/2021 à 28/05/2021 

Publique-se. Cumpra-se. 
RENATA DO NASCIMENTO E SILVA 

DIRETORA DO FORO - 3ª ENTRÂNCIA  
 
PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 282/2021, de 19 de maio de 2021 
A DIRETORA DO FORO DA COMARCA DE PARAÍSO DO TOCANTINS, 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);  
CONSIDERANDO o afastamento de plantão, da servidora ELIZABETE FERREIRA SILVA, matrícula nº 234555, ocupante do 
cargo de ESCRIVÃO JUDICIAL, da unidade de lotação COMARCA DE PARAÍSO DO TOCANTINS - VARA DE FAMILIA, 
SUCESSÕES E INFÂNCIA E JUVENTUDE, no período de 19/05/2021 a 21/05/2021;  
CONSIDERANDO a solicitação de substituição constante no protocolo nº 2021/90733; 
RESOLVE: 
Art. 1º Designar o(os) servidor(es) listado(s) no Anexo I desta Portaria, para, sem prejuízo de suas funções, substituir o(a) 
servidor(a) afastado(a), com o consequente pagamento, após a certificação referente ao período da efetiva substituição.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.  

ANEXO 1 

Matrícula Nome Funcional Cargo Período 

288131 MIGUEL DA SILVA SA ESTATUTÁRIO TÉCNICO JUDICIÁRIO 19/05/2021 à 21/05/2021 

Publique-se. Cumpra-se. 
RENATA DO NASCIMENTO E SILVA 

DIRETORA DO FORO - 3ª ENTRÂNCIA  
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PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 283/2021, de 19 de maio de 2021 
A DIRETORA DO FORO DA COMARCA DE PARAÍSO DO TOCANTINS, 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);  
CONSIDERANDO a solicitação de substituição constante no protocolo nº 2021/90777 
RESOLVE: 
Art. 1º Designar a servidora ANA LUIZA PATROCLO CORDEIRO PEREIRA, matrícula nº 353907, CEDIDA AO TJTO, para, 
sem prejuízo de suas funções, substituir o cargo efetivo vago de CONTADOR-DISTRIBUIDOR, da COMARCA DE PARAÍSO DO 
TOCANTINS no período de 19/05/2021 a 19/05/2022, com o consequente pagamento, após a certificação referente ao período 
da efetiva substituição.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.  

Publique-se. Cumpra-se. 
RENATA DO NASCIMENTO E SILVA 

DIRETORA DO FORO - 3ª ENTRÂNCIA  
 

PORTARIA FÉRIAS Nº 708/2021, de 20 de maio de 2021 
A DIRETORA DO FORO DA COMARCA DE GURUPI, 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 JOSIANE MASCARENHAS BENICIO DE MENDONÇA, matrícula nº 353405, relativas 
ao período aquisitivo 2019/2020, marcadas para o período de 20/05 a 18/06/2021, a partir de 20/05/2021 até 18/06/2021, 
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. 

Edilene Pereira De Amorim Alfaix Natário 
Diretora do Foro 

 

PORTARIA FÉRIAS Nº 709/2021, de 21 de maio de 2021 
A DIRETORA DO FORO DA COMARCA DE GURUPI, ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e na forma 
da lei,  
Considerando o disposto no artigo n° 91 da Lei Complementar nº 10/1996 c/c o artigo n° 86, do Estatuto dos Servidores 
Públicos, Lei 1.818/2007; 
Considerando o disposto no artigo n° 42, inciso I, alínea "c" da Lei Complementar n° 10/1996 e conforme solicitação contida no 
sistema eGESP, 
RESOLVE: 
Art. 1º Suspender as férias do servidor VALMIR MARTINS SOARES, matrícula nº 358418, relativas ao período aquisitivo 
2019/2020, marcadas para o período de 21/05 a 09/06/2021, a partir de 21/05/2021 até 09/06/2021, assegurado o usufruto dos 
dias remanescentes para o período de 07 a 26/01/2022, em razão de interesse da administração.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Edilene Pereira De Amorim Alfaix Natário 
Diretora do Foro 

 

PORTARIA FÉRIAS Nº 710/2021, de 21 de maio de 2021 
A DIRETORA DO FORO DA COMARCA DE PALMAS, ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e na forma 
da lei,  
Considerando o disposto no artigo n° 91 da Lei Complementar nº 10/1996 c/c o artigo n° 86, do Estatuto dos Servidores 
Públicos, Lei 1.818/2007; 
Considerando o disposto no artigo n° 42, inciso I, alínea "c" da Lei Complementar n° 10/1996 e conforme solicitação contida no 
sistema eGESP, 
RESOLVE: 
Art. 1º Suspender as férias da servidora CASSIA DO BONFIM CONCEICAO GOMES, matrícula nº 217260, relativas ao período 
aquisitivo 2017/2018, marcadas para o período de 10 a 21/05/2021, a partir de 10/05/2021 até 21/05/2021, assegurado o 
usufruto dos dias remanescentes para o período de 13 a 24/10/2021, em razão de interesse da administração.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Flavia Afini Bovo 
Diretora do Foro 
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ESMAT 
Editais 

EDITAL nº 034, de 2021 – SEI Nº 21.0.000008690-5  
  
O diretor geral da Escola Superior da Magistratura Tocantinense (ESMAT), no uso de suas atribuições, dispõe sobre as normas 
gerais para ingresso e participação no webnário “ADOÇÃO AMOR SEM IDADE”, a se realizar no dia 25 de maio de 2021, 
mediante as condições determinadas neste Edital e nos demais dispositivos legais aplicados à espécie, conforme segue: 
  
1. DADOS GERAIS 
Nome: Adoção amor sem idade 
Objetivo: Despertar a consciência de todos sobre a adoção tardia e conhecer o sistema A.DOT o qual possibilita que crianças, 
adolescentes e famílias se encontrem mais rapidamente e de forma mais eficaz no processo de adoção. 
  
Período de inscrições: As inscrições ocorrerão no período de 21 a 25 de maio de 2021. 
Inscrições: As inscrições serão realizadas, via web, no endereço eletrônico esmat.tjto.jus.br 
  
Públicos-Alvo: Magistrados e servidores do Poder Judiciário Tocantinense, promotores de justiça e servidores do Ministério 
Público, Defensorias Públicas e servidores da Defensoria Pública do Tocantins, advogados atuantes no estado do Tocantins, 
sociedade em geral. 
  
Carga horária: 2 horas-aula 
Modalidade: Presencial, com transmissão via intranet, por meio do Portal e do aplicativo da Escola Superior da Magistratura 
Tocantinense (ESMAT). 
Local: Plataforma Virtual da Esmat 
  
2. VAGAS:  
2.1 Quantidade de Vagas: 1.500 
  
3. PRÉ-REQUISITOS 
3.1 Serem magistrados, magistradas, servidores e servidoras do Poder Judiciário Tocantinense; 
3.2 Serem da comunidade em geral; 
3.3 Para participar do Evento, é preciso dispor de equipamento tecnológico (computador, tablet, smartphone) com acesso à 
internet, uma vez que será transmitido via web. 
  
4. FREQUÊNCIA E AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM 

4.1 Os inscritos e as inscritas deverão participar das atividades programadas, conforme descrição no item 5 deste Edital; 
  

4.2 A frequência será registrada no momento em que cada participante efetuar o seu login de acesso no Sistema 
Acadêmico Virtual (SAV), para assistir à transmissão do Evento, link este que será disponibilizado, no Portal Esmat, para 
acesso na data do Evento; 
  

4.3 Não haverá aferição de nota aos alunos e às alunas; 
  

4.4 Problemas de acesso à plataforma da Esmat devem ser remetidos à equipe da Secretaria Acadêmica da Escola, pelo 
e-mail: saesmat@tjto.jus.br ou pelo telefone: (63) 3218-4256; 
  
4.5 Se houver alteração no cronograma de desenvolvimento, ou no período de realização do Evento, esta será 
comunicada por e-mail. Para tanto, os inscritos e as inscritas deverão atualizar seus e-mails e telefones de contato em 
seus perfis na Secretaria Acadêmica Virtual (SAV) e no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA). 

  
5. CRONOGRAMA E PROGRAMAÇÃO 
  

ADOÇÃO AMOR SEM IDADE   

Data Horário Atividades   

Dia 13 de maio de 2021 8h 
Ambientação e Abertura do Evento – Ambientação à Plataforma do Evento. 
Este momento será destinado aos alunos e às alunas no Portal Esmat 
(esmat.tjto.jus.br), para acessar ao link do Evento e registrar sua frequência. 
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Das 9h às 9h20 

Abertura do Evento 
  
Assinatura do Provimento que regulamenta a utilização do Aplicativo 
A.DOT no âmbito do primeiro grau de jurisdição do Estado do 
Tocantins 
  
Desembargadora Etelvina Maria Sampaio Felipe. 
Corregedora Geral da Justiça do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins. 
  
   Juiz Adriano Gomes de Melo Oliveira 
Coordenador Estadual da Infância e Juventude do Tribunal de Justiça do 
Estado do Tocantins 

  

Das 9h20 às 9h50 

Tema 1: Aplicativo A.DOT case de sucesso na Corregedoria Geral da 
Justiça do Estado do Paraná. 
  
Palestrante: Juiz Sérgio Kreuz 
Coordenador do A.DOT 

  

Das 9h50 às 10h20 

Tema 2: Adoção sob o olhar da Coordenadoria da Infância. 
  
Palestrante: Juiz Adriano Gomes de Melo Oliveira 
Coordenador Estadual da Infância e Juventude do Tribunal de Justiça do 
Estado do Tocantins. 

  

Das 10h20 às 10h40 

Tema 3: A importância do curso de preparação como requisito para a 
habilitação dos pretendentes à adoção.  
  
Palestrante: Márcia Mesquita Vieira 
Coordenadora do Grupo Gestor das Equipes Multidisciplinares (GGEM) 

  

Das 10h40 às 11h 
Tema 4: Depoimento Adoção é amor sem idade.  
  
Palestrante: Deiby Jubiely de Miranda 

  

11h Encerramento   

2 horas-aula 
  

Carga Horária   

  
6.  DISPOSIÇÕES FINAIS 
6.1 A inscrição do candidato implicará aceitação prévia das normas contidas no presente Edital; 
6.2 Os casos omissos e dúvidas de interpretação das normas reguladoras do Evento, porventura suscitados, deverão ser 
encaminhados à Coordenação do Webnário. 
  
Palmas-TO, 20 de maio de 2021 

  
  

Desembargador MARCO VILLAS BOAS 
Diretor Geral da Esmat 

 
EDITAL nº 035, de 2021 – SEI Nº20.0.000000145-8 

  
  
O diretor geral da Escola Superior da Magistratura Tocantinense (ESMAT), no uso de suas atribuições, RETIFICA o Edital nº 033 
de 2021 - publicado no Diário da Justiça nº 4964,  pp.70-82, do dia 19 de maio de 2021, referente as datas de realização das 
Aulas Síncronas 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 9, bem como dos períodos de realização dos quatro módulos no curso FORMAÇÃO EM 
GESTÃO DE CEJUSC PARA MAGISTRADO - EAD, a se realizar no período de 24 maio a 30 de junho de 2021, conforme 
segue: 
  
5. CRONOGRAMA E CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

AMBIENTAÇÃO  

Descritores Conteúdo Programático e/ou Atividades 

Data/Período De 24 a 26 de maio de 2021 

Proposta para o curso Período de ambientação no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), na Plataforma Moodle, para 
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apresentação do curso, com tutoriais para que os(as) alunos(as) possam se apropriar das ferramentas 
disponibilizadas na modalidade de curso EaD. 

Carga Horária 3 horas-aula 

MÓDULO I    

Descritores Conteúdo Programático e/ou Atividades   

Tema O Cejusc, sua gestão: as competências do juiz coordenador do Cejusc   

Data/Período De 27 de maio a 6 de junho de 2021   

Professor Rodrigo Rodrigues Dias   

Conteúdos 
Programáticos 

Aula Síncrona 1  

 Tribunal de Múltiplas Portas; 
 O Centro Judiciário de Solução de Conflitos: conceito, previsão na Resolução nº 125 e no 

Código de Processo Civil; 
 Setores do Cejusc; 
 Quais portas estão à disposição?: Abordagens ao conflito (com base em Christopher W. 

Moore): autocomposição, heterocomposição e autotutela; Conceitos e diferenças,  mediação, 
conciliação e JR. 

  
Aula Síncrona 2 

 Delimitação das competências: O que se deve saber?; O que se deve saber fazer? E o que 
se deve ser?; 

 As competências do juiz coordenador do Cejusc. 

  
Aula Síncrona 3: Cejusc Infância e Juventude 

 A Justiça Restaurativa nos Procedimentos de Apuração de Ato Infracional – o art. 35 da Lei 
do Sinase; 

 A Justiça Restaurativa e a preservação das garantias processuais; 
 A construção das decisões judiciais com base no resultado de um processo restaurativo; 
 A questão do sigilo e da participação dos advogados e do órgão do Ministério Público. 

  

Objetivos Específicos do 
Módulo 

 Identificar o Cejusc no ordenamento jurídico, extraindo sua definição, a partir dos textos 
normativos; 

 Conceituar “Tribunal de Múltiplas Portas”; 
 Contextualizar o Cejusc como um Tribunal de Múltiplas Portas, no Sistema Processual 

Brasileiro; 
 Compreender os meios de administração e resolução de conflitos, identificando a mediação, 

a conciliação e as práticas restaurativas neste panorama; 
 Compreender o conceito de competência; 
 Entender os saberes: saber (conceitual), saber-fazer (procedimental) e saber-ser (atitudinal); 
 Identificar e enumerar as competências do juiz coordenador do Cejusc; 
 Planejar o cotidiano do Cejusc; 
 Compreender a necessidade de um espaço diferenciado, com características e mobiliários 

específicos para maximizar a eficácia das práticas autocompositivas, destacando a questão 
do sigilo; 

 Reconhecer a importância e a imprescindibilidade da capacitação de todos os integrantes do 
Cejusc; 

 Construir e operar fluxos de trabalho no Cejusc; 
 Compreender os princípios restaurativos; 
 Identificar o que é preciso para que um processo seja restaurativo; 
 Contextualizar os círculos no cenário da Justiça Restaurativa; 
 Analisar as etapas dos processos circulares; 
 Analisar as possibilidades de aplicação de procedimentos restaurativos nos processos da 

Vara da Infância e da Juventude e da Vara Criminal; 
 Incrementar o repertório de solução de conflitos nas searas infanto-juvenil e criminal, 

introduzindo procedimentos restaurativos; 
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 Avaliar a pertinência e a adequação da prática restaurativa nos processos judiciais nas 
searas infanto-juvenil e criminal, preservando as garantias constitucionais e legais; 

 Refletir criticamente sobre o aprendizado. 

Metodologia do Módulo 

Videoconferências síncronas no Google Meet: 1 hora-aula para cada VC 
Horário: Das 17h às 18h 
  
Aula Síncrona 1 – Dia 28 de maio de 2021 
Esta videoconferência será gravada e disponibilizada no AVA posteriormente.  
  
Aula Síncrona 2 – Dia 31 de maio de 2021 
Esta videoconferência será gravada e disponibilizada no AVA posteriormente.  
  
Aula Síncrona 3 – Dia 2 de junho de 2021 
Esta videoconferência será gravada e disponibilizada no AVA posteriormente.  
  

  

  

Interatividade Ambiente Virtual de Aprendizagem: 9 horas-aula, contemplando: 

 Estudo dos tópicos apresentados nos slides; 
 Leitura para aprofundamento do tema, a partir do Texto: “O Juiz Coordenador do Cejusc e 

suas competências”, para brainstorming na primeira aula; 
 Participação dos alunos e das alunas em fórum para aula invertida; 
 Participação dos alunos e das alunas em Fórum de Discussão Formativa, a partir do texto 

norteador proposto pelo(a) professor(a). 

  
Atividade para Avaliação da Aprendizagem 

 Questionamentos a partir de estudo de casos apresentados. 
 Visualização da vídeoaula “A Política Nacional Judiciária de Tratamento Adequado dos 

Conflitos”. 
 Estudo de caso para solução jurídica em audiência de apresentação. 

  
OBS.: A atividade será avaliada em 10 pontos, individualmente. 

  

Distribuição da Carga 
Horária do Módulo 

Videoconferência síncrona no Google Meet: 3 horas-aula 
Atividades de interação no AVA – 9 horas-aula 

  

Carga Horária Total 12 horas-aula   

MÓDULO II 

Descritores Conteúdo Programático e/ou Atividades 

Tema Reestruturação dos Cejuscs 

Data/Período De 7 a 13 de junho de 2021  

Professor Eduardo Barbosa Fernandes 

Conteúdos 
Programáticos 

Composição e Competências do Nupemec: 
  
O Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos (NUPEMEC), nos termos da 
Resolução nº 9, de 5 de julho de 2012, é composto pelo presidente e vice-presidente do Tribunal de 
Justiça; pelo corregedor geral da Justiça, até quatro magistrados, um servidor da Coordenadoria de 
Gestão Estratégica, Estatística e Projetos (COGES) e pelo secretário do Conselho Superior da 
Magistratura, servidores e estagiários. 
  
Promover, em conjunto com a Escola Superior de Magistratura Tocantinense (ESMAT), a realização de 
cursos e eventos sobre os métodos consensuais de solução de conflitos, visando a capacitação e 
atualização permanente de magistrados, servidores, conciliadores, mediadores e público em geral; 
  
Propor ao presidente do Tribunal de Justiça que sejam firmados convênios e parcerias com entes 
públicos e privados para atender aos fins desta Resolução e da Resolução nº 125, de 2010, do 
Conselho Nacional de Justiça; 
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Atuar na interlocução com outros tribunais e os órgãos integrantes do Poder Judiciário e por entidades 
públicas e privadas, até mesmo instituições de ensino; 
  
Criar e manter cadastro e credenciamento de mediadores e conciliadores, de facilitadores 
restaurativos, de expositores de oficina de divórcio e parentalidade, de forma a regulamentar o 
processo de inscrição e cumprimento das ordens de serviços, acompanhando o desempenho 
estatístico de cada um deles, e caso necessário, recomendar ao presidente do Tribunal de Justiça o 
descredenciamento em caso de inadequação dos métodos adotados; 
  
Planejar, implementar, manter e aperfeiçoar as ações voltadas ao cumprimento da política pública e 
suas metas; 
  
Acompanhar o desenvolvimento dos Cejuscs de 1º e 2º grau, seu desempenho e resultados; 
  
Promover gestão nas instituições públicas e privadas, especialmente de ensino superior da área 
jurídica, com a finalidade de firmar convênios e parcerias para implantação e organização de unidades 
e serviços de conciliação e mediação; 
  
Fomentar e realizar mutirões temáticos Programa Constelação Familiar, Programa Justiça 
Restaurativa, Oficinas de Parentalidade, dentre outros métodos sistêmicos; 
  
Atuar como órgão de apoio e controle das ações desenvolvidas pelos Cejuscs e da Política Nacional 
de Tratamento Adequado de Conflitos, em âmbito estadual; 
  
Enquanto órgão de controle, responsabilizar-se pela análise dos documentos encaminhados pelos 
Cejuscs, observando, rigorosamente, a relação custo/produtividade das ações desenvolvidas pelos 
referidos centros; 
  
Encaminhar à Diretoria Financeira do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins os processos de 
pagamento dos serviços realizados pelo credenciado, de acordo com as condições previamente 
estabelecidas e de acordo com os documentos e ordens de serviço encaminhadas pelos Cejuscs. 
  
Reestruturação dos Cejuscs (12 polos regionalizados por proximidade geográfica) 
I – CEJUSC POLO ARAGUATINS: Araguatins, São Bento, Axixá, Sitio Novo, São Miguel, 
Augustinópolis, Esperantina, São Sebastião, Itaguatins, Maurilândia. 
  
II – CEJUSC POLO TOCANTINÓPOLIS: Tocantinópolis, Palmeiras, Ananás, Angico, Araguanã, Santa 
Terezinha, Aguiarnópolis, Xambioá. 
  
III – CEJUSC POLO ARAGUAÍNA: Araguaína, Nova Olinda, Muricilândia, Santa Fé, Wanderlândia, 
Darcinópolis, Piraquê, Carmolândia, Aragominas, Goiatins, Campos Lindos, Filadélfia. 
  
IV – CEJUSC POLO COLINAS: Colinas, Couto Magalhães, Bernardo Sayão, Palmeirante, Bandeirante, 
Arapoema, Juarina, Brasilândia e Pau D’arco. 
  
V – CEJUSC POLO GUARAÍ: Guaraí, Tupiratins, Presidente Kennedy, Colméia, Pequizeiro, Goianorte, 
Itaporã, Itacajá, Centenário, Itapiratins, Recursolândia, Pedro Afonso, Bom Jesus do Tocantins, 
Tupirama e Santa Maria. 
  
VI – CEJUSC POLO MIRACEMA: Miracema, Lajeado, Miranorte, Barrolândia, Dois Irmãos, 
Araguacema, Caseara. 
  
VII - CEJUSC POLO PARAÍSO: Paraíso, Abreulândia, Marianópolis, Monte Santo, Divinópolis, Pium, 
Cristalândia, Lagoa da Confusão, Nova Rosalândia. 
  
VIII – CEJUSC POLO PALMAS: Palmas, Novo Acordo, Rio Sono, Lizarda, Lagoa do Tocantins, São 
Félix, Santa Tereza. 
  
IX – CEJUSC POLO PORTO NACIONAL: Porto Nacional, Fátima, Oliveira de Fátima, Silvanópolis, 
Ipueiras, Santa Rita, Monte do Carmo; Brejinho do Nazaré, Ponte Alta, Mateiros, Pindorama. 
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X – CEJUSC POLO GURUPI: Gurupi, Dueré, Aliança, Crixás do TOCANTINS, Formoso do Araguaia, 
Peixe, Jáu, São Valério, Araguaçu, Sandolândia, Figueirópoilis, Cariri, Alvorada, Talismã. 
  
XI – CEJUSC POLO DIANÓPOLIS: Dianópolis, Novo Jardim, Rio da Conceição, Taipas, Almas, Porto 
Alegre, Natividade. 
  
XII – CEJUSC POLO ARRAIAS: Arraias, Conceição do Tocantins, Palmeirópolis, São Salvador, 
Paranã, Aurora do Tocantins, Lavandeira, Combinado, Novo Alegre. 
  
Compete aos coordenadores dos Cejuscs Regionais: 
Administrar os Cejuscs regionalizados, dialogando com os juízes das comarcas que os compõem e 
com os gestores das cidades/distritos, com vista à implantação do Cejusc itinerante, por meio de termo 
de cooperação, para, entre outros, disponibilizar espaço físico adequado à realização das atividades 
desenvolvidas pelos Cejuscs; 
  
Acompanhar o atendimento das comarcas que compõem a respectiva regional e dos atendimentos a 
serem realizados nas demais cidades/distritos, referentes a atendimentos pré-processuais, 
processuais, de Oficina de Parentalidade e Divórcio, de Justiça Restaurativa e Justiça Móvel; 
  
Poderão, caso necessário, elaborar, a pedido ou em parceria com o coordenador do Cejusc de cada 
comarca, o planejamento e/ou escala de atendimento, logística para desenvolver os projetos de Oficina 
de Parentalidade e Divórcio, de Justiça Restaurativa, Constelação Familiar e Justiça Móvel onde 
houver, nas comarcas que compõem a respectiva regional; 
  
Definir a quantidade de conciliadores, mediadores, expositores da oficina de parentalidade, 
facilitadores da justiça restaurativa e justiça móvel (nas comarcas de Araguaína, Gurupi e Palmas), que 
serão necessários para as atividades a serem realizadas e encaminhar ao Nupemec as ordens de 
serviço para pagamento; 
  
Os coordenadores das regionais terão autonomia na gestão de todas as atividades inerentes ao polo, 
bem como para a escolha e designação de conciliadores e/ou mediadores judiciais credenciados, 
facilitadores restaurativos e expositores da oficina de divórcio e parentalidade, desde que preenchidos 
os requisitos do art. 40, caput, e art. 40, § 1º, desta Resolução; 
  
Solicitar e validar as diárias para os conciliadores credenciados, de acordo com as atividades a serem 
realizadas pelos respectivos profissionais; 
  
Encaminhar ao Nupemec relatório mensal de diária por conciliador, para acompanhamento e controle; 
na hipótese de ser verificada alguma inconsistência, o Nupemec notificará o coordenador, para fins de 
esclarecimentos ou justificativa; 
  
Atribuições administrativas serão de responsabilidade do juiz coordenador do Cejusc Polo, como: 
I – Prolatar despachos, decisões e homologações de acordos em atendimento pré-processual e em 
homologações de transação extrajudiciais, em procedimentos originariamente distribuídos, até mesmo 
os da justiça móvel de trânsito. A homologação judicial desses acordos faz com que adquiram natureza 
de título executivo judicial, podendo, em caso de não cumprimento do acordo, a parte requerer o 
cumprimento da sentença no juízo correspondente, conforme distribuição; 
  
II – Designar e orientar um servidor do Cejusc para o envio das pautas de audiências até o décimo 
quinto dia de cada mês; 
  
III – Administrar e supervisionar o desempenho dos conciliadores e mediadores, efetivos, credenciados 
e voluntários; 
  
IV – Coordenar e orientar as atividades desenvolvidas pelo Cejusc; 
  
V – Orientar a atuação dos conciliadores e mediadores, promovendo e inserindo-os nas capacitações 
necessárias; 
  
VI – Propor ao Nupemec a celebração de convênios, termos de cooperação e parcerias, até mesmo 
para a promoção de cursos e capacitações para os servidores e conciliadores; 
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 VII – Controlar o movimento do Cejusc, quando houver, de modo a adequá-lo à estrutura física e 
funcional disponíveis, podendo, justificada e criteriosamente, regular a quantidade e a natureza dos 
processos encaminhados pelos juízos vinculados, não comprometendo, assim, a eficiência da unidade; 
  
VIII – Designar pautas de audiências, sempre unificadas no período, com o intervalo mínimo de 30 
minutos para as conciliações e mediações; 
  
 IX – Fomentar, no âmbito da Comarca, os meios alternativos de solução de Conflitos; 
  
Os Cejuscs são responsáveis pela realização das audiências de conciliação e mediação que estejam a 
cargo de conciliadores e mediadores, bem como pelo atendimento e orientação ao cidadão quanto ao 
adequado encaminhamento do seu conflito; 
  
As audiências de conciliação e mediação pré-processuais poderão ser realizadas nos Cejuscs por 
conciliadores e mediadores, supervisionados pelo juiz coordenador respectivo; 
  
As sessões ou audiências de conciliação e mediação processuais serão realizadas preferencialmente 
nos Cejuscs, podendo ocorrer nos juizados e, excepcionalmente, na vara de origem, desde que 
conduzidas por conciliadores e mediadores cadastrados e credenciados pelo Nupemec, tal qual como 
prevê o art. 8º da Resolução nº 125 do Conselho Nacional de Justiça; 
  
As audiências de conciliação e mediação pré-processuais e processuais poderão ser realizadas, 
excepcionalmente, em local diverso ao da sua sede, desde que sejam por conciliadores e mediadores 
voluntários ou credenciados cadastrados pelo Tribunal de Justiça; 
  
Importância de um acompanhamento estatístico específico da produtividade do Cejusc, Escala e 
Remuneração do conciliador/mediador: 
  
O interessado em se credenciar deverá comprovar graduação no curso de Direito, para exercer a 
função de conciliador, e nos demais cursos de graduação, para exercer as funções de mediador, 
facilitador da justiça restaurativa e expositor da Oficina de Divórcio e Parentalidade; 
  
Os coordenadores das regionais terão autonomia na gestão de todas as atividades inerentes ao polo, 
bem como para a escolha e designação de conciliadores e/ou mediadores judiciais credenciados, 
facilitadores restaurativos e expositores da oficina de divórcio e parentalidade; 
  
Além do pagamento no valor de R$ 34,00 (trinta e quatro reais); para a realização de audiência de 
conciliação ou mediação, oficina de parentalidade e círculo restaurativo, o credenciado receberá um 
adicional de 33,33% da hora paga, para realização de todos os atos preparatórios, como: 
  
I – Verificar se as partes foram devidamente intimadas; 
  
II – Efetuar o agendamento da audiência nas plataformas digitais, como Yealink, Meet ou WhatsApp, 
com envio do link às partes por e-mail e/ou WhatsApp; 
  
III – Informar no processo eletrônico o link da audiência; 
  
IV – Inserir termo da audiência no sistema Eproc; 
  
V – Realizar remessa interna para a vara competente; 
  
VI – Protocolar o atendimento pré-processual no sistema Eproc; 
  
VII – Expedir carta-convite do atendimento pré-processual. 
  
O Cejusc emitirá ordem de prestação de serviço para cada profissional, de acordo com as atividades a 
serem realizadas. 
  
O juiz coordenador do Cejusc Polo deverá encaminhar mensalmente ao Nupemec, via Processo SEI, 
manifestação com todas as atividades efetivamente realizadas pelos profissionais e quantidade de 
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horas a serem pagas. 

Objetivos Específicos do 
Módulo 

 Operacionalizar com eficiência para diminuir custos e aumentar a produtividade; 
 Implementar Cejusc itinerante, com atendimento regular, semanal  nas comarcas, cidades e 

distritos. 

Metodologia do Módulo 

Videoconferências síncronas no Google Meet: 1 hora-aula para cada VC 
Horário: Das 17h às 18h 
  
Aula Síncrona 4 – Dia 10 de junho de 2021 
Horário: Das 17h às 18h 
Esta videoconferência será gravada e disponibilizada no AVA posteriormente  
  
Aula Síncrona 5 – Dia 11 de junho de 2021 
Horário: Das 17h às 18h 
Esta videoconferência será gravada e disponibilizada no AVA posteriormente.  
  

Interatividade Ambiente Virtual de Aprendizagem: 7 horas-aula, contemplando: 

 Estudo dos tópicos apresentados nos slides; 
 Leitura para aprofundamento do tema, a partir da indicação do professor, como 

participação dos alunos e das alunas em Fórum de Discussão Formativa, a partir do texto norteador 
proposto pelo professor. 
  
Atividade para Avaliação da Aprendizagem 
Atividade avaliativa proposta pelo professor. 
  
OBS.: A atividade será avaliada em 10 pontos, individualmente. 

Distribuição da Carga 
Horária do Módulo 

Videoconferência síncrona no Google Meet: 2 horas-aula 
Atividades de interação no AVA – 7 horas-aula 

Carga Horária Total 9 horas-aula   

MÓDULO III 

Descritores Conteúdo Programático e/ou Atividades 

Tema Gestão dos Cejuscs com enfoque nos processos de conflito de Família e cidadania 

Data/Período De 14 a 22 de junho de 2021  

Professora Vanessa Aufiero da Rocha 

Conteúdos 
Programáticos 

Aula 1 

 Mudanças paradigmáticas na sociedade e na Justiça; 
 A Justiça como protagonista da Cultura da Paz. Conceitos de Paz; 
 Paz como ausência de medo e presença de amor; 
 Compromisso ético da Justiça de romper padrões e desenvolver formas criativas para lidar 

com os conflitos e propagar a paz; 
 As ondas renovatórias do acesso à Justiça; 
 Abordagem transformativa do conflito: aprofundamento da análise da questão para gerar 

amadurecimento de novas decisões, ampliação do poder de ação, aumento da capacidade de 
crescimento e amadurecimento das pessoas; 

 Interdisciplinaridade: superando a fragmentação por meio do diálogo com outros saberes. 

Aula 2  

 Reconhecendo a autonomia e o poder inerentes a cada pessoa. Exercitando o poder 
transformador do amor; 

 Transcendendo polaridades dualísticas; 
 Desenvolvendo criatividade; 
 Substituindo Monólogos por Diálogos; 
 Promovendo empatia; 
 Observando a Ética do Cuidado; 
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 Desenvolvendo uma postura sistêmica por meio das ordens da ajuda; 
 Trabalhando com a Rede. 

  
Aula 3  

 Projetos de cidadania que podem ocorrer no Cejusc; 
 Casa da Família: conceito, inspiração, metodologia de trabalho, programas implantados; 
 Mediação; 
 Oficina de Parentalidade e Divórcio; 
 Círculo de Harmonização Familiar; 
 Fortalecendo Vínculos; 
 Acompanhamento Psicológico; 
 Constelação Familiar; 
 Quero ter Pai; 
 Construindo a Paz, Cuidando de quem cuida; 
 Homem Integral; 
 Coração de Mãe. 
 Programa de Orientação às Famílias; 
 Percepções Sistêmicas: o despertar de uma nova consciência jurídica. 

Objetivos Específicos do 
Módulo 

Parte 1 

 Convidar os alunos a uma reflexão a respeito da necessidade do redimensionamento da 
Justiça no contexto da Cultura de Paz; 

 Inspirar os alunos a protagonizar a Cultura de Paz por meio de suas atividades profissionais. 

Parte 2 

 Instrumentalizar os alunos a abordarem o conflito com um viés transformativo em detrimento 
de um viés meramente retrospectivo; com uma visão sistêmica em detrimento de uma visão 
meramente linear; com uma integração com a rede e um ambiente mais favorável à 
transformação, estabilização e harmonização das relações familiares; 

 Ampliar a visão dos alunos a respeito de sua postura como magistrado diante dos conflitos 
familiares e dos sistemas (sistema judicial, familiar do magistrado e das partes); 

 Contribuir para a ampliação da consciência, o desenvolvimento do autoconhecimento e o 
empoderamento dos magistrados, de forma a viabilizar transformações qualitativas em sua 
vida e nas vidas das pessoas com quem eles trabalham. 

Parte 3 

 Compartilhar com o aluno metodologias e projetos implantados na Casa da Família de São 
Vicente, como a Oficina de Parentalidade e Divórcio, Círculo de Harmonização Familiar, 
Fortalecendo Vínculos, Acompanhamento Psicológico, Constelação Familiar, Quero ter Pai, 
Construindo a Paz, Cuidando de quem cuida, Homem Integral, Coração de Mãe, Programa de 
Orientação às Famílias, Percepções Sistêmicas: o despertar de uma nova consciência 
jurídica); 

 Inspirar e incentivar o aluno a desenvolver e implantar algumas práticas integrativas em sua 
respectiva comarca, agregando ainda mais valor ao seu já valoroso trabalho; 

Ampliar a potencialidade do aluno para novas formas de conhecimento e trabalho. 

Metodologia do Módulo 

Videoconferências síncronas no Google Meet: 1 hora-aula para cada VC 
  
Aula Síncrona 6 – Dia 14 de junho de 2021 
Horário: Das 17h às 18h 
Esta videoconferência será gravada e disponibilizada no AVA posteriormente.  
  
  
Aula Síncrona 7 – Dia 17 de junho de 2021 
Horário: Das 17h às 18h 
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Esta videoconferência será gravada e disponibilizada no AVA posteriormente.  
  
Aula Síncrona 8 – Dia 21 de junho de 2021 
Horário: Das 17h às 18h 
Esta videoconferência será gravada e disponibilizada no AVA posteriormente.  
  

Interatividade Ambiente Virtual de Aprendizagem: 7 horas-aula, contemplando: 

 Estudo dos tópicos apresentados nos slides; 
 Leitura para aprofundamento do tema, a partir da indicação da professora; 
 Participação dos alunos e das alunas em Fórum de Discussão Formativa, a partir do texto 

norteador proposto pela professora. 

  
Atividade para Avaliação da Aprendizagem 
Atividade avaliativa proposta pela professora. 
  
OBS.: A atividade será avaliada em 10 pontos, individualmente. 

Distribuição da Carga 
Horária do Módulo 

Videoconferência síncrona no Google Meet: 3 horas-aula 
Atividades de interação no AVA – 7 horas-aula 

Carga Horária Total 10 horas-aula   

MÓDULO IV   

Tema Política Nacional de Tratamento Adequado de Conflitos   

Data/Período De 23 a 29 de junho de 2021    

Professora Luciana Yuki Fugishita Sorrentino   

Conteúdos 
Programáticos 

Aula 1 
Introdução – crise do Judiciário. 

 Acervo de processos; 
 Insatisfação do usuário; 
 Desconfiança na instituição; 
 Como gerir a crise?; 

Política Nacional de Tratamento Adequado de Conflitos. 

 Estruturação; 
 Fundamento legal; 
 O atendimento das conciliações judiciais pelos Cejuscs. 

Por que vale a pena conciliar? 

 Sob o aspecto temporal; 
 Sob o aspecto econômico; 
 Sob o aspecto social. 

Por que a mudança paradigmática é necessária? 

 O perfil adversarial do sistema processual civil. O uso do processo como instrumento de 
vingança; 

 A cooperação e os métodos autocompositivos. 

  
Aula 2 
O papel do magistrado na implantação da Política Nacional de Tratamento Adequado de Conflitos. 
  
Identificação da ferramenta adequada para resolução de conflitos, conciliação, mediação e Desenho 
de Sistema de Disputas (DSD). 
  
Gestor do acervo processual 
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 Conflitos de consumo. Como trabalhar pautas com grandes demandantes?; 
 Superendividamento; 
 Projeto de prevenção e tratamento de demandas em condomínios do “Minha casa, minha 

vida”. 

  
Parcerias para implantação de Cejuscs nas comarcas. 

 Instituições de ensino; 
 A experiência do Cejusc/Fiscal. 

Objetivos Específicos do 
Módulo 

Parte 1 

 Reconhecer a conciliação e a mediação como formas de resolução de conflitos no âmbito do 
Poder Judiciário; 

 Conhecer e aplicar na prática a Política Judiciária Nacional de tratamento adequado de 
conflitos; 

 Discutir a estruturação do Cejusc e seus procedimentos para adaptar o tempo e o espaço 
disponíveis para práticas de mediação eficientes e eficazes, importância de fluxos e rotinas 
no Cejusc. 

  
Parte 2 

 Reconhecer o protagonismo do magistrado na implantação e articulação da política pública; 

Analisar o modelo de gestão dos Cejuscs para organizar pautas adequadas para conhecimento e 
execução, com um acompanhamento estatístico específico. 

  

Metodologia do Módulo 

Videoconferências síncronas no Google Meet: 1 hora-aula para cada VC 
  
Aula Síncrona 9 – Dia 24 de junho de 2021 
Horário: Das 17h às 18h 
Esta videoconferência será gravada e disponibilizada no AVA posteriormente.  
  
Aula Síncrona 10 – Dia 29 de junho de 2021 
Horário: Das 17h às 18h 
Esta videoconferência será gravada e disponibilizada no AVA posteriormente.  
  

  

Interatividade Ambiente Virtual de Aprendizagem: 7 horas-aula, contemplando: 

 Estudo dos tópicos apresentados nos slides; 
 Leitura para aprofundamento do tema a partir da indicação do professor, como: participação 

dos alunos e das alunas em Fórum de Discussão Formativa, a partir do texto norteador 
proposto pela professora. 

  
Atividade para Avaliação da Aprendizagem 
Atividade avaliativa proposta pela professora. 
  
OBS.: A atividade será avaliada em 10 pontos, individualmente. 

  

Referencial Bibliográfico 
do Módulo  

ANDRADE, Juliana Loss. Flexibilização E Satisfação Das Partes: Base E Legado Da 
Institucionalização Da Mediação No Brasil. Cadernos Fgv Projetos, N° 26. 2015. 
  
Azevedo, André Gomma de. Desafios do Acesso à Justiça entre o Fortalecimento da 
Autocomposição como Política Pública Nacional. In: Peluso, A. C.; Richa, M. d. A.; 
  
GABBAY, Daniela. CUNHA, Luciana Gross. O desenho de Sistemas de Resolução Alternativas 
de Disputas para conflitos de Interesse public. Série Pensando o Direito. VOL. 38.2011. 
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 Grinover, A. P. (Org.). Conciliação e mediação: Estruturação da política judiciária nacional: CNJ, 
Rio de Janeiro: FORENSE, 2011. 298 p. ((Coleção ADR. ISBN 9788530936303, p. 11–29. 
  
Mancuso, Rodolfo de Camargo. A resolução dos conflitos e a função judicial no contemporâneo 
estado de direito. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014. 798 p. 
  
Manual de Mediação Judicial, CNJ. 
  
Manual de Mediação Judicial, CNJ. 
  
Manual para Oficina de Educação financeira – CEJUSC/SUPERENDIVIDADOS – TJDFT. Disponível 
em: https://www.tjdft.jus.br/informacoes/cidadania/nupemec/cidadao/superendividados/manual-
oficina-de-educacao-financeira 
  
Nalini, José Renato. Ética para um judiciário transformador. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2012. 94 p. 
  
Relatório Justiça em Números, CNJ. 
  
URY, William L; BRETT, Jeanne M.; GOLDBERG, Stephen B. Getting Disputes Resolved – 
Designin System to Cut the Costs of Conflitct. Cambridge: Ed. PON Books, 1998. 
  
Watanabe, Kazuo. Cultura da sentença e cultura da pacificação. Estudos em homenagem à 
Professora Ada Pelegrini Grinover, 2005. 
  

Distribuição da Carga 
Horária do Módulo 

Videoconferência síncrona no Google Meet: 2 horas-aula 
Atividades de interação no AVA – 7 horas-aula 

  

Carga Horária Total 9 horas-aula   

AVALIAÇÃO E FECHAMENTO DO CURSO   

Descritores Conteúdo Programático e/ou Atividades   

Data/Período Dia 30 de junho de 2021   

Proposta para o Curso 

Avaliação da estrutura curricular dos(as) professores(as), dos(as) professores(as) facilitadores(as) de 
aprendizagem e da metodologia aplicada pelos alunos. 
  
Fechamento do diário eletrônico pelo  professor facilitador de aprendizagem. 

  

Carga Horária 2 horas-aula   

CARGA HORÁRIA TOTAL DO CURSO 

Modalidade de Ensino à 
Distância 

Ambientação 3 horas-aula 

45 horas-aula  
  

Módulo I 12 horas-aula 

Módulo II 9 horas-aula 

Módulo III 10 horas-aula 

Módulo IV 9 horas-aula 

Avaliação de Reação 2 horas-aula  

            

  
Palmas-TO, 21 de maio de 2021. 

  
Desembargador MARCO VILLAS BOAS 

Diretor Geral da Esmat 
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PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

PRESIDENTE  
Des. JOÃO RIGO GUIMARÃES 
 

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

 

CHEFE DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA 
KÊNIA CRISTINA DE OLIVEIRA 
 

VICE-PRESIDENTE 
Des. PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO 
 

CORREGEDOR-GERAL DA JUSTIÇA 
Desª. ETELVINA MARIA SAMPAIO FELIPE 
 

JUIZ (A) AUXILIAR DA CORREGEDORIA 
 

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

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

 

Juíz JOSÉ RIBAMAR MENDES JÚNIOR - JUIZ CONVOCADO 
 

JUIZ  CONVOCADO 
Juíz JOSÉ RIBAMAR MENDES JÚNIOR  
Juiz JOCY G. DE ALMEIDA EM SUBST. Des. RONALDO 
EURÍPEDES  
 

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

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

1ª TURMA JULGADORA 
Desª. JACQUELINE ADORNO (Relatora) 
Des. HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO (Vogal) 
Desª. MAYSA VENDRAMINI ROSAL (Vogal) 
 

2ª TURMA JULGADORA 
Des. HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO (Relator) 
Desª. MAYSA VENDRAMINI ROSAL (Vogal) 
Des. PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO (Vogal) 
 

3ª TURMA JULGADORA 
Desª. MAYSA VENDRAMINI ROSAL (Relatora) 
Des. PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO (Vogal) 
Juíz JOSÉ RIBAMAR MENDES JR - JUIZ CONVOCADO (Vogal) 
 

4ª TURMA JULGADORA 
Des. PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO (Relator) 
Juíz JOSÉ RIBAMAR MENDES JR - JUIZ CONVOCADO (Vogal) 
Desª. JACQUELINE ADORNO (Vogal) 
 

5ª TURMA JULGADORA 
Juíz JOSÉ RIBAMAR MENDES JR - JUIZ CONVOCADO (Relator)  
Desª. JACQUELINE ADORNO (Vogal) 
Des. HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO (Vogal) 
 

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

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

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

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

4ª TURMA JULGADORA 
Des EURÍPEDES LAMOUNIER (Relator) 
Des. ADOLFO AMARO MENDES (Vogal) 

Des. MARCO VILLAS BOAS (Vogal) 
 

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

1ª CÂMARA CRIMINAL 
Des. ADOLFO AMARO MENDES (Presidente) 

WANDELBERTE RODRIGUES OLIVEIRA (Secretário) 
Sessões: Terças-feiras (14h00) 
 

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

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

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

4ª TURMA JULGADORA 
Des EURÍPEDES LAMOUNIER (Relator) 
Des. ADOLFO AMARO MENDES (Vogal) 

Des. MARCO VILLAS BOAS (Vogal) 
 

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

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

 

1ª TURMA JULGADORA 
Desª. JACQUELINE ADORNO (Relatora) 
Des. HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO (Revisor) 
Desª. MAYSA VENDRAMINI ROSAL (Vogal) 
 

2ª TURMA JULGADORA 
Des. HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO (Relator) 
Desª. MAYSA VENDRAMINI ROSAL (Revisora) 
Des. PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO (Vogal) 
 

3ª TURMA JULGADORA 
Desª. MAYSA VENDRAMINI ROSAL (Relatora) 
Des. PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO (Revisor) 
Juíz JOSÉ RIBAMAR MENDES JR - JUIZ CONVOCADO (Vogal) 
 

4ª TURMA JULGADORA 
Des. PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO (Relator) 
Juíz JOSÉ RIBAMAR MENDES JR -JUIZ CONVOCADO (Revisor) 
Desª. JACQUELINE ADORNO (Vogal) 
 

5ª TURMA JULGADORA 
Juíz JOSÉ RIBAMAR MENDES JR - JUIZ CONVOCADO (Relator)  
Desª. JACQUELINE ADORNO (Revisora) 
Des. HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO (Vogal) 
 

CONSELHO DA MAGISTRATURA 
Des. JOÃO RIGO GUIMARÃES 
Des. PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO  
Desª. ETELVINA MARIA SAMPAIO FELIPE 
Desª. ÂNGELA MARIA R. PRUDENTE  

Des. HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO (Membro) 
 

Secretária: RITA DE CÁCIA ABREU DE AGUIAR  

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

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

Desª. ÂNGELA MARIA RIBEIRO PRUDENTE  (Suplente) 
Sessão de distribuição: Diariamente às 16h00 em sessões 
públicas. 
 

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

Desª. ÂNGELA MARIA R .PRUDENTE (Suplente) 
 

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

Des. EURÍPEDES LAMOUNIER 
Des. PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO 

Des. ADOLFO AMARO MENDES (Suplente) 
 

COMISSÃO DE JURISPRUDÊNCIA E DOCUMENTAÇÃO 
Desª. ÂNGELA MARIA RIBEIRO PRUDENTE  
Des. EURÍPEDES LAMOUNIER  
Des. PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO 

Des. ADOLFO AMARO MENDES (Suplente) 
  
COMISSÃO DE REGIMENTO E ORGANIZAÇÃO 
JUDICIÁRIA 
Des. MARCO VILLAS BOAS 
Desª. JACQUELINE ADORNO  
Desª. ÂNGELA MARIA RIBEIRO PRUDENTE  
Des. PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO (Suplente) 
 

COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E 
PLANEJAMENTO 
Des. JOÃO RIGO GUIMARÃES  
Des. PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO  

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

OUVIDORIA  
Des. HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO 

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

ANA BEATRIZ DE O. PRETTO 
 

COORDENAÇÃO DO CENTRO JUDICIÁRIO DE 
SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA DE 2º GRAU 
Des. HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO 
 

DIRETORIAS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
 

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

 

Divisão Diário da Justiça 
JOANA P. AMARAL NETA 

Chefe de Serviço 
 

DIÓGENES MIRANDA TEIXEIRA 
Técnico Judiciário  

 

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

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

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

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