
DJ 4982 
17/06/2021 

 
 

 
Diário da Justiça 

CRIADO PELO ATO 02/89 DE 17/01/1989–ANO XXXIII–DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 4982–PALMAS, QUINTA-FEIRA, 17 DE JUNHO DE 2021 (DISPONIBILIZAÇÃO) 

 

SEÇÃO JUDICIAL ......................................................................................................................................................................... 2 

2ª CÂMARA CÍVEL ........................................................................................................................................................................................ 2 

1º GRAU DE JURISDIÇÃO ............................................................................................................................................................................. 4 

SEÇÃO ADMINISTRATIVA ..................................................................................................................................................... 30 

PRESIDÊNCIA ............................................................................................................................................................................................. 30 

CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA .......................................................................................................................................................... 32 

DIRETORIA GERAL...................................................................................................................................................................................... 41 

DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS .......................................................................................................................................................... 50 

 
  



ANO XXXIII-DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 4982 PALMAS-TO, QUINTA-FEIRA, 17 DE JUNHO DE 2021 2 

 

 
 

SEÇÃO JUDICIAL 

2ª CÂMARA CÍVEL 
SECRETÁRIO: CARLOS GALVÃO CASTRO NETO 

Intimações de acórdãos 
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº  0001174-36.2021.8.27.2700/TO 
PROCESSO ORIGINÁRIO: Nº 0007218-12.2020.8.27.2731/TO 
RELATOR: DESEMBARGADOR MARCO ANTHONY STEVESON VILLAS BOAS 
AGRAVANTE: MANOEL BORGES DE SOUZA 
ADVOGADO: IGOR GUSTAVO VELOSO (OAB TO005797) 
AGRAVADO: BANCO PANAMERICANO S.A. 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA. C.C. DANOS MORAIS. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. 
JUNTADA DE EXTRATO DE BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA. RENDA MENSAL DE POUCA MONTA. HIPOSSUFICIÊNCIA. 
CONFIGURADA. Preenchido o requisito inerente à concessão da gratuidade judiciária, por meio da juntada de demonstrativo de 
recebimento de aposentadoria por idade, o qual indica que o autor possui renda mensal líquida de um salário mínimo, não há 
óbice à concessão, sobretudo, quando as despesas processuais representam aproximadamente 68% por cento de seus 
rendimentos, razão pela qual se impõe o deferimento do benefício, a fim de viabilizar o acesso amplo a jurisdição, garantia 
constitucional intangível. 
ACÓRDÃO: A a Egrégia 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por unanimidade, dar 
provimento ao Agravo de Instrumento, para deferir os benefícios da gratuidade judiciária ao agravante, ante a demonstração de 
sua hipossuficiência de recursos, razão pela qual se impõe o deferimento do benefício, a fim de viabilizar o acesso amplo a 
jurisdição, garantia constitucional intangível, nos termos do voto do(a) Relator(a). Palmas, 09 de junho de 2021. 
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000466-76.2019.8.27.2725/TO 
RELATOR: DESEMBARGADOR EURÍPEDES LAMOUNIER 
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO (AUTOR) 
APELADO: ESTADO DO TOCANTINS (RÉU) 
APELADO: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE 
APELADO: RENATO JAYME DA SILVA   
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
MP: MINISTÉRIO PÚBLICO 
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO FORA DA 
LISTA DO SUS. TEMA 106 DO STJ. REQUISITOS PREENCHIDOS. DEVER DO PODER PÚBLICO. CONTROLE JUDICIAL 
SOBRE AS POLÍTICAS PÚBLICAS. RESERVA DO POSSÍVEL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Conforme 
entendimento firmado no Tema 106 do STJ (REsp nº 1.657.156/RJ), o Poder Público tem obrigação de fornecer medicamentos 
não incorporados em atos normativos do SUS, desde que presentes, cumulativamente, os requisitos de: (i) comprovação, por 
meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou 
necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) 
incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento. 
2. No caso, comprovadas a necessidade dos medicamentos, o registro na ANVISA e que o paciente não possui condições 
financeiras de arcar com os custos dos remédios, é de se deferir a disponibilização de fármaco que não esteja na lista do SUS. 3. 
O direito à saúde é garantido pela Lei Maior, não podendo ser analisado sob a ótica de norma programática, sendo desarrazoado 
considerá-lo como meramente adstrito à previsão orçamentária para sua execução, mormente quando a situação é de 
relevância, como no presente caso, devendo ser privilegiado o respeito indeclinável à vida e à saúde humana, direitos 
assegurados pelo artigo 196 da Constituição. 4. Não há que se falar em impossibilidade de controle judicial sobre as políticas 
públicas, já que o Poder Judiciário limitou-se a conferir vigilância e aplicabilidade à norma constitucional que garante o acesso 
universal aos serviços de saúde a todo e qualquer cidadão que dela necessitar, especialmente quando não cumprida 
espontaneamente pelo Poder Público, como no caso em apreço. 5. O princípio da Reserva do Possível não pode ser invocado 
como fundamento para afastar o mínimo existencial do cidadão em se tratando do direito à saúde, garantido constitucionalmente, 
mormente quando não houver comprovação objetiva da incapacidade econômico-financeira do ente Estatal. 6. Recurso 
conhecido e improvido. 
ACÓRDÃO: A a Egrégia 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por unanimidade, CONHECER 
do recurso manejado e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo inalterada a sentença recorrida por seus próprios 
fundamentos, nos termos do voto do(a) Relator(a). Palmas, 12 de maio de 2021. 
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0023285-55.2015.8.27.2722/TO 
PROCESSO ORIGINÁRIO: Nº 0023285-55.2015.8.27.2722/TO 
RELATOR: DESEMBARGADOR ADOLFO AMARO MENDES 
APELANTE: FUNDAÇAO UNIRG (AUTOR) 
APELADO: SIMONE RODRIGUES DE OLIVEIRA PAIVA (RÉU) 
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ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
EMENTA: 1. APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. AUSÊNCIA DAS CONDIÇÕES DA AÇÃO E DOS PRESSUPOSTOS 
PROCESSUAIS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DAS PARTES ACERCA DO 
TEMA. DECISÃO SURPRESA. OCORRÊNCIA. NULIDADE. SENTENÇA CASSADA. IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO 
IMEDIATO PELO TRIBUNAL. RETORNO DOS AUTOS PARA REGULAR PROSSEGUIMENTO. 1.1. O magistrado não pode 
decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de 
se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. 1.2. Constatando-se que o magistrado de origem 
extinguiu o feito, sem resolução de mérito, com fundamento em matéria até então não debatida nos Autos (provas insuficientes 
para propositura da ação monitória - boletos bancários e/ou extrato de dívida), impõe-se o reconhecimento da nulidade da 
Sentença, com o consequente retorno dos Autos ao juízo de origem para prosseguimento do feito. 1.3. Não se aplica o disposto 
no artigo 1.013, §3o, do Código de Processo Civil quando constatado que o processo não se encontra maduro para julgamento, 
devendo o magistrado de origem determinar a citação da parte contrária e oportunizar a devida instrução do processo para, 
somente ao final, se manifestar pela procedência ou não do pedido diante das provas apresentadas. 
ACÓRDÃO: A a Egrégia 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por maioria, vencido o relator, 
para, acolhendo a preliminar suscitada, dar provimento ao recurso, a fim de cassar a Sentença recorrida devido à violação ao 
princípio da não surpresa, e determino o retorno dos Autos à origem para o seu regular processamento. Sem honorários 
recursais, em razão da cassação da Sentença nos termos da divergência inaugurada pelo Juiz RICARDO FERREIRA LEITE e os 
votos do Desembargador PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO, do Juiz JOCY GOMES DE ALMEIDA e do 
Desembargador EURÍPEDES LAMOUNIER acompanhando a divergência. O Desembargador ADOLFO AMARO MENDES votou 
para conhecer do recurso, por preenchidos os requisitos de sua admissibilidade, DANDO PROVIMENTO ao apelo para CASSAR 
a sentença e JULGAR O FEITO nos termos do art. 1.013, §3º, do CPC, extinguindo o processo sem resolução de mérito, nos 
termos do art. 485, IV, da Lei Processual Codificada, tendo em vista a ausência de documentos válidos a embasar a ação 
monitória. Custas pela recorrente com a isenção legal. Sem honorários advocatícios, ante a ausência de qualquer manifestação 
defensiva da parte apelada. Não há os pressupostos para a majoração dos honorários recursais (precedentes do STJ: AREsp 
1349182/RJ). Palmas, 26 de maio de 2021. 
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000858-86.2018.8.27.2713/TO 
RELATORA: DESEMBARGADORA ANGELA MARIA RIBEIRO PRUDENTE 
1º APELANTE: JOSÉ BARBOSA LACERDA (AUTOR) 
ADVOGADO: ESTELLAMARIS POSTAL (DPE) 
2º APELANTE: MARIA VILANI LACERDA (AUTOR) 
ADVOGADO: ESTELLAMARIS POSTAL (DPE) 
1º APELADO: ANA PAULA DA SILVA GOMES (RÉU) 
ADVOGADO: ESTELLAMARIS POSTAL (DPE) 
2º APELADO: CARLOS HENRIQUE GOMES LACERDA (RÉU) 
3º APELADO: LEANDRO BARBOSA LACERDA (RÉU) 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
MP: MINISTÉRIO PÚBLICO (MP) 
EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO DE GUARDA REQUERIDA PELOS AVÓS PATERNOS EM DETERIMENTO DA GENITORA. 
CONJUNTO PROBATÓRIO A DEMONSTRAR O MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. RECURSO IMPROVIDO. 1. A guarda e 
a convivência familiar devem ser vistas sob a ótica conferida ao instituto pela Constituição de 1998, como forma de efetivação 
dos direitos fundamentais das crianças e adolescentes, visando sempre a garantir-lhes condições adequadas ao seu 
desenvolvimento pleno (CF/88, art. 227) 2. É cediço que ao estabelecer a detenção da guarda de menor, deve-se sempre levar 
em consideração o princípio constitucional do melhor interesse da criança, que decorre da ordem de proteção da dignidade 
humana, centro do nosso ordenamento jurídico. 3. No caso dos autos, pretende-se suprir a ausência dos genitores, uma vez que 
a mãe da criança, em razão de constante mudança de relacionamentos e de cidade, sempre se socorre dos requerentes para 
deixar o filho, enquanto o pai, em virtude de ter constituído outra família, demonstrou, durante a realização do estudo 
psicossocial, desejo de que o filho fique sob a guarda dos avós paternos. 4. Diante das peculiaridades do caso concreto e 
atendendo o princípio do melhor interesse da criança, mantenho o entendimento do julgador de origem e acolho o parecer 
ministerial, no sentido de que os avós paternos apresentam melhores condições de assumir o munus da guarda do neto, que 
também manifestou interesse em permanecer sobre os cuidados deles. 5. Recurso conhecido e improvido. 
ACÓRDÃO: A Egrégia 2ª Turma da 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por unanimidade, 
acolher o parecer ministerial e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, mantendo incólume a sentença combatida. Sem fixação de 
honorários recursais, pois não houve arbitramento desta verba na origem, nos termos do voto da Relatora. Votaram 
acompanhando a Relatora o Desembargador Eurípedes Lamounier e o Juiz Jocy Gomes de Almeida. Representante da 
Procuradoria Geral de Justiça: Dra. Maria Cotinha Bezerra Pereira. Palmas, 26 de maio de 2021. 
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1º GRAU DE JURISDIÇÃO 
ALVORADA 

1ª escrivania cível 
Às partes e aos advogados 

Procedimento do Juizado Especial Cível Nº 0000290-98.2021.8.27.2702/TO 
AUTOR: JOSE JOAQUIM DE SOUZA SIDIAO 
RÉU: MANOEL DIAS DOS SANTOS 
INTIMAÇÃO do requerido. “SENTENÇA (...).Desta forma, hei por bem HOMOLOGAR por sentença o acordo, para que surta 
seus jurídicos e legais efeitos. De consequência, extingo o presente processo, com julgamento de mérito, conforme artigo 487, 
inciso III, alínea "b", determinando que, observadas as cautelas de praxe, sejam os autos arquivados. Cumpra-se nos termos 
requeridos no acordo. As partes ficam dispensadas do pagamento das custas processuais remanescentes, se houver, nos 
termos do artigo 90, §3º, do CPC. P.R.I. Fabiano Gonçalves Marques, Juiz de Direito” 
 

ANANÁS 
1ª escrivania criminal 

Editais de intimações de sentença com prazo de 30 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA PRAZO DE TRINTA (30) DIAS 
Doutor HERISBERTO E SILVA FURTADO CALDAS, Meritíssimo Juiz de Direito da Única Vara Criminal e Execuções Penais da 
Comarca de Ananás -TO, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a todos os que o presente edital de INTIMAÇÃO DA SENTENÇA 
virem ou dele conhecimento tiverem, que por esse meio vem INTIMAR a VÍTIMA LOURIVAN NUNES DOS SANTOS 
FERNANDES, residente na Chácara Pequizeiro, Associação ARCAN, zona rural, município de Angico/TO, ATUALMENTE em 
lugar incerto e não sabido, da sentença proferida no evento 94, nos autos AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO Nº 
0000141-07.2018.8.27.2703/TO, cuja parte dispositiva final é o seguinte:“ Ao lume do expositado, Declaro Extinta a Punibilidade, 
do acusado JOSE BARBOSA FERNANDES, devidamente qualificado in follio, em razão de se encontrar manifestamente 
evidenciada a prescrição da pretensão punitiva, com fulcro no art. 107, inciso IV e artigo 109, inciso V, ambos do CPB, cumulado 
com artigo 61 do Código de Ritos.Transitada em julgado esta sentença, proceda-se as devidas baixas na distribuição. Determino 
que o cartório faça as comunicações de estilo, sobretudo para os Institutos de Identificação.  Intimem-se. Cumpra-se. Ananás -
TO, 05 de maio de 2021. Dr. Herisberto e Silva Furtado Caldas, Juiz de Direito”. E para que ninguém alegue ignorância, mandou 
expedir o presente edital, o qual deverá ser publicado uma vez no Diário da Justiça do Estado e afixado no átrio do Fórum local. 
DADO E PASSADO, nesta cidade e comarca de Ananás, Estado do Tocantins, aos 16 de junho de 2021. Eu, Solange R. 
Damasceno, Escrivã Judicial digitou e subscreveu. 
 

ARAGUAÇU 
Diretoria do foro 

Editais 
EDITAL 
O Excelentíssimo Senhor Dr. Fabiano Gonçalves Marques - Juiz de Direito e Diretor do Foro em substituição Automática da 
Comarca de Araguaçu/TO. FAZ SABER a todos que o presente Edital virem, ou dele conhecimento tiverem, que nos termos 
disposto no ítem 1.3.1 - seção 3 da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça (Provimento 02/2011-
CGJUS), será realizada a Correição Geral Ordinária  anual da Comarca de Araguaçu/TO, nos dias 21 e 22/06/2021, nas 
dependências do Fórum local, bem como, nas Serventias Extrajudiciais pertencentes a circunscrição da Comarca, com início as 
09:00h do dia 21/06/2021 e encerramento previsto para o dia 23/06/2021. Assim CONVOCA para fazerem-se presentes aos 
trabalhos correicionais, todos os Serventuários da Justiça e, ainda os das Serventias Extrajudiciais pertencentes a circunscrição 
da Comarca, que será realizada de forma virtual, por meio da plataforma "Yealink", conforme links: 
https://vc.tjto.jus.br/meeting/join/#/login?t=9kruMm8+EX74iB/nGQmOwA==. Na oportunidade CONVIDA, para participar dos 
trabalhos: Representante do Ministério Público, da Ordem dos Advogados, bem como, os jurisdicionados em geral. Gabinete da 
Diretoria do Fórum da Comarca de Araguaçu/TO, aos nove dias do mês de junho de dois mil e vinte e um (09/06/2021). Fabiano 
Gonçalves Marques - Juiz de Direito e Diretor do Foro em Substituição Automática. 
 

ARAGUAINA 
1ª vara cível 

Boletins de expediente 
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL Nº 0017622-42.2016.8.27.2706/TO 
AUTOR: BANCO HONDA S/A. 
RÉU: SUYANE PEREIRA LOPES SANTOS - REVEL 
DESPACHO/DECISÃO - EVENTO 224: "1 Com efeito, o art. 2º, §º1, da portaria nº 642/18 do TJTO, reza que ao “advogado será 
atribuída a qualidade de beneficiário quando se tratar de honorários sucumbenciais, contratuais e, figurará como sacador na 
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representação de seu mandante, devendo, para tanto, ter nos autos poderes especiais para receber e dar quitação.”. 2 Diante 
desse quadro, o causídico que representa a parte autora, de acordo com o disposto na portaria, pode efetuar o levantamento dos 
valores; o que, todavia, não ocorre com a sociedade de advogados, isso porque, nessa hipótese, figura na condição de terceira. 
3 Destarte, figurando na condição de terceiro, não pode efetuar o levantamento dos valores, em razão da vedação expressa da 
norma do art. 1º da portaria nº 642/18 do TJTO, portaria esta que atualmente dispõe que a saída do alvará do cartório se dá por 
meio eletrônico, cuja regulamentação é da competência da presidência dos tribunais de justiça e/ou do CNJ, conforme artigo 196 
do CPC. 4 Assim, indefiro o pedido de levantamento dos valores na conta indicada no evento 220, o que faço com fulcro na 
portaria nº 642/18 do TJTO. 5 Portanto, INTIME-SE a parte autora, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, indique conta bancária 
válida. 6 Indicada, expeça-se o alvará conforme determinado no evento 214. Cumpra-se." INTIMAÇÃO AO REVEL. 
 
TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE Nº 0028509-80.2019.8.27.2706/TO 
REQUERENTE: PEDRO MARTINS SILVA 
REQUERIDO: MURILO CORREIA DA SILVA - REVEL 
DESPACHO/DECISÃO - EVENTO 69: "Ao exame, nota-se que a parte autora promovera o pagamento dos honorários periciais 
diretamente ao perito nomeado nestes autos, não tendo apresentado nenhuma impugnação a ser dirimida pelo Juízo. 
Assim, HOMOLOGO a proposta de honorários periciais apresentado pelo perito. Determino: 1 INTIME-SE o perito para indicar 
nos autos, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, data, local e horário para a realização da perícia; 2 informado nos autos 
pelo perito a data, local e horário de realização da perícia, CIENTIFIQUEM-SE as partes, ADVERTINDO-AS de que devem 
informar seus assistentes técnicos acerca da data local e horário de realização da perícia para que eles possam acompanhá-la, 
caso queiram, não havendo necessidade de intimação do juízo para tanto, bem como de que os trabalhos periciais serão 
realizados independentemente do comparecimento dos seus assistentes técnicos, exceto se apresentarem jusitificativa com 
antecedência nos autos, a qual será avaliada pelo juízo;  3 CIENTIFIQUE-SE o perito de que deverá apresentar respostas 
aos quesitos apresentados pelas partes; 4 FIXO o prazo de 20 (vinte) dias para a entrega do laudo pericial; 5 CIENTIFIQUE-SE o 
perito de que deverá observar as regras dos artigos 464 a 480 do CPC para a realização dos trabalhos periciais; 6 OBSERVE-SE 
e PROCEDA-SE conforme portaria 001/2019 deste juízo naquilo que for compatível. Intimem-se. Cumpra-se." INTIMAÇÃO AO 
REVEL. 
 
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL Nº 0000391-31.2018.8.27.2706/TO 
AUTOR: OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 
RÉU: PAULO JUNIOR NOBREGA DE CASTRO - REVEL 
DESPACHO/DECISÃO - EVENTO 166: "...Ante o exposto, INDEFIRO os pedidos formulados no evento 164, de modo que 
determino a intimação do exequente para que, no prazo de 30 (trinta) dias, indique outros meios para a satisfação de seu crédito. 
Transcorrido o prazo retro e nada sendo manifestado, INTIMEM-SE, exequente e respectivo advogado, para dar o devido 
andamento ao feito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção do processo sem resolução do mérito e consequente 
arquivamento.Intime-se. Cumpra-se." INTIMAÇÃO AO REVEL. 
 
MONITÓRIA Nº 0005705-55.2018.8.27.2706/TO 
AUTOR: BANCO DO BRASIL S/A 
RÉU: TELMA MESQUITA E LIMA - REVEL 
RÉU: RICARDO MESQUITA E LIMA - REVEL 
RÉU: LIMA PRE-MOLDADOS EIRELI 
RÉU: JOÃO BATISTA DE LIMA - REVEL 
RÉU: BARBARA MESQUITA E LIMA - REVEL 
DESPACHO/DECISÃO - EVENTO 85: "O órgão jurisdicional de segunda instância deu provimento ao recurso de apelação 
interposto pela parte requerida LAJES LIMA LTDA, nos seguintes termos: "Ante o exposto, voto no sentido de DAR 
PROVIMENTO ao recurso apelatório, determinando o regular prosseguimento do feito originário no 1º grau de jurisdição". 
"APELAÇÃO. EMBARGOS MONITÓRIOS. IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. VÍCIO SANADO. 
REJEIÇÃO LIMINAR DOS EMBARGOS. DESCABIMENTO.  SENTENÇA REFORMADA. 1. A representação constitui 
pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, devendo o magistrado examiná-la de ofício. Sanada 
a irregularidade pela embargada, com a juntada do competente instrumento de mandato, não há se cogitar rejeição dos 
embargos, sem exame de mérito. 2. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. (TJTO, AC 00061622320198270000)". Portanto, 
determino: 1 INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre os embargos monitórios e 
documentos apresentados pela parte requerida no evento 48. 2 DETERMINO, antes da escrivania fazer a conclusão dos autos 
para saneamento, que sejam abertas vistas às partes pelo prazo comum de 10(dez) dias, com a finalidade de que indiquem as 
provas que pretendem produzir ou requeiram o julgamento antecipado da lide. Havendo intervenção do Ministério Público, o 
órgão também deverá ser intimado nos termos acima. HAVENDO REQUERIMENTO PARA O JULGAMENTO ANTECIPADO DA 
LIDE por ambas as partes, faça-se conclusão para julgamento, pois, nesta hipótese, como nosso ordenamento consagra a boa fé 
das partes em suas manifestações e conduta processual, se elas pugnam pelo julgamento antecipado do mérito, abdicando de 
produzir outras provas, há nesta hipótese o aperfeiçoamento da preclusão lógica, não se podendo, eventualmente, alegar 
cerceamento de defesa. HAVENDO REQUERIMENTO PARA PRODUÇÃO DE PROVAS, faça-se conclusão para o saneamento 
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e organização do processo. 3 OBSERVE-SE e PROCEDA-SE conforme portaria 001/2019 deste juízo naquilo que for 
compatível. Intimem-se. Cumpra-se." INTIMAÇÃO AO REVEL. 
 
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 0017223-81.2014.8.27.2706/TO 
AUTOR: BANCO BRADESCO S.A. 
RÉU: RODRYGO DE OLIVEIRA CAVALCANTE E CAVALCANTE - REVEL 
DESPACHO/DECISÃO - EVENTO 183: "Indefiro o pedido do evento 181, pois as medidas requeridas são extremas e não 
constato fundamentação idônea do exequente na realização dessas medidas, sua utilidade para a satisfação do crédito 
inadimplido, ou correlação entre a obrigação a ser cumprida e as medidas pleiteadas...Desta forma, entendo que não merece 
acolhimento o pedido formulado pelo exequente. Ante o exposto, INTIME-SE o exequente para manifestar-se nos autos, no 
prazo de 15 (quinze) dias, promover andamento útil ao feito; Transcorrido o prazo retro sem manifestação, ARQUIVEM-SE os 
autos e CUMPRA-SE o provimento 09/2019 da CGJUS/TO, sem prejuízo de posterior desarquivamento a pedido da parte 
interessada. Eventuais custas e taxa judiciária desta fase são devidas pelo executado. Cumpra-se." INTIMAÇÃO AO REVEL. 
 

1ª vara da fazenda e registros públicos 
Editais de citações com prazo de 20 dias 

EDITAL DE CITAÇÃO (Prazo de 20 dias) 
O DR. SÉRGIO APARECIDO PAIO, JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DOS FEITOS DAS FAZENDAS E REGISTROS PÚBLICOS 
DA COMARCA DE ARAGUAÍNA, ESTADO DO TOCANTINS, NA FORMA DA LEI...FAZ SABER a todos quantos o presente 
Edital virem ou conhecimento tiverem, que por este Juízo e Cartório da 1ª Vara dos Feitos das Fazendas e Registros Públicos, 
se processam os Autos da Reintegração/Manutenção de Posse Nº 0003775-31.2020.8.27.2706, proposta pelo MUNICÍPIO DE 
ARAGUAÍNA, em desfavor de AIRTON SOUZA ROCHA, sendo o presente para CITAR o requerido AIRTON SOUZA ROCHA, 
CPF nº 009.633.941-18 e documento de identidade - RG 755.012 SSP/TO, que atualmente encontra-se em lugar incerto e não 
sabido, para, caso queira, apresentar defesa ao pedido, no prazo de 15 (quinze) dias, conforme os termos do r. despacho 
proferido no evento 56 dos referidos autos. 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 16/06/2021. Eu, Juliana Martins Cardoso, Técnica Judiciária que o digitei. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO (Prazo de 20 dias) 
O DR. SÉRGIO APARECIDO PAIO, JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DOS FEITOS DAS FAZENDAS E REGISTROS PÚBLICOS 
DA COMARCA DE ARAGUAÍNA, ESTADO DO TOCANTINS, NA FORMA DA LEI...FAZ SABER a todos quantos o presente 
Edital virem ou conhecimento tiverem, que por este Juízo e Cartório da 1ª Vara dos Feitos das Fazendas e Registros Públicos, 
se processam os Autos do PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL Nº 0011211-41.2020.8.27.2706, proposto pelo MUNICÍPIO DE 
ARAGUAÍNA, em desfavor de ALFREDO GOMES CHOCOM NETO, sendo o presente para CITAR o requerido ALFREDO 
GOMES CHOCOM NETO, que atualmente encontra-se em lugar incerto e não sabido, para, caso queira, apresentar defesa ao 
pedido, no prazo de 15 (quinze) dias, conforme os termos do r. despacho proferido no evento 56 dos referidos autos. 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 
16/06/2021. Eu, Juliana Martins Cardoso, Técnica Judiciária que o digitei. 
 

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

EDITAL Nº 2950601, de Citação com prazo de 30(trinta) dias 
A Magistrada, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que através deste 
CITA o(s) executado(s): MARIA FERREIRA DE ARAUJO - CPF n°: 597.338.451-91, por estar atualmente em lugar incerto e não 
sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0020334-97.2019.8.27.2706, que lhe 
move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a importância de R$ 9.063,07 
(nove mil, sessenta e três reais e sete centavos), representada pela CDA Nº: 20190014231, Nº: 20190014232, datada de , 
23/08/2019, acrescida de juros, atualização monetária e demais cominações legais, ou no mesmo prazo garantir(em) a 
Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a 
atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens à penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por 
terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte 
executada que será NOMEADO curador especial atuante perante esta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública de 
Araguaína , em caso de revelia. Tudo em conformidade com o despacho a seguir transcrito: "4.2.1- Realizada as buscas e não 
sendo localizado endereço diverso da inicial e encerrado todos os meios delocalização dos endereços do(s) executado(s), 
determino desde logo, a expedição do Edital de Citação, comprazo de 30 (trinta) dias, observando-se as disposições do art. 8º, 
IV, da Lei de Execuções Fiscais; Milene de Carvalho Henrique, Juíza 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 14 dias do mês de junho de 2021. 
Eu, MATHEUS ALVES MOURA GOMES FERREIRA, Auxiliar Judiciário, que o digitei. 
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EDITAL Nº 2972875, 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): UZEM FRANCO ESPIRITO SANTO - CPF/CNPJ n°: 937.725.131-15, por estar atualmente em lugar 
incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0027754-
56.2019.8.27.2706, que lhe move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a 
importância de R$ 2.017,15 (dois mil, dezessete reais e quinze centavos), representada pela CDA n° 20190003183, datada de 
07/2019, acrescida de juros, atualização monetária e demais cominações legais, ou no mesmo prazo garantir(em) a Execução: 
efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização 
monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens à penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e 
aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será 
NOMEADO curador especial atuante perante esta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública de Araguaína , em caso 
de revelia. Tudo em conformidade com o despacho a seguir transcrito: "Realizada as buscas e não sendo localizado endereço 
diverso da inicial e encerrado todos os meios de localização dos endereços do(s) executado(s), defiro desde logo, caso haja 
pedido, a expedição do Edital de Citação, com prazo de 30 (trinta) dias, observando-se as disposições do art. 8º, IV, da Lei de 
Execuções Fiscais" E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente edital que será publicado uma (01) 
vez no Diário Oficial da Justiça e afixado no placar do Fórum local. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, 
Estado do Tocantins, aos 16 dias do mês de junho de 2021. Eu, KAREN BIASI DA COSTA, Auxiliar Judiciário, que o digitei. 
 
EDITAL Nº 2971234, de Citação com prazo de 30(trinta) dias 
A Magistrada, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que através deste 
CITA o(s) executado(s): JOSE NILSON PEREIRA DA SILVA - CPF/CNPJ n°: 008.194.001-73, por estar atualmente em lugar 
incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0027469-
29.2020.8.27.2706, que lhe move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a 
importância de R$ 1.027,04 (um mil, vinte e sete reais e quatro centavos), representada pela CDA n° 20200050456, datada de 
10/2020, acrescida de juros, atualização monetária e demais cominações legais, ou no mesmo prazo garantir(em) a Execução: 
efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização 
monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens à penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e 
aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será 
NOMEADO curador especial atuante perante esta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública de Araguaína , em caso 
de revelia. Tudo em conformidade com o despacho a seguir transcrito: "Realizada as buscas e não sendo localizado endereço 
diverso da inicial e encerrado todos os meios de localização dos endereços do(s) executado(s), defiro desde logo, caso haja 
pedido, a expedição do Edital de Citação, com prazo de 30 (trinta) dias, observando-se as disposições do art. 8º, IV, da Lei de 
Execuções Fiscais" E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente edital que será publicado uma (01) 
vez no Diário Oficial da Justiça e afixado no placar do Fórum local. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, 
Estado do Tocantins, aos 16 dias do mês de junho de 2021. Eu, KAREN BIASI DA COSTA, Auxiliar Judiciário, que o digitei. 
 
EDITAL Nº 2970904, de Citação com prazo de 30(trinta) dias 
A Magistrada, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que através deste 
CITA o(s) executado(s): MARIA OLIVIA DE OLIVEIRA - CPF/CNPJ n°: 231.604.621-53, por estar atualmente em lugar incerto e 
não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0026966-08.2020.8.27.2706, que 
lhe move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a importância de R$ 1.535,34 
(um mil, quinhentos e trinta e cinco reais e trinta e quatro centavos), representada pela CDA n° 20200051206, datada de 
11/2020, acrescida de juros, atualização monetária e demais cominações legais, ou no mesmo prazo garantir(em) a Execução: 
efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização 
monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens à penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e 
aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será 
NOMEADO curador especial atuante perante esta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública de Araguaína , em caso 
de revelia. Tudo em conformidade com o despacho a seguir transcrito: "Realizada as buscas e não sendo localizado endereço 
diverso da inicial e encerrado todos os meios de localização dos endereços do(s) executado(s), defiro desde logo, caso haja 
pedido, a expedição do Edital de Citação, com prazo de 30 (trinta) dias, observando-se as disposições do art. 8º, IV, da Lei de 
Execuções Fiscais" E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente edital que será publicado uma (01) 
vez no Diário Oficial da Justiça e afixado no placar do Fórum local. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, 
Estado do Tocantins, aos 16 dias do mês de junho de 2021. Eu, KAREN BIASI DA COSTA, Auxiliar Judiciário, que o digitei. 
 
EDITAL Nº 2954458, de Citação com prazo de 30(trinta) dias 
A Magistrada, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que através deste 
CITA o(s) executado(s): MARIA SALVELINA DOS SANTOS - CPF/CNPJ n°: 433.894.141-34, por estar atualmente em lugar 
incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0026651-
77.2020.8.27.2706, que lhe move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a 
importância de R$ 1.999,88 (um mil, novecentos e noventa e nove reais e oitenta e oito centavos), representada pela CDA n° 
20200051254, datada de 11/2020, acrescida de juros, atualização monetária e demais cominações legais, ou no mesmo prazo 
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garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que 
assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens à penhora, ou indicando à penhora bens 
oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a 
parte executada que será NOMEADO curador especial atuante perante esta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde 
Pública de Araguaína , em caso de revelia. Tudo em conformidade com o despacho a seguir transcrito: "Realizada as buscas e 
não sendo localizado endereço diverso da inicial e encerrado todos os meios de localização dos endereços do(s) 
executado(s), defiro desde logo, caso haja pedido, a expedição do Edital de Citação, com prazo de 30 (trinta) dias, observando-
se as disposições do art. 8º, IV, da Lei de Execuções Fiscais" E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o 
presente edital que será publicado uma (01) vez no Diário Oficial da Justiça e afixado no placar do Fórum local. DADO E 
PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos 14 dias do mês de junho de 2021. Eu, KAREN 
BIASI DA COSTA, Auxiliar Judiciário, que o digitei. 
 
EDITAL Nº 2974088, 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): ROSANGELA DA SILVA ALVES - CPF/CNPJ n°: 644.726.041-91, por estar atualmente em lugar 
incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0026179-
13.2019.8.27.2706, que lhe move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a 
importância de R$ 5.224,40 (cinco mil, duzentos e vinte e quatro reais e quarenta centavos), representada pela CDA n° 
20190026125 e 20190026126, datada de 09/2019, acrescida de juros, atualização monetária e demais cominações legais, ou no 
mesmo prazo garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de 
crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens à penhora, ou indicando à 
penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civi l, 
fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador especial atuante perante esta Vara de Execuções Fiscais e Ações 
de Saúde Pública de Araguaína , em caso de revelia. Tudo em conformidade com o despacho a seguir transcrito: "Realizada as 
buscas e não sendo localizado endereço diverso da inicial e encerrado todos os meios de localização dos endereços do(s) 
executado(s), defiro desde logo, caso haja pedido, a expedição do Edital de Citação, com prazo de 30 (trinta) dias, observando-
se as disposições do art. 8º, IV, da Lei de Execuções Fiscais" E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o 
presente edital que será publicado uma (01) vez no Diário Oficial da Justiça e afixado no placar do Fórum local. DADO E 
PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos 16 dias do mês de junho de 2021. Eu, KAREN 
BIASI DA COSTA, Auxiliar Judiciário, que o digitei. 
 

Diretoria do foro 

Portarias 
Portaria Nº 1455/2021 - PRESIDÊNCIA/DF ARAGUAÍNA, de 14 de junho 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 
18/06/2021 à 25/06/2021 
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; 
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IV - busca e apreensão de pessoas, bens ou valores, desde que objetivamente comprovada a urgência; 
V – medida cautelar, cível ou criminal, que não possam ser realizadas no horário normal de expediente; 
VI – medidas urgentes, cíveis ou criminais, da competência dos Juizados Especiais, limitadas as hipóteses acima enumeradas; 
VII – medidas de urgência do Estatuto da Criança e do Adolescente; 
VIII – outras medidas de extrema urgência, se o Juiz entender que seja imprescindível e inadiável a apreciação durante o 
plantão. 
Parágrafo único. O plantão judiciário não se destina à reiteração, reconsideração ou reexame de pedidos já apreciados 
por órgão judicial, tampouco serão analisados pedidos de levantamento de importância em dinheiro ou valores, de solicitação de 
prorrogação de autorização judicial para escuta telefônica, e, de liberação de bens apreendidos. 
Art. 2º. Nos sábados, domingos, feriados, e nos dias e horários em que não houver expediente forense, haverá plantão 
permanente, observando-se o Decreto Judiciário nº 109 - PRESIDÊNCIA/ASPRE, da seguinte forma: 
I – plantão diurno, excepcionalmente, das 12h00 às 18h00, nos dias em que não haja expediente e, nos dias úteis, nos horários 
em que, dentro deste intervalo, não houver expediente normal, em regime de sobreaviso, para atendimento, apreciação e 
cumprimento de medidas de urgência; 
II – plantão noturno, excepcionalmente, das 18h01 às 11h59 do dia seguinte, em regime de sobreaviso, para apreciação e 
cumprimento de medidas de urgência em que haja comprovada necessidade de que sejam apreciadas e cumpridas neste 
horário (art. 4º da Resolução nº 71/2009, do CNJ). 
Art. 3º. O plantão noturno destina-se a casos excepcionais, sendo exclusivo para a apreciação de pedidos em que se demonstre, 
de forma inequívoca, a necessidade da medida de urgência ser apreciada e cumprida nesse horário (art. 2º, II) e somente 
configura-se: 
I – quando demonstrado que a medida não poderia ter sido requerida ou cumprida durante o expediente normal ou plantão 
diurno; 
II – quando a não apreciação ou não cumprimento da medida durante o plantão noturno implicar em perecimento do direito, risco 
de grave prejuízo ou probabilidade de dano irreparável ou de difícil reparação; 
III – quando a medida, acaso deferida, possa ser imediatamente cumprida. 
Parágrafo único. Ausente qualquer das condições acima enunciadas, a medida não será apreciada durante o plantão noturno, 
podendo o pedido ser repetido no horário de expediente ou no plantão diurno. 
DOS PLANTONISTAS 
Art. 4°. Fica designado o Dr. Kilber Correia Lopes, juiz de direito, titular do 2º Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca 
de Araguaína/TO, responsável pelo plantão semanal das Comarcas descritas no Grupo 2, da Resolução nº 46, de 07 de 
dezembro de 2017, pelo período compreendido entre às 18h01 do dia 18/06/2021 às 11h59 do dia 25/06/2021. 
§ 1º. Fica designada a servidora Elizangela Gomes Soares, técnico judiciário, lotado(a) no 2º Juizado Especial Cível e 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 Irom Ferreira Araújo Júnior, telefone (63) 9 9284-0265, 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 dezessete dias do mês de junho do ano 
de dois mil e vinte e um (17/06/2021). 

FABIANO RIBEIRO 
Juiz de direito - Diretor do Foro 

 

AURORA 
1ª escrivania cível 

Editais de citações com prazo de 20 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 20 DIAS 
A DOUTORA EMANUELA DA CUNHA GOMES, MMª. Juíza de Direito Titular desta Comarca de Aurora do Tocantins/TO, na 
forma da lei...FAZ SABER a todos quantos o presente edital de Citação virem ou dele conhecimento tiverem que, por este Juízo, 
tem curso A Ação Civil Pública de Ressarcimento ao Erário, nº 00002234820178272711, movida pelo Ministério Público Estadual 
em desfavor de  Vale do Tocantins Engenharia Comercio e Serviços LTDA, sendo o objetivo deste, a CITAÇÃO dos sócios os 
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sócios ARMISTRONG COLLINS CAMPOS MIRANDA, ODESIA CAMPOS MIRANDA e TELMA RODRIGUES 
ROCHA, atualmente em lugar incerto e não sabido, para, no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, apresentar resposta quanto 
aos fatos alegados na inicial, sob pena de revelia (art. 238 e ss., e 344, CPC). Em caso de não comparecimento,  este juízo 
nomeou como curador especial para defender seus interesses, a Defensoria Pública do Estado do Tocantins, nos termos do art. 
72, II do CPC.DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Aurora do Tocantins, aos trinta e um dias do mês de maio do ano 
de dois mil e vinte e um (31/05/2021). Eu, Fabíola Hebe de Carvalho Ferreira,Servidora Judicial, digitei.(as)EMANUELA DA 
CUNHA GOMES- Juíza de Direito. 
 

COLINAS 
1ª vara criminal 

Editais de citações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 DIAS 
Processo n. 0004021-06.2020.8.27.2713, JOSÉ CARLOS FERREIRA MACHADO, Juiz Substituto respondendo pela 1ª Vara 
Criminal desta Cidade e Comarca, Estado do Tocantins. FAZ SABER a todos os que o presente edital virem ou dele tiverem 
conhecimento, que por meio deste edital CITA o acusado FRANCENILDO GUIMARÃES CUNHA, popularmente conhecido como 
“Brad” ou “Parazinho”, brasileiro, solteiro, natural de Belém-PA, nascido em 01/02/1980, filho de Sebastião Soares da Cunha e 
Maria José Guimarães Cunha, portado do RG n. 709.468 SSP/PA e inscrito no CPF sob o n. 929.031.341-20, em lugar incerto ou 
não sabido, para oferecer defesa preliminar no prazo de 10 dias. E para que chegue ao conhecimento de todos expediu-se o 
presente Edital, que será publicado na forma da lei e afixado cópia no placar do fórum local. Colinas do Tocantins - TO, 15 de 
junho de 2021. Eu, Mauro Leonardo, técnico Judiciário, lavrei e subscrevi. Assinado eletronicamente por José Carlos Ferreira 
Machado Juiz de Direito. 
 

2ª vara cível 
Editais 

EDITAL DE LEILÃO E INTIMAÇÃO 
 
O Doutor MARCELO LAURITO PARO, Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Colinas do Tocantins-TO, na forma da lei 
etc... 
FAZ SABER, a todos quantos virem ou conhecimento tiverem acerca do presente Edital expedido nos autos da Ação supra 
identificada.  
PRIMEIRO LEILÃO: dia 28 de julho de 2021, com encerramento às 13h00. Os lances poderão ser oferecidos desde o momento 
do lançamento do lote no site do leiloeiro, até o horário do encerramento, por valor igual ou superior ao da avaliação. Não sendo 
verificado lances iguais ou superiores ao valor de avaliação, o leilão permanecerá aberto até a data do SEGUNDO LEILÃO: dia 
28 de julho de 2021, com encerramento às 16h00, pela melhor oferta, exceto pelo preço vil (50% do valor da avaliação). Para 
cada lance recebido a partir dos 03 minutos finais, serão acrescidos 03 minutos para o término.  
LOCAL: Através do site www.dmleiloesjudiciais.com.br.  
PROCESSO Nº. 5000401-47.2010.8.27.2713 de EXECUÇÃO FISCAL em que é Requerente UNIÃO - FAZENDA NACIONAL 
(CNPJ: 38.155.222/0001-56) e Requerido FRICOL -FRIGORÍFICO COLINAS S/A (CNPJ: 02.252.559/0001-34) 
CDA: 32.095.865-5 e 32.095.903-1 
BEM(NS): 01 (um) Veículo Semi-Reboque fechado (Câmara Fria), marca/modeloREB/RANDON SR FC FR, ano de fabricação e 
modelo 1995/1995, placa KCD-7433/GO, Chassi9ADR13530SM112609, Renavam nº. 632857005, cor branca, três eixos. Obs.: 
O semi-reboque está há anos exposto as intempéries climáticas, na frente - parte externa (fora) do pátio do antigoFrigorífico 
Colinas - FRICOL. Portanto, há bastante tempo sem rodar; não sendo possível transitar.  
(RE)AVALIAÇÃO: R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais), atualizado em R$ 17.118,65 (dezessete mil,cento e dezoito reais e 
sessenta e cinco centavos), em 05 de fevereiro de 2020.**Avaliação sujeita a atualização até a data da alienação por índice 
oficial de apuração da correção.  
DEPOSITÁRIO: MÁRCIO PEIXOTO VALADÃO, Avenida Goiás, nº. 316, Sala 601, Edifício Itamaraty, Centro, Goiânia/GO.  
ÔNUS: Constam Restrição Judicial e Administrativa; Débitos no Detran/GO no valor de R$1.591,10 (um mil, quinhentos e 
noventa e um reais e dez centavos), em 06 de abril de 2021. Outroseventuais constantes no Detran/GO.** O arrematante declara 
estar ciente de que, além de possíveis ônus perante o DETRAN, poderáhaver outras restrições judiciais originárias de outras 
Varas, que poderão causar morosidade natransferência do bem perante o DETRAN. Fica desde já ciente o arrematante que é 
responsávelpela verificação de todos e quaisquer ônus que recaiam sobre o veículo, pois poderá ocorrernovas inclusões após a 
confecção do edital de leilão e sua realização. Os impedimentos pararegistro do veículo, devem ser informados via petição ao 
Exmo. Juiz que preside o processo, paraque oficie as Varas e o Detran para as devidas baixas. O modelo de petição poderá ser 
obtidajunto a equipe do leiloeiro. 
VALOR DO DÉBITO DA EXECUÇÃO: R$ 916.616,09 (novecentos e dezesseis mil, seiscentos edezesseis reais e nove 
centavos), em 03 de dezembro de 2019. 
LEILOEIRO: DANYLLO DE OLIVEIRA MAIA, JUCETINS nº. 2016.05.0017. 
COMISSÃO DO LEILOEIRO: Em caso de arrematação será devida a comissão de 5% (cinco porcento) sobre o valor do lanço 
vencedor, a ser pago pelo arrematante; o leilão em decorrência depagamento ou parcelamento, responderá o executado pelas 
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despesas do Leiloeiro, que arbitro em2,5% do valor da avaliação. Em caso de adjudicação, será devida a comissão de 1% (um 
porcento) sobre o valor da avaliação, a ser pago pelo adjudicante; Em caso de remição e acordo judicial ou extrajudicial será 
devida a comissão de 1% (um por cento) sobre o valor da avaliação,a ser pago por quem o acordo estabelecer ou, em não 
havendo cláusula expressa, por ambas aspartes; **Se não houver expediente forense nas datas designadas, o leilão realizar-se-
á no primeiro dia útil subsequente. 
DA ARREMATAÇÃO: Os bens serão adquiridos livres e desembaraçados de quaisquer ônus, até a data da expedição da 
respectiva Carta de Arrematação ou Mandado de Entrega, excetuando-se as obrigações Propter Rem (v.g. cotas condominiais). 
O arrematante de bem imóvel receberá a coisa livre de tributos de âmbito municipal (IPTU e contribuições de melhoria), cujo fato 
imponível tenha ocorrido em data anterior à alienação judicial. Referidos tributos serão sub-rogados no preço ofertado pelo 
licitante, nos termos do artigo 130 do CTN; para os bens imóveis a expedição da carta de arrematação ficará condicionada à 
comprovação do pagamento do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis – ITBI pelo arrematante (artigo 703 do CPC) – e 
custas processuais (Item 6.7.11 do Provimento 36/2002 TJ-TO). O arrematante de veículo não estará sujeito ao pagamento de 
débitos anteriores à data da alienação judicial. As despesas de arrematação, comissão de leiloeiro e demais despesas ficarão 
por conta do arrematante, inclusive as custas da expedição da carta de arrematação (tabela de custas da Corregedoria do 
TJ/TO). 
Ficarão ainda por conta do ARREMATANTE as seguintes DESPESAS, não inclusas no preço do lance: 
a) CUSTAS DE ARREMATAÇÃO (1% do valor da arrematação, adjudicação ou remição em hasta pública - mínimo de R$ 24,00 
reais e máximo de R$ 240,00 reais), nos termos do Anexo Único da Lei 1.286/2001, Tabela X, item 63, a ser recolhida aos cofres 
do FUNJURIS através de DAJ. 
b) Eventuais taxas de transferência do bem. 
DA ENTREGA DOS BENS: Após comprovação de pagamento do valor da arrematação e da comissão do Leiloeiro, mediante a 
apresentação dos documentos que comprovem a condição de Arrematante, a entrega do(s) bem(ns) será imediata. Os bens 
serão vendidos no estado de conservação em que se encontrarem, não cabendo à Justiça e/ou ao Leiloeiro quaisquer 
responsabilidades quanto a consertos e reparos ou mesmo providências referentes à retirada, embalagem, impostos, encargos 
sociais e transportes daqueles arrematados. Será ainda atribuição dos licitantes/arrematantes a verificação do estado de 
conservação, situação de posse e especificações dos bens oferecidos no leilão. Qualquer dúvida ou divergência na 
identificação/descrição dos bens deverá ser dirimida no ato do leilão. 
**Os bens móveis penhorados poderão ter sido removidos para depósito particular, e as custas referentes à remoção, avaliação, 
guarda e conservação do(s) mesmo(s), bem como outras despesas relacionadas ao processo, serão descontadas na prestação 
de contas do leilão realizado, deduzindo-se do produto da alienação judicial. 
FORMAS DE PAGAMENTO: 
A arrematação far-se-á com depósito À VISTA. 
PARCELAMENTO COM BASE NO ARTIGO 895 DO CPC: Em caso de imóveis e veículos, o pagamento poderá ser parcelado 
em primeiro leilão por valor não inferior ao da avaliação e, emsegundo leilão, pelo maior lance, desde que não considerado vil, 
conforme art. 895, I e II, do CPC,nas seguintes condições: 

1. Imóveis: O arrematante deverá pagar 25% do valor do lance à vista e o restante parcelado em até 30 (trinta) meses; 
2. Veículos: O arrematante deverá pagar 25% do valor do lance à vista e o restante parcelado em até 30 (trinta) meses; 
3. Imóveis e veículos: As prestações são mensais e sucessivas, no valor mínimo de R$ 500,00 cada; 
4. Imóveis e veículos: O valor de cada parcela, por ocasião do pagamento, será acrescido de juros equivalentes à taxa 

SELIC garantido por restrição sobre o próprio bem. 
5. Caução para imóveis: Será garantida a integralização do lance por hipoteca judicial sobre o próprio bem imóvel, através 

de hipoteca na matrícula, no momento do registro da carta de arrematação; 
6. Caução para veículos: Será garantida através de caução idônea (exemplo de caução idônea: seguro garantia, fiança 

bancária, imóvel em nome do arrematante ou de terceiro, com valor declarado igual ou superior a 03 (três) vezes o valor 
da arrematação), caução esta condicionada à aceitação e homologação pelo juízo. Não sendo apresentado caução 
idônea, ou, não sendo a caução apresentada aceita pelo juízo, a expedição da Carta de Arrematação e posse do veículo 
somente ocorrerá após comprovação da quitação de todos os valores da arrematação; 

7. Sanções em caso de atraso ou não pagamento do parcelamento: No caso de atraso ou não pagamento de qualquer das 
prestações, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre a soma da parcela inadimplida com as parcelas vincendas, 
autorizando o exequente a pedir a resolução da arrematação ou promover, em face do arrematante, a execução do valor 
devido, devendo ambos os pedidos serem formulados nos autos do processo em que se deu a arrematação. Em 
qualquer caso, será imposta a perda dos valores já pagos em favor do exequente e Leiloeiro, voltando os bens a novo 
leilão, do qual não serão admitidos a participar o arrematante e o fiador remissos;  

8. Observação sobre direito de preferência: A disputa para lances a prazo será encerradabastando um lance à vista 
igual ou superior ao último lance ofertado, de modo que adisputa permanecerá aberta apenas entre os lances à vista. 

LEILÃO NA MODALIDADE ELETRÔNICA: Quem pretender arrematar dito(s) bem(ns), poderá ofertar lanços pela Internet, 
através do site www.dmleiloesjudiciais.com.br, a partir do primeiro dia útil subsequente à publicação deste edital, devendo, para 
tanto, os interessados, efetuarem cadastramento prévio, no prazo de até 24 horas de antecedência do leilão, confirmarem os 
lanços e recolherem a quantia respectiva na data designada para a realização do leilão, para fins de lavratura do termo próprio, 
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ficando ciente de que os arrematantes terão o prazo de até 24 (vinte e quatro) horas para efetuar os pagamentos, salvo 
disposição judicial diversa. 
Ficam desde já cientes os interessados de que os lances oferecidos via INTERNET não garantem direitos ao participante em 
caso de insucesso do mesmo por qualquer ocorrência, tais como, na conexão de internet, no funcionamento do computador, na 
incompatibilidade de software ou quaisquer outras ocorrências. Desse modo, o interessado assume os riscos oriundos de falhas 
ou impossibilidades técnicas, não sendo cabível qualquer reclamação posterior. 
Na eventualidade de ser frustrada, no próprio leilão, a arrematação de determinado lote, por não atendimento pelo arrematante 
de requisito necessário, será facultado ao licitante que ofertou o segundo melhor lance, se houver e caso este tenha interesse, a 
confirmação da arrematação pelo último lance que ofertou. 
VENDA DIRETA: Sendo infrutíferas as tentativas de venda do(s) bem(ns) penhorado(s) e não havendo interesse do Exequente 
em adjudicá-lo(s), será procedida a venda direta do(s) mesmo(s), pelo prazo de 90 (noventa) dias nas mesmas condições 
determinadas para o 2º leilão, conforme publicado neste edital, aproveitando todos os atos legais praticados para realização dos 
leilões supra. Observação.: A venda direta será fechada em ciclos de 15 dias cada. Não havendo proposta, o novo ciclo será 
reaberto, até o prazo final. 
INTIMAÇÃO: Fica desde logo intimado o executado FRICOL - FRIGORÍFICO COLINAS S/A, na pessoa de seu Representante 
Legal, bem como os eventuais: coproprietários; proprietário de terreno e/ou titular de: usufruto, uso, habitação, enfiteuse, direito 
de superfície, concessão de uso especial para fins de moradia ou concessão de direito real de uso; credor pignoratício, 
hipotecário, anticrético, fiduciário ou com penhora anteriormente averbada; promitente comprador/vendedor; União, Estado e 
Município no caso de bem tombado, das datas acima, se porventura não forem encontrados para a intimação pessoal, bem como 
para os efeitos do art.889, inciso I, do Código de Processo Civil/2015 e de que, antes da arrematação e da adjudicaçãodo(s) 
bem(ns), poderá(ão) remir a execução, consoante o disposto no art. 826 do Código deProcesso Civil/2015. Fica(m) cientificado(s) 
de que o prazo para a apresentação de quaisquer medidas processuais contra os atos expropriatórios contidas no § 1º do art. 
903 do CPC será de dez dias após o aperfeiçoamento da arrematação (art. 903, § 2º do Código de ProcessoCivil/2015). E para 
que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância expede-se o presente edital que será publicado e 
afixado na forma da lei. Colinas do Tocantins, 14 de junho de 2021. Eu, Rozildete Arruda Vieira Meneses, Escrivã da 2ª Vara 
Cível da Comarca de Colinas do Tocantins-TO, o digitei e subscrevi. (ass) Marcelo Laurito Paro - Juiz de Direito. 
 

COLMEIA 
2ª vara cível 

Editais de intimações com prazo de 20 dias 
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 
EDITAL DE INTIMAÇÃO 
(PRAZO DE 20 DIAS) 
O Dr. ?MARCELO ELISEU ROSTIROLLA, Juiz de Direito desta Comarca de Colméia, Estado do Tocantins, ma forma da Lei, etc. 
... FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que pela Escrivania do Cartório de 
Família, Sucessões, Infância, Juventude e 2° Cível, no qual por este meio CITAR: INTERESSADOS INCERTOS OU 
DESCONHECIDOS, para tomar conhecimento da Ação de Inventário, processo n.° 0000329-59.2021.8.27.2714, em que figura 
como inventariante: RONICLEY MORAES VANDERLEY e inventariada: Espólio "de cujus" ANTONIO RODRIGUES 
VANDERLEY. ADVERTINDO: de que não sendo contestada a presente ação no prazo legal, presumir-se-ão como verdadeiros 
os fatos narrado pela autora na inicial. E INTIMAR para os termos do respeitável despacho contido no evento 04, cuja parte a 
seguir transcrevo: "... Apresentadas as primeiras declarações: CITE-SE os herdeiros - RONIALDO MORAIS WANDERLEY, 
brasileiro, portador da Cédula de Identidade nº 791.464 SSP/TO e CPF nº 011.171.441-94 e JOÃO PAULO RAMOS 
VANDERLEY, brasileiro, menor. Devendo o inventariante apresentar endereço dos mesmos. INTIME-SE o Ministério Público, 
eletronicamente. INTIME-SE, eletronicamente, a Fazenda Pública, Federal, Estadual e Municipal, para se manifestar, no prazo 
de 15 (quinze) dias.   PUBLIQUE-SE edital para participação no processo, de interessados incertos ou desconhecidos (CPC, art. 
626, §1º cc art. 259, inciso III). ... Cumpra-se." Colméia-TO, 16.03.2021. Dr. Marcelo Elizeu Rostirolla, juiz de Direito. DADO E 
PASSADO nesta cidade e Comarca de Colméia - TO, aos 15/06/2021. _____________ Dr. MARCELO ELISEU ROSTIROLLA, 
Juiz de direito. Eu _______, MATHEUS FERNANDES DE SOUZA LIMA?, Estagiário, digitei e conferi. CERTIDÃO, Eu 
_________Certifico e dou fé que, afixei no placard do Fórum local, cópia do presente edital, nesta data. Colméia- -TO., 
15/06/2021 
 
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 
EDITAL DE INTIMAÇÃO 
(PRAZO DE 20 DIAS) 
O Dr. MARCELO ELISEU ROSTIROLLA, Juiz de Direito desta Comarca de Colméia, Estado do Tocantins, ma forma da Lei, etc. 
... FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que pela Escrivania do Cartório de 
Família, Sucessões, Infância, Juventude e 2° Cível, no qual por este meio INTIMAR, Vanete Vieira de Alencar Sousa, brasileira, 
casada, empresária, inscrita no CPF nº 011.038.041-03 e RG nº 717.452 SSP/TO, expedido em 09/01/2001, filha de José Vieira 
de Alencar e Margarida Jesus de Alencar, natural de Colméia/TO, nascida em 22/11/1984, endereço eletrônico desconhecido, 
residente e domiciliada EM LUGAR INCERTO E NÃO SABIDO, para tomar ciência da respeitável sentença contida no evento 19. 
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DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Colméia - TO, aos 14/06/20. Eu _______, Matheus Fernandes de Souza Lima, 
Estagiário, digitei e conferi. CERTIDÃO, Eu _________Certifico e dou fé que, afixei no placard do Fórum local, cópia do presente 
edital, nesta data. Colméia-TO., 14/06/2021. 
 
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 
EDITAL DE INTIMAÇÃO 
(PRAZO DE 20 DIAS) 
O Dr. MARCELO ELISEU ROSTIROLLA, Juiz de Direito desta Comarca de Colméia, Estado do Tocantins, ma forma da Lei, etc. 
... FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que pela Escrivania do Cartório de 
Família, Sucessões, Infância, Juventude e 2° Cível, no qual por este meio INTIMAR MANOEL BONFIM CORREA BENTO, 
brasileiro, divorciado, autônomo, aposentado, filho de João Almeida Bento e Tereza Correia de Jesus Bento, residente e 
domiciliado em endereço incerto e não sabido, para que informe se tem interesse na composição do litígio no prazo de até 05 
dias (Súmula 240 do STJ). Tudo nos termos do respeitável despacho proferido no evento 54. DADO E PASSADO nesta cidade e 
Comarca de Colméia - TO. Eu _______, Matheus Fernandes de Souza Lima, Estagiário, digitei e conferi. CERTIDÃO, Eu 
_________Certifico e dou fé que, afixei no placard do Fórum local, cópia do presente edital, nesta data. Colméia-TO., 
14/06/2021. 
 

CRISTALÂNDIA 
1ª escrivania criminal 

Editais de intimações de sentença com prazo de 90 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA CONDENATORIA 
O Doutor WELLINGTON MAGALHÃES, MM. Juiz de Direito desta cidade e Comarca de Cristalândia, Estado do Tocantins, na 
forma da lei, etc. FAZ SABER a todos quantos o presente edital de intimação virem ou conhecimento dele tiverem que neste 
juízo corre seus trâmites legais, os autos de Ação Penal, Processo Nº 00013296220198272715, que a justiça pública move 
contra o acusado: LUCAS ALVES GONÇALVES , brasileiro, solteiro, nascido aos 08/05/1999, inscrito no CPF sob o nº 
045.802.251-98, portador do RG de nº 1.263.854 SSP/TO, natural de Paraíso do Tocantins/TO, filho de Iraídes Alves Gonçalves, 
residente e domiciliado na Cidade de Pugmil/TO, ATUALMENTE INTERNADO NA CLINICA DE REABILITAÇÃO - "O Movimento 
Jovens Livres - MJL" Situada na Rua Perimetral 02, chácara 02 s/n Conjunto Riviera, Goiânia Goiás; Atualmente Em Local 
Incerto E Não Sabido, por infração aos  33, caput (tráfico) da Lei 11.343/2006.. Conforme consta nos autos, ficam intimados 
(as) pelo presente sobre a Sentença Extinção de Punibilidade nos Autos Supra. Para conhecimento de todos é Publicado o 
presente edital, cuja 2ª via fica afixada no local de costume. Dado e Passado nesta Cidade e Comarca de Cristalândia, Estado do 
Tocantins, aos 16 de junho de 2021. Eu JEFERSSON RODRIGO RODRIGUES PEREIRA, servidor da secretaria, lavrei o 
presente.  
 

DIANÓPOLIS 
Vara cível 

Editais de citações com prazo de 20 dias 
EDITAL Nº 2887666 
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 0002223-
35.2019.8.27.2716 de Cumprimento de Sentença de Obrigação de Prestar Alimentos, tendo como Requerente(s) P. N. S. e 
L. J. N. DOS S. e Requerido(s) W. M. DOS S. F.. Pelo presente edital, que será afixado na sede deste Juízo, no lugar público de 
costume e por cópia publicada no Diário da Justiça, CITA, WALLACE MARCELO DOS SANTOS FERREIRA, brasileiro, 
ajudante de produção industrial, portador do RG n° 43.534.979-X SSP/SP, inscrito no CPF sob o n° 44.115.848-32, ESTANDO 
EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO, de todos os termos da presente ação, bem como, para no prazo de 3 (três) dias efetuar 
o pagamento dos alimentos em atraso no valor de R$ 15.662,67 (quinze mil seiscentos e sessenta e dois reais e sessenta e sete 
centavos) e os que se vencerem durante o tramitar do processo, provar que o fez ou justificar a impossibilidade de efetuá-lo. Fica 
advertido, ainda, que se não pagar, nem justificar, ou se a justificativa apresentada não for aceita, o juiz, mandará protestar o 
pronunciamento judicial, além de ser-lhe decretada a prisão pelo prazo de 1 (um) a 3 (três) meses (§ 3º do art. 528 do NCPC), 
sem prejuízo do pagamento da dívida ora executada.. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Dianópolis-TO, aos 02 
dias do mês de junho do ano de 2021. Eu, Dulcineia Sousa Barbosa, Técnico(a) Judiciário(a), digitei e conferi. 
 
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 
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0004454-98.2020.8.27.2716 de Inventário, tendo como Requerente(s) ISA SOUSA PEREIRA e Requerido(s) PROCESSO SEM 
PARTE REU. 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 14 dias do mês de 
junho do ano de 2021. Eu, MAICON DENER FERNANDES, Técnico(a) Judiciário(a), digitei. JOÃO ALBERTO MENDES 
BEZERRA JÚNIOR, Juiz de Direito. 
 

FORMOSO DO ARAGUAIA 
1ª escrivania cível 

Editais de citações com prazo de 20 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 20 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): Silvio Quintino de Aguiar Filho, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome 
conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL N.º 5000022-59.2008.8.27.2719 , que lhe 
move o MINISTÉRIO PÚBLICO, nos termos da presente ação para querendo no prazo de 20 (vinte) dias contestar o pedido 
inicial, contados da publicação no DJ/TO.Tudo em conformidade com o despacho a seguir transcrito " Citem-se como requer no 
evento anterior, devendo a citação editalícia de Silvio Quintino de Aguiar Filho ocorrer com prazo de vinte dias. 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 Formoso do Araguaia, Estado do 
Tocantins, aos 17 dias do mês de junho de 2021. Eu, DOUGLAS SILVA BARBOSA, Chefe de Secretaria, que o digitei. 
 

GURUPI 
1ª vara cível 

Editais de citações com prazo de 20 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PRAZO DE 20 DIAS 
CITANDO: ARIOVALDO MORENO JÚNIOR 
OBJETIVO: Citação do requerido BANCO DO BRASIL S/A cpf/cnpj n.º 00000000000191 do inteiro teor do autos nº 0010297-
26.2020.8.27.2722, Cumprimento de sentença que lhe move ARIOVALDO MORENO JÚNIOR, inscrito no CPF/CNPJ sob o nº 
35481560100, do  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. 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, 25 de Maio de 2021. Eu, Lourival Mota Júnior, 
técnico judiciário, o digitei e assino. FABIANO GONCALVES MARQUES. Juiz de Direito. 
 

2ª vara cível 
Editais de intimações com prazo de 20 dias 

EDITAL DE INTIMAÇÃO 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  0004766-90.2019.8.27.2722, de Ação de Procedimento Comum Cível 
requerida por BRUNO DOS SANTOS REIS em face de SAVIO PEREIRA MARTINS e BRENO VIEIRA SILVA, e por este meio 
INTIMA o(a) executado(a) Breno Vieira Silva, brasileiro, estado civil desconhecido, profissão desconhecida, inscrito no Título de 
Eleitor sob o nº 63338251341, inscrito no CPF sob o nº 941.247.012-68, atualmente em lugar incerto ou não sabido, para, 
no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento no valor de R$ 37.578,35 (trinta e sete mil, quinhentos e setenta e oito 
reais e trinta e cinco centavos), sob pena de multa de 10%, nos termos do art. 523 do CPC e constrição judicial de bens. 
Efetuado o pagamento neste período, afasta a incidência da multa e honorários advocatícios de 10% (dez por cento) para esta 
fase. Ao final deste prazo, inicia-se o prazo de quinze dias para impugnar (art. 525 do CPC). OBSERVAÇÃO: Fica a parte 
ciente que o acesso ao processo será através da Chave n.º 439797233419, 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 dias do mês de junho de 2021. Eu ____, Nilton de Sousa 
Figueira, Técnico Judiciário de 1ª Instância, digitei e subscrevo. 
 

Central de execução fiscal 
Editais de intimações com prazo de 30 dias 

EDITAL DE INTIMAÇÃO  COM PRAZO DE 30 DIAS 
O Doutor Nassib Cleto Mamud, Juiz de Direita, desta Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins, na forma da Lei, etc... FAZ 
SABER a todos quantos presentes edital de intimação virem ou conhecimento dele tiverem, que por este Juízo e respectiva 
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Escrivania da Fazenda e Registros Públicos, se processam os autos de Ação de Execução Fiscal, processo nº. 
50005229220038272722, chave processual: 119969645015 Exequente: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL. Executado (a): 
POLIMASSAS IND E COM MASSAS ALIMENT LTDA, CNPJ sob o n° 00136506000122, e dos sócios solidários da empresa 
JOSE ACACIO FILHO CPF 003.426.101-04.  Sendo o presente para INTIMAÇÃO do executado, tendo em vista a penhora 
 realizada, para, querendo, apresentar embargos no prazo de 30 (trinta) dias. ADVERTÊNCIA: Não sendo pago a dívida ou 
embargada à açáo, serão penhorados tantos bens quantos bastem para garantir a execução. Gurupi/TO 22 de abril de 2021. 
Doutor Nassib Cleto Mamud, MM. Juiz de Direito da Vara dos Feitos, Fazenda e Registros Públicos desta cidade e Comarca de 
Gurupi, Estado do Tocantins. 
 

Editais de citações com prazo de 30 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 DIAS  
Na forma da Lei. Determino à CITAÇÃO do executado: OESNE AMERICO GAMA  CPF/CNPJ: 05.819.737/0001-34, 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 5000423-78.2010.827.2722, 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). 135304, cujo valor até a 
data do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 279,58 (Duzentos e setenta e nove reais e cinquenta e oito 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 que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, 
nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. E, para que chegue 
ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mando expedir o presente que será publicado na forma da lei. 
Cite-se. Cumpra-se. Gurupi/TO 17 de junho de 2021. Doutor Nassib Cleto Mamud, MM. Juiz de Direito da Vara dos Feitos, 
Fazenda e Registros Públicos desta cidade e Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 DIAS 
Na forma da Lei. Determino à CITAÇÃO do executado: NASCECRED PREST. SERV. DE COBRANÇA LTDA - CPF/CNPJ: 
07.731.491/0001-34, 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 5000808-89.2011.827.2722, 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). 135304, cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 240,32 (Duzentos e quarenta reais e trinta e 
dois 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 que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança 
bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. E, para 
que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mando expedir o presente que será publicado na 
forma da lei. Cite-se. Cumpra-se. Gurupi/TO 17 de junho de 2021. Doutor Nassib Cleto Mamud, MM. Juiz de Direito da Vara dos 
Feitos, Fazenda e Registros Públicos desta cidade e Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 DIAS 
Na forma da Lei. Determino à CITAÇÃO do executado: ODINELIA TEIXEIRA BISPO RODRIGUES - CPF/CNPJ: 494.050.801-
30, 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 5012818-97.2013.827.2722, 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). 000128123, 
cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 193,74 (Cento e noventa e três reais e setenta e quatro 
centavos) que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito em 
dinheiro à ordem deste Juízo em estabelecimento oficial de crédito que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança 
bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. E, para 
que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mando expedir o presente que será publicado na 
forma da lei. Cite-se. Cumpra-se. Gurupi/TO 17 de junho de 2021. Doutor Nassib Cleto Mamud, MM. Juiz de Direito da Vara dos 
Feitos, Fazenda e Registros Públicos desta cidade e Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 DIAS 
Na forma da Lei. Determino à CITAÇÃO do executado: JOANA D'ARC AIRES DE SÁ - CPF/CNPJ: 323407961-72, 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 0015716-03.2015.827.2722, 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). 10936, cujo valor até a data 
do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 153,12 (CENTO E CINQUENTA E TRES REAIS E DOZE 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 que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando 
bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. E, para que chegue ao 
conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mando expedir o presente que será publicado na forma da lei. Cite-
se. Cumpra-se. Gurupi/TO 17 de junho de 2021. Doutor Nassib Cleto Mamud, MM. Juiz de Direito da Vara dos Feitos, Fazenda e 
Registros Públicos desta cidade e Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins. 
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EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 DIAS 
Na forma da Lei. Determino à CITAÇÃO do executado: ANTONIO XAVIER RODRIGUES, CPF/CNPJ: 050.031.561-20, por estar 
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – 
Autos Eletrônico - e-Proc - nº 0012201-57.2015.827.2722, 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). 13848, cujo valor até a data 
do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 41,20 (QUARENTA E UM REAIS E VINTE 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 que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a 
penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. E, para que chegue ao conhecimento 
de todos e ninguém possa alegar ignorância, mando expedir o presente que será publicado na forma da lei. Cite-se. Cumpra-se. 
Gurupi/TO 17 de junho de 2021. Doutor Nassib Cleto Mamud, MM. Juiz de Direito da Vara dos Feitos, Fazenda e Registros 
Públicos desta cidade e Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 DIAS 
Na forma da Lei. Determino à CITAÇÃO do executado: EDVAN PEREIRA CAMPOS, CPF/CNPJ: 370.928.711-15, por estar 
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – 
Autos Eletrônico - e-Proc - nº 0015702-19.2015.827.2722, 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). 6054, cujo valor até a data 
do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 189,78 (CENTO E OITENTA E NOVE REAIS E SETENTA E OITO 
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 que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança 
bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. E, para 
que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mando expedir o presente que será publicado na 
forma da lei. Cite-se. Cumpra-se. Gurupi/TO 17 de junho de 2021. Doutor Nassib Cleto Mamud, MM. Juiz de Direito da Vara dos 
Feitos, Fazenda e Registros Públicos desta cidade e Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 DIAS 
Na forma da Lei. Determino à CITAÇÃO do executado: ADOLFO ALVES MILHOMEM, CPF/CNPJ: 331.494.021-15, por estar 
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – 
Autos Eletrônico - e-Proc - nº 0012860-66.2015.827.2722, 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). 261, cujo valor até a data do 
ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 549,24 (QUINHENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E VINTE E QUATRO 
CENTAVOS ) que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito 
em dinheiro à ordem deste Juízo em estabelecimento oficial de crédito que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança 
bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. E, para 
que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mando expedir o presente que será publicado na 
forma da lei. Cite-se. Cumpra-se. Gurupi/TO 17 de junho de 2021. Doutor Nassib Cleto Mamud, MM. Juiz de Direito da Vara dos 
Feitos, Fazenda e Registros Públicos desta cidade e Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 DIAS 
Na forma da Lei. Determino à CITAÇÃO do executado: RAIMUNDO LEANDRO DE SOUZA, CPF/CNPJ: 319.748.801-68, 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 0019406-40.2015.827.2722, 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). 18387, cujo valor até a data 
do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 122,02 (CENTO E VINTE E DOIS REAIS E DOIS 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 que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a 
penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. E, para que chegue ao conhecimento 
de todos e ninguém possa alegar ignorância, mando expedir o presente que será publicado na forma da lei. Cite-se. Cumpra-se. 
Gurupi/TO 17 de junho de 2021. Doutor Nassib Cleto Mamud, MM. Juiz de Direito da Vara dos Feitos, Fazenda e Registros 
Públicos desta cidade e Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 DIAS 
Na forma da Lei. Determino à CITAÇÃO do executado: AURORA MOURA FEITOSA, CPF/CNPJ: 370.902.911-20, por estar 
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – 
Autos Eletrônico - e-Proc - nº 0012384-28.2015.827.2722, 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). 2575, cujo valor até a data 
do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 84,59 (OITENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA E NOVE 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 que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, 
nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. E, para que chegue 
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ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mando expedir o presente que será publicado na forma da lei. 
Cite-se. Cumpra-se. Gurupi/TO 17 de junho de 2021. Doutor Nassib Cleto Mamud, MM. Juiz de Direito da Vara dos Feitos, 
Fazenda e Registros Públicos desta cidade e Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins. 
 

Vara especializada no combate à violência contra a mulher 

Editais de intimações de sentença com prazo de 15 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Ação Penal nº  0007714-68.2020.8.27.2722 
Chave do Processo nº 200486721920 
Denunciado: RAYLAN CURCINO DE ARAGÃO XERENTE 
Vítima:.D. A. L. 
O Doutor Jossanner Nery nogueira Luna Juiz de Direito do juízo da Especializada no Combate a Violência contra a Mulher e 
Crimes Dolosos Contra a Vida de Gurupi, Estado do Tocantins, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a todos os que o presente 
edital com prazo de quinze (15) dias virem, ou dele tiver conhecimento, que neste Juízo corre em seus trâmites legais, os autos 
de Ação Penal supra, que a Justiça Pública move em desfavor de RAYLAN CURCINO DE ARAGÃO XERENTE, brasileiro, união 
estável, lavrador/serviços gerais, CPF n° 037.522.171-97, nascido aos 12/10/1989, natural de Gurupi/TO, filho de Maria de 
Lurdes Aragão Xerente e Raul Curcino Xerente, atualmente em local incerto e não sabido fica intimado da sentença proferida 
evento 54 qual seja o dispositivo:  DECIDO. O feito está pronto para julgamento, ausentes nulidades a serem sanadas. A 
materialidade e a autoria dos delitos de lesão corporal e ameaça estão devidamente comprovados nos autos, pelo Laudo pericial 
acostado aos autos (evento 13, LAUDO/1), o qual concluiu que a vítima sofreu lesões por instrumento contundente na cervical, 
braço direito, antebraço direito e lábio inferior, bem o fato de que o acusado prometeu à vítima causar lhe mal injusto e grave. Em 
audiência, a vítima D. A.L. afirma que: Que os fatos da denúncia são verdadeiros. Que estava em frente de casa com uns 
familiares, que ele apareceu e começaram a discutir. Ela quis que ele fosse embora, ele se enfureceu e tentou enforca-la, disse 
que ele ia matar, e que levou soco. Que ele disse que ia matar todo mundo, totalmente desequilibrado. Que ela foi com a policia 
procura-lo, e o acusado foi encontrado e preso.mA testemunha NEURA DE SOUSA OLIVEIRA afirma em juízo que: Sabe da 
discussão por ouvir dizer, e não viu as marcas da violência. A tese da defesa do acusado de que este deve ser absolvido por 
ausência de provas não deve ser acolhida em razão do conjunto de provas produzidas no sentido de que ele deve ser 
condenado, diante das conclusões do Perito e pelas declarações da vítima. Verifica-se ainda que a ameaça do acusado em 
desfavor da vítima de fato, lhe amedrontou. Isto posto, CONDENO o acusado RAYLAN CURCINO DE ARAGÃO XERENTE, já 
devidamente qualificado, como incurso nas penas do art. 129, § 9º e art. 147, caput, ambos do Código Penal, c/c as disposições 
da Lei n.º 11.340/06. Passo à análise e individualização da pena:  QUANTO AO DELITO DO ART. 129, § 9º, DO CP (LESÕES 
CORPORAIS RELAÇÕES DOMÉSTICAS). Analisando as circunstâncias judiciais do artigo 59/CP, denota-se que os motivos e 
as circunstâncias do delito são reprováveis, mas inerentes ao tipo penal infringido, uma vez que buscou agredir sua 
companheira, fisicamente após discussão, fatos estes não tiveram contribuição pelo comportamento da vítima. Com relação aos 
antecedentes, verifica-se que o acusado é reincidente em crime doloso, e deixo de valorar nesta fase para evitar bis in idem. A 
culpabilidade do agente considerando a sua posição frente ao bem jurídico violado, se mostra de censurabilidade e 
reprovabilidade mediana por se situar dentro da normalidade, não havendo circunstâncias que motivem a valoração negativa. As 
circunstâncias conduta social, conseqüências do crime e personalidade do agente, ou são valoradas positivamente ou não 
há elementos suficientes para sua correta aferição. Sendo assim, fixo a pena base em 03 (três) meses de detenção. Não estão 
presentes circunstâncias atenuantes. Presente a agravante da reincidência (art. 61, I, CP) e agravo a pena em 15 (quinze) dias. 
Ausentes causas de diminuição e de aumento de pena. Destarte, fixo a pena definitiva em 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de 
detenção. QUANTO AO CRIME DE AMEAÇA Analisando as circunstâncias judiciais do artigo 59/CP, denota-se que os motivos 
e as circunstâncias do delito são reprováveis, mas inerentes ao tipo penal infringido, uma vez que buscou agredir sua 
companheira, psicologicamente, afirmando que iria matar, fatos estes não tiveram contribuição pelo comportamento da vítima. 
Com relação aos antecedentes, verifica-se que o acusado é reincidente em crime doloso, e deixo de valorar nesta fase para 
evitar bis in idem. A culpabilidade do agente considerando a sua posição frente ao bem jurídico violado, se mostra de 
censurabilidade e reprovabilidade mediana por se situar dentro da normalidade, não havendo circunstâncias que motivem a 
valoração negativa. As circunstâncias conduta social, conseqüências do crime e personalidade do agente, ou são valoradas 
positivamente ou não há elementos suficientes para sua correta aferição, Deste modo, fixo a pena base em 01 (um) mês de 
detenção. Ausentes circunstâncias atenuantes.  Agravo a pena em 5 dias pelo fato de o delito ter sido cometido contra a 
companheira (art. 61, II, f, CP). Ausentes causas de diminuição e de aumento de pena. Destarte, fixo a pena definitiva em 01 
(um) mês e 05 (cinco) dias de detenção. ASSIM, NA SOMATÓRIA DAS PENAS DOS CRIMES SUPRACITADOS (CONCURSO 
MATERIAL ART. 69, CP), TEMOS O PATAMAR DEFINITIVO DE 04 (QUATRO) MESES E 20 (VINTE) DIAS DE DETENÇÃO. 
Embora a pena aplicada ao acusado seja inferior a 4 (quatro) anos, diante da reincidência do acusado, em cumprimento ao 
disposto no artigo 33, § 2º, alínea “b” e artigo 59, III, ambos do Código Penal, fixo ao acusado o regime semiaberto cujas 
condições serão estabelecidas pelo Juiz da Execução. Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de 
direitos, em razão de o crime ter sido praticado com violência contra a pessoa, violando, portanto, o disposto no art. 44, inc. I do 
Código Penal. Considerando o disposto no artigo 77 do Código Penal, verifico não estarem presentes os requisitos para a 
aplicação deste instituto, uma vez que o acusado é reincidente em crime doloso (art. 77, I, CP). Isento o acusado no pagamento 
das custas processuais, vez que é hipossuficiente. Determino a suspensão dos direitos políticos do acusado enquanto durarem 
os efeitos da condenação (Constituição Federal, art. 15, inciso III). Deixo de fixar o valor mínimo  para reparação dos danos, 
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tendo em vista que a instrução processual foi levada a efeito sem considerar tal hipótese. Caso existam medidas cautelares 
fixadas, o acusado fica desobrigado do cumprimento das mesmas. Por outro lado, se houver medidas protetivas de urgência 
fixadas, o acusado fica obrigado a cumpri-las até o prazo final anteriormente fixado. Determino à serventia:1.      Cumpra-se o 
disposto no artigo 201, § 2º do CPP, cientificando a vítima. Por edital, se necessário; 2.      Intime-se o acusado nos termos do 
artigo 392 do CPP. Por edital, se necessário; 3.      Após o trânsito em julgado, caso seja mantida a sentença em caso de 
recurso, expeça-se a guia de recolhimento encaminhando-a ao Juízo da VEP, expedindo as comunicações de estilo (CNGC), 
inclusive cartório eleitoral; 4.      Por fim, arquivem-se os autos com as devidas baixas; 5. PRI. Gurupi, 16 de junho de 2021. 
Jossanner Nery Nogueira Luna - Juiz de Direito. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Gurupi, Estado do 
Tocantins, quinta-feira, 17 de junho de 2021. Eu, Diane Perinazzo, Diretora de Secretaria, que digitei e lavrei o presente. 
Jossanner Nery Nogueira Luna Juiz de Direito. 
 

PALMAS 
2ª vara criminal 

Editais de intimações de sentença com prazo de 60 dias 
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA  
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA COM PRAZO DE 60 (SESSENTA) DIAS 
AUTOS Nº 00274790920178272729 
Juizo da 2ª Vara Criminal de Palmas 
AÇÃO PENAL - Procedimento Ordinário 
Acusada: LUCAS ARAUJO RODRIGUES 
FINALIDADE: O juiz de Direito LUIZ ZILMAR DOS SANTOS PIRES, do Juizo da 2ª Vara Criminal de Palmas , no uso das suas 
atribuições legais, etc. FAZ SABER a todos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, por esse meio, 
INTIMA o acusado(a) LUCAS ARAUJO RODRIGUES, brasileiro, solteiro, ajudante de pedreiro, nascido aos 16 de novembro de 
1997, natural de Palmas-TO, filho de Magnólia Araújo Rodrigues, portador do RG nº 992.856 – SSP/TO, atualmente em local 
incerto e não sabido, com prazo de 60 (sessenta) dias, a fim de cientificar-lhe da SENTENÇA proferida nos autos da AÇÃO 
PENAL n.º 0027479-09.2017.8.27.2729, cujo resumo/teor segue transcrito: "FUNDAMENTAÇÃO: Presentes os pressupostos 
processuais e as condições da ação, tanto que sequer foram arguidas questões preliminares ou prejudiciais, passo ao exame do 
mérito da demanda. Os depoimentos testemunhais e interrogatórios foram colhidos em juízo e se encontram, resumidamente, no 
seguinte sentido: [...] Do crime de roubo imputado denunciado LUCAS ARAÚJO RODRIGUES. O artigo 157 do Código Penal 
estabelece que:  Art. 157 - Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou 
depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência: Pena - reclusão, de quatro a dez anos, e multa. 
Consoante se extrai dos autos, em 30 de julho de 2017, Lucas Araújo teria cometido o crime de roubo no estabelecimento 
comercial situado na região de Taquari, tendo como proprietário o senhor Sidônyo Alves de Sousa. Foram subtraídos dois 
aparelhos celulares e R$ 20,00 (vinte reais). Os bens subtraídos não foram localizados em posse do suposto autor, nem sequer 
apreendidos de outra maneira. O réu LUCAS ARAÚJO RODRIGUES, em ambas as fases, negou que tivesse cometido o delito. 
Afirmou que no dia dos fatos estava trabalhando, escavando uma fossa para o senhor Diego. Corroborando com suas 
declarações, a testemunha de defesa Diego confirmou o que foi dito pelo réu Lucas, contou com detalhes como foi a contratação 
de seus serviços. Lembrou-se de que dia da semana que era e revelou o horário em que Lucas esteve trabalhando para ele, 
mesmo horário do cometimento do delito. É verdade que não se pode desconsiderar a declaração prestada pelos guardas 
metropolitanos em juízo, seus depoimentos merecem credibilidade, até mesmo pela função de funcionário estatal, que ostentam. 
No entanto, o conteúdo trazido trata-se apenas de reprodução das palavras da vítima, cujo depoimento só pôde ser prestado 
durante a fase policial, de modo que os testemunhos dos guardas apenas reforçam de forma débil o conjunto probatório. A vítima 
não foi ouvida em juízo, uma vez que, apesar de devidamente intimada (evento 107, cert7) não compareceu no dia designado 
para audiência, tendo as partes desistido de seu depoimento. [...] Assim, não há indícios suficientes de que Lucas Araújo 
realmente tenha cometido o delito, o conjunto probatório não é conclusivo. Portanto, diante da dúvida insanável, recomendam a 
prudência e a justiça a adoção da solução mais favorável ao réu, sendo medida adequada sua absolvição. Do comércio ilegal de 
arma de fogo, crime imputado ao denunciado WANDERLEI CARDOSO MONTEL. Incialmente, considerando que o suposto delito 
foi cometido no ano de 2017, consigno que este juízo não irá se valer da Lei n. 13.964 de 2019 que alterou alguns dispositivos do 
Estatuto de Desarmamento. [...]  DISPOSITIVO: Com essas considerações, consoante os fundamentos acima expostos, absolvo 
LUCAS ARAÚJO RODRIGUES quanto ao crime que lhe foi imputado, com fundamento no artigo 386, inc. V, do Código de 
Processo Penal. Concernente ao processado WANDERLEI CARDOSO MONTEL, desclassifico sua conduta para o crime 
tipificado no artigo 12, da Lei 10.826/03". LUIZ ZILMAR DOS SANTOS PIRES- Juiz de Direito." Palmas, aos 16/06/2021. Eu, 
DOMINIQUE FALCÃO MARTINS, digitei e subscrevo. 
 

3ª vara da família e sucessões 
Editais de publicações de sentenças de interdição 

EDITAL DE PUBLICAÇÃO E INTIMAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO COM PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS (3º 
PUBLICAÇÃO) 
CURATELA Nº 0007589-16.2019.8.27.2729/TO 
AUTOR: ADRYANA FERNANDA BENMUYAL AIRES 
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RÉU: MARIA GORETTI GUIMARÃES BENMUYAL 
RÉU: ELIZELE HELENA BENMUYAL DA COSTA 
O Excelentíssimo Doutor NELSON COELHO FILHO, MM. Juiz de Direito 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, que por este Juízo e respectivo Cartório se processam os autos da ação supramencionada, a qual 
declarou a interdição de ELIZELE HELENA BENMUYAL DA COSTA, nos termos da sentença cujo dispositivo é o seguinte: 
" SENTENÇA... ISSO POSTO, em consonância com o parecer ministerial e com fulcro no art. 1.775, § 3º do CC, JULGO 
PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, e nomeio como CURADOR de ELIZELE HELENA BENMUYAL DA COSTA a 
pessoa de ADRYANA FERNANDA BENMUYAL AIRES, devendo esta ser intimada para prestar o compromisso legal (artigo 84, § 
4º. da Lei 13.146/15 - Estatuto da Pessoa com Deficiência), fixo os limites da curatela quanto aos atos relacionados aos direitos 
de natureza "patrimonial e negocial" (artigo 85, caput, da Lei n.º 13.146/2015), tais como: emprestar, transigir, dar quitação, 
alienar e hipotecar com autorização judicial, bem como para representar o interditando em Juízo, perante as repartições públicas, 
bancos e instituições financeiras (artigo 755, incisos I e II, e § 1º, do CPC; Lei n. 13.146/2015, artigos 84, § 1º, e 85, caput e § 1º; 
artigo 1.775, § 3º, do CC), hospitais, clínicas médicas e demais circunstâncias que o exercício da curatela permitir, observados 
os parâmetros legais para tanto. JULGO EXTINTO O PROCESSO com a resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, 
do Código de Processo Civil. No que diz respeito ao pedido de interdição de MARIA GORETTI GUIMARÃES BENMUYAL DA 
COSTA, considerando o seu falecimento no curso da demanda, JULGO EXTINTO O PROCESSO sem a resolução do mérito, 
nos termos do art. 485, inciso VI (última figura), c/c o art. 318, parág. único, ambos do Código de Processo Civil. Expeça-se 
mandado para o registro da sentença no ofício competente, devendo ainda ser publicada conforme determina o § 3º do art. 755 
do CPC. Custas sobrestadas na forma do art. 98, § 3º, do CPC/2015. Sem honorários. Com o trânsito em julgado, expeça-se o 
Termo de Curatela, arquivando-se com as baixas necessárias. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Palmas/TO, data 
certificada pelo sistema. ADRIANO GOMES DE MELO OLIVEIRA Juiz de Direito". E para que ninguém possa alegar ignorância, 
mandou o MM. Juiz, expedir o presente Edital, que deverá ser publicado uma vez no Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal de 
Justiça deste Estado, e afixar uma via no placar do Fórum local. Eu, AMANDA DA SILVA ARRUDA, Servidora do Judiciário, que 
digitei e conferi. Palmas/TO, 08/06/2020.Documento eletrônico assinado por NELSON COELHO FILHO, Juiz de Direito 
 
EDITAL DE PUBLICAÇÃO E INTIMAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO COM PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS - 2º 
PUBLICAÇÃO 
PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL Nº 0030468-85.2017.8.27.2729/TO 
AUTOR: JUVENAL FRANCISCO DE SOUZA 
RÉU: JOEL FRANCISCO DE SOUZA 
RÉU: ALZIRA FRANCISCO DE SOUSA 
O Excelentíssimo Doutor NELSON COELHO FILHO, MM. Juiz de Direito 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, que por este Juízo e respectivo Cartório se processam os autos da ação supramencionada, a qual 
declarou a Substituição de Curatela, nos termos da sentença cujo dispositivo é o seguinte: " SENTENÇA... Ex positis, em 
consonância ao parecer ministerial e com fulcro no art. 1.775, § 1º do CC, ratifico a decisão liminar do evento 5 e nomeio o 
requerente JUVENAL FRANCISCO DE SOUZA como curador de ALZIRA FRANCISCO DE SOUSA , em substituição á curador 
anteriormente nomeado, já falecido. Tome-se-lhe o compromisso. Prestado compromisso, o curador estará, desde logo, apto ao 
exercício pleno da curatela, pois o dispenso da especialização de hipoteca legal. Expeça-se mandado para o registro da 
sentença no ofício competente, devendo ainda ser publicada conforme determina o § 3º do art. 755 do CPC/2015. Custas 
sobrestadas na forma do art. 98, § 3º, do CPC/2015. Sem honorários. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. 
Transitada em julgado, arquivem-se os autos. Palmas, data certificada pelo sistema. Adriano Gomes de Melo Oliveira Juiz de 
Direito ". E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou o MM. Juiz, Juízo da 3ª Vara da Família e Sucessões de Palmas 
expedir o presente Edital, que deverá ser publicado uma vez no Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal de Justiça deste Estado, 
e afixar uma via no placar do Fórum local. Eu, AMANDA DA SILVA ARRUDA, Servidor do Judiciário, que digitei e conferi. 
Palmas/TO, 23/04/2021.Documento eletrônico assinado por NELSON COELHO FILHO, Juiz de Direito. 
 

4ª vara cível 

Intimações às partes 
INTIMAÇÃO 
AUTOS N°: 0044473-44.2019.8.27.2729 - CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO 
REQUERENTE: ANA LUCIA ARAUJO DE SOUZA - CPF: 937.615.891-15 
REQUERIDO: NOVIDADES PRESENTES COMÉRCIO - SEM CNPJ 
Decisão: Desta forma, não há como, à míngua de elementos que debilitem a tese autoral, deixar de admitir a existência de 
conjunto probatório coeso e sério o bastante para, ao lado da revelia, conduzir à procedência do pedido, até porque, não 
havendo manifestação de recusa, reputar-se-á o devedor liberado da obrigação. Diante do exposto, nos moldes do artigo 487, 
inciso I do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE a ação de consignação. Declaro quitadas as obrigações para com a 
requerida, referente ao valor de R$ 702,36 oriundo de quatro parcelas de R$ 175,59 que foram objeto de inscrição em cadastro 
de inadimplência, face ao depósito efetuado no evento 10. Arcará a requerida com pagamento das custas e despesas 
processuais, bem como com os honorários advocatícios do patrono da requerente, ora arbitrados em 20 % sobre a condenação, 
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resguardado um mínimo de R$ 1.000,00 na hipótese de liquidação irrisória destes (art. 85, § 8º, CPC). Intime-se o requerido da 
presente sentença por meio de Carta de Intimação, a fim de que proceda ao levantamento do valor depositado. Após o trânsito 
em julgado, dar baixa. JOSSANNER NERY NOGUEIRA LUNA, Juiz de Direito. 
 

6ª vara cível 

Intimações às partes 
 
INTIMAÇÃO 
AUTOS N°: 0020700-33.2020.8.27.2729 - IMISSÃO NA POSSE 
REQUERENTE: SERGIO HENRIQUE ROSA SILVA - CPF: 02170326138 
REQUERIDO:JOSE ORLANDO VITORIA DE ANDRADE - CPF: 66319765100 
Decisão: III – DISPOSITIVO Ante o exposto, ACOLHO em parte os pedidos formulados pela parte autora em sua inicial, e, com 
fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO COM RESOLUÇÃO DO 
MÉRITO, o que faço para: IMITIR o autor na posse do imóvel denominado como “casa 04 do Condomínio Residencial Valentina, 
situado à Rua NC05, Lote 01-A, Quadra 08, Loteamento Vale do Sol, CEP: 77064-324, Palmas-TO”, inscrito no Cartório de 
Registro de Imóveis sob o nº 108.583; CONDENAR a parte requerida a restituir ao autor o valor de R$730,00 (setecentos e trinta 
reais) mensais, contabilizados do registro da arrematação do imóvel no CRI (11/03/2020, conforme evento 01, CERT_MATR11), 
até a data da desocupação (10/06/2020, conforme evento 21), corrigidos monetariamente pelo INPC e acrescido de juros 
moratórios de 1% (um por cento) ao mês, contados do vencimento da obrigação. Tendo em vista que o autor sucumbiu em parte 
mínima do pedido (artigo 86 do CPC), CONDENO o requerido ao pagamento das custas e dos honorários, os quais arbitro em 
10% do valor da condenação, com fulcro no artigo 85, §2º do CPC. Interposto eventual Recurso de Apelação, INTIME-SE a parte 
recorrida para a apresentação de contrarrazões e, em seguida, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça com as 
cautelas de praxe e as homenagens deste juízo.. Caso contrário, sobrevindo o trânsito em julgado, o que deverá ser certificado 
nos autos, procedam-se as baixas necessárias e arquive-se o feito, observadas as formalidades legais. Intimem-se. Cumpra-
se.SILVANA MARIA PARFIENIUK, Juíza de Direito. 
 
INTIMAÇÃO 
AUTOS N°: 0036329-52.2017.8.27.2729 - DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADO COM COBRANÇA 
REQUERENTE: FAMA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - CNPJ:07776076000152 
REQUERIDO: MARINA MORAES PINHEIRO SEVERIANO - CPF: 82979820172 
Decisão:  DISPOSITIVO: ISTO POSTO, com fundamento no artigo 9º, III da Lei nº 8.245/91 (Lei do Inquilinato) c/c artigo 487, I 
do Código de Processo Civil, e com base no acima exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, confirmando a liminar 
concedida no evento 04. DECLARO rescindido o contrato de locação celebrado entre as partes, nos termos do artigo 62, I da Lei 
nº 8.245/91. Condeno a parte requerida a pagar: R$9.000,00 (nove mil reais), acrescidos da multa de mora de 5% (cláusula 
terceira, parágrafo quinto), corrigidos pelo INPC a partir da propositura da ação e acrescidos dos juros de mora de 1% (um por 
cento) ao mês a partir da citação; A soma dos aluguéis que se venceram no curso da ação até a data da desocupação do imóvel, 
acrescidos da multa de mora de 5%, corrigidos pelo INPC a partir da propositura da ação e acrescidos dos juros de mora de 1% 
(um por cento) ao mês a partir da citação;R$9.000,00 (nove mil reais), referente à multa da cláusula oitava, corrigidos pela INPC 
a partir da propositura da ação e acrescidos dos juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação. Condeno a 
parte requerida ao pagamento das custas e dos honorários, os quais arbitro em 10% do valor da condenação, com fulcro no 
artigo 85, §2º do CPC.Sobrevindo o trânsito em julgado, o que deverá ser certificado nos autos, procedam-se as baixas 
necessárias e arquive-se o feito, observadas as formalidades legais. Intime-se. Cumpra-se. SILVANA MARIA PARFIENIUK, 
Juíza de Direito. 
 
INTIMAÇÃO 
AUTOS N°: 0034431-96.2020.8.27.2729 - BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA 
REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07207996000150 
REQUERIDO: THAÍS LAURA SOUSA MATOS - CPF: 06149822192 
Decisão: Ante o exposto, com fundamento no artigo 3°, parágrafo 1° do Decreto-Lei n°. 911/69, confirmo a liminar anteriormente 
deferida, ACOLHO os pedidos formulados na inicial e, com fundamento no artigo 487, inciso I do Código de Processo 
Civil JULGO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, o que faço para consolidar a propriedade e a 
posse plena e exclusiva do bem apreendido no patrimônio do credor fiduciário, com a liberação do bem para 
remoção. CONDENO a parte requerida ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% 
sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no artigo 85, parágrafo 2° do Código de Processo Civil.  PROMOVA A 
ESCRIVANIA a BAIXA NO GRAVAME porventura realizado e acaso pendente junto à base de dados do RENAVAM (artigo 3º, 
parágrafo 9º do Decreto-Lei nº. 911/69, acrescentado pela Lei nº. 13.043/2014), por meio do sistema RENAJUD. Comunique-se 
ao DETRAN/TO sobre o teor desta sentença, promovendo a transferência do veículo ao nome do autor, às expensas do autor, 
mantendo os débitos pretéritos à transferência em nome do requerido. Sobrevindo o trânsito em julgado, o que deverá ser 
certificado nos autos, procedam-se as baixas necessárias e arquive-se o feito, observadas as formalidades legais. Intimem-se. 
Cumpra-se. Silvana Maria Parfieniuk, Juíza de Direito. 
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INTIMAÇÃO 
AUTOS N°: 0017169-41.2017.8.27.2729 - USUCAPIÃO  
REQUERENTE: SEBASTIÃO CARLOS LANA- CPF: 00944050697 
REQUERIDO: ALEXANDRE MEYER LANA - CPF: 14565361841 
Decisão:  Ante o exposto, ACOLHO os pedidos formulados pelo autor em sua inicial, bem como HOMOLOGO o reconhecimento 
da procedência de tais pedidos, e, com fundamento no artigo 487, inciso III, letra "a", do Código de Processo Civil, JULGO 
EXTINTA A PRESENTE AÇÃO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, o que faço para DECLARAR a aquisição, pelo requerente, da 
propriedade do imóvel localizado na Quadra ARSE 14  (110 Sul), Conj. QI J1, alameda 05, lote 06, Palmas-TO, registrado no CRI 
sob o nº 5.194. Condeno o requerido ao pagamento das despesas processuais, além de honorários advocatícios que arbitro em 
R$ 1.000,00, com fulcro no artigo 85, §8º do CPC. Interposto eventual Recurso de Apelação, INTIME-SE a parte recorrida para a 
apresentação de contrarrazões e, em seguida, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça com as cautelas de praxe e 
as homenagens deste juízo. Caso contrário, sobrevindo o trânsito em julgado, o que deverá ser certificado nos autos, expeça-
se mandado ao Cartório de Registro de Imóveis competente para adoção das providências legais, procedam-se as baixas 
necessárias e arquive-se o feito, observadas as formalidades legais. Intimem-se.Cumpra-se. Palmas/TO, data e hora constantes 
da movimentação processual.SILVANA MARIA PARFIENIUK, Juíza de Direito. 
 
INTIMAÇÃO 
AUTOS N°: PRODUÇÃO ANTECIPADA DA PROVA - 0037618-15.2020.8.27.2729 
REQUERENTE: ARLETE MIRANDA LIMA - CPF: 23471638253 
REQUERIDO: HOSPITAL GERAL DE PALMAS - CNPJ: 25053117002450 
Decisão: Ante o exposto, ACOLHO os pedidos formulados pela autora em sua inicial, bem como HOMOLOGO o reconhecimento 
da procedência de tais pedidos, e, com fundamento no artigo 487, inciso III, alínea “a”, do Código de Processo Civil, JULGO 
EXTINTA A PRESENTE AÇÃO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO; Sem custas e sem honorários.Interposto eventual Recurso de 
Apelação, INTIME-SE a parte recorrida para a apresentação de contrarrazões e, em seguida, remetam-se os autos ao Egrégio 
Tribunal de Justiça com as cautelas de praxe e as homenagens deste juízo.Caso contrário, sobrevindo o trânsito em julgado, o 
que deverá ser certificado nos autos, procedam-se as baixas necessárias e arquive-se o feito, observadas as formalidades 
legais.Intimem-se. Cumpra-se.Palmas/TO, data e hora constantes da movimentação processual. SILVANA MARIA PARFIENIUK, 
Juíza de Direito. 
 
INTIMAÇÃO 
AUTOS N°: 00521624220198272729 - BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA 
REQUERENTE: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA - CNPJ: 45441789000154 
REQUERIDO: GENIVALDO LUCAS RODRIGUES GUIMARAES - CPF: 05491323179 
Decisão:  Ante o exposto, com fundamento no artigo 3°, parágrafo 1° do Decreto-Lei n°. 911/69, confirmo a liminar anteriormente 
deferida, ACOLHO os pedidos formulados na inicial e, com fundamento no artigo 487, inciso I do Código de Processo 
Civil JULGO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, o que faço para consolidar a propriedade e a 
posse plena e exclusiva do bem apreendido no patrimônio do credor fiduciário, com a liberação do bem para 
remoção. CONDENO a parte requerida ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% 
sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no artigo 85, parágrafo 2° do Código de Processo Civil. PROMOVA-
SE a BAIXA NO GRAVAME porventura realizado e acaso pendente junto à base de dados do RENAVAM (artigo 3º, parágrafo 9º 
do Decreto-Lei nº. 911/69, acrescentado pela Lei nº. 13.043/2014), por meio do sistema RENAJUD. Comunique-se ao 
DETRAN/TO sobre o teor desta sentença, promovendo a transferência do veículo ao nome do autor, às expensas do autor, 
mantendo os débitos pretéritos à transferência em nome do requerido. Sobrevindo o trânsito em julgado, o que deverá ser 
certificado nos autos, procedam-se as baixas necessárias e arquive-se o feito, observadas as formalidades legais. Intimem-se. 
Cumpra-se.SILVANA MARIA PARFIENIUK, Juíza de Direito. 
 
INTIMAÇÃO 
AUTOS N°: 0009288-76.2018.8.27.2729 - BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA 
REQUERENTE: BANCO BRADESCO S.A.- CNPJ: 60746948000112 
REQUERIDO:PRÉ-MOLDADOS DE CONCRETO GURUPI LTDA - EPP - CPNJ: 26749440000130 
Decisão: Da análise dos autos, observo que as formalidades pertinentes foram observadas, não existindo evidência de que o 
acordo tenha sido promovido com infringência a qualquer dispositivo legal, portanto, não vislumbro qualquer irregularidade formal 
ou vício de consentimento que impeça a homologação do que foi pactuado entre as partes. Ante o exposto, com fundamento no 
artigo 487, inciso III, "b", do Código de Processo Civil, HOMOLOGO o acordo formulado entre as partes no evento 31, para que 
produza seus efeitos jurídicos e legais. Por outro lado, defiro a SUSPENSÃO do processo, até o cumprimento total do acordo nos 
termos do art. 313, II, do NCPC, ou a parte informe seu descumprimento. Decorrido o prazo de suspensão, na ausência de 
manifestação das partes, INTIME-SE a exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste acerca do adimplemento 
da obrigação. Caso tenha sido efetivada, promova-se a retirada da restrição do veículo via RENAJUD. Intimem-se. Cumpra-
se.SILVANA MARIA PARFIENIUK, Juíza de Direito. 
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INTIMAÇÃO 
AUTOS N°: 0004347-83.2018.8.27.2729- PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL 
REQUERENTE: EPSYLON AKHENATON EVANGELISTA BARROS- CPF: 77154061120 
REQUERIDO: WILSON MATHEUS JUNIOR - CPF: 03743397676 
Decisão: Relatório prescindível, por se tratar de decisão interlocutória. Inicialmente, declaro a revelia do requerido que, 
devidamente citado deixou de contestar o feito, vez que a revelia consiste especificamente na inação do demandado em 
contestar o pedido de tutela do direito formulado pelo demandante, conforme dispõe o art. 344 do Código de Processo Civil. 
Quanto ao ônus da prova, em razão da revelia, este recai sobre a parte autora, vez que embora sejam aplicados os efeitos da 
revelia, com a consequente presunção de veracidade sobre os fatos narrados na inicial, a presunção de veracidade dos fatos 
articulados na petição inicial deve ser corroborada pelas demais provas dos autos, devendo a parte autora provar os fatos 
constitutivos de seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I do Código de Processo Civil. Superadas tal questão verifico que 
não há questões preliminares a serem enfrentadas, o feito está corretamente autuado e a parte se encontra devidamente 
representada. Assim declaro saneado o processo. Tendo em vista o Decreto Judiciário nº 109/2020 e as Portarias Conjuntas nº 
001/2020 e nº 002/2020, DETERMINO ao cartório desta 6ª Vara Cível que findado o prazo de suspensão, marque data para 
realização da audiência de instrução, conforme disponibilidade da pauta. Deixo de determinar a intimação para apresentação do 
rol, uma vez que já foi apresentado. Após o agendamento da audiência, nos termos do artigo 455, §4º, inciso IV do Código de 
Processo Civil, procedam-se às intimações das testemunhas. Sem prejuízo, INTIME-SE pessoalmente o autor na forma 
requerida. De igual forma, INTIME-SE pessoalmente o requerido para que tome ciência de que prestará depoimento pessoal sob 
pena de confesso. Eventuais provas documentais ainda não produzidas deverão ser apresentadas até a data da audiência. 
Intimem-se. Cumpra-se. SILVANA MARIA PARFIENIUK, Juíza de Direito. 
 
INTIMAÇÃO 
AUTOS N°: 0036588-47.2017.8.27.2729 - MONITÓRIA 
REQUERENTE: MIX ALIMENTOS LTDA. - CNPJ: 05922500000102 
REQUERIDO:COMERCIAL DE SECOS E MOLHADOS FÁTIMA LTDA - CNPJ: 03288552000135 
Decisão: Trata-se de AÇÃO MONITÓRIA proposta por MIX ALIMENTOS LTDA. em desfavor de COMERCIAL DE SECOS E 
MOLHADOS FÁTIMA LTDA, todos qualificadas nos autos. O feito teve seu regular processamento sendo no evento 41 as partes 
compareceram aos autos e informaram a realização de acordo entre as partes e requereram a homologação. Eis o breve relato 
do essencial. DECIDO. Da análise dos autos, observo que as formalidades pertinentes foram observadas, não existindo 
evidência de que o acordo tenha sido promovido com infringência a qualquer dispositivo legal, portanto, não vislumbro qualquer 
irregularidade formal ou vício de consentimento que impeça a homologação do que foi pactuado entre as partes. Ante o exposto, 
com fundamento no artigo 487, inciso III, "b", do Código de Processo Civil, HOMOLOGO POR SENTENÇA O ACORDO do 
evento 41, para que produza seus efeitos jurídicos e legais, e decreto a EXTINÇÃO DO FEITO COM RESOLUÇÃO DO 
MÉRITO. As despesas processuais remanescentes ficam dispensadas, em conformidade com o artigo 90, §3º do CPC. 
Honorários como estabelecido no acordo. Intimem-se. Cumpra-se.SILVANA MARIA PARFIENIUK, Juíza de Direito. 
 
INTIMAÇÃO 
AUTOS N°: 0035342-16.2017.8.27.2729 - BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA 
REQUERENTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59109165000149 
REQUERIDO: AC MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ:10909516000107 
Decisão: Ante o exposto, com fundamento no artigo 3°, parágrafo 1° do Decreto-Lei n°. 911/69, confirmo a liminar anteriormente 
deferida, ACOLHO os pedidos formulados na inicial e, com fundamento no artigo 487, inciso I do Código de Processo 
Civil JULGO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, o que faço para consolidar a propriedade e a 
posse plena e exclusiva do bem apreendido no patrimônio do credor fiduciário, com a liberação do bem para 
remoção. CONDENO a parte requerida ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% 
sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no artigo 85, parágrafo 2° do Código de Processo Civil. PROMOVA-
SE a BAIXA NO GRAVAME porventura realizado e acaso pendente junto à base de dados do RENAVAM (artigo 3º, parágrafo 9º 
do Decreto-Lei nº. 911/69, acrescentado pela Lei nº. 13.043/2014), por meio do sistema RENAJUD. Comunique-se ao 
DETRAN/TO sobre o teor desta sentença, promovendo a transferência do veículo ao nome do autor, às expensas do autor, 
mantendo os débitos pretéritos à transferência em nome do requerido. Sobrevindo o trânsito em julgado, o que deverá ser 
certificado nos autos, procedam-se as baixas necessárias e arquive-se o feito, observadas as formalidades legais. Intimem-se. 
Cumpra-se. SILVANA MARIA PARFIENIUK, Juíza de Direito. 
 
INTIMAÇÃO 
 AUTOS : BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA Nº 0030886-18.2020.8.27.2729 
REQUERENTE:  MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61074175000138 
REQUERIDO: MARIA DE LURDES ALVES FERREIRA - CPF: 01013634195 
Decisão: Ante o exposto, com fundamento no artigo 3°, parágrafo 1° do Decreto-Lei n°. 911/69, confirmo a liminar anteriormente 
deferida, ACOLHO os pedidos formulados na inicial e, com fundamento no artigo 487, inciso I do Código de Processo 
Civil JULGO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, o que faço para consolidar a propriedade e a 
posse plena e exclusiva do bem apreendido no patrimônio do credor fiduciário, com a liberação do bem para 
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remoção. CONDENO a parte requerida ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% 
sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no artigo 85, parágrafo 2° do Código de Processo Civil. PROMOVA A 
SECRETARIA a BAIXA NO GRAVAME porventura realizado e acaso pendente junto à base de dados do RENAVAM (artigo 3º, 
parágrafo 9º do Decreto-Lei nº. 911/69, acrescentado pela Lei nº. 13.043/2014), por meio do sistema RENAJUD. Comunique-se 
ao DETRAN/TO sobre o teor desta sentença, promovendo a transferência do veículo ao nome do autor, às expensas do autor, 
mantendo os débitos pretéritos à transferência em nome do requerido. Sobrevindo o trânsito em julgado, o que deverá ser 
certificado nos autos, procedam-se as baixas necessárias e arquive-se o feito, observadas as formalidades legais. Intimem-se. 
Cumpra-se. SILVANA MARIA PARFIENIUK, Juíza de Direito. 
 
INTIMAÇÃO 
AUTOS N°: 0002559-29.2021.8.27.2729 - MONITÓRIA 
REQUERENTE: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO UNIAO DOS ESTADOS DE MATO GROSSO 
DO SUL, TOCANTINS E OESTE DA BAHIA - SICREDI UNIAO MS/TO- CNPJ: 24654881000122 
REQUERIDO: ALCIONE ALVES DE ALMEIDA - CPF: 83930990130 E CASTILHO & ALMEIDA LTDA - CPNJ: 22251454000178 
Decisão: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO UNIAO DOS ESTADOS DE MATO GROSSO DO SUL, 
TOCANTINS E OESTE DA BAHIA - SICREDI UNIAO MS/TO promoveu a presente AÇÃO MONITÓRIA em desfavor de 
CASTILHO & ALMEIDA LTDA  e de ALCIONE ALVES DE ALMEIDA. O feito teve seu regular processamento sendo que, por 
meio da petição formulada no evento 13, a parte autora requereu a desistência desta demanda. Eis o relato do essencial. 
DECIDO. Inicialmente cumpre observar a existência de pedido de desistência da ação formulado pela requerente e a ausência 
de defesa da parte requerida. A teor do que dispõe o artigo 485, VIII, do Novo Código de Processo Civil, havendo pedido de 
desistência da ação, extingue-se o processo sem resolução de mérito. De outro vértice, conforme inteligência do Novo Código de 
Processo Civil: “Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as 
despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.” ISTO POSTO, nos termos dos 
fundamentos acima expostos, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA FORMULADO PELA PARTE AUTORA no evento 13 
e, consequentemente, com fulcro no artigo 485, VIII do Novo Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA A PRESENTE 
EXECUÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Custas pela parte autora, se houver. Sem honorários uma vez que não houve 
manifestação da parte requerida. Transcorrido o prazo recursal, ou decorrido in albis, certifique-se o trânsito em julgado, 
procedam-se as baixas necessárias e arquivem-se os autos. Intime-se e cumpra-se.EDIMAR DE PAULA, Juiz de Direito. 
 

Editais 
EDITAL DE CITAÇÃO 
PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
EDIMAR DE PAULA, Meritíssimo Juiz de Direito Substituto da 6ª Vara Cível, no uso de suas atribuições legais e na forma da lei, 
etc... 
FAZ SABER a todos que o presente edital virem ou que dele conhecimento tiverem que por este 
meio CITA a Requerida GLEICIANE GASPAR DE LIMA, para o disposto no campo finalidade: 
AUTOS N°: 0001962-65.2018.8.27.2729 
AÇÃO: Procedimento Comum Cível 
VALOR DA CAUSA: 1.099,67 
REQUERENTE: FRANCISCO JOSÉ SILVA ARAÚJO 
REQUERIDO: GLEICIANE GASPAR DE LIMA 
FINALIDADE: CITAR a requerida GLEICIANE GASPAR DE LIMA (CPF:00390692301) em endereço incerto e não sabido, para 
nos termos da ação supra mencionada, bem como para no prazo de 15 (quinze) dias oferecer defesa, sob pena de serem 
aceitos como verdadeirosa os fatos articulados na inicial, cientificando-o que, em caso de revelia, será nomeado 
curador especial. 
DESPACHO: "Não se olvida que a citação por edital deve ser utilizada de maneira excepcional. No entanto, no caso em tela, a 
medida mostra-se adequada, uma vez que o feito tramita desde 2018, com tentativas inexistosas de citação da parte requerida 
em diversos endereços, caracterizando, portanto, a hipótese prevista no artigo 256, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC). 
Assim, DEFIRO o pedido de citação editalícia em face da parte requerida, ADVERTINDO a parte requerente que caso 
comprovado que alegou dolosamente a ocorrência das circunstâncias autorizadoras da citação por edital, incorrerá em multa de 
05 (cinco) vezes o salário mínimo, revertida em benefício do citando (CPC, art. 258). EXPEÇA-SE edital, com prazo de 30 (trinta) 
dias úteis contados da data da primeira publicação. PUBLIQUE-SE na rede mundial de computadores, no sítio do Tribunal de 
Justiça do Estado do Tocantins e na plataforma de editais do CNJ (CPC, art. 257, II). PUBLIQUE-SE, ainda, em jornal de ampla 
circulação (CPC, art. 257, parágrafo único). Em caso de não comparecimento da parte, NOMEIO como curador especial para 
defender os interesses do requerido citado por edital, a Defensoria Pública do Estado do Tocantins, nos termos do art. 72, II do 
CPC. INTIME-SE o curador da presente nomeação, CONCEDENDO-LHE vistas ao processo pelo prazo legal (CPC, art. 186). 
Após, INTIME-SE a parte autora para que requeira o que lhe for de direito, no prazo de 15 (quinze) dias. Cumpra-se. SILVANA 
MARIA PARFIENIUK, Juíza de Direito." 
SEDE DO JUÍZO: 6ª Vara Cível, Fórum Marquês de São João da Palma, Avenida Teotônio Segurado s/n, Próximo ao Paço 
Municipal, Palmas - TO - Telefone nº (063) 3218-4565. 
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O presente edital foi expedido para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, sendo que uma 
via será afixada no átrio do Fórum desta Comarca, bem como será publicado na forma da lei. Palmas, data e horário certificados 
pelo sistema.  
 
EDITAL DE CITAÇÃO 
PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
A Doutora Silvana Maria Parfieniuk, Meritíssima Juiza de Direito da 6ª Vara Cível, no uso de suas atribuições legais e na forma 
da lei, etc... 
FAZ SABER a todos que o presente edital virem ou que dele conhecimento tiverem que por este 
meio CITA o Requerido RUBENS ALVES TOLEDO DOS SANTOS (CPF: 01503277143), para o disposto no campo finalidade: 
AUTOS N°: 0043364-29.2018.8.27.2729 
AÇÃO: Consignação em Pagamento 
VALOR DA CAUSA: 1.333,84 
REQUERENTE: NELCI PEREIRA LIMA 
REQUERIDO: RUBENS ALVES TOLEDO DOS SANTOS 
FINALIDADE: CITAR o requerido RUBENS ALVES TOLEDO DOS SANTOS em endereço incerto e não sabido, para nos termos 
da ação supra mencionada, bem como para no prazo de 15 (quinze) dias oferecer defesa, sob pena de serem aceitos como 
verdadeiros os fatos articulados na inicial, cientificando-o que, em caso de revelia, será nomeado curador especial. 
DESPACHO: "Não se olvida que a citação por edital deve ser utilizada de maneira excepcional. No entanto, no caso em tela, a 
medida mostra-se adequada, uma vez que o feito tramita desde 2018, com tentativas inexistosas de citação da parte requerida 
em diversos endereços, caracterizando, portanto, a hipótese prevista no artigo 256, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC). 
Assim, DEFIRO o pedido de citação editalícia em face da parte requerida, ADVERTINDO a parte requerente que caso 
comprovado que alegou dolosamente a ocorrência das circunstâncias autorizadoras da citação por edital, incorrerá em multa de 
05 (cinco) vezes o salário mínimo, revertida em benefício do citando (CPC, art. 258). EXPEÇA-SE edital, com prazo de 30 (trinta) 
dias úteis contados da data da primeira publicação. PUBLIQUE-SE na rede mundial de computadores, no sítio do Tribunal de 
Justiça do Estado do Tocantins e na plataforma de editais do CNJ (CPC, art. 257, II). PUBLIQUE-SE, ainda, em jornal de ampla 
circulação (CPC, art. 257, parágrafo único). Em caso de não comparecimento da parte, NOMEIO como curador especial para 
defender os interesses do requerido citado por edital, a Defensoria Pública do Estado do Tocantins, nos termos do art. 72, II do 
CPC. INTIME-SE o curador da presente nomeação, CONCEDENDO-LHE vistas ao processo pelo prazo legal (CPC, art. 186). 
Após, INTIME-SE a parte autora para que requeira o que lhe for de direito, no prazo de 15 (quinze) dias. Silvana Maria 
Parfieniuk, Juíza de Direito." 
SEDE DO JUÍZO: 6ª Vara Cível, Fórum Marquês de São João da Palma, Avenida Teotônio Segurado s/n, Próximo ao Paço 
Municipal, Palmas - TO - Telefone nº (063) 3218-4565. 
O presente edital foi expedido para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, sendo que uma 
via será afixada no átrio do Fórum desta Comarca, bem como será publicado na forma da lei. Palmas, data e horário certificados 
pelo sistema.  
 

Vara de execuções fiscais e ações de saúde 
Editais de intimações com prazo de 15 dias 

 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
forma da Lei... Determina a INTIMAÇÃO do executado: MEGA PRINT-COM. APARELHOS EQUIPAMENTOS P/ 
COMUNICACAO, INFORMATICA LTDA – CNPJ/CPF: 02311545000144, bem como de seus sócios coobrigados MARCOS 
VINICIUS ROCHA MILHOMEM – CNPJ/CPF: 44903049191, e SUELI TAVARES DE ABREU – CNPJ/CPF: 77406141149, na 
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 50004009220028272729, que lhe move A FAZENDA 
PÚBLICA ESTADUAL, para, no prazo de 15 (quinze) dias, caso queira, apresente as contrarrazões à apelação interposta nos 
autos da ação executiva supracitada. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação 
judicial. Palmas – TO, data certificada pelo sistema. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO e INTIMAÇÃO do executado: NAYANE BATISTA PEREIRA – CNPJ/CPF: 02619836107, 
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 00537213420198272729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, bem 
como para, no prazo de 15 (quinze) dias, caso queira, apresente as contrarrazões à apelação interposta nos autos da ação 
executiva supracitada. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – 
TO, data certificada pelo sistema. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651.  
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EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
 Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da 
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc - nº 50177241220138272729, que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executado: PEDRO DOS SANTOS ROCHA CNPJ/CPF nº 125.508.921-00, 
bem como sua cônjuge LEDA ALVES NASCIMENTO; e os coproprietários JOSÉ PEREIRA DA SILVA CPF: 231.643.101-10 e 
cônjuge ANTONIA BATISTA DA SILVA;   MARIA DAS GRAÇAS DO NASCIMENTO CPF: 278.885.091-34; GERVANITO 
LOPES VILARINHO CPF: 105.950.583-53 e cônjuge MARIA ILZA SANTANA VILARINHO, INTIMADOS para, caso queira, no 
prazo de 30 (trinta) dias para a interposição dos respectivos embargos. Eu_____ Wagner Ferreira Marinho, Escrivão Judicial, o 
digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, data certificada pelo sistema. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - 
Mat. 226651. 
 

Editais de intimações com prazo de 30 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO 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), da 
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc - nº 00547944120198272729, que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executado JULIANA PUGLIESI FURTADO, CNPJ/CPF nº 68815654100. 
INTIMADO para, caso queira, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do Art. 854, § 3º, I e II, do CPC, comprovar nos autos que 
as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade excessiva, conforme extrato em 
anexo. Ficando o executado, INTIMADO que, transcorrido o prazo supracitado sem que haja qualquer manifestação nos autos, 
dar-se-á início ao prazo de 30 (trinta) dias para a interposição dos respectivos embargos. Eu_____ Wagner Ferreira Marinho, 
Escrivão Judicial, o digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, data certificada pelo sistema. (AS) Wagner Ferreira 
Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 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), da 
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc - nº 00047891520198272729, que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executado CLEDSON ALMEIDA PEREIRA, CNPJ/CPF nº 49343173172. 
INTIMADO para, caso queira, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do Art. 854, § 3º, I e II, do CPC, comprovar nos autos que 
as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade excessiva, conforme extrato em 
anexo. Ficando o executado, INTIMADO que, transcorrido o prazo supracitado sem que haja qualquer manifestação nos autos, 
dar-se-á início ao prazo de 30 (trinta) dias para a interposição dos respectivos embargos. Eu_____ Wagner Ferreira Marinho, 
Escrivão Judicial, o digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, data certificada pelo sistema. (AS) Wagner Ferreira 
Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 

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: COMIBRAS LITORAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. CNPJ/CPF: 
03.443.434/0001-54, e do sócio: DANIEL CARRARA. CNPJ/CPF: 254.560.788-64, 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 
 00479455320198272729, 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-1/2016, inscrita em 18/10/2011, referente à DEBITOS 
DO PROCON; cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 11.254,53 (onze mil duzentos e 
cinquenta e quatro reais e cinquenta e três centavos), que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, 
garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que 
assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens 
oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a 
parte executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, 
para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado 
na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 16 de 
junho 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: GEAN CARLOS LIMA MARANHÃO. CNPJ/CPF: 88460657353, por estar 
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – 
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Autos Eletrônico - e-Proc - nº  50012090420108272729, 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). 20100001747, inscrita em 
09/02/2009, referente à ISS-PD;  cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 229.277,86 ( 
Duzentos e vinte e nove mil duzentos e setenta e sete reais oitenta 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 na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e 
assino por determinação judicial. Palmas – TO, 16 de junho 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: ANTONIO CARLOS MENDES DE MELO. CNPJ/CPF: 21177880687, 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  00436389020188272729, 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). C-3359/2018, inscrita em 
19/09/2018, referente à ICMS NORMAL; cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 
19.702,78(dezenove mil setecentos e dois reais e setenta e oito 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, 16 de junho 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: ANAIR DE PAULA SILVA. CNPJ/CPF: 64911616172, 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 00412672720168272729, 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). 20160013046, inscrita em 05/02/2014, referente à 
TLF; 20160013047, inscrita em 05/02/2014, referente à TLS; 20160013048, inscrita em 25/03/2015, referente à TLS; 
20160013049, inscrita em : 25/03/2015, referente à TLF; cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era de 
R$ 2.728,37 (Dois Mil e Setecentos e Vinte e Oito Reais e Trinta e Sete Centavos), que deverá ser acrescido dos juros, multa 
de mora e encargos, ou, garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento 
oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou 
indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de 
Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a Central de Execuções 
Fiscais, em caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir 
o presente que será publicado na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por 
determinação judicial. Palmas – TO, 16 de junho 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: A S GALVAO FOTOGRAFIAS. CNPJ/CPF: 01625931000148,  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  00348517720158272729, 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). 20150012763, inscrita em 
05/02/2014, referente à TLF; 20150012764, inscrita em 25/03/2015, referente à TLF; cujo valor até a data do ajuizamento do 
referido feito executivo era de R$ 561,81 (Quinhentos e Sessenta e Um Reais e Oitenta e Um 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 
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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, 16 de junho 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: MARMORARIA FERNANDES E ALENCAR LTDA. CNPJ/CPF: 
12165255000193, e dos sócios: JURIVALDO FERNANDES ALENCAR. CNPJ/CPF: 01861554176, THIAGO MARQUES 
FERNANDES. CNPJ/CPF: 09431161710, 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  50187037120138272729, 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-193/2012, inscrita em 23/18/2012, referente à ICMS NORMAL; cujo valor até a data do ajuizamento do 
referido feito executivo era de R$ 10.316,52(dez mil trezentos e dezesseis reais e cinquenta e dois 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, 16 de junho 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:  NT TRANSPORTES LTDA. CNPJ/CPF: 06114653000340, e do sócio: 
VITOR RIBEIRO MUNDIM. CNPJ/CPF: 72231866153  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  50176029620138272729, 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). C-763/2012, inscrita em 29/05/2012, referente à MULTA FORMAL; Cujo valor até a data 
do ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 1.129,89 (um mil cento e vinte e nove reais e oitenta e nove 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, 16 de junho 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:  JOSE PEREIRA LOPES. CNPJ/CPF: 38878933104,  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  50005272020088272729, 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). 20080001409, inscrita em 15/10/2008, referente à 
MF; 20080001410, inscrita em 19/11/2007, referente à ISS-AF; 20080001411, inscrita em 13/03/2008, referente à ISS-AF; 
20080001412, inscrita em 15/10/2008, referente à ISS-AF; 20080001413, inscrita em 15/10/2008, referente à ISS-
AF;20080001414, inscrita em 15/10/2008, referente à MF; 20080001415, inscrita em 15/10/2008, referente à MF; 
2008001416, inscrita em 15/10/2008, referente à MF; 20080001417, inscrita em 15/10/2008, referente à MF;20080001418, 
inscrita em 15/10/2008, referente à MF; 21349.28.4196239, inscrita em 27/01/2006, referente à MF; 21349.29.4198173, 
inscrita em 27/01/2006, referente à MF;21638.2.4511356, inscrita em 24/01/2007, referente à ISS-AF,  cujo valor até a data 
do ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 294.891,59 (duzentos e noventa e quatro mil oitocentos e noventa e um 
reais e cinquenta e nove 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 
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forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 16 de 
junho 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: SANDRA MARIA BERTOLLI. CNPJ/CPF: 04277755828,  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  00519294520198272729, 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). 20170003858, inscrita em 
06/03/2017, referente à IPTU; cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 3.128,43 (Três Mil e 
Cento e Vinte e Oito Reais e Quarenta e Três Centavos), que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, 
garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que 
assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens 
oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a 
parte executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, 
para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado 
na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 16 de 
junho 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: PANDA SORVETES LTDA. CNPJ/CPF: 04048275000156, e dos sócios: 
ANTONIO CARLOS MENDES DE MELO. CNPJ/CPF: 2117788068, FELIPE ZAGO DE MELO. CNPJ/CPF: 01459448677,  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  00468898220198272729, 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-1759/2019, inscrita em 
29/04/2019, referente à ICMS NORMAL; cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 70.561,81 
(setenta mil quinhentos e sessenta e um reais e oitenta e um centavos), que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora 
e encargos, ou, garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de 
crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à 
penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civi l, 
fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em 
caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente 
que será publicado na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. 
Palmas – TO, 16 de junho de 2021. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 

PARANÃ 
Diretoria do foro 

Portarias 
 
Portaria Nº 1454/2021 - PRESIDÊNCIA/DF PARANÃ, de 14 de junho de 2021 
Regulamenta a obrigatoriedade dos Servidor da Comarca de Paranã quanto à responsabilidade quanto ao cumprimento 
e manifestação em sistemas oficiais do Poder Judiciário 
O Dr. MARCIO SOARES DA CUNHA, Juiz de Direito e Diretor do Foro da Comarca de Paranã, Estado do Tocantins, no uso de 
suas atribuições legais, e: 
CONSIDERANDO a inércia dos servidores da Comarca de Paranã no que tange a responder as comunicações oficiais via SEI, 
bem como por email e malote digital; 
CONSIDERANDO as várias manifestações da Corregedoria Geral da Justiça indicando a ausência de cumprimento ou 
manifestação; 
CONSIDERANDO a falta de cooperação dos Servidores da Comarca de Paranã quanto à responsabilidade de responder e 
cumprir as comunicações oficiais. 
RESOLVE 
Art. 1º. Determinar que todos os servidores da Comarca de Paranã, sem intervenção da secretária da Diretoria do Foro da 
Comarca de Paranã acessem os sistemas e nele próprio dê ciência e cumpra as ordens advindas de quaisquer dos órgãos do 
Poder Judiciário. 
Parágrafo único. Proibir a secretária da Diretoria do Foro de Paranã que proceda as notificações fora do sistema SEI e demais 
sistema, diante da ausência de efetividade. 
Art. 2º O descumprimento do caput e do parágrafo anterior dará ensejo a instauração de procedimento disciplinar. 



ANO XXXIII-DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 4982 PALMAS-TO, QUINTA-FEIRA, 17 DE JUNHO DE 2021 29 

 

 
 

Art. 3º. Havendo decurso de prazo para cumprimento de ordem emanadas de qualquer órgão do Poder Judiciário, deverá a 
secretária certificar, inserir no sistema correto (PJECOR ou SEI), procedendo-se à intimação para informações, no prazo de 5 
(cinco) dias, seguindo-se à conclusão ao Juiz Diretor do Foro. 
Artigo 4º. Notifique-se, pessoalmente, todos os servidores do Foro da Comarca de Paranã da presente Portaria. 
Artigo 5º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Dê-se ciência à Presidência do Tribunal de Justiça e à Corregedoria Geral da Justiça. 
Publique-se. Cumpra-se. 
Marcio Soares da Cunha, Juiz de Direito 
 

PEDRO AFONSO 
1ª escrivania cível 

Editais de citação 
 
EDITAL DE CITAÇÃO (Prazo de 15 dias) 
A Doutora LUCIANA COSTA AGLANTZAKIS, Juíza de Direito da Vara Cível desta Comarca de Pedro Afonso, Estado do 
Tocantins, na forma da lei, etc. Faz saber a todos quantos o presente EDITAL DE CITAÇÃO ou dele conhecimento tiverem, que 
tramita por este Juízo e Cartório de Família, Sucessões, Infância, Juventude e Cível, a seguinte Ação e dados abaixo transcrito: 
AUTOS nº: 00018577620188272733 AÇÃO: Cumprimento de sentença, REQUERENTE: SUZANE AQUINO 
COSTA, REQUERIDO: EDILSON BARROS DA COSTA,  FINALIDADE: CITAÇÃO do Sr. EDILSON BARROS DA COSTA, 
brasileiro, filho de MARIA MARTINHA BARROS DA COSTA e JOSÉ RODRIGUES DA COSTA, residente e domiciliado em local 
incerto e não sabido, dos termos da presente ação e para querendo apresentar manifestação no prazo legal. DESPACHO: Defiro 
o pedido de citação por edital formulado pela autora no evento n. 30, considerando as diversas tentativas para citação do 
requerido. Observando-se as regras do art. 257 do Código de Processo Civil, proceda em duas publicações distintas com 20 
(vinte) dias entre cada uma no Diário da Justiça eletrônico e após registre a Defensoria Pública como curadora especial para 
exercer o contraditório constitucional para a hipótese de revelia (inciso II do art. 72 do CPC). CUMPRA-SE. INTIME-SE. Pedro 
Afonso-TO, datado pelo sistema Eproc. LUCIANA AGLANTZAKIS Juiza de Direito. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca 
de Pedro Afonso, Estado do Tocantins, ao 14/06/2021 (06/2021) Eu, Adelaide Pereira da Silva – Técnica Judiciária – Matrícula 
352713, o digitei. CERTIDÃO-  Certifico e dou fé que afixei o Edital no Placard do Fórum local. Pedro Afonso-TO, 
___/___/2021.    Adelaide Pereira da Silva – Técnica Judiciária-Matrícula 352713. 
 

WANDERLÂNDIA 
1ª escrivania criminal 

Editais de citações com prazo de 15 dias 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 DIAS. 
O Doutor José Carlos Ferreira Machado, Juíz de Direito da única Vara Criminal da Comarca de Wanderlândia-TO, Estado do 
Tocantins, no uso das suas atribuições legais e na forma da lei, etc...FAZ SABER a todos que o presente edital, com prazo de 15 
(quinze) dias, virem, ou dele conhecimento tiverem, que neste Juízo corre seus trâmites legais, nos autos de Ação Penal n° 
0000270-87.2021.827.2741, o Ministério Público, move em face do (s) acusado (s): MARCOS DIONE SOUSA DA SILVA, 
brasileiro, união estável, lavrador, nascido aos 03/06/1984, natural de Wanderlândia/TO, filho de Raimundo Dias de Sousa e 
Maria de Sousa da Silva, portador do RG n° 1.035.453, CPF n° 035.720.921-40, residente em local incerto e não sabido. 
Citando-os para responder a acusação, por escrito no PRAZO DE 15 (quinze) DIAS (artigo 406 do CPP), com escopo de 
responder a acusacão, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, na resposta o acusado (a) podera arguir preliminare e alegar 
tudo o que interessa à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, 
qualificando-as e requerendo suas intimações, quando necessário. Não apresentada à resposta no prazo legal, ou se os 
acusados citados não constituir defensor, será nomeado defensor publico, para oferecê-la, concedendo-lhe vista dos autos por 
dias pelo prazo legal, a fim de ser (em) qualificado(s) interrogado(s) e, se ver (em) processar nos autos da ação penal em 
epígrafe que, contra si move a Justiça Pública, por incurso(s) art. 180, “caput”, do Código Penal. até final julgamento, sob pena 
de revelia, entregando, embora não seja pedida, contrafé do presente edital. Para conhecimento de todos é passado o presente 
edital, cuja 2ª via fica afixada no local de costume. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Wanderlândia-TO, Estado do 
Tocantins, aos dezesseis dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte um, 16/06/2021). 
 

Ana Martins da Rocha Silva  
Escrivã - Respondendo 
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SEÇÃO ADMINISTRATIVA 

PRESIDÊNCIA 
Apostilas 

 
Apostila, de 17 de junho de 2021 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e regimentais, 
nos termos do art. 7º da Instrução Normativa nº 6, de 28 de outubro de 2011, e considerando o contido no processo SEI nº 
21.0.000014145-0, resolve lotar a servidora Samantha Ferreira Lino Gonçalves, Assessora Jurídica de 1ª Instância, nomeada por 
meio do Decreto Judiciário nº 147, de 19 de fevereiro de 2009, na 3ª Vara de Família e Sucessões da Comarca de Palmas. 

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 
Presidente 

 
Apostila, de 17 de junho de 2021 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e regimentais, 
nos termos do art. 7º da Instrução Normativa nº 6, de 28 de outubro de 2011, e considerando o contido no processo SEI nº 
21.0.000014145-0, resolve lotar a servidora Leiciane Marinho Brito, Assessora Jurídica de 1ª Instância, nomeada por meio do 
Decreto Judiciário nº 119, de 8 de fevereiro de 2011, na Vara de Família, Sucessões, Infância e Juventude da Comarca de Porto 
Nacional. 

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 
Presidente 

 

Decisões 
 

PROCESSO 21.0.000011002-4 

INTERESSADO DIRETORIA EXECUTIVA DA ESMAT 

ASSUNTO Contratação por inexigibilidade de licitação. 

Decisão Nº 2382, de 17 de junho de 2021 
Cuidam os autos de procedimento licitatório para a contratação de instrutor para realização do Módulo 3: Marco Histórico Legal e 
Políticas Públicas e Módulo 8 – Abordagem ao Usuário, do curso “Capacitação para atuação no Programa Justiça 
Terapêutica”, para Profissionais credenciados para atuarem no programa.    
Tendo em vista os fundamentos deduzidos pela Assessoria Jurídico-Administrativa da Diretoria-Geral (evento 3754460) e, 
comprovada a disponibilidade orçamentária (evento 3754156),  no exercício das atribuições conferidas pelo artigo 1º inciso IX do 
Decreto Judiciário n. 99/2013, publicado no Diário de Justiça 3045, de 7/2/2013, RATIFICO A INEXIGIBILIDADE DE 
LICITAÇÃO, declarada pelo Senhor Diretor-Geral, nos termos do artigo 25, inciso II  c/c o artigo 13, inciso VI, ambos da Lei 
8.666/93 (evento 3754550), com vistas à contratação direta do professor/instrutor CÉSAR GUSTAVO MORAES RAMOS, para a 
realização do Módulo 3: Marco Histórico Legal e Políticas Públicas e Módulo 8 – Abordagem ao Usuário, do curso “Capacitação 
para atuação no Programa Justiça Terapêutica”, para Profissionais credenciados para atuarem no programa, na modalidade 
EaD,  através da plataforma virtual da Escola Superior da Magistratura Tocantinense (ESMAT), com transmissão 
por videoconferência síncrona no Google Meet, por Inexigibilidade de Licitação, com fundamento no artigo 25, inciso II c.c o 
inciso VI do artigo 13, ambos da Lei 8.666/93, no valor total de R$ 9.000,00 (nove mil reais), conforme proposta no 
evento 3745414.? 
Após, encaminhem-se os autos sucessivamente à: 
1. ASPRE para a publicação da decisão. 
2. DIFIN para emissão da respectiva Nota de Empenho; 
3. CCOMPRAS para envio da NE ao contratado. 
Concomitante, à DEESMAT para ciência e acompanhamento. 

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 
Presidente 

 

Portarias 
  
Portaria Nº 1486, de 17 de junho de 2021 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e regimentais, 
CONSIDERANDO o contido no processo SEI nº 14.0.000109712-2, 
RESOLVE: 
Art. 1º Fica alterado o inciso I da Portaria n.º 944, de 16 de abril de 2021, passando a vigorar com a seguinte redação: 
I – juíza Luciana Costa Aglantzakis, titular, e juiz Océlio Nobre da Silva, suplente; 
................................................................................................................................ (NR) 
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Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 
Presidente 

 
Portaria Nº 1487, de 17 de junho de 2021 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e regimentais, 
e 
CONSIDERANDO o disposto no Decreto Judiciário nº 85, de 17 de março de 2008, publicado no Diário da Justiça nº 1924, de 18 
de março de 2008, que institui as Coordenadorias de Apoio à Presidência deste Tribunal de Justiça e o contido nos autos nº 
21.0.000002568-0; 
CONSIDERANDO o disposto no Provimento n.º 22 da Corregedoria Nacional de Justiça; 
CONSIDERANDO o contido no processo SEI n.º 21.0.000014322-4; 
RESOLVE: 
Art. 1º  A Coordenadoria dos Juizados Especiais Cíveis, Criminais e Fazenda Pública e Turmas Recursais, no âmbito do Tribunal 
de Justiça do Estado do Tocantins, será composta pelos seguintes membros: 
 I - Desembargadora Jacqueline Adorno, Coordenadora dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais e Turmas Recursais; 
II - Arióstenis Guimarães Vieira, juiz de Juizado Especial Cível; 
III - Ricardo Ferreira Leite, juiz de Juizado Especial Criminal; 
IV - Marcelo Augusto Ferrari Faccioni, juiz de Juizado Especial da Fazenda Pública; e 
V - Deusamar Alves Bezerra, juiz integrante de Turma Recursal. 
Art. 2º Ficam revogadas as Portaria nº 370/2021 - PRESIDÊNCIA/ASPRE, de 17 de fevereiro de 2021, e Portaria nº 1478/2021 - 
PRESIDÊNCIA/ASPRE, de 16 de junho de 2021. 
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 
Presidente 

 
Portaria Nº 1489, de 17 de junho 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 nº 325, de 29 de junho de 2020, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que dispõe 
sobre a Estratégia Nacional do Poder Judiciário 2021-2026 e dá outras providências; 
CONSIDERANDO a necessidade de dar cumprimento aos macrodesafios do Poder Judiciário do Tocantins, instituídos no Plano 
2021/2026, conforme o contido na Resolução nº 47, de 11 de dezembro de 2020, deste Tribunal de Justiça; 
CONSIDERANDO o contido no processo SEI nº 21.0.000010645-0, 
RESOLVE: 
Art. 1º O art. 1º da Portaria nº 454, de 9 de maio de 2013, passa a vigorar com a seguinte redação: 
“Art. 1º ............................................................................................... 
I – Desembargadora Ângela Prudente, presidente; 
II - Manuel de Faria Reis Neto, Juiz Auxiliar da Presidência, coordenador; 
III – Antônio José Ferreira de Rezende, Diretor de Gestão de Pessoas, membro; 
IV – Kenia Cristina de Oliveira, Chefe de Gabinete da Presidência, membro; 
V – José Sebastião Pinheiro de Souza, Diretor do Centro de Comunicação Social, membro; 
VI – João Ornato Benigno Brito, Coordenador de Gestão Estratégica, Estatística e Projetos, membro; 
VII – Leila Maia Bezerra Soares, Chefe da Divisão de Projetos e Gestão de Contratos da DIGEP, gestora do projeto; 
VIII –  Luciane Rodrigues do Prado Faria, representante da Corregedoria-Geral da Justiça, membro; 
IX – Elaine Andrade Patrício Medeiros, representante da Diretoria Executiva da ESMAT, membro; 
X –Maria Luiza da Consolação Pedroso Nascimento, Assessora de Planejamento e Desenvolvimento Institucional da ESMAT, 
membro; 
XI – Leonardo Andrade Leal, representante da Divisão de Projetos e Gestão de Contratos da DIGEP, membro; 
XII – Márcia Mesquita Vieira, Chefe do Grupo de Gerenciamento de Equipes Multidisciplinares, membro; 
XIII – Márcio Vieira dos Santos, Assistente de Suporte Técnico do Serviço de Sistemas Administrativos, membro; 
XIV – Orfila Leite Fernandes, Assessora Jurídico Administrativo da Diretoria-Geral, membro.” (NR) 
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 
Presidente 

 
 
 



ANO XXXIII-DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 4982 PALMAS-TO, QUINTA-FEIRA, 17 DE JUNHO DE 2021 32 

 

 
 

Instruções normativas 
 
Instrução Normativa Nº 6, de 17 de junho de 2021 
Altera o caput e o §1º do art. 12 da Instrução Normativa nº. 5 de 24 de outubro de 2011, que regulamenta o processo judicial 
eletrônico - e-Proc/TJTO, no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Tocantins. 
A PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e regimentais, 
e 
CONSIDERANDO a necessidade de adequação da Instrução Normativa TJTO nº 5, de 24 de outubro de 2011, no que se refere 
ao formato de documento inserido no e-Proc/TJTO; 
CONSIDERANDO a necessidade de possibilitar o tratamento dos documentos inseridos no e-Proc/TJTO, em formato que 
comporte o desenvolvimento da inteligência artificial e que permita aos operadores do direito acessibilidade ao sistema judicial, e 
com isso, colaborar para uma justiça mais ágil e eficiente, que contribua, necessariamente, em prol do jurisdicionado. 
CONSIDERANDO o art 53 da Instrução Normativa nº. 5 de 24 de outubro de 2011, que atribui a competência da Presidência do 
TJTO regulamentar o formato dos documentos a serem inseridos nos e-Proc/TJTO; 
CONSIDERANDO a demanda da Comissão Auxiliar do e-Proc (CAEPROC), contida no 20.0.000022447-3; 
  
RESOLVE: 
Art 1º Alterar o caput e o §1º do art. 12 da Instrução Normativa nº. 5 de 24 de outubro de 2011, que passam a vigorar com a 
seguinte redação: 
“Art. 12 Os documentos indispensáveis à propositura da ação, bem como todas as petições destinadas aos autos do e-
Proc/TJTO, deverão ser juntados na forma eletrônica, exclusivamente em formato PDFA e adequadamente classificados 
conforme tabela atualizada pelo Poder Judiciário do Estado do Tocantins. 
§1° A petição inicial deverá ser juntada em arquivo texto específico, no formato PDFA e assinada eletronicamente, na forma 
da Lei no 11.419, de 19 de dezembro de 2006.” 
Art 2º Esta Instrução Normativa entrará em vigor em 120 dias após sua publicação. 

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 
Presidente 

 

CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA 
Portarias 

Portaria Nº 1469/2021 - CGJUS/CGABCGJUS/GABCPLAN, de 16 de junho de 2021 
Altera a Portaria Nº 1247/2021 - CGJUS/ASJCGJUS, de 17 de maio de 2021. 

A CORREGEDORA-GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e regimentais e, 
CONSIDERANDO as atribuições estabelecidas no art. 5º, inciso II, do Regimento Interno da Corregedoria-Geral da Justiça, 
assim como o art. 17, §3º, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça, os quais conferem ao(à) Corregedor(a)-Geral da Justiça 
a competência para expedir portarias e demais expedientes que visem disciplinar os serviços judiciais do primeiro grau de 
jurisdição; 
CONSIDERANDO o cronograma definido na Diretriz Estratégica nº 01/2021, da Corregedoria Nacional da Justiça, e as entregas 
definidas no Projeto 13 ASPLAN (3593740), assim como a necessidade de prévia e recorrente coleta de dados estatísticos de 
desempenho para a execução do Provimento nº 7/2021/CGJUS/CHGABCGJUS; 
CONSIDERANDO que o plano de trabalho da Corregedoria-Geral da Justiça é uma ação permanente, voltado à avaliação 
contínua de desempenho de todas as unidades judiciárias do primeiro grau, permitindo, a qualquer tempo, que sejam incluídas, 
mantidas e excluídas do Programa de Acompanhamento das Metas Nacionais do Conselho Nacional da Justiça e de Evolução 
do Acervo Processual; 
CONSIDERANDO o macrodesafio da agilidade e produtividade na prestação jurisdicional, previsto no Planejamento Estratégico 
2021/2026 e no Plano de Gestão 2021/2023, ambos da Corregedoria-Geral da Justiça, cuja finalidade é materializar a razoável 
duração do processo em todas as suas fases; 
CONSIDERANDO o contido no processo SEI n°. 21.0.000002460-8; 
RESOLVE: 
Art. 1º O parágrafo único do art. 1º da Portaria nº 1247/2021 - CGJUS/ASJCGJUS, de 17 de maio de 2021, passa a vigorar com 
a seguinte redação: 
Parágrafo único. Será de 7 (sete) meses o prazo para o acompanhamento mencionado no caput, conforme o seguinte 
cronograma: 

Ações Responsável Prazo inicial Prazo final 

Edição de Portaria CGJUS 17/05/2021 

Apresentação de plano de trabalho / plano 
de ação 

Unidades Judiciais 17/06/2021 27/06/2021 

Análise e melhorias do plano de ação 
CGJUS/Chefia de Divisão e Monitoramento de Metas e 
Indicadores 

29/06/2021 02/07/2021 
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Execução do plano de ação Unidades Judiciais 05/07/2021 30/11/2021 

Acompanhamento da execução do plano de 
ação 

CGJUS/Chefia de Divisão e Monitoramento de Metas e 
Indicadores 

03/08/2021 30/11/2021 

Apresentação do 1º relatório do 
desempenho 

Unidades Judiciais 02/08/2021 

Análise / Manifestação 
CGJUS/Chefia de Divisão e Monitoramento de Metas e 
Indicadores 

03/08/2021 09/08/2021 

Apresentação do 2º relatório do 
desempenho 

Unidades Judiciais 30/09/2021 

Análise / Manifestação 
CGJUS/Chefia de Divisão e Monitoramento de Metas e 
Indicadores 

01/10/2021 08/10/2021 

Apresentação do 3º relatório do 
desempenho 

Unidades Judiciais 01/12/2021 

Análise / Manifestação final 
CGJUS/Chefia de Divisão e Monitoramento de Metas e 
Indicadores 

02/12/2021 09/12/2021 

  
Art. 2º. Fica inserido o art. 5º-A na Portaria nº 1247/2021 - CGJUS/ASJCGJUS, de 17 de maio de 2021, com a seguinte redação: 
“Art. 5º-A. A Chefia da Divisão de Monitoramento de Metas e Indicadores fará o levantamento estatístico mensal das unidades 
judiciais quanto ao cumprimento das metas nacionais 1 e 2 e evolução de acervo, e manifestará quanto à proposta de inclusão 
daquelas que mostrarem desempenho insatisfatório no Programa de Acompanhamento ou adoção de outras medidas 
necessárias, para deliberação do(a) Desembargador(a) Corregedor(a)-Geral da Justiça. 
§ 1º. O parecer técnico de que trata este artigo será encaminhado ao(à) Juiz(a) Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça. 
Art. 3º. Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação e as alterações empreendidas não prejudicam os atos já 
realizados, inclusive os planos de ação já apresentados pelas unidades judiciais. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Desembargadora ETELVINA MARIA SAMPAIO FELIPE 
Corregedora-Geral da Justiça 

  
  
 

Portaria Nº 1357/2021 - CGJUS/CGABCGJUS/ASPLAN, de 31 de maio de 2021 
Dispõe sobre o Plano de Gestão para o biênio 2021-2023 da Corregedoria-Geral da Justiça,  

revoga a Portaria Nº 724/2021 - CGJUS/ASPCGJUS, de 24 de março de 2021 - evento 3613193) 
  
A CORREGEDORA-GERAL DA JUSTIÇA, no uso de suas atribuições legais e regimentais, 
  
CONSIDERANDO que o artigo 37 da Constituição Federal consagra a legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e 
eficiência como princípios republicanos norteadores da Administração Pública, razão pela qual o planejamento, a execução, o 
monitoramento e os ajustes são determinantes para obter excelência na prestação dos serviços públicos; 
CONSIDERANDO os parâmetros nacionais de planejamento e gestão estratégica que devem nortear a atuação dos órgãos do 
Poder Judiciário no período de 2021 a 2026, estabelecidos na Resolução nº 325, de 29 de junho de 2020, do Conselho Nacional 
de Justiça; 
CONSIDERANDO o Provimento nº 1/2021 que instituiu o Planejamento Estratégico da Corregedoria-Geral da Justiça para o 
sexênio 2021-2026; 
CONSIDERANDO a necessidade de indicar gestores para acompanhamento das Metas da Corregedoria-Geral para o biênio 
2021/2023 e o contido na Ata Nº 231 de 27 de maio de 2021, evento 3719737, nos autos nº 21.0.000006073-6, 
  
RESOLVE: 
  
Art. 1º Instituir o Plano de Gestão 2021-2023 da Corregedoria-Geral da Justiça, nos termos do Anexo I desta Portaria. 
Parágrafo único. As ações e projetos elencados no Plano de Gestão 2021-2023 derivam do Planejamento Estratégico da 
Corregedoria-Geral da Justiça para 2021-2026. 
Art. 2º A execução do Plano de Gestão 2021-2023 é de responsabilidade dos magistrados e servidores designados na forma do 
Anexo II, com o apoio da Assessoria de Projetos da Corregedoria-Geral da Justiça e coordenado pelo Gabinete da Corregedora-
Geral da Justiça. 
Art. 3º A promoção de ajustes, exclusões, inclusões de iniciativas, projetos, indicadores e metas no Plano de Gestão, somente 
será efetuada com a prévia aprovação da Corregedora-Geral da Justiça. 
Art. 4º Revoga-se a Portaria Nº 724/2021 - CGJUS/ASPCGJUS, de 24 de março de 2021. 
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Art. 5º Esta Portaria entra em vigor a partir da sua publicação. 
  
Registre-se. Publique-se. 

  
Desembargadora ETELVINA MARIA SAMPAIO FELIPE 

Corregedora-Geral da Justiça 
  
  

ANEXO I DA PORTARIA Nº 1357/2021, DE 31 DE MAIO DE 2021. 
DETALHAMENTO DO PLANO DE GESTÃO 

  

PERSPECTIVA SOCIEDADE 

MACRODESAFIO: GARANTIA DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS 

Indicador de 
Desempenho 

Índice de Acesso aos direitos fundamentais. 

Ação Estratégica 

Monitorar os acolhimentos que estão há mais 
de 3 meses no Sistema Nacional de Adoção 
e Acolhimento – SNA e promover os meios 
para reavaliação do acolhimento nos 90 dias 
subsequentes. 

Meta 1 – Atingir 100% 

Objetivo – Garantir os direitos das crianças e adolescentes. 

Produto – Acolhimentos monitorados e reavaliados em 90 
dias subsequentes. 

Conferir celeridade processual aos processos 
de adoção cadastrados no Sistema Nacional 
de Adoção e Acolhimento – SNA, 
promovendo as ações necessárias para que 
o tramite não ultrapasse 120 dias. 

Meta 2 – Atingir 100% 

Objetivo – Garantir os direitos das crianças e adolescentes. 

Produto – Processos de adoção monitorados. 

Estimular a adoção tardia de crianças e 
adolescente. 

Meta 3 – Atingir 100% 

Objetivo – Garantir os direitos das crianças e adolescentes. 

Produto – Adoção tardia estimulada 

MACRODESAFIO: FORTALECIMENTO DA RELAÇÃO INSTITUCIONAL DO PODER JUDICIÁRIO COM A SOCIEDADE 

Indicador de 
Desempenho 

Índice de Acesso aos direitos fundamentais. 

Ação Estratégica 

Proporcionar o atendimento ao cidadão na 
Corregedoria, em libras. 

Meta 4 – Atingir 100% 

Objetivo – Garantir cidadania 

Produto – Acessibilidade e inclusão e pessoas com 
deficiência. 

Desenvolver ações voltadas aos direitos 
humanos, acessibilidade, sustentabilidade e 
transparência. 

Meta 5 – Atingir 100% 

Objetivo – Proporcionar o desenvolvimento de ações voltadas 
aos direitos humanos, acessibilidade, sustentabilidade e 
transparência. 

Produto – Fortalecimento da relação institucional da 
Corregedoria com a sociedade. 

      

PERSPECTIVA PROCESSOS INTERNOS 

MACRODESAFIO: AGILIDADE E PRODUTIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 

Indicador de 
Desempenho 

Índice de Aperfeiçoamento da gestão do processo judicial eletrônico. 

Ação Estratégica 

Regulamentar o acompanhamento do 
processamento e pagamento das 
Requisições de Pequeno Valor – RPV no 
âmbito da 1ª instância. 

Meta 6 – Atingir 100% 

Objetivo - Garantir a prestação jurisdicional efetiva e ágil 

Produto - Serviço judicial eficiente. 

  
Meta 7 - Excluída conforme Ata Nº 231 de 27 de maio de 2021 
(evento 3719737). 

Propor regulamentação conjunta com a 
Presidência da central eletrônica de 

Meta 8 – Atingir 100% 

Objetivo – Aprimorar a gestão do processo e das unidades 
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mandados nas Comarcas. judiciárias. 

Produto – Central de Mandados automatizada. 

MACRODESAFIO: ENFRENTAMENTO À CORRUPÇÃO, À IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA E AOS ILÍCITOS ELEITORAIS 

Indicador de 
Desempenho 

Índice de Ações de combate à corrupção e improbidade administrativa. 

Ação Estratégica 

Desenvolver ações para fomentar o 
cumprimento do Provimento 88/CNJ nas 
serventias extrajudiciais. 

Meta 9 – Atingir 100% 

Objetivo - Prevenir crimes de lavagem de dinheiro e de 
financiamento ao terrorismo. 

Produto - Aperfeiçoamento das atividades dos serviços 
extrajudiciais. 

Desenvolver ações para o enfrentamento 
à corrupção e à improbidade administrativa. 

Meta 10 – Atingir 100% 

Objetivo - Priorizar o julgamento dos processos relativos aos 
crimes contra a administração pública e à improbidade 
administrativa. 

Produto - Preservação da probidade administrativa. 

MACRODESAFIO: PREVENÇÃO DE LITÍGIOS E ADOÇÃO DE SOLUÇÕES CONSENSUAIS PARA OS CONFLITOS 

Indicador de 
Desempenho 

Índice de Ações realizadas para resolução negociada de conflitos. 

Ação Estratégica 

Estimular a aplicação do círculo restaurativo 
de paz nas unidades judiciais de 1ª instância. 

Meta 11 – Atingir 100% 

Objetivo - Estimular a prevenção e a resolução negociada dos 
conflitos internos nas unidades judicias 

Produto - Promoção da conciliação 

Desenvolver ações de pacificação social nas 
escolas e institutos sócio-educativos. 

Meta 12 – Atingir 100% 

Objetivo - Estimular a prevenção e a resolução negociada dos 
conflitos sem necessidade de processo judicial. 

Produto - Promoção da cidadania. 

Padronizar rotinas que envolvam conflitos 
fundiários. 

Meta 13 – Atingir 100% 

Objetivo - Estimular a prevenção e a resolução negociada dos 
conflitos fundiários. 

Produto - Promoção da cidadania. 

Estimular a conciliação nas demandas que 
envolvam grandes litigantes. 

Meta 14 – Atingir 100% 

Objetivo - Estimular a prevenção e a resolução negociada dos 
conflitos 

Produto - Promoção da cidadania. 

MACRODESAFIO: APERFEIÇOAMENTO DA JUSTIÇA CRIMINAL 

Indicador de 
Desempenho 

Índice de Ações voltadas ao enfrentamento da violência contra mulher. 

Ação Estratégica 

Desenvolver ações para o aperfeiçoamento 
da Justiça Criminal no enfrentamento da 
violência contra a mulher. 

Meta 15 – Atingir 100% 

Objetivo – aperfeiçoamento da Justiça Criminal. 

Produto – Proteção das mulheres 

De Maria para Marias: restaurando a 
autoestima de mulheres vítimas de violência 
doméstica. 

Meta 16 – Atingir 100% 

Objetivo – Garantir cidadania às mulheres vítimas de violência 
doméstica e familiar. 

Produto – Proteção das mulheres. 

Indicador de 
Desempenho 

Índice de Ações voltadas ao controle na área criminal 

Ação Estratégica 
Aprimorar o controle por meio de sistema, de 
presos provisórios. 

Meta 17 – Atingir 100% 

Objetivo – Promover a eficiência operacional tecnológica 
interna 

Produto – Controle na área criminal 
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MACRODESAFIO: APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E DA GOVERNANÇA JUDICIÁRIA 

Indicador de 
Desempenho 

Índice de Aprimoramento da Gestão Estratégica 

Ação Estratégica 

Implantar nova estrutura administrativa 
regimental da Corregedoria. 

Meta 18 – Atingir 100% 

Objetivo - Promover a eficiência operacional, humanização do 
serviço, desburocratização e a simplificação de processos 
internos. 

Produto – Melhoria o serviço prestado ao cidadão. 

Premiar com Selo de Qualidade ao serviço 
notarial e de registro. 

Meta 19 – Atingir 100% 

Objetivo - Promover a eficiência operacional e 
reconhecimento dos serviços extrajudiciais 

Produto – Melhoria o serviço prestado ao cidadão. 

Cumprir as metas e diretrizes da 
Corregedoria Nacional para 2021- “META 1: 
Baixar quantidade maior de procedimentos 
disciplinares do que os distribuídos no ano 
corrente". 

Meta 20-a  – Atingir 100% 

Objetivo - Aprimorar a Gestão Estratégica. 

Produto – Alinhamento do Judiciário Nacional 

Cumprir as metas e diretrizes da 
Corregedoria Nacional para 2021- “META 2: 
Identificar e decidir 100% dos procedimentos 
disciplinares em face de magistrados, em 
curso nas Corregedorias, que tenham sido 
autuados até 31/12/2019”. 

Meta 20-b  – Atingir 100% 

Objetivo - Aprimorar a Gestão Estratégica. 

Produto – Alinhamento do Judiciário Nacional 

Cumprir as metas e diretrizes da 
Corregedoria Nacional para 2021- “META 3: 
Identificar e decidir 80% dos procedimentos 
disciplinares em face de magistrados no 
prazo de 140 (cento e quarenta) dias a partir 
da autuação". 

Meta 20-c  – Atingir 100% 

Objetivo - Aprimorar a Gestão Estratégica. 

Produto – Alinhamento do Judiciário Nacional 

Cumprir as metas e diretrizes da 
Corregedoria Nacional para 2021- “DIRETRIZ 
ESTRATÉGICA 1: Desenvolver projeto de 
trabalho junto às Unidades Jurisdicionais com 
maior dificuldade em atingir as Metas 
Nacionais 1 e 2 ou com recorrente excesso 
de prazo de conclusão". 

Meta 20-d – Atingir 100% 

Objetivo - Aprimorar a Gestão Estratégica. 

Produto – Alinhamento do Judiciário Nacional 

Cumprir as metas e diretrizes da 
Corregedoria Nacional para 2021- “DIRETRIZ 
ESTRATÉGICA 2: "Receber todas as novas 
representações por excesso de prazo e os 
novos procedimentos de natureza disciplinar 
por meio do PJeCor?" . 

Meta 20-e – Atingir 100% 

Objetivo - Aprimorar a Gestão Estratégica. 

Produto – Alinhamento do Judiciário Nacional 

Cumprir as metas e diretrizes da 
Corregedoria Nacional para 2021- “DIRETRIZ 
ESTRATÉGICA 3: "Assegurar a 
implementação do Sistema de Registro 
Eletrônico de Imóveis (SREI) em todas as 
unidades de serviços do território nacional 
pelo Operador Nacional do Registro 
Eletrônico de Imóveis (ONR), e o seu 
funcionamento em plataforma única, com 
acesso universal, em conformidade com as 
diretrizes legais e normativas" . 

Meta 20-f – Atingir 100% 

Objetivo - Aprimorar a Gestão Estratégica. 

Produto – Alinhamento do Judiciário Nacional 

Cumprir as metas e diretrizes da 
Corregedoria Nacional para 2021- “DIRETRIZ 
ESTRATÉGICA 4: "Regulamentar e 

Meta 20-g – Atingir 100% 

Objetivo - Aprimorar a Gestão Estratégica. 

Produto – Alinhamento do Judiciário Nacional 



ANO XXXIII-DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 4982 PALMAS-TO, QUINTA-FEIRA, 17 DE JUNHO DE 2021 37 

 

 
 

supervisionar a adequação dos serviços 
notariais e de registro às disposições 
contidas na Lei Geral de Proteção de Dados 
– LGPD, inclusive mediante verificação nas 
inspeções ordinárias". 

Indicador de 
Desempenho 

Índice de Correição Realizada 

Ação Estratégica 
Promover correição na modalidade remota 
nas serventias extrajudiciais e unidades 
judiciais de 1ª instância. 

Meta 21 – Atingir 100% 

Objetivo - Promover a eficiência operacional interna. 

Produto – Processo correcional efetivo. 

      

PERSPECTIVA APRENDIZADO E CRESCIMENTO 

MACRODESAFIO: APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO DE PESSOAS 

Indicador de 
Desempenho 

Índice de Desenvolvimento de Pessoal 

Ação Estratégica 

Capacitar servidores e magistrados da 
Corregedoria e das Comarcas em gestão 
judiciária e inteligência correcional. 

Meta 22 – Atingir 100% 

Objetivo – Desenvolver ações em prol do desenvolvimento de 
pessoal da 1ª instância 

Produto – servidores capacitados 

 Programa de humanização e valorização dos 
servidores e magistrados. 

Meta 23 – Atingir 100% 

Objetivo – Desenvolver ações em prol do desenvolvimento de 
pessoal da 1ª instância 

Produto – servidores valorizados 

MACRODESAFIO: APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA 

Indicador de 
Desempenho 

Índice de execução do orçamento 

Ação Estratégica 
Adquirir equipamentos de TI necessários 
para o bom desempenho da atividade 
correcional. 

Meta 24 – Atingir 100% 

Objetivo – Garantir estrutura de TI para a atividade 
correcional 

Produto – equipamentos de TI adquiridos e entregues a 
CGJUS 

MACRODESAFIO: FORTALECIMENTO DA ESTRATÉGIA NACIONAL DE TIC E DE PROTEÇÃO DE DADOS 

Indicador de 
Desempenho 

Índice de gestão dos sistemas 

Ação Estratégica 

Desenvolver e implantar sistema eletrônico 
que controle RPV expedidos pelos juízos de 
1º instância. 

Meta 25– Atingir 100% 

Objetivo - Promover a gestão e a infraestrutura tecnológica da 
Corregedoria. 

Produto – Satisfação dos usuários por meio de inovações 
tecnológicas  e do controle efetivo dos RPVs de 1ª instância. 

Implantar novo Sistema de Correição. 

Meta 26 – Atingir 100% 

Objetivo - Promover a gestão e infraestrutura tecnológica da 
Corregedoria 

Produto – Satisfação dos usuários por meio de inovações 
tecnológicas  e do controle efetivo do processo correcional 

Implementar os painéis de BI específicos 
para a Corregedoria. 

Meta 27 – Atingir 100% 

Objetivo - Fortalecer a gestão de dados e informações da 
Corregedoria. 

Produto – Controle efetivo de dados e informações pela 
Corregedoria. 

Implantar o Projeto backup nas serventias 
extrajudiciais. 

Meta 28  – Atingir 100% 

Objetivo - Fortalecer a gestão de dados e informações da 
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Corregedoria. 

Produto – Controle efetivo de dados e informações pela 
Corregedoria 

Desenvolver e Implantar sistema eletrônico 
que automatize a promoção de magistrados e 
a escolha de membros das Turmas 
Recursais. 

Meta 29 – Atingir 100% 

Objetivo – Fortalecer a gestão de dados e informações da 
Corregedoria. 

Produto – Automação da promoção de magistrados e a 
escolha de membros das Turmas Recursais; 

Reestruturar, interligar e padronizar acesso e 
desligamento de usuários aos sistemas de 
gestão da Corregedoria. 

Meta 30 – Atingir 100% 

Objetivo – Fortalecer a gestão de dados e informações da 
Corregedoria. 

Produto – Controle efetivo de dados e usuários pela 
Corregedoria 

  
  

ANEXO II DA PORTARIA Nº 1357/2021, DE 31 DE MAIO DE 2021. 
GESTORES DE METAS 

  

META DETALHAMENTO 
  

GESTORES 
  

  

META 1 

Monitorar os acolhimentos que estão há mais de 3 meses 
no Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento – SNA e 
promover os meios para reavaliação do acolhimento nos 
90 dias subsequentes. 

Juiz Coordenador da Coordenadoria Infância e 
Juventude, Dr. ADRIANO GOMES DE MELO 
OLIVEIRA 
ANA MARA CARNEIRO MOURÃO 

  

  

  

META 2 

Conferir celeridade processual aos processos de adoção 
cadastrados no Sistema Nacional de Adoção e 
Acolhimento – SNA, promovendo as ações necessárias 
para que o tramite não ultrapasse 120 dias. 

Juiz Coordenador da Coordenadoria da Infância e 
Juventude, Dr. ADRIANO GOMES DE MELO 
OLIVEIRA 
ANA MARA CARNEIRO MOURÃO 

  

  

  

META 3 Estimular a adoção tardia de crianças e adolescente. 

Juiz Coordenador da Coordenadoria da Infância e 
Juventude, Dr.ADRIANO GOMES DE MELO 
OLIVEIRA 
ANA MARA CARNEIRO MOURÃO 

  

  

  

META 4 
  

Proporcionar o atendimento ao cidadão na Corregedoria, 
em libras. 

Chefe de Gabinete da CGJUS, JEANE SILVA 
JUSTINO FILHO 
AFONSO ALVES DA SILVA JÚNIOR 
GRAZIELY NUNES BARBOSA BARROS 
KÉZIA REIS DE SOUZA 

  

  

  

META 5 
Desenvolver ações voltadas aos direitos humanos, 
acessibilidade, sustentabilidade e transparência. 

Juíza Auxiliar da CGJUS, Drª ROSA MARIA 
RODRIGUES GAZIRE ROSSI  
Juíza Coordenadora da Cidadania, Drª ALINE 
MARINHO BAILÃO IGLESIAS 
Chefe de Gabinete da CGJUS, JEANE SILVA 
JUSTINO FILHO 
LUCIANE RODRIGUES DO PRADO FARIA 
KÉZIA REIS DE SOUZA 

  

  

  

META 6 
Regulamentar o acompanhamento do processamento e 
pagamento das Requisições de Pequeno Valor – RPV no 
âmbito da 1ª instância. 

Juíza Auxiliar da CGJUS, Drª ROSA MARIA 
RODRIGUES GAZIRE ROSSI 
PRISCILA DE CAMPOS SALES  
MARISTELA ALVES REZENDE 
MAURO SERGIO BRAZ 

  

  

  

META 7  
Meta excluída, conforme Ata Nº 231 de 27 de maio de 
2021 (evento 3719737). 

    

META 8 
Propor regulamentação conjunta da central eletrônica de 
mandados nas Comarcas. 

Juíza Auxiliar da CGJUS, Drª ROSA MARIA 
RODRIGUES GAZIRE ROSSI 
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PRISCILA DE CAMPOS SALES PIRES   

META 9 
Desenvolver ações para fomentar o cumprimento do 
Provimento 88/CNJ nas serventias extrajudiciais. 

Juiz Auxiliar da CGJUS, Dr. RONICLAY ALVES DE 
MORAIS 
RULLIO TEIXEIRA DEUSDARA 

  

  

  

META 10 
Desenvolver ações para o enfrentamento à corrupção e à  
improbidade administrativa. 

Juíza Auxiliar da CGJUS, Drª ROSA MARIA 
RODRIGUES GAZIRE ROSSI 
PRISCILA DE CAMPOS SALES PIRES 

  

  

  

META 11 
Estimular a aplicação do círculo restaurativo de paz nas 
unidades judiciais de 1ª instância. 

Juíza Coordenadora da Cidadania, Drª ALINE 
MARINHO BAILÃO IGLESIAS 
LUCIANE RODRIGUES DO PRADO FARIA 
COMCILIA 

  

  

  

META 12 
Desenvolver ações de pacificação social nas escolas e 
institutos sócio- educativos. 

Juíza Auxiliar da CGJUS, Drª ROSA MARIA 
RODRIGUES GAZIRE ROSSI  
Juíza Coordenadora da Cidadania, Drª ALINE 
MARINHO BAILÃO IGLESIAS 
PRISCILA DE CAMPOS SALES PIRES 
LUCIANE RODRIGUES DO PRADO FARIA 

  

  

  

META 13 Padronizar rotinas que envolvam conflitos fundiários. 

Juiz Coordenador do NUPREF, Dr. OCELIO 
NOBRE DA SILVA 
Juiz Auxiliar da CGJUS, Dr. RONICLAY ALVES DE 
MORAIS 
ANDREIA BRAGA COSTA 

  

  

  

META 14 
Estimular a conciliação nas demandas que envolvam 
grandes litigantes. 

Juíza Coordenadora da Cidadania Drª ALINE 
MARINHO BAILÃO IGLESIAS 
LUCIANE RODRIGUES DO PRADO FARIA 

  

  

  

META 15 
Desenvolver ações para o aperfeiçoamento da Justiça 
Criminal no enfrentamento da violência contra a mulher. 

Juíza Auxiliar da CGJUS, Drª ROSA MARIA 
RODRIGUES GAZIRE ROSSI 
PRISCILA DE CAMPOS SALES PIRES 

  

  

  

META 16 
De Maria para Marias: restaurando a autoestima de 
mulheres vítimas de violência doméstica. 

Juíza Auxiliar da CGJUS, Drª ROSA MARIA 
RODRIGUES GAZIRE ROSSI 
Juíza Coordenadora da Cidadania, Drª ALINE 
MARINHO BAILÃO IGLESIAS  
LUCIANE RODRIGUES DO PRADO FARIA 
PRISCILA DE CAMPOS SALES PIRES 

  

  

  

META 17 
Aprimorar o controle por meio de sistema, de presos 
provisórios. 

Juiz Auxiliar da CGJUS, Dr. RONICLAY ALVES DE 
MORAIS 
Juiz Coordenador do GMF, Dr. JORDAN JARDIM 
RULLIO TEIXEIRA DEUSDARA 
MAURO SERGIO BRAZ 

  

  

  

META 18 
Implantar nova estrutura administrativa regimental da 
Corregedoria. 

Chefe de Gabinete CGJUS, JEANE SILVA 
JUSTINO FILHO 
AFONSO ALVES DA SILVA JÚNIOR 
GRAZIELY NUNES BARBOSA BARROS 

  

  

  

META 19 
Premiar com Selo de Qualidade ao serviço notarial e de 
registro. 

Juiz Auxiliar da CGJUS, Dr. RONICLAY ALVES DE 
MORAIS 
WAGNER JOSÉ DOS SANTOS 
RULLIO TEIXEIRA DEUSDARA 

  

  

  

META 20-a 

Cumprir as metas e diretrizes da Corregedoria Nacional 
para 2021- “META 1: Baixar quantidade maior de 
procedimentos disciplinares do que os distribuídos no ano 
corrente".  

Juíza Auxiliar da CGJUS, Drª ROSA MARIA 
RODRIGUES GAZIRE ROSSI 
ALEXS GONÇALVES COELHO 

  

  

  

META 20-b Cumprir as metas e diretrizes da Corregedoria Nacional Juíza Auxiliar da CGJUS, Drª ROSA MARIA   
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para 2021- “META 2: Identificar e decidir 100% dos 
procedimentos disciplinares em face de magistrados, em 
curso nas Corregedorias, que tenham sido autuados até 
31/12/2019”. 

RODRIGUES GAZIRE ROSSI 
ALEXS GONÇALVES COELHO 

  

  

META 20-c 

Cumprir as metas e diretrizes da Corregedoria Nacional 
para 2021- “META 3: Identificar e decidir 80% dos 
procedimentos disciplinares em face de magistrados no 
prazo de 140 (cento e quarenta) dias a partir da autuação". 

Juíza Auxiliar da CGJUS, Drª ROSA MARIA 
RODRIGUES GAZIRE ROSSI 
ALEXS GONÇALVES COELHO 

  

  

  

META 20-d 

Cumprir as metas e diretrizes da Corregedoria Nacional 
para 2021- “DIRETRIZ ESTRATÉGICA 1: Desenvolver 
projeto de trabalho junto às Unidades Jurisdicionais com 
maior dificuldade em atingir as Metas Nacionais 1 e 2 ou 
com recorrente excesso de prazo de conclusão". 

Juíza Auxiliar da CGJUS, Drª ROSA MARIA 
RODRIGUES GAZIRE ROSSI 
MICHELE DE SOUZA COSTA ROMERO 

  

  

  

META 20-e 

Cumprir as metas e diretrizes da Corregedoria Nacional 
para 2021- “DIRETRIZ ESTRATÉGICA 2: "Receber todas 
as novas representações por excesso de prazo e os novos 
procedimentos de natureza disciplinar por meio do 
PJeCor?". 

Juíza Auxiliar da CGJUS, Drª ROSA MARIA 
RODRIGUES GAZIRE ROSSI 
AFONSO ALVES DA SILVA JÚNIOR 

  

  

  

META 20-f 

Cumprir as metas e diretrizes da Corregedoria Nacional 
para 2021- “DIRETRIZ ESTRATÉGICA 3: "Assegurar a 
implementação do Sistema de Registro Eletrônico de 
Imóveis (SREI) em todas as unidades de serviços do 
território nacional pelo Operador Nacional do Registro 
Eletrônico de Imóveis (ONR), e o seu funcionamento em 
plataforma única, com acesso universal, em conformidade 
com as diretrizes legais e normativas".  

Juiz Auxiliar da CGJUS,Dr. RONICLAY ALVES DE 
MORAIS 
RULLIO TEIXEIRA DEUSDARA 

  

  

  

META 20-g 

Cumprir as metas e diretrizes da Corregedoria Nacional 
para 2021- “DIRETRIZ ESTRATÉGICA 4: "Regulamentar e 
supervisionar a adequação dos serviços notariais e de 
registro às disposições contidas na Lei Geral de Proteção 
de Dados – LGPD, inclusive mediante verificação nas 
inspeções ordinárias". 

Juiz Auxiliar da CGJUS, Dr.RONICLAY ALVES DE 
MORAIS 
RULLIO TEIXEIRA DEUSDARA 

  

  

  

META 21 
Promover correição na modalidade remota nas serventias 
extrajudiciais e unidades judiciais de 1ª instância. 

Juíza Auxiliar da CGJUS, Drª ROSA MARIA 
RODRIGUES GAZIRE ROSSI  
Juiz Auxiliar da CGJUS, Dr. RONICLAY ALVES DE 
MORAIS 
LILIAN CARVALHO LOPES 
MICHELE DE SOUZA COSTA ROMERO 
RAINOR SANTANA DA CUNHA 

  

  

  

META 22 
Capacitar servidores e magistrados da Corregedoria e das 
Comarcas em gestão judiciária e inteligência correcional. 

AFONSO ALVES DA SILVA JÚNIOR 
GRAZIELY NUNES BARBOSA BARROS 

  

  

  

META 23 
Programa de humanização e valorização dos servidores e 
magistrados. 

Chefe de Gabinete CGJUS, JEANE SILVA 
JUSTINO FILHO 
Juíza Auxiliar da CGJUS, Drª ROSA MARIA 
RODRIGUES GAZIRE ROSSI 
Juiz Auxiliar da CGJUS, Dr. RONICLAY ALVES DE 
MORAIS 

  

  

  

META 24 
Adquirir equipamentos de TI necessários para o bom 
desempenho da atividade correcional. 

AFONSO ALVES DA SILVA JÚNIOR 
EMILIANO TEIXEIRA LOPES VASCONCELOS 
MARANHÃO 

  

  

  

META 25 
Desenvolver e implantar sistema eletrônico que controle 
RPV expedidos pelos juízos de 1º instância. 

Juíza Auxiliar da CGJUS, Drª ROSA MARIA 
RODRIGUES GAZIRE ROSSI 
Chefe de Gabinete CGJUS, JEANE SILVA 
JUSTINO FILHO 
MARISTELA ALVES REZENDE 
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MAURO SERGIO BRAZ 

META 26 Implantar novo Sistema de Correição. 

Juíza Auxiliar da CGJUS, Drª ROSA MARIA 
RODRIGUES GAZIRE ROSSI 
Chefe de Gabinete CGJUS, JEANE SILVA 
JUSTINO FILHO 
LILIAN CARVALHO LOPES 
MICHELE DE SOUZA COSTA ROMERO 
MAURO SERGIO BRAZ 

  

  

  

META 27 
Implementar os painéis de BI específicos para a 
Corregedoria. 

Juíza Auxiliar da CGJUS, Drª ROSA MARIA 
RODRIGUES GAZIRE ROSSI 
Chefe de Gabinete CGJUS, JEANE SILVA 
JUSTINO FILHO 
LILIAN CARVALHO LOPES 
MICHELE DE SOUZA COSTA ROMERO 
MAURO SERGIO BRAZ 

  

  

  

META 28 Implantar o Projeto backup nas serventias extrajudiciais. 

Juiz Auxiliar da CGJUS, Dr. RONICLAY ALVES DE 
MORAIS 
WAGNER JOSÉ DOS SANTOS 
MAURO SERGIO BRAZ 

  

  

  

META 29 
Desenvolver e Implantar sistema eletrônico que automatize 
a promoção de magistrados e a escolha de membros das 
Turmas Recursais. 

Chefe de Gabinete CGJUS, JEANE SILVA 
JUSTINO FILHO 
AFONSO ALVES DA SILVA JÚNIOR 
EMILIANO TEIXEIRA LOPES VASCONCELOS 
MARANHÃO 

  

  

  

META 30 
Reestruturar, interligar e padronizar acesso e desligamento 
de usuários aos sistemas de gestão da Corregedoria. 

AFONSO ALVES DA SILVA JÚNIOR 
EMILIANO TEIXEIRA LOPES VASCONCELOS 
MARANHÃO 

  

  

  

  
 

DIRETORIA GERAL 
Portarias 

Portaria Nº 1480/2021 - PRESIDÊNCIA/DIGER, de 16 de junho 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  21.0.000014578-2; 
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 Moredson Mendanha de Abreu Almas - matrícula: 352416, Gilmar Alves dos Santos  - Matrícula: 
195957 e Everton Moura Mainardes  - matrícula:  352990; 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 843/2021, de 17 de junho 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 2021/92486 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Leia Lima de Sousa, Matrícula 990510, 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 Monte Santo do Tocantins-TO para 
Marianopolis do Tocantins-TO, no período de 23/06/2021 a 23/06/2021, com a finalidade de realizar estudo social, determinado 
no processo 0007901-20.2018.8.27.2731.  

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

Diretor Geral 
 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 844/2021, de 17 de junho 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 2021/92485 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 25/06/2021 a 26/06/2021, 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 845/2021, de 17 de junho 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 2021/92491 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Luana Trindade dos Santos, Matrícula 990321, o valor de R$ 126,61, relativo 
ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 253,22, por seu deslocamento de Miracema do Tocantins-TO para 
Zona Rural-TO, no período de 02/06/2021 a 02/06/2021, com a finalidade de realizar avaliação psicológica, determinada no 
processo 0000144-85.2021.8.27.2725.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 846/2021, de 17 de junho 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 2021/92423 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Ligya da Silva Pereira, Matrícula 990302, 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 Axixa do Tocantins-TO para Zona 
Rural-TO, no período de 26/06/2021 a 26/06/2021, com a finalidade de realizar estudo social, determinado no processo 
00024145820208272712.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 847/2021, de 17 de junho 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 2021/92488 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 
Parana-TO, no período de 28/06/2021 a 28/06/2021, com a finalidade de realizar avaliação psicológica, determinada no processo 
0002420-05.2020.8.27.2732.  

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 848/2021, de 17 de junho 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 2021/92395 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Monica Carneiro de Araujo, Matrícula 990513, 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 Palmas-TO para 
Araguacema-TO, no período de 14/06/2021 a 15/06/2021, com a finalidade de realização de entrevista de depoimento especial, 
determinado no processo 0002390-54.2020.827.2704.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 849/2021, de 17 de junho 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 2021/92424 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 
Parana-TO, no período de 25/06/2021 a 25/06/2021, com a finalidade de realizar avaliação psicológica, determinada no processo 
0002267-69.2020.8.27.2732.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 850/2021, de 17 de junho 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 2021/92487 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Luana Dayelle Marinho da Rocha, Matrícula 362195, 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 Divinopolis do Tocantins-TO 
para Marianopolis do Tocantins-TO, no período de 26/06/2021 a 26/06/2021, com a finalidade de realizar avaliação pedagógica, 
determinada no processo 0007901-20.2018.8.27.2731.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 851/2021, de 17 de junho 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 2021/92382 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Luana Dayelle Marinho da Rocha, Matrícula 362195, 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 Divinopolis do Tocantins-TO 
para Zona Rural-TO, no período de 25/06/2021 a 25/06/2021, com a finalidade de realizar avaliação pedagógica, determinada no 
processo 0005501-62.2020.8.27.2731.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 852/2021, de 17 de junho 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 2021/92380 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 
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Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Noabia Pereira Duarte Silva, Matrícula 358780, 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 Colmeia-TO para Itapora do 
Tocantins-TO, no período de 26/06/2021 a 26/06/2021, com a finalidade de realizar estudo social, determinado no processo 
0024447-88.2020.8.27.2729.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 853/2021, de 17 de junho 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 2021/92379 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Sammilla Regia de Oliveira, Matrícula 990037, 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 Colmeia-TO para Itapora do 
Tocantins-TO, no período de 25/06/2021 a 25/06/2021, com a finalidade de realizar avaliação psicológica, determinada no 
processo 0024447-88.2020.8.27.2729.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 854/2021, de 17 de junho 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 2021/92421 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao servidor CEDIDO José Neto Mota de Sousa, Matrícula 357718, 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 Araguaina-TO para Palmas-TO, no período de 16/06/2021 a 17/06/2021, 
com a finalidade de escolta e segurança do Presidente do TJTO.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 855/2021, de 17 de junho 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 2021/92377 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Clicia Maria Alves Pereira, Matrícula 990508, 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 Axixa do Tocantins-TO para Sitio 
Novo do Tocantins-TO, no período de 22/06/2021 a 22/06/2021, com a finalidade de realizar avaliação psicológica, determinada 
no processo 0001077-10.2015.8.27.2712.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 856/2021, de 17 de junho 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 2021/92375 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao colaborador eventual Fabrício Neto da Silva, Matrícula 361691, 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 25/06/2021 a 26/06/2021, 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. 
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Publique-se. Cumpra-se. 
Jonas Demostene Ramos 

Diretor Geral 
 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 857/2021, de 17 de junho 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 2021/92374 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Clicia Maria Alves Pereira, Matrícula 990508, 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 Axixa do Tocantins-TO para Zona 
Rural-TO, no período de 23/06/2021 a 23/06/2021, com a finalidade de realizar avaliação psicológica, determinada no processo 
00024145820208272712.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 858/2021, de 17 de junho 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 2021/92373 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Jordana Paula Fideles Silva, Matrícula 990087, 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 Colmeia-TO para Zona 
Rural-TO, no período de 24/06/2021 a 24/06/2021, com a finalidade de realizar avaliação psicológica, determinada no processo 
0019712-75.2021.8.27.2729.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 859/2021, de 17 de junho 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 2021/92372 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 
Arraias-TO, no período de 21/06/2021 a 21/06/2021, com a finalidade de realizar avaliação psicológica, determinada no processo 
0000161-72.2021.8.27.2709.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 860/2021, de 17 de junho 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 2021/92378 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Gislayne Melo dos Reis, Matrícula 357645, 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 Axixa do Tocantins-TO para Sao 
Miguel do Tocantins-TO, no período de 25/06/2021 a 25/06/2021, com a finalidade de realizar estudo social, determinado no 
processo 0000149-81.2019.8.27.2724.  

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 861/2021, de 17 de junho 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 2021/92489 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Arionita Antônia Guimarães, Matrícula 357541, 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 Alvorada-TO para Talisma-
TO, no período de 15/06/2021 a 15/06/2021, com a finalidade de realizar estudo social, determinado no processo 0000677-
16.2021.827.2702.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 862/2021, de 17 de junho 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 2021/92383 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Maria José dos Santos Silva, Matrícula 356781, o valor de R$ 126,61, 
relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 253,22, por seu deslocamento de Araguaina-TO para Zona 
Rural-TO, no período de 25/06/2021 a 25/06/2021, com a finalidade de realizar avaliação pedagógica, determinada no processo 
0027362-82.2020.8.27.2706.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 863/2021, de 17 de junho 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 2021/92381 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao colaborador eventual Paulo dos Santos Araujo, Matrícula 356651, 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 Alvorada-TO para Talisma-TO, no 
período de 15/06/2021 a 15/06/2021, com a finalidade de realizar avaliação psicológica, determinada no processo 0000677-
16.2021.8.27.2702.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 864/2021, de 17 de junho 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 2021/92490 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual José Leandro Felizardo Silva, Matrícula 356407, o valor de R$ 126,61, 
relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 253,22, por seu deslocamento de Araguaina-TO para Nova 
Olinda-TO, no período de 28/06/2021 a 28/06/2021, com a finalidade de realizar avaliação psicológica, determinada no processo 
0020669-82.2020.8.27.2706.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 865/2021, de 17 de junho 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 2021/92501 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 
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Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Diolimar Alves Rodrigues Gusmão, Matrícula 990335, 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 26/06/2021 a 26/06/2021, com a finalidade de realizar estudo social, 
determinado no processo 0003313-44.2021.8.27.2737.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 866/2021, de 17 de junho 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 2021/92509 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 
Parana-TO, no período de 30/06/2021 a 30/06/2021, com a finalidade de realizar avaliação psicológica, determinada no processo 
0002134-27.2020.8.27.2732.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 867/2021, de 17 de junho 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 2021/92506 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 
Parana-TO, no período de 29/06/2021 a 29/06/2021, com a finalidade de realizar avaliação psicológica, determinada no processo 
processo 0002420-05.2020.8.27.2732.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 868/2021, de 17 de junho 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 2021/92484 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Thays Marques da Silva, Matrícula 356232, o valor de R$ 126,61, relativo ao 
pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 253,22, por seu deslocamento de Paraiso do Tocantins-TO para 
Divinopolis do Tocantins-TO, no período de 24/06/2021 a 24/06/2021, com a finalidade de realizar avaliação psicológica, 
determinada no processo 0001926-12.2021.8.27.2731.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 869/2021, de 17 de junho 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 2021/92396 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 
Divinopolis do Tocantins-TO, no período de 24/06/2021 a 24/06/2021, com a finalidade de realizar avaliação psicológica, 
determinada no processo 0003110-71.2019.8.27.2731.  

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

Diretor Geral 
 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 870/2021, de 17 de junho 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 2021/92422 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Fernando Khlyfton Negreiros Batista, Matrícula 355943, 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 Monte do Carmo-TO, no período de 26/06/2021 a 26/06/2021, com a finalidade de realizar avaliação psicológica, 
determinada no processo 0003263-18.2021.8.27.2737.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 871/2021, de 17 de junho 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 2021/92478 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à servidora Vagna Carla Alves Costa, CHEFE DE SECRETARIA, Matrícula 354063, 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 Arraias-TO para Conceicao do Tocantins-TO, no 
período de 24/06/2021 a 25/06/2021, com a finalidade de Projeto Cejusc Itinerante de Arraias – O Poder Judiciário mais próximo 
ao Cidadão.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 872/2021, de 17 de junho 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 2021/92502 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Tatiane da Paixao Silva dos Santos, Matrícula 353740, 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 25/06/2021 a 25/06/2021, com a finalidade de realizar avaliação 
psicológica, determinada no processo 0003313-44.2021.8.27.2737.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 873/2021, de 17 de junho 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 2021/92303 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao servidor Rogério José Canalli, DIRETOR DE INFRAESTRUTURA E OBRAS, Matrícula 357146, o 
valor de R$ 267,50, relativo ao pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 281,36, descontado o valor de R$ 
154,54, conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Araguacema-TO, no 
período de 16/06/2021 a 17/06/2021, com a finalidade de Vistoria técnica nas obras de construção dos Fóruns nas Comarcas de 
Cristalândia, Paraíso e Araguacema.  

Art. 2º Conceder ao servidor CEDIDO Luciano Moura, ENGENHEIRO, Matrícula 352750, o valor de R$ 267,50, relativo 
ao pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 281,36, descontado o valor de R$ 154,54, conforme 
determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Araguacema-TO, no período de 
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16/06/2021 a 17/06/2021, com a finalidade de Vistoria técnica nas obras de construção dos Fóruns nas Comarcas de 
Cristalândia, Paraíso e Araguacema.  

Art. 3º Conceder ao servidor Juarez Lopes Marinho, ARQUITETO, Matrícula 353163, o valor de R$ 267,50, relativo ao 
pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 281,36, descontado o valor de R$ 154,54, conforme determina o 
art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Araguacema-TO, no período de 16/06/2021 a 
17/06/2021, com a finalidade de Vistoria técnica nas obras de construção dos Fóruns nas Comarcas de Cristalândia, Paraíso e 
Araguacema.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 874/2021, de 17 de junho 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 2021/92103 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 Cristalandia-TO, no período de 11/06/2021 a 
11/06/2021, com a finalidade de Necessidade de manutenção emergencial no prédio da Comarca de Cristalândia.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 875/2021, de 17 de junho 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 2021/92291 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao servidor Publio Caio Pires Bispo, ASSISTENTE DE SUPORTE TÉCNICO, Matrícula 352879, o 
valor de R$ 1.259,58, relativo ao pagamento de 6,5 (seis e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 253,22, descontado o valor de 
R$ 386,35, conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Figueiropolis-TO, no 
período de 20/06/2021 a 26/06/2021, com a finalidade de substituição dos computadores, conforme SEI 20.0.000001252-2.  

Art. 2º Conceder ao servidor Luciano dos Santos Ramiro, ASSISTENTE DE SUPORTE TÉCNICO, Matrícula 352178, 
o valor de R$ 1.259,58, relativo ao pagamento de 6,5 (seis e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 253,22, descontado o valor de 
R$ 386,35, conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Figueiropolis-TO, no 
período de 20/06/2021 a 26/06/2021, com a finalidade de substituição dos computadores, conforme SEI 20.0.000001252-2.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 876/2021, de 17 de junho 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 2021/92297 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao Magistrado Fabiano Goncalves Marques, JUZ2 - JUIZ DE DIREITO DE 2ª ENTRÂNCIA, Matrícula 
291246, o valor de R$ 936,26, relativo ao pagamento de 2,5 (duas e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 422,04, descontado o 
valor de R$ 231,81, conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015. Conceder ainda, de acordo com os parágrafos 1º, 2º e 
3º do Art. 6º da Instrução Normativa nº 004/2007, o pagamento de Ajuda de Custo no valor de R$ 112,97, por seu deslocamento 
de Alvorada-TO para Araguacu-TO, no período de 21/06/2021 a 23/06/2021, com a finalidade de realização de correição 
ordinária, conforme determinado pela corregedoria no SEI 21.0.000006361-1, na Decisão/Ofício nº 1242 / 2021 - 
CGJUS/ASJCGJUS (evento 3723278).  

Art. 2º Conceder ao servidor Fábio Adriane de Oliveira, SECRETÁRIO DO JUÍZO, Matrícula 357101, o valor de R$ 
612,27, relativo ao pagamento de 2,5 (duas e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 337,63, descontado o valor de R$ 231,81, 
conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Alvorada-TO para Araguacu-TO, no período de 
21/06/2021 a 23/06/2021, com a finalidade de realização de correição ordinária, conforme determinado pela corregedoria no SEI 
21.0.000006361-1, na Decisão/Ofício nº 1242 / 2021 - CGJUS/ASJCGJUS (evento 3723278).  
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Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 877/2021, de 17 de junho 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 2021/92102 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao servidor CEDIDO Julio Cesar Lima de Alencar, Matrícula 168634, o valor de R$ 1.006,36, relativo 
ao pagamento de 5,5 (cinco e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 253,22, descontado o valor de R$ 386,35, conforme 
determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Itaguatins-TO, no período de 14/06/2021 a 
19/06/2021, com a finalidade de Necessidade de manutenção predial preventiva nos prédios que abriga as Comarcas de 
Tocantinópolis e Itaguatins.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 

DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS 
Portarias 

 
PORTARIA FÉRIAS Nº 815/2021, de 16 de junho de 2021 
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE COLINAS DO TOCANTINS, ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições 
legais e na forma da lei,  
Considerando o disposto no artigo n° 91 da Lei Complementar nº 10/1996 c/c o artigo n° 86, do Estatuto dos Servidores 
Públicos, Lei 1.818/2007; 
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 ANTONIO RODRIGUES DE SOUSA NETO, matrícula nº 218649, relativas ao período 
aquisitivo 2018/2019, marcadas para o período de 15 a 29/06/2021, a partir de 15/06/2021 até 29/06/2021, assegurado o 
usufruto dos dias remanescentes para o período de 18/07 a 01/08/2022, em razão de interesse da administração.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Marcelo Laurito Paro 
Diretor do Foro 

 
PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 338/2021, de 16 de junho de 2021 
A DIRETORA DO FORO DA COMARCA DE GURUPI, 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 2021/92469 
RESOLVE: 
Art. 1º Designar o servidor AUGUSTO HENRIQUE BAYMA GOMES, matrícula nº 353898, CEDIDO AO TJTO, para, sem 
prejuízo de suas funções, substituir o cargo efetivo vago de ESCRIVÃO JUDICIAL, da COMARCA DE GURUPI no período de 
01/06/2021 a 01/12/2021, 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. 
EDILENE PEREIRA DE AMORIM ALFAIX NATÁRIO 

DIRETORA DO FORO - 3ª ENTRÂNCIA  
 
PORTARIA FÉRIAS Nº 816/2021, de 17 de junho de 2021 
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE COLINAS DO TOCANTINS, ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições 
legais e na forma da lei,  
Considerando o disposto no artigo n° 91 da Lei Complementar nº 10/1996 c/c o artigo n° 86, do Estatuto dos Servidores 
Públicos, Lei 1.818/2007; 
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Considerando o disposto no artigo n° 42, inciso I, alínea "c" da Lei Complementar n° 10/1996 e conforme solicitação contida no 
sistema eGESP, 
RESOLVE: 
Art. 1º Suspender as férias do servidor CARLUCIO PEREIRA DE ARRUDA, matrícula nº 354085, relativas ao período aquisitivo 
2019/2020, marcadas para o período de 17/06 a 16/07/2021, a partir de 17/06/2021 até 16/07/2021, assegurado o usufruto dos 
dias remanescentes para o período de 01 a 30/06/2022, em razão de interesse da administração.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Marcelo Laurito Paro 
Diretor do Foro 

 
PORTARIA FÉRIAS Nº 817/2021, de 17 de junho de 2021 
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE PORTO NACIONAL, ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e 
na forma da lei,  
Considerando o disposto no artigo n° 91 da Lei Complementar nº 10/1996 c/c o artigo n° 86, do Estatuto dos Servidores 
Públicos, Lei 1.818/2007; 
Considerando o disposto no artigo n° 42, inciso I, alínea "c" da Lei Complementar n° 10/1996 e conforme solicitação contida no 
sistema eGESP, 
RESOLVE: 
Art. 1º Suspender as férias do servidor RENATO SOUSA MARTINS, matrícula nº 354116, relativas ao período aquisitivo 
2020/2021, marcadas para o período de 11/06 a 10/07/2021, a partir de 11/06/2021 até 10/07/2021, assegurado o usufruto dos 
dias remanescentes para o período de 02 a 31/05/2022, em razão de interesse da administração.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Adhemar Chufalo Filho 
Diretor do Foro 

 
PORTARIA FÉRIAS Nº 818/2021, de 17 de junho de 2021 
A DIRETORA DO FORO DA COMARCA DE PEIXE, 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 MARIA D ABADIA TEIXEIRA SILVA TORRES MELO, matrícula nº 88043, relativas ao 
período aquisitivo 2019/2020, marcadas para o período de 16 a 30/06/2021, a partir de 16/06/2021 até 30/06/2021, assegurado 
o usufruto dos dias remanescentes para o período de 01 a 15/03/2022, em razão de licença para tratamento da própria saúde.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Ana Paula Araujo Aires Toribio 
Diretora do Foro Substituta 

 
PORTARIA FÉRIAS Nº 819/2021, de 17 de junho de 2021 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e na forma 
da lei,  
CONSIDERANDO o disposto no artigo n° 91 da Lei Complementar nº 10/1996 c/c o artigo n° 86, do Estatuto dos Servidores 
Públicos, Lei 1.818/2007; 
CONSIDERANDO o disposto o artigo nº 59, inciso XXVI da Resolução 17/2009; 
CONSIDERANDO o disposto no Decreto Judiciário nº 99/2013, publicado no DJ nº 3045, de 07 de fevereiro de 2013 e conforme 
solicitação contida no sistema eGESP, 
RESOLVE: 
Art. 1º Suspender as férias do servidor PAULO ADALBERTO SANTANA CARDOSO, matrícula nº 154944, relativas ao período 
aquisitivo 2020/2021, marcadas para o período de 16 a 30/06/2021, a partir de 16/06/2021 até 30/06/2021, assegurado o 
usufruto dos dias remanescentes para o período de 17 a 31/01/2022, em razão de alteração de aquisitivo.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 
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PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 339/2021, de 17 de junho de 2021 
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE COLINAS 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 remoção provisória, do servidor ALEXS GONÇALVES COELHO, matrícula nº 352141, 
ocupante do cargo de ESCRIVÃO JUDICIAL, da unidade de lotação COMARCA DE COLINAS DO TOCANTINS, no período de 
01/01/2021 a 31/12/2021;  
CONSIDERANDO a solicitação de substituição constante no protocolo nº 2021/92517; 
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 Tornar sem efeito a PORTARIA N° 44/2021, Publicado em 15/01/2021, DJe nº 4883.  
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.  

ANEXO 1 

Matrícula Nome Funcional Cargo Período 

353471 DALVIRENE SIQUEIRA DE SOUZA CEDIDO AO TJTO CEDIDA AO TJTO 01/01/2021 à 22/02/2021 

217064 MAURO LEONARDO ESTATUTÁRIO TÉCNICO JUDICIÁRIO 23/02/2021 à 31/05/2021 

50373 LUIZA MARIA RODRIGUES ESTATUTÁRIO TÉCNICO JUDICIÁRIO 01/06/2021 à 31/12/2021 

Publique-se. Cumpra-se. 
MARCELO LAURITO PARO 

DIRETOR DO FORO - 3ª ENTRÂNCIA  
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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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