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SEÇÃO JUDICIAL 

2ª CÂMARA CÍVEL 
SECRETÁRIO: CARLOS GALVÃO CASTRO NETO 

Intimações de acórdãos 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0005278-73.2019.8.27.2722/TO 
RELATOR: JUIZ JOCY GOMES DE ALMEIDA 
APELANTE: FUNDAÇAO UNIRG (AUTOR) 
PROCURADOR: DECLIEUX ROSA SANTANA JUNIOR   PGM007238     
APELADO: TATIANA JULIO DE MOURA (RÉU) 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO INTERPOSTO PELA FUNDAÇÃO UNIRG. AÇÃO MONITÓRIA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM 
RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE PROVA ESCRITA SUFICIENTE PARA COMPROVAR A PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS EDUCACIONAIS. INTIMAÇÃO PRÉVIA DA PARTE AUTORA. AUSÊNCIA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA NÃO 
SURPRESA. NULIDADE EVIDENCIADA. APELO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. 1. Padece de nulidade o 
julgado proferido com base em fundamentos sobre os quais não foi oportunizada a manifestação das partes. Inteligência do art. 
10 do CPC/15. 2. Recurso de Apelação conhecido e provido. Sentença cassada. 
ACÓRDÃO: A a Egrégia 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por unanimidade, CONHECER 
do recurso de Apelação interposto e, caracterizado o error in procedendo, CASSAR a sentença impugnada, determinando o 
retorno dos autos à instância de origem, para regular prosseguimento do feito, nos termos do voto do(a) Relator(a). Palmas, 23 
de junho de 2021. 
 
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0002721-14.2021.8.27.2700/TO 
PROCESSO ORIGINÁRIO: Nº 0002897-03.2021.8.27.2729/TO 
RELATOR: JUIZ JOCY GOMES DE ALMEIDA 
AGRAVANTE: RONEY THIAGO COSTA (SÓCIO) 
ADVOGADO: AMANDA MECENAS SANTOS (OAB TO008983) 
ADVOGADO: CÁSSIO AVELINO GARCIA (OAB TO008580) 
ADVOGADO: LEONARDO PINHEIRO COSTA TAVARES (OAB TO008177) 
ADVOGADO: MARCOS VINICIUS MARINHO DA SILVA (OAB TO009006) 
AGRAVADO: AROMA DISTRIBUIDORA EIRELI 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
INTERESSADO: AUTORIDADE COATORA - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO TOCANTINS - PALMAS 
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO 
COMPROVADA. DENEGAÇÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A concessão da justiça gratuita 
está condicionada à comprovação real da hipossuficiência econômica da parte postulante, que deve trazer aos autos elementos 
que demonstrem sua insuficiência financeira (Art. 5º, LXXIV da Constituição Federal). 2. No caso, não há, elemento de prova 
hábil a demonstrar a alegada hipossuficiência do Agravante que justifique a concessão do benefício pleiteado. 3. Quanto a 
concessão do benefício à pessoa jurídica, vejo amplamente possível consoante o disposto na Súmula 481 do STJ, desde que, 
comprovado o seu estado de hipossuficiência, o que não ocorreu no presente caso, que inclusive, a parte litigante é a pessoa 
física ex-sócio da empresa. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. 
ACÓRDÃO: A a Egrégia 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por unanimidade, CONHECER 
o Agravo de Instrumento interposto e, no mérito NEGAR PROVIMENTO, mantendo incólume a decisão agravada, nos termos do 
voto do(a) Relator(a). Palmas, 23 de junho de 2021. 
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0049638-72.2019.8.27.2729/TO 
RELATOR: JUIZ JOCY GOMES DE ALMEIDA 
APELANTE: MUNICIPIO DE PALMAS (AUTOR) 
PROCURADOR: MAURO JOSÉ RIBAS   PGM413036661     
APELADO: ERINELDA FERREIRA PASSOS (RÉU) 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO INTERPOSTO PELO MUNICÍPIO DE PALMAS. EXECUÇÃO FISCAL. VALOR IRRISÓRIO. 
EXTINÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INDISPONIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ART. 34 DA LEI Nº 6.830/80. 
INAPLICABILIDADE IN CASU. CRÉDITO EXECUTADO. MONTANTE SUPERIOR AO VALOR DE ALÇADA. APELO PROVIDO. 
SENTENÇA CASSADA. 1. O não ajuizamento da Execução Fiscal em razão do ínfimo valor do débito consiste em faculdade 
conferida ao administrador, notadamente se considerada a indisponibilidade do crédito tributário, bem como os princípios da 
disponibilidade da execução e da inafastabilidade da jurisdição. 2. Não se aplica ao caso o disposto no art. 34 da Lei nº 6.830/80, 
eis que o valor de R$ 328,27 (trezentos e vinte e oito reais e vinte e sete centavos), definido pelo Superior Tribunal de Justiça 
quando do julgamento do REsp nº 1.168.625/MG, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, atualizado pelo IPCA-E de 
Dezembro/2000 até a data do ajuizamento do feito executivo em deslinde, alcança montante inferior ao valor do crédito objeto da 
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ação executiva, motivo pelo qual se afigura plenamente cabível a interposição da Apelação na espécie. 3. Apelo conhecido e 
provido. Sentença cassada. 
ACÓRDÃO: A a Egrégia 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por unanimidade, CONHECER 
e DAR PROVIMENTO ao recurso de Apelação interposto, para CASSAR a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos à 
instância de origem, para regular prosseguimento do feito, nos termos do voto do(a) Relator(a). Palmas, 23 de junho de 2021. 
 

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

Pautas 
PAUTA VIRTUAL  25/2021 

Considerando a excepcionalidade em razão da pandemia causada pelo vírus COVID-19, a Resolução nº 13/2020 do CNJ e a 
Portaria Conjunta nº 10/20202, deste Tribunal de Justiça. Serão julgados na 25ª Sessão Judicial Virtual, pela 2ª Câmara Criminal  
deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, em Palmas - TO, nos termos da Resolução nº 7, de 18 de março de 
2020 (REPUBLICAÇÃO-17/04/2020), a qual iniciar-se-á às 14:00 do dia 20/07/2021 e, com término no dia 27/07/2021, a partir 
das 14:0, ou nas sessões virtuais posteriores, os feitos abaixo relacionados. E, nos termos do art. 4º da Resolução nº 7, ficam os 
senhores advogados e partes intimados da presente sessão virtual, bem como, para requererem em até 24 (vinte e quatro) horas 
antes do início da sessão virtual, nos termos do art. 5º. II- solicitação de julgamento presencial ou nos termos da Resolução nº 
13: I - a sustentação oral quando requeridas, até 24 horas antes, pelos representantes das partes e interessados; II - A 
sustentação oral será admitida na ocasião do julgamento virtual do processo, e realizada por meio de plataforma eletrônica 
disponibilizada pelo Tribunal de Justiça; III- ...; IV - o representante processual, com capacidade postulatória para a realização da 
sustentação oral, deverá providenciar os meios necessários, nesses compreendendo o hardware (computador ou aparelho 
celular e periféricos de áudio e vídeo), o software (APLICATIVO YALINK), bem como acesso à rede de internet com velocidade 
suficiente para participar da sessão em tempo  real e realizarem as suas sustentações orais; V - aberta a sessão virtual, o 
advogado deve aguardar que o processo a ser julgado seja anunciado e apregoado para que possa entrar no ambiente virtual de 
videoconferência; VI - em caso de o procurador da parte requerer a sustentação oral e deixar de comparecer virtualmente sem 
justificativa plausível ou de remeter a respectiva mídia, o processo será julgado na sessão virtual, sem sustentação oral; VII - o 
representante processual ou interessados com capacidade postulatória que requerem SUSTENTAÇÃO ORAL nos termos da 
Resolução 13/2020, serão notificados com encaminhamento do link de acesso à plataforma VIRTUAL YALINK  no próprio 
processo. 
Obs.: as sustentações orais serão realizadas no último dia, qual seja: 27/07/2021 
  
1 Habeas Corpus Criminal N° 0007799-86.2021.8.27.2700-SEGREDO DE JUSTIÇA 
ORIGEM                             : TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO TOCANTINS 
PACIENTE                         : RODRIGO RODRIGUES DO NASCIMENTO. 
ADVOGADO                       : ANTÔNIO IANOWICH FILHO (OAB TO002643). 
IMPETRADO                      : Juízo da 1ª Vara Criminal de Paraíso do Tocantins. 
INTERESSADO                  : MINISTÉRIO PÚBLICO 
RELATOR                          : JACQUELINE ADORNO DE LA CRUZ BARBOSA 
COLEGIADO                      :2ª CÂMARA CRIMINAL 
  
2 Agravo de Execução Penal N° 0006518-95.2021.8.27.2700/TO 
ORIGEM                             : COMARCA DE ARAGUAÍNA 
AGRAVANTE                     : MINISTÉRIO PÚBLICO. 
PROC.DE JUSTIÇA            : JOSÉ DEMÓSTENES DE ABREU. 
AGRAVADO                       : DHYARLESON CARDOSO DA COSTA. 
ADVOGADO                       : ELZA DA SILVA LEITE (OAB TO005302). 
RELATOR                          : JACQUELINE ADORNO DE LA CRUZ BARBOSA 
COLEGIADO                      :1ª TURMA JULGADORA DA 2ª CÂMARA CRIMINAL 
  
3 Agravo de Execução Penal N° 0006304-07.2021.8.27.2700/TO 
ORIGEM                             : JUIZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE PALMAS. 
AGRAVANTE                     : MINISTÉRIO PÚBLICO. 
PROC.DE JUSTIÇA            : JOSÉ DEMÓSTENES DE ABREU. 
AGRAVADO                       : VOLNEI DIAS DE CARVALHO. 
DEF.PÚBLICA                    : ESTELLAMARIS POSTAL. 
RELATOR                          : JACQUELINE ADORNO DE LA CRUZ BARBOSA 
COLEGIADO                      :1ª TURMA JULGADORA DA 2ª CÂMARA CRIMINAL 
  
4 Apelação Criminal N° 0012491-75.2020.8.27.2729/TO 
ORIGEM                             : JUIZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE PALMAS. 
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APELANT                           E: THALES SAMUEL RODRIGUES DOS SANTOS. 
DEF.PÚBLICA                    : ESTELLAMARIS POSTAL. 
APELADO                          : MINISTÉRIO PÚBLICO. 
PROC. DE JUSTIÇA           : VERA NILVA ÁLVARES ROCHA. 
RELATOR                          : JACQUELINE ADORNO DE LA CRUZ BARBOSA 
COLEGIADO                      :5ª TURMA JULGADORA DA 2ª CÂMARA CRIMINAL 
  
5 Habeas Corpus Criminal N° 0008579-26.2021.8.27.2700/TO 
ORIGEM                             : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS. 
PACIENTE                         : EDNALDO TELES VALADAO. 
ADVOGADO                       : RAYFRAN VIEIRA LIMA (OAB TO010202). 
RELATOR                          : JACQUELINE ADORNO DE LA CRUZ BARBOSA 
COLEGIADO                      :5ª TURMA JULGADORA DA 2ª CÂMARA CRIMINAL 
  
6 Apelação Criminal  N° 0035925-30.2019.8.27.2729/TO 
ORIGEM                             : JUIZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE PALMAS. 
APELANTES                      : JHONATA FONSECA DE LIMA, GABRIEL FONSECA DE LIMA. 
DEF.PÚBLICA                    : ESTELLAMARIS POSTAL. 
APELADO                          : MINISTÉRIO PÚBLICO. 
PROCURADOR                  : MARCOS LUCIANO BIGNOTI. 
RELATOR                          : HELVECIO DE BRITO MAIA NETO 
COLEGIADO                      :2ª TURMA JULGADORA DA 2ª CÂMARA CRIMINAL 
  
7 Habeas Corpus Criminal N° 0008024-09.2021.8.27.2700/TO 
ORIGEM                             : TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO TOCANTINS  
PACIENTE                         : ARNALDO PEREIRA CIRQUEIRA, 
ADVOGADOS                     : MARCIO ADRIANO CABRAL DE SOUZA (OAB TO007241), 
                                           JOAGNO PINHEIRO DE SOUSA (OAB TO009414). 
IMPETRADO                      : Juízo da 1ª Vara Criminal de Araguaína. 
INTERESSADO                  :MINISTÉRIO PÚBLICO 
RELATOR                          : MAYSA VENDRAMINI ROSAL 
COLEGIADO                      :2ª CÂMARA CRIMINAL 
  
8 Habeas Corpus Criminal N° 0007575-51.2021.8.27.2700-SEGREDO DE JUSTIÇA 
ORIGEM                             : TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO TOCANTINS. 
PACIENTE                         : P.F. DE S. 
DEF.PÚBLICO                    : VALDEON BATISTA PITALUGA. 
IMPETRADO                      : Juizo da 2ª Vara Criminal de Palmas. 
INTERESSADO                  : MINISTÉRIO PÚBLICO 
RELATOR                          : MAYSA VENDRAMINI ROSAL 
COLEGIADO                      :2ª CÂMARA CRIMINAL 
  
9 Apelação Criminal  N° 0036264-52.2020.8.27.2729/TO 
ORIGEM                             : JUIZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE PALMAS. 
APELANTE                        : LAERSON DE OLIVEIRA MORAES. 
DEF.PÚBLICA                    : ESTELLAMARIS POSTAL. 
APELADO                          : MINISTÉRIO PÚBLICO. 
PROC.DE JUSTIÇA            : JOSÉ DEMÓSTENES DE ABREU. 
RELATOR                          : MAYSA VENDRAMINI ROSAL 
COLEGIADO                      :3ª TURMA JULGADORA DA 2ª CÂMARA CRIMINAL 
  
10 Apelação Criminal  N° 0007068-43.2019.8.27.2706/TO 
ORIGEM                             : JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE ARAGUAÍNA. 
APELANTE                        : ALDAIR MARINHO DOS SANTOS 
DEF.PÚBLICA                    : ESTELLAMARIS POSTAL. 
APELADO                          : MINISTÉRIO PÚBLICO. 
PROC.DE JUSTIÇA            : MOACIR CAMARGO DE OLIVEIRA. 
RELATOR                          : MAYSA VENDRAMINI ROSAL 
COLEGIADO                      :3ª TURMA JULGADORA DA 2ª CÂMARA CRIMINAL 
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11 Apelação Criminal  N° 0000809-66.2019.8.27.2727/TO 
ORIGEM                             : JUÍZO DA 1ª ESCRIVANIA CRIMINAL DE NATIVIDADE. 
APELANTE                        : AGRINALDO BATISTA DA ROCHA. 
DEF.PÚBLICA                    : ESTELLAMARIS POSTAL. 
APELADO                          : MINISTÉRIO PÚBLICO. 
PROMOT.DE JUSTIÇA       : JACQUELINE BORGES SILVA TOMAZ. 
RELATOR                          : MAYSA VENDRAMINI ROSAL 
COLEGIADO                      :3ª TURMA JULGADORA DA 2ª CÂMARA CRIMINAL 
  
12 Apelação Criminal  N° 0008369-74.2019.8.27.2722/TO 
ORIGEM                             : JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE GURUPI. 
APELANTES                      : ANA PAULA DA SILVA GOMES, DOUGLAS FERNANDES DOS SANTOS, 
                                           EDSON DIAS MEIRELES. 
DEF.PÚBLICO                    : VALDEON BATISTA PITALUGA 
APELANTE                        :CARINE DE SOUZA NERYS 
ADVOGADO                       : WELDER DE ASSIS MIRANDA (OAB GO028384) 
APELANTE                        : FERNANDO RAFAEL GOMES DE MORAIS 
ADVOGADO                       : DANYELLA LOPES DA SILVA CARDEAL (OAB 
APELANTE                        : LUAN SILVA DE SOUZA 
ADVOGADO                       : WELDER DE ASSIS MIRANDA (OAB GO028384, 
APELANTE                        : ROGERIA FERREIRA DE SOUZA 
ADVOGADO                       :ELIGIO FERREIRA DE SOUZA 
APELANTE                        :SAUDOMO SOARES FRANÇA 
ADVOGADOS                     : WELDER DE ASSIS MIRANDA (OAB GO028384), 

ODILON VIEIRA NETO (OAB PA013878). 
APELADO                          : MINISTÉRIO PÚBLICO. 
PROC. DE JUSTIÇA           : VERA NILVA ÁLVARES ROCHA. 
RELATOR                          : PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO 
COLEGIADO                      :4ª TURMA JULGADORA DA 2ª CÂMARA CRIMINAL 
  
13 Apelação Criminal  N° 0001980-12.2019.8.27.2710/TO 
ORIGEM                             : JUÍZO DA 2ª ESCRIVANIA DE AUGUSTINÓPOLIS. 
APELANTES                      :EDMILSON SILVA LIMA,  JOÃO PAULO DOS SANTOS SILVA, 
                                            JULIO FERREIRA DE SOUSA, LUCAS HENRIQUE GOMES NASCIMENTO. 
ADVOGADO                       : NATANAEL GALVAO LUZ (OAB TO005384). 
APELANTE                        : ARNALDO FRANCISCO PEREIRA DA SILVA 
DEF.PÚBLICA                    : ADRIANA CAMILO DOS SANTOS. 
APELADO                          : MINISTÉRIO PÚBLICO. 
PROMOT.DE JUSTIÇA       : JACQUELINE BORGES SILVA TOMAZ. 
RELATOR                          : PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO 
COLEGIADO                      :4ª TURMA JULGADORA DA 2ª CÂMARA CRIMINAL 
  
14 Apelação Criminal  N° 0021868-76.2019.8.27.2706/TO 
ORIGEM                             : JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE ARAGUAÍNA. 
APELANTE                        : WERIKY DIAS DA SILVA. 
DEF.PÚBLICA                    : ADRIANA CAMILO DOS SANTOS. 
APELADO                          : MINISTÉRIO PÚBLICO. 
PROMOT.DE JUSTIÇA       : MARIA COTINHA BEZERRA PEREIRA. 
RELATOR                          : PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO 
COLEGIADO                      :4ª TURMA JULGADORA DA 2ª CÂMARA CRIMINAL 
  
15 Habeas Corpus Criminal N° 0005951-64.2021.8.27.2700/TO 
ORIGEM                             : TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO TOCANTINS 
PACIENTE                         : DANILDE ESPINDOLA COELHO. 
DEF.PÚBLICA                    : ESTELLAMARIS POSTAL. 
IMPETRADO                      : Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal  de Araguaína. 
INTERESSADO                  : MINISTÉRIO PÚBLICO. 
RELATOR                          : JOSÉ RIBAMAR MENDES JÚNIOR 
COLEGIADO                      :2ª CÂMARA CRIMINAL 
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16 Habeas Corpus Criminal N° 0004894-11.2021.8.27.2700/TO 
ORIGEM                             : TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO TOCANTINS 
PACIENTE                         : DANIEL GOMES BAIÃO, 
ADVOGADO                       : LEONARDO LOPES DA CRUZ (OAB TO007007). 
IMPETRADO                      : Juízo da 2ª Vara Criminal de Araguaína. 
INTERESSADO                  :MINISTÉRIO PÚBLICO 
RELATOR                          : JOSÉ RIBAMAR MENDES JÚNIOR 
COLEGIADO                      : 2ª CÂMARA CRIMINAL 
  
17 Habeas Corpus Criminal N° 0006474-76.2021.8.27.2700/TO 
ORIGEM                             : TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO TOCANTINS 
PACIENTE                         : JORGE JUSTINIANO DA SILVA. 
ADVOGADO                       : GERMIRO MORETTI (OAB TO00385A). 
IMPETRADO                      : Juizo da 2ª Vara Criminal de Palmas, 
INTERESSADO                  :MINISTÉRIO PÚBLICO 
RELATOR                          : JOSÉ RIBAMAR MENDES JÚNIOR 
COLEGIADO                      : 2ª CÂMARA CRIMINAL 
  
18 Apelação Criminal  N° 0002191-41.2021.8.27.2722-SEGREDO DE JUSTIÇA 
ORIGEM                             : JUIZO DA ESPECIALIZADA NO COMBATE À VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER E CRIMES 
DOLOSOS CONTRA A VIDA DE GURUPI. 
APELANTE                        : M. A.DOS S. 
DEF.PÚBLICA                    : ESTELLAMARIS POSTAL. 
APELADO                          : MINISTÉRIO PÚBLICO. 
PROMOT.DE JUSTIÇA       : JACQUELINE BORGES SILVA TOMAZ. 
RELATOR                          : JOSÉ RIBAMAR MENDES JÚNIOR 
COLEGIADO                      :5ª TURMA JULGADORA DA 2ª CÂMARA CRIMINAL 
  
19 Agravo de Execução Penal N° 0007678-58.2021.8.27.2700/TO 
ORIGEM                             : Juízo da 4ª Vara Criminal Execuções Penais de Palmas. 
AGRAVANTE                     : MINISTÉRIO PÚBLICO. 
PROCURADOR                  : DELVEAUX VIEIRA PRUDENTE JUNIOR, 
PROC. DE JUSTIÇA           : LEILA DA COSTA VILELA MAGALHÃES. 
AGRAVADO                       : DIOGO REINALDO RODRIGUES SOBRINHO. 
ADVOGADO                       : BRANDO DE OLIVEIRA VILAS BOAS (OAB MG171322). 
RELATOR                          : JOSÉ RIBAMAR MENDES JÚNIOR 
COLEGIADO                      :5ª TURMA JULGADORA DA 2ª CÂMARA CRIMINAL 
  
20 Apelação Criminal  N° 0021344-44.2018.8.27.2729/TO 
ORIGEM                             : JUIZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE PALMAS. 
APELANTE                        : MINISTÉRIO PÚBLICO. 
PROC.DE JUSTIÇA            : JOÃO RODRIGUES FILHO. 
APELADO                          : ANTÔNIO JOSÉ VIEIRA. 
ADVOGADOS                     : THOMAS JEFFERSON GONÇALVES (OAB TO006492), 
                                            JOÃO FERNANDO NOGUEIRA ALVES (OAB TO06225B). 
RELATOR                          : JOSÉ RIBAMAR MENDES JÚNIOR 
COLEGIADO                      :5ª TURMA JULGADORA DA 2ª CÂMARA CRIMINAL 
  
21 Habeas Corpus Criminal N° 0007165-90.2021.8.27.2700/TO 
ORIGEM                             : JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE GURUPI. 
PACIENTE                         : FRANCISLEI FERREIRA DOS SANTOS. 
ADVOGADO                       : SIGISFREDO HOEPERS (OAB SC007478). 
IMPETRADO                      : Juízo da 1ª Vara Criminal de Gurupi. 
INTERESSADO                  : MINISTÉRIO PÚBLICO 
RELATOR                          : JOSÉ RIBAMAR MENDES JÚNIOR 
COLEGIADO                      : 2ª CÂMARA CRIMINAL 
  
22 Habeas Corpus Criminal N° 0005476-11.2021.8.27.2700-SEGREDO DE JUSTIÇA 
ORIGEM                             : TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO TOCANTINS 
PACIENTE                         : Y. M. DE J. F. DA S. DE S. 
ADVOGADO                       : FRANCISCO FEITOSA FARIAS NETO (OAB TO010214). 
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IMPETRADO                      : Juízo da 2ª Escrivania de Augustinópolis, 
INTERESSADO                  : MINISTÉRIO PÚBLICO 
RELATOR                          : JOSÉ RIBAMAR MENDES JÚNIOR 
COLEGIADO                      : 2ª CÂMARA CRIMINAL 
  
23 Mandado de Segurança Criminal N° 0007167-60.2021.8.27.2700/TO 
ORIGEM                             : TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO TOCANTINS. 
IMPETRANTE                     : JBS S/A COUROS GPI. 
ADVOGADOS                     : JACIARA IZABELA CASTRO MORGADO (OAB TO06726A), 
                                           SIGISFREDO HOEPERS (OAB SC007478). 
IMPETRADOS                    : 1ª VARA CRIMINAL DE GURUPI. 
INTERESSADO                  : MINISTÉRIO PÚBLICO. 
RELATOR                          : JOSÉ RIBAMAR MENDES JÚNIOR 
COLEGIADO                      : 2ª CÂMARA CRIMINAL 
  
24 Apelação Criminal  N° 0003978-78.2020.8.27.2710/TO 
ORIGEM                             : JUÍZO DA 2ª ESCRIVANIA DE AUGUSTINÓPOLIS. 
APELANTE                        : RARMISON DA CONCEIÇÃO RIBEIRO. 
ADVOGADO                       : NATANAEL GALVAO LUZ (OAB TO005384). 
APELADO                          : MINISTÉRIO PÚBLICO. 
PROMOT.DE JUSTIÇA       : MARIA COTINHA BEZERRA PEREIRA. 
RELATOR                          : JOSÉ RIBAMAR MENDES JÚNIOR 
COLEGIADO                      :5ª TURMA JULGADORA DA 2ª CÂMARA CRIMINAL 
  
25 Apelação Criminal  N° 0021942-95.2018.8.27.2729/TO 
ORIGEM                             : JUIZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE PALMAS. 
APELANTE                        : WANDERSON DE SOUZA FREITAS. 
DEF.PÚBLICA                    : ESTELLAMARIS POSTAL. 
APELADO                          : MINISTÉRIO PÚBLICO. 
PROC.DE JUSTIÇA            : JOÃO RODRIGUES FILHO. 
RELATOR                          : JOSÉ RIBAMAR MENDES JÚNIOR 
COLEGIADO                      :5ª TURMA JULGADORA DA 2ª CÂMARA CRIMINAL 
  
26 Apelação Criminal  N° 0005852-35.2020.8.27.2731/TO 
ORIGEM                             : JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE PARAÍSO DO TOCANTINS. 
APELANTE                        : MINISTÉRIO PÚBLICO. 
PROCURADOR                  : DIEGO NARDO. 
APELADO                          : MARCIO RODRIGUES CAVALCANTE. 
DEF.PÚBLICA                    : ESTELLAMARIS POSTAL. 
RELATOR                          : JOSÉ RIBAMAR MENDES JÚNIOR 
COLEGIADO                      :5ª TURMA JULGADORA DA 2ª CÂMARA CRIMINAL 
  
  

1º GRAU DE JURISDIÇÃO 
ALVORADA 

1ª escrivania cível 
Às partes e aos advogados 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 0002088-31.2020.8.27.2702/TO  
AUTOR: ERNESTO BORGES ADVOGADOS 
ADVOGADO: DRA CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS (OAB TO05630A) 
RÉU: EDSON DA SILVA NUNES e LUANNA KRISTINA LOURENÇO SOUTO 
ADVOGADO: DEFENSORIA PUBLICA ESTADUAL 
INTIMAÇÃO dos executados EDSON DA SILVA NUNES, CPF sob o nº 563.046.921-53 e LUANNA KRISTINALOURENÇO 
SOUTO, CPF sob o nº 007.616.771-27, quanto o início da fase de cumprimento da sentença, bem como, para pagamento do 
valor apurado, seja R$20.143,06 (vinte mil, cento quarenta e três reais e seis centavos), no prazo de 15 dias, 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. Ficando 
ciente que, nos termos do artigo 525, do CPC, 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. 
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Monitória  Nº 0000511-81.2021.8.27.2702/TO 
AUTOR: DIOGENES SEABRA TAVARES 
RÉU: WALDEMAR DONIZETTE DOS SANTOS 
INTIMAÇÃO do requerido. “SENTENÇA (...).O processo tramitava regularmente quando a parte exequente peticionou dando 
plena quitação ao débito (evento 19). É o sucinto relatório. Decido. Bem de ver que, tendo a parte exequente dado ao devedor 
quitação pelo pagamento do débito, resta a este Juízo extinguir a presente, e assim o faço, determinando o arquivamento dos 
autos, mediante as cautelas de praxe. P.R.I. Fabiano Gonçalves Marques, Juiz de Direito”. 
 

ARAGUAINA 
1ª vara cível 

Editais de citação 
USUCAPIÃO Nº 0023696-10.2019.8.27.2706/TO 
AUTOR: MARIA DE JESUS ALVES LIRA 
RÉU: EVENTUAIS SUCESSORES DESCONHECIDOS DE JOSE FERREIRA DE SOUZA FILHO 
RÉU: OS MESMOS 
EDITAL Nº 3133310 
PRAZO DO EDITAL: 40 (QUARENTA) DIAS - JUSTIÇA GRATUITA 
OBJETO: CITAÇÃO 
CHAVE DO PROCESSO: 857870053019 
VALOR DA CAUSA: R$ 30.000,00 
A Excelentíssima Senhora Adalgiza Viana de Santana, Juíza de Direito  da 1ª vara Cível desta Comarca de Araguaína, Estado 
do Tocantins, na forma da lei, etc... 
FAZ  SABER aos que o presente edital de citação virem, ou dele tiverem conhecimento, que por este Juízo e Escrivania da 
Primeira Vara Cível da Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, se processam os autos do processo acima identificado, 
sendo o presente para CITAR  TECEIROS, eventuais interessados, de todos os termos da ação, que tem por objeto o LOTE nº 
04, pertencente à Quadra nº 02, situado na Avenida Dom João V, nº 135, Bairro JK, Araguaína-TO, com área de 356,20 m² 
(trezentos e cinquenta e seis metros quadrados e vinte centímetros quadrados), para responderem a ação dentro de 15 
(quinze) dias, sob pena de terem-se como verdadeiros os fatos articulados na inicial. E para que ninguém possa alegar 
ignorância, mandou expedir o presente que será publicado 01 (uma) vez no Diário da Justiça e afixado no placar do Fórum local.  
ANEXOS: o número do processo e chave acima identificados são as informações necessárias para acesso ao inteiro teor do 
processo no sítio do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins (www.tjto.jus.br => Processo Judicial Eletrônico – E-PROC => 
e-Proc 1º Grau => consulta pública => rito ordinário => consulta processual), sendo considerado vista pessoal do interessado 
para todos os efeitos legais. Tudo conforme instrução normativa n. 001/16 - TJTO e art. 9º, § 1º, da Lei nº 11.419/06. 
ENDEREÇO DA COMARCA: Avenida Filadélfia, nº 3650, Setor das Autarquias Estaduais, Araguaína/TO, CEP: 77.813-905, 
telefone (63) 3501-1500. 
DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos oito dias do mês de julho do ano de dois 
mil e vinte e um (08/07/2021). Eu, Ises Maria Rodrigues Costa, Servidora de Secretaria, que digitei e subscrevi. Este edital foi 
assinado eletronicamente pelo magistrado acima identificado, nos termos do art. 1º, § 2º, inciso III, alínea b, da Lei nº 
11.419/2006 e do art. 2º, inciso V, alínea "b", da Instrução Normativa nº 05/2011 da Presidência do Tribunal de Justiça do 
Tocantins, conforme registro nos autos do presente feito. 
Documento eletrônico assinado por ADALGIZA VIANA DE SANTANA, Juíza de Direito, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 
11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Instrução Normativa nº 5, de 24 de outubro de 2011. A conferência da autenticidade do 
documento está disponível no endereço eletrônico http://www.tjto.jus.br, mediante o preenchimento do código 
verificador 3133310v2 e do código CRC 7ae8269d. 
 
Informações adicionais da assinatura: Signatário(a): ADALGIZA VIANA DE SANTANA Data e Hora: 8/7/2021, às 14:37:42. 
 

2ª vara cível 

Editais de citações com prazo de 30 dias 
 EDITAL DE CITAÇÃO - USUCAPIÃO - RÉUS INCERTOS E NÃO SABIDOS - TERCEIROS EVENTUAIS INTERESSADOS 
PRAZO 30 (TRINTA) DIAS - GRATUIDADE DA JUSTIÇA (X )sim  ( )não 
O Juízo da 2ª Vara Cível de Araguaína, Estado do tocantins, FAZ SABER a todos quanto o presente Edital de Citação, com 
prazo de 30 (trinta) dias, virem e dele conhecimento tiverem, que se processa por este Juízo o feito n. 00215359020208272706 
chave n. 418600237620, envolvendo as partes  NATALIA MARIA DE ANDRADE e ré(us) WILDIMA LUIZA DE MATOS, ROSA 
NEUSA BARIANI DE MATOS, GILBERTO DE MATOS e EURIPEDES MENEZES DE MATOS e que por este meio promove 
a CITAÇÃO dos réus incertos e não sabidos, bem como terceiros eventuais interessados, para, no prazo de quinze (15) 
dias, oferecerem resposta/contestação à referida ação, que visa ao domínio do imóvel denominado:“LOTE Nº. 17, da Quadra nº. 
01, situado na Rua Joaquim Monteiro de Oliveira, integrante do loteamento Setor Universitário, Araguaína, Estado do Tocantins, 
CEP 77.825-650, com área Total de 392,00m², sendo pela Rua Joaquim Monteiro de Oliveira 14,00 metros de frente; pela linha 
de fundo 14,00 metros limitando com o lote nº 15; pela lateral esquerda 28,00 metros limitando com o lote nº 16 e pela lateral 
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direita e 28,00 metros limitando com o lote nº 18, do Serviço de Registro de Imóveis de Araguaína/TO, ficando cientes de que 
não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pela parte autora na inicial. E para 
que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente edital, o qual será publicado na rede mundial de 
computadores, no sítio do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, no Diário da Justiça e em jornal de ampla circulação, além 
de ser afixado no placar do Fórum local. Ressalva-se que a publicação deste edital será feita apenas no órgão oficial quando a 
parte for beneficiária da gratuidade da justiça. ADVERTÊNCIA: Para ter acesso a todo o teor do processo, basta acessar o sítio 
eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins em www.tjto.jus.br e seguir os passos: > Processo Judicial Eletrônico -
 e-Proc > e-Proc 1º grau > Consulta Pública > Rito Ordinário > digitar o número do processo: 0021535-90.2020.8.27.2706 e a 
chave do processo: 418600237620. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos vinte 
e cinco dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte um (25/06/2021). Eu, Waldimeire Marinho Apinagé, Técnica Judiciária, 
que digitei e conferi. 
 

Central de execuções fiscais 

Editais de citações com prazo de 30 dias 
EDITAL Nº 3137431, 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): FRANCISCO JOSE DE LIMA, pessoa fisica, inscrito no CPF sob o n° 815.474.471-68, por estar 
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 
0025198-47.2020.8.27.2706, que lhe move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para 
pagar a importância de R$ 1.473,76 (um mil, quatrocentos e setenta e três reais e setenta e seis centavos), representada pela 
CDA n° 20200044483, datada de 24/09/2020, 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 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, proferido no evento 08 - DESP, a 
seguir transcrito: "(5.2.1- Realizada as buscas e não sendo localizado endereço diverso da inicial e encerrado todos os meios de 
localização dos endereços do(s) executado(s), defiro desde logo, caso haja pedido, a expedição do Edital de Citação, com prazo 
de 30 (trinta) dias, observando-se as disposições do art. 8º, IV, da Lei de Execuções Fiscais)" E para que ninguém possa alegar 
ignorância, mandou expedir o presente edital que 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 08 dias do mês de julho de 
2021. Eu, Francisco Albery Fernandes Barros, Auxiliar Judiciário, que o digitei. 
 

Editais de intimações de sentença com prazo de 15 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA (COM PRAZO DE 15 DIAS) Nº 3138122  
A Magistrada, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que por esta Vara 
de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública de Araguaína-TO, processam os autos de Execução Fiscal nº 5000093-
66.2009.8.27.2706, proposta pelo PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO TOCANTINS e ESTADO DO TOCANTINS em 
face de WILLIAM FELICIANO DE SOUZA, CPF nº 273.784.111-91, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada que 
atualmente encontra-se em lugar incerto e não sabido, para tomar ciência do inteiro teor da sentença proferida no evento n.º 73 
dos autos em epígrafe, a seguir transcrito: "Ante ao exposto, RECONHEÇO a ilegitimidade passiva de AMANDA RAMOS DE 
CARVALHO VELLOZO, bem como RECONHEÇO, de ofício, a prescrição intercorrente do crédito tributário ora executado 
e, consequentemente, EXTINGO o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de 
Processo Civil. Pautado no entendimento do Recurso Especial de n° 1769201, julgado pelo Superior Tribunal de Justiça, 
bem como corroborando com o princípio da causalidade, deixo de condenar a Fazenda Pública Estadual ao pagamento 
das despesas processuais finais, tendo em vista que o executado deu causa ao ajuizamento da ação, sendo 
contraproducente que a exequente além de perder o seu direito em ver satisfeito o crédito exequendo, ainda assuma a 
obrigação quanto as custas judiciais. Por outro lado, considerando o reconhecimento da ilegitimidade passiva de 
AMANDA RAMOS DE CARVALHO VELLOZO, condeno o exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais, os 
quais fixo nos seguintes moldes: 10% (dez por cento) sobre o valor inicial atualizado até o limite 200 (duzentos) salários 
mínimos, nos termos do Art. 85, § 3º, inc. I, do CPC; 8% (oito por cento) sobre o valor inicial atualizado naquilo que 
ultrapassar 200 (duzentos) salários mínimos e não exceder o limite de 2.000 (dois mil) salários mínimos, nos termos do 
Art. 85, § 3º, inc. II, do CPC.". 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 08 dias do mês de julho de 2021. Eu, IZAMARA SANTOS MIRANDA, Auxiliar 
Judiciário, que o digitei. 
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Juizado especial da infância e juventude 
Intimações aos advogados 

AÇÃO CIVIL PÚBLICA INFÂNCIA E JUVENTUDE Nº 0014619-06.2021.8.27.2706/TO 
AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO 
RÉU: ESTADO DO TOCANTINS 
ADVOGADO: NIVAIR VIEIRA BORGES OAB/TO 1017  
INTIMAR: Do Despacho (evento 4), a seguir transcrito: “[...] Diante do exposto, nos termos do art. 300 do CPC, sendo a saúde 
um dever do Estado e um direito do cidadão, principalmente, em se tratando de criança, a qual tem prioridade nas políticas 
públicas, com base no art. 1º, III, c/c art. 6º e art. 196, todos da carta política de 1988, e, ainda, arts. 4º, 5º, 7º e 11, do Estatuto 
da Criança e do Adolescente c/c arts. 2º, 3º e 4º da Lei nº 8.080/90, entendo que os pressupostos se mostram presentes, razão 
pela qual defiro a tutela provisória de urgência, a fim de determinar que o Estado do Tocantins, no prazo de 24 (vinte e quatro) 
horas, disponibilize a transferência do adolescente G. F. DE S. A. para o Hospital Regional de Araguaína ou para outra unidade 
hospitalar que oferte atendimento com médico neurocirurgião e exame de tomografia, bem como, caso necessário, que o 
paciente seja encaminhado a atendimento na rede particular, EM LOCALIDADE ONDE HOUVER VAGA IMEDIATA, com direito a 
acompanhante, sob pena de incorrer em astreintes (multa), no valor diário de R$ 10.000,00 (dez mil reais) com limite de R$ 
100.000,00 (cem mil reais). Oficie-se ao Secretário Estadual de Saúde, com cópia da decisão, para imediato cumprimento 
da decisum, informando a este juízo as medidas adotadas. Tendo em vista que se trata de liminar, determino a intimação do 
requerido pelo Diário da Justiça, com fulcro no artigo 5º, § 5º, da Lei 11.419/06 e via e-mail (gabinete@saude.to.gov.br). [...] 
DEUSAMAR ALVES BEZERRA, Juiz de Direito 
 

ARAGUATINS 
1ª escrivania cível 

Editais de intimações com prazo de 30 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 30(TRINTA) DIAS 
O Doutor José Carlos Tajra Reis Júnior, Meritíssimo Juiz de Direito- titular da Vara Cível da Comarca de Araguatins, Estado do 
Tocantins, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a todos quanto o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, que por este 
Juízo e Escrivania do 1º Cível, se processa os autos da Ação: EXECUÇÃO FISCAL, Processo nº 5001411-42.2013.8.27.2707, 
Chave: 448661571813, que tem como Exequente: ESTADO DO TOCANTINS-TO. E é o presente para a INTIMAÇÃO do (a) 
Executado (a): JOAO BATISTA PEREIRA NASCIMENTO, brasileiro (a), inscrito (a) no CPF nº 278.438.248-63, atualmente em 
lugar incerto e não sabido, da penhora realizada, conforme termo de Penhora do evento 112, a saber: "Aos 08 dias do mês de 
julho do ano 2021, nesta cidade e Comarca de Araguatins, Estado do Tocantins, em cumprimento ao despacho lançado no 
evento 111, dos autos supra, lavro o presente TERMO DE PENHORA do veículo descrito no Evento 109 ANEXO3, qual seja: 
YAMAHA/FACTOR YBR125 K, Placa OIT5210, Ano Fabricação/Ano Modelo 2012/2012, em nome de JOÃO BATISTA PEREIRA 
NASCIMENTO, 278.438.248-63, que ficará sob a guarda e responsabilidade em nome do Executado JOÃO BATISTA PEREIRA 
NASCIMENTO, 278.438.248-63, RUA TIRADENTES, S/N, BURITI DO TOCANTINS/TO, não podendo abrir mão do bem, sem 
ordem expressa deste Juízo. E para ficar constando, lavrei o presente termo. Eu (Ruth de S. A. da Silva) Técnica Judiciária que 
digitei". Assim fica o executado INTIMADO, para manifestar-se sobre a penhora, no prazo de 15(quinze) dias (art. 841, §§ 1º, 2º e 
3º, CPC/2015). Tudo nos termos do r. despacho a seguir transcrito: Conforme evento 109-ANEXO2, o veículo /FIAT UNO MILE 
SX ANO 1998/1998, COR VEMELHA , PLACA CMF7098, possui impedimento RENAJUD.  Defiro PARCIALMENTE a penhora do 
veículo YAMAHA/FACTOR YBR125 K, Placa OIT5210, Ano Fabricação/Ano Modelo 2012/2012. Nos termos do § 1º do art. 845 
do Código de Processo Civil, expeça-se termo de penhora e intime-se o executado para que se manifeste sobre ela (art. 841, §§ 
1º, 2º e 3º, CPC/2015). Ato contínuo, intime-se a parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, comprovar a cotação 
de mercado, por meio da tabela FIPE, sob pena de não consolidação da penhora e demais consequências legais (NCPC, art. 
871, inciso IV do NCPC). Após, registre o ato constritivo no sistema RENAJUD junto ao cadastro do veículo penhorado. 
Decorrido o prazo sem oferecimento dos embargos, intime-se a parte exequente para indicar depositário e em seguida expeça-
se Mandado/Carta Precatória de depósito dos bens (art. 840, § 1º, CPC/2015). Com o depósito do bem, intime-se o credor para 
dizer em 15 (quinze) dias qual destinação pretende dar ao bem (adjudicação, alienação particular ou leilão judicial). Juiz José 
Carlos Tajra Reis Junior. E para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou o MM. Juiz 
que fosse expedido o presente Edital, com as devidas publicações. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguatins, 
Estado do Tocantins, aos 08 dias do mês de julho do ano 2021. Eu (Ruth de S. A. da Silva), Técnica Judiciária, que digitei. Juiz 
JOSÉ CARLOS TAJRA REIS JUNIOR - Titular da Vara Cível da Comarca de Araguatins/TO. 
 

ARRAIAS 
1ª escrivania cível 

Editais de intimações com prazo de 30 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO 
PRAZO DE 30 DIAS 
Classe Judicial: Cumprimento de Sentença de Obrigação de Prestar Alimentos 
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Autos n°: 0000603-48.2015.8.27.2709    
Polo Ativo: M.C.F.A., rep. por LIVIA FERREIRA DOS SANTOS 
Polo Passivo: ELICIANO ALVES 
O Dr. Eduardo Barbosa Fernandes, MM. Juiz de Direito da Vara Cível, FAZ SABER, a todos quantos o presente EDITAL DE 
INTIMAÇÃO virem, ou dele conhecimento tiverem, que se processa na Vara Cível desta Comarca de Arraias, Estado do 
Tocantins, o Cumprimento de Sentença de Obrigação de Prestar Alimentos, Autos n° 0000603-48.2015.8.27.2709, movido por 
Maria Clara Ferreira Alves, representada por sua genitora Livia Ferreira dos Santos em desfavor de Eliciano Alves. Nestes autos, 
o MM. Juiz de Direito, MANDOU INTIMAR o requerido ELICIANO ALVES, brasileiro, inscrito no CPF sob o n° 861.432.801-00, 
encontrando-se em local incerto e não sabido, para que tome ciência do Termo de Penhora, evento 109, para, querendo, 
oferecer embargos no prazo de 15 (quinze) dias, conforme decisão, evento 97. E, para que ninguém possa alegar ignorância, 
mandou expedir o presente EDITAL que será publicado no Diário da Justiça e afixado no placard do Fórum desta Comarca, em 
lugar público de costume, na forma legal. Dado e passado nesta cidade e Comarca, no Cartório Cível, data do protocolo 
eletrônico. Eu, Ádlla Silva Oliveira, Técnica Judiciária de 1ª Instância, digitei. 
 

DIANÓPOLIS 
1ª vara cível e família 

Editais de citações com prazo de 30 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE TRINTA (30) DIAS 
  
JUSTIÇA GRATUITA 
  
O Doutor João Alberto Mendes Bezerra Júnior, Juiz de Direito da Vara Cível e Família da Comarca de Dianópolis-TO, na forma 
da Lei, etc.. FAZ SABER, a todos que o presente Edital de Citação virem ou dele tiverem conhecimento, expedido nos autos 
nº 0004518-11.2020.8.27.2716 de Cumprimento de Sentença de Obrigação de Prestar Alimentos, tendo como 
Requerente(s) CARLOS HENRIQUE LOPES DOS SANTOS e ADRIANA LOPES DA CRUZ e Requerido(s) FRANCISCO 
XAVIER RODRIGUES DOS SANTOS. Pelo presente edital, que será afixado na sede deste Juízo, no lugar público de costume e 
por cópia publicada no Diário da Justiça, CITA, FRANCISCO XAVIER RODRIGUES DOS SANTOS, brasileiro, demais dados 
qualificatórios ignorados, ESTANDO EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO, de todos os termos da presente ação, bem como, 
querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, contestar a presente ação, sob pena de revelia. DADO E PASSADO nesta cidade e 
Comarca de Dianópolis-TO, aos 06 dias do mês de julho do ano de 2021. Eu, Rosicleia Alves de Santana, Técnico(a) 
Judiciário(a), digitei e conferi. 
 

GURUPI 
1ª vara cível 

Editais de citações com prazo de 20 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 20 DIAS 
CITANDO: COFILENGE ENGENHARIA LTDA 
OBJETIVO: Citação do requerido do inteiro teor do autos nº 0008588-24.2018.8.27.2722, Usucapião que lhe move MARIA 
OLIVEIRA DOS REIS, inscrito no CPF/CNPJ sob o nº 01309554188, do inteiro teor da petição inicial, cuja cópia segue anexa, 
bem como para, CITÁ-LO do inteiro teor da petição de inicial, cuja cópia segue anexa, bem como para, caso queira, no prazo de 
15 (quinze) dias contestar o presente feito, sob pena de serem presumidos aceitos por verdadeiros os fatos articulados na inicial, 
e ainda confissão e revelia, nos termos dos artigos 285 e 319 do CPC. (Citação conforme a Lei nº 8.710/93).VALOR DA CAUSA 
de R$ 954,00. E, para que ninguém possa alegar ignorância, o MM. Juiz de Direito mandou expedir este edital que será 
publicado na forma da lei. Gurupi-TO, 25 de Junho de 2021. Eu, Lívia Póvoa Mendes, Servidora de Secretaria, o digitei e assino. 
Adriano Morelli. Juiz de Direito. 
 

1ª vara criminal 

Editais de intimações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO - 15 DIAS 
A Drª. Mirian Alves Dourado, MMª Juíza de Direito Titular da 1a Vara Criminal, Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins, na 
forma da lei etc. FAZ SABER a todos os que o presente edital virem, ou dele tiverem conhecimento, que neste Juízo corre seus 
trâmites legais os autos de Produção Antecipada de Provas Criminais n.º 00034446420218272722 que a Justiça Pública desta 
Comarca, como autora, move contra o investigado OSIRIO RIBEIRO BRITO, brasileiro, união estável, nascido aos 13/02/1983, 
filho de Maria José Costa Ribeiro, com CPF sob o n.º 015.376.421-03, atualmente em lugar incerto e não sabido. E para que 
chegue ao conhecimento do acusado, expediu-se o presente Edital, que será afixado no placar do Foro local e publicado uma 
vez no Diário da Justiça, ficando, assim, intimado da decisão inserida no evento nº 24, conforme descrito abaixo: "Intime-se 
pessoalmente o investigado do teor da presente decisão, devendo constituir advogado, cientificando-o que a ausência de 
resposta fica desde já nomeada a Defensoria Pública para patrocinar sua defesa no presente feito." . Dado e passado nesta 



ANO XXXIII-DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 4998 PALMAS-TO, SEXTA-FEIRA, 09 DE JULHO DE 2021 12 

 

 
 

cidade e Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins, aos 08/07/2021. Eu, Adriele Ferreira Sampaio, Assistente Administrativa, 
lavrei o presente. 

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

EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 DIAS  
Autos: 5000712-74.2011.827.2722- Execução Fiscal 
Chave Processual: 468623903613 
Parte Credora: FAZENDA PUBLICA ESTADUAL 
Parte Devedora e Qualificação: CEREALISTA VALE DO TOCANTINS LTDA 
Valor da Causa: R$ 29.549,15 
FINALIDADE: CITAÇÃO 
FAZ SABER a todos quantos presentes edital de intimação virem ou conhecimento dele tiverem, que por este Juízo e respectiva 
Escrivania da Fazenda e Registros Públicos, se processam os autos de Ação de Execução Fiscal, processo nº. 5000712-
74.2011.827.2722, Exequente: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, Executado (a): CEREALISTA VALE DO TOCANTINS LTDA, 
CNPJ sob o n° 04602417000185, e dos sócios solidários da empresa  JOÃO DOMINGOS DE FREITAS, CPF: 061.330.886-72; 
CDA n° A-309/2010. Sendo o presente para, a requerimento do (a) exequente, proceda ao seguinte: a) CITE o (s) executado (s) 
por todo o conteúdo da petição, cuja cópia vai anexa e faz parte integrante deste, e do despacho infratranscrito, para, no prazo 
de 05 (cinco) dias, pagar (em) a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão da Dívida Ativa ou 
garantir (em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro, à ordem deste juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que 
assegure atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens à penhora, ou indicando à penhora bens 
oferecidos por terceiros e aceitos pelo exeqüente; b) PENHORE - lhe(s) ou ARRESTE - lhe(s) tantos quanto bastem para a 
satisfação da dívida e acessórios decorridos os 05 (cinco) dias, não tiver sido efetuado o pagamento ou garantida a Execução, 
devendo constar do auto também a avaliação dos bens penhorados; c) INTIME o executado(s) bem como a(o) cônjuge, se 
casado (a) se a penhora recair sobre o bem imóvel da penhora; d) CIENTIFIQUE o(a) executado(a) do prazo de 30 (trinta) dias 
para oferecer embargos, contados do depósito; da juntada da prova da fiança bancária ou da intimação da penhora; e) 
PROVIDENCIE NO REGISTRO da penhora ou do arresto no Cartório dos Registros Públicos desta comarca, se for imóvel ou a 
ele equiparado, ou na repartição competente para emissão do certificado de registro, se for veículo, valendo para ambos os 
casos, este como mandado de registro; f) Na JUNTA COMERCIAL, na bolsa de valores, e na Sociedade Comercial, se forem 
ações, debênture, parte beneficiária, cota ou qualquer outro tipo, crédito ou direito proprietário nominativo..." Cite-se. Cumpra-se. 
Gurupi/TO 9 de julho 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  
Autos: 0013030-67.2017.827.2722- Execução Fiscal 
Chave Processual: 468105645217 
Parte Credora: FAZENDA PUBLICA ESTADUAL 
Parte Devedora e Qualificação: COMERCIAL DE ALIMENTOS EDRE LTDA - GURUFRIOS 
Valor da Causa: R$ 25.205,04 
FINALIDADE: CITAÇÃO 
FAZ SABER a todos quantos presentes edital de intimação virem ou conhecimento dele tiverem, que por este Juízo e respectiva 
Escrivania da Fazenda e Registros Públicos, se processam os autos de Ação de Execução Fiscal, processo nº. 0013030-
67.2017.827.2722, Exequente: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, Executado (a): COMERCIAL DE ALIMENTOS EDRE LTDA - 
GURUFRIOS, CNPJ sob o n° 38.148.649/0001-27, e dos sócios solidários da empresa  KATIA APARECIDA RODRIGUES 
OLIVEIRA, CPF. 277.133.421-68, SERGIO FERREIRA DOS SANTOS, CPF, 419.628.851-00; CDA n° C-1612/2017. Sendo o 
presente para, a requerimento do (a) exequente, proceda ao seguinte: a) CITE o (s) executado (s) por todo o conteúdo da 
petição, cuja cópia vai anexa e faz parte integrante deste, e do despacho infratranscrito, para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar 
(em) a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão da Dívida Ativa ou garantir (em) a Execução: 
efetuando depósito em dinheiro, à ordem deste juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure atualização 
monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens à penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e 
aceitos pelo exeqüente; b) PENHORE - lhe(s) ou ARRESTE - lhe(s) tantos quanto bastem para a satisfação da dívida e 
acessórios decorridos os 05 (cinco) dias, não tiver sido efetuado o pagamento ou garantida a Execução, devendo constar do auto 
também a avaliação dos bens penhorados; c) INTIME o executado(s) bem como a(o) cônjuge, se casado (a) se a penhora recair 
sobre o bem imóvel da penhora; d) CIENTIFIQUE o(a) executado(a) do prazo de 30 (trinta) dias para oferecer embargos, 
contados do depósito; da juntada da prova da fiança bancária ou da intimação da penhora; e) PROVIDENCIE NO REGISTRO da 
penhora ou do arresto no Cartório dos Registros Públicos desta comarca, se for imóvel ou a ele equiparado, ou na repartição 
competente para emissão do certificado de registro, se for veículo, valendo para ambos os casos, este como mandado de 
registro; f) Na JUNTA COMERCIAL, na bolsa de valores, e na Sociedade Comercial, se forem ações, debênture, parte 
beneficiária, cota ou qualquer outro tipo, crédito ou direito proprietário nominativo..." Cite-se. Cumpra-se. Gurupi/TO 9 de julho 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: FRANCISCO MAXIMO DE OLIVEIRA- CPF/CNPJ: 091.512.811-04, 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 0014879-45.2015.827.2722, 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). 7261, cujo valor até a data 
do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 174,38 (CENTO E SETENTA E QUATRO REAIS E TRINTA 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 09 de julho 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: LOURIVAL DA COSTA JORGE- CPF/CNPJ: 159.578.531-00, 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 0022886-26.2015.827.2722, 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). 90607, cujo valor até a data 
do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 192,03 (CENTO E NOVENTA E DOIS REAIS E TRES 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 09 de julho 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: MARIA DAS GRACAS ROCHA- CPF/CNPJ: 380.474.971-20, 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 0022881-04.2015.827.2722, 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). 14513, cujo valor até a data 
do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 132,84 (CENTO E TRINTA E DOIS REAIS E OITENTA 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 09 de julho 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: ANA ALVES CORREIA CPF/CNPJ: 331.436.411-34, 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 0022052-23.2015.827.2722, 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). 1081, cujo valor até a data 
do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 217,10 (DUZENTOS E DEZESSETE REAIS E DEZ 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 09 de julho 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: ZEFERINO FERREIRA DA SILVA, CPF/CNPJ: 03.070.319/0001-81, 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 0021405-28.2015.827.2722, 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). 96326, cujo valor até a data 
do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 297,06 (DUZENTOS E NOVENTA E SETE REAIS 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 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 
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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 09 de julho 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: VALERIANO CARDOSO DE SOUSA, CPF/CNPJ: 099.728.111-15, 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 0021195-74.2015.827.2722, 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). 90427, cujo valor até a data 
do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 188,31 (CENTO E OITENTA E OITO REAIS E TRINTA 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 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 09 de julho 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: MARCILENE PEREIRA CAMPOS, CPF/CNPJ: 045.470.481-00, 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 0017028-14.2015.827.2722, 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). 14394, cujo valor até a data 
do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 153,47 (CENTO E CINQUENTA E TRES REAIS E QUARENTA E SETE 
CENTAVOS), que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito 
em dinheiro à ordem deste Juízo em estabelecimento oficial de crédito 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 09 de julho 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: EZEQUIEL ALVES DE SOUZA NETO, CPF/CNPJ: 626.255.351-72, 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 0016652-28.2015.827.2722, 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). 6728, cujo valor até a data 
do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 44,03 (QUARENTA E QUATRO REAIS E TRES 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 09 de julho 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: JOÃO BATISTA RODRIGUES MARTINS, CPF/CNPJ: 62604830159, 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 0013007-29.2014.827.2722, 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). 2385, cujo valor até a data 
do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 125,58 (Cento e vinte e cinco 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 09 de julho 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: GERUSA HELENA ROCHA BANDEIRA, CPF/CNPJ: 43159257134, 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 0012977-91.2014.827.2722, 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). 2373, cujo valor até a data 
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do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 778,67 (Setecentos e setenta e oito reais e sessenta 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 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 09 de julho 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. 
 

MIRACEMA 
1ª vara cível 

Editais 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 DIAS 
A DOUTORA EMANUELA DA CUNHA GOMES, Juíza de Direito, auxiliar na 1ª Vara Cível da Comarca de Miracema do 
Tocantins, Estado do Tocantins, no uso de suas atribuições legais e na forma da lei, etc... FAZ SABER, a quantos virem o 
presente edital de intimação com prazo de 15 dias, extraído da Ação de nº 5000340-19.2011.8.27.2725, onde ALTAMIRO 
FLOGENCIO DE SOUZA  move em desfavor de SEACOM SUL AMERICANA DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, 
RICARDO PASSOS VIEIRA e CLOVES ROBERTO RIZZO ESSELIN, virem ou dele conhecimento tiverem que ficam por este, 
INTIMADOS os requeridos supra nominados,  para que compareçam no Edifício do Fórum de Miracema do Tocantins, no dia 
22/07/2021, às 13h:00min para participar da audiência de instrução e julgamento.  DESPACHO: " ...Designo Audiência de 
Instrução e Julgamento para o dia 22/07/2021, às 13:00 horas...(As) Dr. André Fernando Gigo Leme Netto - Juiz de Direito" . E, 
para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir este Edital que será publicado na forma da lei, e terá uma via 
afixada no lugar de costume, na sede deste Juízo. DADO E PASSADO nesta cidade de Miracema do Tocantins, em 15/06/2021. 
Eu, Rosi Vilanova - Servidora Judicial, o digitei. 
  
 

NOVO ACORDO 
1ª escrivania criminal 

Editais de intimações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA 
A Dra. ALINE MARINHO BAILÃO IGLESIAS, MM. Juíza de Direito desta Comarca de Novo Acordo-TO, no uso de suas 
atribuições e na forma legal, etc. FAZ SABER a quantos o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, que por meio 
dele fica(m) o(s) denunciado(s) DEUSIRENE RODRIGUES ALVES, brasileira, união estável, desempregada, natural de 
Porto Nacional/TO, nascida aos 14/08/1984, filha de Valdemir Rodrigues e Constância Alves Pereira, CPF n.º 036.550.481-
57, residente na Fazenda do Calmon, próximo a Bonfinópolis, Zona Rural, município de Aparecida do Rio Negro/TO, 
atualmente em lugar incerto e não sabido, INTIMADO(S) da sentença de impronúncia proferida nos autos de Ação Penal n.º 
00022533420198272728, chave nº 781379522519, cuja parte expositiva é a seguinte: “III. DISPOSITIVO. Ante o exposto, com 
fundamento no art. 414, do Código Processo Penal, IMPRONUNCIO a acusada DEUSIRENE RODRIGUES ALVES, qualificada 
nos autos, relativamente à imputação que lhes foi feita na denúncia, de infringência ao art. 121, § 2º, II, c/c art. 14, inciso II, 
ambos do Código Penal. Intime-se. Cumpra-se. Após cumpridas as formalidades legais, dê-se baixa nos autos com as cautelas 
de estilo. Novo Acordo-TO, data certificada no sistema.(a)ALINE MARINHO BAILÃO IGLESIAS, Juiz de Direito".  
 
EDITAL DE INTIMACÃO COM PRAZO DE 15 DIAS 
A Juíza de Direito da Comarca de Novo Acordo/TO, ALINE MARINHO BAILÃO IGLESIAS, FAZ SABER, a todos quantos do 
presente Edital de INTIMAÇÃO virem ou dele tiverem conhecimento, que por este fica intimado o requerido na presente Medida 
Protetiva de Urgência, autos nº0004157-55.2020.8.27.2728, Chave n. 745616625720, proposta pelo Ministério Público Estadual 
em desfavor de CARLOS EDUARDO ALVES DE SOUZA CRUZ,  nascido aos 28/12/1992, filho de Ana Maria Alves dos Reis e 
de  Eduardo Sousa de Jesus, portador do CPF nº 056.407.811-57, inscrito no RG  nº 1241059 SSP/TO, atualmente em local 
incerto ou não sabido, , a fim de que a mesma tome conhecimento da decisão judicial de concessão de medidas protetivas de 
urgência, proferida nos autos acima mencionados no dia 05/12/2019, cuja parte conclusiva passo a transcrever a seguir: “Desta 
forma, forte no artigo 22 da Lei nº. 11.340/2006 e por se encontrarem presentes os requisitos legais, CONCEDO 
A MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA em favor de SANDRA PEREIRA DOS SANTOS nos seguintes 
termos: DETERMINO que a pessoa de CARLOS EDUARDO ALVES DE SOUZA CRUZ se abstenha de aproximar-se da 
ofendida até ulterior determinação judicial, observando o limite de distância de 100 (cem) metros e a manter contato, por 
qualquer meio, com aquela; DETERMINO ainda que CARLOS EDUARDO ALVES DE SOUZA CRUZ abstenha-se de 
comunicação com a vítima, ainda que por telefone ou qualquer outro meio; Fica informado o requerido que o descumprimento 
das medidas pode ocasionar a sua prisão em flagrante, além de responder pelo crime de descumprimento de medida protetiva 
cuja pena vai de 3 meses a 2 anos de prisão. A medida liminar terá duração de 6 meses contados da publicação desta decisão. 
Podendo ser renovada no decorrer do processo a pedido da vítima.  A autora deve ser intimada e cientificada de que a 
Defensoria Pública deste Estado está à disposição para a realização de sua assistência caso seja necessário. Deve ainda 
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informar este juízo de eventual descumprimento das medidas pelo agressor, mudança de endereço de ambos, ou ainda 
desinteresse na manutenção das medidas. Fica ainda ciente que não poderá ir ao encontro do requerido sob pena de 
revogação. Ciência ao Ministério Público. ESTA DECISÃO TEM FORÇA DE MANDADO. Cumpra-se. (a)JORDAN JARDIM-Juiz 
de Direito." Para o conhecimento de todos será publicado no Diário da Justiça e afixado no placard do Fórum local. Dado e 
passado nesta cidade de Novo Acordo, Estado do Tocantins, aos 19/04/2021. Eu, José Humberto Barbosa Coelho, Escrivão 
Judicial, lavrei. ALINE MARINHO BAILÃO IGLESIAS-Juíza de Direito. 

Editais de citações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 DIAS 
A Juíza de Direito da Comarca de Novo Acordo/TO, ALINE MARINHO BAILÃO IGLESIAS, FAZ SABER, a todos quantos do 
presente Edital de CITAÇÃO virem ou dele tiverem conhecimento, que por este Juízo se processam os autos de Ação Penal nº 
0002389-31.2019.8.27.2728, Chave n. 448025108319, proposta pelo Ministério Público Estadual em desfavor de ROBSON LIRA 
SOBRINHO, brasileiro, solteiro, natural de Miracema do Tocantins/TO, nascido em 27/06/1993, filho de José Bezerra 
Sobrinho e de Zuleide Araújo Lira da Glória, portador do RG nº 844.877, SSP/TO, CPF nº 029.892.601-61, residente na 
Avenida Santa Maria, s/nº, Setor Horizonte, Rio Sono/TO, estando em local incerto ou não sabido , pela suposta prática do 
crime tipificado no artigo 155, § 1º e § 4º, II do Código Penal. FICA O DENUNCIADO CITADO pelo presente edital, para, 
querendo, em 10 (dez) dias, apresentar resposta, quando poderá argüir preliminares e alegar tudo o que interessa à sua defesa, 
oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo sua 
intimação, quando necessário, caso não o faça, ser-lhe-á nomeado Defensor Público para a prática do referido ato processual, 
devendo o acusado apresentar sua defesa eletronicamente no Sistema EPROC, perante o Juízo da Comarca de Novo Acordo, 
telefone: (63) 3369-1168. Para o conhecimento de todos será publicado no Diário da Justiça e afixado no placard do Fórum local. 
Dado e passado nesta cidade de Novo Acordo, Estado do Tocantins, aos 10/05/2021. Eu, José Humberto Barbosa Coelho, 
Escrivão Judicial, lavrei.(a). ALINE MARINHO BAILÃO IGLESIAS-Juíza de Direito,  
 

PALMAS 
1ª vara cível 

Intimações às partes 
INTIMAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE 
AUTOS Nº: 0003964-42.2017.8.27.2729   
CHAVE Nº: 375136364017 
AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA   
EXEQUENTE: EDUARDO DIAS RIBEIRO 
ADVOGADO: NÃO CONSTITUÍDO 
EXECUTADO: UNIMED PALMAS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO 
ADVOGADO: BRUNO GOMES DE ASSUMPÇÃO (TO08656A) 
INTIMAÇÃO: “Fica intimada a parte exequente, por diário da justiça (art. 346 CPC), para que, no prazo de 15 (quinze) dias 
constitua novo patrono para dar prosseguimento do feito, sob pena de extinção da ação. Eu, Pablo Nunes Póvoa Gadotti, 
Técnico Judiciário, que o digitei e subscrevo.” 
 

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

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM O PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
AUTOS Nº 0028435-59.2016.8.27.2729 
Juizo da 2ª Vara Criminal de Palmas 
AÇÃO PENAL - Procedimento Ordinário 
Acusado: ROGÉRIO ALMEIDA DE SOUSA 
FINALIDADE: O juiz de Direito LUIZ ZILMAR DOS SANTOS PIRES, da 2º 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, COM O 
PRAZO DE 5 (cinco) DIAS, ROGÉRIO ALMEIDA DE SOUSA, brasileiro, união estável, empreiteiro da construção civil,  nascido 
aos 20 de outubro de 1982, natural de Marcos Parente – PI, portador do RG nº 1.356.863, inscrito no CPF nº 325.901.588-40, 
filho de Raimundo Almeida do Bonfim e de Maria do Rosário Ferreira de Sousa; atualmente em lugar incerto e não sabido; para 
constituir novo procurador, visto a renúncia ao mandato procuratório outorgado ao advogado Diêgo Rafael Santos e Silva OAB-
TO 5363, sendo que em caso de inércia será noemeado o representante da Defensoria Pública para atuar no feito. DESPACHO: 
Tendo em vista a necessidade de readequar a pauta, redesigno a audiência de instrução e julgamento para o dia 4 de outubro de 
2021, às 16h. A audiência ocorrerá por videoconferência, nos moldes da Portaria Conjunta n. 9/2020, da Presidência do egrégio 
Tribunal de Justiça e da Corregedoria-Geral da Justiça do Tocantins. Inclua-se o feito em pauta mediante agendamento no 
sistema eProc e na plataforma digital Yealink, cujos dados de acesso (login, ID e senha) devem ser certificados nos autos. As 
intimações serão realizadas preferencialmente por meio eletrônico, com a devida comprovação nos autos, conforme disposto no 
artigo 12 da Portaria Conjunta n. 11/2021/PRESIDÊNCIA/ASPRE1. O Ministério Público e a Defesa devem ser intimados para 
informar os e-mails e telefones das partes e suas testemunhas, de forma a viabilizar que as intimações sejam feitas 
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eletronicamente. Se for necessário preservar o sigilo dos contatos a serem informados, deverão anexá-los aos presentes autos 
com nível de sigilo 1 (segredo de justiça), de forma a permitir a visualização somente pelos usuários internos e partes do 
processo. À SECRIM para expedir o necessário e remeter os autos à Central de Mandados para intimação eletrônica pelos 
oficiais de justiça, haja vista a Portaria n. 1007/2021/PRESIDÊNCIA/DF PALMAS, de 26 de abril de 20212. Se frustrada a 
realização por meio eletrônico, os oficiais deverão diligenciar nos endereços físicos eventualmente informados e colher o 
endereço eletrônico e/ou número de telefone para que as testemunhas recebam instruções quanto ao acesso à videoconferência 
no dia e hora aprazados. Em casos excepcionais, com base no art. 2º, I, da Portaria Conjunta n. 13/2021/PRESIDÊNCIA/ASPRE, 
de 28 de abril de 2021, autorizo o comparecimento das partes ao fórum a fim de evitar a frustação do ato designado para 
realização por videoconferência, resguardadas as medidas sanitárias pertinentes. Referente à renúncia ao mandato procuratório 
outorgado ao advogado constituído pelo réu (evento 78), verifica-se que há nos autos comprovação da notificação quanto à 
renúncia. Sendo assim, intime o acusado Rogério para que no prazo de 5 dias constitua novo procurador. Se o acusado não for 
localizado para intimação pessoal ou eletrônica, considerando orientação do Superior Tribunal de Justiça3, intime-o via edital. 
Inerte ao chamamento judicial, nomeio o representante da Defensoria Pública atuante nesta Vara para prosseguir no feito. LUIZ 
ZILMAR DOS SANTOS PIRES, Juiz de Direito. O presente edital será publicado no Diário da Justiça e uma 2ª via ficará afixada 
no placar do Fórum de Palmas/TO, 09/07/2021. Eu, JOYCE MARTINS ALVES SILVEIRA, digitei e subscrevo. 
 

3ª vara da família e sucessões 

Editais de citações com prazo de 20 dias 
EDITAL Nº 3041997 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS 
DIVÓRCIO LITIGIOSO Nº 0047322-52.2020.8.27.2729/TO 
AUTOR: SIMPLÍCIO ALVES MOREIRA 
RÉU: MARIA DAS GRAÇAS RIBEIRO DOS SANTOS MOREIRA 
O Excelentíssimo Doutor NELSON COELHO FILHO, MM. Juiz de Direito na 3ª Vara de Família e Sucessões da Comarca de 
Palmas/TO, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a todos quanto o presente Edital virem ou conhecimento dele tiverem, que por 
este Juízo e respectivo Cartório se processam os autos da  Ação Nº 0047322-52.2020.8.27.2729   em que SIMPLÍCIO ALVES 
MOREIRA move em face de MARIA DAS GRAÇAS RIBEIRO DOS SANTOS MOREIRA, que se encontra em local incerto e não 
sabido, e que por meio deste edital fica a mesma CITADA dos termos da presente ação  para, querendo, oferecer resposta à 
presente Ação  no prazo de 15 (quinze) dias, tendo início no dia seguinte da audiência de conciliação, caso não haja 
autocomposição ou na hipótese do não comparecimento de qualquer das partes (artigo 335, I do CPC).  E para que ninguém 
possa alegar ignorância, mandou o(a) MM(a). Juiz(a), expedir o presente Edital, que será publicado na forma da lei. Eu, 
Itamaracy Airam Bonfim Nunes, Técnica Judiciário, que digitei. Documento eletrônico assinado por NELSON COELHO FILHO, 
Juiz de Direito, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Instrução Normativa nº 5, de 24 de 
outubro de 2011. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico http://www.tjto.jus.br, 
mediante o preenchimento do código verificador 3041997v3 e do código CRC a96f946f. Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): NELSON COELHO FILHO Data e Hora: 29/6/2021, às 12:55:00 
 

4ª vara cível 
Intimações às partes 

INTIMAÇÃO DA REQUERIDA DA SENTENÇA  
AUTOS Nº: 0040833-33.2019.827.2729 
CHAVE Nº: 395065989019 
AÇÃO: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL      
REQUERENTE: CONDOMÍNIO DO EDÍFICIO CENTURY 21 RESIDENCE (CENTURY 21) 
ADVOGADO: EMERSON JOSÉ DIAS (TO007167), ELISANGELA MARTINS PORTO NETTO (TO05609B) e FLÁVIO BORGES 
DE BASTOS (TO007732) 
REQUERIDO: PLANALTO PARTICIPACOES IMOBILIARIAS LTDA. 
ADVOGADO: NÃO CONSTITUÍDO  
SENTENÇA: “(...). Por todo exposto, HOMOLOGO a desistência para que surta seus efeitos jurídicos, e com isso DEIXO DE 
RESOLVER o mérito, com fundamento nos artigos 200, parágrafo único e 485, VIII, CPC. Sem honorários. CONDENO o 
exequente ao pagamento das custas finais, se houver, conforme determina o caput do artigo 90, CPC. INTIMEM-SE as partes do 
teor desta sentença. (...). Documento eletrônico assinado por RODRIGO DA SILVA PEREZ ARAUJO, Juiz de Direito, na forma 
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Instrução Normativa nº 5, de 24 de outubro de 2011. A 
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico http://www.tjto.jus.br, mediante o 
preenchimento do código verificador 2864287v2 e do código CRC 7b06f299.” 
 

6ª vara cível 
Intimações às partes 

INTIMAÇÃO DA PARTE EXECUTADA 
AUTOS Nº: 0031444-58.2018.8.27.2729 
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CHAVE Nº: 175274991918 
AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA   
EXEQUENTE: IRINALDO ALVES PEREIRA 
ADVOGADO: ANDREY DE SOUZA PEREIRA (TO004275) 
EXECUTADO: BORDOM CONSTRUTORA LTDA - EPP 
ADVOGADO: NÃO CONSTITUÍDO 
INTIMAÇÃO: “Intime-se o executado por meio de diário da justiça para, no prazo de 15 (quinze) dias, realizar o pagamento 
voluntário do valor devido acrescido de custas, se houver, nos termos do art. 523 do Novo Código de Processo Civil. Anote-
se que após o decurso do prazo retro, sem o pagamento voluntário, inicia-se novo prazo de 15 (quinze) dias, independente de 
nova intimação, para, caso queira, a parte executada apresentar impugnação conforme o art. 525 do NCPC. Não sendo realizado 
o pagamento voluntário nem apresentada impugnação no prazo legal, desde já aplico multa de 10% sobre o valor da dívida 
acrescido de mais 10% a título de honorários advocatícios, bem como determino a expedição de mandado de penhora e 
avaliação em caso de terem sido indicados bens à penhora pela parte exequente, tudo conforme art.523, §§ 1º e 3º do 
NCPC. INTIME-SE a parte exequente para que no prazo de 15 (quinze) dias, apresente planilha incluindo tais valores. Em 
caso de pagamento parcial, a multa e os honorários arbitrados no item acima incidirão sobre o restante, nos termos do art. 523, 
§2º do NCPC. (...) Intimem-se. Cumpra-se. Documento eletrônico assinado por SILVANA MARIA PARFIENIUK, Juíza de 
Direito, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Instrução Normativa nº 5, de 24 de outubro 
de 2011. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico http://www.tjto.jus.br, mediante 
o preenchimento do código verificador 2277847v2 e do código CRC 8775369d.”. 
 
INTIMAÇÃO DA PARTE EXECUTADA 
AUTOS Nº: 0025238-57.2020.8.27.2729 
CHAVE Nº: 372252730320 
AÇÃO: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL            
REQUERENTE: NEVADA EMBALAGENS & PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI (NEVADA) 
ADVOGADO: RUBENS MARCIAL FERREIRA DOS SANTOS (DF016053) 
REQUERIDA: PRANDINI & OLIVEIRA LTDA (FABRIKA - NUTRICAO E ALIMENTACAO) 
ADVOGADO: NÃO CONSTITUÍDO 
FINALIDADE: INTIMAÇÃO da requerida PRANDINI & OLIVEIRA LTDA (FABRIKA - NUTRICAO E ALIMENTACAO), pessoa 
jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 09.637.873/0001-84, atualmente em lugar incerto e não sabido, para que 
tome ciência da parte expositiva da r. SENTENÇA disponibilizada no evento 9, no prazo de 15 (quinze) dias. 
SENTENÇA: “(...). Por todo exposto, HOMOLOGO o acordo apresentado no evento 07, ACORDO1, RESOLVO o mérito, com 
fundamento no artigo 487, III, “b”, CPC e DECLARO extinta a execução, nos moldes dos artigos 924, II e 925, CPC. Honorários 
advocatícios conforme convencionado pelas partes. DISPENSO as custas finais, nos moldes do artigo 90, § 3º, CPC, uma vez 
que o acordo foi realizado antes da prolação da sentença. As partes devem se ater ao disposto no artigo 1.000 do Código de 
Processo Civil. 1. INTIMEM-SE as partes do teor desta sentença; 2. Se opostos embargos de declaração, INTIME-SE a parte 
contrária para em 05 (cinco) dias contrarrazoá-los. Decorrido o prazo com ou sem manifestação, conclusos; 3. Se interposta 
apelação, INTIME-SE a parte contrária para em 15 (quinze) dias contrarrazoá-la. Decorrido o prazo com ou sem 
manifestação, REMETAM-SE os autos ao E. Tribunal de Justiça; 4. Decorrido o prazo de intimação desta sentença sem que haja 
recurso das partes, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado; 5. Se não houver pedido de cumprimento de sentença, PROCEDA-
SE a baixa definitiva dos autos no sistema. Intimem-se. Cumpra-se. Documento eletrônico assinado por RODRIGO DA SILVA 
PEREZ ARAUJO, Juiz de Direito, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Instrução 
Normativa nº 5, de 24 de outubro de 2011. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço 
eletrônico http://www.tjto.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 1861469v2 e do código CRC 5690fe80.”. 
 
INTIMAÇÃO DA REQUERIDA DA SENTENÇA  
AUTOS Nº: 0025604-33.2019.8.27.2729 
CHAVE Nº: 722767168919 
AÇÃO: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL      
REQUERENTE: BANCO DA AMAZONIA SA 
ADVOGADO: ROBERTO BRUNO ALVES PEDROSA (PA08200B) 
REQUERIDO: EDILBERTO DELMONDES ALENCAR 
ADVOGADO: NÃO CONSTITUÍDO  
SENTENÇA: “Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizado por BANCO DA AMAZÔNIA S/A em 
face de JOSIMAR DELMONDES ALENCAR E EDILBERTO DELMONDES ALENCAR. A requerida não foi citada nos 
autos. Intimado, o banco exequente pleiteou pela suspensão da execução, o que foi deferido por meio do despacho do evento 
16. Petição da autora noticiando o cumprimento integral da obrigação pela executada. Despacho promovendo o levantamento 
dos autos. É o relatório. Decido. Segundo o disposto no artigo 924, II, do NCPC, o processo de execução será extinto quando a 
obrigação for satisfeita. No caso em exame, o título executado no valor descrito na inicial foi satisfeito, conforme informações 
juntadas pela autora. Diante disso, declaro a extinção do processo em questão, com resolução do mérito, nos termos do disposto 
do artigo 924, II, do NCPC. Certifique-se o trânsito em julgado e arquive-se o feito, com as baixas necessárias. Sem custas. Sem 



ANO XXXIII-DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 4998 PALMAS-TO, SEXTA-FEIRA, 09 DE JULHO DE 2021 19 

 

 
 

honorários. Intimem-se. Cumpra-se. Documento eletrônico assinado por SILVANA MARIA PARFIENIUK, Juíza de Direito, na 
forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Instrução Normativa nº 5, de 24 de outubro de 2011. A 
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico http://www.tjto.jus.br, mediante o 
preenchimento do código verificador 1626010v3 e do código CRC db255366..” 
 
INTIMAÇÃO DA REQUERIDA DA SENTENÇA  
AUTOS Nº: 0037976-48.2018.8.27.2729 
CHAVE Nº: 494432356718 
AÇÃO: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL      
REQUERENTE: KENERSON IND. COM. DE PRODUTOS OPTICOS LTDA 
ADVOGADO: ANDRÉ LUIS DE ASSUMPÇÃO (SP289632)    
REQUERIDO: ADILSON PEREIRA PERES e OTICAS MADRID LTDA - ME (OTICAS MADRID) 
ADVOGADO: NÃO CONSTITUÍDO  
SENTENÇA: “(...). Por todo exposto, HOMOLOGO o acordo apresentado no evento xx, ACORDO1 para que surta seus efeitos 
jurídicos, RESOLVO o mérito, com fundamento no artigo 487, III, “b”, CPC, e DECLARO a extinção da execução, nos moldes 
dos artigos 924 e 925, CPC. Honorários advocatícios conforme convencionado pelas partes. DISPENSO as custas finais, nos 
moldes do artigo 90, § 3º, CPC, uma vez que o acordo foi realizado antes da prolação da sentença. 1. INTIMEM-SE as partes do 
teor desta sentença; 2. Se opostos embargos de declaração, INTIME-SE a parte contrária para em 05 (cinco) dias contrarrazoá-
los. Decorrido o prazo com ou sem manifestação, conclusos; 3. Se interposta apelação, INTIME-SE a parte contrária para em 15 
(quinze) dias contrarrazoá-la. Decorrido o prazo com ou sem manifestação, REMETAM-SE os autos ao E. Tribunal de Justiça; 4. 
Decorrido o prazo de intimação desta sentença sem que haja recurso das partes, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado; 5. Se 
não houver pedido de cumprimento de sentença, PROCEDA-SE a baixa definitiva dos autos no sistema. Intimem-se. Cumpra-
se. Documento eletrônico assinado por RODRIGO DA SILVA PEREZ ARAUJO, Juiz de Direito, na forma do artigo 1º, inciso III, 
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Instrução Normativa nº 5, de 24 de outubro de 2011. A conferência 
da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico http://www.tjto.jus.br, mediante o preenchimento do 
código verificador 2917125v2 e do código CRC 635f751c..” 
 
INTIMAÇÃO DA REQUERIDA DA SENTENÇA  
AUTOS Nº: 0047150-47.2019.8.27.2729 
CHAVE Nº: 273281907719 
AÇÃO: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL      
REQUERENTE: CONDOMÍNIO EDIFÍCIO NÁPOLI (EDIFÍCIO NÁPOLI) 
ADVOGADO: EMERSON JOSÉ DIAS (TO007167) e ELISANGELA MARTINS PORTO NETTO (TO05609B) 
REQUERIDO: LINCOLN JÚNIOR DE MORAIS 
ADVOGADO: NÃO CONSTITUÍDO  
SENTENÇA: “(...). Por todo exposto, HOMOLOGO a desistência para que surta seus efeitos jurídicos, e com isso DEIXO DE 
RESOLVER o mérito, com fundamento nos artigos 200, parágrafo único e 485, VIII, CPC. Sem honorários. CONDENO o 
exequente ao pagamento das custas finais, se houver, conforme determina o caput do artigo 90, CPC. INTIMEM-SE as partes do 
teor desta sentença. Se opostos embargos de declaração, INTIME-SE a parte contrária para em 05 (cinco) dias contrarrazoá-los. 
Decorrido o prazo com ou sem manifestação, conclusos. Se interposta apelação, INTIME-SE a parte contrária para em 15 
(quinze) dias contrarrazoá-la. Decorrido o prazo com ou sem manifestação, REMETAM-SE os autos ao E. Tribunal de 
Justiça. Decorrido o prazo de intimação desta sentença sem que haja recurso das partes, CERTIFIQUE-SE o trânsito em 
julgado. Se não houver pedido de cumprimento de sentença, PROCEDA-SE a baixa definitiva dos autos no sistema. Intimem-se. 
Cumpra-se. Documento eletrônico assinado por RODRIGO DA SILVA PEREZ ARAUJO, Juiz de Direito, na forma do artigo 1º, 
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Instrução Normativa nº 5, de 24 de outubro de 2011. A conferência 
da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico http://www.tjto.jus.br, mediante o preenchimento do 
código verificador 2917114v2 e do código CRC 39a22b43.” 
 

Juizado especial da infância e juventude 

Editais de citação 
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 10 DIAS 
O(a) Doutor(a) ADRIANO GOMES DE MELO OLIVEIRA, Juiz(a) de Direito da Vara da Infância e Juventude da Comarca de 
Palmas, no uso de suas atribuições legais e na forma da Lei, etc... FAZ SABER a todos quantos o presente edital de citação 
virem ou dele conhecimento tiverem que, por este Juízo e respectiva Escrivania do Juizado da Infância e Juventude, se 
processam os autos de Adoção, autos n°5032812-90.2013.8.27.2729, requerido por WILSON DA SILVA e JOSEFA PEREIRA 
DOS SANTOS SILVA em desfavor de ADRIANA FERREIRA DE SOUSA, cujo feito corre em SEGREDO DE JUSTIÇA, sendo o 
presente para CITAR o(a) requerido(a) ADRIANA FERREIRA DE SOUSA, estando em lugar incerto ou não sabido, para os 
termos da ação supracitada, para, querendo, oferecer resposta ao pedido no prazo de 10 (dez) dias, que correrá a partir do 
decurso do prazo de publicação deste edital. E, para que não se possa alegar ignorância, expediu-se o presente, que será 
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publicado na forma da lei. DADO e PASSADO, nesta cidade e Comarca de Palmas/TO Eu, servidor, digitei e subscrevi. 
  

Editais de citações com prazo de 20 dias 
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 20 DIAS 
O(a) Doutor(a) ADRIANO GOMES DE MELO OLIVEIRA, Juiz(a) de Direito da Vara da Infância e Juventude da Comarca de 
Palmas, no uso de suas atribuições legais e na forma da Lei, etc... FAZ SABER a todos quantos o presente edital de citação 
virem ou dele conhecimento tiverem que, por este Juízo e respectiva Escrivania do Juizado da Infância e Juventude, se 
processam os autos de Adoção, autos n°0013813-96.2021.8.27.2729, requerido por ANDRE LUIZ PUGAS ARRUDA e LUCIANO 
ALVES FERREIRA em desfavor de RUBENS PEREIRA LIMA, cujo feito corre em SEGREDO DE JUSTIÇA, sendo o presente 
para CITAR o(a) requerido(a) RUBENS PEREIRA LIMA, brasileiro, solteiro, lavrador, portador do RG nº 1.302.614 SSP/TO, 
estando em lugar incerto ou não sabido, para os termos da ação supracitada, para, querendo, oferecer resposta ao pedido no 
prazo de 20 (vinte) dias, que correrá a partir do decurso do prazo de publicação deste edital. E, para que não se possa alegar 
ignorância, expediu-se o presente, que será publicado na forma da lei. DADO e PASSADO, nesta cidade e Comarca de 
Palmas/TO Eu, servidor, digitei e subscrevi. 
 

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 
EDITAL DE INTIMAÇÃO Prazo: 15 (quinze) dias O Magistrado, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem 
ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de Palmas, processam os 
autos de Execução Fiscal nº 5036402-75.2013.8.27.2729, proposta pelo MUNICÍPIO DE PALMAS em face de MORAIS & 
CARMO LTDA - ME, CNPJ/CPF nº 08.926.060/0001-41, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada que atualmente 
encontra-se em lugar incerto e não sabido, para tomar ciência do inteiro teor da sentença proferida no evento n.º 72 dos autos 
em epígrafe, a seguir transcrito: "... ANTE O EXPOSTO, estando satisfeita a obrigação pelo pagamento, com fulcro nos 
artigos 924, inciso II, e 925, ambos do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA A PRESENTE EXECUÇÃO FISCAL. 
Havendo constrição judicial de bens ou valores, providenciem-se as liberações necessárias. Caso a constrição recaia sobre bem 
imóvel, oficie-se ao CRI determinando o seu cancelamento, cuja averbação ficará condicionada ao prévio recolhimento dos 
respectivos emolumentos pela parte interessada. Custas quitadas. Honorários já foram pagos no âmbito administrativo.  Havendo 
renúncia ao 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. Palmas - TO, data certificada pelo sistema. Documento eletrônico assinado 
por GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito.” 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
EDITAL DE INTIMAÇÃO Prazo: 15 (quinze) dias O Magistrado, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem 
ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de Palmas, processam os 
autos de Execução Fiscal nº 50002070920048272729, proposta pelo ESTADO DO TOCANTINS em face de SAMEDH 
ASSISTÊNCIA MÉDICA HOSPITALAR LTDA, CNPJ/CPF nº 01.273.549/0001-12  e do sócio FILEMON DE CASTRO, 
CNPJ/CPF nº 004.308.381-15, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada que atualmente encontra-se em lugar incerto e 
não sabido, para tomar ciência do inteiro teor da sentença proferida no evento n.º 35 dos autos em epígrafe, a seguir transcrito: 
"... ANTE O EXPOSTO, e o mais que dos autos consta, com fulcro no art. 40, § 4º da Lei 6.830/80, reconheço 
a  PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE do crédito tributário descrito na CDA que instrui a inicial, e, por conseguinte, JULGO 
EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, II e art. 924, V, ambos do CPC. Havendo 
constrição judicial de bens ou valores, providenciem-se as liberações necessárias. Caso a constrição recaia sobre bem imóvel, 
oficie-se ao CRI determinando o seu cancelamento, cuja averbação ficará DISPENSADA do prévio recolhimento dos 
emolumentos, ante a extinção do feito com resolução de mérito. Sem custas, por ser a Exequente isenta, nos termos do Art. 39 
da Lei 6.830/80. Sem honorários, uma vez que não houve manifestação nos autos de eventual patrono da parte executada. 
Sentença não sujeita ao duplo grau de jurisdição, nos termos do art. 496, § 3º, do CPC.Havendo renúncia ao prazo recursal, ou 
decorrido in albis, certifique-se o trânsito em julgado, procedam-se as baixas necessárias e arquivem-se os autos. Intimo. 
Cumpra-se. Palmas-TO, data certificada pelo sistema. Documento eletrônico assinado por GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de 
Direito.” 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
EDITAL DE INTIMAÇÃO Prazo: 15 (quinze) dias O Magistrado, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem 
ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de Palmas, processam os 
autos de Execução Fiscal nº 00514687320198272729, proposta pelo MUNICÍPIO DE PALMAS em face de AUTO SOCORRO 
JALAPÃO LTDA - ME, CNPJ/CPF nº 12.226.626/0001-08, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada que atualmente 
encontra-se em lugar incerto e não sabido, para tomar ciência do inteiro teor da sentença proferida no evento n.º 25 dos autos 
em epígrafe, a seguir transcrito: "... “ANTE O EXPOSTO, estando satisfeita a obrigação pelo pagamento, com fulcro nos 
artigos 924, inciso II, e 925, ambos do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA A PRESENTE EXECUÇÃO FISCAL. 
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Havendo constrição judicial de bens ou valores, providenciem-se as liberações necessárias. Caso a constrição recaia sobre bem 
imóvel, oficie-se ao CRI determinando o seu cancelamento, cuja averbação ficará condicionada ao prévio recolhimento dos 
respectivos emolumentos pela parte interessada. Custas pela parte executada. Honorários já foram pagos no âmbito 
administrativo. Havendo renúncia ao 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. Documento eletrônico assinado por GIL DE ARAÚJO 
CORRÊA.” 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
EDITAL DE INTIMAÇÃO Prazo: 15 (quinze) dias O Magistrado, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem 
ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de Palmas, processam os 
autos de Execução Fiscal nº 00371866420188272729, proposta pelo MUNICÍPIO DE PALMAS em face de  SIMIAO SOUZA 
DINIZ ENDEREÇO, CNPJ/CPF nº 761.806.463-68, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada para tomar ciência do 
inteiro teor da sentença proferida no evento n.º 44 dos autos em epígrafe, a seguir transcrito: "... ANTE O EXPOSTO, estando 
satisfeita a obrigação pelo pagamento, com fulcro nos artigos 924, inciso II, e 925, ambos do Código de Processo 
Civil, JULGO EXTINTA A PRESENTE EXECUÇÃO FISCAL. Havendo constrição judicial de bens ou valores, providenciem-se 
as liberações necessárias. Caso a constrição recaia sobre bem imóvel, oficie-se ao CRI determinando o seu cancelamento, cuja 
averbação ficará condicionada ao prévio recolhimento dos respectivos emolumentos pela parte interessada. Condeno a parte 
executada ao pagamento das custas processuais, Honorários advocatícios dispensados pela Procuradoria em virtude do seu 
valor diminuto. Havendo renúncia ao 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. Palmas, data certificada pelo sistema. Documento 
eletrônico assinado por GIL DE ARAÚJO CORRÊA.” 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
EDITAL DE INTIMAÇÃO Prazo: 15 (quinze) dias O Magistrado, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem 
ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de Palmas, processam os 
autos de Execução Fiscal nº 00349290820148272729, proposta pelo MUNICÍPIO DE PALMAS em face de  DOMINGOS DA 
SILVA GUIMARAES, CNPJ/CPF nº 37.241.478/0001-13, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada para tomar ciência 
do inteiro teor da sentença proferida no evento n.º 57 dos autos em epígrafe, a seguir transcrito: "... ANTE O EXPOSTO, 
estando satisfeita a obrigação pelo pagamento, com fulcro nos artigos 924, inciso II, e 925, ambos do Código de Processo 
Civil, JULGO EXTINTA A PRESENTE EXECUÇÃO FISCAL. Havendo constrição judicial de bens ou valores, providenciem-se 
as liberações necessárias. Caso a constrição recaia sobre bem imóvel, oficie-se ao CRI determinando o seu cancelamento, cuja 
averbação ficará condicionada ao prévio recolhimento dos respectivos emolumentos pela parte interessada. Condeno a parte 
executada ao pagamento das custas processuais, Honorários já foram pagos no âmbito administrativo. Havendo renúncia ao 
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. Palmas, data certificada pelo sistema. Documento eletrônico assinado por GIL DE ARAÚJO 
CORRÊA, Juiz de Direito.” 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO Prazo: 15 (quinze) dias O Magistrado, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem 
ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de Palmas, processam os 
autos de Execução Fiscal nº 50282668920138272729 , proposta pelo MUNICÍPIO DE PALMAS em face de TEREZINHA AMALIA 
DE ARAUJO SILVA CNPJ/CPF nº 810.806.111-34, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada que atualmente encontra-
se em lugar incerto e não sabido, para tomar ciência do inteiro teor da sentença proferida no evento n.º 93 dos autos em 
epígrafe, a seguir transcrito: "... “ANTE O EXPOSTO, estando satisfeita a obrigação pelo pagamento, com fulcro nos artigos 924, 
inciso II, e 925, ambos do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA A PRESENTE EXECUÇÃO FISCAL.Havendo constrição 
judicial de bens ou valores, providenciem-se as liberações necessárias. Caso a constrição recaia sobre bem imóvel, oficie-se ao 
CRI determinando o seu cancelamento, cuja averbação ficará condicionada ao prévio recolhimento dos respectivos emolumentos 
pela parte interessada Custas pela parte executada. Honorários advocatícios dispensados pela Procuradoria em virtude do seu 
valor diminuto.Havendo renúncia ao 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.Palmas, data certificada pelo sistema.Documento eletrônico 
assinado por GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito 
Palmas 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO Prazo: 15 (quinze) dias O Magistrado, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem 
ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de Palmas, processam os 
autos de Execução Fiscal nº 00492073820198272729proposta pelo MUNICÍPIO DE PALMAS em face de HELIO VICENTE DE 
SOUSA JUNIOR, CNPJ/CPF nº 018.795.071-70, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada para tomar ciência do inteiro 
teor da sentença proferida no evento n.º 42 dos autos em epígrafe, a seguir transcritos: "... ANTE O EXPOSTO, estando 
satisfeita a obrigação pelo pagamento, com fulcro nos artigos 924, inciso II, e 925, ambos do Código de Processo Civil, JULGO 
EXTINTA A PRESENTE EXECUÇÃO FISCAL.Havendo constrição judicial de bens ou valores, providenciem-se as liberações 
necessárias. Caso a constrição recaia sobre bem imóvel, oficie-se ao CRI determinando o seu cancelamento, cuja averbação 
ficará condicionada ao prévio recolhimento dos respectivos emolumentos pela parte interessada.Condeno a parte executada ao 
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pagamento das custas processuais, Honorários já foram pagos no âmbito administrativo.Havendo renúncia ao 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.Palmas, data certificada pelo sistema.Documento eletrônico assinado por GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO Prazo: 15 (quinze) dias O Magistrado, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem 
ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de Palmas, processam os 
autos de Execução Fiscal nº 00517943320198272729, proposta pelo MUNICÍPIO DE PALMAS em face de DIOGO MIGUEL DE 
SANTANA ,CNPJ/CPF nº 031.353.051-39, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada para tomar ciência do inteiro teor da 
sentença proferida no evento n.º 19 dos autos em epígrafe, a seguir transcrito: "... ANTE O EXPOSTO, estando satisfeita a 
obrigação pelo pagamento, com fulcro nos artigos 924, inciso II, e 925, ambos do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA A 
PRESENTE EXECUÇÃO FISCAL.Havendo constrição judicial de bens ou valores, providenciem-se as liberações necessárias. 
Caso a constrição recaia sobre bem imóvel, oficie-se ao CRI determinando o seu cancelamento, cuja averbação ficará 
condicionada ao prévio recolhimento dos respectivos emolumentos pela parte interessada Condeno a parte executada ao 
pagamento das custas processuais, Honorários já foram pagos no âmbito administrativo.Havendo renúncia ao 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.Palmas, data certificada pelo sistema.Documento eletrônico assinado por GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO Prazo: 15 (quinze) dias O Magistrado, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem 
ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de Palmas, processam os 
autos de Execução Fiscal nº 50107976420128272729 , proposta pelo MUNICÍPIO DE PALMAS em face de OSVALDINA 
FONSECA BANDEIRA CNPJ/CPF nº 074.745.472-87, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada que atualmente 
encontra-se em lugar incerto e não sabido, para tomar ciência do inteiro teor da sentença proferida no evento n.º 69 dos autos 
em epígrafe, a seguir transcrito: ANTE O EXPOSTO, estando satisfeita a obrigação pelo pagamento, com fulcro nos artigos 924, 
inciso II, e 925, ambos do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA A PRESENTE EXECUÇÃO FISCAL.Havendo constrição 
judicial de bens ou valores, providenciem-se as liberações necessárias. Caso a constrição recaia sobre bem imóvel, oficie-se ao 
CRI determinando o seu cancelamento, cuja averbação ficará condicionada ao prévio recolhimento dos respectivos emolumentos 
pela parte interessadaCustas quitadas. Honorários já foram pagos no âmbito administrativo. Havendo renúncia ao 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.Palmas, data certificada pelo sistema.Documento eletrônico assinado por GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito 
Palmas 
 
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 do (a) executado (a) ELETROTEM EQMAQUINAS EQUIPAMENTOS E MAQUINAS PI 
CONST LTOA– CNPJ/CPF: 04914.061/0001.15, 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 50383574420138272729 que lhe 
move a FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, bem como sua INTIMAÇÃO para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar nos autos 
o pagamento do débito referente aos honorários advocatícios.  Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e 
assino por determinação judicial. 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 dos sócios: LAURA GOMES REZENDE DE OLIVEIRA PUGLIESI, CPF/CNPJ: 
52391833334; LINA PEDROSA DE ARAUJO, CPF/CNPJ: 38082748168 e NEUZA EDITH CAMARGO MORAIS, CPF/CNPJ: 
28585909153, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE 
EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc – 50411765120138272729, que lhe move A FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL, 
bem como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S). 
20130053297, inscrita em 21/01/2010, referente ao TXL-FUNC; 20130053298, inscrita em 21/01/2010, referente ao TXL-
SANIT; cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 2.539,12 (Dois Mil e Quinhentos e Trinta e 
Nove 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 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, 9 de julho de 2021. (AS) 
Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
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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 dos sócios: EWERTON CARVALHO FIGUEROA CPF/CNPJ: 65607988449 e HUMBERTO 
CARVALHO FIGUEROA, CPF/CNPJ: 29231035487, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome 
conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc 50376828120138272729, que lhe 
move A FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL, bem como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) 
Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S). 20130025941, inscrita em 21/01/2010, referente ao TXL-FUNC; 20130025942, inscrita em: 
03/01/2011, referente ao TXL-SANIT cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 2.301,56 (Dois Mil 
e Trezentos e Um Reais e Cinquenta e Seis Centavos), que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, 
garantir (em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que 
assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens 
oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a 
parte executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, 
para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado 
na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 9 de 
julho de 2021. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651 
 

PARAÍSO 
1ª vara criminal 

Editais de intimações de sentença com prazo de 60 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA 
Prazo: 60(sessenta) dias 
 Autos de Ação Penal: 00040977320208272731 Chave: 770428658120 
Acusado: NATANAEL SOUZA DE ASSIS e  ARMANDO BARBOSA FERREIRA 
RENATA DO NASCIMENTO E SILVA Juíza de Direito Titular da Única Vara Criminal desta Comarca de Paraíso do 
Tocantins/TO, na forma da lei etc...FAZ SABER a todos os que o presente Edital com o prazo de 60 (sesseenta) dias virem, ou 
dele tiverem conhecimento, que neste Juízo corre em seus trâmites legais, um processo crime em que o Ministério Público do 
Estado do Tocantins, como autor, move contra o sentenciado NATANAEL SOUZA DE ASSIS, (acusado) brasileiro, nascido em 
09/05/1997, natural de Paraíso do Tocantins/TO, filho de Maria Alda Souza de Assis e de Sansão Gomes de Assis, inscrito no 
CPF 070.727.771-05, residente na Avenida São Paulo, n. 1058, Jardim Paulista, Paraíso do Tocantins/TO ou Chácara Paciência, 
PA-Palmeirinha, Divinópolis do Tocantins/TO, o qual se encontra em lugar incerto e não sabido, conforme certificou o Senhor 
Oficial de Justiça incumbido da diligência, fica INTIMADO do inteiro teor da SENTENÇA ABSOLUTÓRIA, exarada nos autos 
epigrafados , cuja parte dispositiva restou assim transcrita: Ante o exposto e considerando o que dos autos consta JULGO 
IMPROCEDENTE a pretensão punitiva do Estado para, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, 
ABSOLVER NATANAEL SOUZA DE ASSIS e ARMANDO BARBOSA FERREIRA, qualificados nos autos, en relação ao delito de 
roubo tentado narrado na exordial acusatória. Para conhecimento de todos é passado o presente edital, cuja 2ª via fica afixada 
no local de costume. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Paraíso do Tocantins/TO, aos 01 de julho de 2021. Eu 
(Edimilson Cosme dos Santos-Servidor Judiciária) que digitei e subscrevi. RENATA DO NASCIMENTO E SILVA Juíza de Direito 
 

2ª vara cível, família e sucessões 

Editais de citações com prazo de 20 dias 
Autos: 0006116-86.2019.8.27.2731  - Ação de divórcio litigioso 
Requerente: F. M. da S. 
Advogado: Dr. José Erasmo Pereira Marinho OAB-TO 1132 
Requerida: M. A. da S. 
Adriano Gomes de Melo Oliveira, MMº Juiz de Direito da vara de família, sucessões e infância e juventude desta Comarca de 
Paraíso do Tocantins, Estado do Tocantins, na forma da lei, etc... Objeto/Finalidade: Citar a requerida M. A. da S; brasileira, 
doméstica, residente e domiciliada em lugar incerto e não sabido; para tomar ciência da existência desta ação, bem como, caso 
queira, no prazo de até 15 (quinze) dias, contestar o(s) pedido(s), sob pena de lhe ser decretada a revelia e confissão quanto a 
matéria fática, resguardados os direitos indisponíveis envolvidos. DESPACHO: Esse processo não conta com incapaz ou bens a 
serem partilhados, dizendo respeito unicamente ao DIVÓRCIO.Destarte, antes de deferir o pedido de citação por edital 
DETERMINO QUE PROCEDA AESCRIVANIA A CONSULTA JUNTO AO SISTEMA SIEL E OFICIE-SE À RECEITA FEDERAL A 
FIM DELOCALIZAR O ENDEREÇO E/OU INFORMAÇÃO ACERCA DE EVENTUAL VÍNCULO EMPREGATÍCIODA 
REQUERIDA.LOCALIZADO O ENDEREÇO DA REQUERIDA , proceda-se à sua CITAÇÃO para tomar ciência da existência 
desta ação, bem como, caso queira, no prazo de até 15 (quinze) dias, contestar o(s) pedido(s), sobpena de lhe ser decretada a 
revelia e confissão quanto a matéria fática, resguardados os direitos indisponíveis envolvidos (arts. 695, caput, 335, CPC).CASO 
O ENDEREÇO NÃO SEJA LOCALIZADO , EXPEÇA-SE EDITAL DE CITAÇÃO, com prazo de 30(trinta) dias úteis contados da 
data da primeira publicação. PUBLIQUE-SE no sítio do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins e na plataforma de editais do 
CNJ (CPC, art. 257, II).Em caso de não apresentação da contestação no prazo, NOMEIO como curadora especial para defender 
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os interesses do demandado citado por edital a Defensoria Pública do Estado do Tocantins, nos termos do art.72, II do 
NCPC.INTIME-SE a curadora da nomeação, CONCEDENDO-LHE vistas ao processo pelo prazo legal (CPC, art.186).Após, 
conclusos.Cumpra-se.INTIMEM-SE. CITEM-SE. CUMPRA-SE.Paraíso (TO), data certificada pelo sistema.Esmar Custódio 
Vêncio FilhoJuiz de Direito. DESPACHO 2: Nestes autos foram realizadas pesquisas pra obtenção do endereço da parte 
requerida junto ao SIEL (ev.5) e à Receita Federal (ev.9), restando infrutíferas as tentativas de citação (ev.25). Proceda, pois, a 
assessoria à consulta ao SISBAJUD. Em sendo obtido novo endereço, prossiga-se à citação da parte requerida para que tome 
ciência da existência desta ação, bem como para, caso queira, contestar o pedido no prazo de 15 dias, sob pena de lhe ser 
decretada a revelia e confissão quanto a matéria fática, resguardados os direitos indisponíveis envolvidos (arts. 695, caput, 334, 
335, I e II, e 344, CPC). Não sendo localizado novo endereço ou não sendo localizada parte, OFICIE-SE ao Instituto Nacional do 
Seguro Social – INSS, requisitando-se informações acerca do endereço do executado, bem assim de vínculos empregatícios, 
caso em que deverá informar também os dados do empregador, no prazo de 15 dias. Com o atendimento, em sendo informado 
novo endereço, prossiga-se à citação na forma já determinada. Caso a requerida não seja encontrada e, tendo em vista as 
diligências acima empreendidas e, mais, que o pedido autoral é tão somente para a dissolução do vínculo matrimonial, sendo 
suficiente apenas a manifestação de uma das partes nesse sentido, inexistindo bens ou dívidas a serem partilhadas e ausente 
qualquer interesse de incapaz, DEFIRO, desde já, a citação/intimação, nos moldes já determinados, via edital com prazo de 20 
dias. Transcorrido o prazo, não havendo contestação espontânea, NOMEIE-SE curador especial à parte citada via edital, um dos 
defensores públicos que atuam nesta Vara, a quem os autos devem seguir com vista, para manifestação, na forma e prazo 
legais. Após, dê-se vista dos autos à parte autora para que, no prazo de até 15 dias, se manifeste, seguindo os autos conclusos. 
Paraíso do Tocantins/TO, data certificada pelo sistema. Dado e Passado no Juízo da 2ª Vara cível de Paraíso do Tocantins, TO, 
aos 08 de julho de 2021. Eu, _______Miguel da Silva Sá, Técnico Judiciário, digitei. Adriano Gomes de Melo Oliveira – Juiz de 
Direito Titular. CERTIDÃO: Certifico e dou fé que nesta data publiquei uma via deste no placar do Fórum Local. Em 
_____/_______/______Porteira dos Auditórios. 
 

PEDRO AFONSO 
1ª escrivania cível 

Editais de citação 
EDITAL DE CITAÇÃO (Prazo de 30 dias) 
A Doutora LUCIANA COSTA AGLANTZAKIS, Juíza de Direito da Vara Cível desta Comarca de Pedro Afonso, Estado do 
Tocantins, na forma da lei, etc. Faz saber a todos quantos o presente EDITAL DE CITAÇÃO ou dele conhecimento tiverem, que 
tramita por este Juízo e Cartório de Família, Sucessões, Infância, Juventude e Cível, a seguinte Ação e dados abaixo transcrito: 
AUTOS nº:    50002464720118272733, AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial, REQUERENTE: LIQUIGÁS DISTRIBUIDORA 
S/A (NOVA DENOMINAÇÃO DE AGIP DO BRASIL S/A) REQUERIDO:     MARIA DE LOURDES BARCELOS SILVA - 
ME.  FINALIDADE: CITAÇÃO do Sr. MARIA DE LOURDES BARCELOS SILVA - ME brasileira, CNPJ sob o n.º 33.266.032/0001-
92, residente e domiciliado em local incerto e não sabido, dos termos da presente ação, e para querendo contestar a ação no 
prazo legal, sob pena de serem tidos como verdadeiros os fatos articulados na inicial. 1. DEFIRO o pedido de citação editalícia, 
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 (NCPC, art. 
258). 2. 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 (NCPC, art. 
257, II). PUBLIQUE-SE, ainda, em jornal de ampla circulação (NCPC, art. 257, parágrafo único). 3. Em caso de não 
comparecimento da parte, NOMEIO como curador especial para defender os interesses do(s) requerido(s) citado(s) por edital, a 
Defensoria Pública do Estado do Tocantins, nos termos do art. 72, II do NCPC. 4. INTIME-SE o curador da presente nomeação, 
CONCEDENDO-LHE vistas ao processo pelo prazo legal (NCPC, art. 186). 5. INTIME-SE. CUMPRA-SE. Pedro Afonso-TO., data 
no sistema. LUCIANA COSTA AGLANTZAKIS Juíza de Direito.  CERTIDÃO-  Certifico e dou fé que afixei o Edital no Placard do 
Fórum local.      Pedro Afonso-TO, ___/___/2020. Adelaide Pereira da Silva – Técnica Judiciária-Matrícula 352713. 
 

PONTE ALTA 
1ª escrivania criminal 

Editais 
EDITAL DE INTIMAÇÃO. 
 
O Doutor William Trigilio da Silva, MM. Juiz de Direito desta Comarca de Ponte Alta do Tocantins/TO., na forma da Lei, etc.FAZ 
SABER a todos quanto o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo e Escrivania Criminal, 
processam-se a Ação Penal de  n.º 0000549-59.2019.8.27.2736, tendo como parte autora MINISTÉRIO PÚBLICO em 
desfavor JURANDI PEREIRA REIS, sendo o presente para INTIMAR o réu JURANDI PEREIRA REIS, brasileiro, solteiro, 
lavrador, nascido aos 19/06/1982, portador do CPF nº 705.071.811,40, filho de Maria Pereira Noleto residente e domiciliado em 
local incerto e não sabido para comparecer perante este Juízo, sitò Rua Barão do Rio Branco, Setor Aeroporto, Fórum de Ponte 
Alta do Tocantins/TO., para AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO designa para 18/08/2021 às 08:30:00HS. E para que 
chegue ao conhecimento dos interessados e ninguém alegue ignorância, mandou expedir o presente Edital o qual deverá ser 
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publicado uma vez no Diário da Justiça do Estado e afixado no átrio do Fórum local. DADO E PASSADO nesta cidade e 
Comarca de Ponte Alta/TO, aos 07/07/2021. Eu,Anísia Aires Pimenta Neta, Servidor de Secretaria, digitei e subscrevo. 
 

Editais de citações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO.  
O Doutor William Trigilio da Silva, MM. Juiz de Direito desta Comarca de Ponte Alta do Tocantins/TO., na forma da Lei, 
etc.FAZ SABER a todos quanto o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo e Escrivania Criminal, 
processam-se a Ação de  n.º 0000235-16.2019.8.27.2736, tendo como parte autora MINISTÉRIO PÚBLICO em 
desfavor DELMON RIBIERO DE QUEIROZ, sendo o presente para INTIMAR o réu  DELMON RIBEIRO DE QUEIROZ, vulgo 
“Divino”, brasileiro, solteiro, nascido aos 11.07.1987 em Carolina/MA, filho de Ana Maria Ribeiro Santos e Gerozino Queiroz de 
Matos, residente e domiciliado em local incerto e não sabido para comparecer perante este Juízo sitò a Rua Barão do Rio 
Branco, s/n°, setor Aeroproto, Fórum de Ponte Alta do Tocantins/TO, para audiência de INSTRUÇÃO E JULGAMENTO a realizar 
-se em 18/08/2021 às 14:00. Fica consignado que a referida audiência realizará por videoconferência, devendo acessar o link 
disponibilidado nos autos evento 90.  E para que chegue ao conhecimento dos interessados e 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. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Ponte Alta/TO, aos 07 de julho de 2021. Eu,Adilma Aires Pimenta Silva 
Ribeiro, Servidor de Secretaria. 
 

Editais de intimações de sentença com prazo de 60 dias 
  
EDITALDE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 60 (SESSENTA DIAS), (CPP, artigo 392, § 1º). 
 O Doutor William Trigilio da Silva, MM. Juiz de Direito desta comarca de Ponte Alta do Tocantins/TO, na forma da Lei, etc. FAZ 
SABER a todos quanto o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo e Escrivânia Criminal, 
processam-se os Autos de Execução Penal, 0000126-70.2017.8.27.2736 (Sistema SEEU), tendo como executado REGINALDO 
RIBEIRO GOMES, brasileiro, convivente em união estável, vendedor autônomo, RG 180.056/SSP/TO, CPF 625.420.101-10, 
nascido em 11.02.1974, natural de Novo Acordo/TO, filho de Maria Ribeiro Gomes, em lugar, INCERTO E NÃO SABIDO, sendo 
para INTIMAR do inteiro teor da sentença de EXTINÇÃO da pena proferida nos presentes autos, tendo como advento a 
prescrição, conforme segue dispositivo a seguir; No caso em apreço, o réu foi condenado a 2 (dois) anos de reclusão, cuja 
sentença transitou em julgado para a acusação em 24 de fevereiro de 2017. Conforme inteligência do Diploma Penal, artigo 109, 
inciso V, a pena de 2 (dois) anos prescreve em 4 (quatro) anos. Desse modo, considerando que do trânsito em julgado da 
sentença (24 de fevereiro de 2017) até a presente data já transcorreram mais de 4 ( quatro) anos, tempo superior ao exigido pela 
lei para o reconhecimento da prescrição da pretensão executória, é imperioso reconhecer a extinção da punibilidade do acusado. 
Ante o exposto, DECLARO extinta a punibilidade em favor de REGINALDO RIBEIRO GOMES, em razão da ocorrência do 
instituto da prescrição da pretensão executória, nos termos do Estatuto Repressivo Criminal, artigo 107, inciso IV e artigo 109, 
inciso V c/c artigo 110, § 1º e artigo 112, inciso I, 1ª parte. Assinado eletronicamente pelo juiz WILLIAM TRIGILIO DA SILVA . 
Para que chegue ao conhecimento dos interessados e 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 Ponte Alta do Tocantins/TO, aos 05 de Julho de 2021. Eu, JOSÉ MARCOS TAVARES DE CASTRO, Análista 
Judiciário, digitei e subscrevo. Ponte Alta do Tocantins, 05 de julho de 2021. WILLIAM TRIGILIO DA SILVA Juíz de Direito 
 

PORTO NACIONAL 
1ª vara criminal 

Editais de citações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO 
Prazo de 15 dias 
O Doutor ALESSANDRO HOFMANN TEIXEIRA MENDES, Juiz de Direito? da 1ª Vara Criminal da Comarca de Porto 
Nacional/TO, na forma da Lei, etc. Faz saber a todos os que o presente edital virem, ou dele conhecimento tiverem, que neste 
juízo corre seus trâmites legais, processo crime nº. 00000839120218272737 - justiça pública desta comarca – como autora, 
move contra FELIPE DIAS BORGES, brasileiro, solteiro, nascido em 13/11/2000, filho de Rita Dias dos Santos, encontrando-se 
em lugar incerto e não sabido, fica então citado da presente ação pelo presente, para responder a acusação, por escrito, no 
prazo de dez (10) dias, nos termos dos artigos 396 e 396-a, ambos do cpp, com a nova redação dada pela lei 11.719/08. Caso 
não tenha condições de constituir defensor, o réu deverá procurar a Defensoria Pública local, das 8 às 11h.Para conhecimento 
de todos é passado o presente, cuja 2ª via fica afixada no “Placar” do Fórum. Dado e passado em Porto Nacional/TO, 
09/07/2021. Alessandro Hofmann T. Mendes- Juiz de Direito. 
 

Vara de família, sucessões, infância e juventude 

Editais de publicações de sentenças de interdição 
Interdição Nº 0001230-55.2021.8.27.2737/TO 
  
 



ANO XXXIII-DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 4998 PALMAS-TO, SEXTA-FEIRA, 09 DE JULHO DE 2021 26 

 

 
 

AUTOR: LINDINEI PEREIRA DA SILVA 
RÉU: ELAINE STEFANE PEREIRA ALVES 
EDITAL Nº 2929486 
EDITAL DE INTERDIÇÃO DE ELAINE STEFANE PEREIRA ALVES -3ª PUBLICAÇÃO 
A Doutora  HÉLVIA TÚLIA SANDES PEDREIRA, Juíza de Direito da Vara de Família, Sucessões, Infância e Juventude da 
Comarca de Porto Nacional, Estado do Tocantins, etc...FAZ SABER, a todos quantos o presente edital virem, ou dele 
conhecimento tiverem, que se processando por este Juízo e Cartório os termos da Ação de  INTERDIÇÃO E CURATELA de 
ELAINE STEFANE PEREIRA ALVES AUTOS Nº:0001230-55.2021.8.27.2737 requerida por LINDINEI PEREIRA DA SILVA 
decretou a interdição do(a) requerido(a) conforme se vê o final da sentença : DECISÃO . ...POSTO ISTO, JULGO 
PROCEDENTE O PEDIDO, DECRETANDO A INTERDIÇÃO DE ELAINE STEFANE PEREIRA ALVES NOMEANDO-LHE  
CURADOR (A) NA PESSOA DE LINDINEI PEREIRA DA SILVA COM FULCRO NOS ARTIGOS 1767 E SEGUINTES DO 
CÓDIGO CIVIL. INSCREVA-SE A PRESENTE SENTENÇA NO CARTÓRIO NO CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE 
PESSOAS NATURAIS DO DOMICILIO DO(A) INTERDITADO(A) (ART.1184 DO CPC E ARTS 29 V, 92 E 93 DA LRP) . ANOTE-
SE A INTERDIÇÃO NO REGISTRO DE NASCIMENTO. (ART. 107 DA LRP), EM DOIS DIAS, SERVINDO ESTA DE MANDADO. 
PRESTE-SE COMPROMISSO EM LIVRO PRÓPRIO NA FORMA DO ARTIGO 1187 DO CPC. OFICIE-SE O CARTÓRIO DE 
REGISTRO CIVIL DO DOMICÍLIO DO(A) INTERDITADO(A) PARA INSCRIÇÃO DA SENTENÇA DE INTERDIÇÃO, 
AVERBANDO-SE A SENTENÇA NO REGISTRO CIVIL DO(A) INTERDITADO(A). FALECENDO O(A) INTERDITADO(A), O(A) 
CURADOR(A) DEVERÁ COMPARECER EM CARTÓRIO, INFORMANDO O ÓBITO NO PRAZO DE CINCO DIAS, SOB AS 
PENAS DA LEI. OS PODERES DA CURATELA NÃO AUTORIZAM A ALIENAÇÃO DOS BENS DO(A) INTERDITADO(A). 
PUBLIQUE-SE NA IMPRENSA OFICIAL POR TRÊS VEZES, CONSTANDO DO EDITAL O(S) NOME(S) DO(A) 
INTERDITADO(A) E DO(A) CURADOR(A), A CAUSA DA INTERDIÇÃO E OS LIMITES DA CURATELA (ART.1.184 CPC). P.R.I. 
PORTO NACIONAL/TO, 10 DE JUNHO DE 2021. (A)  HÉLVIA TÚLIA SANDES PEDREIRA - JUIZA DE DIREITO". E para que 
ninguém  possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado e afixado na forma da lei. Comarca de Cidade 
de Porto Nacional, Cartório de Família, Sucessões, Infância e Juventude. Eu, Scheila Coeli Costa Colino- Servidora à Disposição, 
digitei.  HÉLVIA TÚLIA SANDES PEDREIRA  Juíza de Direito 

PUBLICAÇÕES PARTICULARES 
GURUPI 

2ª Vara Cível 
  
BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA Nº 0010127-93.2016.8.27.2722/TO AUTOR: BANCO BRADESCO S.A. 
RÉU: EDMON OLIVEIRA MARQUES NETO - EIRELI – ME EDITAL Nº 185115 EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 20 
DIAS. O Doutor NILSON AFONSO DA SILVA, meritíssimo Juiz de direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Gurupi, no exercício 
de suas atribuições legais etc. Faz saber a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que por este 
Juízo e Escrivania do 2º Cível, processam-se os autos n.º 0010127-93.2016.8.27.2722, de Ação de Busca e Apreensão em 
Alienação Fiduciária requerida por BANCO BRADESCO S.A. em face de EDMON OLIVEIRA MARQUES NETO - EIRELI - 
ME, e por este meio CITA o(a) requerido(a) Edmon Oliveira Marques Neto - Eireli - ME, pessoa jurídica de direito privado, 
inscrita no CNPJ sob o n. 18.827.362/0001-16, atualmente em lugar incerto ou não sabido, para, querendo, contestar a ação 
no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de confissão e revelia. ADVERTÊNCIA: Não sendo contestada a ação presumir-se-ão 
como verdadeiros os fatos narrados pela autora na inicial, nos termos dos artigos 334 e 344 do NCPC. OBSERVAÇÃO: Fica a 
parte ciente que o acesso ao processo será através da Chave n.º 725515715216, no site www.tjto.jus.br, no link E-PROC, 
sendo desnecessário encaminhamento de cópia impressa da petição inicial e documentos, nos termos da Instrução 
Normativa nº 01 - PRESIDÊNCIA/ASPRE DE 29/02/2016. 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 19 
de FEVEREIRO de 2020. Eu, Nilton de Sousa Figueira, Técnico Judiciário de 1ª Instância, digitei e subscrevo. Nilson Afonso da 
Silva Juiz de Direito 

ARAGUAÍNA 
2ª Vara Cível 

  
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL Nº 0005161-72.2015.8.27.2706/TO AUTOR: BANCO BRADESCO S.A. RÉU: JOSÉ 
GOMES CAVALCANTE RÉU: PAULO ALEXANDRE GONÇALVES CAVALCANTE EDITAL Nº 2943613 CITAÇÃO - 
PAGAMENTO DÍVIDA - INTIMAÇÃO - EMBARGOS O Juízo da 2ª Vara Cível de Araguaína, Estado do Tocantins, na forma da 
lei, FAZ SABER a todos quanto o presente Edital de Citação, com prazo de 30 (trinta) dias, virem e dele conhecimento tiverem, 
que se processa por este Juízo da 2ª Vara Cível, o feito da Execução de Título Extrajudicial, protocolo nº 0005161-
72.2015.8.27.2706 e chave do processo nº 175518865015, ajuizada entre as partes acima nominadas, e que por este meio 
CITA-SE a parte executada/requerida JOSÉ GOMES CAVALCANTE, brasileiro, casado, autônomo e PAULO ALEXANDRE 
GONÇALVES CAVALCANTE , brasileiro, solteiro, agricultor, atualmente em lugar incerto ou não sabido, por todos os termos da 
ação, para que no prazo de 03 (três) dias efetue o pagamento do valor total da dívida, no montante de R$ 227.286,82 (duzentos 
e vinte e sete mil, duzentos e oitenta e seis reais e oitenta e dois centavos), acrescido de correção monetária, das custas, das 
despesas processuais e dos honorários advocatícios, ou, em igual prazo, nomeie bens passíveis de penhora, sob pena de não o 
fazendo ser penhorados livremente bens que bastem a garantir a execução, dívidas estas representadas Cédula Rural 
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Hipotecária nº 201105092 - contrato nº 36.773 -, cujo valor financiado foi de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), a ser pago em 
05 (cinco) parcelas anuais de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) cada, com o primeiro vencimento em 15 de fevereiro de 2012 e 
o último em 15 de fevereiro de 2016. INTIMA-SE a parte executada/requerida acima nominada para, NO PRAZO DE 15 
(QUINZE) DIAS ÚTEIS (NCPC, art. 915); (i) oferecer EMBARGOS; ou, (ii) reconhecendo o crédito do exequente e, comprovando 
o depósito de 30% (trinta por cento) do valor em execução, inclusive custas e honorários de advogado, REQUERER seja 
admitido PAGAR O RESTANTE EM ATÉ 06 (SEIS) PARCELAS MENSAIS, acrescidas de correção monetária e de juros de 1% 
(um por cento) ao mês. Tudo em conformidade com respeitável despacho do evento 123. E para que ninguém possa alegar 
ignorância, mandou expedir o presente edital, o qual será publicado no Diário da Justiça e duas (2) vezes em jornal de 
circulação local, além de ser afixado no placar do Fórum local. Ressalva-se que a publicação será feita apenas em órgão oficial 
quando a parte for beneficiária da gratuidade da justiça. DADO E PASSADO nesta Cidade e Comarca de Araguaína, Estado do 
Tocantins, aos onze dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e um (11/06/2021). Eu, Waldimeire Marinho Apinagé, 
Técnico Judiciário, que conferi e digitei. 

COLMÉIA 
  
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL Nº 0001831-04.2019.8.27.2714/TO 
AUTOR: BANCO DO BRASIL SA 
RÉU: MARIA DILZA CARVALHO PEREIRA LEITE 
RÉU: MANOEL BEZERRA SANTOS 
RÉU: JOSÉ DA SILVA LEITE 

EDITAL Nº 2990135 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 20 DIAS 
AUTOS: 0001831-04.2019.8.27.2714 
CHAVE DO PROCESSO: 568919170419 
RQUERENTE: BANCO DO BRASIL SA 
REQUERIDO: MARIA DILZA CARVALHO PEREIRA LEITE, MANOEL BEZERRA SANTOS e JOSÉ DA SILVA LEITE 
VALOR DA CAUSA: 124.804,10 (CENTO E VINTE E QUATRO MIL OITOCENTOS E QUATRO REAIS E DEZ CENTAVOS). 
O Dr. MARCELO ELISEU ROSTIROLLA - MM. Juiz de Direito desta Comarca de Colméia, Estado do Tocantins, no uso de suas 
atribuições legais, na forma da lei, etc... 
 FAZ SABER a todos quantos podem interessar que por este juízo e respectiva escrivania se processam os termos da ação em 
epigrafe. O presente por FINALIDADE DE CITAR O EXECUTADO MANOEL BEZERRA SANTOS, CPF nº 964.018.261 - 34, 
estando em lugar incerto e não sabido, dos termos da presente ação, e que, querendo, apresentar sua defesa no prazo legal e 
ainda para CITAR o Executado para, no prazo de 03 (três) dias, contados da citação, efetuar o pagamento do débito em 
execução, bem como para, querendo, oferecerem Embargos à Execução, no prazo legal. No caso de integral pagamento no 
prazo de 3 (três) dias, a verba honorária será reduzida pela metade, conforme Decisão contida nos presentes auto. DADO E 
PASSADO nesta cidade e Comarca de Colméia, aos dezoito dias do mês de Junho de 2021. (18/06/2021). EU,_______Antonia 
da Silva Gomes, Técnica Judiciária,  o digitei e subscrevo. 

SEÇÃO ADMINISTRATIVA 

PRESIDÊNCIA 
Decretos 

Decreto Judiciário Nº 432, de 9 de julho de 2021 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS e a CORREGEDORA-GERAL DA JUSTIÇA DO 
ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e de acordo com o contido no artigo 12 do Regimento Interno 
desta Corte,  
CONSIDERANDO que, na data de hoje, 09 de julho de 2021, ocorreu o falecimento do magistrado Nelson Rodrigues da Silva; e 
CONSIDERANDO os relevantes serviços por ele prestados ao Poder Judiciário do Estado do Tocantins, desde a data do seu 
ingresso na magistratura tocantinense em 10 de abril de 2002; 
RESOLVEM: 
Art. 1º Declarar luto oficial no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, por 3 (três) dias, em sinal de pesar pelo 
falecimento do magistrado Nelson Rodrigues da Silva, titular da Comarca de Araguaçu, ocorrido na madrugada de 09 de julho de 
2021. 
Art. 2º Durante o período citado no artigo anterior, as bandeiras das sedes do Poder Judiciário deverão ser hasteadas a meio 
mastro, como homenagem pelo seu trabalho e dedicação. 
Art. 3º Este Decreto Judiciário entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 
Presidente 

  
Desembargadora ETELVINA MARIA SAMPAIO FELIPE 

Corregedora-Geral da Justiça 
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Resoluções 
Resolução Nº 18, de 7 de julho de 2021 
Dispõe sobre a Política de Gestão de Riscos do Poder Judiciário do Estado do Tocantins. 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e regimentais, 
CONSIDERANDO que a atuação do Poder Judiciário envolve gerenciar fatores de riscos diversos que podem ter impacto no 
alcance dos objetivos organizacionais, comprometendo sua missão, a segurança da instituição e das pessoas e sua imagem; 
CONSIDERANDO que a adequada gestão do risco é condição para a efetiva implementação da estrutura de controle interno, 
contribuindo para o uso eficiente, eficaz e efetivo de recursos públicos; 
CONSIDERANDO as recomendações das melhores práticas internacionais que tratam da gestão de riscos corporativos, como 
ABNT NBR ISO 31000:2018 (Gestão de Riscos - diretrizes para a implementação); 
CONSIDERANDO o Referencial Básico de Gestão de Riscos e o Manual de Gestão de Riscos do Tribunal de Contas da União 
(TCU); 
CONSIDERANDO o constante no Manual de Gestão de Riscos do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), onde afirma que “a 
implementação do gerenciamento de riscos deve ser feita para aprimorar os resultados organizacionais da unidade”; 
CONSIDERANDO as recomendações atinentes à gestão de riscos na administração pública constantes de diversos acórdãos do 
TCU como os de nº 2.467/2013, 1.220/2015, 1.294/2015, 2.524/2015 e 2.743/2015, todos do Plenário; 
CONSIDERANDO a decisão do Tribunal Pleno desta Corte na 9ª Sessão Virtual Administrativa, realizada de 1º a 7 de julho de 
2021, constante no processo SEI nº 19.0.000024429-8, 

RESOLVE: 
CAPÍTULO I 

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
Art. 1º Instituir a política de Gestão de Riscos do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, com objetivo de estabelecer princípios, 
objetivos, diretrizes, estrutura e responsabilidades a serem observadas no processo de gestão de riscos, nos níveis estratégico, 
tático e operacional. 
Parágrafo único. A política de gestão de riscos integra a governança institucional do Poder Judiciário do Estado do Tocantins. 
Art. 2º Para os fins desta Resolução considera-se: 
I - política de gestão de riscos: declaração de intenções e critérios gerais relacionados aos princípios, conceitos, diretrizes, níveis 
e estrutura da gestão de riscos, assim como do estabelecimento de responsabilidades; 
II - risco: possibilidade de que um evento afete positiva ou negativamente os objetivos do Tribunal de Justiça do Estado do 
Tocantins (TJTO) nos níveis estratégico, tático e operacional; 
III - risco inerente: é aquele ao qual a organização está exposta quando não são estabelecidas nem adotadas medidas para 
alterar a probabilidade ou o impacto dos eventos; 
IV - mapa de riscos: representação formal na qual são registrados os riscos identificados, considerando as probabilidades e os 
impactos, de forma a permitir a definição das ações necessárias ao seu gerenciamento; 
V - gestão de riscos: processo contínuo, aplicado a toda a organização, que consiste no desenvolvimento de um conjunto de 
ações destinadas a identificar, analisar, avaliar, priorizar, tratar e monitorar eventos em potencial, capazes de afetar o 
cumprimento dos objetivos organizacionais; 
VI - probabilidade: possibilidade de ocorrência do risco; 
VII - impacto: efeito resultante da ocorrência do risco; 
VIII - nível de risco: magnitude do risco, que é expressa pelo produto das variáveis impacto e probabilidade; 
IX - apetite a risco: nível de risco que a organização está disposta a aceitar para atingir os objetivos identificados no contexto 
analisado; 
X - tolerância a risco: margem que a Administração permite aos gestores de suportar o impacto de determinado risco em troca de 
benefícios específicos, ainda que esse risco seja superior ao apetite a risco determinado pela organização; 
XI - controle: providência que modifica o risco, incluindo qualquer processo, política, dispositivo, prática ou ação; 
XII - gestor de riscos: servidor com responsabilidade e autoridade para gerenciar riscos no âmbito e escopo da sua respectiva 
atuação. 

CAPÍTULO II 
DOS PRINCÍPIOS 

Art. 3º A política de gestão de riscos observará os seguintes princípios: 
I - proteção dos valores organizacionais; 
II - melhoria contínua da organização; 
III - visão sistêmica; 
IV - qualidade e tempestividade das informações; 
V - abordagem explícita da incerteza; 
VI - transparência; 
VII - dinamismo e interatividade; 
VIII - alinhamento à gestão estratégica; 
IX - integração. 
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CAPÍTULO III 
DAS DIRETRIZES 

Art. 4º O processo de gestão de riscos observará às seguintes diretrizes: 
I - ser parte dos processos organizacionais; 
II - ser parte da tomada de decisões; 
III - ser sistemático, estruturado e oportuno; 
IV - ser baseado nas melhores informações disponíveis; 
V - considerar fatores humanos e culturais; 
VI - ser transparente e inclusivo; 
VII - ser dinâmico, interativo e capaz de reagir às mudanças tempestivamente; 
VIII - contribuir para a melhoria contínua da organização. 

CAPÍTULO IV 
DOS OBJETIVOS 

Art. 5º São objetivos da política de gestão de riscos: 
I - apoiar a governança; 
II - aprimorar o processo de tomada de decisão com o propósito de incorporar a visão de riscos em conformidade com as 
melhores práticas; 
III - melhorar a alocação de recursos; 
IV - aprimorar os controles internos; 
V - alinhar a tolerância a risco à estratégia adotada; 
VI - contribuir para a sustentabilidade e a acessibilidade das atividades organizacionais; 
VII - resguardar a Administração Superior e os demais gestores do TJTO quanto à tomada de decisão e à prestação de contas. 

CAPÍTULO V 
DA ESTRUTURA E COMPETÊNCIAS 

Art. 6º Integram a estrutura da governança de gestão de riscos: 
I - o Tribunal Pleno; 
II - o Presidente do Tribunal de Justiça; 
III - os líderes do planejamento estratégico; 
IV - o Diretor-Geral; 
V - a Diretoria do Controle Interno; 
VI - a Coordenadoria de Gestão Estratégica, Estatística e Projetos; 
VII – o Comitê de Gestão Riscos; 
VIII - os gestores de riscos; 
Art. 7º Compete ao Presidente do Tribunal: 
I - submeter ao Tribunal Pleno as revisões da Política de Gestão de Riscos; 
II - submeter ao Tribunal Pleno o grau de apetite e tolerância a riscos; 
III - designar os membros do Comitê de Gestão de Riscos; 
IV - decidir sobre prioridades de atuação; 
V - patrocinar a cultura de gestão de riscos. 
Art. 8º Compete aos líderes do planejamento estratégico avaliar, monitorar e revisar os riscos estratégicos em conformidade com 
a governança da estratégia. 
Art. 9º Compete ao Diretor-Geral: 
I - aprovar os processos de trabalho que devem ter seus riscos gerenciados e tratados no âmbito tático e operacional, tendo em 
vista a dimensão dos prejuízos que possam causar; 
II - monitorar os riscos táticos e operacionais; 
Art. 10. Compete à Diretoria de Controle Interno: 
I - avaliar a política de gestão de riscos; 
II - avaliar se o processo e os planos de gestão de riscos estão de acordo com esta política; 
III - avaliar a eficácia dos controles internos da gestão, implementados para mitigar os riscos, bem como outras respostas aos 
riscos avaliados; 
IV - acompanhar de forma sistemática a gestão de riscos para garantir sua eficácia e o cumprimento de seus objetivos; 
V - reportar à Presidência os resultados das avaliações de riscos, assim como o estágio de realização das ações para seu 
tratamento.  
Art. 11. Compete à Coordenadoria de Gestão Estratégica, Estatística e Projetos: 
I - elaborar, em conjunto com o Comitê de Gestão de Riscos, a metodologia de gestão de riscos, bem como propor as 
atualizações necessárias; 
II - monitorar, em conjunto com Comitê de Gestão de Riscos o processo de gestão de riscos estratégicos; 
III - estimular, em conjunto com o Comitê de Gestão de Riscos, a adoção da cultura de gestão de riscos em todo o Poder 
Judiciário do Estado do Tocantins; 
IV - coordenar o processo de gestão de riscos no nível estratégico; 
V - prestar apoio técnico aos gestores para que utilizem a metodologia de gestão de riscos de forma eficaz; 
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VI - dar suporte e auxiliar no mapeamento dos processos de trabalho que terão os riscos monitorados. 
Art. 12. Compete ao Comitê de Gestão de Riscos do Poder Judiciário do Estado do Tocantins: 
I - propor a revisão da Política de Gestão de Riscos ao Presidente; 
II - propor o adequado grau de apetite e tolerância a riscos ao Presidente; 
III - monitorar a execução da Política de Gestão de Riscos; 
IV - dar suporte metodológico à implantação e operacionalização do gerenciamento de riscos; 
V - propor ações de sensibilização e capacitação sobre gestão de riscos; 
VI - fomentar práticas de gestão de riscos; 
VII - elaborar e analisar periodicamente o mapa de riscos; 
VIII - sugerir ao Presidente prioridades de atuação. 
Art. 13. Compete ao Gestor de Riscos: 
I - gerir os riscos sob sua responsabilidade relativos a processos, projetos e iniciativas, de acordo com o contexto organizacional 
da gestão de riscos; 
II - gerenciar os riscos inerentes aos processos de trabalho sob sua responsabilidade, de forma a mantê-los em nível de 
exposição aceitável; 
III - elencar os riscos e sugerir ao Comitê quais deverão ser priorizados para tratamento; 
IV - elaborar o mapa de riscos e submeter ao Comitê de Gestão de Riscos; 
V - elaborar e implementar planos de ação para tratamento dos riscos inerentes, definindo as ações a serem implementadas, 
bem como o prazo de implementação e avaliação dos resultados obtidos; 
VI - comunicar ao Comitê novos riscos que impactem seus processos; 
VII - executar as medidas de controle relacionadas ao risco identificado nos seus processos; 
VIII - reportar ao Comitê situações que, eventualmente, extrapolem à sua competência e capacidade para gerenciamento. 
Art. 14. A gestão de riscos é parte dos processos de trabalho e iniciativas do Poder Judiciário do Estado do Tocantins e deve ser 
observada pelos magistrados, servidores e demais envolvidos nos processos. 

CAPÍTULO VI 
DO PROCESSO DE GESTÃO DE RISCOS 

Art. 15. O processo de gestão de riscos será composto das seguintes fases: 
I - estabelecimento do contexto: definição dos parâmetros externos e internos essenciais à estratégia do TJTO; 
II - identificação dos riscos: inventário e descrição dos eventos que possam impactar o alcance dos objetivos do TJTO; 
III - análise dos riscos: compreensão da natureza do risco e determinação do respectivo nível de risco mediante a combinação da 
probabilidade de sua ocorrência e dos impactos possíveis; 
IV - avaliação dos riscos: comparação dos resultados da análise de riscos com os critérios de risco a fim de determinar se o risco 
é aceitável; 
V - tratamento dos riscos: seleção e implementação de um ou mais controles em resposta aos riscos; 
VI - monitoramento: acompanhamento e análise crítica quanto à efetividade de todas as fases do processo de gestão de riscos e 
controles; 
VII - comunicação: manutenção de fluxo constante de informações entre as partes interessadas durante todas as fases do 
processo de gestão de riscos e controles. 
§ 1º As ações de tratamento deverão explicitar as iniciativas propostas, os responsáveis pela implementação, os recursos 
requeridos e o cronograma sugerido. 
§ 2º A descrição detalhada das fases enumeradas nos incisos deste artigo, bem como os procedimentos e os instrumentos 
necessários ao processo, serão definidos na metodologia de gestão de riscos. 
Art. 16. O ciclo do processo de gestão de riscos deve ser executado periodicamente pelo gestor de riscos responsável, 
observando-se o prazo máximo de 2 (dois) anos. 
Art. 17. A política de gestão de riscos e controles abrange as seguintes categorias de riscos: 
I - estratégico: categoria associada à tomada de decisão que pode afetar o alcance dos objetivos da organização; 
II - operacional: categoria associada à ocorrência de perdas ou ganhos de produtividade, ativos e orçamentos, resultantes do 
impacto em processos internos, estrutura, pessoas, sistemas e tecnologia, bem como às ocorrências resultantes de eventos 
externos; 
III - comunicação: categoria associada aos eventos que podem afetar a disponibilidade de informações para a tomada de 
decisões e o cumprimento das obrigações de accountability (prestação de contas às instâncias controladoras e à sociedade); 
IV - conformidade: categoria associada ao cumprimento de princípios constitucionais, legislações específicas ou 
regulamentações externas aplicáveis ao negócio, bem como de normas e procedimentos internos; 
V - orçamento: categoria associada às hipóteses em que a execução financeira difere do planejamento orçamentário; 
VI - imagem: categoria associada às ações que podem impactar a reputação do Poder Judiciário Tocantinense perante a 
sociedade; 
VII - sustentabilidade: categoria associada às ações que podem impactar o tripé da sustentabilidade (social, ambiental e 
econômico); 
VIII - acessibilidade: categoria associada às ações que podem impactar na acessibilidade do Poder Judiciário Tocantinense. 
Parágrafo único. Deverão ser considerados, para fins de categorização e classificação, tanto os riscos internos quanto os riscos 
externos à organização. 
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CAPÍTULO VII 
DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 18. Os casos não previstos nesta Resolução serão decididos pelo Presidente do Tribunal de Justiça. 
Art. 19. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 
Presidente 

 

DIRETORIA GERAL 
Decisões 

PROCESSO 21.0.000000844-0 

INTERESSADO DIRETORIA ADMINISTRATIVA 

ASSUNTO   

Decisão Nº 2766 / 2021 - PRESIDÊNCIA/DIGER/ASJUADMDG 
Trata-se de contratação de empresa especializada para lavar a seco e passar as becas utilizadas nas Sessões do Tribunal do 
Pleno, das Câmaras, nas sessões solenes, e ainda as bandeiras oficiais. 
Tendo em vista os fundamentos expendidos pela ASJUADMDG (evento 3789688) e, existindo disponibilidade orçamentária 
(evento 3760868), no exercício das atribuições conferidas pelo art.1º, inciso IX, do Decreto Judiciário 99/2013 (Publicado no 
Diário de Justiça 3045, de 07/02/2013), APROVO o Projeto Básico (evento 3513117) e revendo a Decisão acostada ao evento 
nº ,3789698 DECLARO A DISPENSA DE LICITAÇÃO, em razão do valor, de acordo com o art. 24, inciso II, da Lei 8.666/93, 
visando à contratação da empresa RODRIGUES E MATTIELLO LTDA, CNPJ: 41.298.148/0001-31 para fornecimento do 
material em referência, pelo valor total de R$ 8.270,00 (oito mil duzentos e setenta reais), conforme Proposta sob o 
evento 3788939. 
Encaminhem-se os autos sucessivamente à: 
1. SPADG para publicação desta decisão; 
2. DIFIN para emissão da respectiva Nota de Empenho. 
3. DCC para as providências de contratação. 
Concomitante, à DIADM/DSG para ciência e acompanhamento. 

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 

Portarias 
Portaria Nº 1636/2021 - PRESIDÊNCIA/DIGER/DIADM/DCC, de 05 de julho de 2021 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais, 
CONSIDERANDO o disposto no art. 67, §§ 1º e 2º da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993; 
CONSIDERANDO a necessidade de acompanhar e monitorar a execução de contratos celebrados entre o Tribunal de Justiça 
Tocantinense e fornecedores de bens e/ou serviços; 
CONSIDERANDO, ainda, o contrato nº 167/2021, referente ao Processo Administrativo 20.0.000016655-4, celebrado por este 
Tribunal de Justiça e a empresa Julean Decorações - Ltda, que tem por objeto a contratação de empresa para fornecimento e 
instalação de cortinas para atender às demandas do Poder Judiciário do Estado do Tocantins. 
RESOLVE: 
Art. 1º. Designar a servidora Jucilene Ribeiro Ferreira, matrícula nº 178532, como gestora do contrato nº 167/2021, e o servidor 
Tácio Rafael Soares de Carvalho, matrícula nº 2642012, como substituto, para, nos termos do “caput” do artigo 67 da Lei nº. 
8.666/93, conhecerem as obrigações mútuas previstas no instrumento de contratual, acompanhar e fiscalizar até a sua completa 
execução. 
Parágrafo único – Verificada a ocorrência de falta ou defeito na execução do contrato, a gestora notificará a contratada para 
regularização do apontamento, caso em que, não sendo atendido ou justificado, no prazo estabelecido, deverá informar à 
autoridade competente sobre o ocorrido, para fins de aplicação das penalidades. 
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 979/2021, de 09 de julho 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 2021/93834 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao servidor CEDIDO Júlio Cesar Vieira dos Anjos, Matrícula 357716, o valor de R$ 302,56, relativo 
ao pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 253,22, descontado o valor de R$ 77,27, conforme determina 
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o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Colinas do Tocantins-TO, no período de 09/07/2021 a 
10/07/2021, com a finalidade de realizar escolta militar da Corregedora-Geral da Justiça, Desembargadora Etelvina Maria 
Sampaio Felipe, conforme SEI nº 21.0.000004355-6.  

Art. 2º Conceder ao servidor CEDIDO Ademi Martins Sales, Matrícula 358078, o valor de R$ 302,56, relativo ao 
pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 253,22, descontado o valor de R$ 77,27, conforme determina o 
art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Colinas do Tocantins-TO, no período de 09/07/2021 a 
10/07/2021, com a finalidade de realizar escolta militar da Corregedora-Geral da Justiça, Desembargadora Etelvina Maria 
Sampaio Felipe, conforme SEI nº 21.0.000004355-6.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 980/2021, de 09 de julho 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 2021/93771 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao servidor Danillo Lustosa Wanderley, CHEFE DE DIVISÃO, Matrícula 187237, o valor de R$ 
225,29, relativo ao pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 253,22, descontado o valor de R$ 154,54, 
conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Goiatins-TO, no período de 
12/07/2021 a 13/07/2021, com a finalidade de Instalar dois kits (Rack + TV + Codec) de videoconfência na Comarca de Goiatins, 
conforme SEI 21.0.000015497-8.  

Art. 2º Conceder ao servidor CEDIDO Richard Capitanio, CHEFE DE SERVIÇO, Matrícula 354002, o valor de R$ 
225,29, relativo ao pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 253,22, descontado o valor de R$ 154,54, 
conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Goiatins-TO, no período de 
12/07/2021 a 13/07/2021, com a finalidade de Instalar dois kits (Rack + TV + Codec) de videoconfência na Comarca de Goiatins, 
conforme SEI 21.0.000015497-8.  

Art. 3º 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 951/2021, de 08 de julho de 2021 
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE ARAGUAÍNA, ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e na 
forma da lei,  
Considerando o disposto no artigo n° 91 da Lei Complementar nº 10/1996 c/c o artigo n° 86, do Estatuto dos Servidores 
Públicos, Lei 1.818/2007; 
Considerando o disposto no artigo n° 42, inciso I, alínea "c" da Lei Complementar n° 10/1996 e conforme solicitação contida no 
sistema eGESP, 
RESOLVE: 
Art. 1º Suspender as férias da servidora MARIA AUGUSTA BRANDAO FERREIRA, matrícula nº 352234, relativas ao período 
aquisitivo 2019/2020, marcadas para o período de 01 a 30/07/2021, a partir de 01/07/2021 até 30/07/2021, assegurado o 
usufruto dos dias remanescentes para o período de 07/01 a 05/02/2022, em razão de interesse da administração.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Fabiano Ribeiro 
Diretor do Foro 

 
PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 406/2021, de 08 de julho 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 férias, da servidora ROZILDETE ARRUDA VIEIRA MENESES, matrícula nº 106272, 
ocupante do cargo de ESCRIVÃO JUDICIAL, da unidade de lotação COMARCA DE COLINAS DO TOCANTINS - 2ª VARA 
CÍVEL, no período de 01/07/2021 a 11/07/2021;  
CONSIDERANDO a solicitação de substituição constante no protocolo nº 2021/93838; 
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RESOLVE: 
Art. 1º Designar o(os) servidor(es) listado(s) no Anexo I desta Portaria, para, sem prejuízo de suas funções, substituir o(a) 
servidor(a) afastado(a), com o consequente pagamento, após a certificação referente ao período da efetiva substituição.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.  

ANEXO 1 

Matrícula Nome Funcional Cargo Período 

353198 DEUSIVALDO PEREIRA DE ARAÚJO CEDIDO AO TJTO CEDIDO AO TJTO 01/07/2021 à 11/07/2021 

Publique-se. Cumpra-se. 
MARCELO LAURITO PARO 

DIRETOR DO FORO - 3ª ENTRÂNCIA  
 

ESMAT 
Editais 

EDITAL nº 48, de 2021 – SEI Nº  21.0.000015881-7 
  
  
O diretor geral da Escola Superior da Magistratura Tocantinense (ESMAT), no uso de suas atribuições, dispõe sobre as normas 
gerais para ingresso e participação no FORMAÇÃO DE FACILITADORES RESTAURATIVOS –TURMA IV, a se realizar no 
período de 16 de agosto a 25 de novembro de 2021, mediante as condições determinadas neste Edital e demais dispositivos 
legais aplicados à espécie, conforme segue: 
  
1. DADOS GERAIS 
Nome: Formação de Facilitadores Restaurativos –Turma IV 
Objetivo: Capacitar os participantes para atuarem como facilitadores e multiplicadores das práticas restaurativas, com enfoque 
teórico e prático, a fim de estruturar o programa restaurativo implementado pelo Tribunal de Justiça. 
  
Período de inscrições: As inscrições acontecerão no período de 16 a 23 de  julho de 2021. 
Inscrições:  

 As inscrições dos magistrados, servidores efetivos e/ou comissionados, conciliadores ou mediadores credenciados, 
lotados nos Cejuscs Polos descritos no item 2.1 deste edital, Servidores da Coordenadoria da Cidadania da Corregedoria 
Geral de Justiça; Membros do Comitê Gestor de Justiça Restaurativa do Poder Judiciário Tocantinense;Servidores 
lotados no Nupemec, deverão ser indicados no Processo SEI nº 21.0.000015881-7, devidamente encaminhado para 
cada unidade pelo Nupemec; 

  

  

 As vagas que não forem preenchidas pelo público-alvo poderão ser distribuídas de acordo com as solicitações 
encaminhadas ao Nupemec – pelo e-mail: nupemectjto@gmail.com –, que encaminhará à Secretaria Acadêmica da 
Esmat, via SEI, para as inscrições. 

  

 Após a inscrição na Secretaria Acadêmica Virtual da Esmat (SAV), será encaminhada relação dos inscritos com as 
informações necessárias à AJURIS para matrícula no sistema da referida Escola. 

  
  
Público-Alvo:  

 Magistrados, servidores efetivos e/ou comissionados, conciliadores ou mediadores credenciados, lotados nos Cejuscs 
Polos descritos na tabela item 2.1 abaixo; 

 As inscrições dos servidores do Sistema Socioeducativo de Palmas, Araguaína e Gurupi será indicado pela Secretaria 
Estadual de Cidadania e Justiça, via Ofício, à Coordenação do Nupemec, pelo e-mail nupemectjto@gmail.com, que 
encaminhará à Secretaria Acadêmica da Esmat, via SEI, para as inscrições; 
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 Servidores da Coordenadoria da Cidadania da Corregedoria Geral de Justiça; 

  

 Membros do Comitê Gestor de Justiça Restaurativa do Poder Judiciário Tocantinense; 

  
  
Carga horária: 72 horas 
Modalidade: EaD 
Local: Plataforma Virtual da AJURIS 
(ZOOM) 
Valor do curso, custeado pela Esmat, por 
aluno: O valor do curso será calculado após 

a conclusão das atividades, considerando-se os critérios de horas-aula,. 
  
2. VAGAS 
  
2.1 serão 25 vagas, assim distribuidas: 

  
CEJUSCs POLOS 

             
NÚMERO DE VAGAS 

Araguatins 1 

Arraias 2 

Colinas 2 

Dianópolis 2 

Guaraí 2 

Paraíso 2 

Porto Nacional 1 

Tocantinópolis 1 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA NÚMERO DE VAGAS 

Coordenadoria da Cidadania 1 

Nupemec 1 

Comitê Gestor de JR 2 

SISTEMA SOCIOEDUCATIVO – PALMAS NÚMERO DEVAGAS 

Centro de Atendimento Socioeducativo (CASE) 2 

Centro de Internação Provisória Masculina (CEIP) 1 

Centro de Internação Provisória Feminino (CEIP) 1 

SISTEMA SOCIOEDUCATIVO – ARAGUAÍNA NÚMERO DEVAGAS 

Unidade de Semiliberdade Masculino 1 

Centro de Internação Provisória de Santa Fé (CEIP NORTE) 1 

SISTEMA SOCIOEDUCATIVO – GURUPI NÚMERO DEVAGAS 

Centro de Internação Provisória (CEIP SUL) 1 

Unidade de Semiliberdade Masculino 1 

Total 25 

  
  
3. PRÉ-REQUISITOS  

  
3.1 Serem magistrados, servidores efetivos e/ou comissionados, conciliadores ou mediadores 
credenciados, lotados nos Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSCs) Polos 
das Comarcas de Araguatins; Arraias; Colinas do Tocantins; Dianópolis; Guaraí; Paraíso do Tocantins e 
Porto Nacional; 
  
3.2 Serem servidores da Coordenadoria da Cidadania da Corregedoria Geral de Justiça; 
  

 Servidores lotados no Nupemec; 

  

 Servidores do Sistema Socioeducativo de Palmas, Araguaína e Gurupi. 



ANO XXXIII-DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 4998 PALMAS-TO, SEXTA-FEIRA, 09 DE JULHO DE 2021 35 

 

 
 

3.3 Serem membros do Comitê Gestor de Justiça Restaurativa do Poder Judiciário Tocantinense; 
  
3.4 Serem servidores lotados no Nupemec; 
  
3.5 Serem servidores do Sistema Socioeducativo de Palmas, Araguaína e Gurupi. 
  

  
4 FREQUENCIA E AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM  
4.1 Os inscritos deverão participar das atividades programadas, conforme descrição no Item 5 deste Edital. 
  
4.2 A aferição de nota e aproveitamento dos alunos estará condicionada à frequência mínima de 75% de participação das 
atividades síncronas propostas no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) da AJURIS; frequência  na parte prática e realização 
de seis Círculos de Construção de Paz (estágio); 
  
4.3 A nota final será contabilizada a partir da soma das duas etapas do estágio, dividida por dois para obtenção da média; 
  
4.4 Se houver alteração no cronograma de desenvolvimento, ou no período de realização do curso, esta será comunicada por e-
mail. Para tanto, os alunos deverão atualizar seus e-mails e telefones de contato em seus perfis na Secretaria Acadêmica Virtual 
(SAV) e Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA); 
  
4.5 Todos os alunos estarão sujeitos às regras estabelecidas na Portaria nº 1.965, de 12 de setembro de 2018, e também às 
regras previstas no Edital próprio do curso. 
. 
  
5. CRONOGRAMA E CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

FORMAÇÃO DE FACILITADORES RESTAURATIVOS –TURMA IV 

CÍRCULOS DE CONSTRUÇÃO DE PAZ SITUAÇÕES MENOS COMPLEXAS 

ETAPA I 
TEÓRICO 

Professores 
Parte vivencial Rafaela Duso 
Parte Teórica: Afonso Armando Konzen e Leoberto Bracher 

Período De 16 a 20 de agosto de 2021 

Horário 
Das 8h às 12h – segunda à sexta – Aulas práticas vivenciais 
Das 18 às 19h – segunda à quinta – Aulas teóricas 
  

Conteúdo Programático 

Os Círculos de Construção de Paz são processos de diálogo que 
permitem a identificação e a compreensão das causas e necessidades 
subjacentes à convivência humana e a busca da sua transformação em 
atmosfera de segurança e respeito. O método, estruturado com base nos 
princípios e valores das práticas restaurativas e da cultura da paz, pode 
ser utilizado nos mais variados espaços de convivência social. Ajuda 
crianças, adolescentes, jovens e adultos a se conectar entre si, melhorar 
a comunicação e transformar conflitos em ações criativas e positivas. 
  
O encontro restaurativo, organizado com base nos processos circulares, 
propicia a criação de espaço em que prevalece a fala e a escuta 
qualificada. Possibilita abordar questões difíceis, pois promove a 
compreensão entre os participantes, previne dificuldades nos 
relacionamentos e ajuda na superação de conflitos interpessoais. Os 
processos circulares também podem ser usados na prevenção e na 
transformação de conflitos. Como prática, favorecem o pertencimento e a 
autorresponsabilização, fortalecem o senso de comunidade e promovem 
a cultura de paz. 
Voltado para aplicações práticas, o curso objetiva formar facilitadores de 
Círculos de Construção de Paz, além de sensibilizar lideranças para a 
utilização dos processos circulares em espaços institucionais, 
comunitários e acadêmicos. No curso, os participantes serão 
apresentados aos princípios e valores fundamentais aos processos 
circulares e a uma abordagem transformativa das dificuldades de 
convivência, bem como aos elementos estruturais necessários ao 
planejamento e à condução de Círculos, tendo como principal ferramenta 
didática a vivência do processo circular. 
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Objetivo Específico 

Ao final do curso, espera-se que os participantes sejam capazes de: 

a. Sensibilizar as lideranças dos espaços em que atuam sobre a 
importância da gestão da convivência com base na cultura de 
paz, da não violência e da educação em valores; 

b. Reconhecer-se como titular das competências necessárias ao 
desempenho da função de facilitador de Círculos de Construção 
de Paz para situações menos complexas; 

c. Utilizar a metodologia dos Círculos de Construção de Paz para 
aprimorar os processos de comunicação interna e para melhorar 
a qualidade na convivência laboral e dos relacionamentos 
funcionais nos ambientes de trabalho; 

d. Identificar as oportunidades de aplicação do círculo de 
construção de paz; 

e. Identificar, por meio das etapas do check-in e do check-out, o 
desenvolvimento do relacionamento intrapessoal, bem como a 
satisfação, ou não, das necessidades dos participantes; 

f. Valorizar a formação do facilitador como processo continuado 
que se realiza pelo compartilhamento do conhecimento e das 
experiências de forma colaborativa e supervisionada. 

Metodologia 
1. Natureza prático-vivencial – 20 horas-aula 
2. Abordagem teórica – 4 horas-aula 

Carga Horária 24 horas-aula 

ETAPA I – PRÁTICAS 

ETAPA I 
PRÁTICAS 

Professora Taynã Nunes Quixabeira 

Período De 23 de agosto a 20 de setembro de 2021 

Requisitos 

 Deverão ser realizados três Círculos de Construção de Paz 
menos complexos, de quatro horas cada um; 

 Os Círculos de Construção de Paz situações menos complexas 
serão pré-requisitos para que o aluno participe da segunda etapa 
do curso; 

 Poderão ser realizados de forma virtual, de acordo com 
orientação dos professores durante do curso, etapa teórica. 

  

Entrega de Relatórios Até 21 de setembro de 2021 

Período para Avaliação dos 
Relatórios 

De 22 a 24 de setembro de 2021 

Carga Horária Prática da Etapa I 12 horas-aula 

CÍRCULOS DE CONSTRUÇÃO DE PAZ SITUAÇÕES MAIS COMPLEXAS 

ETAPA II 
TEÓRICO 

Professores Parte vivencial: Rafaela Duso 
Parte teórica: Afonso Armando Konzen e Leoberto Bracher 

Período De 27 de setembro a 1º de outubro de /2021 

Horário Das 8h às 12h – segunda à sexta – Aulas práticas vivenciais 
Das 18 às 19h – segunda à quinta – Aulas teóricas 
  

Conteúdo Programático Os Círculos de Construção de Paz são processos de diálogo que 
permitem a identificação e a compreensão das causas e necessidades 
subjacentes à convivência humana e a busca da sua transformação em 
atmosfera de segurança e respeito. O método, estruturado com base nos 
princípios e valores das práticas restaurativas e da cultura da paz, pode 
ser utilizado nos mais variados espaços de convivência social. Ajuda 
crianças, adolescentes, jovens e adultos a se conectar entre si, melhorar 
a comunicação e transformar conflitos em ações criativas e positivas.  
O encontro restaurativo, organizado com base nos processos circulares, 
propicia a criação de espaço em que prevalece a fala e a escuta 
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qualificada. Possibilita abordar questões difíceis, pois promove a 
compreensão entre os participantes, previne dificuldades nos 
relacionamentos e ajuda na superação de conflitos interpessoais. Os 
processos circulares também podem ser usados na prevenção e na 
transformação de conflitos. Como prática, favorecem o pertencimento e a 
autorresponsabilização, fortalecem o senso de comunidade e promovem 
a cultura de paz. 
Voltado para aplicações práticas, o curso objetiva formar facilitadores de 
Círculos de Construção de Paz, além de sensibilizar lideranças para a 
utilização dos processos circulares em espaços institucionais, 
comunitários e acadêmicos. No curso, os participantes serão 
apresentados aos princípios e valores fundamentais aos processos 
circulares e a uma abordagem transformativa das dificuldades de 
convivência, bem como aos elementos estruturais necessários ao 
planejamento e à condução de Círculos, tendo como principal ferramenta 
didática a vivência do processo circular. 

Objetivo Específico do Módulo Ao final do curso, espera-se que o participante seja capaz de: 

a. Sensibilizar as lideranças dos espaços em que atua sobre a 
importância da gestão da convivência, até mesmo das situações 
conflitivas, com base na cultura de paz, da não violência e da 
educação em valores; 

b. Reconhecer-se como titular das competências necessárias ao 
desempenho da função de facilitador de Círculos de Construção 
de Paz para situações complexas; 

c. Utilizar a metodologia dos Círculos de Construção de Paz para 
aprimorar os processos de comunicação interna e para melhorar 
a qualidade na convivência laboral e dos relacionamentos 
funcionais nos ambientes de trabalho; 

d. Ampliar as condições de identificar as oportunidades de 
aplicação do círculo de construção de paz para além das 
situações menos complexas, com a inclusão das situações mais 
complexas; 

e. Identificar, por meio das etapas do check-in e do check-out, o 
desenvolvimento do relacionamento intrapessoal, bem como a 
satisfação, ou não, das necessidades dos participantes; 

f. Valorizar a formação do facilitador como processo continuado 
que se realiza pelo compartilhamento do conhecimento e das 
experiências de forma colaborativa e supervisionada. 

  

  
Metodologia 

1. Natureza prático-vivencial – 20 horas-aula 
2. Abordagem teórica – 4 horas-aula 

  

Carga Horária 24 horas-aula 

ETAPA II – PRÁTICAS 

ETAPA II 
PRÁTICAS 

Professora Taynã Nunes Quixabeira 

Período De 4 de outubro a 8 de novembro de 2021 

  
  

Requisitos 

 Deverão ser realizados três Círculos de Construção de Paz em 
situações mais complexas; 

 Poderão ser realizados de forma virtual, de acordo com 
orientação dos professores durante do curso, etapa teórica. 

Entrega dos Relatórios Até 12 de novembro de 2021 
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Período para Avaliação dos 
Relatórios 

De 16 a 22 de novembro de 2021 

Carga Horária Prática da Etapa II 12 horas-aula 

Avaliação de 
Reação 

Período De 23 a 25 de novembro de 2021 

Carga Horária Teórica Total das Etapas I e II 48 horas-aula 

Carga Horária Prática Total das Etapas I e II 24 horas-aula 

Carga Horária Total do Curso  72 horas-aula 

  

5.1 PROFESSORES 

Nome Leoberto Narciso Brancher 

Síntese do Currículo 

Leoberto Brancher, 50 anos, é juiz de direito há 22 anos, atualmente atua na Vara 
Regional da Infância e da Juventude, em Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, cidade 
onde também coordena a Central de Conciliações e Mediações (Resolução nº 125 do 
Conselho Nacional de Justiça, de 2010). Foi diretor de Cidadania (1994-1995) e diretor 
de Comunicação Social (2004-2005) da Associação dos Juízes do Estado do Rio 
Grande do Sul. Coordenador de Projetos (1996-1999) e presidente da Associação 
Brasileira de Magistrados e Promotores de Justiça da Infância e da Juventude (1999- 
2001). Foi criador em 2004, e até 2012 coordenou o Núcleo de Estudos em Justiça 
Restaurativa das Escola Superior da Magistratura do Rio Grande do Sul, abrangendo as 
atividades de formação, oferecidas pela mesma Escola nessa matéria. É autor e 
coordenador do Projeto Justiça para o século 21, iniciativa de articulação 
interinstitucional liderada pela Associação dos Juízes do Rio Grande do Sul (AJURIS), 
que objetiva implementar as práticas da Justiça Restaurativa na pacificação de 
violências envolvendo crianças e adolescentes, que, desde 2005, têm sido referência na 
introdução da Justiça Restaurativa no Brasil. 

  

Nome Afonso Armando Konzen 

Síntese do Currículo 

Professor da Faculdade de Direito da Fundação Escola Superior do 
Ministério Público do Rio Grande do Sul. Coordenador do curso de Pós-
Graduação em Direito da Criança e do Adolescente da mesma Faculdade. 
Advogado associado à KONZEN Advogados e Consultores Associados. 
Palestrante e consultor independente. Membro aposentado do Ministério 
Público do Rio Grande do Sul. Graduado em Direito, pela PUC-RS, 1979. 
Pós-Graduado em Direito da Criança e do Adolescente, pela Escola do 
Ministério Público do Rio Grande do Sul, 2002. Mestre em Ciências 
Criminais, pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, 2006. 
Membro do Núcleo de Estudos em Justiça Restaurativa da Escola Superior 
da Magistratura do Estado do Rio Grande do Sul. Membro da Comissão 
Especial de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente da OAB/RS. 
Atua nos seguintes temas: Direitos Humanos, Direito da Criança e do 
Adolescente, Direito à Educação, Direito de Família, Socioeducação e 
Justiça Restaurativa. 
Fonte: Lattes: 2116290577030379 

  

  Nome Rafaela Duso 

  Síntese do Currículo 

Graduada em Psicologia, pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande 
do Sul, 2005. Especialista em Terapia de Família e de Casal, pelo Instituto da 
Família de Porto Alegre, 2008. Atualmente é psicóloga do projeto de Justiça 
Comunitária – Núcleo Lomba do Pinheiro, do Instituto Cultural São Francisco 
de Assis. Faz parte do Núcleo de Estudos em Mediação da Escola Superior 
da Magistratura (AJURIS). Tem experiência na área Clínica, atuando 
principalmente nos seguintes temas: Mediação de Conflitos, Psicologia, 
Desenvolvimento Humano, Promoção de Saúde e Desenvolvimento da 
Família e do Casal, e As Relações da Psicologia com o Direito e a Justiça. 
Fonte:  
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4705170Y2 
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Nome Taynã Nunes Quixabeira   

Síntese do Currículo 

Técnica Judiciária de 2ª Instância do Poder Judiciário Tocantinense, lotada 
no Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos 
(NUPEMEC/TJTO). Bacharela em Direito. Licenciada em Pedagogia. 
Especialista em Psicopedagogia Clínica e Institucional. Facilitadora da 
Justiça Restaurativa. Conciliadora Judicial. Curso de Mediação Judicial em 
andamento. Experiência como conciliadora judicial, facilitadora da justiça 
restaurativa, gestão educacional, elaboração de projetos e tutoria de cursos 
à distância. 
Fonte: Lattes: 0950309604131971 

  

        

  

  
6.  DISPOSIÇÕES FINAIS 
  
6.1 A inscrição do candidato implicará aceitação prévia das normas contidas no presente Edital, no Regimento Interno da Esmat 
e na Portaria nº 1.965, de 2018, publicada no DJ nº 4.348, de 13 de setembro de 2018. 
6.2 A desistência do curso, sem causa justificada, deverá ser comunicada à Esmat até o terceiro dia útil que anteceder o início do 
evento-atividade, pelo e-mail saesmat@tjto.jus.br. 
6.3 A desistência do curso iniciado ou a reprovação sujeitarão o inscrito à perda do direito de participar de ações de capacitação 
custeadas ou promovidas pela Escola Superior da Magistratura Tocantinense (ESMAT) pelo período de quatro meses, salvo por 
motivo de licença ou de afastamento previstos em Lei. 
6.4 Os casos omissos e dúvidas de interpretação das normas reguladoras do curso, porventura suscitados, deverão ser 
encaminhados ao Conselho de Cursos da Escola Superior da Magistratura Tocantinense. 
Palmas-TO, 9 de julho  2021. 

  
Desembargador MARCO VILLAS BOAS 

Diretor Geral da Esmat 
 

EDITAL nº 47, de 2021 – SEI Nº  21.0.000015880-9 
  
  
O diretor geral da Escola Superior da Magistratura Tocantinense (ESMAT), no uso de suas atribuições, dispõe sobre as normas 
gerais para ingresso e participação no CURSO ONLINE DE APROFUNDAMENTO PARA FACILITADORES DE CÍRCULOS E 
CONSTRUÇÃO DE PAZ,  a se realizar no período de 2 de agosto a 25 de outubro de 2021, mediante as condições 
determinadas neste Edital e demais dispositivos legais aplicados à espécie, conforme segue: 
  
1. DADOS GERAIS 
Nome: Curso online de Aprofundamento para Facilitadores de Círculos e Construção De Paz 
Objetivo: Contribuir com o desenvolvimento da Justiça Restaurativa e da sua aplicação prática pelo aprofundamento das 
habilidades e competências de facilitadores de Círculos de Construção de Paz. 
Período de inscrições: As inscrições acontecerão no período de 9  a  16 de julho de 2021 
Inscrições:  

 As inscrições dos servidores efetivos, comissionados e/ou cedidos do Poder Judiciário Tocantinense que tenham 
formação como facilitadores restaurativos serão realizadas por indicação da Coordenação do Nupemec no SEI Nº 
21.0.000015880-9, os interessados deverão encaminhar e-mail para: nupemectjto@gmail.com 

  

 As inscrições dos magistrados e servidores efetivos, comissionados e/ou cedidos que tenham formação como 
facilitadores restaurativos, lotado no Juizado da Infância e Juventude da Comarca de Araguaína; serão realizadas por 
indicação do Juizado da Infância e Juventude da Comarca de Araguaína, no SEI Nº 21.0.000015880-9. 

  

 As inscrições dos magistrados e servidores, comissionados e/ou cedidos que tenham formação como facilitadores 
restaurativos, lotados na 2ª Vara Criminal da Comarca de Araguaína;serão realizadas por indicação da 2ª Vara Criminal 
da Comarca de Araguaína, no SEI Nº 21.0.000015880-9. 
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 As inscrições dos facilitadores restaurativos credenciados serão realizadas por indicação dos coordenadores dos 
Cejuscs Polos, no SEI Nº 21.0.000015880-9. 

  

 As vagas não preenchidas pelo público-alvo acima poderão ser distribuídas de acordo com as solicitações 
encaminhadas ao Nupemec – pelo e-mail: nupemectjto@gmail.com –, que analisará o perfil do candidato como 
facilitador restaurativo, e encaminhará à Secretaria Acadêmica da Esmat, via SEI, para as inscrições; 

  

 Após a validação de todas as indicações, o Nupemec encaminhará a relação dos inscritos à Esmat; 

  

 Após a inscrição na Secretaria Acadêmica da Esmat, será encaminhada relação dos inscritos com as informações 
necessárias à AJURIS para matrícula no sistema da referida Escola 

Público-Alvo:  

 Servidores do Nupemec 
 Servidores e servidoras efetivos, comissionados ou cedidos, capacitados como facilitadores, devidamente indicados pelo 

Nupemec 
 Magistrados e servidores efetivos, comissionados ou cedidos, capacitados como facilitadores, devidamente indicados 

pelo Juizado da Infância e Juventude da Comarca de Araguaína 
 Magistrados e servidores efetivos, comissionados ou cedidos, capacitados como facilitadores, devidamente indicados 

pela 2ª Vara Criminal da Comarca de Araguaína 
 Facilitadores restaurativos credenciados no Cejusc Polo de Araguaína 
 Facilitadores restaurativos credenciados no Cejusc Polo de Araguatins 
 Facilitadores restaurativos credenciados no Cejusc Polo de Gurupi 
 Facilitadores restaurativos credenciados no Cejusc Polo de Miracema 
 Facilitadores restaurativos credenciados no Cejusc Polo de Palmas 
 Facilitadores restaurativos credenciados no Cejusc Polo de Porto Nacional 
 Facilitadores restaurativos credenciados no Cejusc Polo de Tocantinópolis 

Carga horária: 60 horas 
Modalidade: EaD 
Local: Plataforma Virtual da AJURIS (ZOOM) 
Valor do curso, custeado pela Esmat, por aluno: O valor do curso será calculado após a conclusão das atividades, 
considerando-se os critérios de horas-aula,. 
  
2. VAGAS 
  
2.1 serão 50 vagas, assim distribuidas: 

PÚBLICO-ALVO VAGAS 

Servidores do Nupemec 1 

Servidores e servidoras efetivos, comissionados ou cedidos, capacitados como facilitadores, 
devidamente indicados pelo Nupemec 5 

Magistrados e servidores efetivos, comissionados ou cedidos, capacitados como facilitadores, 
devidamente indicados pelo Juizado da Infância e Juventude da Comarca de Araguaína 1 

Magistrados e servidores efetivos, comissionados ou cedidos, capacitados como facilitadores, 
devidamente indicados pela 2ª Vara Criminal da Comarca de Araguaína 2 

Facilitadores restaurativos credenciados no Cejusc Polo de Araguaína 16 

Facilitadores restaurativos credenciados no Cejusc Polo de Araguatins 1 

Facilitadores restaurativos credenciados no Cejusc Polo de Gurupi 5 

Facilitadores restaurativos credenciados no Cejusc Polo de Miracema 4 

Facilitadores restaurativos credenciados no Cejusc Polo de Palmas 12 
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Facilitadores restaurativos credenciados no Cejusc Polo de Porto Nacional 2 

Facilitadores restaurativos credenciados no Cejusc Polo de Tocantinópolis 1 

TOTAL DE VAGAS 50 

  
OBS.: Não foram disponibilizadas vagas para os Cejuscs, Polos de Arraias, Colinas, Dianópolis, Guaraí e Paraíso, por 
não haver facilitadores restaurativos credenciados nos respectivos polos.  
  
3. PRÉ-REQUISITOS  

  
3.1 Serem servidores efetivos, comissionados e/ou cedidos do Poder Judiciário Tocantinense que 
tenham formação como facilitadores restaurativos, lotados no Nupemec; 
  
3.2 Serem servidores efetivos, comissionados e/ou cedidos que tenham formação como facilitadores 
restaurativos, devidamente indicados pelo Nupemec; 
  
3.3 Serem magistrados e servidores efetivos, comissionados e/ou cedidos que tenham formação como 
facilitadores restaurativos, lotados no Juizado da Infância e Juventude da Comarca de Araguaína; 
  
3.4 Serem magistrados e servidores efetivos, comissionados e/ou cedidos que tenham formação como 
facilitadores restaurativos, lotados na 2ª Vara Criminal da Comarca de Araguaína; 
  
3.5 Facilitadores restaurativos credenciados no Poder Judiciário Tocantinense, atuantes nos Cejuscs 
Polos. 
  

 4 FREQUENCIA E AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM  
4.1 Os inscritos deverão participar das atividades programadas, conforme descrição no Item 5 deste Edital. 
4.2 As frequências dos alunos nas videoconferências pela Plataforma Zoom serão registradas no momento em que efetuarem o 
seu login de acesso no Sistema para assistir à transmissão do curso, link este que será disponibilizado pela Coordenação da 
AJURIS; 
4.3 A avaliação será de forma continuada, levando em conta a realização das atividades semanais de cada uma das 12 
Unidades, como a presença nas aulas telepresenciais e nos encontros interativos, a participação nos fóruns e a entrega dos 
trabalhos individuais eventualmente previstos; 
4.4 Cada Unidade valerá 10,0 pontos, onde as atividades terão valores que serão somados ao final do módulo para compor a 
nota da unidade modular, sendo: 

 N1 - 3,0 pontos – presença no encontro interativo; 
 N2 - 3,0 pontos –  participação no fórum; 
 N3 - 4,0 pontos – entrega da atividade individual; 

  
4.5 Para fins de certificação, o aluno deverá alcançar no mínimo uma média de 7,0 pontos ao final do curso.  
  
4.6 A composição da média final para aprovação deverá seguir a seguinte equação: 
  
(12 módulos x 10,0) : 12 = 10,0 pontos 
  
4.7  Somente receberão o certificado de conclusão os alunos e as alunas que obtiverem média igual ou superior a 7,0 e 
frequência igual ou superior a 75% de aproveitamento; 
  
4.8 Os alunos e as alunas estarão sujeitos às regras estabelecidas na Portaria nº 1.965, de 12 de setembro de 2018, e também 
às regras previstas no Edital próprio do curso. 
  
5. CRONOGRAMA E CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

  UNIDADE I 

  Data/Período De 2 a 8 de agosto de 2021 

  Professor Afonso Armando Konzen 

  Conteúdo 
Conceito, origem e 
precedentes históricos da 
Justiça Restaurativa. Da 
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cultura retributiva para a 
cultura restaurativa: 
mudança paradigmática e 
diálogo com a Cultura da 
Paz, da Não Violência e da 
Educação em Valores. 

  Metodologia da Unidade 

Carga Horária Síncrona  
Aula 1: Videoconferência 
no Zoom 
Data: 2 de agosto de 2021 
Horário: Das 13h às 14h 
  
Aula 2: Videoconferência 
no Zoom 
Data: 4 de agosto de  2021 
Horário: Das 13h às 14h 
  
Carga Horária Assíncrona 
Interatividade de 
alunos e de alunas 
no Ambiente Virtual 
de Aprendizagem da 
AJURIS 

  Carga Horária Total 5 horas-aula 

  UNIDADE II    

  Data/Período 
De 9 a 15 de agosto de 
2021 

  

  Professor Leoberto Brancher   

  Conteúdo 

Um novo foco sobre crime 
e Justiça: da mudança do 
conceito de justiça à do 
conceito de 
responsabilidade. Janelas 
de disciplina social. 
Vítima, vítima direta e 
indireta, suas 
necessidades e direitos. 

  

  Metodologia da Unidade 

Carga Horária Síncrona  
Aula 3: 
Videoconferência no 
Zoom 
Data: 9 de agosto de  
2021 
Horário: Das 13h às 14h 
  
Aula 4: 
Videoconferência no 
Zoom 
Data: 12 de agosto de  
2021 
Horário: Das 13h às 14h 
  
Carga Horária 
Assíncrona 
Interatividade de 
alunos e de 
alunas no 
Ambiente Virtual 
de Aprendizagem 
da AJURIS 
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  Carga Horária Total 5 horas-aula   

  UNIDADE III   

  Data/Período 
De 16 a 22 de agosto 
de 2021 

  

  Professor 
Afonso Armando 
Konzen 

  

  Conteúdo 

A mudança da função 
do proceder. A função 
do proceder retributivo 
e a função do proceder 
restaurativa. Os 
princípios reitores e 
complementares que 
orientam os 
procederes pela 
concepção 
restaurativa.  

  

  Metodologia da Unidade 

Carga Horária 
Síncrona  
Aula 5: 
Videoconferência no 
Zoom 
Data: 16 de agosto de 
2021 
Horário: Das 13h às 
14h 
  
Aula 6: 
Videoconferência no 
Zoom 
Data: 18 de agosto de 
2021 
Horário: Das 13h às 
14h 
  
Carga Horária 
Assíncrona 
Interatividade 
de alunos e de 
alunas no 
Ambiente 
Virtual de 
Aprendizagem 
da AJURIS 

  

  Carga Horária Total 5 horas-aula   

UNIDADE IV   

Data/Período 
De 23 a 29 de agosto 
de 2021 

  

Professor Leoberto Brancher   

Conteúdo 

Justiça Restaurativa, 
pactos normativos e 
cartas de 
compromisso. A 
normativa brasileira. 
Modelos de 
implementação e 
experiências bem-
sucedidas 

  

Metodologia da Unidade Carga Horária   
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Síncrona  
Aula 7: 
Videoconferência no 
Zoom 
Data: 23 de agosto de 
2021 
Horário: Das 13h às 
14h 
  
Aula 8: 
Videoconferência no 
Zoom 
Data: 25 de agosto de 
2021 
Horário: Das 13h às 
14h 
  
Carga Horária 
Assíncrona 
Interatividade 
de alunos e 
de alunas no 
Ambiente 
Virtual de 
Aprendizagem 
da AJURIS 

Carga Horária Total 5 horas-aula   

UNIDADE V   

Data/Período 
De 30 de agosto a 12 
de setembro de 2021 

  

Professora Rafaela Duso   

Conteúdo 

Conceito, importância 
e forma de proceder 
em cada uma das 
etapas que 
constituem o fluxo do 
Procedimento 
Restaurativo: Pré-
círculo, Círculo e Pós-
Círculo 

  

Metodologia da Unidade 

Carga Horária 
Síncrona  
Aula 9: 
Videoconferência no 
Zoom 
Data: 30 de agosto de 
2021 
Horário: Das 13h às 
14h 
  
Carga Horária 
Assíncrona 
Interatividade 
de alunos e 
de alunas no 
Ambiente 
Virtual de 
Aprendizagem 
da AJURIS 

  

Carga Horária Total 5 horas-aula   
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UNIDADE VI   

Data/Período 
De 13 a 19 de 
setembro de 2021 

  

Professora Rafaela Duso   

Conteúdo 

Tipos de Círculos de 
Construção de Paz: 
  
•               Celebração; 
•               Diálogo e 
Aprendizagem; 
•               Senso 
Comunitário; 
•               
Fortalecimento 
Vínculos Familiares; 
•               
Fortalecimento de 
Equipe de Trabalho; 
•               Superação; 
•               Tomada de 
Decisão; 
•               
Reintegração; 
•               Suporte; 
•               Círculo de 
Conflito. 

  

Metodologia da Unidade 

Carga Horária 
Síncrona  
Aula 10: 
Videoconferência no 
Zoom 
Data: 13 de setembro 
de 2021 
Horário: Das 13h às 
14h 
  
arga Horária 
Assíncrona 
Interatividade 
de alunos e 
de alunas no 
Ambiente 
Virtual de 
Aprendizagem 
da AJURIS 

  

Carga Horária Total 5 horas-aula   

UNIDADE VII   

Data/Período 
De 20 a 26 de 
setembro de 2021 

  

Professora Rafaela Duso   

Conteúdo 

Aprofundamento 
sobre as Etapas do 
Círculo de Construção 
de Paz: 
  

 Cerimônia de 
Abertura; 

 Check-in; 
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 Construção 
de Valores; 

 Construção 
de Diretrizes; 

 Contação de 
História; 

 Explorando 
os 
Problemas; 

 Levantando 
Necessidades
; 

 Gerando 
Planos; 

 Check-out; 
 Cerimônia de 

Encerramento
. 

Metodologia da Unidade 

Carga Horária 
Síncrona  
Aula 11: 
Videoconferência no 
Zoom 
Data: 20 de setembro 
de 2021 
Horário: Das 13h às 
14h 
  
Carga Horária 
Assíncrona 
Interatividade 
de alunos e 
de alunas no 
Ambiente 
Virtual de 
Aprendizagem 
da AJURIS 

  

Carga Horária Total 5 horas-aula   

UNIDADE VIII   

Data/Período 
De 27 de setembro a 
3 de outubro de 2021 

  

Professora Rafaela Duso   

Conteúdo 

Importância e 
Exemplos de 
Contação de História 
em Diferentes 
Contextos 

  

Metodologia da Unidade 

Carga Horária 
Síncrona  
Aula 12: 
Videoconferência no 
Zoom 
Data: 27 de setembro 
de 2021 
Horário: Das 13h às 
14h 
  
Carga Horária 
Assíncrona 
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Interatividade 
de alunos e 
de alunas no 
Ambiente 
Virtual de 
Aprendizagem 
da AJURIS 

Carga Horária Total 5 horas-aula   

UNIDADE IX   

Data/Período 
De 4 a 10 de outubro 
de 2021 

  

Professora Rafaela Duso   

Conteúdo 
Habilidades do 
Facilitador 

  

Metodologia da Unidade 

Carga Horária 
Síncrona  
Aula 13: 
Videoconferência no 
Zoom 
Data: 4 de outubro de 
2021 
Horário: Das 13h às 
14h 
  
Carga Horária 
Assíncrona 
Interatividade 
de alunos e 
de alunas no 
Ambiente 
Virtual de 
Aprendizagem 
da AJURIS 

  

Carga Horária Total 5 horas-aula   

UNIDADE X   

Data/Período 
De 11 a 17 de outubro 
de 2021 

  

Professora Rafaela Duso   

Conteúdo 

Estrutura do Relatório 
do Fluxo do 
Procedimento 
Restaurativo 

  

Metodologia da Unidade 

Carga Horária 
Síncrona  
Aula 14: 
Videoconferência no 
Zoom 
Data: 11 de outubro 
de  2021 
Horário: Das 13h às 
14h 
  
Carga Horária 
Assíncrona 
Interatividade 
de alunos e 
de alunas no 
Ambiente 
Virtual de 
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Aprendizagem 
da AJURIS 

Carga Horária Total 5 horas-aula   

UNIDADE XI   

Data/Período 
De 18 a 24 de outubro 
de 2021 

  

Professora Rafaela Duso   

Conteúdos 
Os sete pressupostos 
básicos dos Círculos 
de Construção de Paz 

  

Metodologia da Unidade 

Carga Horária 
Síncrona  
Aula 15: 
Videoconferência no 
Zoom 
Data: 18 de outubro 
de 2021 
Horário: Das 13h às 
14h 
  
Carga Horária 
Assíncrona 
Interatividade 
de alunos e 
de alunas no 
Ambiente 
Virtual de 
Aprendizagem 
da AJURIS 

  

Carga Horária Total 5 horas-aula   

UNIDADE XII   

Data/Período 
De 25 a 31 de outubro 
de 2021 

  

Professora Rafaela Duso   

Conteúdo 

Benefícios da prática 
dos círculos de 
construção de paz e a 
jornada interna do 
facilitador no 
transcorrer de sua 
caminhada no 
exercício dessa 
função 

  

Metodologia da Unidade 

Carga Horária 
Síncrona  
Aula 16: 
Videoconferência no 
Zoom 
Data: 25 de outubro 
de 2021 
Horário: Das 13h às 
14h 
  
Carga Horária 
Assíncrona 
Interatividade 
de alunos e 
de alunas no 
Ambiente 
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Virtual de 
Aprendizagem 
da AJURIS 

Carga Horária Total 5 horas-aula   

Carga Horária Total do Curso 60 horas-aula   

  

    

 5.1 PROFESSORES   

Nome Leoberto Narciso Brancher   

Síntese 
do 
Currículo 

Juiz de Direito há 22 anos, atualmente atua na Vara Regional da Infância e da 
Juventude em Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, cidade onde também 
coordena a Central de Conciliações e Mediações (Resolução nº 125 do 
Conselho Nacional de Justiça, de 2010). Foi diretor de Cidadania (1994-1995) e 
diretor de Comunicação Social (2004-2005) da Associação dos Juízes do 
Estado do Rio Grande do Sul. Coordenador de Projetos (1996-1999) e 
presidente da Associação Brasileira de Magistrados e Promotores de Justiça da 
Infância e da Juventude (1999-2001). Foi criador em 2004 e até 2012 
coordenou o Núcleo de Estudos em Justiça Restaurativa da Escola Superior da 
Magistratura do Rio Grande do Sul, abrangendo as atividades de formação 
oferecidas pela mesma Escola nessa matéria. É autor e coordenador do Projeto 
Justiça para o século 21, iniciativa de articulação interinstitucional liderada pela 
Associação dos Juízes do Rio Grande do Sul (AJURIS), que objetiva 
implementar as práticas da Justiça Restaurativa na pacificação de violências 
envolvendo crianças e adolescentes, que, desde 2005, tem sido referência na 
introdução da Justiça Restaurativa no Brasil. 

  

        

  

Nome Afonso Armando Konzen 

Síntese do 
Currículo 

Professor da Faculdade de Direito da Fundação Escola Superior do Ministério 
Público do Rio Grande do Sul. Coordenador do curso de Pós-Graduação em 
Direito da Criança e do Adolescente da mesma Faculdade. Advogado associado 
à KONZEN Advogados e Consultores Associados. Palestrante e consultor 
independente. Membro aposentado do Ministério Público do Rio Grande do Sul. 
Graduado em Direito, pela PUC-RS, 1979. Pós-Graduado em Direito da Criança 
e do Adolescente, pela Escola do Ministério Público do Rio Grande do Sul, 
2002. Mestre em Ciências Criminais, pela Pontifícia Universidade Católica do 
Rio Grande do Sul, 2006. Membro do Núcleo de Estudos em Justiça 
Restaurativa da Escola Superior da Magistratura do Estado do Rio Grande do 
Sul. Membro da Comissão Especial de Defesa dos Direitos da Criança e do 
Adolescente da OAB/RS. Atua nos seguintes temas: Direitos Humanos, Direito 
da Criança e do Adolescente, Direito à Educação, Direito de Família, 
Socioeducação e Justiça Restaurativa. 
Fonte: Lattes: 2116290577030379 

  

Nome Rafaela Duso 

Síntese do 
Currículo 

Graduada em Psicologia, pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande 
do Sul (2005). Especialista em Terapia de Família e de Casal, pelo Instituto da 
Família de Porto Alegre, 2008. Atualmente é psicóloga do projeto de Justiça 
Comunitária – Núcleo Lomba do Pinheiro –, do Instituto Cultural São Francisco 
de Assis. Faz parte do Núcleo de Estudos em Mediação da Escola Superior da 
Magistratura (AJURIS). Tem experiência na área clínica, atuando principalmente 
nos seguintes temas: Mediação de Conflitos, Psicologia, Desenvolvimento 
Humano, Promoção de Saúde e Desenvolvimento da Família e do Casal, e as 
Relações da Psicologia com o Direito e a Justiça. 
Fonte:  http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4705170Y2 

 

  

                      

  
6.  DISPOSIÇÕES FINAIS 
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6.1 A inscrição do candidato implicará aceitação prévia das normas contidas no presente Edital, no Regimento Interno da Esmat 
e na Portaria nº 1.965, de 2018, publicada no DJ nº 4.348, de 13 de setembro de 2018. 
6.2 A desistência do curso, sem causa justificada, deverá ser comunicada à Esmat até o terceiro dia útil que anteceder o início do 
evento-atividade, pelo e-mail saesmat@tjto.jus.br. 
6.3 A desistência do curso iniciado ou a reprovação sujeitarão o inscrito à perda do direito de participar de ações de capacitação 
custeadas ou promovidas pela Escola Superior da Magistratura Tocantinense (ESMAT) pelo período de quatro meses, salvo por 
motivo de licença ou de afastamento previstos em Lei. 
6.4 Os casos omissos e dúvidas de interpretação das normas reguladoras do curso, porventura suscitados, deverão ser 
encaminhados ao Conselho de Cursos da Escola Superior da Magistratura Tocantinense. 

  
Palmas-TO, 8 de julho  2021. 

  
Desembargador MARCO VILLAS BOAS 

Diretor Geral da Esmat 
 

Portarias 
PORTARIA No 010, de 2021 – SEI nº  21.0.000012855-1 

  
  

O Excelentíssimo Senhor Desembargador MARCO VILLAS BOAS, diretor geral da Escola Superior da Magistratura 
Tocantinense (ESMAT), no uso das atribuições que a Resolução no 076, de 2014, lhe confere e, 

  
CONSIDERANDO a importância e a necessidade de formar e capacitar servidores para atuarem como facilitadores restaurativos, 
e aperfeiçoar os que já atuam, a fim de que contribuam para o desenvolvimento da Justiça Restaurativa e da sua aplicação 
prática pelo aprofundamento das habilidades e competências de facilitadores de Círculos de Construção de Paz e para a gestão 
da convivência em situações não conflitivas e introdução à futura formação para situações conflitivas e complementares, 
  
R E S O L V E 
  
Art. 1º Designar o juiz MÁRCIO SOARES DA CUNHA, sem prejuízo de suas funções, como coordenador dos seguintes cursos: 
1) Curso online de Aprofundamento para Facilitadores de Círculos e Construção de Paz; 2) Formação de Facilitadores 
Restaurativos – Turma IV –; e 3) Formação de Facilitadores de Círculos de Construção de Paz para situações menos complexas, 
a serem promovidos pela Escola Superior da Magistratura Tocantinense (ESMAT). 
  
Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
  
Publique-se. Cumpra-se. 
  
Palmas-TO, 8 de julho de 2021. 
  

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

PRESIDENTE  
Des. JOÃO RIGO GUIMARÃES 
 

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

 

CHEFE DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA 
KÊNIA CRISTINA DE OLIVEIRA 
 

VICE-PRESIDENTE 
Des. PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO 
 

CORREGEDOR-GERAL DA JUSTIÇA 
Desª. ETELVINA MARIA SAMPAIO FELIPE 
 

JUIZ (A) AUXILIAR DA CORREGEDORIA 
 

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

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

 

Juíz JOSÉ RIBAMAR MENDES JÚNIOR - JUIZ CONVOCADO 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Des. MARCO VILLAS BOAS (Vogal) 
 

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

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

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

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

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

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

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

Des. MARCO VILLAS BOAS (Vogal) 
 

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

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

 

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

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

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

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

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

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

Des. HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO (Membro) 
 

Secretária: RITA DE CÁCIA ABREU DE AGUIAR  

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

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

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

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

Desª. ÂNGELA MARIA R .PRUDENTE (Suplente) 
 

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

Des. EURÍPEDES LAMOUNIER 
Des. PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO 

Des. ADOLFO AMARO MENDES (Suplente) 
 

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

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

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

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

OUVIDORIA  
Des. HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO 

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

ANA BEATRIZ DE O. PRETTO 
 

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

DIRETORIAS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
 

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

 

Divisão Diário da Justiça 
JOANA P. AMARAL NETA 

Chefe de Serviço 
 

DIÓGENES MIRANDA TEIXEIRA 
Técnico Judiciário  

 

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

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

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

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