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SEÇÃO JUDICIAL 

2ª CÂMARA CÍVEL 
SECRETÁRIO: CARLOS GALVÃO CASTRO NETO 

Intimações de acórdãos 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002225-57.2019.8.27.2731/TO 
PROCESSO ORIGINÁRIO: Nº 0002225-57.2019.8.27.2731/TO 
RELATOR: DESEMBARGADOR MARCO ANTHONY STEVESON VILLAS BOAS 
APELANTE: BONASA ALIMENTOS S/A (AUTOR) 
ADVOGADO: JOEL LUÍS THOMAZ BASTOS (OAB SP122443) 
APELADO: PARAISO INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (RÉU) 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
EMENTA: 1. APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA. 
INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DAS CUSTAS E TAXAS INICIAIS. INÉRCIA DA PARTE AUTORA NO PAGAMENTO. 
EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E 
DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO. 1.1. A verificação de que as custas não foram devidamente recolhidas no 
momento adequado, mesmo após a autora ter sido regularmente intimada a fazê-lo, permite ao magistrado extinguir o feito sem 
resolução do mérito, tendo em vista que não cumprida a ordem a tempo e modo próprio, tem-se caracterizado a ausência de 
pressupostos de constituição e desenvolvimento válido do processo, sobretudo quando verificado que no recurso interposto em 
face do indeferimento da justiça gratuita não houve a concessão de efeito suspensivo a obstar o julgamento. 1.2. A gratuidade 
não opera efeitos retroativos, de sorte que somente passa a valer para os atos ulteriores à data do pedido, sobretudo quando se 
nota que a benesse se afigura incompatível, eis que, na época do indeferimento, o magistrado não vislumbrou elementos que 
pudessem convencer acerca da aludida crise financeira da pessoa jurídica autora. 1.3. Não há que se falar em violação ao 
princípio da impossibilidade de prolação de decisão surpresa, porquanto a autora estava ciente de que o não pagamento das 
custas, no prazo legal, ensejaria o indeferimento da inicial, bem como que não havia decisão liminar, em sede recursal, que 
suspendesse o pagamento. 
ACÓRDÃO: A a Egrégia 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por unanimidade, negar 
provimento à Apelação, para manter inalterada a Sentença que extinguiu o feito sem julgamento do mérito, haja vista a 
verificação de que as custas processuais não foram recolhidas no momento adequado, mesmo após a autora ter sido intimada a 
fazê-lo; além de deixar de dispor sobre a majoração dos honorários, haja vista que não houve a fixação desta verba 
sucumbencial na origem, nos termos do voto do(a) Relator(a). Palmas, 21 de julho de 2021. 
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0054639-38.2019.8.27.2729/TO 
RELATOR: JUIZ JOCY GOMES DE ALMEIDA 
APELANTE: MUNICIPIO DE PALMAS (AUTOR) 
PROCURADOR: MAURO JOSÉ RIBAS   PGM413036661     
APELADO: D. P. MARTINS EIRELI-EPP (RÉU) 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO INTERPOSTO PELO MUNICÍPIO DE PALMAS. EXECUÇÃO FISCAL. ART. 34, DA LEI Nº 
6.830/80. VALOR DE ALÇADA. 50 OBRIGAÇÕES REAJUSTÁVEIS DO TESOURO NACIONAL – ORTN. CRÉDITO 
EXECUTADO. MONTANTE INFERIOR. APELO NÃO CONHECIDO. 1. O art. 34, da Lei nº 6.830/80, estabelece que, das 
sentenças prolatadas em Execução Fiscal de valor igual ou inferior a 50 (cinquenta) ORTN’s, admitir-se-ão, tão somente, 
Embargos Infringentes e de Declaração. 2. Em julgado submetido à sistemática dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de 
Justiça definiu que este valor, em Dezembro/2000, seria equivalente a R$ 328,27 (trezentos e vinte e oito reais e vinte e sete 
centavos), devendo o mesmo ser atualizado até a data da propositura da demanda para verificar a espécie recursal cabível. 3. 
Tendo em vista que, na data do ajuizamento, o valor da causa não ultrapassava o valor mínimo estabelecido pelo citado 
dispositivo legal, incabível a interposição de Apelação, motivo pelo qual o seu não conhecimento é medida de rigor. 4. Apelo não 
conhecido. 
ACÓRDÃO: A a Egrégia 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por unanimidade, NÃO 
CONHECER do recurso de Apelação interposto, eis que incabível na espécie. Deixo de majorar os honorários advocatícios, 
porquanto não arbitrados na origem (art. 85, § 11, CPC), nos termos do voto do(a) Relator(a). Palmas, 21 de julho de 2021. 
 

1ª CÂMARA CRIMINAL 
SECRETÁRIO: WANDELBERTE RODRIGUES OLIVEIRA 

Pautas 
PAUTA DE SESSÃO JUDICIAL VIRTUAL Nº 14/2021 

14ª SESSÃO ORDINÁRIA JUDICIAL VIRTUAL 
  
Serão julgados pela 1ª Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, em Palmas, em 
conformidade com o Regimento Interno e  Resoluções n° 7-PRESIDÊNCIA/ASPRE (DJ 4699, pág. 54, de 18/3/2020) e n° 13-
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PRESIDÊNCIA/ASPRE (DJ 4756, pág. 54/55, de 22/6/2020), em sua 14ª Sessão Ordinária de Julgamento Virtual da 1ª 
Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins convocada no Diário da Justiça nº 5007, página 2, 
22/7/2021, com data de início no dia 10/8/2021, às 00h e término no dia 16/8/2021, às 23h59 ou nas sessões posteriores, os 
feitos abaixo relacionados. Será admitida a sustentação oral quando requerida até 24 horas antes do início da sessão. As 
sustentações orais serão realizadas por videoconferência no dia 10/8/2021 a partir das 14h e término no mesmo dia. 
Cabe ao representante judicial com capacidade postulatória informar o número do telefone, com WhatsApp e conta de correio 
eletrônico, para que seja enviado o link de acesso à sessão, em até 24 (vinte e quatro) horas antes da sessão. Se optar pela 
gravação da sustentação oral em mídia digital, deverá enviá-la à secretaria da câmara, aos Advogados ex-adversos e ao 
membro do Ministério Público, quando oficiar no feito, até 24 horas antes da abertura da sessão de julgamento, por meio de 
correio eletrônico. 
O representante processual, com capacidade postulatória para a realização da sustentação oral, deverá providenciar os meios 
necessários, nesses compreendendo o hardware (computador ou aparelho celular e periféricos de áudio e vídeo), o software, 
bem como acesso à rede de internet com velocidade suficiente para participar da sessão em tempo real e realizarem as suas 
sustentações orais. 
Aberta a sessão virtual, o advogado deve aguardar que o processo a ser julgado seja anunciado e apregoado para que possa 
entrar no ambiente virtual de videoconferência. 
Após o presidente anunciar e apregoar os autos, o advogado terá o prazo de 2 (dois) minutos para acessar o ambiente virtual de 
videoconferência. 
Em caso de o representante judicial da parte requerer a sustentação oral e deixar de comparecer virtualmente sem justificativa 
plausível ou de remeter a respectiva mídia, o processo será julgado na sessão virtual, sem sustentação oral. 
Somente será permitida a permanência no ambiente virtual do advogado que for realizar a sustentação oral do processo 
apregoado. Nesse sentido, será retirado do ambiente virtual, pelo Secretário da Câmara, qualquer usuário que não esteja 
vinculado ao julgamento do processo apregoado. 
Os processos retirados de julgamento com vista, retornaram para julgamento na próxima sessão de julgamento. 
O acompanhamento da sessão virtual se dará através do sítio eletrônico do site do Tribunal de Justiça do Tocantins 
(www.tjto.jus.br), bem como no canal do Tribunal de Justiça do Tocantins no YouTube 
(https://www.youtube.com/channel/UCwYSFLBgmduVJ9wAwK9xuBg). 
   

FEITO(S) DO DIA 
  
 1-Apelação Criminal N° 0007281-64.2020.8.27.2722. 
RELATOR:                           JUIZ RICARDO FERREIRA LEITE. 
APELANTE:                        I. S. D. A.  
DEFENSORA PÚBLICA:  ESTELLAMARIS POSTAL. 
APELADO:                           MINISTÉRIO PÚBLICO. 
JUIZ SENTENCIANTE:     JUIZ DE DIREITO DA VARA ESPECIALIZADA NO COMBATE À VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER E 
CRIMES DOLOSOS CONTRA A VIDA DE GURUPI. 
COLEGIADO:                      1ª TURMA JULGADORA. 
  
2-Apelação Criminal N° 0000828-84.2014.8.27.2715. 
RELATOR:                           JUIZ RICARDO FERREIRA LEITE. 
APELANTE:                        F. J. R. C..  
DEFENSORA PÚBLICA:  ESTELLAMARIS POSTAL. 
APELADO:                           MINISTÉRIO PÚBLICO. 
JUIZ SENTENCIANTE:     JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE CRISTALÂNDIA. 
COLEGIADO:                      1ª TURMA JULGADORA 
  
3-RECURSO EM SENTIDO ESTRITO N° 0008400-92.2021.8.27.2700. 
RELATOR:                           JUIZ RICARDO FERREIRA LEITE. 
RECORRENTE:                  JEAN PINHEIRO DA SILVA.  
DEFENSORA PÚBLICA:  ESTELLAMARIS POSTAL. 
APELADO:                           MINISTÉRIO PÚBLICO. 
JUIZ SENTENCIANTE:     JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE PARAÍSO DO TOCANTINS. 
COLEGIADO:                      1ª TURMA JULGADORA. 
  
4-Apelação Criminal N° 0009391-36.2020.8.27.2722. 
RELATOR:                           JUIZ RICARDO FERREIRA LEITE. 
APELANTE:                        W. D. S. G.  
DEFENSORA PÚBLICA:  ESTELLAMARIS POSTAL. 
APELADO:                           MINISTÉRIO PÚBLICO. 
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JUIZ SENTENCIANTE:     JUIZ DE DIREITO DA VARA ESPECIALIZADA NO COMBATE À VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA 
MULHER E CRIMES DOLOSOS CONTRA A VIDA DE GURUPI 
COLEGIADO:                      1ª TURMA JULGADORA. 
  
5-Apelação Criminal N° 0018089-10.2020.8.27.2729. 
RELATOR:                           JUIZ RICARDO FERREIRA LEITE. 
APELANTE:                        GEFFERSON RAMOS DAMASCENO.  
DEFENSORA PÚBLICA:  ESTELLAMARIS POSTAL. 
APELADO:                           MINISTÉRIO PÚBLICO. 
JUIZ SENTENCIANTE:     JUIZ DE DIREITO DA 4ª VARA CRIMINAL DE PALMAS. 
COLEGIADO:                      1ª TURMA JULGADORA 
  
6-Apelação Criminal N° 5000334-57.2011.8.27.2710. 
RELATOR:                           JUIZ RICARDO FERREIRA LEITE. 
APELANTE:                        A. G. O. S.  
DEFENSORA PÚBLICA:  ESTELLAMARIS POSTAL. 
APELADO:                           MINISTÉRIO PÚBLICO. 
JUIZ SENTENCIANTE:     JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE AUGUSTINÓPOLIS. 
COLEGIADO:                      1ª TURMA JULGADORA. 
  
7-Apelação Criminal N° 0008950-34.2020.8.27.2729. 
RELATOR:                           JUIZ RICARDO FERREIRA LEITE. 
APELANTE:                        GERSON JÚNIOR GOMES RIBEIRO.  
DEFENSORA PÚBLICA:  ESTELLAMARIS POSTAL. 
APELADO:                           MINISTÉRIO PÚBLICO. 
JUIZ SENTENCIANTE:     JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DE PALMAS. 
COLEGIADO:                      1ª TURMA JULGADORA. 
  
8-Apelação Criminal N° 0037247-85.2019.8.27.2729. 
RELATOR:                           JUIZ RICARDO FERREIRA LEITE. 
APELANTE:                        DENILSON LUZ DE CARVALHO.  
DEFENSORA PÚBLICA:  ESTELLAMARIS POSTAL. 
APELADO:                           MINISTÉRIO PÚBLICO. 
JUIZ SENTENCIANTE:     JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DE PALMAS. 
COLEGIADO:                      1ª TURMA JULGADORA 
  
9-Apelação Criminal N° 0007983-80.2020.8.27.2731. 
RELATOR:                           JUIZ RICARDO FERREIRA LEITE. 
APELANTE:                        KARLUS EDUARDO DE MELO CAVALCANTE.  
DEFENSORA PÚBLICA:  ESTELLAMARIS POSTAL. 
APELADO:                           MINISTÉRIO PÚBLICO. 
JUIZ SENTENCIANTE:     JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE PARAÍSO DO TOCANTINS. 
COLEGIADO:                      1ª TURMA JULGADORA. 
  
10-Apelação Criminal N° 0001277-82.2019.8.27.2742. 
RELATOR:                           JUIZ RICARDO FERREIRA LEITE. 
APELANTE:                        ROMÁRIO FERNANDES DA SILVA.  
DEFENSORA PÚBLICA:  ESTELLAMARIS POSTAL. 
APELADO:                           MINISTÉRIO PÚBLICO. 
JUIZ SENTENCIANTE:     JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE XAMBIOÁ. 
COLEGIADO:                      1ª TURMA JULGADORA 
  
11-Apelação Criminal N° 0049713-14.2019.8.27.2729. 
RELATOR:                           JUIZ RICARDO FERREIRA LEITE. 
APELANTE:                        DANIEL NOGUEIRA DELMONDES.  
DEFENSOR PÚBLICO:    JOSÉ ALVES MACIEL. 
APELADO:                           MINISTÉRIO PÚBLICO. 
JUIZ SENTENCIANTE:     JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE PALMAS. 
COLEGIADO:                      1ª TURMA JULGADORA. 
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12-Apelação Criminal N° 5033412-48.2012.8.27.2729. 
RELATOR:                           JUIZ RICARDO FERREIRA LEITE. 
APELANTES:                      NATANIEL SILVA DE OLIVEIRA E DANIEL DE SOUSA BRITO.  
DEFENSORA PÚBLICA:  SEBASTIANA PANTOJA DAL MOLIN. 
APELADO:                           MINISTÉRIO PÚBLICO. 
JUIZ SENTENCIANTE:     JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE PALMAS. 
COLEGIADO:                      1ª TURMA JULGADORA. 
  
13-Apelação Criminal N° 0000833-31.2018.8.27.2727. 
RELATOR:                           JUIZ RICARDO FERREIRA LEITE. 
APELANTE:                        W. T. G.  
DEFENSORA PÚBLICA:  ESTELLAMARIS POSTAL. 
APELADO:                           MINISTÉRIO PÚBLICO. 
JUIZ SENTENCIANTE:     JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE NATIVIDADE. 
COLEGIADO:                      1ª TURMA JULGADORA. 
  
14-Apelação Criminal N° 0000407-86.2021.8.27.2703. 
RELATORA:                        DESEMBARGADORA ANGELA MARIA RIBEIRO PRUDENTE 
APELANTE:                        NILSON CARLOS APARECIDO ELEOTÉRIO.  
ADVOGADO:                       CAMILLA SILVA ALMEIDA. 
APELADO:                           MINISTÉRIO PÚBLICO. 
JUIZ SENTENCIANTE:     JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE ANANÁS. 
COLEGIADO:                      2ª TURMA JULGADORA 
  
15-Apelação Criminal N° 0014389-95.2020.8.27.2706. 
RELATORA:                        DESEMBARGADORA ANGELA MARIA RIBEIRO PRUDENTE 
APELANTE:                        J. A. C. D. C..  
ADVOGADO:                       GEISA CLÁUDIA ALVES DE ALMEIDA FERNANDES. 
APELADO:                           MINISTÉRIO PÚBLICO. 
JUIZ SENTENCIANTE:     JUIZ DE DIREITO DA VARA ESPECIALIZADA NO COMBATE À VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER 
DE ARAGUAÍNA. 
COLEGIADO:                      2ª TURMA JULGADORA 
  
16-Apelação Criminal N° 0006834-49.2020.8.27.2731. 
RELATORA:                        DESEMBARGADORA ANGELA MARIA RIBEIRO PRUDENTE 
APELANTE:                        JOÃO BATISTA FONSECA SILVA.  
ADVOGADOS:                    BERNARDINO COSOBECK DA COSTAE SILVANO LIMA REZENDE. 
APELADO:                           MINISTÉRIO PÚBLICO. 
JUIZ SENTENCIANTE:     JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE PARAÍSO DO TOCANTINS. 
COLEGIADO:                      2ª TURMA JULGADORA 
  
17-Apelação Criminal N° 0003398-61.2020.8.27.2738. 
RELATORA:                        DESEMBARGADORA ANGELA MARIA RIBEIRO PRUDENTE 
APELANTE:                        DOMINGOS ALVES DA SILVA.  
DEFENSORA PÚBLICA:  ESTELLAMARIS POSTAL. 
APELADO:                           MINISTÉRIO PÚBLICO. 
JUIZ SENTENCIANTE:     JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA. 
COLEGIADO:                      2ª TURMA JULGADORA 
  
18-Apelação Criminal N° 0000483-50.2016.8.27.2715. 
RELATORA:                        DESEMBARGADORA ANGELA MARIA RIBEIRO PRUDENTE 
APELANTE:                        MINISTÉRIO PÚBLICO.  
APELADO:                           TEREZA PEREIRA DA SILVA. 
DEFENSORA PÚBLICA:  ESTELLAMARIS POSTAL. 
JUIZ SENTENCIANTE:     JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE CRISTALÂNDIA 
COLEGIADO:                      2ª TURMA JULGADORA 
  
19-Apelação Criminal N° 0007119-69.2020.8.27.2722. 
RELATORA:                        DESEMBARGADORA ANGELA MARIA RIBEIRO PRUDENTE 
APELANTE:                        R. L. L.  
DEFENSORA PÚBLICA:  ESTELLAMARIS POSTAL. 
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APELADO:                           MINISTÉRIO PÚBLICO. 
JUIZ SENTENCIANTE:     JUIZ DE DIREITO DA VARA ESPECIALIZADA NO COMBATE À VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER E 
CRIMES DOLOSOS CONTRA A VIDA DE GURUPI. 
COLEGIADO:                      2ª TURMA JULGADORA 
  
20-Apelação Criminal N° 0006058-76.2020.8.27.2722. 
RELATORA:                        DESEMBARGADORA ANGELA MARIA RIBEIRO PRUDENTE 
APELANTE:                        J. F. R.  
DEFENSORA PÚBLICA:  ESTELLAMARIS POSTAL. 
APELADO:                           MINISTÉRIO PÚBLICO. 
JUIZ SENTENCIANTE:     JUIZ DE DIREITO DA VARA ESPECIALIZADA NO COMBATE À VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER E 
CRIMES DOLOSOS CONTRA A VIDA DE GURUPI. 
COLEGIADO:                      2ª TURMA JULGADORA 
  
21-Apelação Criminal N° 0035125-65.2020.8.27.2729. 
RELATORA:                        DESEMBARGADORA ANGELA MARIA RIBEIRO PRUDENTE 
APELANTE:                        DAVID SOUSA BARBOSA.  
ADVOGADOS:                    MAURICIO KRAEMER UGHINI, THIAGO D'ÁVILA SOUZA DOS SANTOS SILVA E IZABELLA 
CUSTODIO ALBUQUERQUE. 
APELADO:                           MINISTÉRIO PÚBLICO. 
JUIZ SENTENCIANTE:     JUIZ DE DIREITO DA 4ª VARA CRIMINAL DE PALMAS. 
COLEGIADO:                      2ª TURMA JULGADORA 
  
22-Apelação Criminal N° 5000772-70.2013.8.27.2724. 
RELATORA:                        DESEMBARGADORA ANGELA MARIA RIBEIRO PRUDENTE 
APELANTE:                        JAYRO DIAS DOS SANTOS LEITE. 
ADVOGADO:                       MIGUEL ANGELO RUSCHEL NETO. 
APELADO:                           MINISTÉRIO PÚBLICO.  
JUIZ SENTENCIANTE:     JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE ITAGUATINS. 
COLEGIADO:                      2ª TURMA JULGADORA 
  
23-Apelação Criminal N° 0000600-17.2021.8.27.2731. 
RELATORA:                        DESEMBARGADORA ANGELA MARIA RIBEIRO PRUDENTE 
APELANTE:                        JOSMAEL BATISTA SERRA.  
ADVOGADOS:                    LUIS TEIXEIRA E JAQUELINE VIEIRA DA SILVA. 
APELADO:                           MINISTÉRIO PÚBLICO. 
JUIZ SENTENCIANTE:     JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE PARAÍSO DO TOCANTINS. 
COLEGIADO:                      2ª TURMA JULGADORA 
  
24-Apelação Criminal N° 0000563-55.2014.8.27.2724. 
RELATORA:                        DESEMBARGADORA ANGELA MARIA RIBEIRO PRUDENTE 
APELANTE:                        ROGERIO DOS SANTOS MIRANDA.  
DEFENSORA PÚBLICA:  ESTELLAMARIS POSTAL. 
APELADO:                           MINISTÉRIO PÚBLICO. 
JUIZ SENTENCIANTE:     JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE ITAGUATINS. 
COLEGIADO:                      2ª TURMA JULGADORA 
  
25-Apelação Criminal N° 0016104-75.2020.8.27.2706. 
RELATORA:                        DESEMBARGADORA ANGELA MARIA RIBEIRO PRUDENTE 
APELANTE:                        MINISTÉRIO PÚBLICO.  
APELADO:                           JULIO CESAR DA SILVA ANDRADE. 
DEFENSORA PÚBLICA:  ESTELLAMARIS POSTAL. 
JUIZ SENTENCIANTE:     JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DE ARAGUAÍNA. 
COLEGIADO:                      2ª TURMA JULGADORA. 
  
26-Apelação Criminal N° 0007582-81.2020.8.27.2731. 
RELATORA:                        DESEMBARGADORA ANGELA MARIA RIBEIRO PRUDENTE 
APELANTE:                        JOÃO PAULO OLIVEIRA VIEIRA.  
ADVOGADO:                       ENZO LOPES MUSSULINI. 
APELADO:                           MINISTÉRIO PÚBLICO. 
JUIZ SENTENCIANTE:     JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE PARAÍSO DO TOCANTINS. 
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COLEGIADO:                      2ª TURMA JULGADORA 
  
27-Apelação Criminal N° 0007657-98.2020.8.27.2706. 
RELATORA:                        DESEMBARGADORA ANGELA MARIA RIBEIRO PRUDENTE 
APELANTE:                        DAVI MONTEIRO DOS SANTOS DE JESUS.  
ADVOGADO:                       RAFAEL MARTINS COSTA. 
APELADO:                           MINISTÉRIO PÚBLICO. 
JUIZ SENTENCIANTE:     JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DE ARAGUAÍNA. 
COLEGIADO:                      2ª TURMA JULGADORA 
  
28-Apelação Criminal N° 0004338-19.2021.8.27.2729. 
RELATORA:                        DESEMBARGADORA ANGELA MARIA RIBEIRO PRUDENTE 
APELANTE:                        GABRIEL LOPES CARNEIRO.  
DEFENSORA PÚBLICA:  ESTELLAMARIS POSTAL. 
APELADO:                           MINISTÉRIO PÚBLICO. 
JUIZ SENTENCIANTE:     JUIZ DE DIREITO DA 4ª VARA CRIMINAL DE PALMAS. 
COLEGIADO:                      2ª TURMA JULGADORA 
  
29-Apelação Criminal N° 0013474-95.2020.8.27.2722. 
RELATOR:                           JUIZ JOCY GOMES DE ALMEIDA. 
APELANTE:                        S. F. D. S.  
DEFENSORA PÚBLICA:  ESTELLAMARIS POSTAL. 
APELADO:                           MINISTÉRIO PÚBLICO. 
JUIZ SENTENCIANTE:     JUIZ DE DIREITO DA VARA ESPECIALIZADA NO COMBATE À VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA 
A MULHER E CRIMES DOLOSOS CONTRA A VIDA DE GURUPI. 
COLEGIADO:                      3ª TURMA JULGADORA 
  
30-Recurso em Sentido Estrito N° 0005917-89.2021.8.27.2700. 
RELATOR:                           JUIZ JOCY GOMES DE ALMEIDA 
RECORRENTE:                  EDSON MARTINS ROSA.  
DEFENSORA PÚBLICA:  ESTELLAMARIS POSTAL. 
RECORRIDO:                      MINISTÉRIO PÚBLICO. 
JUIZ SENTENCIANTE:     JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE PARAÍSO DO TOCANTINS. 
COLEGIADO:                      2ª TURMA JULGADORA 
  
31-Apelação Criminal N° 0005833-29.2020.8.27.2731. 
RELATOR:                           JUIZ JOCY GOMES DE ALMEIDA. 
APELANTE:                        WEMERSON RIBEIRO DA SILVA.  
DEFENSORA PÚBLICA:  ESTELLAMARIS POSTAL. 
APELADO:                           MINISTÉRIO PÚBLICO. 
JUIZ SENTENCIANTE:     JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE PARAÍSO DO TOCANTINS. 
COLEGIADO:                      3ª TURMA JULGADORA 
  
32-Apelação Criminal N° 0008837-86.2019.8.27.2706. 
RELATOR:                           JUIZ JOCY GOMES DE ALMEIDA. 
APELANTE:                        JACKSON FELIX DA SILVA CELESTE.  
ADVOGADO:                       VALTER JÚNIOR DE MELO RODRIGUES. 
APELADO:                           MINISTÉRIO PÚBLICO. 
JUIZ SENTENCIANTE:     JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DE ARAGUAÍNA. 
COLEGIADO:                      3ª TURMA JULGADORA 
  
33-Apelação Criminal N° 0006940-83.2020.8.27.2707. 
RELATOR:                           JUIZ JOCY GOMES DE ALMEIDA. 
APELANTE:                        J. D. S. C.  
ADVOGADOS:                    HARINI GABRIELA GARCIA CECCHIN E ANTÔNIO IANOWICH FILHO. 
APELADO:                           MINISTÉRIO PÚBLICO. 
JUIZ SENTENCIANTE:     JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE ARAGUATINS. 
COLEGIADO:                      3ª TURMA JULGADORA. 
  
34-Apelação Criminal N° 0000209-68.2021.8.27.2729. 
RELATOR:                           JUIZ JOCY GOMES DE ALMEIDA. 
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APELANTE:                        ALESSANDRO MASCARENHAS MONTEIRO.  
ADVOGADO:                       MARCOS ROBERTO MOURA DE SOUZA. 
APELADO:                           MINISTÉRIO PÚBLICO. 
JUIZ SENTENCIANTE:     JUIZ DE DIREITO DA 4ª VARA CRIMINAL DE PALMAS. 
COLEGIADO:                      3ª TURMA JULGADORA 
  
35-Apelação Criminal N° 0000604-81.2021.8.27.2722. 
RELATOR:                           JUIZ JOCY GOMES DE ALMEIDA. 
APELANTE:                        WILDERRAYNE NUNES DA SILVA.  
ADVOGADO:                       FLÁSIO VIEIRA ARAÚJO. 
APELADO:                           MINISTÉRIO PÚBLICO. 
JUIZ SENTENCIANTE:     JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE GURUPI. 
COLEGIADO:                      3ª TURMA JULGADORA 
  
36-Apelação Criminal N° 0043220-84.2020.8.27.2729. 
RELATOR:                           JUIZ JOCY GOMES DE ALMEIDA. 
APELANTE:                        ROGÉRIO SANTOS CAMPOS.  
ADVOGADOS:                    CILMARA SANTANA PIMENTEL E GIANLUCA DEL DUQUE DE PAULA E SILVA. 
APELADO:                           MINISTÉRIO PÚBLICO. 
JUIZ SENTENCIANTE:     JUIZ DE DIREITO DA 4ª VARA CRIMINAL DE PALMAS. 
COLEGIADO:                      3ª TURMA JULGADORA 
  
37-Apelação Criminal N° 5004039-75.2011.8.27.2706 
RELATOR:                           JUIZ JOCY GOMES DE ALMEIDA. 
APELANTE:                        MINISTÉRIO PÚBLICO.  
APELADO:                           CLAUDIO DOS SANTOS ARAUJO. 
DEFENSORA PÚBLICA:  ESTELLAMARIS POSTAL. 
JUIZ SENTENCIANTE:     JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DE ARAGUAÍNA. 
COLEGIADO:                      3ª TURMA JULGADORA 
  
38-Apelação Criminal N° 0000865-47.2019.8.27.2712. 
RELATOR:                           DESEMBARGADOR EURÍPEDES LAMOUNIER 
APELANTE:                        J. A. R. A..  
DEFENSORA PÚBLICA:  ESTELLAMARIS POSTAL. 
APELADO:                           MINISTÉRIO PÚBLICO. 
JUIZ SENTENCIANTE:     JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE ITAGUATINS. 
COLEGIADO:                      4ª TURMA JULGADORA 
  
39-Apelação Criminal N° 0002697-58.2018.8.27.2710. 
RELATOR:                           DESEMBARGADOR EURÍPEDES LAMOUNIER 
APELANTE:                        E. P. D. S.. 
ADVOGADO:                       ARLINSON CARLOS SILVA SANTOS. 
APELADO:                           MINISTÉRIO PÚBLICO. 
JUIZ SENTENCIANTE:     JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DE AUGUSTINÓPOLIS. 
COLEGIADO:                      4ª TURMA JULGADORA 
  
40-Apelação Criminal N° 0005492-43.2019.8.27.2729. 
RELATOR:                           DESEMBARGADOR EURÍPEDES LAMOUNIER 
APELANTE:                        ANTÔNIO IANOWICH FILHO.  
ADVOGADOS:                    CARLOS ANTÔNIO DO NASCIMENTO, ANTÔNIO IANOWICH FILHO, HARINI GABRIELA GARCIA 
CECCHIN, THIAGO PELEJA VIZEU LIMA E SOLANO DONATO CARNOT DAMACENA. 
APELANTE:                        DANILO PARENTE BARROS. 
ADVOGADOS:                    MAYSA SILVA OLIVEIRA FERANDES E PEDRO HENRIQUE HOLANDA AGUIAR FILHO. 
APELANTE:                        FLAVIO NEGREIROS ALVES. 
ADVOGADOS:                    GEDEON BATISTA PITALUGA JUNIOR E PEDRO VITOR DE SOUSA OLIVEIRA RABELLO. 
APELADO:                           MINISTÉRIO PÚBLICO. 
APELANTE:                        MINISTÉRIO PÚBLICO. 
APELADO:                           ANTÔNIO IANOWICH FILHO.  
ADVOGADOS:                    CARLOS ANTÔNIO DO NASCIMENTO, ANTÔNIO IANOWICH FILHO, HARINI GABRIELA GARCIA 
CECCHIN, THIAGO PELEJA VIZEU LIMA E SOLANO DONATO CARNOT DAMACENA. 
APELADO:                           DANILO PARENTE BARROS. 
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ADVOGADOS:                    MAYSA SILVA OLIVEIRA FERANDES E PEDRO HENRIQUE HOLANDA AGUIAR FILHO. 
APELADO:                          FLAVIO NEGREIROS ALVES. 
ADVOGADOS:                    GEDEON BATISTA PITALUGA JUNIOR E PEDRO VITOR DE SOUSA OLIVEIRA RABELLO. 
JUIZ SENTENCIANTE:     JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DE PALMAS. 
COLEGIADO:                      4ª TURMA JULGADORA 
  
41-Apelação Criminal N° 0021431-29.2020.8.27.2729. 
RELATOR:                           DESEMBARGADOR EURÍPEDES LAMOUNIER 
APELANTE:                        MAURICIO DE JESUS DAMASCENO.  
DEFENSORA PÚBLICA:  ESTELLAMARIS POSTAL. 
APELADO:                           MINISTÉRIO PÚBLICO. 
JUIZ SENTENCIANTE:     JUIZ DE DIREITO DA 4ª VARA CRIMINAL DE PALMAS. 
COLEGIADO:                      4ª TURMA JULGADORA 
  
42-Apelação Criminal N° 0010620-10.2020.8.27.2729. 
RELATOR:                           DESEMBARGADOR EURÍPEDES LAMOUNIER 
APELANTE:                        ANDRE LUIS BORGES SOUSA.  
DEFENSORA PÚBLICA:  ESTELLAMARIS POSTAL. 
APELADO:                           MINISTÉRIO PÚBLICO. 
APELANTE:                        MINISTÉRIO PÚBLICO. 
APELADO:                           ANDRE LUIS BORGES SOUSA.  
DEFENSORA PÚBLICA:  ESTELLAMARIS POSTAL. 
JUIZ SENTENCIANTE:     JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DE PALMAS. 
COLEGIADO:                      4ª TURMA JULGADORA 
  
43-Apelação Criminal N° 0002106-31.2020.8.27.2709. 
RELATOR:                           DESEMBARGADOR EURÍPEDES LAMOUNIER 
APELANTE:                        THIAGO BATISTA DE SOUSA SANTOS.  
DEFENSORA PÚBLICA:  ESTELLAMARIS POSTAL. 
APELADO:                           MINISTÉRIO PÚBLICO. 
JUIZ SENTENCIANTE:     JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE ARRAIAS. 
COLEGIADO:                      4ª TURMA JULGADORA 
  
44-Apelação Criminal N° 0020239-33.2020.8.27.2706. 
RELATOR:                           DESEMBARGADOR EURÍPEDES LAMOUNIER 
APELANTE:                        J. D. D. O. J.  
DEFENSORA PÚBLICA:  ESTELLAMARIS POSTAL. 
APELADO:                           MINISTÉRIO PÚBLICO. 
JUIZ SENTENCIANTE:     JUIZ DE DIREITO DA VARA ESPECIALIZADA NO COMBATE À VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER 
DE ARAGUAÍNA. 
COLEGIADO:                      4ª TURMA JULGADORA 
  
45-Apelação Criminal N° 0029370-31.2018.8.27.2729. 
RELATOR:                           DESEMBARGADOR EURÍPEDES LAMOUNIER 
APELANTE:                        ADAILSON DE BRITO VALE.  
DEFENSORA PÚBLICA:  ESTELLAMARIS POSTAL. 
APELANTE:                        LEANDRO NERES DE SOUZA. 
ADVOGADOS:                    TIAGO AIRES DE OLIVEIRA E MICHEL JAIME CAVALCANTE. 
APELADO:                           MINISTÉRIO PÚBLICO. 
JUIZ SENTENCIANTE:     JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE PALMAS. 
COLEGIADO:                      4ª TURMA JULGADORA 
  
46-Apelação Criminal N° 0002198-83.2019.8.27.2728. 
RELATOR:                           DESEMBARGADOR EURÍPEDES LAMOUNIER 
APELANTE:                        MATEUS OLIVEIRA AMORIM. 
DEFENSORA PÚBLICA:  SEBASTIANA PANTOJA DAL MOLIN. 
APELANTE:                        PEDRO HENRIQUE ALVES LOPES. 
ADVOGADO:                       GIOVANI FONSECA DE MIRANDA. 
APELADO:                           MINISTÉRIO PÚBLICO. 
JUIZ SENTENCIANTE:     JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE NOVO ACORDO. 
COLEGIADO:                      4ª TURMA JULGADORA 
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 47-Apelação Criminal N° 0006508-77.2014.8.27.2706. 
RELATOR:                           DESEMBARGADOR EURÍPEDES LAMOUNIER 
APELANTE:                        CARLOS ANDRE SILVA DOS SANTOS.  
DEFENSORA PÚBLICA:  ESTELLAMARIS POSTAL. 
APELADO:                           MINISTÉRIO PÚBLICO. 
JUIZ SENTENCIANTE:     JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DE ARAGUAÍNA. 
COLEGIADO:                      4ª TURMA JULGADORA 
  
48-Apelação Criminal N° 0028845-78.2020.8.27.2729. 
RELATOR:                           DESEMBARGADOR EURÍPEDES LAMOUNIER 
APELANTE:                        EMERSON DA SILVA SOUSA.  
DEFENSORA PÚBLICA:  ESTELLAMARIS POSTAL. 
APELADO:                           MINISTÉRIO PÚBLICO. 
JUIZ SENTENCIANTE:     JUIZ DE DIREITO DA 4ª VARA CRIMINAL DE PALMAS. 
COLEGIADO:                      4ª TURMA JULGADORA 
  
49-Apelação Criminal N° 0001941-98.2018.8.27.2726. 
RELATOR:                           DESEMBARGADOR EURÍPEDES LAMOUNIER 
APELANTE:                        S. R. D. C..  
DEFENSORA PÚBLICA:  ESTELLAMARIS POSTAL. 
APELADO:                           MINISTÉRIO PÚBLICO. 
JUIZ SENTENCIANTE:     JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE MIRANORTE. 
COLEGIADO:                      4ª TURMA JULGADORA 
  
50-Apelação Criminal N° 0002039-21.2020.8.27.2724. 
RELATOR:                           DESEMBARGADOR EURÍPEDES LAMOUNIER 
APELANTE:                        FERNANDO BARBOSA DE SOUSA CORTEZ.  
DEFENSORA PÚBLICA:  ESTELLAMARIS POSTAL. 
APELADO:                           MINISTÉRIO PÚBLICO.  
APELANTE:                        MINISTÉRIO PÚBLICO.  
APELADO:                           ARGEMIRO MARINHO DOS SANTOS NETO. 
DEFENSORA PÚBLICA:  ESTELLAMARIS POSTAL. 
JUIZ SENTENCIANTE:     JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE ITAGUATINS. 
COLEGIADO:                      4ª TURMA JULGADORA 
  
51-Apelação Criminal N° 0014167-06.2015.8.27.2706. 
RELATOR:                           DESEMBARGADOR EURÍPEDES LAMOUNIER 
APELANTE:                        A. M. S.  
ADVOGADOS:                    IVAIR MARTINS DOS SANTOS DINIZ, AGMON ANTONIO DINIZ JUNIOR E TALLYSSON RUAN 
ANDRADE SOUSA . 
APELADO:                           MINISTÉRIO PÚBLICO.  
JUIZ SENTENCIANTE:     JUIZ DE DIREITO DA VARA ESPECIALIZADA NO COMBATE À VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER 
DE ARAGUAÍNA. 
COLEGIADO:                      4ª TURMA JULGADORA 
  
52-Apelação Criminal N° 0005495-82.2020.8.27.2722. 
RELATOR:                           DESEMBARGADOR ADOLFO AMARO MENDES 
APELANTE:                        V. C. D. 
DEFENSORA PÚBLICA:  ESTELLAMARIS POSTAL. 
APELADO:                           MINISTÉRIO PÚBLICO. 
JUIZ SENTENCIANTE:     JUIZ DE DIREITO DA VARA ESPECIALIZADA NO COMBATE À VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER E 
CRIMES DOLOSOS CONTRA A VIDA DE GURUPI. 
COLEGIADO:                      5ª TURMA JULGADORA 
  
53-REEXAME NECESSÁRIO N° 0003967-76.2021.8.27.2722. 
RELATOR:                           DESEMBARGADOR ADOLFO AMARO MENDES 
REQUERENTE:                  JOSIVALDO BATISTA GLORIA. 
ADVOGADOS:                    WENDERLANIA CASTRO LIMA E LUCAS CARDEAL MILHOMENS. 
REQUERIDO:                      MINISTÉRIO PÚBLICO. 
REFERENTE:                     SENTENÇA DE EVENTO 23. 
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JUIZ SENTENCIANTE:     JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE GURUPI. 
COLEGIADO:                      5ª TURMA JULGADORA 
  
54-Apelação Criminal N° 0001322-50.2018.8.27.2733. 
RELATOR:                           DESEMBARGADOR ADOLFO AMARO MENDES 
APELANTE:                        MINISTÉRIO PÚBLICO. 
APELADO:                           V. A. D. S.. 
DEFENSORA PÚBLICA:  ESTELLAMARIS POSTAL 
JUIZ SENTENCIANTE:     JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE PEDRO AFONSO. 
COLEGIADO:                      5ª TURMA JULGADORA 
  
55-Apelação Criminal N° 0021206-78.2020.8.27.2706. 
RELATOR:                           DESEMBARGADOR ADOLFO AMARO MENDES 
APELANTE:                        CLOVIS DE JESUS DA SILVA LUZ. 
DEFENSORA PÚBLICA:  ESTELLAMARIS POSTAL. 
APELADO:                           MINISTÉRIO PÚBLICO. 
JUIZ SENTENCIANTE:     JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DE ARAGUAÍNA. 
COLEGIADO:                      5ª TURMA JULGADORA 
  
56-Apelação Criminal N° 0006367-87.2016.8.27.2706. 
RELATOR:                           DESEMBARGADOR ADOLFO AMARO MENDES 
APELANTE:                        MINISTÉRIO PÚBLICO. 
APELADOS:                        ADRIANO JUNIO BARBOSA DA SILVA E DIRCE BARBOSA DA SILVA. 
ADVOGADO:                       SOLENILTON DA SILVA BRANDÃO. 
JUIZ SENTENCIANTE:     JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DE ARAGUAÍNA. 
COLEGIADO:                      5ª TURMA JULGADORA. 
  
57-Apelação Criminal N° 0001074-41.2019.8.27.2736. 
RELATOR:                           DESEMBARGADOR ADOLFO AMARO MENDES 
APELANTE:                        LAÉSSE MARQUES CORADO. 
ADVOGADO:                       SALOANNY ALEXANDRE DA SILVA. 
APELADO:                           MINISTÉRIO PÚBLICO. 
JUIZ SENTENCIANTE:     JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE PONTE ALTA DO TOCANTINS. 
COLEGIADO:                      5ª TURMA JULGADORA 
  
58-Apelação Criminal N° 0042602-42.2020.8.27.2729. 
RELATOR:                           DESEMBARGADOR ADOLFO AMARO MENDES 
APELANTE:                        RODRIGO CORDEIRO DA SILVA. 
ADVOGADOS:                    TIAGO AIRES DE OLIVEIRA E MICHEL JAIME CAVALCANTE. 
APELANTE:                        JOSÉ LUIZ ROCHA DA SILVA. 
ADVOGADOS:                    ELZA DA SILVA LEITE E IURY MANSINI PRECINOTTE ALVES MARSON. 
APELADO:                           MINISTÉRIO PÚBLICO. 
JUIZ SENTENCIANTE:     JUIZ DE DIREITO DA 4ª VARA CRIMINAL DE PALMAS. 
COLEGIADO:                      5ª TURMA JULGADORA 
  
59-Apelação Criminal N° 0040954-27.2020.8.27.2729. 
RELATOR:                           DESEMBARGADOR ADOLFO AMARO MENDES 
APELANTE:                        ALINE DE OLIVEIRA CARDOSO. 
DEFENSORA PÚBLICA:  ESTELLAMARIS POSTAL. 
APELADO:                           MINISTÉRIO PÚBLICO. 
JUIZ SENTENCIANTE:     JUIZ DE DIREITO DA 4ª VARA CRIMINAL DE PALMAS. 
COLEGIADO:                      5ª TURMA JULGADORA 
  
60-Apelação Criminal N° 0008920-68.2020.8.27.2706. 
RELATOR:                           DESEMBARGADOR ADOLFO AMARO MENDES 
APELANTE:                        RODRIGUES FERREIRA DE SOUSA. 
ADVOGADO:                       VICTOR GUTIERES FERREIRA MILHOMEM. 
APELADO:                           MINISTÉRIO PÚBLICO. 
JUIZ SENTENCIANTE:     JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DE ARAGUAÍNA. 
COLEGIADO:                      5ª TURMA JULGADORA 
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61-Apelação Criminal N° 0003784-45.2015.8.27.2713. 
RELATOR:                           DESEMBARGADOR ADOLFO AMARO MENDES 
APELANTE:                        G. M. D. C.. 
DEFENSOR PÚBLICO:    ESTELLAMARIS POSTAL. 
APELADO:                           MINISTÉRIO PÚBLICO. 
JUIZ SENTENCIANTE:     JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE COLINAS DO TOCANTINS. 
COLEGIADO:                      5ª TURMA JULGADORA 
  
62-Apelação Criminal N° 0003051-32.2014.8.27.2740. 
RELATOR:                           DESEMBARGADOR ADOLFO AMARO MENDES 
APELANTE:                        MINISTÉRIO PÚBLICO. 
APELADO:                           LUCILEIDE DOS REIS PINTO MESQUITA. 
DEFENSORA PÚBLICA:  ESTELLAMARIS POSTAL 
JUIZ SENTENCIANTE:     JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE TOCANTINÓPOLIS. 
COLEGIADO:                      5ª TURMA JULGADORA 
  
63-Apelação Criminal N° 0001627-70.2019.8.27.2742. 
RELATOR:                           DESEMBARGADOR ADOLFO AMARO MENDES 
APELANTE:                        DOUGLAS ABREU AMORIM. 
DEFENSORA PÚBLICA:  ESTELLAMARIS POSTAL. 
APELANTE:                        MATHIAS NUNES. 
ADVOGADO:                       JOÃO PAULO DOS SANTOS SILVA. 
APELADO:                           MINISTÉRIO PÚBLICO. 
JUIZ SENTENCIANTE:     JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE XAMBIOÁ. 
COLEGIADO:                      5ª TURMA JULGADORA. 
  
64-Apelação Criminal N° 0014442-07.2020.8.27.2729. 
RELATOR:                           DESEMBARGADOR ADOLFO AMARO MENDES 
APELANTE:                        KATIÁ DE SOUSA DE CASTRO. 
DEFENSORA PÚBLICA:  ESTELLAMARIS POSTAL 
APELADO:                           MINISTÉRIO PÚBLICO. 
JUIZ SENTENCIANTE:     JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE PALMAS. 
COLEGIADO:                      5ª TURMA JULGADORA 
  
65-Apelação Criminal N° 0017887-88.2019.8.27.2722. 
RELATOR:                           DESEMBARGADOR ADOLFO AMARO MENDES 
APELANTE:                        JOÃO BATISTA ALVES DA ROCHA. 
ADVOGADOS:                    JACOB NOGUEIRA BENEVIDES PINTO E ELIETE NOGUEIRA DE GOES E THIAGO NOGUEIRA 
BENEVIDES PINTO. 
APELADO:                           MINISTÉRIO PÚBLICO. 
JUIZ SENTENCIANTE:     JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DE GURUPI. 
COLEGIADO:                      5ª TURMA JULGADORA 
  
66-Apelação Criminal N° 0004214-70.2020.8.27.2729. 
RELATOR:                           DESEMBARGADOR ADOLFO AMARO MENDES 
APELANTE:                        TAINARA DA SILVA. 
DEFENSORA PÚBLICA:  ESTELLAMARIS POSTAL 
APELADO:                           MINISTÉRIO PÚBLICO. 
JUIZ SENTENCIANTE:     JUIZ DE DIREITO DA 4ª VARA CRIMINAL DE PALMAS. 
COLEGIADO:                      5ª TURMA JULGADORA 
  

  
ESFFÂNIA GONÇALVES FERREIRA 

Secretária da 1ª Câmara Criminal em substituição 
  
 

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

Pautas 
PAUTA VIRTUAL  28/2021 
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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 28ª 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 10/08/2021 e, com término no dia 17/08/2021, 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: 17/08/2021 
1Recurso em Sentido Estrito  N° 0008826-07.2021.8.27.2700/TO 
ORIGEM                             : JUÍZO DA 1ª ESCRIVANIA CRIMINAL DE MIRANORTE. 
RECORRENTE                   : JOSÉ NOLETO DA SILVA. 
DEF.PÚBLICO                    : ESTELLAMARIS POSTAL. 
RECORRIDO                      : MINISTÉRIO PÚBLICO. 
PROC.DE JUSTIÇA            : ANA PAULA REIGOTA FERREIRA CATINI. 
RELATOR                          : JOSÉ RIBAMAR MENDES JÚNIOR 
COLEGIADO                      :5ª TURMA JULGADORA DA 2ª CÂMARA CRIMINAL 
                                            
2 Habeas Corpus Criminal N° 0008424-23.2021.8.27.2700/TO 
ORIGEM                             : TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO TOCANTINS  
PACIENTES                       : FRANCIEL DE SOUSA ARAUJO, 
DEF.PÚBLICO                    : ADRIANA CAMILO DOS SANTOS. 
IMPETRADO                      : Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal - - Araguaína. 
INTERESSADO                  :MINISTÉRIO PÚBLICO 
RELATOR                          : JOSÉ RIBAMAR MENDES JÚNIOR 
COLEGIADO                      : 2ª CÂMARA CRIMINAL 
  
3 Apelação Criminal N° 0006034-27.2020.8.27.2729/TO 
ORIGEM                             : JUIZO DA 3ª VARA CRIMINAL DE PALMAS. 
APELANTE                        : FRANCE WANDERSON BARBOSA DE SOUZA. 
DEF.PÚBLICO                    : ESTELLAMARIS POSTAL. 
APELADO                          : MINISTÉRIO PÚBLICO. 
PROMOT.DE JUSTIÇA       : MARIA COTINHA BEZERRA PEREIRA. 
RELATOR                          : JOSÉ RIBAMAR MENDES JÚNIOR 
COLEGIADO                      :5ª TURMA JULGADORA DA 2ª CÂMARA CRIMINAL 
  
4 Apelação Criminal N° 0006370-25.2020.8.27.2731/TO 
ORIGEM                             : JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE PARAÍSO DO TOCANTINS. 
APELANTE                        : JAILTON JOSE CANDIDO. 
DEF.PÚBLICO                    : ESTELLAMARIS POSTAL. 
APELADO                          : MINISTÉRIO PÚBLICO. 
PROMOT.DE JUSTIÇA       : MARIA COTINHA BEZERRA PEREIRA. 
RELATOR                          : JOSÉ RIBAMAR MENDES JÚNIOR 
COLEGIADO                      :5ª TURMA JULGADORA DA 2ª CÂMARA CRIMINAL 
  
5 Habeas Corpus Criminal N° 0009217-59.2021.8.27.2700-SEGREDO DE JUSTIÇA 
ORIGEM                             : TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO TOCANTINS  
PACIENTE                         : RONES GONÇALVES QUEIROZ. 
ADVOGADOS                    : T. A. DE O. (OAB TO002347), MICHEL JAIME CAVALCANTE (OAB TO006478), 
                                            ADÃO BATISTA DE OLIVEIRA (OAB TO001773). 
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IMPETRADO                      : Juízo da 1ª Escrivania Criminal de Formoso do Araguaia. 
INTERESSADO                  : MINISTÉRIO PÚBLICO 
RELATOR                          : JACQUELINE ADORNO DE LA CRUZ BARBOSA 
COLEGIADO                      :2ª CÂMARA CRIMINAL 
  
6 Recurso em Sentido Estrito N° 0008738-66.2021.8.27.2700/TO 
ORIGEM                                  : JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE ARAGUATINS. 
RECORRENTE/RECORRIDO:ANTÔNIO NETO DUARTE DA SILVA 
DEF.PÚBLICO                         : ESTELLAMARIS POSTAL. 
RECORRENTE/RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO, 
PROMOT.DE JUSTIÇA           : JACQUELINE BORGES SILVA TOMAZ, 
RELATOR                                : JACQUELINE ADORNO DE LA CRUZ BARBOSA 
COLEGIADO                           :1ª TURMA JULGADORA DA 2ª CÂMARA CRIMINAL 
  
7 Habeas Corpus Criminal N° 0009078-10.2021.8.27.2700/TO 
ORIGEM                             : TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO TOCANTINS  
PACIENTE                         : ANDRE RODRIGUES MARINHO. 
ADVOGADO                       : WILLIE UBIRAJARA MAXIMO MONFARDINI COSTA (OAB BA065632). 
IMPETRADO                      : Juízo da 1ª Vara Criminal de Taguatinga. 
INTERESSADO                  : MINISTÉRIO PÚBLICO 
RELATOR                          : HELVECIO DE BRITO MAIA NETO 
COLEGIADO                      : 2ª CÂMARA CRIMINAL 
  
8 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HC N° 0005008-47.2021.8.27.2700/TO 
ORIGEM                             : TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO TOCANTINS  
REFERENTE                      :ACÓRDÃO EVENTO20. 
EMBARGANTE                  : CARLOS UANDERSON PEREIRA DOS REIS. 
DEF.PÚBLICO                    : ADRIANA CAMILO DOS SANTOS. 
EMBARGADO                    : MINISTÉRIO PÚBLICO 
RELATOR                          : HELVECIO DE BRITO MAIA NETO 
COLEGIADO                      : 2ª CÂMARA CRIMINAL 
  
9 Habeas Corpus Criminal N° 0008978-55.2021.8.27.2700/TO 
ORIGEM                             : TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO TOCANTINS  
PACIENTE                         : KAIQUE MONTEIRO FEITOSA. 
ADVOGADO                       : APRIGIO AGUIAR DE O. DE SOUSA CAMELO (OAB TO07666B). 
IMPETRADO                      : Juízo da 1ª Vara Criminal de Miracema do Tocantins. 
INTERESSADO                  : MINISTÉRIO PÚBLICO. 
RELATOR                          : MAYSA VENDRAMINI ROSAL 
COLEGIADO                      : 2ª CÂMARA CRIMINAL 
  
10 Recurso em Sentido Estrito N° 0008920-52.2021.8.27.2700/TO 
ORIGEM                             : JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE ARAGUAÍNA. 
RECORRENTE                   : ALBERTO VULCÃO BARBOSA 
ADVOGADO                       : MAIGSOM ALVES FERNANDES (OAB TO005421). 
RECORRENTE                   : AUMIRLEI ALVES DE CASTRO 
DEF.PÚBLICO                    : ESTELLAMARIS POSTAL. 
RECORRENTE                   : CLAUDIO KENNEDY GOIAS RODRIGUES DE ARAUJO 
ADVOGADOS                     : RAFAEL MARTINS COSTA (OAB TO009413) 
RECORRIDO                      : MINISTÉRIO PÚBLICO. 
PROMOT.DE JUSTIÇA       : MARIA COTINHA BEZERRA PEREIRA. 
RELATOR                          : MAYSA VENDRAMINI ROSAL 
COLEGIADO                      :3ª TURMA JULGADORA DA 2ª CÂMARA CRIMINAL 
  
11 Agravo de Execução Penal N° 0008923-07.2021.8.27.2700/TO 
ORIGEM                             : Juízo da 4ª Vara Criminal Execuções Penais de Palmas.. 
AGRAVANTE                     : MINISTÉRIO PÚBLICO. 
PROC.DE JUSTIÇA            : VERA NILVA ÁLVARES ROCHA. 
AGRAVADO                       : MARCOS ANTONIO DA SILVA FERREIRA. 
DEF.PÚBLICO                    : ESTELLAMARIS POSTAL. 
RELATOR                          : MAYSA VENDRAMINI ROSAL 
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COLEGIADO                      :3ª TURMA JULGADORA DA 2ª CÂMARA CRIMINAL 
  
12 Recurso em Sentido Estrito N° 0006349-11.2021.8.27.2700/TO 
ORIGEM                             : JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE ARAGUAÍNA. 
RECORRENTE                   : HUELLYSON THYAGO ALVES AMERICO. 
ADVOGADO                       : MAURICIO ARAUJO DA SILVA NETO (OAB TO006992). 
RECORRIDO                      : MINISTÉRIO PÚBLICO. 
PROC.DE JUSTIÇA            : ANA PAULA REIGOTA FERREIRA CATINI. 
RELATOR                          : MAYSA VENDRAMINI ROSAL 
COLEGIADO                      :3ª TURMA JULGADORA DA 2ª CÂMARA CRIMINAL 
  
13 Apelação Criminal N° 0002235-97.2020.8.27.2721/TO 
ORIGEM                             : JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAÍ. 
APELANTE                        : ANDRÉ FELIPE GOMES DA SILVA. 
ADVOGADOS                    : GUSTAVO CHALEGRE PELISSON (OAB TO006858), CAMILA DE BORTOLI ROSSATTO (OAB 
TO004776), 
                                            DANIELA COELHO WYKRET (OAB TO009255),NELY FERREIRA SOARES (OAB TO008646), 
                                            RODRIGO OKPIS (OAB TO002145). 
APELADO                          : MINISTÉRIO PÚBLICO. 
PROC.DE JUSTIÇA           : VERA NILVA ÁLVARES ROCHA. 
RELATOR                          : MAYSA VENDRAMINI ROSAL 
COLEGIADO                      :3ª TURMA JULGADORA DA 2ª CÂMARA CRIMINAL 
  
14 Apelação Criminal N° 0002642-85.2020.8.27.2727/TO 
ORIGEM                             : JUÍZO DA 1ª ESCRIVANIA CRIMINAL DE NATIVIDADE. 
APELANTES                      : NAIANE BARROS SILVA e RICARDO PEREIRA VALADARES. 
DEF.PÚBLICO                    : ESTELLAMARIS POSTAL. 
APELADO                          : MINISTÉRIO PÚBLICO. 
PROC.DE JUSTIÇA            : JOÃO RODRIGUES FILHO. 
RELATOR                          : MAYSA VENDRAMINI ROSAL 
COLEGIADO                      :3ª TURMA JULGADORA DA 2ª CÂMARA CRIMINAL 
  
15 Apelação Criminal N° 0045518-83.2019.8.27.2729/TO 
ORIGEM                             : JUIZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE PALMAS. 
APELANTE                        : MINISTÉRIO PÚBLICO. 
PROC.DE JUSTIÇA            : MOACIR CAMARGO DE OLIVEIRA. 
APELADO                          : DEIVIDY ANDRE SILVA. 
DEF.PÚBLICO                    : ESTELLAMARIS POSTAL. 
RELATOR                          : MAYSA VENDRAMINI ROSAL 
COLEGIADO                      :3ª TURMA JULGADORA DA 2ª CÂMARA CRIMINAL 
  
16 Apelação Criminal N° 0009661-60.2020.8.27.2722/TO 
ORIGEM                             : JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE GURUPI. 
APELANTE                        : EMANUEL DOS SANTOS MARTINS. 
DEF.PÚBLICO                    : VALDEON BATISTA PITALUGA. 
APELADO                          : MINISTÉRIO PÚBLICO. 
PROC.DE JUSTIÇA            : VERA NILVA ÁLVARES ROCHA. 
RELATOR                          : MAYSA VENDRAMINI ROSAL 
COLEGIADO                      :3ª TURMA JULGADORA DA 2ª CÂMARA CRIMINAL 
  
17 Apelação Criminal N° 0000753-14.2019.8.27.2701/TO 
ORIGEM                             : JUÍZO DA 1ª ESCRIVANIA CRIMINAL DE ALMAS. 
APELANTE                        : VANY PEREIRA CARVALHO CPF 031.611.831-18. 
DEF.PÚBLICO                    : ESTELLAMARIS POSTAL. 
APELADO                          : MINISTÉRIO PÚBLICO. 
PROMOT.DE JUSTIÇA       : MARIA COTINHA BEZERRA PEREIRA. 
RELATOR                          : MAYSA VENDRAMINI ROSAL 
COLEGIADO                      :3ª TURMA JULGADORA DA 2ª CÂMARA CRIMINAL 
  
18 Apelação Criminal N° 0000706-82.2021.8.27.2729/TO 
ORIGEM                             : JUIZO DA 3ª VARA CRIMINAL DE PALMAS. 
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APELANTE                        : ROGERIO DA SILVA SOUSA. 
DEF.PÚBLICO                    : ESTELLAMARIS POSTAL. 
APELADO                          : MINISTÉRIO PÚBLICO. 
PROC.DE JUSTIÇA            : ANA PAULA REIGOTA FERREIRA CATINI. 
RELATOR                          : MAYSA VENDRAMINI ROSAL 
COLEGIADO                      :3ª TURMA JULGADORA DA 2ª CÂMARA CRIMINAL 
  
19 Apelação Criminal N° 0004349-76.2020.8.27.2731/TO 
ORIGEM                             : JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE PARAÍSO DO TOCANTINS. 
APELANTE                        : VITOR HUGO AIRES GOMES. 
DEF.PÚBLICO                    : ESTELLAMARIS POSTAL. 
APELADO                          : MINISTÉRIO PÚBLICO. 
PROC.DE JUSTIÇA            : VERA NILVA ÁLVARES ROCHA. 
RELATOR                          : MAYSA VENDRAMINI ROSAL 
COLEGIADO                      :3ª TURMA JULGADORA DA 2ª CÂMARA CRIMINAL 
  
20 Apelação Criminal N° 0004900-31.2020.8.27.2707/TO 
ORIGEM                             : JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE ARAGUATINS. 
APELANTE                        : JEFERSON MACEDO DA SILVA. 
DEF.PÚBLICO                    : ESTELLAMARIS POSTAL. 
APELADO                          : MINISTÉRIO PÚBLICO. 
PROC.DE JUSTIÇA            : MOACIR CAMARGO DE OLIVEIRA. 
RELATOR                          : MAYSA VENDRAMINI ROSAL 
COLEGIADO                      :3ª TURMA JULGADORA DA 2ª CÂMARA CRIMINAL 
  
21 Apelação Criminal N° 0044379-62.2020.8.27.2729/TO 
ORIGEM                             : JUIZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE PALMAS. 
APELANTE                        : RICARDO PEREIRA CARVALHO. 
DEF.PÚBLICO                    : ESTELLAMARIS POSTAL. 
APELADO                          : MINISTÉRIO PÚBLICO. 
PROC.DE JUSTIÇA            : ANA PAULA REIGOTA FERREIRA CATINI. 
RELATOR                          : MAYSA VENDRAMINI ROSAL 
COLEGIADO                      :3ª TURMA JULGADORA DA 2ª CÂMARA CRIMINAL 
  
22 Habeas Corpus Criminal N° 0005908-30.2021.8.27.2700/TO 
ORIGEM                             : JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE DIANÓPOLIS. 
PACIENTES                       : ELBIS DE SOUZA DA SILVA. 
DEF.PÚBLICO                    : ADRIANA CAMILO DOS SANTOS. 
IMPETRADO                      : Juízo da 1ª Vara Criminal de Dianópolis. 
INTERESSADO                  : MINISTÉRIO PÚBLICO 
RELATOR                          : PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO 
COLEGIADO                      :2ª CÂMARA CRIMINAL 
  
23 Habeas Corpus Criminal N° 0004819-69.2021.8.27.2700/TO 
ORIGEM                             : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS. 
PACIENTE                         : JOSE ESTEVAO SOUSA. 
DEF.PÚBLICO                    : VALDEON BATISTA PITALUGA. 
IMPETRADO                      : Juízo da 2ª Vara Criminal de Araguaína. 
INTERESSADO                  : MINISTÉRIO PÚBLICO 
RELATOR                          : PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO 
COLEGIADO                      :2ª CÂMARA CRIMINAL 
  
24 Apelação Criminal N° 0002432-43.2019.8.27.2703/TO 
ORIGEM                             : JUÍZO DA 1ª ESCRIVANIA CRIMINAL DE ANANÁS. 
APELANTE                        : SERGIO MIRANDA LIMA. 
ADVOGADO                       : MATHEUS SILVA BRASIL (OAB TO007488). 
APELADO                          : MINISTÉRIO PÚBLICO. 
PROMOT.DE JUSTIÇA       : JACQUELINE BORGES SILVA TOMAZ. 
RELATOR                          : PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO 
COLEGIADO                      :4ª TURMA JULGADORA DA 2ª CÂMARA CRIMINAL 
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25 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AP N° 0026874-58.2020.8.27.2729/TO 
ORIGEM                             : JUIZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE PALMAS. 
REFERENTE                      :ACÓRDÃO EVENTO22. 
EMBARGANTE                  : VANDA FERNANDES DE SOUSA. 
DEF.PÚBLICO                    : ADRIANA CAMILO DOS SANTOS. 
EMBARGADO                    : MINISTÉRIO PÚBLICO. 
PROC.DE JUSTIÇA            : VERA NILVA ÁLVARES ROCHA. 
RELATOR                          : PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO 
COLEGIADO                      :4ª TURMA JULGADORA DA 2ª CÂMARA CRIMINAL 
  
26 Habeas Corpus Criminal N° 0004320-85.2021.8.27.2700/TO 
ORIGEM                             : TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO TOCANTINS 
PACIENTE                         : JOEL JUNIOR FERNANDES GABRIEL. 
DEF.PÚBLICO                    : ESTELLAMARIS POSTAL. 
IMPETRADO                      : Juíz da 1ª Vara Criminal de Araguatins. 
INTERESSADO                  :MINISTÉRIO PÚBLICO 
RELATOR                          : PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO 
COLEGIADO                      : 2ª CÂMARA CRIMINAL 
  
27 Habeas Corpus Criminal N° 0006307-59.2021.8.27.2700/TO 
ORIGEM                             : TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO TOCANTINS 
PACIENTE                         : VICTOR BARROS MOURA DA SILVA. 
ADVOGADO                       : RENATO MONTEIRO MARTINS (OAB TO007177). 
IMPETRADO                      : Juizo da 2ª Vara Criminal de Palmas, 
INTERESSADO                  :MINISTÉRIO PÚBLICO 
RELATOR                          : PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO 
COLEGIADO                      : 2ª CÂMARA CRIMINAL 
  
28 Apelação Criminal N° 0010808-24.2020.8.27.2722/TO 
ORIGEM                             : JUIZO DA ESPECIALIZADA NO COMBATE À VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER E CRIMES 
DOLOSOS CONTRA A VIDA DE GURUPI. 
APELANTE                        : LEO BRUNO MARTINS MACIEL. 
DEF.PÚBLICO                    : ESTELLAMARIS POSTAL. 
APELADO                          : MINISTÉRIO PÚBLICO. 
PROCURADOR                  : DELVEAUX VIEIRA PRUDENTE JUNIOR. 
RELATOR                          : PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO 
COLEGIADO                      :4ª TURMA JULGADORA DA 2ª CÂMARA CRIMINAL 
  
29 Apelação Criminal N° 5000309-03.2004.8.27.2706/TO 
ORIGEM                             : JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE ARAGUAÍNA. 
APELANTE                        : OTERO FERREIRA ARAÇÁ NETO. 
ADVOGADO                       : THALES JOSÉ JAYME (OAB GO009364). 
APELADO                          : MINISTÉRIO PÚBLICO. 
PROC.DE JUSTIÇA            : ANA PAULA REIGOTA FERREIRA CATINI. 
RELATOR                          : PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO 
COLEGIADO                      :4ª TURMA JULGADORA DA 2ª CÂMARA CRIMINAL 
  
30 Agravo de Execução Penal N° 0006552-70.2021.8.27.2700/TO 
ORIGEM                             : Juizo da 4ª Vara Criminal de Palmas 
AGRAVANTE                     : MINISTÉRIO PÚBLICO. 
PROC.DE JUSTIÇA            : JOSÉ DEMÓSTENES DE ABREU. 
AGRAVADO                       : FRANCISCO SALES SENA ROSA JUNIOR. 
ADVOGADO                       : ELZA DA SILVA LEITE (OAB TO005302). 
RELATOR                          : PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO 
COLEGIADO                      :4ª TURMA JULGADORA DA 2ª CÂMARA CRIMINAL 
  
31 Agravo de Execução Penal N° 0005814-82.2021.8.27.2700/TO 
ORIGEM                             : JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL E EXECUÇÕES DE PALMAS. 
AGRAVANTE                     : MINISTÉRIO PÚBLICO. 
PROCURADOR                  : ABEL ANDRADE LEAL JUNIOR. 
AGRAVADO                       : LÚCIO FLÁVIO MORAIS DA COSTA. 
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ADVOGADOS                     :MICHEL JAIME CAVALCANTE e  TIAGO AIRES DE OLIVEIRA. 
RELATOR                          : PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO 
COLEGIADO                      :4ª TURMA JULGADORA DA 2ª CÂMARA CRIMINAL 
  
32 Habeas Corpus Criminal N° 0007175-37.2021.8.27.2700/TO 
ORIGEM                             : TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO TOCANTINS. 
PACIENTES                       : QUEILA ARAUJO PEREIRA,MARINALVA AMORIM CIRQUEIRA, 
                                           DEUSIMAR FELIPE DA SILVA,JOELMA ALMEIDA LIMA, CLEUDECY DIAS DOS SANTOS. 
DEF.PÚBLICO                    : VALDEON BATISTA PITALUGA. 
IMPETRADO                      : MINISTÉRIO PÚBLICO. 
INTERESSADO                  : MINISTÉRIO PÚBLICO 
PROC.DE JUSTIÇA            : JOSÉ MARIA DA SILVA JÚNIOR. 
RELATOR                          : PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO 
COLEGIADO                      : 2ª CÂMARA CRIMINAL 
  
33 Habeas Corpus Criminal N° 0004591-94.2021.8.27.2700/TO 
ORIGEM                             : TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO TOCANTINS  
PACIENTES                       : JARDEL MATOS RIBEIRO E MATHEUS LIMA RODRIGUES. 
DEF.PÚBLICO                    : ESTELLAMARIS POSTAL. 
IMPETRADO                      : Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal - - Araguaína. 
INTERESSADO                  : MINISTÉRIO PÚBLICO. 
PROMOT.DE JUSTIÇA       : JACQUELINE BORGES SILVA TOMAZ. 
RELATOR                          : PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO 
COLEGIADO                      : 2ª CÂMARA CRIMINAL 
  
34 Agravo de Execução Penal N° 0012832-91.2020.8.27.2700/TO 
ORIGEM                             : Juízo da 1ª Vara Criminal de Paraíso. 
AGRAVANTE                     : VALDIVINO CARDOSO DA SILVA. 
DEF.PÚBLICO                    : ADRIANA CAMILO DOS SANTOS. 
AGRAVADO                       : MINISTÉRIO PÚBLICO. 
PROCURADOR                  : MARCOS LUCIANO BIGNOTI. 
RELATOR                          : PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO 
COLEGIADO                      :4ª TURMA JULGADORA DA 2ª CÂMARA CRIMINAL 
  
35 Habeas Corpus Criminal N° 0006999-58.2021.8.27.2700/TO 
ORIGEM                             : TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO TOCANTINS. 
PACIENTE                         : GLEIDISON DA SILVA SOBRINHO. 
DEF.PÚBLICO                    : VALDEON BATISTA PITALUGA. 
IMPETRADO                      : Juízo da 1ª Vara Criminal de Paraíso do Tocantins, 
INTERESSADO                  : MINISTÉRIO PÚBLICO 
RELATOR                          : PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO 
COLEGIADO                      : 2ª CÂMARA CRIMINAL 
  
36 Habeas Corpus Criminal N° 0007710-63.2021.8.27.2700/TO 
ORIGEM                             : TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO TOCANTINS. 
PACIENTE                         : KEINFER LUIZ DE PAULA BEVILAQUA. 
ADVOGADOS                    : MARCELLA AYRES ALFONSO CAVALCANTE (OAB TO006453), 
                                            JANDER ARAÚJO RODRIGUES (OAB TO005574). 
IMPETRADO                      : Juízo da 3ª Vara Criminal de Palmas, 
INTERESSADO                  : MINISTÉRIO PÚBLICO. 
PROC.DE JUSTIÇA            : ANA PAULA REIGOTA FERREIRA CATINI. 
RELATOR                          : PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO 
COLEGIADO                      : 2ª CÂMARA CRIMINAL 
  
37 Habeas Corpus Criminal N° 0008151-44.2021.8.27.2700/TO 
ORIGEM                             : TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO TOCANTINS 
PACIENTE                         : ALINE CRISTINE FERREIRA LIMA. 
DEF.PÚBLICO                    : VALDEON BATISTA PITALUGA. 
IMPETRADO                      :JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE GURUPI. 
INTERESSADO                  : MINISTÉRIO PÚBLICO. 
RELATOR                          : PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO 
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COLEGIADO                      :2ª CÂMARA CRIMINAL 
  
38 Mandado de Segurança Criminal N° 0004800-63.2021.8.27.2700/TO 
ORIGEM                             : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS. 
IMPETRANTE                     : EDIVALDO BARBOSA DE ALMEIDA. 
ADVOGADO                       : ILZA DE MARIA VIEIRA DE SOUZA (OAB TO02034B). 
IMPETRADO                      : JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA. 
INTERESSADO                  : MINISTÉRIO PÚBLICO. 
PROCURADOR                  : DELVEAUX VIEIRA PRUDENTE JUNIOR. 
RELATOR                          : PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO 
COLEGIADO                      :4ª TURMA JULGADORA DA 2ª CÂMARA CRIMINAL 
  
39 Habeas Corpus Criminal N° 0005809-60.2021.8.27.2700/TO 
ORIGEM                             : TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO TOCANTINS  
PACIENTE                         : GABRYEL DE ANDRADE CORREA. 
ADVOGADO                       : RICARDO ARAUJO COELHO (OAB TO006633). 
IMPETRADO                      : Juizo da 1ª Vara Criminal de Palmas, 
INTERESSADO                  : MINISTÉRIO PÚBLICO 
RELATOR                          : PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO 
COLEGIADO                      : 2ª CÂMARA CRIMINAL 
  
 

1º GRAU DE JURISDIÇÃO 
ANANÁS 

1ª escrivania criminal 

Editais 
EDITAL DE INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA 
O Doutor HERISBERTO E SILVA FURTADO CALDAS, Meritíssimo Juiz de Direito desta Única Vara Criminal e Execuções 
Penais da Comarca de Ananás-TO, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a todos os que o presente edital de INTIMAÇÃO DE 
AUDIÊNCIA virem ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo e Escrivania tramitam os autos de Ação Penal n° 
00025918320198272703, que o Ministério Público, como autor, move em desfavor de Ronaldo Aguiar de Carvalho, sendo o 
presente para INTIMAR o acusado Ronaldo Aguiar de Carvalho, brasileiro, união estável, nascido aos 01/08/1982, natural de 
Araguaína/TO, filho de Francisco das Chagas Carvalho e Maria Francisca Barbosa Aguiar, com endereço na Rua Vereador 
Falcão Coelho, 130, Centro, Araguaína /TO, atualmente com endereço em lugar incerto e não sabido, denunciado como incurso 
nas sanções penais do artigo 129, § 9º, do Código Penal, com as implicações da Lei Maria da Penha (Lei nº 11340/2006), 
Intimado, da audiência de instrução e julgamento designada para o dia 10 de agosto de 2021, às 14h45mim em vídeo 
conferencia link: https://vc.tjto.jus.br/meeting/join/#/login?t=STc6oInA+atk6b36KW3uwQ==. E para que ninguém alegue 
ignorância, mandou expedir o presente edital, o qual deverá ser publicado uma vez no Diário da Justiça do Estado e afixado no 
átrio do Fórum local. DADO E PASSADO, nesta cidade e comarca de Ananás, Estado do Tocantins, aos 29 de agosto de 2021. 
Eu, Solange R. Damasceno, Escrivã Criminal digitou e subscreveu. 
 

ARAGUAINA 
1ª vara cível 

Boletins de expediente 
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL Nº 5001129-12.2010.8.27.2706/TO 
AUTOR: BAYER S.A. 
RÉU: TIAGO BORGES LOPES - REVEL 
DESPACHO/DECISÃO - EVENTO 190: "Evento 188, exequente requereu a pesquisa de bens através do sistema 
SISBACENJUD e a inclusão do nome do executado nos cadastros de inadimplentes através do sistema SERASAJUD. 
Decido. Nos termos do art. 782, §3º do CPC é possível o juízo determinar a inclusão do nome da parte devedora nos cadastros 
de inadimplentes, de modo que não tendo sido satisfeito o crédito exequendo após regular intimação do executado para pagar a 
dívida de forma voluntária, entendo que merece acolhimento esse pedido apresentado pelo credor. Defiro o pedido na inclusão 
do nome do executado no cadastro de inadimplentes. Determino:  1 PROMOVA-SE a inclusão do nome do executado nos 
cadastros de inadimplentes por meio do sistema SERASAJUD (art. 782, §3º, CPC); 1.1 EXPEÇA-SE certidão para protesto do 
título executivo judicial, conforme art. 517 do CPC. 2 Após, PROCEDA-SE conforme Portaria nº 001/2019, deste juízo em 
relação a pesquisa de valores nas contas do executado, adotando-se as normativas pertinentes a cada fase procedimental, 
fazendo-se conclusão no momento oportuno. Cumpra-se." INTIMAÇÃO AO REVEL. 
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EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL Nº 0004286-97.2018.8.27.2706/TO 
AUTOR: BANCO DA AMAZONIA SA 
RÉU: PEDRO MILHOMEM FILHO - REVEL 
RÉU: ANTÔNIO MAGNO LEITE APINAGÉ 
RÉU: PEMAX AUTO CENTER COM. DE PECAS P/ VEICULOS LTDA - REVEL 
DESPACHO/DECISÃO - EVENTO 132: "Eventos 128 e 130, pedido de citação por edital da parte executada ANTÔNIO MAGNO 
LEITE APINAGÉ e realização de arresto on-line nas contas dessa parte executada. Decido. Trata-se de ação de execução de 
título extrajudicial na qual o executado ainda não foi citado. Da análise dos autos evidencia-se que não está configurada 
possibilidade de realização do arresto pleiteado pelo credor, porquanto não está evidente de que o executado ANTÔNIO 
MAGNO LEITE APINAGÉ esteja se furtando da citação, mas, pelo contrário, que o credor não possui ciência do endereço que 
atualmente reside, situação que não autoriza o arresto executivo pleiteado por meio do sistema SISBAJUD. Desse 
modo, INDEFIRO o pedido de arresto on-line formulado pelo exequente em relação ao executado ANTÔNIO MAGNO LEITE 
APINAGÉ. Em relação ao pedido de realização da citação da parte executada ANTÔNIO MAGNO LEITE APINAGÉ por edital, 
denota-se que ainda não foram exauridas as tentativas de citação pessoal nos endereços localizados nos sistemas de pesquisa 
de endereços do Juízo (evento 127), razão pela qual INDEFIRO o pedido em questão. Determino:  1 INTIME-SE a parte 
exequente para, no prazo de 30 (trinta) dias, promover a citação da parte executada ANTÔNIO MAGNO LEITE APINAGÉ. 2 
OBSERVE-SE e PROCEDA-SE conforme portaria 001/2019 deste juízo naquilo que for compatível. Intime-se. Cumpra-se." 
INTIMAÇÃO AO REVEL. 
 

Editais de citação 
USUCAPIÃO Nº 0009537-62.2019.8.27.2706/TO 
AUTOR: HILDESON BORBA ALVES 
RÉU: CARMELITA MILHOMEM DO CARMO 
RÉU: ALFREDO CARMO COSTA 
EDITAL Nº 3252113 
PRAZO DO EDITAL: 40 (QUARENTA) DIAS - JUSTIÇA GRATUITA 
OBJETO: CITAÇÃO 
CHAVE DO PROCESSO: 777153176517 
VALOR DA CAUSA: R$ 400.000,00 
A Excelentíssima Senhora Adalgiza Viana de Santana, Juíza de Direito Titular 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 
02, Qd. W, da Rua Cônego João Lima, Registrado sob a matrícula n. 31706, CRI de Araguaína/TO, 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 vinte e cinco dias do mês de julho do ano 
de dois mil e vinte e um (25/07/2021). 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 3252113v5 e do código CRC f6459463. 
 

2ª vara da família e sucessões 

Editais de intimações com prazo de 20 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE VINTE (20) DIAS 
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. A Doutora RENATA TERESA DA SILVA MACOR, Juíza de Direito titular da 2ª Vara de Família e 
Sucessões desta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, na forma da lei, etc. FAZ SABER a todos quantos o 
presente edital virem ou conhecimento dele tiverem que por este Juízo e respectiva Escrivania da 2ª Vara de Família e 
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Sucessões se processam os autos de Ação de Alimentos de Infância e Juventude, processo n° 0017656-50.2018.8.27.2737 
requerido por EDUARDA RODRIGUES ARAÚJO MOREIRA, em face de ANTÔNIO GLEISSON ARAÚJO MOREIRA, sendo o 
presente para intimar a exequente, EDUARDA RODRIGUES ARAUJO MOREIRA, representada por sua genitora, Sr(a). NILVA 
RODRIGUES DE SOUSA, brasileira, divorciada, do lar, portadora da CI n.º 719.085, 2ª Via, SSP/TO e inscrita no CPF sob o n.º 
998.766.801-10, estando em lugar incerto e não sabido, para no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar, através de seu 
advogado/defensor, informando se há interesse no prosseguimento do feito, sob pena de extinção sem resolução do mérito. E 
para que ninguém alegue ignorância, mandou expedir o presente edital, o qual deverá ser publicado uma vez no Diário da 
Justiça do Estado e afixado no átrio do fórum local. DADO E PASSADO, nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do 
Tocantins, aos 22 de julho de 2021. Eu, Suzy Erika de Sousa Lima, servidora de secretaria, que o digitei e subscrevi. 
 

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

EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 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): CÂNDIDO BATISTA BESSA - CPF/CNPJ n°: 01069950300 , por estar atualmente em lugar incerto e não 
sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCALN.º 0022835-29.2016.827.2706, que lhe 
move a MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco)dias, para pagar a importância de R$ 109,17 
(cento e nove reais e dezessete centavos), representada pela CDA n° C- 4202 datada de 17/10/2016, acrescida de juros, 
atualização monetária e demais cominações legais, ou no mesmo prazo garantir(em) a Execução: efetuando depósito em 
dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo 
fiança bancária, nomeando bens à penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos 
termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador 
especial atuante perante esta Central de 
Execuções Fiscais, em caso de revelia. Tudo em conformidade com o despacho a seguir transcrito: " Caso não seja encontrado 
endereço diverso da inicial, ou sendo encontrado, não seja possível o cumprimento da diligência citatória, defiro desde logo, a 
CITAÇÃO POR EDITAL, com prazo de 30 (trinta) dias. (Ass. Milene de Carvalho Henrique Juíza de Direito)." E para que ninguém 
possa alegar ignorância, mandou expedir o presente edital que será publicado uma (01) vez no Diário Oficial da Justiça e afixado 
no placar do Fórum local. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos 02 de agosto de 
2019 (02/08/2019). Eu, JESSICA DIAS DA SILVA, AuxiliarJudiciário, que o digitei. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO  com Prazo: 30 (trinta) dias 
A Magistrada, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que através deste 
CITA o(s) executado(s): MARIA GORETH ABRANTES DE OLIVEIRA CPF: 243.622.552-49, JOÃO SAMPAIO DE OLIVEIRA 
CPF: 083.957.212-34, SILVIO RAMALHO DE OLIVEIRA CPF:000.949.432-49, por estar atualmente em lugar incerto e não 
sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 5000045-20.2003.827.2706, que lhe 
move a ESTADO DO TOCANTINS, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a importância de R$ 5.091.240,17 
(cinco milhões noventa e um mil duzentos e quarenta reais e dezessete centavos), representada pela CDA .°1247-B;1249-
B;1250-B;1251-B;1275-B;1279-B;1280-B/2003, datada(s) em 25 /02/ 2003 , acrescida de juros, atualização monetária e demais 
cominações legais, ou no mesmo prazo garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em 
estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens à 
penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do 
Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador especial atuante perante esta Central de 
Execuções Fiscais, em caso de revelia. Tudo em conformidade com o despacho a seguir transcrito: "Caso não seja encontrado 
endereço diverso da inicial, determino desde logo, a CITAÇÃO POR EDITAL, comprazo de 30 (trinta) dias. (Ass. Milene de 
Carvalho Henrique Juíza de Direito)." E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente edital que será 
publicado uma (01) vez no Diário Oficial da Justiça e afixado no placar do Fórum local. DADO E PASSADO nesta cidade e 
Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos 15 de agosto de 2019 (15/08/2019). Eu, JESSICA DIAS DA SILVA, Auxiliar 
Judiciário, que o digitei. Sergio Aparecido Paio Juíza de Direito 
 

Editais de intimações de sentença com prazo de 15 dias 
EDITAL Nº 3281936, de Intimação com prazo de 15(quinze) dias 
A Magistrada, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que por esta Vara 
de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública de Araguaína-TO, processam os autos de Execução Fiscal nº 0027987-
53.2019.8.27.2706, proposta pelo MUNICIPIO DE ARAGUAINA em face de GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E 
ELETRO LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 77.941.490/0218-29, na pessoa de seu 
representante legal, 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 32 - SENT1. dos autos em epígrafe, a seguir 
transcrito: "... Ante o exposto, com base no art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil, julgo EXTINTO o feito com resolução 
de mérito, em face de pagamento. Sem condenação em honorários advocatícios, tendo em vista a informação de pagamento do 
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débito no evento 30. Considerando o fato de ter a quitação do débito fiscal ocorrido após o ajuizamento desta 
demanda, condeno a parte executada ao pagamento das custas processuais, caso haja. Determino ao Cartório da Vara de 
Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública que: 1 - Cientifique-se a exequente ante a renúncia ao prazo recursal; 2 - Intime-
se a pessoa jurídica executada da presente sentença; 3 - Promova-se a retirada de eventuais gravames existentes sobre bens 
de titularidade da parte executada; 4 - Caso seja interposto recurso de apelação: I) intime-se o apelado para apresentar 
contrarrazões, no prazo de lei; II) apresentado recurso adesivo, intime-se a parte contrária para apresentar contrarrazões, no 
prazo de lei; III) após, remetam-se os autos ao e. TJTO, independentemente de juízo de admissibilidade (CPC, art. 1.010, § 3º), a 
ser realizado pelo relator do recurso (CPC, art. 932, III); 5 - Após o trânsito em julgado, em cumprimento ao Ofício circular nº 
218/2017/PRESIDENCIA/DIGER/DIFIN/DFESP, de 23.08.2017, proceda o cartório com a conferência dos dados cadastrados no 
sistema e-PROC, a fim de verificar se eles correspondem com os documentos insertos no processo, certificando nos autos antes 
da remessa à COJUN, a(s) parte(s) condenada(s) ao pagamento das custas finais, seus dados (CPF, CNPJ, RG, telefone, 
endereço) e o valor da causa. Cumprida a determinação acima, PROMOVA-SE a baixa definitiva, e REMETA-SE o processo 
à COJUN – Contadoria Judicial Unificada para a cobrança das custas processuais nos termos do Provimento n. 
09/2019/CGJUS/TO . Intime-se. Cumpra-se.". E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente edital 
que será publicado uma (01) vez no Diário Oficial da Justiça e afixado no placar do Fórum local. DADO E PASSADO nesta 
cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos 29 dias do mês de julho de 2021. Eu, Francisco Albery Fernandes 
Barros, Auxiliar Judiciário, que o digitei. Milene de Carvalho Henrique - Juíza de Direito 
 

Diretoria do foro 
Portarias 

Portaria Nº 1841/2021 - PRESIDÊNCIA/DF ARAGUAÍNA, de 28 de julho de 2021 
Estabelecem os magistrados e os servidores do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, responsáveis pelo plantão judicial, no 
âmbito das Comarcas do Grupo 2 do Plantão Regional - Araguaína, Filadélfia, Goiatins e Wanderlândia, no período de 
30/07/2021 à 06/08/2021 
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE ARAGUAÍNA, ESTADO DO TOCANTINS, Excelentíssimo Senhor FABIANO 
RIBEIRO, juiz de direito, no uso de suas atribuições legais, 
Considerando as Resoluções nº 71, de 31 de março de 2009, e nº 152, de 6 de julho de 2012, ambas do Conselho Nacional de 
Justiça, que dispõe sobre o regime de Plantão Judiciário em 1º e 2º graus de jurisdição; 
Considerando a Resolução nº 46, de 07 de dezembro de 2017, com a redação dada pela Resolução nº 2, de 21/03/2019, da 
Presidência do Tribunal de Justiça do Tocantins, que disciplina o Plantão Judiciário de 1º e 2º graus no âmbito do Poder 
Judiciário Tocantinense, e que revogou a Resolução nº 12, de 21/08/2012; 
Considerando a necessidade de ampla divulgação aos jurisdicionados sobre quem atuará nos períodos de plantão, 
notadamente, em face do disposto na Resolução nº 46, de 07 de dezembro de 2017; 
Considerando que compete ao diretor do Foro da Comarca de Araguaína, comarca de entrância mais elevada, nos termos do 
artigo 12, § 1º, inciso III, alínea “a”, da Resolução nº 46, de 07 de dezembro de 2017, disciplinar acerca do Plantão Judiciário 
anual das Comarcas de Araguaína, de Filadélfia, de Goiatins e de Wanderlândia; 
Considerando o disposto no artigo 42, inciso I, alíneas “a” e “c”, da Lei Complementar nº 10/1996. 
  
R E S O L V E: 
  
DO PLANTÃO JUDICIÁRIO 
Art. 1º. Destacar e informar aos jurisdicionados e operadores do sistema de justiça que o plantão judiciário nas Comarcas do 
Grupo 2 (Araguaína, Filadélfia, Goiatins e Wanderlândia) destina-se ao recebimento, processamento e apreciação das seguintes 
medidas: 
I – habeas-corpus e mandados de segurança; 
II – comunicações de prisão em flagrante e a apreciação dos pedidos de concessão de liberdade provisória; 
III – em caso de justificada urgência, de representação da autoridade policial ou do Ministério Público visando à decretação de 
prisão preventiva ou temporária; 
IV - busca e apreensão de pessoas, bens ou valores, desde que objetivamente comprovada a urgência; 
V – medida cautelar, cível ou criminal, que não possam ser realizadas no horário normal de expediente; 
VI – medidas urgentes, cíveis ou criminais, da competência dos Juizados Especiais, limitadas as hipóteses acima enumeradas; 
VII – medidas de urgência do Estatuto da Criança e do Adolescente; 
VIII – outras medidas de extrema urgência, se o Juiz entender que seja imprescindível e inadiável a apreciação durante o 
plantão. 
Parágrafo único. O plantão judiciário não se destina à reiteração, reconsideração ou reexame de pedidos já apreciados 
por órgão judicial, tampouco serão analisados pedidos de levantamento de importância em dinheiro ou valores, de solicitação de 
prorrogação de autorização judicial para escuta telefônica, e, de liberação de bens apreendidos. 
Art. 2º. Nos sábados, domingos, feriados, e nos dias e horários em que não houver expediente forense, haverá plantão 
permanente, observando-se o Decreto Judiciário nº 109 - PRESIDÊNCIA/ASPRE, da seguinte forma: 
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I – plantão diurno, excepcionalmente, das 12h00 às 18h00, nos dias em que não haja expediente e, nos dias úteis, nos horários 
em que, dentro deste intervalo, não houver expediente normal, em regime de sobreaviso, para atendimento, apreciação e 
cumprimento de medidas de urgência; 
II – plantão noturno, excepcionalmente, das 18h01 às 11h59 do dia seguinte, em regime de sobreaviso, para apreciação e 
cumprimento de medidas de urgência em que haja comprovada necessidade de que sejam apreciadas e cumpridas neste 
horário (art. 4º da Resolução nº 71/2009, do CNJ). 
Art. 3º. O plantão noturno destina-se a casos excepcionais, sendo exclusivo para a apreciação de pedidos em que se demonstre, 
de forma inequívoca, a necessidade da medida de urgência ser apreciada e cumprida nesse horário (art. 2º, II) e somente 
configura-se: 
I – quando demonstrado que a medida não poderia ter sido requerida ou cumprida durante o expediente normal ou plantão 
diurno; 
II – quando a não apreciação ou não cumprimento da medida durante o plantão noturno implicar em perecimento do direito, risco 
de grave prejuízo ou probabilidade de dano irreparável ou de difícil reparação; 
III – quando a medida, acaso deferida, possa ser imediatamente cumprida. 
Parágrafo único. Ausente qualquer das condições acima enunciadas, a medida não será apreciada durante o plantão noturno, 
podendo o pedido ser repetido no horário de expediente ou no plantão diurno. 
DOS PLANTONISTAS 
Art. 4°. Fica designado a Dra. Renata Tereza da Silva Macor, juíza de direito, titular da 2ª Vara de Família e Sucessões da 
Comarca de Araguaína/TO, responsável pelo plantão semanal das Comarcas descritas no Grupo 2, da Resolução nº 46, de 07 
de dezembro de 2017, pelo período compreendido entre às 18h01 do dia 30/07/2021 às 11h59 do dia 06/08/2021. 
§ 1º. Fica designada a servidora Suzy Erica de Sousa Lima, Chefe de Secretaria, lotado(a) na 2ª Vara de Família e Sucessões 
da Comarca de Araguaína/TO, para responder pelo respectivo plantão, pelo período compreendido entre às 18h01 do 
dia 30/07/2021 às 11h59 do dia 02/08/2021 por meio do telefone de plantão  (63) 99971-7727. 
§ 2º. Fica designada a servidora Marcia Sousa Almeida, Técnico Judiciário, lotado(a) na 2ª Vara de Família e Sucessões da 
Comarca de Araguaína/TO, para responder pelo respectivo plantão, pelo período compreendido entre às 18h01 do 
dia 02/08/2021 às 11h59 do dia 06/08/2021, por meio do telefone de plantão (63) 99971-7727. 
§ 3º. Fica designada a Oficial de Justiça Avaliador Régina Lúcia Cavalcante Nascimento, telefone (63) 9 9234-0834, para 
responder pelo respectivo plantão, atuando nas Comarcas de Araguaína e Wanderlândia. 
§ 4º. Fica designado o Oficial de Justiça Valmir Coelho de Melo, telefone (63) 99912-7754, para responder pelo respectivo 
plantão, atuando nas Comarcas de Filadélfia e  de Goiatins. 
Art. 5°. A secretária do Foro da Comarca de Araguaína/TO, fica responsável pela habilitação dos servidores e juízes 
plantonistas, pelo período semanal, nos termos desta Portaria. 
Art. 6°. Caberá ao interessado contatar o servidor plantonista para comunicar o protocolo de petições, assim como adotar 
providências subsequentes, necessárias ao cumprimento de qualquer decisão exarada. 
Art. 7°. Ficam os secretários das Comarcas de Filadélfia, Goiatins e Wanderlândia responsáveis pela publicação da presente 
portaria no átrio de suas respectivas Comarcas. 
Publique-se no átrio do Fórum local. Encaminhe-se, via SEI, a presente portaria aos juízes Diretores do Foros das Comarcas de 
Filadélfia, Goiatins e Wanderlândia, bem como ao egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, objetivando publicação no 
Diário da Justiça. 
Cumpra-se. 
DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos vinte e nove dias do mês de julho do ano 
de dois mil e vinte e um (29/07/2021). 

FABIANO RIBEIRO 
Juiz de direito - Diretor do Foro 

 
Portaria Nº 1867/2021 - PRESIDÊNCIA/DF ARAGUAÍNA, de 30 de julho de 2021 
Estabelece a retomada das atividades presenciais no âmbito da Comarca de Araguaína e dá outras providências. 
O Diretor do Foro da Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, o Excelentíssimo Senhor FABIANO RIBEIRO, Juiz de Direito, 
no uso de suas atribuições legais, 
CONSIDERANDO o disposto na Resolução nº 322, de 1º de junho de 2020, do CNJ, que estabelece medidas para a retomada 
dos serviços presenciais, observadas as ações necessárias para prevenção de contágio pelo Coronavírus (Covid-19); 
CONSIDERANDO a natureza essencial da atividade judicial e a necessidade de se assegurar condições mínimas para sua 
continuidade, compatibilizando-a com a preservação da saúde de magistrados, servidores, agentes públicos, advogados, 
estagiários, terceirizados e usuários em geral; 
CONSIDERANDO as recomendações técnicas dos profissionais de saúde que compõem o Espaço Saúde do Tribunal de Justiça; 
CONSIDERANDO as informações extraídas do site http://integra.saude.to.gov.br/covid19, na presente data; 
CONSIDERANDO o contido no processo SEI nº 21.0.000009433-9; 
CONSIDERANDO o contido na Portaria Conjunta Nº 22/2021 - PRESIDÊNCIA/ASPRE, de 29 de julho de 2021. 
RESOLVE: 
Art. 1º. Estabelecer, no período de 02 a 31 de agosto de 2021, atividades presenciais no percentual de 60% (sessenta por 
cento) dos usuários internos, no âmbito da Comarca de Araguaína/TO, vedado o estabelecimento de rodízio, ficando todos os 
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servidores e magistrados sujeitos a observarem os protocolos sanitários de prevenção à disseminação do novo coronavírus 
(COVID-19). 
§ 1º Cabe ao chefe de cada unidade a escolha daqueles que retornarão a trabalho presencial, observada a estrutura física 
disponível para preservação das regras de biossegurança, e levando em consideração, prioritariamente, para a convocação: 
I – servidores que já tiverem sido vacinados, com mais de 15 (quinze) dias da segunda dose; e 
II – servidores mais novos. 
§ 2º Desde que devidamente justificado, não se incluem no percentual de que trata o caput deste artigo os servidores 
pertencentes ao grupo de risco e aqueles que detenham a guarda de crianças em idade escolar até 12 (doze) anos que estejam, 
comprovadamente, com as aulas suspensas, sendo que neste último caso poderá haver a análise situacional no caso concreto. 
§ 3º O quantitativo remanescente dos usuários internos deverá permanecer em regime de teletrabalho compulsório até nova 
determinação. 
Art. 2º. No âmbito da Comarca de Araguaína/TO, os magistrados possuem autonomia para: 
I - em casos excepcionais, autorizar o comparecimento das partes ao fórum a fim de evitar a frustação de ato designado para 
realização por videoconferência, resguardadas as medidas sanitárias pertinentes e vedada a concentração de audiências no 
mesmo local, nos termos do artigo 5º, §§ 3º e 5º, da Portaria Conjunta 11/2.021 Presidência/CGJ ; e 
II - mediante justificativa, embasada documentalmente na situação epidemiológica da localidade e com estrita observância ao 
Plano de Biossegurança, designar Sessões do Júri. 
Parágrafo único. Todas as providências adotadas no âmbito da Comarca de Araguaína/TO, deverão ser comunicadas à Diretoria 
do Foro desta Comarca, Presidência do Tribunal de Justiça e à Corregedoria-Geral da Justiça. 
Art. 3º. Ficam suspensos, durante a vigência desta portaria, os atos processuais que importem em comparecimento pessoal 
pelos reeducandos e processados perante o juízo criminal competente ou perante a CEPEMA que estiverem em cumprimento de 
pena em regime aberto, semiaberto, liberdade condicional ou de medida despenalizadora como suspensão condicional do 
processo, pena ou transação penal. 
Art. 4º. A distribuição e o cumprimento dos mandados pelos Oficiais de Justiça\Avaliadores, se dará nos termos da Portaria Nº 
1608/2021 - PRESIDÊNCIA/DF ARAGUAÍNA, de 01 de julho de 2021, até nova determinação. 
Art. 5º. O atendimento previsto no §3º do art. 4º da Portaria Conjunta nº 23/2020 se dará exclusivamente de forma virtual, no 
período das 12 às 18 horas. 
Art. 6º. Ficam mantidas as determinações até então editadas e que não contrariem o disposto nesta Portaria. 
Art. 7º. Esta portaria entra em vigor a partir de 02 de agosto de 2021 e produzirá efeitos até 30 de agosto de 2021. 
Comunique-se à Presidência e à Corregedoria Geral de Justiça. Comunique-se, amplamente, por meio da ASCOM, às entidades 
parceiras: OAB, MPE, DPE, Procuradoria do Estado e dos Municípios que pertencem à Comarca de Araguaína. 
Publique-se. Cumpra-se. 

FABIANO RIBEIRO 
Juiz de Direito - Diretor do Foro  

  

ARRAIAS 
1ª escrivania cível 

Editais 
EDITAL DE LEILÃO E INTIMAÇÃO  
Pelo presente, faz saber a todos os interessados, que será(ão) levado(s) a LEILÃO o(s) bem(ns) penhorado(s), na seguinte 
forma: PRIMEIRO LEILÃO: dia 25 de agosto de 2021, com encerramento às 13h00. Os lances poderão ser oferecidos desde o 
momento do lançamento do lote no site do leiloeiro, até o horário do encerramento, por valor igual ou superior ao da avaliação. 
Não sendo verificado lances iguais ou superiores ao valor de avaliação, o leilão permanecerá aberto até a data do SEGUNDO 
LEILÃO: dia 25 de agosto de 2021, com encerramento às 16h00, pela melhor oferta, exceto pelo preço vil (50% do valor da 
avaliação). Para cada lance recebido a partir dos 3 minutos finais, serão acrescidos 03 minutos para o término. LOCAL: Através 
do site www.dmleiloesjudiciais.com.br. PROCESSO Nº. 0001290-54.2017.8.27.2709 de EXECUÇÃO FISCAL em que é 
Requerente ESTADO DO TOCANTINS (CNPJ: 01.786.029/0001-03) e Requerido JOSÉ GERMANO DOS SANTOS – 
MERCEARIA E FRUTARIA SANTOS (CNPJ: 37.237.419/0001-71), JOSÉ GERMANO DOS SANTOS (CPF: 498.841.231-87). 
CDA: C-1876/2017 BEM(NS): 01 (um) Veículo, marca/modelo NISSAN FRONTIER LEATT 4X4, ano de fabricação/modelo 
2011/2012, placas MWZ-4865, cor prata, a diesel, Renavam: 00380115867. Obs: Veículo encontra-se em plenas condições de 
funcionamento. Pintura em ótimas condições. (RE)AVALIAÇÃO: R$ 70.081,50 (setenta mil, oitenta e um reais e cinquenta 
centavos), em 02 de agosto de 2020. **Avaliação sujeita a atualização até a data da alienação por índice oficial de apuração da 
correção. DEPOSITÁRIO: JOSÉ GERMANO DOS SANTOS, Rua Dr. Joaquim Ribeiro Magalhães Filho, s/n, Quadra 05, Lote 01 
B, Arraias/TO, CEP 77330-000. ÔNUS: Constam Débitos junto a SEFAZ/TO no valor total de R$ 2.093,00 (dois mil e noventa e 
três reais), em 30 de junho de 2021; Débitos junto ao Detran/TO no valor total de R$ 79,63 (setenta e nove reais e sessenta e 
três centavos), em 30 de junho de 2021; Restrição Judicial e Renajud. Outros eventuais constantes junto ao Detran/TO. ** O 
arrematante declara estar ciente de que, além de possíveis ônus perante o DETRAN, poderá haver outras restrições judiciais 
originárias de outras Varas, que poderão causar morosidade na transferência do bem perante o DETRAN. Fica desde já ciente o 
arrematante que é responsável pela verificação de todos e quaisquer ônus que recaiam sobre o veículo, pois poderá ocorrer 
novas inclusões após a confecção do edital de leilão e sua realização. Os impedimentos para registro do veículo, devem ser 
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informados via petição ao Exmo. Juiz que preside o processo, para que oficie as Varas e o Detran para as devidas baixas. O 
modelo de petição poderá ser obtida junto a equipe do leiloeiro. VALOR DO DÉBITO DA EXECUÇÃO: R$ 28.467,40 (vinte e oito 
mil, quatrocentos e sessenta e sete reais e quarenta centavos), em 16 de dezembro de 2019. LEILOEIRO: DANYLLO DE 
OLIVEIRA MAIA, JUCETINS nº. 2016.05.0017. COMISSÃO DO LEILOEIRO: (I) Em caso de arrematação, 5% sobre o valor 
arrematado, a ser pago pelo arrematante; (II) Em caso de adjudicação, 2% sobre o valor da avaliação, a ser pago pelo 
adjudicante; (III) Em caso de remição e acordo, 2% sobre o valor da avaliação, a ser pago pelo executado. **Se não houver 
expediente forense nas datas designadas, o leilão realizar-se-á no primeiro dia útil subsequente. DA ARREMATAÇÃO: Os bens 
serão adquiridos livres e desembaraçados de quaisquer ônus, até a data da expedição da respectiva Carta de Arrematação ou 
Mandado de Entrega, excetuando-se as obrigações Propter Rem (v.g. cotas condominiais). O arrematante de bem imóvel 
receberá a coisa livre de tributos de âmbito municipal (IPTU e contribuições de melhoria), cujo fato imponível tenha ocorrido em 
data anterior à alienação judicial. Referidos tributos serão sub-rogados no preço ofertado pelo licitante, nos termos do artigo 130 
do CTN; para os bens imóveis a expedição da carta de arrematação ficará condicionada à comprovação do pagamento do 
Imposto de Transmissão de Bens Imóveis – ITBI pelo arrematante (artigo 703 do CPC) – e custas processuais (Item 6.7.11 do 
Provimento 36/2002 TJ-TO). O arrematante de veículo não estará sujeito ao pagamento de débitos anteriores à data da 
alienação judicial. As despesas de arrematação, comissão de leiloeiro e demais despesas ficarão por conta do arrematante, 
inclusive as custas da expedição da carta de arrematação (tabela de custas da Corregedoria do TJ/TO). DA ENTREGA DOS 
BENS: Após comprovação de pagamento do valor da arrematação e da comissão do Leiloeiro, mediante a apresentação dos 
documentos que comprovem a condição de Arrematante, a entrega do(s) bem(ns) será imediata. Os bens serão vendidos no 
estado de~ conservação em que se encontrarem, não cabendo à Justiça e/ou ao Leiloeiro quaisquer responsabilidades quanto a 
consertos e reparos ou mesmo providências referentes à retirada, embalagem, impostos, encargos sociais e transportes 
daqueles arrematados. Será ainda atribuição dos licitantes/arrematantes a verificação do estado de conservação, situação de 
posse e especificações dos bens oferecidos no leilão. Qualquer dúvida ou divergência na identificação/descrição dos bens 
deverá ser dirimida no ato do leilão. **Os bens móveis penhorados poderão ter sido removidos para depósito particular, e as 
custas referentes à remoção, avaliação, guarda e conservação do(s) mesmo(s), bem como outras despesas relacionadas ao 
processo, serão descontadas na prestação de contas do leilão realizado, deduzindo-se do produto da alienação judicial. 
FORMAS DE PAGAMENTO: A arrematação far-se-á com depósito À VISTA. PARCELAMENTO COM BASE NO ARTIGO 895 
DO CPC: Em caso de imóveis e veículos, o pagamento poderá ser parcelado em primeiro leilão por valor não inferior ao da 
avaliação e, em segundo leilão, pelo maior lance, desde que não considerado vil, conforme art. 895, I e II, do CPC, nas seguintes 
condições: 1. Imóveis: O arrematante deverá pagar 25% do valor do lance à vista e o restante parcelado em até 30 (trinta) 
meses; 2. Veículos: O arrematante deverá pagar 25% do valor do lance à vista e o restante parcelado em até 6 (seis) meses; 3. 
Imóveis e veículos: As prestações são mensais e sucessivas, no valor mínimo de R$ 1.000,00 cada; 4. Imóveis e veículos: Ao 
valor de cada parcela, será acrescido o índice de correção monetária da poupança; 5. Caução para imóveis: Será garantida a 
integralização do lance por hipoteca judicial sobre o próprio bem imóvel, através de hipoteca na matrícula, no momento do 
registro da carta de arrematação; 6. Caução para veículos: Será garantida através de caução idônea (exemplo de caução idônea: 
seguro garantia, fiança bancária, imóvel em nome do arrematante ou de terceiro, com valor declarado igual ou superior a 03 
(três) vezes o valor da arrematação), caução esta condicionada à aceitação e homologação pelo juízo. Não sendo apresentado 
caução idônea, ou, não sendo a caução apresentada aceita pelo juízo, a expedição da Carta de Arrematação e posse do veículo 
somente ocorrerá após comprovação da quitação de todos os valores da arrematação; 7. Sanções em caso de atraso ou não 
pagamento do parcelamento: No caso de atraso ou não pagamento de qualquer das prestações, incidirá multa de 10% (dez por 
cento) sobre a soma da parcela inadimplida com as parcelas vincendas, autorizando o exequente a pedir a resolução da 
arrematação ou promover, em face do arrematante, a execução do valor devido, devendo ambos os pedidos serem formulados 
nos autos do processo em que se deu a arrematação. Em qualquer caso, será imposta a perda dos valores já pagos em favor do 
exequente e Leiloeiro, voltando os bens a novo leilão, do qual não serão admitidos a participar o arrematante e o fiador remissos; 
8. Observação sobre direito de preferência: Lances à vista sempre terão preferência, bastando igualar-se ao último lance 
ofertado, o que não interfere na continuidade da disputa. LEILÃO NA MODALIDADE ELETRÔNICA: Quem pretender arrematar 
dito(s) bem(ns), poderá ofertar lanços pela Internet, através do site www.dmleiloesjudiciais.com.br, a partir do primeiro dia útil 
subsequente à publicação deste edital, devendo, para tanto, os interessados, efetuarem cadastramento prévio, no prazo de até 
24h de antecedência do leilão, confirmarem os lanços e recolherem a quantia respectiva na data designada para a realização do 
leilão, para fins de lavratura do termo próprio, ficando ciente de que os arrematantes terão o prazo de até 24h para efetuar os 
pagamentos, salvo disposição judicial diversa. Ficam desde já cientes os interessados de que os lances oferecidos via 
INTERNET não garantem direitos ao participante em caso de insucesso do mesmo por qualquer ocorrência, tais como, na 
conexão de internet, no funcionamento do computador, na incompatibilidade de software ou quaisquer outras ocorrências. Desse 
modo, o interessado assume os riscos oriundos de falhas ou impossibilidades técnicas, não sendo cabível qualquer reclamação 
posterior. Na eventualidade de ser frustrada, no próprio leilão, a arrematação de determinado lote, por não atendimento pelo 
arrematante de requisito necessário, será facultado ao licitante que ofertou o segundo melhor lance, se houver e caso este tenha 
interesse, a confirmação da arrematação pelo último lance que ofertou. VENDA DIRETA: Sendo infrutíferas as tentativas de 
venda do(s) bem(ns) penhorado(s) e não havendo interesse do Exequente em adjudicá-lo(s), será procedida a venda direta do(s) 
mesmo(s), pelo prazo de 90 (noventa) dias nas mesmas condições determinadas para o 2º leilão, conforme publicado neste 
edital, aproveitando todos os atos legais praticados para realização dos leilões supra. Observação.: A venda direta será fechada 
em ciclos de 15 dias cada. Não havendo proposta, o novo ciclo será reaberto, até o prazo final. INTIMAÇÃO: Fica desde logo 
intimado o executado JOSÉ GERMANO DOS SANTOS – MERCEARIA E FRUTARIA SANTOS, na pessoa de seu 
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Representante Legal; JOSÉ GERMANO DOS SANTOS, e sua cônjuge ANA MARIA DI SANTOS, bem como os eventuais: 
coproprietários; proprietário de terreno e/ou titular de: usufruto, uso, habitação, enfiteuse, direito de superfície, concessão de uso 
especial para fins de moradia ou concessão de direito real de uso; credor pignoratício, hipotecário, anticrético, fiduciário ou com 
penhora anteriormente averbada; promitente comprador/vendedor; União, Estado e Município no caso de bem tombado, das 
datas acima, se por ventura não forem encontrados para a intimação pessoal, bem como para os efeitos do art. 889, inciso I, do 
Código de Processo Civil/2015 e de que, antes da arrematação e da adjudicação do(s) bem(ns), poderá(ão) remir a execução, 
consoante o disposto no art. 826 do Código de Processo Civil/2015. Fica(m) cientificado(s) de que o prazo para a apresentação 
de quaisquer medidas processuais contra os atos expropriatórios contidas no § 1º do art. 903 do CPC será de dez dias após o 
aperfeiçoamento da arrematação (art. 903, § 2º do Código de Processo Civil/2015). Para que chegue ao conhecimento de todos 
e no futuro ninguém possa alegar ignorância, expediu-se o presente edital que será publicado e afixado na forma da Lei. DADO 
E PASSADO nesta Cidade e Comarca de Arraias, Estado do Tocantins. Arraias (TO), 15 de julho de 2021. Eduardo Barbosa 
Fernandes. Juiz de Direito. 

COLINAS 
1ª vara cível 

Editais de intimações com prazo de 20 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS 
O Doutor JOSÉ ROBERTO FERREIRA RIBEIRO, Juiz de Direito nesta Comarca de Colinas do Tocantins, Estado do Tocantins, 
na forma da lei etc..FAZ SABER, a todos quanto os presentes virem ou dele conhecimento tiverem, que através deste Edital 
expedido nos autos de n. 50010276620108272713, Chave nº: 532352034315 realiza a INTIMAÇÃO da parte executada, 
LATICINIOS MAGESTADE LTDA, CNPJ 08.440.983/0001-99, atualmente em lugar incerto e não sabido, dos eventos 56 e 76 
dos autos acima epigrafados, referentes à penhora e avaliação realizada nos autos. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca 
de Colinas do Tocantins, TO, ao 29 de julho de 2021. Eu, Lorena Aparecida Menezes Reis Rocha Técnica Judiciária, digitei . 
 

GURUPI 
Vara especializada no combate à violência contra a mulher 

Editais de intimações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE DECISÃO MEDIDAS PROTETIVAS COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
MEDIDA PROTETVA DE URGENCIA 0006684.61.2021.827.2722 
Denunciados: João Bastos Neto 
Vítima: W. P. B 
O Doutor Jossanner Nery Nogueira Luna Juiz de Direito do juízo da Especializada no Combate a Violência contra a Mulher e 
Crimes Dolosos Contra a Vida de Gurupi, Estado do Tocantins, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a todos os que o presente 
edital com prazo de quinze (15) dias virem, ou dele tiver conhecimento, que neste Juízo corre em seus trâmites legais, os autos 
de Ação Penal supra, que a Justiça Pública move contra o  JOÃO BASTOS NETO, brasileiro, filho de Julia Pinto da Silva e 
Jonas Gonçalves Bastos, nascido em 08/12/79, portador do CPF 000.354.101-08, residente na Rua D, quadra 14, lote 09, n º 
548, Vila Pedroso, Gurupi, fone 99290-3531 ou 99932-atualmente em lugar incerto e não sabido. Ficando o acusado, acima 
qualificado da decisão proferida cujo segue transcrito o dispositivo: Isto posto, CONCEDO a seguinte medida protetiva de 
urgência à vítima W . P.  B. , em desfavor de JOÃO BASTOS NETO, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias: 

1. Afastamento do lar, domicílio ou local de convivência com a ofendida W.P.B; 
2. Deverá manter distância mínima de 200 (duzentos) metros da vítima WPB; 
3. Proibição de manter qualquer forma de contato com a vítima W. P. B, seja diretamente ou através de terceiros, por 

qualquer meio de comunicação. 

Saliento que a medida que proíbe a aproximação com a pessoa da ofendida fica suspensa em caso de atendimento ao 
chamamento judicial no ambiente forense, tanto neste juízo como perante a Vara de Família e Defensoria Pública. 
O requerido desde já fica ciente que a cada e descumprimento comprovado, será penalizado com multa de R$ 500,00 
(quinhentos reais), além de estar sujeito a prisão preventiva por descumprimento de medida protetiva, nos termos do artigo 313, 
inciso III, do Código de Processo Penal e artigo 20 da Lei Maria da Penha. 
Advirto ainda o requerido que o descumprimento de qualquer das medidas protetivas deferidas por este juízo caracterizará crime 
de descumprimento de medida protetiva, previsto no art. 24-A da Lei n.º 11.340/06, sem prejuízo de outras eventuais infrações 
penais que venha a praticar contra a vítima. 
Sendo o requerido preso em flagrante delito, caberá ao órgão de segurança pública competente prendê-lo e conduzi-lo à Central 
de Flagrantes para adoção dos procedimentos legais, devendo o respectivo auto de prisão em flagrante ser submetido a controle 
judicial em conformidade com o artigo 310 do Código de Processo Penal. 
Determino à serventia: 
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1. Dê ciência ao Cmte da Polícia Militar dando-lhe conhecimento destas medidas protetivas para, se for o caso, prestar 
imediato socorro à vítima, sem prejuízo de prender o requerido, conduzindo-o à Central de Flagrantes para o 
procedimento; 

2. Intime-se o requerido dando-lhe conhecimento desta decisão, advertindo-o das consequências citadas acima em caso de 
descumprimento. Na ocasião, o Oficial de Justiça deverá alertar ao requerido de que a PM já está autorizada a prendê-lo 
em caso de descumprimento; 

3. Intime-se a vítima sobre o conteúdo desta decisão, esclarecendo-a de que deverá comunicar a este juízo o eventual 
descumprimento das medidas protetivas pelo representado, bem como sobre possível reconciliação com o mesmo. 
Ainda, deverá ser alertada quanto ao prazo destas medidas, sendo que ao final do prazo, deverá informar se há 
interesse/necessidade na renovação; 

4. Embora as medidas protetivas sejam aplicadas em desfavor do requerido, busca-se seu efetivo cumprimento dentro da 
razoabilidade. Assim, intime-se a vítima comunicando-lhe que não poderá procurar o requerido e deverá evitar os 
mesmos lugares em que este já se encontre, sob pena de revogação das medidas protetivas; 

5. Alerte-se a vítima da necessidade de comunicar em juízo qualquer mudança de endereço; 
6. Intime-se a vítima para que manifeste se tem interesse em ser assistida pela Patrulha Maria da Penha e, havendo 

interesse, comunique-se a referida Patrulha acerca desta decisão, a fim de apoiarem o cumprimento destas 
medidas 

7. Intimem-se as partes, alertando-os que, havendo necessidade de comunicação para tratarem de assuntos de interesses 
mútuos deverão procurar a Defensoria pública e/ou Advogado de confiança para adoção das providências cabíveis. 
Entretanto, ficam cientes que jamais poderão procurar um ao outro, ainda que por telefone/Whatsapp. A consequência 
para o requerido, será a prisão por descumprimento da medida, sem prejuízo das implicações legais pelo cometimento 
de outros crimes. Para a vítima, implicará na revogação das medidas protetivas; 

8. Sendo noticiado o descumprimento da medida, vista ao MP para conhecimento e requerer o que lhe aprouver, no prazo 
de 24 (vinte e quatro) horas; 

9. Intimem-se MP, Autoridade Policial e Defensoria/Advogado. 

            Jossanner Nery Nogueira Luna - Juiz de Direito. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Gurupi, Estado do 
Tocantins, sexta-feira, 30 de julho de 2021. Eu, Diane Perinazzo, Diretora de Secretaria, que digitei e lavrei o presente. 
Jossanner Nery Nogueira Luna Juiz de Direito. 
 

PALMAS 
2ª vara criminal 

Editais de citações com prazo de 15 dias 
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 
EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
AUTOS Nº 0036654-90.2018.8.27.2729 
AÇÃO PENAL - Procedimento Ordinário 
Acusado(a): KLEILTON DE LIMA BARROS 
FINALIDADE: O juiz de Direito LUIZ ZILMAR DOS SANTOS PIRES, 2ª Vara Criminal de Palmas, no uso das suas atribuições 
legais, etc. FAZ SABER a todos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, por esse meio, CITA e INTIMA, 
COM O PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, o(a) acusado(a) KLEILTON DE LIMA BARROS, brasileiro, servente de obras, nascido 
aos 07/08/1995, natural de Itaguatins/TO, filho de Deucira Cardoso de Lima e Nelson Conceição Barros, portador do RG nº 
1.339.306, inscrito no CPF sob o nº 071.090.691-92, residente e domiciliado na Quadra 11, Lote 15, Conj 01, Vale do Sol, 
Palmas/TO, atualmente em local incerto e não sabido, nos autos da AÇÃO PENAL nº 00366549020188272729, pelos motivos a 
seguir expostos: "DENÚNCIA: "Noticiam os autos do Inquérito Policial que, no dia 07 de setembro de 2018, por volta das 22 
horas e 30 minutos, na Avenida Tocantins, próximo ao Senac, Taquaralto, nesta capital, o denunciado KLEILTON DE LIMA 
BARROS conduzia veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool. Segundo se 
apurou, o denunciado conduzia a motocicleta Honda CG 125 Titan, cor azul, placa JTW-8144, de forma instável, a ponto de 
abalroar a qualquer momento. Diante disso, os agentes de trânsito abordaram o veículo do denunciado e solicitaram que se 
submetesse ao teste de alcoolemia através do sopro em aparelho etilômetro, o que o mesmo aceitou, tendo apresentado 
resultado de 0.80 mg/l de teor alcoólico, conforme o auto de exibição e apreensão (evento 1). Perante a autoridade policial, o 
denunciado confessou ter ingerido 02 latas de cerveja antes de conduzir sua motocicleta. Assim sendo, o denunciado KLEILTON 
DE LIMA BARROS está incurso no artigo 306 da Lei 9.503/97, motivo pelo qual o MINISTÉRIO PÚBLICO oferece a presente 
DENÚNCIA e requer: a) A autuação da presente e a citação do denunciado para, querendo, apresentar defesa escrita no prazo 
de 10 (dez) dias (artigo 396 do Código de Processo Penal). Verificando-se que o denunciado se oculta para não ser citado, 
requer a aplicação do disposto no artigo 362 do Código de Processo Penal, aplicando-se, neste caso, a regra do parágrafo único 
deste citado artigo. Não sendo encontrado o denunciado no endereço constante dos autos, requer que seja ele citado por edital, 
aplicando-se, neste caso, a regra do disposto no caput do artigo 366 do Código de Processo Penal. b) Não apresentada a 
resposta no prazo legal, ou se o denunciado não constituir defensor, requer o cumprimento do disposto no § 2º do artigo 396-A 
do Código de Processo Penal. c) Após, seja recebida a presente denúncia, com a designação e audiência de instrução e 
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julgamento, sem prejuízo da observância e cumprimento das disposições das leis nº 11.690/08 e 11.719/08, mesmo que não 
constem, expressamente, da presente denúncia. d) Seja julgada procedente a pretensão punitiva nos moldes perfilhados nesta 
proemial acusatória, com a consequente condenação do denunciado. Em havendo incidência no caso em apuração: a) Nos 
termos do artigo 201 do Código de Processo Penal, a comunicação dos ofendidos no endereço por ele indicado, inclusive o 
eletrônico, de todos os atos processuais relativos ao ingresso e à saída dos denunciados da prisão, à designação de data para 
audiência e à sentença e respectivos acórdãos que a mantenham ou modifiquem; b) Nos termos do artigo 387, inciso IV, do 
Código de Processo Penal, que seja fixado o valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração. Para depor 
sobre os fatos retro mencionados, requer a notificação e/ou requisição das testemunhas abaixo arroladas para virem depor em 
Juízo, sob as cominações legais. DESPACHO: Considerando a não localização do acusado KLEILTON DE LIMA BARROS, 
expeça-se edital de citação com prazo de 15 (quinze) dias, na forma do artigo 361 do Código de Processo Penal. Transcorrido o 
prazo em referência, se o réu não comparecer nem constituir advogado, aplico desde já os termos do art. 366 do CPP, suspendo 
o processo e o curso prescricional. Deixo de decretar a prisão preventiva do acusado, apesar de estar em lugar ignorado, porque 
lhe foi atribuída a prática de crime cuja pena máxima não supera quatro anos ou porque a análise de seus antecedentes não 
revela necessidade de se adotar tal medida. Após lavrada a certidão de decurso de prazo do edital, à escrivania para 
confeccionar e juntar aos autos o espelho do cálculo da prescrição da pretensão punitiva disponibilizada pelo CNJ1, 
movimentando o processo ao localizador correspondente. Antes de sobrestar os autos, ciência ao Ministério Público. Palmas, 
19.07.2021, LUIZ ZILMAR DOS SANTOS PIRES - Juiz de Direito.” INFORMAÇÕES E ADVERTÊNCIAS: 1. O endereço da 
Defensoria Pública é Quadra 502 Sul, Av. Teotônio Segurado, Paço Municipal, ao lado do Fórum, Palmas/TO, CEP: 77021-654, 
telefone: (63) 3218-6752; 2. Na resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo o que interesse à sua defesa, 
oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo sua 
intimação, quando necessário (art. 396-A do Código de Processo Penal); 3. Não apresentada a resposta no prazo legal, ou se o 
acusado, citado, não constituir defensor, o juiz nomeará defensor para oferecê-la (§ 2º do mesmo artigo); 4. O processo seguirá 
sem a presença do acusado que, citado ou intimado pessoalmente para qualquer ato, deixar de comparecer sem motivo 
justificado, ou, no caso de mudança de residência. Para o conhecimento de todos é passado o presente edital, cuja 2ª via fica 
afixada no local de costume, bem como será publicado no Diário da Justiça. DADO E PASSADO, nesta cidade e Comarca de 
Palmas/TO, 30/07/2021. Eu, HERICÉLIA DA SILVA AGUIAR BORGES, digitei e subscrevo. 
  

Editais de intimações de sentença com prazo de 60 dias 
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA COM PRAZO DE 60 (SESSENTA) DIAS 
AUTOS Nº 00014314720168272729 
Juizo da 2ª Vara Criminal de Palmas 
AÇÃO PENAL - Procedimento Ordinário 
Acusada: ROBERTO SOARES DE ARAÚJO 
FINALIDADE: O juiz de Direito LUIZ ZILMAR DOS SANTOS PIRES, do Juizo da 2ª Vara Criminal de Palmas , no uso das suas 
atribuições legais, etc. FAZ SABER a todos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, por esse meio, 
INTIMA o acusado(a) ROBERTO SOARES DE ARAÚJO?, brasileiro, união estável, pedreiro, filho de Roberto Carlos Paes de 
Araújo e de Maria da Conceição Soares, nascido aos 25/06/1988, na cidade de Campo Maior– PI, residente na Rua P-8, Qd-37, 
Lote 22, Sol Nascente, nesta Capital, atualmente em local incerto e não sabido, com prazo de 60 (sessenta) dias, a fim de 
cientificar-lhe da SENTENÇA proferida nos autos da AÇÃO PENAL n.º 0001431-47.2016.8.27.2729, cujo resumo/teor segue 
transcrito: " 1. RELATÓRIO Trata-se de ação penal promovida pelo Ministério Público do Estado do Tocantins em desfavor 
de Roberto Soares de Araújo, pela prática da conduta descrita no artigo 155, § 4º, I c/c artigo 14, II, ambos do Código Penal, 
pelos fatos assim narrados na peça exordial, os quais transcrevo, in verbis: [...] Consta dos autos do Inquérito Policial que o 
denunciado, por volta das 19h40min, do dia 25/12/2015, na residência localizada na Rua Cerejeiras, QD 16, Lote 08, Setor 
Morada do Sol I, nesta Capital, agindo consciente e voluntariamente, tentou subtrair, para si, um violão e um ventilador, avaliados 
em R$ 340,00 (trezentos e quarenta reais), conforme descreve o Laudo Pericial n° 7129/2015 junto ao (evento 14), bens estes 
pertencentes à vítima Maciel Rodrigues Vitorino, só não logrando êxito por circunstâncias alheias a sua vontade. Segundo 
logrou-se apurar, na data e horário do fato o denunciado arrombou duas janelas na residência e adentrou no imóvel, viu a res 
furtiva, apoderou-se dela, porém ao pular o muro para sair do local deparou-se com vizinhos da vítima, sendo que um deles 
estava de posse de um facão, e começaram a perseguir o denunciado, que abandonou os objetos no chão e logo foi alcançado 
pelos populares que realizaram diversas agressões contra Roberto. A Polícia foi acionada e compareceu ao local do crime, 
sendo que o acusado Roberto confessou a prática delitiva e foi preso em flagrante. [...] A denúncia foi recebida em 10 de janeiro 
de 2016 (evento 4). Houve citação do acusado (evento 11). Foi apresentada resposta à acusação (evento 17). Por não incorrer 
em nenhuma hipótese prevista no artigo 397 do Código de Processo Penal, foi determinado inclusão em pauta para audiência de 
instrução e julgamento. A audiência ocorreu em 10/5/2021. Foi decretada a revelia do réu. Foram ouvidas as seguintes 
testemunhas, cujo resumo do depoimento as acompanha: 1. Maciel Rodrigues Vitorino, vítima. Não estava na residência. A 
informação do crime veio de um inquilino, quando chegou de viagem foi à Delegacia. O autor arrombou a grade da janela dos 
fundos da casa. A sua inquilina chegou em casa e já estava arrombada. Não conhece o réu. 2. SD/PM Ricardo Feitosa 
Rodrigues. Foram acionados via SIOP para atender um furto à residência. A população já havia agredido o autor com uma arma 
branca. Ele estava tentando furtar a casa de um indivíduo próximo. Foi furtado um violão e outro objeto. A casa era próxima de 
onde localizaram ele e o morador não estava lá. Ele entrou porque arrombou a janela lateral. 3. PM Josivan da Silva Cruz. 
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Foram chamados através do 190 para atender um furto em uma residência. No local, havia algumas pessoas que informaram 
que duas janelas do imóvel haviam sido arrombadas, e que o acusado subtraiu um violão e um ventilador. Em razão dos vizinhos 
terem ouvido barulho e se aproximado da casa, o autor fugiu e deixou os objetos em um lote baldio. O autor teria sido imobilizado 
por populares em local próximo do furto. Ao chegarem lá, encontraram o infrator imobilizado e com lesões corporais. Os 
agressores não foram identificados. O acusado confessou a tentativa de furto. Não foi requerida nenhuma diligência. Em suas 
alegações finais por memoriais escritos, o Ministério Público pugnou pela condenação nos termos da denúncia (evento 128). A 
defesa, por sua vez, em sede de alegações finais orais, requereu a aplicação da atenuante da confissão espontânea. 
Subsidiariamente, pugnou pela desclassificação para furto simples diante da ausência de perícia no local, bem como pela fixação 
do regime prisional menos gravoso e a concessão do direito de recorrer em liberdade (evento 133). É, em síntese, o relatório. 2. 
FUNDAMENTAÇÃO Presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, tanto que sequer foram arguidas questões 
preliminares ou prejudiciais, passo ao exame do mérito da demanda. Finda a instrução processual, concluo que o réu tentou 
subtrair um violão e um ventilador da vítima Maciel Rodrigues Vitorino. A materialidade está comprovada através do que segue: 
Auto de Prisão em Flagrante (evento 1, P_FLAGRANTE1, p. 2, do IP); confissão do réu perante a autoridade policial (evento 1, 
P_FLAGRANTE1, p. 6, do IP); Auto de Exibição e Apreensão (evento 1, P_FLAGRANTE1, p. 8, do IP); Laudo Pericial de 
Avaliação Direta de Objetos n. 7.129/2015 (evento 14 do IP); Termo de Restituição (evento 21 do IP); depoimentos prestados em 
juízo. A autoria e a responsabilidade penal também estão comprovadas, pelos mesmos fundamentos acima. Acolho o pedido 
defensivo para afastar a qualificadora do arrombamento. Conforme posicionamento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, o 
exame pericial é indispensável nas infrações que deixam vestígios, salvo em situações onde ocorra desaparecimento dos 
elementos probatórios, quando caberá substituição pela prova testemunhal. "Destarte, se era possível a realização da perícia, 
mas esta não ocorreu, a prova testemunhal e o boletim de ocorrência não suprem a sua ausência, nos termos do art. 158, do 
Estatuto Repressivo" (AgRg no HC 628940 / MS, 5ª Turma, Rel. Min. Felix Fischer, julgado em 30/3/2021). No caso em apreço, o 
perito justificou a não realização da perícia com base na não localização do imóvel da vítima (evento 22, OUT1, do IP):... Esta 
justificativa não é suficiente para substituir o exame pericial direto pelo indireto, motivo pelo qual o delito será desclassificado 
para a sua forma simples. Conforme a execução penal n. 00363777420188272729, o réu possui maus antecedentes, pois 
praticou um roubo majorado em 27/6/2014, cujo trânsito em julgado se deu em 24/7/2018, então a pena-base será fixada acima 
do mínimo legal. Ele confessou a prática do delito perante a autoridade policial, o que foi relevante para a definição da autoria 
delitiva. Neste caso, será reconhecida a atenuante do artigo 65, III, alínea "d", do CP, ficando a redução limitada ao mínimo da 
pena em abstrato, conforme Súmula 231 do STJ1. Considerando que o réu foi abordado por civis quando saía da residência, 
reconheço a modalidade tentada do delito e diminuo a pena em 1/3, conforme artigo 14, II e parágrafo único, do CP.  3. 
DISPOSITIVOAnte o exposto, julgo parcialmente procedente a denúncia para condenar Roberto Soares de Araújo como 
incurso nas penas do artigo 155, caput c/c artigo 14, II, ambos do Código Penal. Passo à dosagem da pena, conforme artigos 59 
e 68 do Código Penal. 1º FASE: DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS a) a culpabilidade, analisada como grau de reprovação 
da conduta, não foge à normalidade; b) o réu  possui maus antecedentes, conforme execução penal 
n. 00363777420188272729; c) a conduta social deve ser considerada favorável ao réu à míngua de provas em sentido 
contrário; d) a personalidade também deve ser considerada favorável ao réu, à míngua de prova técnica a demonstrar que o 
mesmo seja voltado para a prática delitiva; e) a motivação é normal à espécie; f) as circunstâncias também são comuns ao 
delito; g) não há consequências comprovadas; h) não há prova de que o comportamento da vítima contribuiu para a ação 
delitiva. Assim, considerando o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas e a existência de uma circunstância judicial 
negativa, aplico a fração de 1/8 sobre a pena mínima e fixo a pena-base em 1 (um) ano e 1 (um) mês de reclusão e 11 (onze) 
dias-multa. 2ª FASE: AGRAVANTES E ATENUANTES Não há agravantes. Reconheço a atenuante da confissão espontânea, 
do artigo 65, III, alínea "d", do CP, e reduzo a pena em 1/6. Em virtude da vedação da Súmula 231 do STJ, fixo a pena, nesta 
fase, em 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa. 3ª FASE: CAUSAS DE AUMENTO E DE DIMINUIÇÃO Não há causas 
de aumento. Incide a causa de diminuição do artigo 14, II, do CP, motivo pelo qual aplico a fração de 1/3 sobre a pena. Fixo a 
pena definitiva de Roberto Soares de Araújo em 8 (oito) meses de reclusão e 7 (sete) dias-multa, cujo valor arbitro no 
mínimo legal. Estipulo o regime inicial ABERTO para o início do cumprimento da pena, com base no quantum fixado e na 
primariedade do réu, conforme artigo 33, § 2º, alínea "c", do CP. Não substituo a pena privativa de liberdade pela restritiva 
de direitos nem concedo sursis, pois se trata de réu com maus antecedentes. Concedo ao réu o direito de recorrer em 
liberdade. Sem custas. Eventual bem apreendido deverá ser restituído, conforme Provimento n. 11/2019/CGJUS/TO. Intimo as 
partes para ciência. Expeça-se o necessário. Salvo recursos e após cumprimento das diligências cartorárias, arquive-se. 
Palmas/TO, data e assinatura certificadas pelo sistema.". LUIZ ZILMAR DOS SANTOS PIRES- Juiz de Direito." Palmas, aos 
30/07/2021. Eu, HERICÉLIA DA SILVA AGUIAR BORGES, digitei e subscrevo. 
 

Diretoria do foro 

Portarias 
Portaria Nº 1872/2021 - PRESIDÊNCIA/DF PALMAS, de 30 de julho de 2021 
A Excelentíssima Senhora FLÁVIA AFINI BOVO, Juíza de Direito Diretora do Foro desta Comarca de Palmas, Estado do 
Tocantins, no uso de suas atribuições e na forma da lei etc... 
 CONSIDERANDO o erro material ocorrido na Portaria nº 1830/2021-PRESIDÊNCIA/DF PALMAS ; 
 RESOLVE: 
 RETIFICAR  em parte a Portaria nº 1830/2021-PRESIDÊNCIA/DF PALMAS, onde se lê do período de 23/07/2021 às 18h a 
30/07/2021 às 11h59min, leia-se do período de 30/07/2021 às 18h a 06/08/2021 às 11h59min. 
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 Publique-se. Registre-se. Cumpra-se. 
Dado e passado nesta cidade e Comarca de Palmas-TO, GABINETE DO JUIZ DIRETOR DO FORO, aos trinta (30) dias do mês 
de julho (07) do ano de dois mil e vinte e um (2021). 
FLÁVIA AFINI BOVO 
 DIRETORA DO FORO 
 

Vara de execuções fiscais e ações de saúde 
Editais de citações com prazo de 30 dias 

EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do sócio ANTONIO CARLOS MENDES DE MELO CPF/CNPJ: 211.778.806-87 por estar 
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos 
Eletrônico - e-Proc 00276027020188272729, que lhe move A FAZENDA PUBLICA ESTADUAL, bem como, para, no prazo de 5 
(cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S). C-1549/2018, inscrita em: 16/05/2018, 
referente ao IDNR, cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 15.752,36 (quinze mil setecentos e 
cinquenta e dois reais e trinta 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, 29 de 
julho de 2021. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO dos sócios EDMAR FRANCO DE PAIVA CPF/CNPJ: 129.292.201-04 e ALCY ALVES 
CPF/CNPJ: 222.944.571-53 por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da 
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc 00268304920148272729, 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). 
20140006234, inscrita em: 05/02/2014, referente ao TXL-FUNC, cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo 
era de R$ 1.968,53 (Um Mil e Novecentos e Sessenta e Oito Reais e Cinquenta e Três Centavos), que deverá ser acrescido dos 
juros, multa de mora e encargos, ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em 
estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a 
penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do 
Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a Central de 
Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, 
mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e 
assino por determinação judicial. Palmas – TO, 29 de julho de 2021. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO  do executada e sócios: VALDEMIRO MARCELO HOSTINS .CNPJ/CPF: 728.097.109-10 
, 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  00015296620158272729, 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). 20140029354 
inscrita em 05/02/2014 referente à TLF - TX LIC; cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era de R$ $ 
894,40 (Oitocentos e Noventa e Quatro Reais e Quarenta Centavos) que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e 
encargos, ou, garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de 
crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à 
penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, 
fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em 
caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente 
que será publicado na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. 
Palmas – TO, 29 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 do executado; SOELMA DE SOUSA SILVA-ME. CNPJ/CPF: 10.880.901/0001-79,  bem 
como a sua sócia solidaria SOELMA DE SOUSA SILVA – CPF: 007.120.111-45 ,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  
50357721920138272729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA ESTADO, bem como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, 
pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S). C-2167/2012 inscrita em 21/09/2012 referente à ICMS; 
C- 2168/2012 inscrita em 21/09/2012  referente à ICMS, cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era de 
R$ $ 3.689,50 (tres mil seiscentos e oitenta e nove reais e cinquenta centavos) que deverá ser acrescido dos juros, multa de 
mora e encargos, ou, garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial 
de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à 
penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civi l, 
fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em 
caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente 
que será publicado na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. 
Palmas – TO, 26 de julho de 2021. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO da sócia ISABEL OLIVEIRA DE SOUZA CPF/CNPJ: 455.912.371-34por estar atualmente 
em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico 
- e-Proc 50001415820068272729, 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). 21432.14, inscrita em: 16/03/2006, referente ao 
ISSQN PD, cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 34.612,52 (trinta e quatro mil setecentos e 
doze reais e cinquenta e dois centavos), que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir (em) a 
Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a 
atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por 
terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte 
executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, para 
que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na 
forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 29 de 
julho de 2021. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO  do executado; MARIA MOREIRA DA SILVA.CNPJ/CPF: 94836370159,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  50371752320138272729, 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). 20130024480 inscrita em 
21/01/2010 referente à TXL-SANIT - TX LIC SANITARIA; 20130024479 inscrita em 21/01/2010 referente à TXL-FUNC - TX 
LIC FUNCIONAMENTO, cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 824,47 (Oitocentos e Vinte e 
Quatro Reais e Quarenta e Sete Centavos) que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir(em) a 
Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a 
atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por 
terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte 
executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, para 
que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na 
forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 29 de 
julho de 2021. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
  
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS SUL LTDA, CPF/CNPJ: 
07.649.092/0001-84; ELISVALDO LACERDA DOS SANTOS, CPF/CNPJ: 826.329.361-87; GENÉSIO FILHO VIEIRA TELES, 
CPF/CNPJ: 009.903.551-01, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da 
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc – 50375927320138272729, que lhe move A FAZENDA PUBLICA 
ESTADUAL, bem como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S). 
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C-26812013, inscrita em: 05/03/2013, referente ao IDNR; cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era de 
e R$ 75.546,02 (setenta e cinco mil quinhentos e quarenta e seis reais e dois centavos) que deverá ser acrescido dos juros, 
multa de mora e encargos, ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em 
estabelecimento oficial de crédito 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, 30 de julho de 2021. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: MANOEL DE NAZARE DE MORAES GONÇALVES, CPF/CNPJ: 
396.749.162-53, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE 
EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc – 00035325220198272729, 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). 
20180013037, inscrita em : 06/03/2017, referente ao IPTU; 20180013038, inscrita em : : 21/06/2018, referente ao IPTU REV;  
cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era de e R$ 2.704,63 (Dois Mil e Setecentos e Quatro Reais e 
Sessenta e Três Centavos) que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir (em) a Execução: 
efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização 
monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e 
aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será 
NOMEADO curador especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, para que chegue ao 
conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei. Eu 
_____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 30 de julho de 2021. 
(AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO dos sócios EDELSON ELISVALTER GONÇALVES CPF/CNPJ: 030.821.851-50 e 
MARIELA ROSA GONÇALVES CPF/CNPJ: 758.727.731-53 por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome 
conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc 00109631620148272729, que lhe 
move A FAZENDA PUBLICA ESTADUAL, bem como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) 
Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S). C-1987/2013, inscrita em: 04/09/2013, referente ao ICMS, cujo valor até a data do 
ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 7.801,47(sete mil oitocentos e um reais e quarenta e sete centavos), que 
deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à 
ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança 
bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos 
termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador 
especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de todos e 
ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira 
Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 30 de julho de 2021. (AS) Wagner Ferreira 
Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: MADEIREIRA KUBOTA, CPF/CNPJ: 54649769000164, por estar 
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – 
Autos Eletrônico - e-Proc – 50002715320038272729, 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). 5002, inscrita em: 22/03/2000, 
referente ao IPTU; cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era de e R$ 1.217,86 (um mil e duzentos e 
dezessete reais e oitenta e seis centavos) que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir (em) a 
Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a 
atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por 
terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte 
executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, para 
que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na 
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forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 30 de 
julho de 2021. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 

Editais de intimações de sentença 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 00121132220208272729 proposta pelo ESTADO DO TOCANTINS em face de JUSSARA LUIZ DA 
SILVA LEMOS  CNPJ/CPF nº 97.776.196-34  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 39  dos autos em epígrafe, a 
seguir transcrito: STO POSTO, nos termos dos fundamentos acima alinhavados, ACOLHO EM PARTE A OBJEÇÃO DE 
PRÉ-EXECUTIVIDADE oposta pela parte executada no evento 10, e com fulcro no art. 803, I e no artigo 485, inciso VI, 
ambos do Novo Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO em 
razão da ausência do interesse de agir.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 sem resolução de 
mérito.Sem custas, por ser a Exequente isenta, nos termos do Art. 39 da Lei 6.830/80.Honorários pela Fazenda Pública 
Exequente, em razão do Princípio da Causalidade, os quais arbitro em 10% sobre o valor dado a causa, devidamente 
atualizada, nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º do CPC.Sentença não sujeita ao duplo grau de jurisdição, em razão do valor 
da dívida ativa, porquanto inferior a 500 (quinhentos) salários mínimos, art. 496, § 3º, II, 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-se e cumpra-se.Palmas, data certificada pelo sistema.Documento eletrônico assinado por GIL DE 
ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito. 

Vara especializada no combate à violência contra a mulher 

Editais de intimações de sentença com prazo de 30 dias 
EDITAL Nº 3215509 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 30 DIAS 
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 
Ação Penal nº 00417161420188272729 
Denunciado: ANTONIO LUIS DE SOUSA FILHO 
O MM. Juiz de Direito titular desta Vara Especializada no combate à Violência Domestica e Familiar contra a Mulher da Comarca 
de Palmas – TO, faz saber a todos que tramita neste Juízo o auto de Ação Penal nº, 00417161420188272729, tendo como 
Denunciado ANTÔNIO LUIS DE SOUSA FILHO, brasileiro, casado, armador, natural de Lizarda-TO, nascido aos 28/07/1980, 
filho de Antônio Luis de Sousa e Isauranita Patrício Ribeiro, portador do RG nº 379.073 2ª via SSP/TO, inscrito no CPF nº 
878.889.201-87, E como o denunciado encontra-se atualmente em local incerto e não sabido, fica INTIMADO pelo presente 
edital, da sentença proferida, a partir de sua parte dispositiva, a seguir transcrita: “(...) Diante do exposto, JULGO 
IMPROCEDENTE a pretensão punitiva estatal formulada na denúncia, motivo pelo qual ABSOLVO o(a)(s) acusado(a)(s) no que 
diz respeito à conduta delituosa que lhe(s) fora imputada, por não considerar existente prova suficiente para a condenação e nos 
termos do CPP, art. 386, VII. Sem custas, já que havida absolvição. Ausente a figura de defensor dativo, sem honorários. 
CONSIDERANDO A INTIMAÇÃO DE TODOS EM AUDIÊNCIA E A RENÚNCIA AO PRAZO RECURSAL, CONFORME 
GRAVAÇÃO, INTIME-SE TÃO SOMENTE A(S) OFENDIDA(S) OU REPRESENTANTE(S) LEGAL(IS), BEM COMO O 
DENUNCIADO NO QUE FOR APLICÁVEL e havido o trânsito em julgado sem alteração, ARQUIVEM-SE, ficando em tal 
hipótese autorizado o levantamento do eventual valor depositado a título de fiança e comunicação junto aos órgãos próprios de 
informações criminais, no que couber. Publicada em audiência, com os presentes intimados, notadamente acusação e defesa. 
Registre-se em pasta própria para tal finalidade. Providenciese o necessário no que se aplicar e ultimadas as providências, 
arquivem-se os autos. Dr. Antiógenes Ferreira de Souza – Juiz de Direito”. E, para que não se alegue ignorância, foi expedido o 
presente edital, que será publicado no Diário da Justiça e afixado no local de costume. Palmas-TO, aos 20/07/2021. Eu, Juliene 
Lemes Pedreira Maya, o digitei. Dr. Antiógenes Ferreira de Souza – Juiz de Direito. 
 

PEDRO AFONSO 
1ª escrivania criminal 

Editais de intimações de sentença com prazo de 15 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (quinze) DIAS FINALIDADE: EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 DIAS. 
O Doutor Milton Lamenha de Siqueira, Juiz de Direito da Vara Criminal desta Comarca de Pedro Afonso, Estado do Tocantins, na 
forma da lei, etc. FAZ SABER a todos quantos o presente Edital de Intimação ou dele conhecimento tiverem, que tramita por este 
Juízo e Cartório Criminal a Ação Penal nº 0002502-38.2017.8.27.2733, que a Justiça Pública, como Autora, move contra o 
denunciado CLEUDIMAR FRANÇA LIMA, brasileiro, união estável, ajudante de pintor, nascido aos 04/03/1991, natural de Pedro 
Afonso-TO, filho de Domingos Sousa Lima e Luiza França da Silva, portador do RG nº 991861 SSP/TO, inscrito no CPF nº 
029.158.601-57, estando atualmente em lugar incerto e não sabido, fica por meio do presente, INTIMADO para tomar 
conhecimento do inteiro teor da SENTENÇA proferida nos autos pelo MM Juiz de Direito da Vara Criminal desta Comarca, Dr. 
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Milton Lamenha Siqueira, com o seguinte teor: Com vistas, o representante do Ministério Público manifestou-se pelo 
reconhecimento da prescrição, extinguindo-se o feito.“(...)Ante o exposto, acolho o parecer ministerial e Diante do apresentado, 
com fundamento no artigo 107, IV, do Código Penal, declaro extinta a punibilidade de CLEUDIMAR FRANÇA LIMA , em face da 
ocorrência da prescrição. Não havendo recurso, arquive-se. Pedro Afonso, 13 de maio de 2020. Juiz M. Lamenha de Siqueira. 
Para conhecimento de todos será publicado o presente edital no Diário da Justiça e no Placard do Fórum local. DADO E 
PASSADO nesta cidade e Comarca de Pedro Afonso, Estado do Tocantins, aos vinte e nove dias do mês de julho do ano de dois 
mil e vinte e um (29/07/2021). Eu___, Maria Sandia Brito Campos – Servidora à disposição do TJTO, que o digitei e subscrevi. 
MILTON LAMENHA DE SIQUEIRA, Juiz de Direito 
 

PORTO NACIONAL 
2ª vara cível 

Editais 
EDITAL DE LEILÃO E INTIMAÇÃO 
Pelo presente, faz saber a todos os interessados, que será(ão) levado(s) a LEILÃO o(s) bem(ns) penhorado(s), na seguinte 
forma: PRIMEIRO LEILÃO: dia 16 de agosto de 2021, com encerramento às 13h00. Os lances poderão ser oferecidos desde o 
momento do lançamento do lote no site do leiloeiro, até o horário do encerramento, por valor igual ou superior ao da avaliação. 
Não sendo verificado lances iguais ousuperiores ao valor de avaliação, o leilão permanecerá aberto até a data do SEGUNDO 
LEILÃO: dia16 de agosto de 2021, com encerramento às 16h00, pela melhor oferta, exceto pelo preço vil (inferior a 50% do valor 
da avaliação). Para cada lance recebido a partir dos 03 minutos finais, serão acrescidos 03 minutos para o término. LOCAL: 
Através do site www.dmleiloesjudiciais.com.br. PROCESSO Nº. 0017015-62.2018.8.27.2737 de EXECUÇÃO DE TÍTULO 
EXTRAJUDICIAL em que é Autor BANCO DA AMAZÔNIA S/A (CPF/CNPJ: 04.902.979/0001-44) e Réu JAIRO 
JOSÉKUGELMEIER (CPF/CNPJ: 251.518.279-87), JOEL MARCELO KUGELMEIER (CPF/CNPJ:021.850.959-60) E MARIA DE 
LORDES BILCK (CPF/CNPJ: 931.731.569-00).CCRP: 042-15/0162-6 // 042-10/0141-0. 
BEM(NS): 01) Uma área de terreno rural com 78,9431ha (setenta e oito hectares, noventa e quatro ares e trinta e um centiares), 
no lugar denominado Fazenda Recanto das Perdizes, que passa a denominar Fazenda Santa Luzia I JK-II, do Loteamento 
Cabeceira Grande, Município de Monte do Carmo/TO, com a seguinte descrição do perímetro: Começam no marco M-07, 
cravado nas confrontações com terras da Fazenda Cabeceira Grande, área 01 de Jairo Kugelmier, e terras de José Gabriel 
Stefanello, daí segue confrontando com o último no seguinte rumo e distância: 96º51’36’’ - 963,35 metros e 132º29’35’’, 313,66 
metros passando pelo marco M-08, indo até o marco M-09, cravado nas confrontações com terras da Fazenda Santo Antônio de 
Katumi Ougo, daí segue confrontando com o último nos seguintes azimutes e distâncias: 229º43’37’’ - 805,08 metros, 232º27’27’’ 
- 107,67 metros e253º10’03’’ - 509,38 metros, passando pelos marcos M-36 e M-37, indo até o marco M-38, cravado nas 
confrontações com a Fazenda 5 Estrelas de Epitácio Brandão, daí segue confrontando com último nos seguintes azimutes e 
distâncias: 02º32’34’’ - 916,21 metros até o marco M-39, cravado nas confrontações com terras de Berlindo Ferreira dos Santos e 
a Fazenda Cabeceira Grande de Jairo José Kugelmeier, daí segue confrontando com o último nos seguintes azimutes e 
distâncias: 344º09’40’’ -151,17 metros até o marco M-07, ponto de partida. Obs.: A referida área possui uma represa. A área é 
utilizada para plantio de lavoura. Imóvel matriculado sob o nº. 2618 no Cartório de Registro de Imóvel de Monte do Carmo/TO, 
avaliada em R$ 1.736.748,20 (um milhão, setecentos e trinta e seismil, setecentos e quarenta e oito reais e vinte centavos), em 
17 de maio de 2019; 02) Máquina colheitadeira Automotriz, marca New Holland, modelo TC-5090, ano e modelo 2010, 
plataforma de 25 pés, equipada com motor Cumins de 240cv, turbo, com cabine e ar condicionado, com monitor de perdas, em 
bom estado de conservação e funcionamento, avaliada em R$ 300.000,00 (trezentos mil reais). (RE)AVALIAÇÃO TOTAL: R$ 
2.036.748,20 (dois milhões, trinta e seis mil, setecentos e quarenta e oito reais e vinte centavos), em 17 de maio de 2019. 
Avaliação sujeita a atualização até a data da alienação por índice oficial de apuração da correção. DEPOSITÁRIO(A): JOEL 
MARCELO KUGELMEIER, Fazenda Santa Luzia, Zona Rural, Monte do Carmo/TO. ÔNUS: Item 01) Constam Hipotecas em 
favor do Banco da Amazônia S/A. Outros eventuais constantes na Matrícula Imobiliária; Item 02) Nada consta nos autos. VALOR 
DO DÉBITO DA EXECUÇÃO: R$ 334.856,88 (trezentos e trinta e quatro mil, oitocentos e cinquenta e seis reais e oitenta e oito 
centavos), em 09 de janeiro de 2019. LEILOEIRO: DANYLLO DE OLIVEIRA MAIA, JUCETINS nº. 2016.05.0017. COMISSÃO 
DO LEILOEIRO:(I) em caso de arrematação, 5% sobre o valor arrematado, a ser pagopelo arrematante; (II) em caso de 
adjudicação, 2% sobre o valor da avaliação, a ser pago pelo adjudicante; (III) em caso de remição e acordo, 2% sobre o valor da 
avaliação, a ser pago pelo executado. Eventual pedido de suspensão dos atos de alienação formulado por qualquer parte ou 
interessado será obrigatoriamente instruído e justificado, sob pena de não conhecimento e independentemente de ser a parte 
peticionante beneficiária da gratuidade judiciária, com o comprovante de depósito das despesas processuais relativas ao 
adiamento, bem como da indenização pela desmobilização do leiloeiro, desde logo fixada em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos 
reais) porlote anunciado, independentemente da avaliação do(s) bem(ns) que o(s) compõe(m), considerandotratar-se de custos 
fixos. Se não houver expediente forense nas datas designadas, o leilão realizar-se-á no primeiro dia útil subsequente. DA 
ARREMATAÇÃO: Os bens serão adquiridos livres e desembaraçados de quaisquer ônus, até a data da expedição da respectiva 
Carta de Arrematação ou Mandado de Entrega, excetuando-se as obrigações Propter Rem (v.g. cotas condominiais). O 
arrematante de bem imóvel receberá a coisa livre de tributos de âmbito municipal (IPTU e contribuições de melhoria), cujo fato 
imponível tenha ocorrido em data anterior à alienação judicial. Referidos tributos serão sub-rogados no preço ofertadopelo 
licitante, nos termos do artigo 130 do CTN; para os bens imóveis a expedição da carta de arrematação ficará condicionada à 
comprovação do pagamento do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis – ITBI pelo arrematante (artigo 703 do CPC) – e 
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custas processuais (Item 6.7.11 do Provimento 36/2002 TJ-TO). O arrematante de veículo não estará sujeito ao pagamento de 
débitos anteriores à data da alienação judicial. As despesas de arrematação, comissão de leiloeiro e demais despesas ficarão 
por conta do arrematante, inclusive as custas da expedição da carta de arrematação (tabela de custas da Corregedoria do 
TJ/TO).DA ENTREGA DOS BENS: Após comprovação de pagamento do valor da arrematação e dacomissão do Leiloeiro, 
mediante a apresentação dos documentos que comprovem a condição de Arrematante, a entrega do(s) bem(ns) será imediata. 
Os bens serão vendidos no estado de conservação em que se encontrarem, não cabendo à Justiça e/ou ao Leiloeiro quaisquer 
responsabilidades quanto a consertos e reparos ou mesmo providências referentes à retirada, embalagem, impostos, encargos 
sociais e transportes daqueles arrematados. Será ainda atribuição doslicitantes/arrematantes a verificação do estado de 
conservação, situação de posse e especificações dos bens oferecidos no leilão. Qualquer dúvida ou divergência na 
identificação/descrição dos bens deverá ser dirimida no ato do leilão. Os bens móveis penhorados poderão ter sido removidos 
para depósito particular, e as custas referentes à remoção, avaliação, guarda e conservação do(s) mesmo(s), bem como outras 
despesas relacionadas ao processo, serão descontadas na prestação de contas do leilão realizado, deduzindo-sedo produto da 
alienação judicial. FORMAS DE PAGAMENTO: A arrematação far-se-á com depósito À VISTA.PARCELAMENTO COM BASE 
NO ARTIGO 895 DO CPC: Em caso de imóveis e veículos, o pagamento poderá ser parcelado em primeiro leilão por valor não 
inferior ao da avaliação e, emsegundo leilão, pelo maior lance, desde que não considerado vil, conforme art. 895, I e II, do CPC, 
nas seguintes condições: 1.Imóveis: O arrematante deverá pagar 25% do valor do lance à vista e o restante parcelado em até 30 
(trinta) meses; 2.Veículos: O arrematante deverá pagar 25% do valor do lance à vista e o restante parcelado em até 6 (seis) 
meses; 3.Imóveis e veículos: As prestações são mensais e sucessivas, no valor mínimo de R$ 1.000,00 cada; 4. Imóveis e 
veículos: Ao valor de cada parcela, será acrescido o índice de correção monetária da poupança; 5. Caução para imóveis: Será 
garantida a integralização do lance por hipoteca judicial sobre o próprio bem imóvel, através de hipoteca na matrícula, no 
momento do registro da carta de arrematação; 6.Caução para veículos: Será garantida através de caução idônea (exemplo de 
caução idônea: seguro garantia, fiança bancária, imóvel em nome do arrematante ou de terceiro, com valor declarado igual ou 
superior a 03 (três) vezes o valor da arrematação), caução esta condicionada à aceitação e homologação pelo juízo. Não sendo 
apresentado caução idônea,ou, não sendo a caução apresentada aceita pelo juízo, a expedição da Carta de Arrematação e 
posse do veículo somente ocorrerá após comprovação da quitação de todos os valores da arrematação; 7. Sanções em caso de 
atraso ou não pagamento do parcelamento: No caso de atraso ou não pagamento de qualquer das prestações, incidirá multa de 
10% (dez por cento) sobre a soma da parcela inadimplida com as parcelas vincendas, autorizando o exequente a pedir a 
resoluçãoda arrematação ou promover, em face do arrematante, a execução do valor devido, devendo ambos os pedidos serem 
formulados nos autos do processo em que se deu a arrematação. Emqualquer caso, será imposta a perda dos valores já pagos 
em favor do exequente e Leiloeiro, voltando os bens a novo leilão, do qual não serão admitidos a participar o arrematante e o 
fiador remissos; 8. Observação sobre direito de preferência: Lances à vista sempre terão preferência, bastando igualar-se ao 
último lance ofertado, o que não interfere na continuidade da disputa. LEILÃO NA MODALIDADE ELETRÔNICA: Quem 
pretender arrematar dito(s) bem(ns), poderá ofertar lanços pela Internet, através do site www.dmleiloesjudiciais.com.br, a partir 
do primeiro diaútil subsequente à publicação deste edital, devendo, para tanto, os interessados, efetuarem cadastramento prévio, 
no prazo de até 24h de antecedência do leilão, confirmarem os lanços erecolherem a quantia respectiva na data designada para 
a realização do leilão, para fins de lavratura do termo próprio, ficando ciente de que os arrematantes terão o prazo de até 24h 
para efetuar os pagamentos, salvo disposição judicial diversa. Ficam desde já cientes os interessados de que os lances 
oferecidos via INTERNET não garantem direitos ao participante em caso de insucesso do mesmo por qualquer ocorrência, tais 
como, na conexão de internet, no funcionamento do computador, na incompatibilidade de software ou quaisquer outras 
ocorrências. Desse modo, o interessado assume os riscos oriundos de falhas ouimpossibilidades técnicas, não sendo cabível 
qualquer reclamação posterior. Na eventualidade de ser frustrada, no próprio leilão, a arrematação de determinado lote, por não 
atendimento pelo arrematante de requisito necessário, será facultado ao licitante que ofertou o segundo melhor lance, se houver 
e caso este tenha interesse, a confirmação da arrematação pelo último lance que ofertou.VENDA DIRETA: Sendo infrutíferas as 
tentativas de venda do(s) bem(ns) penhorado(s) e não havendo interesse do Exequente em adjudicá-lo(s), será procedida a 
venda direta do(s) mesmo(s), pelo prazo de 90 (noventa) dias nas mesmas condições determinadas para o 1º leilão, conforme 
publicado neste edital, aproveitando todos os atos legais praticados para realização dos leilões supra. Observação.: A venda 
direta será fechada em ciclos de 15 dias cada. Não havendo proposta, o novo ciclo será reaberto, até o prazo final. INTIMAÇÃO: 
Fica desde logo intimado o executado JAIRO JOSÉ KUGELMEIER, JOEL MARCELO KUGELMEIER E MARIA DE LORDES 
BILCK, e seu respectivo cônjuge se casado for, bem como os eventuais: coproprietários; proprietário de terreno e/ou titular de: usufruto, uso, 
habitação, enfiteuse, direito de superfície, concessão de uso especial para fins de moradia ou concessão de direito real de uso; credor 
pignoratício, hipotecário, anticrético, fiduciário ou com penhora anteriormente averbada; promitente comprador/vendedor; União, Estado e 
Município no caso de bem tombado, das datas acima, se por ventura não forem encontrados para a intimação pessoal, bem como para os 
efeitos do art. 889, inciso I, do Código de Processo Civil/2015 e de que,antes da arrematação e da adjudicação do(s) bem(ns), poderá(ão) 
remir a execução, consoante o disposto no art. 826 do Código de Processo Civil/2015. Fica(m) cientificado(s) de que o prazo para 
aapresentação de quaisquer medidas processuais contra os atos expropriatórios contidas no § 1º do art.903 do CPC será de dez dias após o 
aperfeiçoamento da arrematação (art. 903, § 2º do Código de Processo Civil/2015). Para que chegue ao conhecimento de todos e no futuro 
ninguém possa alegar ignorância, expediu-se o presente edital que será publicado e afixado na forma da Lei. DADO E PASSADO nesta 
Cidade e Comarca da Porto Nacional, Estado do Tocantins. Porto Nacional (TO), 26 de julho de 2021. ELIAS RODRIGUES DOS 
SANTOSJuiz de Direito 
  

0017015-62.2018.8.27.2737 
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Vara de família, sucessões, infância e juventude 

Editais de publicações de sentenças de interdição 
Procedimento Comum Cível Nº 0004583-79.2016.8.27.2737/TO 
AUTOR: ALBERTINO GONÇALVES PEREIRA 
RÉU: CLEITON PEDRO DOS SANTOS 
EDITAL Nº 3281767 
EDITAL DE INTERDIÇÃO DE CLEITON PEDRO DOS SANTOS 1ª 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 
CLEITON PEDRO DOS SANTOS AUTOS Nº:0004583-79.2016.8.27.2737 requerida por ALBERTINO GONÇALVES PEREIRA 
decretou a interdição do(a) requerido conforme se vê o final da sentença : DECISÃO . ...POSTO ISTO, JULGO PROCEDENTE O 
PEDIDO, DECRETANDO A INTERDIÇÃO DE CLEITON PEDRO DOS SANTOS NOMEANDO-LHE  CURADOR (A) NA PESSOA 
DE  ALBERTINO GONÇALVES PEREIRA 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, 18 
DE JUNHO DE 2013. (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. 
 

TAGUATINGA 
2ª vara cível e família 

Editais de intimações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO PRAZO: 15 (QUINZE) DIAS  
Processo nº 0000264-89.2021.8.27.2738 –  ALVARÁ JUDICIAL 
Requerente: NEURACY PEREIRA DA SILVA 
FINALIDADE: INTIMAR terceiros incertos e interessados; DESPACHO. "Com fundamento no art. 321 do CPC/15, INTIME-SE a 
parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias promover a inclusão dos demais herdeiros do de cujus no polo ativo ou 
apresentar declaração de anuência. Após:I. RECEBO o pedido de levantamento de valores, por se tratar de procedimento de 
jurisdição voluntária.II. DEFIRO os benefícios da assistência judiciária gratuita, tendo em vista o comprovante de rendimentos 
colacionado à inicial, além da apresentação de declaração de hipossuficiência, presunção que admito, nos termos do artigo 98, § 
3º, do CPC/15.III. Requisite-se informações ao Banco Central, via sistema SISBAJUD, acerca da existência de contas e saldos 
em nome do de cujus Mauro Nonato da Silva - CPF nº 225.566.131-49.IV. Sem embargo das providências anteriores, expeça-se 
desde já edital, com prazo de quinze dias, para ciência de eventuais interessados.V. Após, vista ao MP para parecer 
conclusivo.Ao final, conclusos.Cumpra-se.Expeça-se o necessário.Taguatinga/TO, data certificada eletronicamente.JEAN 
FERNANDES BARBOSA DE CASTROJuiz de Direito." 
 

Editais de intimações de sentença com prazo de 15 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO PRAZO: 15 (QUINZE) DIAS  
Processo nº0002816-61.2020.8.27.2738 –  Juizado Especial 
Requerente: MARIA ZILDA ALCANTARA GONTIJO QUEIROZ 
Requerido: NATALIA TORRES FERNANDES PADUA 
FINALIDADE: Intimar a requerida da sentença em sua parte conclusiva; SENTENÇA DISPOSITIVO. Ante o exposto, ACOLHO O 
PEDIDO deduzido na inicial e CONDENO a Reclamada a pagar à Requerente o valor de R$ 8832,79 (oito mil, oitocentos e trinta 
e dois reais e setenta e nove centavos), corrigidos com correção monetária, com índices oficiais adotados pelo E. TJTO, a contar 
da data do vencimento, acrescido de juros legais, contados da citação. Em consequência, resolvo o mérito da lide (CPC, art. 487, 
I). Sem custas ou honorários (Lei nº 9.099/95, art. 55). Esclareço, ainda, que decorrido o prazo de 15 dias do trânsito e julgado 
desta sentença, sem o cumprimento espontâneo da obrigação, incidirá de pleno direito e independentemente de nova intimação 
a multa de 10% prevista no art. 523 do CPC. A Requerente deverá providenciar a juntada dos boletos originais como condição 
para o início da execução. P. R. I. Taguatinga, data certificada no sistema. JEAN FERNANDES BARBOSA DE CASTRO, Juiz de 
Direito. 
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EDITAL DE INTIMAÇÃO PRAZO: 15 (QUINZE) DIAS  
Processo nº 0000724-47.2019.8.27.2738 –  Ação de Alimentos 
Requerente: THAMIRES GOMES ALVES DIAS 
Requerido: JOSÉ APRÍGIO ALVES DIAS VULGO “NETINHO 
FINALIDADE: Intimar a requerida da sentença em sua parte conclusiva; SENTENÇA DISPOSITIVO. ANTE O EXPOSTO, com 
fulcro no art. 487, inciso III, alínea "b", do Código de Processo Civil, HOMOLOGO POR SENTENÇA o acordo do evento 98 para 
que surta seus jurídicos e legais efeitos. De consequência, JULGO RESOLVIDO O MÉRITO DO PROCESSO. DEFIRO em favor 
das partes os benefícios da assistência judiciária gratuita, tendo em vista a natureza da ação e a ausência, por ora, de sinais 
exteriores de riqueza dos autores. Sem custas e honorários advocatícios, face ao deferimento dos benefícios da assistência 
judiciária gratuita às partes.Publicada pelo sistema. Registro desnecessário. Intimem-se.Após o trânsito em julgado, proceda-se a 
baixa definitiva, observadas as formalidades legais.Taguatinga/TO, data certificada pelo sistema.. JEAN FERNANDES 
BARBOSA DE CASTRO, Juiz de Direito. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO PRAZO: 15 (QUINZE) DIAS  
Processo nº 0000492-64.2021.8.27.2738 –  Divórcio 
Requerente: GABRIELA CONDELLO DE BARROS CARDOSO 
Requerido: OSEIAS CARDOSO DE BARROS 
FINALIDADE: Intimar a requerida da sentença em sua parte conclusiva; SENTENÇA DISPOSITIVO. Ante o exposto, 
HOMOLOGO o requerimento de desistência da ação e, em consequência EXTINGO o processo, sem resolução do mérito, com 
fundamento no art. 485, incisos VIII, do CPC/15, ficando REVOGADA a tutela antecipada concedida no evento 3. Sem custas ou 
honorários, eis que defiro à parte autora os benefícios da gratuidade de justiça. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Após o 
trânsito em julgado e observadas as formalidades legais, dê-se baixa. Taguatinga/TO, data certificada pelo sistema. JEAN 
FERNANDES BARBOSA DE CASTRO, Juiz de Direito. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO PRAZO: 15 (QUINZE) DIAS  
Processo nº 0000469-21.2021.8.27.2738 –  Reintegração / Manutenção de Posse 
Requerente: MICHELLE AMORIM RANGEL 
Requerido: JOSE VILSON AMORIM DE SA 
FINALIDADE: Intimar a requerida da sentença em sua parte conclusiva; SENTENÇA DISPOSITIVO. Ante o exposto, 
HOMOLOGO o acordo celebrado entre as partes, resolvendo o mérito da lide, nos termos do artigo 487, III, “b”, do CPC/2015. 
Sem custas e honorários. Publicada pelo sistema. Registro desnecessário. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, proceda-se a 
baixa, observadas as formalidades legais. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Taguatinga/TO, data certificada pelo sistema. 
data certificada pelo sistema. JEAN FERNANDES BARBOSA DE CASTRO, Juiz de Direito. 
 

Editais de publicações de sentenças de interdição 
EDITAL DE INTIMAÇÃO PRAZO: 40 (QUARENTA) DIAS  
Processo nº0001800-09.2019.8.27.2738 –  INTERDIÇÃO 
Requerente: ROSILENE REGINO DE SOUZA 
FINALIDADE: INTIMAR TERCEIROS INCERTOS E INTERESSADOS para tomar conhecimento da r. Sentença proferida nos 
Autos da Ação de Interdição em epígrafe, que decretou a interdição de DARLISSON SOUZA DE JESUS, nomeando-lhe curadora 
a Requerente ROSILENE REGINO DE SOUZA, abaixo transcrita em seu dispositivo. SENTENÇA: "Ante o exposto, ACOLHO o 
pedido inicial e DECRETO A INTERDIÇÃO de DARLISON SOUZA DE JESUS, filho de Dimair Bispo de Jesus e Rosilene Regino 
de Souza, nascido em 22 de Outubro de 1993 em Taguatinga/TO, portador do RG nº 1.193.955 SSP/TO, inscrito no CPF sob o 
nº 058.524.411-12, declarando-o incapaz de exercer pessoalmente os atos negociais da vida civil, na forma do art. 4º, III, do 
Código Civil, e, com fulcro no art. 1.767, I, do Código Civil, nomeio-lhe curadora sua genitora, a Sra. ROSILENE REGINO DE 
SOUZA. Em consequência, resolvo o mérito da lide (CPC, 487).Em obediência ao disposto no § 3º do art. 755 do Código de 
Processo Civil e no art. 9º, III, do Código Civil, inscreva-se a presente sentença no Registro Civil e publique-se no Órgão Oficial 
por três vezes, com intervalo de 10 (dez) dias. Comunique-se o Juízo da 17ª Zona Eleitoral/TO. Sem custas, eis que defiro às 
partes os benefícios da assistência judiciária gratuita (CPC, 98).P. R. I.Taguatinga/TO, data certificada pelo sistema.??" 
 

TOCANTINÓPOLIS 
1ª vara criminal 

Decisões 
Decisão Nº 3055 / 2021 - PRESIDÊNCIA/1VCRIM TOCANTINÓPOLIS 
PROCESSO SEI Nº: 20.0.000010544-0 
INTERESSADO: Polícia Civil do Estado do Tocantins - 19ª DPol de Nazaré/TO 
ASSUNTO: Prestação de Contas  
Trata-se de Prestação de Contas relativos aos repasses financeiros efetuados pelo Juízo Criminal da Comarca de 
Tocantinópolis-TO, nos termos do Provimento n.15/2019 CGJ-TO em favor da Polícia Civil do Estado do Tocantins - 19ª 
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Delegacia de Polícia de Nazaré/TO. Fora firmado convênio entre o Juízo Criminal desta Comarca e a entidade supracitada, 
sendo determinado pelo referido Juízo o repasse de R$ 5.250,00 (cinco mil, duzentos e cinquenta reais), liberado em 09 de 
junho de 2021, para aquisição de 02 (dois) aparelhos de ar condicionado (modelo- Ar-Condicionado Split HW Springer Midea 
AirVolution 9.000 BTUs Só Frio 220V), 1 (um) computador completo (modelo- Pc Cpu Monitor 19” Intel Core i3 Hdmi 4GB HD 
500GB Windows 10 com Teclado e Mouse Desktop Wi-Fi) e 1 (uma) webcam (modelo- Webcam Logitech C270 HD - com 
Microfone - Preto - 60), visando melhorar o atendimento, as condições de trabalho e o desempenho das atividades, bem como 
permitir a realização de oitivas por meio de vídeo chamadas na unidade policial. A entidade apresentou a este juízo relatório 
detalhado da aplicação dos recursos, juntamente com memorial fotográfico (eventos: 3827984 e 3827988), estando às notas 
fiscais condizentes com as despesas e com a finalidade solicitada. Dispõe o Provimento n°. 15, de 10 de junho de 2019, da 
Corregedoria Geral da Justiça, do Estado do Tocantins, que: Art. 5. As entidades previamente conveniadas e cadastradas, que 
tenham interesse em receber valores decorrentes das penas pecuniárias, deverão apresentar projeto detalhado das atividades 
que serão executadas, constando a área de interesse a ser beneficiada, a justificativa do projeto, os objetivos, a estimativa de 
custos e o cronograma de execução. § 1° No caso de aquisição de bens, deverá ser apresentado projeto nos moldes descritos 
no caput deste artigo, consignando, ao menos, três orçamentos do bem a ser adquirido. § 2° Finalizada a execução do projeto, 
a entidade beneficiária deverá apresentar o relatório de execução, detalhando as etapas e o resultado alcançado, bem 
como nota fiscal do bem adquirido, recibo de prestação de serviço ou documento fiscal equivalente. § 3° Havendo sobra 
de recursos, a entidade conveniada deverá comunicar ao juízo da execução, a fim de realizar o seu recolhimento. [Grifei]. 
Preconiza o artigo 4°, parágrafo único, da Resolução n° 154, do Conselho Nacional de Justiça: Art., 4° O manejo e a destinação 
desses recursos, que são públicos, devem ser norteados pelos princípios constitucionais da Administração Pública, previstos, 
dentre outros, dispositivos no art. 37. caput. da Constituição Federal, sem se olvidar da indispensável e formal prestação de 
contas perante a unidade gestora, sob pena de responsabilidade, ficando assegurada a publicidade e a transparência na 
destinação dos recursos. Parágrafo único. A homologação da prestação de contas será precedida de manifestação da 
seção de serviço social do Juízo competente para a execução da pena ou medida alternativa, onde houver, e do 
Ministério Público. (grifo nosso) Instado a se manifestar, o representante do Ministério Público considerou que toda 
documentação acostada aos autos abrange os elementos e formalidades exigidos para cumprimento das normas legais para 
considerar a APROVAÇÃO do conteúdo da Prestação de Contas apresentada, manifestando-se favorável a sua homologação 
(evento: 3828009), para que surta seus jurídicos e legais efeitos. Ante o exposto, nos termos do artigo 10, § 2° do Provimento n° 
15/2019 da Corregedoria Geral da Justiça e artigo 4° da Resolução n° 154 do Conselho Nacional de Justiça, em consonância 
com o parecer ministerial, HOMOLOGO para que surta seus legais e jurídicos efeitos, a Prestação de Contas apresentada pela 
olícia Civil do Estado do Tocantins - 19ª Delegacia de Polícia de Nazaré/TO por meio do Delegado de Polícia, referente ao Alvará 
Judicial (evento: 3739779). Ciência ao Ministério Público. Sem prejuízo das deliberações acima, colha-se o ciente da entidade 
através de seu Diretor e do Delegado Regional de Polícia Civil de Tocantinópolis-TO a respeito da homologação da Prestação de 
Contas. Após, arquivem-se. Cumpra-se. HELDER CARVALHO LISBOA - Juiz de Direito. 
 

Editais de citações com prazo de 15 dias 
PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
O Dr. HELDER CARVALHO LISBOA, Juiz de Direito da Vara Criminal, desta cidade e Comarca, Estado do Tocantins. FAZ 
SABER a todos os que o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, que por meio deste edital CITA o 
acusado: MANOEL MESSIAS ALVES DOS SANTOS, brasileiro, solteiro, aposentado, nascido em 28/08/1964, natural de 
Tocantinópolis/TO, filho de Josefa Alves dos Santos e de Ercivaldo Morais Marques, CPF 498.593.581-68, nos autos de Ação 
Penal n° 0000781-88.2021.8.27.2740/TO, por estar em lugar incerto ou não sabido, conforme certificou o senhor Oficial de 
Justiça incumbido da diligência, para no prazo de 10 (dez) dias ofertar Defesa Preliminar por escrito, oportunidade em que 
poderá alegar tudo de útil à sua defesa, juntar documentos e especificar provas, sua inércia implicará na nomeação de defensor 
dativo (art. 396, § 2º do CPP). Para conhecimento de todos é passado o Presente Edital, ficando a 2ª via afixada no “Placar” do 
Fórum desta Comarca, Estado do Tocantins e a 3ª via publicada no Diário da Justiça. HELDER CARVALHO LISBOA - Juiz de 
Direito 
 

Diretoria do foro 

Intimações aos advogados 
EDITAL DE INTIMAÇÃO 
Processo nº: 21.0.000008757-0 
Interessado: Comarca de Tocantinópolis-TO 
Assunto: Cumprimento de decisão do CNJ 

    

FINALIDADE – Proceder a INTIMAÇÃO do Procurador da Sra. Maria Madalena Pereira Macedo, Sub Oficial Interina Cartório 
de Registro Civil das Pessoas Naturais de Nazaré-TO. Leandro Finelli Horta Vianna, Advogado, inscrito na OAB/TO nº 2135.B 
com escritório profissional na 103 Sul, Av. LO 1, Conjunto 4, Lote 45, Centro, Palmas/TO, CEP: 77.015-028 nos termos do 
DESPACHO Nº 48206 / 2021 - PRESIDÊNCIA/DF TOCANTINÓPOLIS.DESPACHO:Vistos em correição permanente. No evento 
3779099 decidi o seguinte: Ante o exposto, em cumprimento ao disposto na decisão exarada no evento 3765287: 1. 
Determino a anexação do Cartório de Registro Civil das Pessoas Jurídicas ao Cartório de Registro de Imóveis Pessoas 
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Jurídicas, Títulos, Documentos, Protestos e Tabelionato de Notas de Nazaré, o qual passará a ser denominado de Único 
Serviço Notarial e Registral, com atribuições especializadas de Tabelionato de Notas, Tabelionato de Protesto de Títulos, 
Registro de Imóveis, Registro de Títulos e Documentos, Registro Civil das Pessoas Jurídicas, e Registro Civil das 
Pessoas Naturais de Nazaré. 2. Submete à Corregedoria-Geral de Justiça a questão acerca da revogação da nomeação 
de Maria Madalena Pereira Macedo como interina do Cartório de Registro Civil das Pessoas Naturais de Nazaré/ 3. 
Designo Alcebíades Rizzo Júnior para assumir a interinidade do Único Serviço Notarial e Registral de Nazaré Isso posto, 
determino que se aguarde a deliberação da CGJUS acerca da anexação e consequente revogação da interinidade no CRC de 
Nazaré, devendo ambos os interinos permanecerem no exercício de suas funções até ulterior deliberação.Intimem-se, inclusive o 
advogado constituído pela interina do CRC de Nazaré, este último pelo Diário da Justiça. Documento assinado eletronicamente 
por Arióstenis Guimarães Vieira, Diretor do Foro, em 30/07/2021, às 09:58, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A 
autenticidade do documento pode ser conferida no link http://sei.tjto.jus.br/verifica/ informando o código verificador 3829905 e o 
código CRC 8D654B89. SEDE DO JUÍZO: Diretoria do Foro, Rua 15 de Novembro, 700, centro, Tocantinópolis/TO, CEP 77900-
000. Telefone: (63) 3471-3070.O presente edital foi expedido para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa 
alegar ignorância, sendo que uma via será afixada no átrio do Fórum desta Comarca, bem como será publicado na forma da 
lei.DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Tocantinópolis, Estado do Tocantins, aos trinta dias do mês de julho do ano 
de dois mil e vinte e um (30/07/2021). 
 

Portarias 
Portaria Nº 1858/2021 - PRESIDÊNCIA/DF TOCANTINÓPOLIS, de 29 de julho de 2021 
O Juiz de Direito ARIÓSTENIS GUIMARÃES VIEIRA, Diretor do Foro da Comarca de Tocantinópolis, no uso de suas atribuições 
e na forma da Constituição da República Federativa do Brasil e demais normas legais; CONSIDERANDO o recebimento de 
novo mobiliário para o salão do Tribunal do Júri desta Comarca, e a necessidade de se destinar os móveis antigos em desuso 
que se encontram depositados no prédio; RESOLVE: Art. 1°. DESIGNAR os Servidores abaixo relacionados, para comporem a 
Comissão responsável pelos procedimentos de baixa dos bens que se encontram no Fórum desta Comarca: 
Moredson Mendenha de Abreu Almas - matrícula: 352416; Gilvan Pereira Bispo matricula - 254155; Luiz Orione Coelho 
Neves matricula - 357609;  Após publicação desta portaria, prazo para cumprimento quinze (15) dias.Documento assinado 
eletronicamente por Arióstenis Guimarães Vieira, Diretor do Foro, em 29/07/2021, às 17:23, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 
11.419/2006.A autenticidade do documento pode ser conferida no link http://sei.tjto.jus.br/verifica/ informando o código 
verificador 3829060 e o código CRC 0891665D. 
 

WANDERLÂNDIA 
1ª escrivania criminal 

Editais de intimações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 DIAS 
O DOUTOR JOSÉ CARLOS FERREIRA MACHADO, MM. JUIZ DE DIREITO DA ÚNICA ESCRIVANIA CRIMINAL DESTA 
COMARCA DE WANDERLÂNDIA, ESTADO DO TOCANTINS, COM SEDE À RUA RAIMUNDO PINTO, S/N, CENTRO, 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, um processo crime, Autos de Medidas Protetivas de Urgência (Lei Maria da Penha) 0000228-
38.2021.827.2741, tendo como réu: RANGEL DE TAL, residente em local incerto e não sabido; sendo o presente para que fique 
INTIMADO do despacho/decisão evento 13, que tome ciência do deferimento das medidas protetivas concedidas em seu 
desfavor. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Edital, publicado no Diário da Justiça Estadual e cuja 2ª via fica 
afixada no local de costume. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Wanderlândia, Estado do Tocantins, aos vinte e 
nove dias do mês de julho de dois mil e vinte um (29/07/2021), lavrei o presente termo. 

Ana Martins da Rocha Silva 
Escrivã-Respondendo 

 

PUBLICAÇÕES PARTICULARES 
PALMAS 

2ª Vara Civel 
  

USUCAPIÃO Nº 0023804-72.2016.8.27.2729/TO 
AUTOR: VANDERLEI VILAS BOAS 
RÉU: FRANCISCO MARTINS DE ARAÚJO NETO 

EDITAL Nº 2215791 
FINALIDADE: CITAR TERCEIROS INTERESSADOS, RÉUS AUSENTES, INCERTOS E DESCONHECIDOS, para os termos da 
ação supramencionada, que tem como objeto pedido de usucapião do imóvel atualmente denominado: chácara 1 da gleba 
córrego comprido, situado no município de Palmas – TO, com matricula de nº 2.764, bem como para, em querendo, no prazo de 
15(quinze) dias, oferecerem resposta, sob pena de serem presumidos como verdadeiros os fatos articulados pela parte autora na 
petição inicial. 
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DESPACHO: "Chamo o feito à ordem. Trata-se de Ação de Usucapião Extraordinária proposta por Vanderlei Vilas Boas em 
desfavor de Francisco Martins de Araújo Neto, tendo por objeto imóvel denominado chácara 1 da gleba córrego comprido, 
situado no município de Palmas – TO, com matricula de nº 2.764. Compulsando detidamente os autos verifica-se que a Decisão 
do evento 15 não determinou a intimação do Ministério Público, dos confiantes e dos  demais interessados para 
manifestarem/integrarem à lide, diante disto e para que não haja nulidade, determino o que segue. CITAR, por edital, com o 
prazo de 30 dias, os interessados ausentes, incertos e desconhecidos. CITAR, pessoalmente, nos termos do art. 246, § 3º do 
CPC, os confinantes do imóvel. CIENTIFICAR para que manifestem eventual interesse na causa a União, o Estado e o 
Município encaminhando-se a cada ente cópia da inicial e dos documentos que a instruíram. INTIMAR o Ministério Público, para 
intervir na presente causa, se for o caso (artigo 178, III, NCPC).  José Maria Lima, Juiz de Direito." 
SEDE DO JUÍZO: 2ª Vara Cível, Av. Teotônio Segurado, Paço Municipal, Palácio Marquês de São João da Palma, Palmas-TO, 
CEP 77.021-654; telefone: (063) 3218-45651. 
Para mais informações acerca do processo acesse o link: http://eproc.tjto.jus.br, e consulte através da "consulta pública", 
informando o número do processo 0023804-72.2016.8.27.2729. 
 
Palmas-TO, data e horário certificados pelo sistema. 
Documento eletrônico assinado por JOSE MARIA LIMA, 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 2215791v3 e do código 
CRC 7652ce14. 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): JOSE MARIA LIMA 
Data e Hora: 23/2/2021, às 9:46:15 
 

PALMAS 
1ª Vara Cível 

  
USUCAPIÃO Nº 0013903-07.2021.8.27.2729/TO 
AUTOR: EDUARDO GARCIA 
ADVOGADO: MARCOS AIRES RODRIGUES (OAB TO001374) 
RÉU: KATIA REGINA DE AQUINO MARTINS DE ARAUJO 
RÉU: FRANCISCO MARTINS DE ARAÚJO NETO 
INTERESSADO: CÂMARA MUNICIPAL DE PALMAS 
INTERESSADO: ESTADO DO TOCANTINS 
INTERESSADO: UNIÃO 

EDITAL Nº 2781503 
 EDITAL DE INTIMAÇÃO DE TERCEIROS INTERESSADOS/PRAZO DE  VINTE (20) DIAS 

Doutor AGENOR ALEXANDRE DA SILVA, Juiz de Direito da 1 Vara Cível da Comarca de Palmas Estado do Tocantins, na forma da Lei, 
etc..FAZ SABER, a todos que o presente EDITAL, virem, ou dele tiverem conhecimento, que por este Juízo se processam os autos 
de USUCAPIÃO n° 0013903-07.2021.8.27.2729 - Chave n.219212214421, em que EDUARDO GARCIA move em desfavor de KATIA 
REGINA DE AQUINO MARTINS DE ARAUJO e FRANCISCO MARTINS DE ARAÚJO NETO. Pelo presente edital, que será afixado na 
sede deste Juízo, no lugar público de costume e por cópia publicada no Diário da Justiça, procede a INTIMAÇÃO e CIÊNCIA de 
EVENTUAIS INTERESSADOS quanto ao presente feito, cujo objeto usucapiendo se trata do imóvel: Matrícula 2.764 - Uma gleba de terras 
denominada de Chácara 01, da Gleba Córrego Comprido, situado neste MuFlicípio com área tbtal de 24,8503 ha. de cerrado, para tomar 
conhecimento e requerer o que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias. E para que ninguém alegue ignorância, mandou expedir o 
presente Edital que será publicado no Diário da Justiça do Estado e afixado no átrio do Fórum local. DADO E PASSADO nesta cidade e 
Comarca de Palmas-TO., data do sistema. Eu, Roseli A R Campos, digitei. Agenor Alexandre da Silva, Juiz de Direito.  
Documento eletrônico assinado por AGENOR ALEXANDRE DA SILVA, 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 2781503v3 e do código 
CRC afc099e0. 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): AGENOR ALEXANDRE DA SILVA 
Data e Hora: 21/5/2021, às 15:11:26 
 

COLINAS DO TOCANTINS 
2ª Vara Cível 

  
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL Nº 0005305-20.2018.8.27.2713/TO 
AUTOR: BANCO DO BRASIL SA 
RÉU: PAULO CESAR SILVA CAMPELO 

RÉU: JANANE SILVA NASCIMENTO 
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EDITAL Nº 3170659 
EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS 

  
O Doutor Marcelo Laurito Paro, Juiz de Direito da 2ª Vara Cível desta Comarca de Colinas do Tocantins, Estado do Tocantins, 
na forma da lei... 
FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que por este Juízo tramita os autos da Ação 
de EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL, processo nº 0005305-20.2018.8.27.2713, em que figuram como partes BANCO 
DO BRASIL S/A contra PAULO CESAR SILVA CAMPELO e JANANE SILVA NASCIMENTO, sendo pelo Meritíssimo Juiz foi 
determinado a expedição do presente EDITAL, pelo qual CITA-SE E INTIMA-SE o executado PAULO CESAR SILVA 
CAMPELO, brasileiro, solteiro, pecuarista, portador da Carteira de Identidade n. 0315169620068, órgão emissor SESP MA, 
inscrito no CPF/MF sob o n. 019.751.723-45 e JANANE SILVA NASCIMENTO, brasileira, pecuarista, solteira, portadora da 
Carteira de Identidade n. 1107703, emitida por SSP TO, inscrita no CPF/MF sob o n. 018.189.271-52, atualmente com endereço 
incerto e não sabido, para querendo, opor-se à execução por meio de embargos, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do 
despacho inicial, com as complementações que se fizerem necessárias, sob pena de revelia e nomeação de curador especial 
(artigo 257, incisos I, III e IV do Código de Processo Civil). DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Colinas do Tocantins, 
aos 14 de julho de 2021. Eu, Deusivaldo pereira de Arujo, Servidor de Secretaria, conferi e subscrevi. 
Documento eletrônico assinado por MARCELO LAURITO PARO, 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 3170659v2 e do código CRC 9c16910e. 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): MARCELO LAURITO PARO 
Data e Hora: 14/7/2021, às 19:9:1 
 

SEÇÃO ADMINISTRATIVA 

CONSELHO DA MAGISTRATURA 
SECRETÁRIA: RITA DE CÁCIA ABREU DE AGUIAR 

Despachos 
SEI Nº 21.0.000006649-1 
  
REQUERENTES: GISELE PEREIRA DE ASSUNÇÃO VERONEZI, JOÃO ALBERTO MENDES BEZERRA JÚNIOR e ALAN IDE 
RIBEIRO DA SILVA 
  
ASSUNTO: Edital Nº 86 / 2021 - PRESIDÊNCIA/CMAGI - REMOÇÃO DE JUÍZES – ANTIGUIDADE - Juizado Especial Cível e 
Criminal da Comarca de 3ª Entrância de Dianópolis 
  
Despacho Nº 39429 / 2021 - PRESIDÊNCIA/CMAGI 
  
Nos termos da Resolução TJ/TO nº 32, de 02 de julho de 2020, para a avaliação preliminar de admissibilidade dos magistrados 
inscritos, ficam os mesmos notificados para que, no prazo de três (03) dias úteis, apresentem as justificativas que julgar 
necessárias, relativamente à retenção de autos além do prazo legal, conforme constatada pela Corregedoria Geral da Justiça. 
Documento assinado eletronicamente por Desembargador João Rigo Guimarães, Presidente, em 30/07/2021, às 15:04, 
conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. 
 
SEI Nº 21.0.000006652-1 
  
REQUERENTES: BALDUR ROCHA GIOVANNINI, OCÉLIO NOBRE DA SILVA, GISELE PEREIRA DE ASSUNÇÃO VERONEZI, 
JOÃO ALBERTO MENDES BEZERRA JÚNIOR, ALAN IDE RIBEIRO DA SILVA, HERISBERTO E SILVA FURTADO CALDAS, 
KEYLA SUELY SILVA DA SILVA, JORGE AMANCIO DE OLIVEIRA, MARCELO ELISEU ROSTIROLLA e VALDEMIR BRAGA 
DE AQUINO MENDONÇA 
  
ASSUNTO: Edital Nº 87 / 2021 - PRESIDÊNCIA/CMAGI - REMOÇÃO E OU PROMOÇÃO DE JUIZ DE DIREITO - 
MERECIMENTO - 2ª Vara Cível, Precatória, Família e Sucessões, Infância e Juventude da Comarca de 3ª Entrância de Guaraí - 
TO 
  
Despacho Nº 48218 / 2021 - PRESIDÊNCIA/CMAGI 
  
Nos termos da Resolução TJTO nº 146, de 6 de dezembro de 2018, para a avaliação preliminar de admissibilidade dos 
magistrados inscritos, ficam os mesmos notificados para que, no prazo de 3 (três) dias úteis, apresentem as justificativas que 
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julgar necessárias, relativamente à retenção de autos além do prazo legal, conforme constatada pela Corregedoria Geral da 
Justiça. Cumpra-se. 
Documento assinado eletronicamente por Desembargador João Rigo Guimarães, Presidente, em 30/07/2021, às 15:04, 
conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. 
 
SEI Nº 21.0.000006660-2 
  
REQUERENTES: HERISBERTO E SILVA FURTADO CALDAS, OCÉLIO NOBRE DA SILVA, RODRIGO DA SILVA PEREZ 
ARAÚJO, FREDERICO PAIVA BANDEIRA DE SOUZA, KEYLA SUELY SILVA DA SILVA e MARCELO ELISEU ROSTIROLLA 
  
ASSUNTO: Edital Nº 88 / 2021 - PRESIDÊNCIA/CMAGI - PROMOÇÃO DE JUÍZES - ANTIGUIDADE - Vara de Recuperação 
Judicial de Empresas, Falências, Precatórias e Juizado da Fazenda Pública da Comarca de 3ª Entrância de Araguaína – TO 
  
Despacho Nº 39436 / 2021 - PRESIDÊNCIA/CMAGI 
  
Nos termos do artigo 93, inciso II, "e" da Constituição Federal, para a avaliação preliminar de admissibilidade dos magistrados 
inscritos, ficam os mesmos notificados para que, no prazo de três (03) dias úteis, apresentem as justificativas que julgar 
necessárias, relativamente à retenção de autos além do prazo legal, conforme constatada pela Corregedoria Geral da Justiça. 
Documento assinado eletronicamente por Desembargador João Rigo Guimarães, Presidente, em 30/07/2021, às 15:04, 
conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. 
 
SEI Nº 21.0.000006676-9 
  
REQUERENTES: KEYLA SUELY SILVA DA SILVA, WILLIAM TRIGILIO DA SILVA, FREDERICO PAIVA BANDEIRA DE SOUZA 
e JORGE AMANCIO DE OLIVEIRA 
  
ASSUNTO: Edital Nº 91 / 2021 - PRESIDÊNCIA/CMAGI - PROMOÇÃO DE JUÍZES DE DIREITO – ANTIGUIDADE - Comarca de 
2ª Entrância de Natividade - TO 
  
Despacho Nº 39422 / 2021 - PRESIDÊNCIA/CMAGI 
  
Nos termos do artigo 93, inciso II, "e" da Constituição Federal, para a avaliação preliminar de admissibilidade dos magistrados 
inscritos, ficam os mesmos notificados para que, no prazo de três (03) dias úteis, apresentem as justificativas que julgar 
necessárias, relativamente à retenção de autos além do prazo legal, conforme constatada pela Corregedoria Geral da Justiça. 
Documento assinado eletronicamente por Desembargador João Rigo Guimarães, Presidente, em 30/07/2021, às 15:04, 
conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. 
 
SEI Nº 21.0.000006684-0 
  
REQUERENTES: HERISBERTO E SILVA FURTADO CALDAS, MARCELO ELISEU ROSTIROLLA e VALDEMIR BRAGA DE 
AQUINO MENDONÇA 
  
ASSUNTO: Edital Nº 92 / 2021 - PRESIDÊNCIA/CMAGI –REMOÇÃO DE JUÍZES DE DIREITO – ANTIGUIDADE - Comarca de 
2ª Entrância de Formoso do Araguaia - TO 
  
Despacho Nº 39435 / 2021 - PRESIDÊNCIA/CMAGI 
  
Nos termos da Resolução TJ/TO nº 32, de 02 de julho de 2020, para a avaliação preliminar de admissibilidade dos magistrados 
inscritos, ficam os mesmos notificados para que, no prazo de três (03) dias úteis, apresentem as justificativas que julgar 
necessárias, relativamente à retenção de autos além do prazo legal, conforme constatada pela Corregedoria Geral da Justiça. 
Documento assinado eletronicamente por Desembargador João Rigo Guimarães, Presidente, em 30/07/2021, às 15:04, 
conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. 
 
SEI Nº 21.0.000007249-1 
  
REQUERENTES: MILTON LAMENHA DE SIQUEIRA, BALDUR ROCHA GIOVANNINI, MARIA CELMA LOUZEIRO TIAGO, 
OCÉLIO NOBRE DA SILVA, GISELE PEREIRA DE ASSUNÇÃO VERONEZI, ADALGIZA VIANA DE SANTANA, JULIANNE 
FREIRE MARQUES, ROSA MARIA RODRIGUES GAZIRE ROSSI, CIRLENE MARIA DE ASSIS SANTOS OLIVEIRA, CIRO 
ROSA DE OLIVEIRA e ALAN IDE RIBEIRO DA SILVA. 
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ASSUNTO: Edital Nº 106 / 2021 - PRESIDÊNCIA/CMAGI - REMOÇÃO DE JUÍZES - ANTIGUIDADE - Vara Cível da Comarca de 
3ª Entrância de Paraíso do Tocantins - TO 
  
Despacho Nº 39425 / 2021 - PRESIDÊNCIA/CMAGI 
  
Nos termos da Resolução TJ/TO nº 32, de 02 de julho de 2020, para a avaliação preliminar de admissibilidade dos magistrados 
inscritos, ficam os mesmos notificados para que, no prazo de três (03) dias úteis, apresentem as justificativas que julgar 
necessárias, relativamente à retenção de autos além do prazo legal, conforme constatada pela Corregedoria Geral da Justiça. 
Documento assinado eletronicamente por Desembargador João Rigo Guimarães, Presidente, em 30/07/2021, às 15:04, 
conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. 
 

PRESIDÊNCIA 
Decisões 

PROCESSO 21.0.000016905-3 

INTERESSADO ESMAT 

ASSUNTO   

Decisão Nº 3052, de 30 de julho de 2021 
Trata-se de Projeto Básico da Escola Superior da Magistratura Tocantinense que tem como objetivo a contratação 
da ASSOCIACAO DOS JUIZES DO RIO GRANDE DO SUL, para ministrar o curso Círculos de Construção de Paz Situações 
Menos Complexas e Círculos de Construção de Paz Situações Mais Complexas,  no período de 16 a 20 de agosto de 2021 
para a Etapa I e de 27 de setembro a 1º de outubro de 2021 para a Etapa II, na modalidade Ead. 
Tendo em vista os fundamentos expendidos pela ASJUADMDG (evento 3827789) e, comprovada a disponibilidade orçamentária 
(evento 3822392), no exercício das atribuições legais, RATIFICO A INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, declarada pelo Senhor 
Diretor-Geral, nos termos do artigo 25, inciso II  c/c o artigo 13, inciso VI, ambos da Lei 8.666/93 (evento 3827808), visando à 
contratação da ASSOCIACAO DOS JUIZES DO RIO GRANDE DO SUL para realização do curso em referência, pelo valor total 
de  R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), conforme proposta sob o evento 3808233. 
Por conseguinte, determino o encaminhamento dos autos sucessivamente à: 
1. ASPRE para publicação desta Decisão; 
2. DCC para as providências relacionadas à contratação, com base na minuta aprovada (evento 3824716); e 
3. DIFIN para emissão da respectiva Nota de Empenho. 
Concomitante, à DEESMAT para ciência e acompanhamento. 
Cumpra-se. 

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 
Presidente 

 

Portarias 
Portaria Conjunta Nº 23, de 29 de julho de 2021 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS e a  CORREGEDORA-GERAL DE JUSTIÇA DO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e regimentais, 
CONSIDERANDO o contido no processo SEI nº 21.0.000011367-8; 
RESOLVE: 
Art. 1º O §2º do art. 3º da Portaria Conjunta n.º 15/2021 - PRESIDÊNCIA/ASPRE, de 19 de maio de 2021, passa a vigorar com a 
seguinte redação: 
...............................................................................................................................................................................................................
............................ 
"§2º Caso entenda necessário, o atendido poderá solicitar atendimento direto com o magistrado, que ocorrerá por meio de 
videoconferência, em horário previamente agendado com a assessoria, em ordem cronológica, em até 48 (quarenta e oito) 
horas, salvo impossibilidade de pauta." (NR) 
...............................................................................................................................................................................................................
............................ 
Art. 2º Esta Portaria Conjunta 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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Portaria Conjunta Nº 24, de 29 de julho de 2021 
Altera a composição, organização e o funcionamento do Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário – GMF, 
no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, de acordo com o que dispõe as Resoluções CNJ nº 214/2015,  alterada 
pela nº 368/2021, e 96/2009. 

  
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 regimentais; 
CONSIDERANDO que foi instituído no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, por meio da Portaria-Conjunta nº 196, 
de 11 de maio de 2009, o Grupo de Monitoramento Acompanhamento e Aperfeiçoamento do Sistema Carcerário; 
CONSIDERANDO que após a edição da Resolução CNJ nº 96, de 27 de outubro de 2009, que criou e determinou a instalação e 
funcionamento nos Tribunais de Justiça dos Grupos de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário – GMF, houve a 
necessidade de reestruturar o Grupo anteriormente instituído, o que foi feito através da Portaria-Conjunta nº 444, de 29 de junho 
de 2012; 
CONSIDERANDO o disposto na Lei nº 12.106, de 2 de dezembro de 2009, que criou o Departamento de Monitoramento e 
Fiscalização do Sistema Carcerário e do Sistema de Execução de Medidas Socioeducativas – DMF; 
CONSIDERANDO a necessidade de alterar a composição, a organização e o funcionamento do Grupo de Monitoramento e 
Fiscalização do Sistema Carcerário – GMF, de acordo com o que dispõe a Resolução CNJ nº 214, de 15 de dezembro de 2015, 
e as alterações trazidas pela Resolução CNJ nº 398/2021; 
CONSIDERANDO a necessidade de sistematizar as ações que visam à reinserção social de presos, egressos do sistema 
carcerário, e de cumpridores de medidas e penas alternativas; 
CONSIDERANDO a necessidade de se organizar e fortalecer a estrutura, assim como dinamizar a atuação e o funcionamento do 
GMF, para que possa cumprir e desempenhar as atribuições assinaladas na Resolução CNJ nº 96/2009 e na Resolução CNJ nº 
214/2015, com as alterações da Resolução CNJ nº 368/2021; 
CONSIDERANDO que o GMF tem como objetivo coordenar, difundir e executar ações estratégicas e metas definidas pelo CNJ, 
no que tange à sua competência específica, além dos objetivos do DMF, definidos na Lei nº 12.106/2009; 
CONSIDERANDO a necessidade de que o GMF trabalhe como escritório regional e em absoluto alinhamento e comunhão de 
esforços com o DMF, a fim de alcançar resultados concretos e efetivos para a melhoria do sistema de justiça criminal; 
CONSIDERANDO a necessidade de se aprimorar as atividades de orientação e capacitação institucionais da magistratura para o 
exercício da jurisdição criminal, de execução penal e socioeducativa; 
CONSIDERANDO a importância de integração e maior intercâmbio entre magistrados no âmbito criminal, de execução penal e 
socioeducativo, como ainda na proposição de metas de ação do Tribunal de Justiça nas áreas respectivas; 
CONSIDERANDO a necessidade de produção de dados confiáveis e institucionais sobre o sistema carcerário, o sistema de 
justiça criminal e o sistema de justiça juvenil, bem como o constante monitoramento e tratamento desses dados e a fiscalização 
de sua produção; 
CONSIDERANDO o contido nos autos SEI 16.0.000002168-0; 
RESOLVEM: 
Art. 1º Fica reorganizado, no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, o Grupo de Monitoramento e Fiscalização do 
Sistema Carcerário e Socioeducativo – GMF e consolidadas suas atribuições. 
Art. 2º O GMF será integrado por: 
I – um (1) Desembargador, que será o Supervisor do Grupo; 
II – um (1) Juiz de Direito, escolhido entre juízes com jurisdição criminal ou de execução penal, o qual será o Coordenador do 
Grupo; 
III –  três (3) Juízes de Direito, escolhidos preferencialmente entre os atuantes na área criminal, como membros; 
IV – um (1) Juiz de Direito, escolhido entre os atuantes na execução de medidas socioeducativas; 
V - representantes de conselhos e organizações da sociedade civil, com função consultiva. 
§ 1º O GMF poderá contar com a colaboração ou assessoria de outros magistrados. 
§ 2º Será designado um (1) Desembargador para substituir o Supervisor do Grupo nas ausências e afastamentos. 
§ 3º Em casos de ausência, o Coordenador será substituído por outro magistrado que também seja membro do Grupo, por 
ordem de antiguidade. 
§ 4º No caso de vacância dos cargos de Supervisor ou de Coordenador, o Grupo deverá, no prazo de 10 (dez) dias, comunicar à 
Presidência do Tribunal de Justiça. 
§ 5º Os membros do GMF serão designados por meio de ato formal da Presidência do Tribunal de Justiça. 
§ 6º Os Desembargadores e Juízes designados para compor o GMF terão mandato de 2 (dois) anos, admitidas reconduções, por 
decisão motivada, e atuarão sem prejuízo de suas atividades jurisdicionais. 
Art. 3º Ao Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e Socioeducativo do Estado do Tocantins – GMF 
compete: 
I – implantar, manter e cumprir as metas do Projeto Começar de Novo; 
II – fomentar, coordenar e fiscalizar a implementação de projetos de capacitação profissional e de reinserção social de presos, 
egressos do sistema carcerário e de cumpridores de medidas e penas alternativas; 
III – acompanhar a instalação e o funcionamento, em todas as Comarcas, dos Patronatos e dos Conselhos da Comunidade de 
que tratam os arts. 78, 79 e 80 da Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984, em conjunto com o juiz da execução penal, relatando à 
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Corregedoria Geral de Justiça, a cada três (3) meses, no mínimo, suas atividades e carências, e propondo medidas necessárias 
ao seu aprimoramento; 
IV – planejar, coordenar e propor à Presidência do Tribunal de Justiça a execução dos mutirões carcerários para verificação das 
prisões provisórias e processos de execução penal; 
V – acompanhar e propor soluções em face das irregularidades verificadas nos mutirões carcerários e nas inspeções em 
estabelecimentos penais, inclusive Hospitais de Custódia e Tratamento Psiquiátrico e Delegacias Públicas; 
VI – acompanhar projetos relativos à construção e ampliação de estabelecimentos penais, inclusive em fase de execução, e 
propor soluções para o problema da superpopulação carcerária; 
VII – acompanhar a implantação de sistema de gestão eletrônica da execução penal e mecanismo de acompanhamento 
eletrônico das prisões provisórias; 
VIII – acompanhar o cumprimento das recomendações, resoluções e dos compromissos assumidos nos seminários promovidos 
pelo Conselho Nacional de Justiça, em relação ao Sistema Carcerário; 
IX – implementar a integração das ações promovidas pelos órgãos públicos e entidades com atribuições relativas ao sistema 
carcerário; 
X – estimular a instalação de unidades de assistência jurídica voluntária aos internos e egressos do Sistema Carcerário; 
XI – propor a uniformização de procedimentos relativos ao sistema carcerário, bem como estudos para aperfeiçoamento da 
legislação sobre a matéria; 
XII – coordenar seminários em matéria relativa ao Sistema Carcerário; 
XIII – fiscalizar e monitorar a entrada e a saída de presos do sistema carcerário e supervisionar o preenchimento do Sistema de 
Audiência de Custódia (SISTAC), do Banco Nacional de Monitoramento de Prisões (BNMP) e do Sistema Eletrônico de Execução 
Penal Unificado (SEEU); 
XIV – fiscalizar e monitorar a entrada e a saída de adolescentes das unidades do sistema socioeducativo e supervisionar o 
preenchimento do Cadastro Nacional de Adolescentes em Conflito com a Lei (CNACL) ou outro sistema eletrônico; 
XV – acompanhar o tempo de duração e, com base nos sistemas eletrônicos, divulgar no sítio eletrônico do respectivo tribunal 
relatório quantitativo semestral das: 
a) prisões provisórias; 
b) alternativas penais aplicadas, inclusive medidas cautelares diversas da prisão e medidas protetivas de urgência, com 
indicação da respectiva modalidade; 
c) medidas de monitoração eletrônica de pessoas, como medida cautelar, medida protetiva de urgência e no âmbito da execução 
penal; e 
d) medidas socioeducativas; 
XVI – acompanhar o tempo de duração e, com base no sistema eletrônico, divulgar no sítio eletrônico do respectivo tribunal 
relatório mensal do quantitativo das internações provisórias decretadas no sistema de justiça juvenil, oficiando a autoridade 
judicial responsável pela extrapolação do prazo máximo de 45 dias; 
XVII – fiscalizar e monitorar as condições de cumprimento de pena, de medida de segurança e de prisão provisória e 
supervisionar o preenchimento do Cadastro Nacional de Inspeções nos Estabelecimentos Penais (CNIEP), com a adoção das 
providências necessárias para observância das disposições legais aplicáveis e para assegurar que o número de pessoas presas 
não exceda a capacidade de ocupação dos estabelecimentos; 
XVIII – fiscalizar e monitorar a condição de cumprimento de medidas socioeducativas por adolescentes autores de ato infracional 
e supervisionar o preenchimento do Cadastro Nacional de Inspeções em Unidades e Programas Socioeducativos (CNIUPS), com 
a adoção das providências necessárias para observância das disposições legais aplicáveis e para assegurar que o número de 
adolescentes não exceda a capacidade de ocupação dos estabelecimentos; 
XIX – promover iniciativas para controle e redução das taxas de pessoas submetidas à privação de liberdade, incentivando a 
adoção de alternativas penais e medidas socioeducativas em meio aberto; 
XX – incentivar e monitorar a realização de inspeções periódicas das unidades de atendimento socioeducativo, bem como 
discutir e propor soluções em face das irregularidades encontradas; 
XXI – fiscalizar e monitorar a regularidade e o funcionamento das audiências de custódia, auxiliando os magistrados na 
implementação do serviço de atendimento à pessoa custodiada e outros serviços de apoio; 
XXII – receber, processar e encaminhar reclamações relativas a irregularidades no sistema de justiça criminal e no sistema de 
justiça juvenil, com a adoção de rotina interna de processamento e resolução, principalmente das informações de práticas de 
tortura, maus-tratos ou tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes; 
XXIII – fiscalizar e monitorar os pedidos de transferência e de prorrogação de permanência de pessoa presa nas diversas 
unidades do sistema penitenciário federal, inclusive daquela inserida em regime disciplinar diferenciado, incentivando, para tanto, 
o uso do Sistema Eletrônico de Execução Penal Unificado (SEEU); 
XXIV – requerer providências à Corregedoria  Geral da Justiça, pela normalização de rotinas processuais, em razão de eventuais 
irregularidades encontradas; 
XXV – representar ao DMF pela uniformização de procedimentos relativos ao sistema carcerário e ao sistema de execução de 
medidas socioeducativas; 
XXVI – acompanhar e emitir parecer nos expedientes de interdições parciais ou totais de unidades prisionais ou de cumprimento 
de medida socioeducativa, quando solicitado pela autoridade competente; 
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XXVII – incentivar e monitorar a realização de inspeções periódicas das unidades de atendimento socioeducativo, bem como 
discutir e propor soluções em face das irregularidades encontradas; 
XXVIII – fiscalizar e monitorar a regularidade e o funcionamento das audiências de custódia, auxiliando os magistrados na 
implementação do serviço de atendimento à pessoa custodiada e outros serviços de apoio; 
XXIX – receber, processar e encaminhar reclamações relativas a irregularidades no sistema de justiça criminal e no sistema de 
justiça juvenil, com a adoção de rotina interna de processamento e resolução, principalmente das informações de práticas de 
tortura, maus-tratos ou tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes; 
XXX – propor a elaboração de notas técnicas, destinadas a orientar o exercício da atividade jurisdicional criminal, de execução 
penal e socioeducativa ao DMF, que poderá encaminhar a outros órgãos ou solicitar colaboração destes; 
XXXI – colaborar, de forma contínua, para a atualização e a capacitação profissional de juízes e servidores envolvidos com o 
sistema de justiça criminal e sistema de justiça juvenil; 
XXXII – coordenar a articulação e a integração das ações promovidas pelos escritórios sociais, órgãos públicos e demais 
entidades que atuam na inserção social dos presos, egressos do sistema carcerário, cumpridores de alternativas penais e de 
adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas, nos termos das Resoluções CNJ nº 96/2009 e nº 307/2019; 
XXXIII – desenvolver programas de visitas regulares de juízes e servidores a unidades prisionais e de atendimento 
socioeducativo, promovendo ações de conscientização e ampliação de conhecimento sobre as condições dos estabelecimentos 
de privação de liberdade; 
XXXIV – fomentar a criação e fortalecer o funcionamento e a autonomia dos Conselhos da Comunidade, centralizando o 
monitoramento das informações e contatos a respeito deles; 
XXXV – fomentar a criação e fortalecer o funcionamento das Comissões Intersetoriais do Sistema Nacional de Atendimento 
Socioeducativo (Sinase); 
XXXVI – elaborar e enviar, anualmente, ao DMF, entre os dias 1º e 10 de dezembro, o plano de ação do GMF para o ano 
subsequente, e entre os dias 10 e 30 de janeiro, o relatório de gestão do ano anterior, comunicando, a todo tempo, qualquer 
alteração no plano de ação. 
Parágrafo único. O GMF atuará de forma articulada com a Coordenadoria da Infância e Juventude. 
Art. 4º Deverão ser mantidos atualizados junto ao DMF os dados constitutivos do GMF e as suas alterações subsequentes, bem 
como os seus dados telefônicos, o correio eletrônico e a sua composição, indicando sempre um membro ou servidor do Grupo 
como responsável pelas comunicações. 
Art. 5º Poderão ser formados subgrupos de trabalho em função das atribuições previstas no artigo 1º, para os quais poderão ser 
convidados representantes de órgãos públicos com atribuições relativas ao Sistema Carcerário, do Ministério Público, da 
Defensoria Pública, da Ordem dos Advogados do Brasil, bem como outros especialistas da área. 
Art. 6º Em conformidade com os princípios da celeridade, da eficiência e da economicidade, que devem reger a Administração 
Pública, deve ser utilizado o sistema de videoconferência, por intermédio da rede virtual do Poder Judiciário, denominada Infovia, 
para a realização de reuniões entre o GMF e o DMF, sem prejuízo da ocorrência de encontros presenciais. 
Art. 7º O Tribunal de Justiça garantirá estrutura de apoio administrativo para o funcionamento do GMF com no mínimo a seguinte 
estrutura de pessoal: 
I – um (1) juiz Coordenador, nos termos do art. 2º, II, nomeado pelo presidente do Tribunal de Justiça; 
II – três (3) servidores para apoio administrativo, do quadro dos servidores efetivos ou cedidos; 
III – apoio técnico prestado por equipe multiprofissional, que será integrada, no mínimo, por profissionais das áreas de saúde, 
educação e assistência social, a serem disponibilizados pelo Grupo de Gestão da Equipes Multidisciplinares (GGEM) do Tribunal 
de Justiça, podendo o Tribunal estabelecer convênio e vínculo de cooperação com órgãos e entidades públicas Federais, 
Estaduais ou Municipais para cessão dos profissionais supracitados, os quais atuarão com exclusividade no GMF. 
Art. 8º O GMF é um órgão vinculado diretamente à Presidência do Tribunal de Justiça. 
Art. 9º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se a Portaria Conjunta nº 03, de 26 de abril de 2018. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 
Presidente 

  
Desembargadora ETELVINA MARIA SAMPAIO FELIPE 

Corregedora-Geral da Justiça 
 
 Portaria Nº 1862, de 29 de julho de 2021 
 O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e regimentais; 
CONSIDERANDO que o art. 218 da Constituição Federal prevê que o Estado promoverá e incentivará o desenvolvimento 
científico, a pesquisa, a capacitação científica e tecnológica e a inovação; 
CONSIDERANDO a Lei nº 10.973/2004, que dispõe sobre estímulos ao desenvolvimento científico, à pesquisa, à capacitação 
científica e tecnológica e à inovação; 
CONSIDERANDO o Provimento CNJ nº 85/2019, que dispõe sobre a adoção dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, da 
Agenda 2030, pelas Corregedorias do Poder Judiciário e pelo Serviço Extrajudicial. 
CONSIDERANDO a Resolução CNJ nº 325/2020, que institui a Estratégia Nacional do Poder Judiciário 2021-2026, sendo um 
dos macrodesafios o aperfeiçoamento da gestão administrativa e da governança judiciária; 
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CONSIDERANDO a Resolução CNJ nº 395/2021, que instituiu a Política de Gestão da Inovação no âmbito do Poder Judiciário. 
CONSIDERANDO os objetivos do desenvolvimento sustentável da Agenda 2030 incorporados à Estratégia Nacional do Poder 
Judiciário 2021-2026; 
CONSIDERANDO a necessidade de adoção, pelo Judiciário, de metodologias ágeis e de recursos tecnológicos para, mediante a 
otimização dos processos de trabalho, aprimorar a prestação jurisdicional e posicionar o usuário como peça central na execução 
do serviço público; 
CONSIDERANDO a necessidade de racionalização da utilização de recursos orçamentários e financeiros pelos órgãos do Poder 
Judiciário, para melhoria dos índices de eficiência, eficácia e efetividade do serviço público prestado; 
CONSIDERANDO o contido no processo SEI nº 21.0.000009105-4. 
  
RESOLVE: 
  
Art. 1º Instituir o Laboratório de Inovação e dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável do Poder Judiciário do Tocantins, 
denominado INTELECTUS-TO. 
Parágrafo único. O INTELECTUS-TO é unidade vinculada a Presidência do Tribunal de Justiça, com colaboração da ESMAT, 
onde será sediada, com o objetivo de aprimorar as atividades do Judiciário Tocantinense por meio da difusão da cultura da 
inovação, com a modernização de métodos e técnicas de desenvolvimento do serviço judiciário, de forma coletiva e em parceria 
com atores externos. 
  
CAPÍTULO I 
DAS DEFINIÇÕES E PRINCÍPIOS 
  
Art. 2º Para efeitos desta Portaria, considera-se: 
I -  inovação: a implementação de ideias que criam uma forma de atuação e geram valor para o Poder Judiciário do Tocantins e 
possam ser ofertados à sociedade, seja por meio de novos produtos, serviços, processos de trabalho, ou uma maneira diferente 
e eficaz de solucionar problemas complexos encontrados no desenvolvimento das atividades que lhe são afetas; 
II – prototipagem: a realização de experimentos e testes para avaliação prévia do impacto da implantação de determinado 
produto, serviço ou processo de trabalho. 
Art. 3º São princípios gestão da inovação no Poder Judiciário do Tocantins: 
I – cultura da inovação: promoção da cultura da inovação a partir da adoção de valores voltados ao estímulo da inovação 
incremental ou disruptiva, com prospecção e desenvolvimento de procedimentos que qualifiquem o acesso à justiça e promovam 
a excelência do serviço judicial, processual ou administrativo, com vistas a propiciar melhor atendimento ao usuário do Poder 
Judiciário; 
II – foco no usuário: observância, sempre que possível, da construção de solução de problemas a partir dos valores da inovação 
consistentes na concepção do usuário como eixo central da gestão; 
III – participação: promoção da ampla participação de magistrados e servidores, bem como de atores externos ao Poder 
Judiciário, sempre buscando a visão multidisciplinar; 
IV – colaboração: trabalho em rede de inovação para a coordenação de esforços, cocriação, criatividade, experimentação e o 
compartilhamento de boas práticas;  
V – desenvolvimento humano: desenvolvimento de novas habilidades dos magistrados e servidores que lhes permitam adquirir 
conhecimentos necessários às novas competências para solução de problemas complexos, pensamento crítico, flexibilidade 
cognitiva, orientada a serviços e criatividade; 
VI – acessibilidade: fomento à acessibilidade e à inclusão; 
VII – sustentabilidade socioambiental: promoção da sustentabilidade socioambiental; 
VIII – desenvolvimento sustentável: desenvolvimento econômico-social com a preservação da qualidade do meio ambiente e do 
equilíbrio ecológico, alinhado aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável – Agenda 2030; 
IX – desburocratização: aprimoramento e simplificação de tarefas, procedimentos ou processos de trabalho, de modo a promover 
agilidade, otimização de recursos e ganho de eficiência à prestação de serviços; e 
X – transparência: acesso à informação e aos dados produzidos pelo Poder Judiciário, respeitadas as hipóteses de restrição e de 
sigilo legal e a proteção de dados pessoais. 
  
CAPÍTULO II 
DA COMPETÊNCIA DO INTELECTUS-TO 
  
Art. 4º Compete ao INTELECTUS-TO a construção de soluções, mediante métodos inovadores, ágeis e práticas colaborativas, 
que envolvem pesquisa, exploração, ideação, realização de pilotos, prototipagem e testes estruturados, para problemas ou 
necessidades relacionadas às atividades do Poder Judiciário, e também: 
I – Na área do ensino: 
a) criar grupos de trabalho temáticos a fim de favorecer a construção de um ambiente de aprendizagem que conecte pessoas 
aptas a desenvolverem projetos inovadores, os quais se traduzam em instrumentos de interação e trabalho conjunto entre as 
partes envolvidas; 
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b) construção e oferta de cursos e disciplinas conjuntas entre as instituições de ensino conveniadas em temas de interesse 
comum e que envolva a inovação; 
c) desenvolvimento de programas de imersão com o objetivo de habilitar e capacitar os profissionais do Tribunal de Justiça e das 
instituições conveniadas, com formação em diversas áreas, capacitando-os no desenvolvimento de competências de inovação, 
criatividade e colaboração com fins de gerar soluções e resultados de impacto na estrutura organizacional. 
II – Na área da pesquisa: 
a) incentivar o trabalho colaborativo, flexível e integrado entre os servidores, magistrados e demais colaboradores do Poder 
Judiciário do Tocantins; 
b) fomentar o desenvolvimento de soluções eficazes, de baixo custo e de fácil implementação, para os problemas complexos;  
c) incentivar a produção de pesquisas, artigos e estudos sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) no Poder 
Judiciário do Tocantins, validados pela Escola Superior da Magistratura Tocantinense; 
III – Na área de desenvolvimento tecnológico: 
a) transferência tecnológica, em busca de aprimoramento e simplificação de tarefas, procedimentos ou processos de trabalho, de 
modo a promover agilidade, otimização de recursos e ganho de eficiência à prestação de serviços no Poder Judiciário do 
Tocantins; 
IV – Na área da inovação: 
a) realização de eventos de disseminação dos conhecimentos nas áreas do desenvolvimento sustentável, desenvolvimento 
econômico-social com a preservação da qualidade do meio ambiente e do equilíbrio ecológico, alinhado aos Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável – Agenda 2030;    
b) incentivar o desenvolvimento de métodos inovadores, ágeis e práticas colaborativas de soluções na área socioambiental; 
c) estabelecer parcerias com outros Laboratórios de Inovação para o desenvolvimento de atividades conjuntas; 
d) conhecer os programas e os projetos desenvolvidos pela Rede de Inovação do Poder Judiciário, inclusive ligados à pauta 
global da Agenda 2030; 
e) abrir espaço para a participação cidadã na concepção de projetos inovadores no Poder Judiciário do Estado do Tocantins ou 
que contribuam para a efetividade da Agenda 2030; 
f) estabelecer conexões entre os Laboratórios de Inovação e o Centro de Inteligência do Núcleo de Gerenciamento de 
Precedentes do TJTO para o desenvolvimento de projetos conjuntos. 
  
CAPÍTULO III 
DO COMITÊ GESTOR DA INOVAÇÃO 
  
Art. 5º Fica criado o Comitê Gestor da Inovação (CGI), vinculado à Presidência do Tribunal de Justiça, com finalidade de gerir de 
deliberar sobre as ações do INTELECTUS-TO. 
Art. 6º o CGI é composto por: 
I – Um Desembargador ou uma Desembargadora, escolhido pelo Presidente do Tribunal de Justiça, que presidirá; 
II – Um Magistrado, ou uma Magistrada, escolhido (a) pelo Diretor Geral da ESMAT, como coordenador (a); 
III - Juiz Auxiliar da Presidência, membro; 
IV – Juiz Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça, membro; 
V – Diretor-Geral - DIGER, membro; 
VI -  Diretora Executiva da Escola Superior da Magistratura Tocantinense – ESMAT, membro; 
VII – Coordenador de Gestão Estratégica, Estatística e Projetos - COGES, membro; 
VIII - Diretor de Tecnologia da Informação -DTINF, membro; 
IX – Coordenadora do Núcleo de Gestão Socioambiental - NUGES, membro. 
§1º O CGI será presidido pelo Desembargador ou pela Desembargadora e, em suas ausências, afastamentos e/ou impedimentos 
legais, será substituído pelos demais membros, seguindo a ordem de designação. 
§2º A critério do presidente do Comitê, as atribuições da presidência poderão ser delegadas ao Coordenador do CGI. 
Art. 7º Compete ao CGI: 
I – propor e promover medidas no âmbito administrativo que contribuam para o alcance dos objetivos e metas estratégicas, 
relativas à Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas, do Poder Judiciário do Estado do Tocantins; 
II – coordenar, avaliar, alinhar e integrar programas, projetos e ações do Poder Judiciário do Estado do Tocantins à Agenda 2030 
da Organização das Nações Unidas; 
III - atuar em conjunto com os Laboratórios de Inovação dos demais tribunais no desenvolvimento e incentivo de programas, 
projetos e pesquisas sobre gestão da inovação e ODS no Poder Judiciário; 
IV - convidar juízes (as), servidores (as), estagiários (as), bem como atores (as) externos com atuação na área de inovação, para 
participar como colaboradores (as) eventuais das atividades do INTELECTUS-TO, sem prejuízo de suas funções nas respectivas 
unidades ou órgãos de atuação; 
V - solicitar informações e envolver outras áreas, comitês e comissões, na medida da sua necessidade ou em virtude da 
especificidade das atividades; 
VI – constituir grupos de trabalho no âmbito do INTELECTUS-TO para atuação no desenvolvimento de ideias, soluções, projetos 
e produtos; 
VII - promover reuniões e encontros com outros tribunais e demais órgãos para compartilhar experiências e boas práticas. 
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VIII - elaborar Planejamento Estratégico do INTELECTUS-TO; 
IX - analisar e aprovar os projetos e ações submetidos ao INTELECTUS-TO, considerando: 
a) os objetivos de desenvolvimento de projetos e ações com a finalidade do INTELECTUS-TO; 
b) o alinhamento ao planejamento estratégico, à missão institucional e ao plano de desenvolvimento institucional; 
c) a justificativa, a motivação e a necessidade dos projetos e ações, bem como os benefícios e os resultados a serem 
alcançados com a sua execução; 
d) a estimativa preliminar de necessidade de alocação de recursos orçamentários, materiais e humanos para o atendimento das 
demandas; 
X - solicitar o provimento e a alocação de recursos humanos, orçamentários e materiais necessários ao atendimento dos projetos 
e ações que lhe forem direcionados e aprovados; 
XI -  apresentar a síntese dos resultados, em relatórios periódicos à Presidência do TJTO; 
XII - estabelecer suas normas internas de funcionamento, por meio de Regimento Interno. 
Art. 8º São atribuições específicas dos membros do CGI: 
I - ao Presidente do Comitê, compete: 
a) estabelecer e fazer cumprir as normas internas de funcionamento do Comitê Gestor, inclusive a periodicidade de suas 
reuniões ordinárias; 
b) convocar as reuniões e coordenar os trabalhos do Comitê; 
c) constituir grupos auxiliares de trabalho, para apoio específico a estudos e projetos relacionados; 
d) promover a interlocução do Comitê Gestor do Laboratório de Inovação do Poder Judiciário – INTELECTUS-TO com quaisquer 
autoridades; 
e) dirimir dúvidas decorrentes das atividades do CGI as quais não foram disciplinadas nesta Portaria ou na Política de Gestão da 
Inovação estabelecida pelo Conselho Nacional de Justiça; 
f) delegar atribuições ao coordenador e membros do CGI. 
II – os membros do CGI são responsáveis por conhecer e observar os termos desta Portaria e da Política de Gestão da Inovação 
estabelecida pelo Conselho Nacional de Justiça, comprometendo-se pelas suas diretrizes e implementação no âmbito do 
Judiciário Tocantinense. 
  
CAPÍTULO IV 
DAS REUNIÕES DO COMITÊ 
  
Art. 9º As reuniões do Comitê serão secretariadas pela Escola Superior da Magistratura Tocantinense e na impossibilidade, pelo 
Núcleo de Gestão Socioambiental – NUGES, a quem competirá organizar a agenda, a pauta, redigir as atas das reuniões, 
elaborar o calendário anual de reuniões e elaborar relatório de atividades do Comitê, dentre outras atividades designadas pelo 
Presidente do Comitê. 
§1º O CGI reunirá de forma presencial ou por qualquer meio de comunicação ou videoconferência oficial, com pauta previamente 
comunicada. 
§2º As reuniões do CGI serão trimestrais, na segunda semana dos meses de fevereiro, maio, agosto e novembro, sendo 
transferidas para semana seguinte, em caso de feriado ou ponto facultativo, conforme calendário anual previamente 
estabelecido, podendo, extraordinariamente, por convocação do presidente do Comitê, reunir-se sempre que necessário. 
§3º O CGI decidirá as questões de sua competência por consenso ou, não sendo possível, por maioria dos presentes, 
prevalecendo a posição votada pela Presidência do Comitê como critério de desempate; 
§4º Fica vedado o uso do CGI para reuniões cujo objeto fuja à finalidade para o qual foi criado, devendo o mesmo ser destinado 
exclusivamente para assuntos pertinentes à gestão da inovação ligados ao INTELECTUS-TO. 
  
CAPÍTULO V 
DO PROCEDIMENTO 
  
Art. 10 Os projetos e ações selecionados pelo Comitê Gestor do Laboratório de Inovação do Poder Judiciário – INTELECTUS-
TO seguirão padrão e procedimento definido pelo escritório de projetos da COGES, para fins de aprovação. 
Art. 11 Todos os projetos e ações que necessitarem de recursos orçamentários e financeiros serão aprovados pelo ordenador de 
despesas do Tribunal de Justiça e serão objeto de instrumento próprio, observada a legislação vigente. 
Art. 12 Poderão ser estabelecidos incentivos e benefícios aos laboratoristas pela participação nas atividades e projetos, definido 
por meio de Resolução. 
Art. 13 As ações ou projetos relacionados à área de ensino deverão, necessariamente, ser submetido à Escola Superior da 
Magistratura Tocantinense – ESMAT, que emitirá parecer conforme as normas institucionais vigentes. 
Parágrafo único. Demais ações ou projetos, que não definidas no caput deste artigo, terão análise prévia das áreas 
administrativas e comissões do Tribunal de Justiça, conforme suas competências e normas institucionais vigentes. 
  
CAPÍTULO VI 
DISPOSIÇÕES FINAIS 
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Art 14 O serviço de voluntários, devidamente cadastrados pelo Tribunal de Justiça, poderá, a critério do CGI, integrar as 
atividades do INTELECTUS-TO. 
Art 15 Poderão ser firmados acordos de cooperação com entidades parceiras, para fomentar a adoção de práticas e projetos 
inovadores, no âmbito do Poder Judiciário do Tocantins. 
Art 16 Os resultados obtidos a partir dos trabalhos desenvolvidos no INTELECTUS-TO deverão ser divulgados nos canais de 
divulgação e comunicação do Poder Judiciário. 
Art 17 Fica criada uma unidade no Sistema SEI, com a denominação CGI de acesso exclusivo aos membros do Comitê; 
Art 18 O Presidente do Tribunal de Justiça poderá disciplinar, por meio de Instrução Normativa, nos termos do art. 12, § 4º, do 
Regimento Interno do Tribunal de Justiça, desde que ouvido previamente a CGI, matérias que estão contidas nesta Portaria. 
Art. 19 Casos omissos serão dirimidos pela Presidência do Tribunal. 
 Publique-se. Cumpra-se. 

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 
Presidente 

 
Portaria Nº 1864, de 30 de julho de 2021 
Institui a Política Geral de Privacidade e Proteção de Dados Pessoais, no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Tocantins e 
adota outras providências. 
  
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e regimentais, 
  
CONSIDERANDO que a proteção dos dados pessoais é um direito do titular e um dever para aqueles que fazem uso legal deles; 
CONSIDERANDO a necessidade de regulamentar e orientar o tratamento de dados pessoais no exercício das atribuições e 
funcionamento do Poder Judiciário do Estado do Tocantins e suas dependências; 
CONSIDERANDO a necessidade de adequação à Lei nº. 13.709, de 14 de agosto de 2018, denominada Lei Geral de Proteção 
de Dados - LGPD; 
CONSIDERANDO a Resolução do Conselho Nacional de Justiça n°. 363, de 12 de janeiro de 2021, que estabelece medidas 
para o processo de adequação a` Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais a serem adotadas pelos Tribunais; 
CONSIDERANDO a Resolução do Conselho Nacional de Justiça n°. 370, de 28 de janeiro de 2021, que estabelece a Estratégia 
Nacional de Tecnologia da Informação e Comunicação do Poder Judiciário (ENTIC-JUD); 
CONSIDERANDO a Resolução do Conselho Nacional de Justiça n°. 396, de 07 de junho de 2021, que institui a Estratégia 
Nacional de Segurança Cibernética do Poder Judiciário (ENSEC-PJ); 
CONSIDERANDO a Portaria do Conselho Nacional de Justiça n°. 162, de 10 de junho de 2021, que aprova Protocolos e 
Manuais criados pela Resolução CNJ nº. 396/2021, que instituiu a Estratégia Nacional de Segurança Cibernética do Poder 
Judiciário (ENSEC-PJ); 
CONSIDERANDO o contido nos processos SEI nº 21.0.000018139-8 e SEI nº 21.0.000002566-3; 
   
RESOLVE: 
  
CAPI´TULO I 
DISPOSIC¸O~ES PRELIMINARES 
  
Art. 1º Instituir a Política Geral de Privacidade e Proteção de Dados Pessoais e Institucionais, no âmbito deste Poder Judiciário 
do Estado do Tocantins - PJTO, à luz da Lei nº 13.709/2018, denominada Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). 
Parágrafo único Esta Portaria tem como principal objetivo estabelecer, de forma clara e transparente, as orientações quanto ao 
uso, tratamento, privacidade e proteção dos dados pessoais e institucionais, físicos e digitais, inclusive, durante a navegação nos 
portais eletrônicos do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, e elevar a maturidade na gestão dos riscos dessas informações 
no exercício de sua missão institucional e conscientização nos níveis estratégicos, táticos e operacionais. 
  
CAPI´TULO II 
TERMOS E DEFINIÇÕES 
 Art. 2º Para os fins desta Portaria, considera-se: 
I - agentes de tratamento: o controlador e o operador; 
II - anonimização: utilização de meios técnicos razoáveis e disponíveis, no momento do tratamento, por meio dos quais um dado 
perde a possibilidade de associação, direta ou indireta, a um indivíduo; 
III - ativo: qualquer elemento que represente valor para o Poder Judiciário do Estado do Tocantins, tal como, a informação; 
IV – ativos de informação: meios de armazenamento, transmissão e processamento de informação, sistemas de informação, 
locais onde se encontram esses meios, e as pessoas que a eles tem acesso; 
V - autoridade nacional: órgão vinculado à Presidência da República, responsável por zelar, implementar e fiscalizar o 
cumprimento da Lei Geral de Proteção de Dados, em todo o território nacional; 
VI - banco de dados: conjunto estruturado de dados pessoais, estabelecido em um ou em vários locais, em suporte eletrônico ou 
físico; 
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VII - ciclo de vida dos dados pessoais: envolve todas as fases do tratamento, do início ao fim; 
VIII - controlador: pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado, a quem compete as decisões referentes ao tratamento 
de dados pessoais; 
IX - dado pessoal: informação relacionada a pessoa natural identificada ou identificável; 
X - dado pessoal sensível: dado pessoal sobre origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou 
a organização de caráter religioso, filosófico ou político, dado referente à saúde ou à vida sexual, dado genético ou biométrico, 
quando vinculado a uma pessoa natural; 
XI - dado anonimizado: dado relativo a titular que não possa ser identificado, considerando a utilização de meios técnicos 
razoáveis e disponíveis na ocasião de seu tratamento; 
XII - encarregado: pessoa indicada pelo controlador e operador para atuar como canal de comunicação entre o controlador, os 
titulares dos dados e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD); 
XIII – incidente de segurança da informação: evento que viola ou representa ameaça atual ou iminente de violação de política de 
segurança, de uso aceitável ou de prática de segurança padrão; 
XIV - operador: pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado, que realiza o tratamento de dados pessoais em nome do 
controlador; 
XV - público interno: magistrados, servidores e demais colaboradores; 
XVI - público externo: usuários dos serviços oferecidos pelo Poder Judiciário do Estado do Tocantins ou que possuam alguma 
relação com a instituição; 
XVII - relatório de impacto à proteção de dados pessoais: documentação do Controlador que contém a descrição dos processos 
de tratamento de dados pessoais que podem gerar riscos às liberdades civis e aos direitos fundamentais, bem como medidas, 
salvaguardas e mecanismos de mitigação de risco; 
XVIII - titular: pessoa natural a quem se referem os dados pessoais que são objeto de tratamento; 
XIX - tratamento: toda operação realizada com dados pessoais, como as que se referem a coleta, produção, recepção, 
classificação, utilização, acesso, reprodução, transmissão, distribuição, processamento, arquivamento, armazenamento, 
eliminação, avaliação ou controle da informação, modificação, comunicação, transferência, difusão ou extração; 
XX - uso compartilhado de dados: comunicação, difusão, transferência internacional, interconexão de dados pessoais ou 
tratamento compartilhado de bancos de dados pessoais por órgãos e entidades públicos no cumprimento de suas competências 
legais, ou entre esses e entes privados, reciprocamente, com autorização específica, para uma ou mais modalidades de 
tratamento permitidas por esses entes públicos, ou entre entes privados; 
XI – usuário: qualquer pessoa que acesse os sítios eletrônicos, inclusive aplicativos para dispositivos móveis, do Poder Judiciário 
Estado do Tocantins. 
   
CAPI´TULO III 
DOS PRINCÍPIOS 
Art. 3º Os princípios previstos no art. 6º, da Lei Geral de Proteção de Dados, deverão ser observados na atividade de tratamento 
de dados pessoais e institucionais, quais sejam: 
I – boa-fé´: convicção de agir com correção e em conformidade com o direito; 
II – finalidade: a realização do tratamento dos dados deve possuir propósitos legítimos, específicos, explícitos e informados ao 
titular dos dados; 
III – adequação: o tratamento dos dados deve ser compatível com a finalidade pela qual são tratados; 
IV – necessidade: limitação do tratamento ao mínimo necessário para a realização de suas finalidades, considerados apenas os 
dados pertinentes, proporcionais e não excessivos; 
V – livre acesso: garantia aos titulares, de consulta facilitada e gratuita sobre a forma e a duração do tratamento de seus dados 
pessoais, bem como sobre a integralidade deles; 
VI – qualidade dos dados: garantia aos titulares, de exatidão, clareza, relevância e atualização dos dados de acordo com a 
necessidade e para o cumprimento da finalidade do seu respectivo tratamento; 
VII – transparência: garantia aos titulares, de informações claras, precisas e facilmente acessíveis sobre o tratamento de seus 
dados pessoais e sobre os respectivos agentes de tratamento; 
VIII – segurança e prevenção: utilização de medidas técnicas e administrativas que garantam a proteção dos dados pessoais de 
acessos não autorizados e a prevenção da ocorrência de danos em situações acidentais ou ilícitas que gerem destruição, perda, 
alteração, comunicação ou difusão desses dados; 
IX – não discriminação: vedação da realização do tratamento de dados para fins discriminatórios, ilícitos ou abusivos; 
X – responsabilização e prestação de contas: demonstração de que os agentes de tratamento da instituição são responsáveis 
por este e adotam medidas eficazes para o cumprimento das normas de proteção dos dados pessoais. 
Parágrafo único. Da mesma forma, devem ser observados os princípios previstos no art. 23, da Resolução n°. 396, de 07 de 
junho de 2021, do Conselho Nacional de Justiça n° 396, que sejam relacionados à proteção de dados pessoais e institucionais. 
  
CAPI´TULO IV 
DO CONTROLADOR, DO ENCARREGADO E DO OPERADOR  
Art. 4º O Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins exercerá a função de Controlador de tratamento dos dados pessoais, no 
âmbito deste Poder Judiciário, a quem compete: 
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I - instituir e nomear os representantes do Poder Judiciário que exercerão as atribuições afetas ao órgão Encarregado pela 
proteção de dados pessoais, na forma da lei; 
II - orientar magistrados, servidores e demais colaboradores sobre o processo de conformidade com a Lei Geral de Proteção de 
Dados e padrões mínimos de segurança; 
III - orientar os Operadores de tratamento de dados pessoais, na forma da lei, sobre as práticas a serem adotadas quanto à 
proteção de dados pessoais, registros de tratamento, segurança da informação e com os ativos de informação; 
IV - manter registro das operações de tratamento de dados pessoais que realizarem, especialmente quando baseado no legítimo 
interesse, exigindo que o Operador também o faça; 
V - elaborar relatório de impacto à proteção de dados pessoais, inclusive de dados pessoais sensíveis, referente às suas 
operações de tratamento de dados, nos termos do art. 38, parágrafo único, da Lei Geral de Proteção de Dados; 
VI - comunicar à autoridade nacional e ao titular a ocorrência de incidente de segurança que possa acarretar risco ou dano 
relevante aos titulares; 
Parágrafo único. As orientações previstas nos incisos II e III; a metodologia utilizada para a coleta de dados pessoais; a 
metodologia da segurança das informações e o mecanismos de mitigação de risco já adotados ou futuros, devem ser propostas 
e supervisionadas conjuntamente pelo Encarregado, Comitê Gestor de Proteção de Dados Pessoais e Comitê Gestor de 
Segurança da Informação Multidisciplinar, no âmbito de suas competências. 
Art. 5º O órgão Encarregado de proteção de dados pessoais, no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, está 
vinculado à Presidência do Tribunal de Justiça e atuará de forma permanente, sendo responsável, entre outras atribuições 
determinadas pelo Controlador ou estabelecidas em normas complementares, por: 
I - representar o Controlador perante a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, outras instituições e titulares de dados; 
II - receber, responder e adotar providências, centralizando todas as informações, comunicações, requerimentos, reclamações 
envolvendo a proteção de dados pessoais; 
III - buscar e promover o intercâmbio de informações e boas práticas relacionadas à proteção de dados pessoais; 
IV - fornecer orientações específicas sobre as práticas a serem adotadas em relação à proteção de dados pessoais, mediante 
protocolos operacionais padrões, instruções normativas ou outro ato com força normativa;  
V - acompanhar a implementação da Lei Geral de Proteção de Dados; 
VI - propor a realização de cursos de capacitação e campanhas de conscientização para que se promova a contínua 
especialização e qualidade das atividades a serem desempenhadas, no âmbito deste Poder Judiciário do Estado do Tocantins; 
VII - apresentar a proposta de relatório de impacto, quando solicitado e na forma da lei; 
§ 1º As atribuições do Encarregado poderão ser exercidas por mais de uma pessoa, todas designadas por ato da Presidência do 
Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins que indicará o responsável por coordenar as atividades. 
§ 2º O Encarregado, o Comitê^ Gestor de Proteção aos Dados Pessoais, o Comitê Gestor de Segurança da Informação 
Multidisciplinar e o Núcleo de Inteligência e Segurança Institucional deverão atuar de forma articulada para garantir a segurança 
e proteção dos dados pessoais e promover boas práticas relacionadas ao tema. 
§ 3º Para a elaboração do relatório de impacto, o Encarregado deverá acionar o Comitê Gestor de Proteção de Dados Pessoais. 
Art. 6º O Operador é a pessoa, física ou jurídica, de direito público ou privado, externa ao quadro funcional desta instituição que 
realiza tratamento de dados pessoais específicos, expressamente previstos em contrato, convênio ou instrumentos congêneres, 
em nome e por ordem do controlador, na forma da lei e em estrita observância desta Portaria. 
§ 1º O contrato, convênio ou instrumentos congêneres, segundo o caput deste artigo, deverá ser firmado em estrita observância 
ao interesse público, devendo conter cláusulas expressas quanto à competência administrativa e tipo de tratamento que será 
realizado, especificando cada operação, sua adequação, necessidade e finalidade, bem como a responsabilidade do Operador 
em adotar os requisitos de segurança estabelecidos e manter o devido registro das ações realizadas para o respectivo 
tratamento, na forma da lei, e submissão  às demais diretrizes desta Portaria. 
§ 2º O referido contrato, convênio ou instrumentos congêneres deverá conter, ainda, cláusulas de suspensão do tratamento e 
eliminação de dados pessoais, além do prévio relatório de impacto de proteção de dados. 
§ 3º Em casos de incidentes de segurança da informação, o operador deverá notificar, imediatamente, o Controlador, na forma 
expressamente estabelecida. 
Art. 7º As minutas de contratos, convênios ou instrumentos congêneres com terceiros, em vigor na data da publicação desta 
Portaria, que autorizem o compartilhamento de dados, deverão ser revistos e adequados em conformidade com os termos desta 
Política, a Lei Geral de Proteção de Dados e atos normativos específicos do Conselho Nacional de Justiça. 
  
CAPI´TULO V 
DO TRATAMENTO DOS DADOS PESSOAIS 
  
Seção I 
Dos Dados Pessoais, Dados Pessoais Sensíveis e Dados Anonimizados 
Art. 8º Nos termos do art. 23 , da Lei Geral de Proteção de Dados e no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, o 
tratamento dos dados pessoais deve ser realizado com observância aos princípios desta Política e para o atendimento da 
finalidade pública, na persecução do interesse público, com o objetivo de executar as competências legais ou cumprir as 
atribuições legais do serviço público, podendo ocorrer no desempenho das seguintes atividades: 
I - durante uso de seus sítios eletrônicos e serviços; 
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II - em processos judiciais e administrativos; 
III - para cumprimento de obrigações legais com servidores, magistrados e demais colaboradores; 
IV - para garantia da segurança institucional e todos os seus ativos, inclusive o serviço de prestação jurisdicional e demais 
serviços oferecidos; 
V - em capacitações e eventos; 
VI - estudos e pesquisas; 
VII - unidades médicas, odontológicas ou psicossociais ou programas de promoção à saúde; 
§ 1º Durante o processo contínuo de conformidade é possível que se identifique outras situações, atuais ou futuras, em que seja 
necessário o tratamento de dados pessoais, comprometendo-se o Controlador a zelar pela transparência, na forma da lei;  
§ 2º Toda atividade que não se enquadre em uma das hipóteses de tratamento especificadas no art. 7º, incisos II a X, da Lei 
Geral de Proteção de Dados, dependerá do consentimento do titular dos dados, expresso e inequívoco. 
§ 3º O tratamento de dados pessoais sensíveis poderá ser realizado, desde que em estrita observação das disposições da Seção 
II, da Lei Geral de Proteção de Dados. 
§ 4º O tratamento realizado para fins acadêmicos, de segurança pública, de defesa nacional, de segurança do Estado ou 
atividades de investigação e repressão de infrações penais, não se submete a Lei Geral de Proteção de Dados, conforme 
expressa previsão no art. 4º dessa lei, mas deverá observar os princípios da finalidade, boa-fé, ética, legalidade, entre outros, 
bem como adotar as cautelas de segurança da informação, cabendo ao Comitê Gestor de Proteção de Dados deliberar em casos 
específicos. 
§ 5º Os dados anonimizados não serão considerados dados pessoais para os fins das diretrizes previstas nesta Portaria, salvo 
quando for revertido o processo de anonimização ao qual foram submetidos, utilizando exclusivamente meios próprios, ou 
quando, com esforços razoáveis, puder ser revertido na forma da lei. 
Seção II 
Dos Dados Pessoais de Crianças e Adolescentes 
Art. 9º O tratamento de dados pessoais de crianças e de adolescentes tem a finalidade de atender seu melhor interesse, em 
observância à Lei Geral de Proteção de Dados e ao Estatuto da Criança e do Adolescente, devendo: 
I - ser realizado com o consentimento expresso, em destaque e inequívoco por um dos pais ou responsável legal; 
II - atender a finalidade específica para o tratamento; 
III - não condicionar a participação de crianças e de adolescentes, em eventos promovidos pelo Controlador, ao fornecimento de 
informações pessoais além das estritamente necessárias à atividade; 
§ 1º As informações sobre o tratamento de dados devem ser fornecidas de maneira simples, clara e acessível, consideradas as 
características físico-motoras, perceptivas, sensoriais, intelectuais e mentais do usuário. 
§ 2º Dispensa-se o consentimento quando os dados pessoais forem coletados para contatar os pais ou o responsável legal, 
utilizados uma única vez e sem armazenamento, ou para sua proteção, e em nenhum caso poderão ser repassados a terceiro 
sem o consentimento dado por um dos pais ou responsável legal. 
  
Seção III 
Da Navegação nos Sítios Eletrônicos Institucionais 
Art. 10  Esta Portaria contempla as diretrizes da política de navegação, privacidade e termos de uso dos sítios eletrônicos, 
inclusive aplicativos para dispositivos móveis, do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, que deverão ser disponibilizadas em 
local de fácil acesso e de forma clara, na página destinada às informações sobre a Lei Geral de Proteção de Dados e sua 
adequação nesta instituição, devendo conter no mínimo as seguintes informações:  
§ 1º O Poder Judiciário do Tocantins disponibiliza diversos serviços ao usuário, cujo acesso pode ser público sem 
credenciamento, público com credenciamento prévio ou restrito, sendo que, apenas as informações de acesso público sem 
credenciamento dispensam o uso de usuário e senha. 
§ 2º A visualização de conteúdo público com credenciamento prévio será concedida a qualquer pessoa, após cadastro, com o 
fornecimento de algumas informações pessoais mínimas necessárias para a validação de conta e criação de um usuário e 
senha, sendo que as informações pessoais não poderão ser utilizadas para outras finalidades sem relação com os serviços 
acessados. 
§ 3º O usuário será responsável pela veracidade das informações fornecidas ao se cadastrar, não devendo compartilhar seu 
usuário e senha com terceiros, pois são de uso pessoal e intransferível.  
§ 4º As informações que venham a ser coletadas durante a navegação do usuário, serão utilizadas exclusivamente para fins 
estatísticos, continuidade, segurança e melhoramento dos serviços prestados, comprometendo-se o Tribunal de Justiça do 
Estado do Tocantins a não os repassar a terceiros, salvo por ordem judicial ou expressa previsão legal. 
§ 5º Durante a navegação e para o aperfeiçoamento da experiência do usuário, poderão ser coletadas algumas informações e 
enviado pequenos arquivos de texto (cookies) para o dispositivo de informática utilizado pelo usuário, o qual será previamente 
informado. 
§ 6º Ao acessar o portal do Tribunal de Justiça (www.tjto.jus.br) e demais sítios eletrônicos do Poder Judiciário, o usuário será 
informado sobre a necessidade de autorização, coleta e utilização dessas informações, nos termos desta Política, ressalvadas as 
hipóteses que dispensam o consentimento. 
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§ 7º O Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins se responsabiliza exclusivamente pelas informações disponíveis nos seus 
portais institucionais sobre as quais possui controle, não podendo responder por conteúdo, manifestação, opinião, notícias ou 
serviços de terceiros, salvo expressa previsão legal. 
  
Seção IV 
Do Compartilhamento de Dados Pessoais, Uso de Dados Pessoais Compartilhados  e Transferência Internacional 
Art. 11 O compartilhamento com organizações públicas ou privadas, bem como, o uso de dados por elas compartilhados, 
deverão ocorrer no cumprimento de suas obrigações legais ou regulatórias, de acordo com a finalidade legal, e adotando-se os 
níveis de proteção adequados, observados os artigos 26 e seguintes, da Lei Geral de Proteção de Dados e as diretrizes desta 
Portaria. 
Parágrafo único. Em se tratando de transferência internacional, observadas as hipóteses legais, o recebedor dos dados 
pessoais deverá ainda comprovar as garantias de cumprimento dos princípios, dos direitos do titular e do regime de proteção de 
dados pessoais e demais disposições, nos termos do art. 33 e seguintes, da Lei Geral de Proteção de Dados. 
  
Seção V 
Do Término do Tratamento e Eliminação dos Dados Pessoais  
Art. 12 Deverá ser encerrado o tratamento de dados pessoais e eliminados, no âmbito e nos limites técnicos das atividades, nas 
seguintes hipóteses: 
I - a finalidade for alcançada, deixar de ser pertinente ou necessária; 
II - esgotar o período de tratamento sem que haja prorrogação; 
III - revogação do consentimento ou solicitação do titular, resguardado o interesse público;  
IV - identificado descumprimento legal ou por determinação da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. 
Art. 13 Os dados pessoais poderão ser conservados para atender às seguintes finalidades, ressalvadas as demais hipóteses 
legais: 
I - cumprimento de obrigação legal ou regulatória pelo Controlador; 
II - estudo por órgão de pesquisa, garantida, sempre que possível, a anonimização dos dados pessoais;  
III - transferência a terceiro, desde que respeitados os requisitos de tratamento de dados dispostos nesta Portaria; 
IV - uso exclusivo do Controlador, vedado seu acesso por terceiro, e desde que anonimizados os dados. 
  
CAPI´TULO VI 
DOS DIREITOS DOS TITULARES 
  
Art. 14 São direitos do titular dos dados pessoais tratados, no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, sem prejuízo 
de outros e ressalvadas as situações em que deve ser observado o sigilo ou a restrição de acesso, na forma da lei, requerer 
gratuitamente: 
I - confirmação da existência, finalidade, forma, duração e compartilhamento do tratamento; 
II - acesso aos dados, correção de dados incompletos, inexatos ou desatualizados; 
III - anonimização, bloqueio ou eliminação de dados desnecessários, excessivos ou tratados em desconformidade com o 
disposto nesta Portaria e demais normas legais e regulatórias; 
IV - informação sobre a possibilidade de não fornecer consentimento e sobre as consequências da negativa; 
V - revogação do consentimento e eliminação dos dados pessoais eventualmente tratados; 
VI - Opor-se ao tratamento realizado com fundamento em uma das hipóteses de dispensa de consentimento, em caso de 
descumprimento ao disposto nesta Portaria e demais normas legais ou regulatórias. 
Parágrafo único. O exercício dos direitos acima deve ser realizado mediante requerimento expresso do titular ou de 
representante legalmente constituído, conforme canais de atendimento disciplinados no Capítulo VII desta Portaria. 
  
CAPI´TULO VII 
DOS CANAIS DE ATENDIMENTO 
Art. 15 Os canais oficiais de atendimento, referentes ao tratamento de dados pessoais, serão divulgados, no sítio eletrônico 
institucional, devendo conter no mínimo: 
I -  as informações para contato da Ouvidoria; 
II - a identidade e informações para contato do Encarregado; 
III - os formulários de exercício de direito; 
IV - fluxo de atendimento. 
§ 1º As reclamações e demais comunicações dos titulares, referentes à proteção de dados pessoais, deverão ser dirigidas, 
preferencialmente, para a Ouvidoria, que as encaminhará ao Encarregado, para análise e resposta. 
§ 2º Em casos de maior complexidade deverá ser acionado o Comitê Gestor de Proteção aos Dados Pessoais para estudo e 
apresentação de proposta de solução ao Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins. 
§ 3º As respostas podem ser enviadas por e-mail, pelo próprio portal eletrônico da Ouvidoria ou, se preferir, o titular dos dados ou 
seu representante legal poderá receber, fisicamente, na sede da Ouvidoria. 
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§ 4º O titular dos dados pessoais tem o direito de peticionar em desfavor do Controlador diretamente à Autoridade Nacional de 
Proteção de Dados. 
  
CAPI´TULO VIII 
DA SEGURANÇA E BOAS PRÁTICAS 
Art. 16 Esta Portaria não substitui a Política de Segurança da Informação, já adotada por este Tribunal de Justiça em ato próprio, 
atualmente instituída pela Portaria nº 3433/2017 - PRESIDÊNCIA/ASPRE, de 26 de junho de 2017, a qual versa sobre o conjunto 
de medidas técnicas e administrativas destinadas à proteção dos ativos de informação. 
Art. 17 Este Tribunal de Justiça investe em recursos técnicos e humanos para atender os critérios de segurança e boas práticas 
aceitas, nacional e internacionalmente, reforçando o compromisso do Controlador em: 
I - implementar e aperfeiçoar continuamente as boas práticas de governança, conforme regulamentos específicos; 
II - adotar as medidas técnicas e administrativas a fim de proteger a segurança e privacidade dos dados pessoais, bem como dos 
sistemas de armazenamentos; 
III - aperfeiçoar a estrutura dos seus sistemas de forma a atender aos requisitos de segurança aos padrões de boas práticas e de 
governança; 
IV - adotar criptografia e recursos de anonimização de dados pessoais, sempre que possível; 
V - investir continuamente em mecanismos tecnológicos, na contínua capacitação e recursos humanos especializados, visando 
resguardar a segurança da informação e aspectos de confidencialidade, integridade e disponibilidade. 
Parágrafo único. Embora sejam permanentes os esforços em promover um ambiente institucional seguro, em meio físico e 
digital, não é possível garantir a não ocorrência de um incidente de segurança e violação da proteção dos dados pessoais, 
sobretudo, em razão das diversificações de ameaças e riscos cibernéticos. 
Art. 18 A cultura de segurança da informação depende de contínuas ações de conscientização e sensibilização do público 
interno e externo. 
§1º Entende-se como cautelas mínimas para proteção de dados pessoais no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Tocantins: 
I - utilizar senhas fortes, contendo números, letras minúsculas e maiúsculas e símbolos; 
II - não compartilhar senhas e não deixá-las expostas; 
III - manter a tela bloqueada ao se afastar dos equipamentos utilizados para acessar os sistemas; 
IV - verificar os remetentes de e-mails e não baixar ou clicar em links suspeitos; 
V - não compartilhar com terceiros as informações contidas em documentos, físico ou digital, que tenha acesso em razão da 
função, de natureza sigilosa, restrita ou pública que possam afetar algum ativo institucional, salvo quando devidamente 
autorizado, cuja violação pode ensejar as sanções de lei; 
VI - reportar imediatamente qualquer incidente de segurança que viole ou possa comprometer a segurança e privacidade de 
dados pessoais e institucionais. 
§2º Todas as pessoas, inclusive magistrados, servidores e demais colaboradores do Controlador ou Operador, que realizem uma 
ou mais operações de tratamento de dados pessoais, devem observar as regras de conduta e medidas de segurança, técnicas e 
administrativas aptas a proteger os dados pessoais de acessos não autorizados e de situações acidentais ou ilícitas de 
destruição, perda, alteração, comunicação ou qualquer forma de tratamento inadequado ou ilícito. 
Art. 19 Em casos de incidentes de segurança que causem riscos ou danos à proteção de dados pessoais e ao titular, deverão 
ser empenhados todos os esforços na solução do problema e na mitigação de danos. 
Parágrafo único. A Autoridade Nacional de Proteção de Dados e o Conselho Nacional de Justiça, quando necessário, deverão 
ser comunicados, observando-se o art. 48, da Lei Geral de Proteção de Dados. 
Art. 20 A violação dos termos desta Política, da Lei Geral de Proteção de Dados e demais atos regulatórios, poderá acarretar, 
isolada ou cumulativamente, a aplicação de sanções administrativas, civis e penais, assegurados o contraditório, a ampla defesa 
e o devido processo legal. 
  
CAPI´TULO IX 
DISPOSIÇÕES FINAIS  
Art. 21 O Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins compromete-se a zelar, atualizar e aperfeiçoar seu processo de 
conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados, sempre que necessário ou à medida que novas normas, princípios, 
recomendações e entendimentos que forem emitidos pelo Conselho Nacional de Justiça, Autoridade Nacional de Proteção de 
Dados ou por força de Lei. 
Art. 22 Deverão ser apresentados pelo Comitê Gestor de Proteção de Dados Pessoais propostas de procedimentos de 
conformidade e mecanismos de fiscalização do cumprimento desta Política.  
Art. 23 Os casos omissos deverão ser submetidos ao Comitê Gestor de Proteção de Dados Pessoais que apresentará proposta 
de solução à Presidência deste Tribunal de Justiça, observadas as disposições da Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014 (“Lei do 
Marco Civil da Internet”) e da Lei nº 12.527, 28 de novembro de 2011 (“Lei de Acesso à Informação”).  
Art. 24 Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
 Publique-se. Cumpra-se. 

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 
Presidente 
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Termos de homologação 

PROCESSO 21.0.000001152-2 

INTERESSADO DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS 

ASSUNTO Recurso administrativo e homologação do certame licitatório. 

Termo de Homologação Nº 42, de 30 de julho de 2021 
Cuidam os presentes de procedimento licitatório de REGISTRO DE PREÇOS, cujo objeto é a aquisição de materiais de consumo 
e permanente (acessórios e equipamentos de sonorização), para suprir as necessidades do Poder Judiciário do Estado do 
Tocantins. 
Considerando a supremacia da Administração Pública na condução e no encerramento dos procedimentos licitatórios, a 
manifestação técnica do Serviço de Manutenção Predial - SMP (evento 3747271), as informações da COLIC (evento  3820348), 
 as disposições da sua legislação de regência, qual seja, Lei 10.520/2002, Decretos 5.450/2005 e 8.538/2015, Lei Complementar 
123/2006, Decreto Judiciário 136/2014 e, subsidiariamente, Lei 8.666/93,  como também a manifestação da ASJUADMDG 
(evento 3826183): 
1. CONHEÇO dos recursos interpostos pelas empresas   BAKMAR ELETRONICA LTDA e ASSIS VAZ INSTRUMENTOS 
MUSICAIS EIRELI (eventos 3807542 e 3807555) e, no mérito, NEGO-LHES PROVIMENTO; e. 
2. ADJUDICO o resultado do certame às empresas AUDIOVISAO ELETROACUSTICA LTDA, CNPJ 00.489.661/0001-22, em 
relação aos itens 7 e 8, no valor de R$ 37.980,00 (trinta e sete mil novecentos e oitenta reais);  FUJISOM VIDEO FOTO E SOM 
LTDA, CNPJ 01.448.977/0001-39, quanto ao item 22, no valor de R$ 75.900,00 (setenta e cinco mil e novecentos reais); ASSIS 
VAZ INSTRUMENTOS MUSICAIS EIRELI, CNPJ 01.721.415/0001-17, quanto aos itens 3, 9, 12 e 21, no valor de R$ 68.274,00 
(sessenta e oito mil duzentos e setenta e quatro reais);  ELETROQUIP COMERCIO E LICITACOES LTDA, CNPJ 
05.854.663/0001-97, quanto ao item 10, no valor de R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais); - AGEM TECNOLOGIA 
DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 09.022.398/0001-31, quanto aos item 13 e 14, no valor de R$ 73.750,00 (setenta e três mil 
setecentos e cinquenta reais); CLEBER NASCIMENTO DA ROSA, CNPJ 11.142.525/0001-88., quanto aos itens 15, 16, 17, 18, 
19, 20, no valor de R$ 276.550,00 (duzentos e setenta e seis mil quinhentos e cinquenta reais); ELETROPECAS TI COMERCIAL 
- EIREL, CNPJ 16.501.916/0001-65, quanto aos itens 6 e 11, no valor de R$ 7.416,32 (sete mil quatrocentos e dezesseis reais e 
trinta e dois centavos); CLAUDINEI TONIETTI, CNPJ 28.732.430/0001-17, quanto aos itens 1, 2 e 4, no valor de R$ 3.476,00 
(três mil quatrocentos e setenta e seis reais) e J R ARAUJO NORDESTE COMERCIAL E DISTRIBUICAO EIREL, 
CNPJ 34.446.741/0001-12, quanto ao item 5, no valor de R$ 1.610,00 (um mil seiscentos e dez reais), consoante Resultado por 
fornecedor e Ata da Sessão (eventos 3819421 e 3819415); e  
3. HOMOLOGO o Pregão Eletrônico 25/2021 - SRP, haja vista ao êxito do certame, tudo consoante Resultado por fornecedor e 
Ata da Sessão (eventos 3819421 e 3819415). 
Encaminhem-se os autos à: 
1. ASPRE para publicação da Decisão a ser exarada do Termo de Homologação e adoção das medidas cabíveis no sistema 
COMPRASNET; e   
2. DCC para elaboração das Atas de Registro de Preços/contrato, coleta de assinaturas, publicações e demais atos pertinentes. 
Concomitante, à SMP/DINFR para ciência e acompanhamento. 
Cumpra-se. 

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 
Presidente 

 

PROCESSO 21.0.000009247-6 

INTERESSADO DIADM, DSG 

ASSUNTO Homologação de procedimento licitatório. 

Termo de Homologação Nº 43, de 30 de julho de 2021 
Cuidam os presentes de procedimento licitatório de REGISTRO DE PREÇOS, cujo objeto é a contratação de empresa 
especializada para o fornecimento e reabastecimento de água mineral a fim de atender o Poder Judiciário do Estado do 
Tocantins. 
Tendo em vista que a licitação foi realizada de acordo com as disposições da legislação de regência, qual seja, a Lei 
10.520/2002, os Decretos 5.450/2005 e 8.538/2015, a Lei Complementar 123/2006, o Decreto Judiciário 136/2014 e a Portaria 
674/2012 do Poder Judiciário Tocantinense e, subsidiariamente, a Lei 8.666/93, ACOLHO as sugestões propostas pelo Senhor 
Diretor Geral (evento 3828864) e considerando-se a manifestação da ASJUADMDG (evento 3828678), HOMOLOGO o Pregão 
48/2021 - SRP à empresa DISTRIBUIDORA FLORIANO EIRELI,  CNPJ 02.610.348/0001-26, quanto aos grupos 1, 2, 3, 4 e 5, no 
valor de R$ 233.558,48 (duzentos e trinta e três mil quinhentos e cinquenta e oito reais e quarenta e oito centavos),  tudo 
conforme os itens mencionados Ata da Sessão e Resultado por fornecedor (eventos 3824788 e  3824782). 
Encaminhem-se os autos sucessivamente à: 
1. ASPRE para homologação perante o sistema COMPRASNET, extração de cópia do respectivo ato e juntada ao presente feito, 
bem assim, publicação do presente Termo de Homologação e anexado ao SEI; e 
2. DCC para as medidas referentes à formalização da ata de registro de preços/instrumento contratual e; 
3. DIFIN para emissão da respectiva Nota de Empenho. 
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Concomitante, à DSG/DIADM para ciência e acompanhamento. 
Cumpra-se. 

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 
Presidente 

 

CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA 
Portarias 

Portaria Nº 1801/2021 - CGJUS/CGABCGJUS/ASPLAN, de 22 de julho de 2021 
Institui grupo de trabalho para prestar apoio técnico à Magistrada Gestora da META 15 do Plano de Gestão 2021/2023 - CGJUS-
TO e dá outras providências. 
A CORREGEDORA-GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e regimentais e, 
CONSIDERANDO o inciso II do art. 5º do Regimento Interno da Corregedoria-Geral da Justiça e o §3º do art. 17 do Regimento 
do Tribunal de Justiça, que confere a competência ao Corregedor em baixar atos necessários que visem disciplinar os trabalhos 
afetos à Corregedoria-Geral da Justiça; 
CONSIDERANDO a Portaria Nº 1357/2021 - CGJUS/CGABCGJUS/ASPLAN, de 31 de maio de 2021 (Evento 3818040), que 
dispõe sobre o Plano de Gestão para o biênio 2021-2023 da Corregedoria-Geral da Justiça; 
CONSIDERANDO a Decisão/Ofício n° 1859/2021 - CGJUS/ASJCGJUS (Evento 3805161); e, 
CONSIDERANDO o contido no processo SEI 21.0.000017760-9, 
RESOLVE: 
Art. 1º Instituir Grupo de Trabalho para prestar apoio técnico à Juíza Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça, Dra. Rosa Maria 
Gazire Rossi, na construção de plano de ação, acompanhamento e cumprimento da Meta 15 do Plano de Gestão CGJUS-TO 
2021/2023: "Desenvolver ações para o aperfeiçoamento da Justiça Criminal, no enfrentamento à violência contra as mulheres". 
Parágrafo único: O grupo realizará estudo, pesquisa, análise e apresentará sugestões acerca da movimentação e cadastramento 
processuais, com ênfase nos assuntos e classes processuais atinentes à Meta 15. 
Art. 2º O Grupo de Trabalho será composto pelas servidoras abaixo elencadas:  
I - Priscila de Campos Sales Pires - Assessoria Jurídica da 1JACGJUS; 
II - Lilian Carvalho Lopes - Coordenadoria de Correição, Planejamento e Aprimoramento da Primeira Instância - CPLAN-CGJUS;  
III - Ketlen Karolynny Pinheiro Cruz - Divisão de Monitoramento de Metas e Indicadores - DIVMON-CGJUS; e 
IV - Fernanda Pontes Alcantara - Divisão de Suporte ao Planejamento e à Gestão da Corregedoria-Geral da Justiça - 
DIVSUPLAN.  
Art. 3° - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Desembargadora ETELVINA MARIA SAMPAIO FELIPE 
Corregedora-Geral da Justiça 

 
Portaria Nº 1800/2021 - CGJUS/CGABCGJUS/ASPLAN, de 22 de julho de 2021 

Institui Grupo de Trabalho para prestar apoio técnico no desenvolvimento da META 10 do Plano de Gestão 2021/2023 - CGJUS-TO e dá 
outras providências. 
A CORREGEDORA-GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e regimentais e, 
CONSIDERANDO o inciso II do art. 5º do Regimento Interno da Corregedoria-Geral da Justiça e o §3º do art. 17 do Regimento do Tribunal 
de Justiça, que confere a competência ao Corregedor em baixar atos necessários que visem disciplinar os trabalhos afetos à Corregedoria-
Geral da Justiça; 
CONSIDERANDO a Portaria Nº 1357/2021 - CGJUS/CGABCGJUS/ASPLAN, de 31 de maio de 2021 (Evento 3818023), que dispõe sobre o 
Plano de Gestão para o biênio 2021-2023 da Corregedoria-Geral da Justiça; 
CONSIDERANDO a Decisão/Ofício n° 1859/2021 - CGJUS/ASJCGJUS (Evento 3805161) e, 
CONSIDERANDO o contido no processo SEI   21.0.000017758-7, 
RESOLVE: 
Art. 1º Instituir Grupo de Trabalho para prestar apoio técnico à Juíza Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça, Dra. Rosa Maria Gazire 
Rossi, na construção de plano de ação, acompanhamento e cumprimento da Meta 10 do Plano de Gestão CGJUS-TO 
2021/2023: "Desenvolver ações para o enfrentamento à corrupção à improbidade administrativa". 
Parágrafo único: O grupo realizará estudo, pesquisa, análise e apresentará sugestões acerca da movimentação e cadastramento 
processuais, com ênfase nos assuntos e classes processuais atinentes à Meta 10. 
Art. 2º O Grupo de Trabalho será composto pelas servidoras abaixo elencadas:  
I - Priscila de Campos Sales Pires - Assessoria Jurídica da 1JACGJUS; 
II - Lilian Carvalho Lopes - Coordenadoria de Correição, Planejamento e Aprimoramento da Primeira Instância - CPLAN-CGJUS;  
III - Ketlen Karolynny Pinheiro Cruz - Divisão de Monitoramento de Metas e Indicadores - DIVMON-CGJUS; e 
IV - Fernanda Pontes Alcantara - Divisão de Suporte ao Planejamento e à Gestão da Corregedoria-Geral da Justiça - DIVSUPLAN.  
Art. 3° - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

  
Desembargadora ETELVINA MARIA SAMPAIO FELIPE 

Corregedora-Geral da Justiça 
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DIRETORIA GERAL 
Portarias 

Portaria Nº 1847/2021 - PRESIDÊNCIA/DIGER, de 28 de julho de 2021 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 59 da Resolução nº 
17/09/TJTO, c/c Decreto Judiciário nº 99/2013, publicado no DJ nº 3045, de 7 de Fevereiro de 2013, da Presidência do Tribunal 
de Justiça; 
CONSIDERANDO o contido nos Autos Administrativos SEI nº  21.0.000018521-0; 
CONSIDERANDO o disposto na Instrução Normativa nº 7, de 23 de junho de 2021, que  dispõe sobre a gestão patrimonial no 
âmbito do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, resolve: 
Art. 1º Designar os servidores Moredson Mendanha de Abreu Almas - matrícula: 352416, Gilmar Alves dos Santos  - matrícula: 
195957 e  Pedrina Moura de Alencar Ázara  - matrícula: 131569; para, sob a Presidência do primeiro, compor a Comissão de 
Avaliação dos bens descritos no processo em epígrafe. 
Art. 2º A referida comissão terá o prazo de 20 (vinte) dias para a conclusão dos trabalhos e apresentação do relatório conclusivo. 
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1168/2021, de 30 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 2021/94929 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Márcia Alves Milhomem, Matrícula 990568, o valor de R$ 126,61, relativo ao 
pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 253,22, por seu deslocamento de Araguaina-TO para Nova Olinda-TO, 
no período de 02/08/2021 a 02/08/2021, com a finalidade de realizar avaliação psicológica, determinada no processo 0000788-
97.2021.8.27.2702.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1169/2021, de 30 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 2021/94925 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Sheilla Mara Araujo Ramos, Matrícula 990469, o valor de R$ 126,61, relativo 
ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 253,22, por seu deslocamento de Araguatins-TO para Sao Bento do 
Tocantins-TO, no período de 26/07/2021 a 26/07/2021, com a finalidade de realizar estudo social, determinado no 
processo  0002955-09.2020.8.27.2707.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1170/2021, de 30 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 2021/94744 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Olindina Almeida Gama da Costa, Matrícula 990669, o valor de R$ 633,05, 
relativo ao pagamento de 2,5 (duas e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 253,22, por seu deslocamento de Palmas-TO para 
Arraias-TO, no período de 27/07/2021 a 29/07/2021, com a finalidade de realizar condução de depoimento especial, determinado 
no processo 0000046-56.2018.8.27.2709.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 
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PORTARIA DIÁRIAS Nº 1171/2021, de 30 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 2021/94743 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao colaborador eventual Hudson Eygo Soares Mota, Matrícula 991950, o valor de R$ 379,83, relativo 
ao pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 253,22, por seu deslocamento de Palmas-TO para 
Araguacema-TO, no período de 29/07/2021 a 30/07/2021, com a finalidade de realizar avaliação psicológica, determinada no 
processo 5004608-75.2009.8.27.2729.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1172/2021, de 30 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 2021/94830 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Antonia Moreira da Cruz, Matrícula 990361, o valor de R$ 126,61, relativo ao 
pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 253,22, por seu deslocamento de Paraiso do Tocantins-TO para 
Divinopolis do Tocantins-TO, no período de 05/08/2021 a 05/08/2021, com a finalidade de realizar estudo social, determinado no 
processo 0001227-21.2021.8.27.2731.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1173/2021, de 30 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 2021/94930 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Adriane Angelina Lussani, Matrícula 362652, o valor de R$ 126,61, relativo 
ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 253,22, por seu deslocamento de Cristalandia-TO para Lagoa da 
Confusao-TO, no período de 30/07/2021 a 30/07/2021, com a finalidade de realizar estudo pedagógico, determinado no processo 
0001159-61.2017.8.27.2715.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1174/2021, de 30 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 2021/94714 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Jane Aparecida Moura Nunes, Matrícula 990485, o valor de R$ 126,61, 
relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 253,22, por seu deslocamento de Tocantinopolis-TO para 
Aguiarnopolis-TO, no período de 01/08/2021 a 01/08/2021, com a finalidade de realizar estudo social, determinado no 
processo 0000052-62.2021.8.27.2740.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1175/2021, de 30 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 2021/94716 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 
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Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Adriane Angelina Lussani, Matrícula 362652, o valor de R$ 126,61, relativo 
ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 253,22, por seu deslocamento de Cristalandia-TO para Lagoa da 
Confusao-TO, no período de 26/07/2021 a 26/07/2021, com a finalidade de realizar estudo pedagógico, determinado no processo 
0001159-61.2017.8.27.2715.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1176/2021, de 30 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 2021/94701 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao servidor Zailon Labre Batista Miranda, CHEFE DE DIVISÃO, Matrícula 358520, o valor de R$ 
225,29, relativo ao pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 253,22, descontado o valor de R$ 154,54, 
conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Araguaina-TO, no período de 
27/07/2021 a 28/07/2021, com a finalidade de acompanhar a execução da sala de depoimento especial e videoconferência nas 
unidades prisionais, conforme SEI 20.0.000028150-7.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1177/2021, de 30 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 2021/94941 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Vanessa Soares Lima Silva, Matrícula 357685, o valor de R$ 126,61, relativo 
ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 253,22, por seu deslocamento de Axixa do Tocantins-TO para Sao 
Miguel do Tocantins-TO, no período de 06/08/2021 a 06/08/2021, com a finalidade de realizar avaliação psicológica, determinada 
no processo 0000948-32.2016.8.27.2724.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1178/2021, de 30 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 2021/94745 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Gislayne Melo dos Reis, Matrícula 357645, o valor de R$ 126,61, relativo ao 
pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 253,22, por seu deslocamento de Axixa do Tocantins-TO para 
Maurilandia do Tocantins-TO, no período de 08/07/2021 a 08/07/2021, com a finalidade de realizar estudo social, determinado no 
processo 00004392820218272724.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1179/2021, de 30 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 2021/94928 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao colaborador eventual Ricardo Lustosa da Costa Silva, Matrícula 357247, o valor de R$ 126,61, 
relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 253,22, por seu deslocamento de Goiatins-TO para Zona 
Rural-TO, no período de 06/08/2021 a 06/08/2021, com a finalidade de realizar avaliação psicológica, determinada no processo 
0000374-11.2018.8.27.2733.  
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Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1180/2021, de 30 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 2021/94872 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao colaborador eventual Ricardo Lustosa da Costa Silva, Matrícula 357247, o valor de R$ 126,61, 
relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 253,22, por seu deslocamento de Goiatins-TO para Barra do 
Ouro-TO, no período de 05/08/2021 a 05/08/2021, com a finalidade de realizar avaliação psicológica, determinada no processo 
0001443-20.2018.8.27.2720.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1181/2021, de 30 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 2021/94927 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Elane de Souza Carvalho, Matrícula 356488, o valor de R$ 126,61, relativo 
ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 253,22, por seu deslocamento de Goiatins-TO para Zona Rural-TO, 
no período de 06/08/2021 a 06/08/2021, com a finalidade de realizar estudo social, determinado no processo 0000374-
11.2018.8.27.2733.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1182/2021, de 30 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 2021/94932 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Auriany de Souza Brito , Matrícula 356231, o valor de R$ 633,05, relativo ao 
pagamento de 2,5 (duas e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 253,22, por seu deslocamento de Palmas-TO para 
Tocantinopolis-TO, no período de 01/08/2021 a 03/08/2021, com a finalidade de realizar condução de depoimento especial, 
determinado nos processo 0002256-26.2014.8.27.2740, 0000954-20.2018.8.27.2740 e 0000229-31.2018.8.27.2740.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1183/2021, de 30 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 2021/94742 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Maria Odete Alves de Oliviera, Matrícula 354070, o valor de R$ 379,83, 
relativo ao pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 253,22, por seu deslocamento de Axixa do Tocantins-
TO para Maurilandia do Tocantins-TO, no período de 02/08/2021 a 03/08/2021, com a finalidade de realizar estudo social, 
determinado no processo 5000070-68.2010.8.27.2712.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 
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PORTARIA DIÁRIAS Nº 1184/2021, de 30 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 2021/94898 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao servidor João Leno Tavares Rosa, EDITOR DE CORTE, Matrícula 352641, o valor de R$ 478,51, 
relativo ao pagamento de 2,5 (duas 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 Arraias-TO, no período de 29/07/2021 a 
31/07/2021, com a finalidade de recolher os equipamentos (antena e receptores) nas comarcas de Wanderlândia, Arraias, 
Figueirópolis e Colinas - TO, conforme SEI 21.0.000016823-5.  

Art. 2º Conceder ao servidor Ednan Oliveira Cavalcanti, CINEGRAFISTA, Matrícula 352404, o valor de R$ 478,51, 
relativo ao pagamento de 2,5 (duas 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 Arraias-TO, no período de 29/07/2021 a 
31/07/2021, com a finalidade de recolher os equipamentos (antena e receptores) nas comarcas de Wanderlândia, Arraias, 
Figueirópolis e Colinas - TO, conforme SEI 21.0.000016823-5.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1185/2021, de 30 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 2021/94935 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Cinthia Ferreira de Paula, Matrícula 990230, o valor de R$ 126,61, relativo 
ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 253,22, por seu deslocamento de Palmas-TO para Porto Nacional-
TO, no período de 02/08/2021 a 02/08/2021, com a finalidade de realizar condução de depoimento especial, determinado no 
processo 0004169-08.2021.8.27.2737.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1186/2021, de 30 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 2021/94951 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Quezia Arantes Soares, Matrícula 361692, o valor de R$ 379,83, relativo ao 
pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 253,22, por seu deslocamento de Pedro Afonso-TO para Itacaja-
TO, no período de 09/08/2021 a 10/08/2021, com a finalidade de realizar avaliação psicológica, determinada no processo 
0002949-51.2020.8.27.2723.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1187/2021, de 30 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 2021/94940 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Deise de Paula Oliveira Mesquita de Moraes, Matrícula 358019, o valor de 
R$ 126,61, relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 253,22, por seu deslocamento de Araguaina-TO 
para Nova Olinda-TO, no período de 06/08/2021 a 06/08/2021, com a finalidade de realizar avaliação psicológica, determinada 
no processo 0009348-84.2019.8.27.2706.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 
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PORTARIA DIÁRIAS Nº 1188/2021, de 30 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 2021/94953 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Lourian Pereira de Araújo, Matrícula 357253, o valor de R$ 126,61, relativo 
ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 253,22, por seu deslocamento de Araguatins-TO para Buriti do 
Tocantins-TO, no período de 30/07/2021 a 30/07/2021, com a finalidade de realizar estudo social, determinado no processo 
0002847-53.2015.8.27.2707.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1189/2021, de 30 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 2021/94942 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Gabriela Liliana Medeiros Suarez, Matrícula 356980, o valor de R$ 126,61, 
relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 253,22, por seu deslocamento de Itaguatins-TO para Sao 
Miguel do Tocantins-TO, no período de 07/08/2021 a 07/08/2021, com a finalidade de realizar avaliação psicológica, determinada 
no processo 0000149-81.2019.8.27.2724.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1190/2021, de 30 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 2021/94952 no sistema eGESP,  

RESOLVE: 
Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Fernanda da Silva Fragoso, Matrícula 356409, o valor de R$ 126,61, relativo ao 

pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 253,22, por seu deslocamento de Filadelfia-TO para Zona Rural-TO, no período de 
06/08/2021 a 06/08/2021, com a finalidade de realizar estudo social, determinado no processo 5000023-08.2012.8.27.2718.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 

DIRETORIA ADMINISTRATIVA 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

Avisos de licitações 
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 055/2021-SRP 
AMPLA CONCORRÊNCIA (GRUPOS 1 e 2) 

EXCLUSIVA PARA ME/EPP (GRUPO 3) 
Processo nº: 21.0.000003387-9 - UASG 925814 
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 055/2021-SRP 
Tipo: Menor Preço por Item/Grupo 
Modo de Disputa: Aberto 
Legislação: Lei n º 10.520/2002 c/c Lei n.º 8.666/93 
Objeto: Registro de preços para futura aquisição de mudas regionais, insumos e arranjos artificiais  
Disponibilidade do Edital: Dia 30 de julho de 2021 (https://www.gov.br/compras/pt-br/) 
Data da abertura da sessão: Dia 16 de agosto de 2021, às 13:30 horas (horário Brasília) 
Local: Sala da Comissão de Licitação localizada no Edifício Amaro Empresarial, situada na Quadra 103 Norte, Rua NO 11, Lote 2, 7º Andar, 
Plano Diretor Norte, Palmas/TO, CEP 77.001-036. 
Nota: Outras informações na Comissão de Licitação deste Tribunal, pelo telefone (063)3218-4590, das 12:00 às 18:00 horas, pelo e-mail: 
cpl@tjto.jus.br ou pela Internet no site www.tjto.jus.br. 

Palmas - TO, 28 de julho de 2021. 
Pauline Sabará Souza 

Pregoeira 
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DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS 
Portarias 

PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 453/2021, de 29 de julho de 2021 
A DIRETORA DO FORO DA COMARCA DE PARAÍSO DO TOCANTINS, ESTADO DO TOCANTINS, no uso das atribuições 
que lhe conferem o art. 80 da Lei Complementar Estadual nº 10, de 11 de janeiro de 1996, bem como, o art. 10, da Portaria nº 
2.093, de 1º de outubro de 2018 que dispõe sobre as regras e procedimentos para operacionalização do módulo de substituição 
de servidores no Sistema Integrado de Gestão de Pessoas (eGESP);  
CONSIDERANDO o afastamento de plantão, da servidora NAYRA ADRIANNE AZEVEDO RESENDE, matrícula nº 82061, 
ocupante do cargo de ESCRIVÃO JUDICIAL, da unidade de lotação COMARCA DE PARAÍSO DO TOCANTINS - VARA 
CRIMINAL, no período de 22/07/2021 a 23/07/2021;  
CONSIDERANDO a solicitação de substituição constante no protocolo nº 2021/94989; 
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 

355947 EDIMILSON COSME DOS SANTOS CEDIDO AO TJTO CEDIDO AO TJTO 22/07/2021 à 23/07/2021 

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

DIRETORA DO FORO - 3ª ENTRÂNCIA  
 
PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 454/2021, de 29 de julho de 2021 
A DIRETORA DO FORO DA COMARCA DE PARAÍSO DO TOCANTINS, ESTADO DO TOCANTINS, no uso das atribuições 
que lhe conferem o art. 80 da Lei Complementar Estadual nº 10, de 11 de janeiro de 1996, bem como, o art. 10, da Portaria nº 
2.093, de 1º de outubro de 2018 que dispõe sobre as regras e procedimentos para operacionalização do módulo de substituição 
de servidores no Sistema Integrado de Gestão de Pessoas (eGESP);  
CONSIDERANDO o afastamento de plantão, da servidora NAYRA ADRIANNE AZEVEDO RESENDE, matrícula nº 82061, 
ocupante do cargo de ESCRIVÃO JUDICIAL, da unidade de lotação COMARCA DE PARAÍSO DO TOCANTINS - VARA 
CRIMINAL, no período de 26/07/2021 a 30/07/2021;  
CONSIDERANDO a solicitação de substituição constante no protocolo nº 2021/94991; 
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 

355947 EDIMILSON COSME DOS SANTOS CEDIDO AO TJTO CEDIDO AO TJTO 26/07/2021 à 30/07/2021 

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

DIRETORA DO FORO - 3ª ENTRÂNCIA  
 
PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 455/2021, de 30 de julho de 2021 
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE GUARAÍ, ESTADO DO TOCANTINS, no uso das atribuições que lhe conferem o art. 
80 da Lei Complementar Estadual nº 10, de 11 de janeiro de 1996, bem como, o art. 10, da Portaria nº 2.093, de 1º de outubro de 
2018 que dispõe sobre as regras e procedimentos para operacionalização do módulo de substituição de servidores no Sistema 
Integrado de Gestão de Pessoas (eGESP);  
CONSIDERANDO o afastamento de usufruto da justiça eleitoral, do servidor KILME MOREIRA CRUZ, matrícula nº 105177, 
ocupante do cargo de OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR, da unidade de lotação COMARCA DE GUARAÍ - CENTRAL DE 
MANDADOS, no período de 02/08/2021 a 06/08/2021;  
CONSIDERANDO a solicitação de substituição constante no protocolo nº 2021/95014; 
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.  
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ANEXO 1 

Matrícula Nome Funcional Cargo Período 

354722 GERVANDO MARTINS TIMBO CEDIDO AO TJTO CEDIDO AO TJTO 02/08/2021 à 04/08/2021 

282149 EDITH LAZARA DOURADO CARVALHO ESTATUTÁRIO TÉCNICO JUDICIÁRIO 05/08/2021 à 06/08/2021 

Publique-se. Cumpra-se. 
FABIO COSTA GONZAGA 

DIRETOR DO FORO - 3ª ENTRÂNCIA  
 
PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 456/2021, de 30 de julho de 2021 
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE GUARAÍ, ESTADO DO TOCANTINS, no uso das atribuições que lhe conferem o art. 
80 da Lei Complementar Estadual nº 10, de 11 de janeiro de 1996, bem como, o art. 10, da Portaria nº 2.093, de 1º de outubro de 
2018 que dispõe sobre as regras e procedimentos para operacionalização do módulo de substituição de servidores no Sistema 
Integrado de Gestão de Pessoas (eGESP);  
CONSIDERANDO o afastamento de usufruto da justiça eleitoral, do servidor KILME MOREIRA CRUZ, matrícula nº 105177, 
ocupante do cargo de OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR, da unidade de lotação COMARCA DE GUARAÍ - CENTRAL DE 
MANDADOS, no período de 09/08/2021 a 10/08/2021;  
CONSIDERANDO a solicitação de substituição constante no protocolo nº 2021/95015; 
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 

282149 EDITH LAZARA DOURADO CARVALHO ESTATUTÁRIO TÉCNICO JUDICIÁRIO 09/08/2021 à 10/08/2021 

Publique-se. Cumpra-se. 
FABIO COSTA GONZAGA 

DIRETOR DO FORO - 3ª ENTRÂNCIA  
 
PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 457/2021, de 30 de julho de 2021 
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE GUARAÍ, ESTADO DO TOCANTINS, no uso das atribuições que lhe conferem o art. 
80 da Lei Complementar Estadual nº 10, de 11 de janeiro de 1996, bem como, o art. 10, da Portaria nº 2.093, de 1º de outubro de 
2018 que dispõe sobre as regras e procedimentos para operacionalização do módulo de substituição de servidores no Sistema 
Integrado de Gestão de Pessoas (eGESP);  
CONSIDERANDO a solicitação de substituição constante no protocolo nº 2021/95017 
RESOLVE: 
Art. 1º Designar o servidor GERVANDO MARTINS TIMBO, matrícula nº 354722, CEDIDO AO TJTO, para, sem prejuízo de suas 
funções, substituir o cargo efetivo vago de OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR, da COMARCA DE GUARAÍ no período de 
05/08/2021 a 06/08/2021, com o consequente pagamento, após a certificação referente ao período da efetiva substituição.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.  

Publique-se. Cumpra-se. 
FABIO COSTA GONZAGA 

DIRETOR DO FORO - 3ª ENTRÂNCIA  
 
PORTARIA FÉRIAS Nº 1038/2021, de 30 de julho de 2021 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e na forma 
da lei,  
CONSIDERANDO o disposto no artigo n° 91 da Lei Complementar nº 10/1996 c/c o artigo n° 86, do Estatuto dos Servidores 
Públicos, Lei 1.818/2007; 
CONSIDERANDO o disposto o artigo nº 59, inciso XXVI da Resolução 17/2009; 
CONSIDERANDO o disposto no Decreto Judiciário nº 99/2013, publicado no DJ nº 3045, de 07 de fevereiro de 2013 e conforme 
solicitação contida no sistema eGESP, 
RESOLVE: 
Art. 1º Suspender as férias do servidor LUCIANO LIMA DE OLIVEIRA, matrícula nº 253158, relativas ao período aquisitivo 
2020/2021, marcadas para o período de 16/07 a 14/08/2021, a partir de 16/07/2021 até 14/08/2021, assegurado o usufruto dos 
dias remanescentes para o período de 01 a 30/07/2022, em razão de interesse da administração.  
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Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 458/2021, de 30 de julho de 2021 
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE TOCANTINÓPOLIS, ESTADO DO TOCANTINS, no uso das atribuições que lhe 
conferem o art. 80 da Lei Complementar Estadual nº 10, de 11 de janeiro de 1996, bem como, o art. 10, da Portaria nº 2.093, de 
1º de outubro de 2018 que dispõe sobre as regras e procedimentos para operacionalização do módulo de substituição de 
servidores no Sistema Integrado de Gestão de Pessoas (eGESP);  
CONSIDERANDO a solicitação de substituição constante no protocolo nº 2021/95037 
RESOLVE: 
Art. 1º Designar a servidora EDINEIA ALVES DE SOUSA, matrícula nº 353317, CEDIDA AO TJTO, para, sem prejuízo de suas 
funções, substituir o cargo efetivo vago de ESCRIVÃO JUDICIAL, da COMARCA DE TOCANTINÓPOLIS no período de 
10/10/2018 a 21/07/2021, com o consequente pagamento, após a certificação referente ao período da efetiva substituição.  
Art. 2º Revoga-se a PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 85/2018, de 09 de Novembro de 2018.  
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.  

Publique-se. Cumpra-se. 
ARIOSTENIS GUIMARÃES VIEIRA 

DIRETOR DO FORO - 3ª ENTRÂNCIA  
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