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SEÇÃO JUDICIAL 

1º GRAU DE JURISDIÇÃO 

ARAGUAINA 
1ª vara cível 

Boletins de expediente 
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 5001897-98.2011.8.27.2706/TO 
AUTOR: BANCO BRADESCO S.A. 
RÉU: COPY ART – COM E LOCAÇÃO DE COPIADORAS LTDA - REVEL 
DESPACHO/DECISÃO - EVENTO 192: "Trata-se de feito em fase de cumprimento de sentença que se encontra suspenso a 
requerimento do exequente para busca de bens do executado, na forma do art. 921, III, do CPC. Transcorrido o prazo de 
suspensão não houvera manifestação do exequente quanto à localização de bens do devedor. Destarte, promovo o 
levantamento da suspensão do feito e determino: 1 ARQUIVEM-SE os autos, conforme art. 921, §2º do CPC, os quais, porém, 
poderão ser desarquivados a qualquer tempo (art. 921, §3º, do CPC/15). 2 Nos termos do §4º do artigo 921, embora arquivado o 
processo, deverá a escrivania monitorar a ocorrência da prescrição intercorrente e, uma vez constatada, CERTIFIQUE-SE e 
FAÇA-SE a conclusão. Intime-se. Cumpra-se." INTIMAÇÃO AO REVEL. 
 
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 5005296-67.2013.8.27.2706/TO 
AUTOR: MAURICIO ALVARENGA ROCHA 
AUTOR: HILTON PEIXOTO TEIXEIRA FILHO 
RÉU: BARBOSA E PRADO LTDA-ME - REVEL 
DESPACHO/DECISÃO - EVENTO 171: "Trata-se de feito em fase de cumprimento de sentença que se encontra suspenso a 
requerimento do exequente para busca de bens do executado, na forma do art. 921, III, do CPC. Transcorrido o prazo de 
suspensão não houvera manifestação do exequente quanto à localização de bens do devedor. Destarte, promovo o 
levantamento da suspensão do feito e determino: 1 ARQUIVEM-SE os autos, conforme art. 921, §2º do CPC, os quais, porém, 
poderão ser desarquivados a qualquer tempo (art. 921, §3º, do CPC/15). 2 Nos termos do §4º do artigo 921, embora arquivado o 
processo, deverá a escrivania monitorar a ocorrência da prescrição intercorrente e, uma vez constatada, CERTIFIQUE-SE e 
FAÇA-SE a conclusão. Intime-se. Cumpra-se." INTIMAÇÃO AO REVEL. 
 
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL Nº 5013025-47.2013.8.27.2706/TO 
AUTOR: BANCO BRADESCO S.A. 
RÉU: JANIO GOMES DE CARVALHO - REVEL 
DESPACHO/DECISÃO - EVENTO 256: "...Portanto, a homologação do acordo apresentado aos autos esbarra na ausência do 
requisito formal, de modo que o réu deve estar representado por advogado nos autos, o qual deve ratificar os termos do acordo 
noticiado. Assim, promovo o levantamento da suspensão do feito, e, em continuidade à marcha processual, determino: 1. 
INTIME-SE a parte autora para, o prazo de 30 (trinta) dias, regularizar o acordo apresentado nos autos, com a regularização da 
capacidade postulatória do(s) promovido(s),  sendo que o advogado que vier a ser constituído pelo(s) demandado(s) deverá 
ratificar o acordo informado, ou requerer o que entender de direito para o regular prosseguimento do feito; 2. Transcorrido o 
prazo retro sem manifestação, INTIMEM-SE, a parte autora, pessoalmente, por carta/AR, e respectivo advogado, via e-Proc, 
para darem andamento ao feito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de de extinção do processo por abandono da causa (art. 
485, III, c/c §1º, CPC). Intime-se. Cumpra-se." INTIMAÇÃO AO REVEL. 
 
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL Nº 5001160-61.2012.8.27.2706/TO 
AUTOR: BANCO BRADESCO S.A. 
RÉU: MARCIO BATALHA BEZERRA - REVEL 
RÉU: B L COMERCIO DE MOVEIS LTDA - REVEL 
DESPACHO/DECISÃO - EVENTO 181: "Trata-se de procedimento de execução de título extrajudicial o qual estava suspenso a 
requerimento do exequente para busca de bens do executado, na forma do art. 921, III, do CPC. Transcorrido o prazo de 
suspensão não houvera manifestação do exequente quanto à localização de bens do devedor. Destarte, promovo o 
levantamento da suspensão do feito e determino: 1 ARQUIVEM-SE os autos, conforme art. 921, §2º do CPC, os quais, porém, 
poderão ser desarquivados a qualquer tempo (art. 921, §3º, do CPC/15). 2 Nos termos do §4º do artigo 921, embora arquivado o 
processo, deverá a escrivania monitorar a ocorrência da prescrição intercorrente e, uma vez constatada, CERTIFIQUE-SE e 
FAÇA-SE a conclusão.Intime-se. Cumpra-se" INTIMAÇÃO AO REVEL. 
 
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL Nº 5000876-58.2009.8.27.2706/TO 
AUTOR: BANCO BRADESCO S.A. 
RÉU: RAQUEL ALEXANDRINO DE MORAIS - REVEL 
RÉU: GERALDO FRANCISCO DE MORAIS - REVEL 
DESPACHO/DECISÃO - EVENTO 135: "1 Ante as certidões dos eventos 133/134, promovo o levantamento da suspensão do 
feito. 2 Arquivem-se os autos (art. 921, §2º, do CPC/15); os quais, porém, poderão ser desarquivados a qualquer tempo (art. 921, 
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§3º, do CPC/15). 3 Nos termos do §4º do artigo 921, embora arquivado o processos, deverá a escrivania monitorar a ocorrência 
da prescrição intercorrente e, uma vez constatada, CERTIFIQUE-SE e FAÇA-SE conclusão. Cumpra-se." INTIMAÇÃO AO 
REVEL. 

2ª vara cível 

Editais de citações com prazo de 30 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO - USUCAPIÃO  
Processo n. 0011449-26.2021.8.27.2706/TO 
AUTOR: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARNEIRO 
RÉU: CONSTRUTORA BOA SORTE IND. COM. INCORP. E URBANIZAÇÃO LTDA 
O Juízo da 2ª Vara Cível de Araguaína, Estado do tocantins, FAZ SABER a todos quanto o presente Edital de Citação, com 
prazo de 30 (trinta) dias, virem e dele conhecimento tiverem, que se processa por este Juízo o feito n. 00114492620218272706 
chave n. 480155237221, envolvendo as partes  MARIA DO SOCORRO MARTINS CARNEIRO e ré(us) CONSTRUTORA BOA 
SORTE IND COM INCORP E URBANIZACAO LTDA e que por este meio promove a CITAÇÃO dos réus incertos e não 
sabidos, bem como terceiros eventuais interessados, para, no prazo de quinze (15) dias, oferecerem resposta/contestação à 
referida ação, que visa ao domínio do imóvel denominado: Lote n. 2, da Quadra E, situado na Rua 06 de Dezembro, 
desmembrada da Chácara situada à margem do Córrego Canindé, nesta cidade, com área de 635,75m³, sendo pela Rua 
06 de Dezembro 30.50m de frente; pelo lado direito com a Rua das Mangueiras 19,00m; e pelo lado esquerdo 24,00m, 
Matrícula 6.294 do SRI de Araguaína, ficando cientes de que não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como 
verdadeiros os fatos articulados pela parte autora na inicial. E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o 
presente edital, o qual será publicado na rede mundial de computadores, no sítio do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, 
no Diário da Justiça e em jornal de ampla circulação, além de ser afixado no placar do Fórum local. Ressalva-se que a 
publicação deste edital será feita apenas no órgão oficial quando a parte for beneficiária da gratuidade da 
justiça. ADVERTÊNCIA: Para ter acesso a todo o teor do processo, basta acessar o sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do 
Estado do Tocantins em www.tjto.jus.br e seguir os passos: > Processo Judicial Eletrônico - e-Proc > e-Proc 1º grau > Consulta 
Pública > Rito Ordinário > digitar o número do processo: 0011449-26.2021.8.27.2706 e a chave do 
processo: 480155237221. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos vinte e três dias 
do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e um (23/08/2021). Eu, Ana Neri do Rego Cunha, Técnica Judiciária, que digitei e 
conferi. 

3ª vara cível 

Editais 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 40  DIAS 
O Senhor ALVARO NASCIMENTO CUNHA, MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Araguaína, Estado do 
Tocantins, na forma da lei, etc...F A Z S A B E R aos que o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, que por este 
Juízo e Escrivania da 3ª Vara Cível, se processam a ação Usucapião nº 0017665-37.2020.8.27.2706, Chave 
nº259948422720proposta por MARIA IZABEL LOPES CARDOSO em desfavor de ESPÓLIO DE JOAO RODRIGUES FILHO e 
ESPÓLIO DE JOÃO RODRIGUES DE SIQUEIRA sendo o presente Edital para CITAR os TERCEIROS EVENTUAIS 
INTERESSADOS, por todos os termos da ação, onde os requerentes requerem que seja declarado domínio do imóvel 
usucapiendo denominado: Chácara nº 05, da Quadra A-5, situado à Rua Confiança, nº 419, Setor Jardim Goiás, Araguaína 
–Tocantins, área de 4.082,20m², sendo pela Rua Confiança, 32,76 de frente; pela linha do fundo 35,35 metros, 
confrontando com a Faixa de Proteção Ambiental do córrego Canindé; pela lateral direita 119,74 metros, confrontando 
com a Chácara nº 04, passando pelo córrego Canindé; e, pela lateral esquerda 120,00, confrontando com a Chácara nº 
06, passando pelo córrego Canindé., para, querendo, contestar a ação no prazo de 15(quinze) dias, ciente que não sendo 
oferecida defesa no prazo legal, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pela autora.ADVERTÊNCIA:  Em 
caso de revelia será nomeado curador especial. (Art.257,§ IV do NCPC).E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou 
expedir o presente edital, o qual será publicado na forma da lei. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, 
Estado do Tocantins, aos dois dias de Março de 2021. Eu Darciné Pereira Ribas Scalon, Escrivão/ Técnica Judiciária, que digitei 
e subscrevi. Alvaro Nascimento Cunha - Juiz de Direito. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO (PRAZO DE 30 DIAS) 
O Senhor Alvaro Nascimento Cunha, Juiz de Direito da 3ª Vara Cível desta de Araguaína, Estado do Tocantins, na forma da lei, 
etc..  FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo e Escrivania da 3ª Vara 
Cível, se processam a ação de Cumprimento de Sentença, Nº 0001611-64.2018.8.27.2706, Chave nº 217567254318, proposta 
por  CARLA PASSOS MELHADO em desfavor de RENATO CAVALCANTE BARBOSA, sendo o presente Edital para INTIMAR o 
executado RENATO CAVALCANTE BARBOSA, brasileiro, devidamente inscrito no CPF/MF sob o nº 013.194.672-29, para 
efetuar o pagamento voluntário do débito no valor de R$ 1.946,61 (Um mil, novecentos e quarenta e seis reais e sessenta e um 
centavos), acrescidos das cominações legais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de o montante da condenação ser 
acrescido de multa no percentual de 10% (dez por cento) e expedição de mandado de penhora e avaliação (artigo 523 
parágrafos 1 a 3 e 525 ambos do NCPC. Devendo o executado ater-se sobre o prazo estabelecido nos termos do artigo 525 do 
NCPC. E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente edital, o qual será publicado na forma 
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da lei. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos doze dias do mês de agosto do ano 
de dois mil e vinte.Eu Keila Lopes,Servidora do Judiciário, que digitei.(Ass) Alvaro Nascimento Cunha –Juiz de Direito 
 

Central de execuções fiscais 

Editais de intimações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 15 DIAS  
EDITAL Nº 3481616, 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 5000347-05.2010.8.27.2706, proposta pelo PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO TOCANTINS e ESTADO DO 
TOCANTINS em face de ANTONIO CARLOS MANAZOTTI, CPF nº 413.937.249-49, 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 Decisão proferida no 
evento n.º 118 dos autos em epígrafe, a seguir transcrito: " Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais que: Intimem-se 
as partes da presente decisão; Promova por intermédio sistema SerasaJud, a inclusão do débito executado, relativo aos 
honorários advocatícios, junto ao SERASA; Mantenham-se os autos suspensos conforme determinado no evento 113. Intime-se, 
SERGIO APARECIDO PAIO, Juiz de Direito". E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente edital 
que será publicado uma (01) vez no Diário Oficial da Justiça e afixado no placar do Fórum local. DADO E PASSADO nesta 
cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos 25 dias do mês de agosto de 2021. Eu, MATHEUS ALVES MOURA 
GOMES FERREIRA, Auxiliar Judiciário, que o digitei. Milene de Carvalho Henrique, Juíza de Direito 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 15 DIAS  
EDITAL Nº 3475899, 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 5000068-24.2007.8.27.2706, proposta pelo PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO TOCANTINS e ESTADO DO 
TOCANTINS em face de RODRIGUES & FERNANDES LTDA, CNPJ nº 26.748.400/0001-73, 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 decisão 
proferida no evento n.º 96 dos autos em epígrafe, a seguir transcrito: " Desse modo, SUSPENDO o curso da presente execução 
por um ano, não correndo prazo prescricional, conforme determina o art.40, da Lei nº 6.830/80; Decorrido o prazo máximo de 1 
(um) ano, sem que sejam encontrados bens penhoráveis, arquivem-se os autos (art. 40, § 2º, da LEF); Encontrados que sejam, a 
qualquer tempo, os bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução; Decorrido 5 (cinco) anos do 
arquivamento (prazo prescricional), intime-se o exequente para manifestação acerca da prescrição intercorrente, no prazo de 30 
(trinta) dias. Intime-se as partes da presente decisão; Sem prejuízo do determinado volvam os autos para análise do pedido de 
inscrição do nome dos executados no cadastro de inadimplentes. Cumpra-se, 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 24 dias do mês de agosto de 2021. Eu, MATHEUS ALVES MOURA GOMES FERREIRA, Auxiliar Judiciário, 
que o digitei. Milene de Carvalho Henrique, Juíza de Direito 
 

Editais de citações com prazo de 30 dias 
EDITAL Nº 3480261, de Citação com prazo de 30(trinta) dias 
A Magistrada, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que através 
deste CITA o(s) executado(s): EDIMAR SOUSA DA SILVA, pessoa fisica, inscrita no CPF sob o  n° 894.775.963-53, por estar 
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 
0022979-61.2020.8.27.2706, que lhe move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para 
pagar a importância de R$ 2.349,23 (dois mil, trezentos e quarenta e nove reais e vinte e três centavos), representada pela CDA 
n° 20200043526, datada de 09/09/2020, acrescida de juros, atualização monetária e demais cominações legais, ou no mesmo 
prazo garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, 
que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens à penhora, ou indicando à penhora bens 
oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a 
parte executada que será NOMEADO curador especial atuante perante esta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde 
Pública de Araguaína , em caso de revelia. Tudo em conformidade com o Despacho, proferido no evento 04 - DESP1, a seguir 
transcrito: "(4.2.1- Realizada as buscas e não sendo localizado endereço diverso da inicial e encerrado todos os meios de 
localização dos endereços do(s) executado(s), defiro desde logo, caso haja pedido, a expedição do Edital de Citação, com prazo 
de 30 (trinta) dias, observando-se as disposições do art. 8º, IV, da Lei de Execuções Fiscais). Araguaina-TO, 24 de novembro de 
2020. 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 25. dias do mês de agosto de 2021. Eu, Francisco Albery Fernandes 
Barros, Auxiliar Judiciário, que o digitei. 
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AUGUSTINÓPOLIS 
1ª escrivania criminal 

Editais de citações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
O Doutor ALAN IDE RIBEIRO DA SILVA, Meritíssimo Juiz de Direito, titular da 2ª Escrivania da Comarca de Augustinópolis-TO, 
Estado do Tocantins, na forma da lei etc. FAZ SABER a todos quanto o presente Edital virem ou dele tiverem conhecimento, que 
tramita neste Juízo e Serventia Criminal os autos da ação penal nº 00005697020158272710, figurando como autor o Ministério 
Público do Estado do Tocantins e como acusado GEOVANE DE TAL, moreno, altura aproximada de 1:65, magro, cabelos 
crespos, com idade aproximada de 30 (trinta) anos, filho de Antônio Rufino e “Nem”, primo de Márcio dos Santos Macedo e 
Marcos dos Santos Macedo, atualmente em lugar incerto e não sabido, conforme registra o bojo dos autos. 
Referido acusado encontra-se denunciado nestes autos, como incurso nas sanções do Artigo 121, § 2º, I (motivo torpe) e IV 
(recurso que tornou impossível a defesa do ofendido) do Código Penal, com as implicações da Lei n.º 8.072/90 (Lei dos 
Crimes Hediondos). E como não tenha sido possível intimá-lo pessoalmente por estar em lugar incerto e não sabido, conforme 
retro apontado, pelo presente edital, INTIMO-O a comparecer perante este Juízo, nas dependências do Fórum local, no 
dia 03/11/2021 15:00:00, a fim de participar da audiência de antecipação de provas designada nos autos epigrafados e, ao final, 
ser qualificado e interrogado, conforme disciplina a nova sistemática processual. Outrossim, faz saber que este Juízo tem sua 
sede à Rua Antonio Mauro do Nascimento, s/nº, Bairro Bela Vista, Augustinópolis-TO. Dado e passado nesta cidade e Comarca 
de Augustinópolis, Estado do Tocantins, aos vinte e três dias do mês de agosto de dois mil e vinte um (23/08/2021). Elaborado 
por mim, Benonias Ferreira Gomes, Técnico Judiciário, matrícula 43074. 
 

CRISTALÂNDIA 
1ª escrivania cível 

Às partes e aos advogados 
AUTOS N°: 0001049-28.2018.8.27.2715               CHAVE DO PROC. 113548583818 
Ação: Execução Fiscal 
Requerente: MUNICÍPIO DE LAGOA DA CONFUSÃO 
Requerida: JOSE JOAQUIM RAMOS JUBE 
INTIMAÇÃO: da parte requerida WANESSA CARDOSO GOMES, CPF/CNPJ nº 009.736.181-08, da r. Sentença proferida no 
evento 46 dos referidos autos cujo a parte “ANTE O EXPOSTO, com fundamento no artigo 485, VI c/c artigo 12, parágrafos 
terceiro e sexto, da Lei Complementar nº 807/2018 do município de Lagoa da Confusão/TO, JULGO EXTINTO O PROCESSO, 
SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.20. Do teor desta sentença:20.1 INTIME-SE a parte exequente no prazo em dobro de 30 (trinta) 
dias úteis. Caso não haja regularização processual referente ao ano de 2021, INTIME-SE via mandato;20.2 INTIME(M)-SE e a 
parte executada WANESSA CARDOSO GOMES MUNIZ no prazo de 15 (quinze) dias, da seguinte forma: a) pela via eletrônica 
(em caso de advogado habilitado); b) por mandado, na hipótese de falta de  advogado constituído; c) em último caso, por edital. 
21. CUMPRA-SE. 22. Sem custas e honorários (Lei nº 6830, artigo 39). 23. Após o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE com as 
cautelas de sempre. 24. Cristalândia, data no sistema e-Proc.ESTA SENTENÇA SERVE DE MANDADO.WELLINGTON 
MAGALHAES Juiz de Direito. 
 
AUTOS N°: 0002720-86.2018.8.27.2715               CHAVE DO PROC. 592638012218 
Ação: Execução Fiscal 
Requerente: MUNICÍPIO DE LAGOA DA CONFUSÃO 
Requerida: JOCENITA PEREIRA DE MELO 
INTIMAÇÃO: da parte requerida JOCENITA PEREIRA DE MELO, CPF/CNPJ nº 613.044.411-72, da r. Sentença proferida no 
evento 22 dos referidos autos cujo a parte “Ante o exposto, tendo havido o adimplemento integral do débito,   RECONSIDERO E 
TORNO SEM EFEITO a sentença extintiva proferida no processo e  JULGO EXTINTA a presente execução, com fundamento no 
art. 924, inciso II, do CPC .9.  DETERMINO as baixas das restrições porventura existentes nos autos.10.  CONDENO o 
executado o pagamento das custas e despesas processuais, em observância ao princípio da causalidade. Honorários 
advocatícios já incluídos no adimplemento do débito noticiado pela parte exequente.11. Com o trânsito em julgado:11.1 Remeta-
se à Contadoria Judicial Unificada (COJUN) para apuração das custas finais e/ou taxa judiciária (caso existente), nos termos do 
artigo 1º do Provimento nº. 3/2016/CGJUS c/c Provimento nº. 11/2019/CGJUS.11.2 No caso de existência de débitos, conforme 
os parágrafos 3º a 5º do artigo 1º do Provimento nº. 3/2016/CGJUS, caberá a Diretoria Financeira a instauração de processo 
administrativo, em que o devedor será notificado para o pagamento espontâneo, no prazo de 15 (quinze) dias.11.3 Advirta-se a 
parte devedora que no caso de não pagamento sujeitar-se-á a protesto no Tabelionato competente (Provimento CGJUS/TO nº 
3/2016, art. 1º, § 4º).11.4 Decorrido o prazo sem pagamento, será expedida certidão de dívida judicial pela Diretoria Financeira e 
posteriormente remetida ao Cartório de Protesto competente, tudo conforme o Provimento CGJUS/TO nº 3/2016, art. 1º, §§ 4º e 
5º.13. Nos termos do artigo 1.000 e parágrafo único do CPC/2015, esta sentença transita em julgado prontamente. Portanto, 
ARQUIVE-SE imediatamente o processo, com CIÊNCIA eletrônica à parte exequente e ao executado, acaso tiver advogado 
constituído no processo.14.CUMPRA-SE.15. Cristalândia/TO, data no sistema e-Proc. ESTA SENTENÇA SERVE DE 
MANDADO.WELLINGTON MAGALHÃES Juiz de Direito 
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1ª escrivania criminal 

Editais de citações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE EINTIMAÇÃO DE AUDIÊNCIA COM PRAZO DE 15 DIAS 
O Doutor Wellington Magalhães, MM. Juiz de Direito desta cidade e Comarca de Cristalândia, Estado do Tocantins, na forma da 
lei, etc. FAZ SABER a todos quantos o presente edital de intimação virem ou conhecimento dele tiverem que neste juízo corre 
seus trâmites legais, os autos de Ação Penal, processo nº 0000802-13.2019.8.27.2715, que a justiça pública move contra o (a) 
acusado (a) RICARDO PEREIRA BARROS (acusado), brasileiro, união estável, natural de Cristalândia/TO, filho de Mônica Eva 
Souza Barros, atualmente em local incerto e não sabido, fica intimado(a) pelo presente sobre a designação de audiência de 
instrução e julgamento a se realizar no dia 30/09/2021 ás 11:00hs, na sala de audiências do fórum local, ficando, ainda, ciente 
de que a sessão ocorrerá independente de seu comparecimento. Para conhecimento de todos é Publicado o presente edital, cuja 
2ª via fica afixada no local de costume. Dado e Passado nesta Cidade e Comarca de Cristalândia, Estado do Tocantins, aos 26 
de agosto de 2021. Eu ESTER ALVES OLIVEIRA, Servidor da Secretaria, Vara Criminal, lavrei o presente. 
 

FORMOSO DO ARAGUAIA 
1ª escrivania cível 

Editais de citações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 DIAS 
Processo: 00008707720218272719 
Requerente: DORACINA INACIA DE ABREU. 
Finalidade: CITAÇÃO de eventuais herdeiros do de cujus ADELINO PEREIRA DA SILVA, CPF 160.594.251-00, atualmente em 
lugar incerto e não sabido, nos termos da presente ação para querendo responder no prazo de 15(quinze) dias, advertindo-o que 
não contestada à ação, presumir-se-ão como verdadeiros os fatos alegados na inicial. E, para que chegue ao conhecimento de 
todos e ninguém possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital, cuja 1º via será publicada em local de ampla circulação e 
2ª afixada no Placard do Fórum local. Dado e Passado, nesta cidade e Comarca de Formoso do Araguaia, 26 de agosto de 2021. 
Eu, Douglas Silva Barbosa, Chefe de Secretaria, que digitei e subscrevi. ANA PAULA ARAUJO AIRES TORIBIO. JUÍZA DE 
DIREITO. 
 

GURUPI 
1ª vara criminal 

Editais de citações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 DIAS 
A Drª. Mirian Alves Dourado, MMª Juíza de Direito Titular da 1ª Vara Criminal, Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins, na 
forma da Lei etc. FAZ SABER a todos os que o presente edital virem, ou dele tiverem conhecimento, que neste Juízo corre seus 
trâmites legais a Ação Penal nº 0000111-07.2021.8.27.2722 que a Justiça Pública desta Comarca, como autora, move contra o 
acusado PAULO HENRIQUE PEREIRA DOS SANTOS, brasileiro, solteiro, pedreiro, nascido aos 09 de maio de 1993, natural de 
Colméia-TO, filho de Maria do Socorro Pereira dos Santos, portador do RG nº 942981 SSP/TO, atualmente em lugar incerto e 
não sabido, como incurso nas sanções do crime do art. 157 § 2º, II e art. 157 § 2º-A, I do Código Penal. E, como não foi 
encontrado para ser citado pessoalmente, fica citado pelo presente, para responder à acusação por escrito, no prazo de 10 (dez) 
dias, ficando ciente de que se o acusado não possuir defensor constituído ou se não tem condições de pagar por um advogado, 
na ausência de resposta será nomeado defensor público para sua defesa. Dado e passado nesta cidade e Comarca de Gurupi, 
Estado do Tocantins, aos 25 de agosto de 2021. Eu, Luciana Barros Acácio Nolêto, assistente administrativo, lavrei o 
presente. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 DIAS 
A Drª. Mirian Alves Dourado, MMª Juíza de Direito Titular da 1ª Vara Criminal, Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins, na 
forma da Lei etc. FAZ SABER a todos os que o presente edital virem, ou dele tiverem conhecimento, que neste Juízo corre seus 
trâmites legais a Ação Penal nº 0000111-07.2021.8.27.2722 que a Justiça Pública desta Comarca, como autora, move contra o 
acusado IRISMAR DO NASCIMENTO SOUSA, brasileiro, solteiro, autônomo, nascido aos 21 de agosto de 1993, natural de 
Colinas do Tocantins-TO, filho de Itamar Luiz de Sousa e Elisângela Macedo do Nascimento, atualmente em lugar incerto e 
não sabido, como incurso nas sanções do crime do do art. 157 § 2º, II e art. 157 § 2º-A, I do Código Penal. E, como não foi 
encontrado para ser citado pessoalmente, fica citado pelo presente, para responder à acusação por escrito, no prazo de 10 (dez) 
dias, ficando ciente de que se o acusado não possuir defensor constituído ou se não tem condições de pagar por um advogado, 
na ausência de resposta será nomeado defensor público para sua defesa. Dado e passado nesta cidade e Comarca de Gurupi, 
Estado do Tocantins, aos 25 de agosto de 2021. Eu, Luciana Barros Acácio Nolêto, assistente administrativo, lavrei o 
presente. 
 

 

Editais de intimações de sentença com prazo de 60 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA COM PRAZO DE 60 DIAS 
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A Drª. Mirian Alves Dourado, MMª Juíza de Direito Titular da 1a Vara Criminal, Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins, na 
forma da lei etc. FAZ SABER a todos os que o presente edital virem, ou dele tiverem conhecimento, que neste Juízo corre seus 
trâmites legais a Ação Penal nº 5000465-74.2003.8.27.2722 que a Justiça Pública desta Comarca, como autora, move contra 
o(a) acusado(a) ERNESTO PEREIRA DA SILVA, brasileiro, convivente, vaqueiro, nascido aos 15/08/1964, natural de Alto 
Parnaíba-MA, filho de Maria das dores Pereira da Silva, atualmente em lugar incerto e não sabido, como incurso nas sanções do 
crime do art. 155, caput, do Estatuto Criminal. E para que chegue ao conhecimento do acusado, expediu-se o presente Edital, 
que será afixado no placar do Foro local e publicado uma vez no Diário da Justiça, ficando, assim, intimado do inteiro teor da 
sentença condenatória inserida no evento nº 25, cujo dispositivo segue transcrito: "Diante do exposto, com fundamento nos 
artigos 107, IV e 109, IV, ambos do CP, julgo extinta a punibilidade do acusado Ernesto Pereira da Silva, em virtude da 
ocorrência da prescrição". Dado e passado nesta cidade e Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins, aos 19/08/2021. Eu, Livia 
Kálita Barbosa Amorim, Estagiária, lavrei o presente. 
 

1ª vara da fazenda e registros públicos 

Editais de intimações com prazo de 20 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 20 DIAS.                                                                                              
O Doutor Nassib Cleto Mamud, MM. Juiz de Direito da Vara dos Feitos das Fazendas e Registros Públicos desta cidade e 
Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins, na forma da lei, etc. FAZ SABER a todos quantos presentes edital de citação virem ou 
conhecimento dele tiverem, que por este Juízo e respectiva Escrivania da Fazenda e Registros Públicos, se processam os autos 
de AÇÃO CIVIL PÚBLICA C.C. OBRIGAÇÃO DE FAZER, processo nº 00022039420178272722 por MUNICÍPIO DE CARIRI - TO 
em desfavor SUELI SOARES DE ALMEIDA, sendo o presente para CITAR a requerida SUELI SOARES DE ALMEIDA, inscrito 
no CPF (MF) sob o 264.837.931-20 estando em lugar incerto e não sabido, para no prazo de quinze dias para apresentar 
contestação a petição inicial. 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 Gurupi, Estado do Tocantins, aos 19 de Agosto de 2021. Pâmela Soares Pereira, servidor de secretaria, digitou e 
subscreveu. 
 

Editais de citações com prazo de 20 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 20 DIAS.                                                                                              
O Doutor Nassib Cleto Mamud, MM. Juiz de Direito da Vara dos Feitos das Fazendas e Registros Públicos desta cidade e 
Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins, na forma da lei, etc. FAZ SABER a todos quantos presentes edital de citação virem ou 
conhecimento dele tiverem, que por este Juízo e respectiva Escrivania da Fazenda e Registros Públicos, se processam os autos 
de Ação Monitória, processo nº 5000913-66.2011.8.27.2722 por Fundação UNIRG em desfavor de MARIA DE FATIMA 
NASCIMENTO, sendo o presente para CITAR a requerida MARIA DE FATIMA NASCIMENTO, inscrito no CPF (MF) sob o nº 
586.791.541-72 estando em lugar incerto e não sabido, para no prazo de quinze dias opor embargos ou pagar a quantia devida. 
Ficando ciente que o pagamento no prazo aqui descrito ficará isento do pagamento das custas processuais e arcará com 
honorários de advogado no importe de cinco por cento do valor da causa, porém o não cumprimento no prazo de quinze dias 
constituir-se-á de pleno direito o título executivo judicial (art. 701, caput, e §§ 1º e 2º, CPC), nos termos do despacho proferido 
nos autos. 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 Gurupi, Estado 
do Tocantins, aos 19 de Agosto de 2021. Pâmela Soares Pereira, servidor de secretaria, digitou e subscreveu. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 20 DIAS.                                                                                              
O Doutor Nassib Cleto Mamud, MM. Juiz de Direito da Vara dos Feitos das Fazendas e Registros Públicos desta cidade e 
Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins, na forma da lei, etc. FAZ SABER a todos quantos presentes edital de citação virem ou 
conhecimento dele tiverem, que por este Juízo e respectiva Escrivania da Fazenda e Registros Públicos, se processam os autos 
de Ação Monitória, processo nº 5001228-94.2011.8.27.2722 por Fundação UNIRG em desfavor de ROSILENE BEZERRA 
GLÓRIA, sendo o presente para CITAR a requerida ROSILENE BEZERRA GLÓRIA, inscrito no CPF (MF) sob o nº 799.247.191-
15 estando em lugar incerto e não sabido, para no prazo de quinze dias opor embargos ou pagar a quantia devida. Ficando 
ciente que o pagamento no prazo aqui descrito ficará isento do pagamento das custas processuais e arcará com honorários de 
advogado no importe de cinco por cento do valor da causa, porém o não cumprimento no prazo de quinze dias constituir-se-á de 
pleno direito o título executivo judicial (art. 701, caput, e §§ 1º e 2º, CPC), nos termos do despacho proferido nos autos. 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 Gurupi, Estado do Tocantins, aos 26 
de Agosto de 2021. Pâmela Soares Pereira, servidor de secretaria, digitou e subscreveu. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 20 DIAS.                                                                                             
O Doutor Nassib Cleto Mamud, MM. Juiz de Direito da Vara dos Feitos das Fazendas e Registros Públicos desta cidade e 
Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins, na forma da lei, etc. FAZ SABER a todos quantos presentes edital de citação virem ou 
conhecimento dele tiverem, que por este Juízo e respectiva Escrivania da Fazenda e Registros Públicos, se processam os autos 
de Ação Monitória, processo nº 5000913-66.2011.8.27.2722 por Fundação UNIRG em desfavor de MARIA DE FATIMA 
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NASCIMENTO, sendo o presente para CITAR a requerida MARIA DE FATIMA NASCIMENTO, inscrito no CPF (MF) sob o 
nº 586.791.541-72 estando em lugar incerto e não sabido, para no prazo de quinze dias opor embargos ou pagar a quantia 
devida. Ficando ciente que o pagamento no prazo aqui descrito ficará isento do pagamento das custas processuais e arcará com 
honorários de advogado no importe de cinco por cento do valor da causa, porém o não cumprimento no prazo de quinze dias 
constituir-se-á de pleno direito o título executivo judicial (art. 701, caput, e §§ 1º e 2º, CPC), nos termos do despacho proferido 
nos autos. 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 Gurupi, Estado 
do Tocantins, aos 19 de Agosto de 2021. Pâmela Soares Pereira, servidor de secretaria, digitou e subscreveu. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 20 DIAS.                                                                                              
O Doutor Nassib Cleto Mamud, MM. Juiz de Direito da Vara dos Feitos das Fazendas e Registros Públicos desta cidade e 
Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins, na forma da lei, etc. FAZ SABER a todos quantos presentes edital de citação virem ou 
conhecimento dele tiverem, que por este Juízo e respectiva Escrivania da Fazenda e Registros Públicos, se processam os autos 
de Ação Monitória, processo nº 50009136620118272722 por Fundação UNIRG em desfavor de HAFFILA AIRES DE ALMEIDA 
CATENACE, sendo o presente para CITAR a requerida HAFFILA AIRES DE ALMEIDA CATENACE, inscrito no CPF (MF) sob o 
nº 97513865191 estando em lugar incerto e não sabido, para no prazo de quinze dias opor embargos ou pagar a quantia devida. 
Ficando ciente que o pagamento no prazo aqui descrito ficará isento do pagamento das custas processuais e arcará com 
honorários de advogado no importe de cinco por cento do valor da causa, porém o não cumprimento no prazo de quinze dias 
constituir-se-á de pleno direito o título executivo judicial (art. 701, caput, e §§ 1º e 2º, CPC), nos termos do despacho proferido 
nos autos. 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 Gurupi, Estado 
do Tocantins, aos 26 de Agosto de 2021. Pâmela Soares Pereira, servidor de secretaria, digitou e subscreveu. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 20 DIAS.                                                                                              
O Doutor Nassib Cleto Mamud, MM. Juiz de Direito da Vara dos Feitos das Fazendas e Registros Públicos desta cidade e 
Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins, na forma da lei, etc. FAZ SABER a todos quantos presentes edital de citação virem ou 
conhecimento dele tiverem, que por este Juízo e respectiva Escrivania da Fazenda e Registros Públicos, se processam os autos 
de Ação Monitória, processo nº 50009136620118272722 por Fundação UNIRG em desfavor de MARIA DE FATIMA 
NASCIMENTO, sendo o presente para CITAR a requerida MARIA DE FATIMA NASCIMENTO, inscrito no CPF (MF) sob o nº 
58679154172 estando em lugar incerto e não sabido, para no prazo de quinze dias opor embargos ou pagar a quantia devida. 
Ficando ciente que o pagamento no prazo aqui descrito ficará isento do pagamento das custas processuais e arcará com 
honorários de advogado no importe de cinco por cento do valor da causa, porém o não cumprimento no prazo de quinze dias 
constituir-se-á de pleno direito o título executivo judicial (art. 701, caput, e §§ 1º e 2º, CPC), nos termos do despacho proferido 
nos autos. 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 Gurupi, Estado 
do Tocantins, aos 26 de Agosto de 2021. Pâmela Soares Pereira, servidor de secretaria, digitou e subscreveu. 
  
 
  
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 20 DIAS.  
O Doutor Nassib Cleto Mamud, MM. Juiz de Direito da Vara dos Feitos das Fazendas e Registros Públicos desta cidade e 
Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins, na forma da lei, etc. FAZ SABER a todos quantos presentes edital de citação virem ou 
conhecimento dele tiverem, que por este Juízo e respectiva Escrivania da Fazenda e Registros Públicos, se processam os autos 
de Ação Monitória, processo nº 50012262720118272722 por Fundação UNIRG em desfavor de MICHEL ALEX CARDOSO 
PÓVOA, sendo o presente para CITAR a requerida MICHEL ALEX CARDOSO PÓVOA, inscrito no CPF (MF) sob o nº 
87607697187 estando em lugar incerto e não sabido, para no prazo de quinze dias opor embargos ou pagar a quantia devida. 
Ficando ciente que o pagamento no prazo aqui descrito ficará isento do pagamento das custas processuais e arcará com 
honorários de advogado no importe de cinco por cento do valor da causa, porém o não cumprimento no prazo de quinze dias 
constituir-se-á de pleno direito o título executivo judicial (art. 701, caput, e §§ 1º e 2º, CPC), nos termos do despacho proferido 
nos autos. 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 Gurupi, Estado 
do Tocantins, aos 26 de Agosto de 2021. Pâmela Soares Pereira, servidor de secretaria, digitou e subscreveu. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 20 DIAS.  
O Doutor Nassib Cleto Mamud, MM. Juiz de Direito da Vara dos Feitos das Fazendas e Registros Públicos desta cidade e 
Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins, na forma da lei, etc. FAZ SABER a todos quantos presentes edital de citação virem ou 
conhecimento dele tiverem, que por este Juízo e respectiva Escrivania da Fazenda e Registros Públicos, se processam os autos 
de Ação Monitória, processo nº 0006169 50013111320118272722 por Fundação UNIRG em desfavor de ELBA CRISTINA DE 
SILVA LUSTOSA, sendo o presente para CITAR a requerida ELBA CRISTINA DE SILVA LUSTOSA, inscrito no CPF (MF) sob o 
nº 91862230110 estando em lugar incerto e não sabido, para no prazo de quinze dias opor embargos ou pagar a quantia devida. 
Ficando ciente que o pagamento no prazo aqui descrito ficará isento do pagamento das custas processuais e arcará com 
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honorários de advogado no importe de cinco por cento do valor da causa, porém o não cumprimento no prazo de quinze dias 
constituir-se-á de pleno direito o título executivo judicial (art. 701, caput, e §§ 1º e 2º, CPC), nos termos do despacho proferido 
nos autos. 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 Gurupi, Estado 
do Tocantins, aos 26 de Agosto de 2021. Pâmela Soares Pereira, servidor de secretaria, digitou e subscreveu. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 20 DIAS.  
O Doutor Nassib Cleto Mamud, MM. Juiz de Direito da Vara dos Feitos das Fazendas e Registros Públicos desta cidade e 
Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins, na forma da lei, etc. FAZ SABER a todos quantos presentes edital de citação virem ou 
conhecimento dele tiverem, que por este Juízo e respectiva Escrivania da Fazenda e Registros Públicos, se processam os autos 
de Ação Monitória, processo nº 0006169 50013111320118272722 por Fundação UNIRG em desfavor de TERESINHA DE 
JESUS MILHOMEM SANTANA, sendo o presente para CITAR a requerida TERESINHA DE JESUS MILHOMEM SANTANA, 
inscrito no CPF (MF) sob o nº 81257678191 estando em lugar incerto e não sabido, para no prazo de quinze dias opor embargos 
ou pagar a quantia devida. Ficando ciente que o pagamento no prazo aqui descrito ficará isento do pagamento das custas 
processuais e arcará com honorários de advogado no importe de cinco por cento do valor da causa, porém o não cumprimento 
no prazo de quinze dias constituir-se-á de pleno direito o título executivo judicial (art. 701, caput, e §§ 1º e 2º, CPC), nos termos 
do despacho proferido nos autos. 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 Gurupi, Estado do Tocantins, aos 26 de Agosto de 2021. Pâmela Soares Pereira, servidor de secretaria, digitou e 
subscreveu. 
 

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

EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 DIAS  
Na forma da Lei. Determino à CITAÇÃO do executado: PAULINO BATISTA MOURA- CPF/CNPJ: 431.629.401-68, por estar 
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – 
Autos Eletrônico - e-Proc - nº 5011576-06.2013.827.2722, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, bem como, para, 
no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa No (S). 000128269, cujo valor até a 
data do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 441,13 (Quatrocentos e quarenta e um reais e treze centavos)  que 
deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem 
deste Juízo em estabelecimento oficial de crédito que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando 
bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. E, para que chegue ao 
conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mando expedir o presente que será publicado na forma da lei. Cite-
se. Cumpra-se. Gurupi/TO 26 de agosto de 2021. Doutor Nassib Cleto Mamud, MM. Juiz de Direito da Vara dos Feitos, Fazenda 
e Registros Públicos desta cidade e Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 DIAS  
Na forma da Lei. Determino à CITAÇÃO do executado: CLAUDIO MILHOMEM RIBEIRO - CPF/CNPJ: 078.528.602-06, 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 5010399-07.2013.827.2722, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, bem como, para, 
no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa No (S). 000122618, cujo valor até a 
data do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 498,15 (Quatrocentos e noventa e oito reais e quinze centavos) que 
deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem 
deste Juízo em estabelecimento oficial de crédito que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando 
bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. E, para que chegue ao 
conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mando expedir o presente que será publicado na forma da lei. Cite-
se. Cumpra-se. Gurupi/TO 26 de agosto de 2021. Doutor Nassib Cleto Mamud, MM. Juiz de Direito da Vara dos Feitos, Fazenda 
e Registros Públicos desta cidade e Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 DIAS  
Na forma da Lei. Determino à CITAÇÃO do executado: DJANIRA DIAS DA SILVA - CPF/CNPJ: 801.591.681-04, por estar 
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – 
Autos Eletrônico - e-Proc - nº 5009215-16.2013.827.2722, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, bem como, para, 
no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa No (S). 000123090, cujo valor até a 
data do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 153,03 ( Cento e cinqüenta e três reais 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 que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a 
penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. E, para que chegue ao conhecimento 
de todos e ninguém possa alegar ignorância, mando expedir o presente que será publicado na forma da lei. Cite-se. Cumpra-se. 
Gurupi/TO 26 de agosto de 2021. Doutor Nassib Cleto Mamud, MM. Juiz de Direito da Vara dos Feitos, Fazenda e Registros 
Públicos desta cidade e Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins. 
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EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 DIAS  
Na forma da Lei. Determino à CITAÇÃO do executado: ROBERTO CARLOS DA SILVA - CPF/CNPJ: 565.473.741-49, por estar 
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – 
Autos Eletrônico - e-Proc - nº 0020115-75.2015.827.2722, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, bem como, para, 
no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa No (S). 41300, cujo valor até a data 
do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 364,68 (TREZENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E SESSENTA E 
OITO CENTAVOS  que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos ou, garantir (em) a Execução: efetuando 
depósito em dinheiro à ordem deste Juízo em estabelecimento oficial de crédito que assegure a atualização monetária; 
oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo 
exequente. E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mando expedir o presente que 
será publicado na forma da lei. Cite-se. Cumpra-se. Gurupi/TO 26 de agosto de 2021. Doutor Nassib Cleto Mamud, MM. Juiz de 
Direito da Vara dos Feitos, Fazenda e Registros Públicos desta cidade e Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 DIAS  
Na forma da Lei. Determino à CITAÇÃO do executado: JOSE RODRIGUES DA SILVA - CPF/CNPJ: 330.515.421/72, por estar 
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – 
Autos Eletrônico - e-Proc - nº 0016919-97.2015.827.2722, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, bem como, para, 
no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa No (S). 12154, cujo valor até a data 
do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 58,27 (CINQUENTA E OITO REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS ) que 
deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem 
deste Juízo em estabelecimento oficial de crédito que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando 
bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. E, para que chegue ao 
conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mando expedir o presente que será publicado na forma da lei. Cite-
se. Cumpra-se. Gurupi/TO 26 de agosto de 2021. Doutor Nassib Cleto Mamud, MM. Juiz de Direito da Vara dos Feitos, Fazenda 
e Registros Públicos desta cidade e Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 DIAS  
Na forma da Lei. Determino à CITAÇÃO do executado: EVILAZIO VIEIRA DE SOUZA - CPF/CNPJ: 380.499.611-68, por estar 
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – 
Autos Eletrônico - e-Proc - nº 0016645-36.2015.827.2722, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, bem como, para, 
no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa No (S). 6711, cujo valor até a data 
do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 3.531,13 (TRES MIL E QUINHENTOS E TRINTA E UM REAIS E TREZE 
CENTAVOS ) que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito 
em dinheiro à ordem deste Juízo em estabelecimento oficial de crédito que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança 
bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. E, para 
que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mando expedir o presente que será publicado na 
forma da lei. Cite-se. Cumpra-se. Gurupi/TO 26 de agosto de 2021. Doutor Nassib Cleto Mamud, MM. Juiz de Direito da Vara dos 
Feitos, Fazenda e Registros Públicos desta cidade e Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins. 
   

ITAGUATINS 
Diretoria do foro 

Portarias 
Portaria Nº 2049/2021 - PRESIDÊNCIA/DF ANANÁS, de 26 de agosto de 2021 
Dispõe sobre a permanência  do substituto para responder pela Serventia do Registro de Imóveis, 
Pessoas Jurídicas, Títulos, Documentos, Protestos e Tabelionato de Notas do Distrito Judiciário de 
Angico - Comarca de Ananás/TO. 
O Excelentíssimo Senhor Juiz de Direito HERISBERTO E SILVA FURTADO CALDAS e Diretor do Foro desta 
Comarca de Ananás-TO, no uso das atribuições legais e na forma da Lei. 
CONSIDERANDO que os artigos 37 e 38, da Lei nº 8.935, de 18 de novembro de 1994, conferem ao Poder 
Judiciário a fiscalização dos serviços notariais e de registros; 
CONSIDERANDO a decisão proferida nos autos do processo n°1004289-91.2020.4.01.430, dando conhecimento 
do afastamento temporário do tabelião titular do Registro de Imóveis de Angico. 
CONSIDERANDO Despacho Nº 54593 / 2021 - PRESIDÊNCIA/DF ANANÁS, evento n. 3875750. que dispões da 
Lei n°8.935/94  Art. 36. Quando, para a apuração de faltas imputadas a notários ou a oficiais de registro, for 
necessário o afastamento do titular do serviço, poderá ele ser suspenso, preventivamente, pelo prazo de noventa 
dias, prorrogável por mais trinta. 
CONSIDERANDO, ainda, a necessidade de substituição do Tabelião  outrora nomeada para responder pelo 
expediente da Serventia Extrajudicial em questão, Sra. Heliana Aparecida Barbosa de Sá, uma vez que é também 
Titular do Registro Civil das Pessoas Naturais, Interdições e Tutelas da  Comarca de Ananás Tocantins. 
RESOLVE: 
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Art 1°. PERMANECER como Substituta Heliana Aparecida Barbosa de Sá, (CPF 268.004.621-87), para 
responder pelo expediente da Serventia de Registro de Imóveis, Pessoas Jurídicas, Títulos, Documentos, Protestos 
e Tabelionato de Notas do Distrito Judiciário de Angico, Comarca de Ananás/TO,  por mais 30 (trinta) dias. 
Art 2°. Determinar o cadastramento de acesso da substituta ora designada aos sistemas utilizados na Serventia 
Extrajudicial. 
Art 3°. Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogando-se as disposições em contrário. 
Publique-se. Cumpra-se. 

 

MIRANORTE 
1ª escrivania criminal 

Editais de citações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 DIAS 
AUTOS DE AÇÃO PENAL Nº  0001441-27.2021.827.2726 
ACUSADO: DANILO DE JESUS COELHO 
FINALIDADE: CITAR o réu: DANILO DE JESUS COELHO, brasileiro, qualificado nos autos,  filho de Maria Madalena Elias de 
Jesus e Francisco Fernando Coelho,  atualmente em lugar incerto e não sabido. Como incurso (s) nas sanções do (s) artigo 121, 
§ 2º, III, do Código Penal. Fica (m) citado (s) dos termos da denúncia, para que no prazo de 10 dias, produza sua defesa 
preliminar, caso queira, arrole testemunhas, cientificando-o que em caso de inércia ou decurso do prazo sem manifestação ser-
lhe-á nomeado defensor público para o fazer também no prazo de 10 dias, tudo em conformidade com a Lei 11689/08, referente 
a Ação Penal acima referida, movida pela Justiça Pública em seu desfavor. Para conhecimento de todos é passado o presente 
edital. Dado e passado nesta cidade e Comarca de Miranorte, Estado do Tocantins, aos vinte e seis dias do mês de agosto do 
ano de dois mil e vinte e um. Eu, Escrivã Criminal, lavrei o presente. RICARDO GAGLIARDI, Juiz de Direito. 
 

PALMAS 
2ª vara da família e sucessões 

Editais de publicações de sentenças de interdição 
AUTOS N.º 0043310-92.2020.8.27.2729 
Ação: Substituição de Curatela 
Requerentes: JOÃO DOS SANTOS CORDEIRO e MARIA DO SOCORRO DA SILVA CORDEIRO 
SENTENÇA: “(...)Desta forma, estando as partes regularmente representadas, homologo, por sentença, o presente acordo para 
que produza seus jurídicos e legais efeitos. Julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, III, “b”, do 
CPC/2015. Custas e emolumentos sobrestados na forma do art. 98, § 3º, do CPC/2015. Sem honorários. Tome-se-lhe o 
compromisso. Prestado compromisso, a curadora estará, desde logo, apto ao exercício pleno da curatela, pois o dispenso da 
especialização de hipoteca legal. Expeça-se mandado para o registro da sentença no ofício competente, devendo ainda ser 
publicada conforme determina o § 3º do art. 755 do CPC/2015. P.R.I. Transitada em julgado, à conclusão.Palmas, 29 de janeiro 
de 2021. NELSON COELHO FILHO-Juiz de Direito. 
 
AUTOS N.º 0037170-76.2019.8.27.2729 
Ação: Interdição 
Requerente: JOÃO PEREGRINO SOARES ABREU 
Requerida: ANTONINHA SOARES DE OLIVEIRA 
SENTENÇA: “(...) Desta forma, tendo em vista o relatório médico incluso nos autos (Evento 25 – RELT3), firmado pela médica 
geriátrica Dra. Paula Fleury Curado, que se mostra suficiente para formar juízo de convencimento deste Julgador, confirmando a 
decisão do Evento 10, decreto a interdição de ANTONINHA SOARES DE OLIVEIRA, brasileira, viúva, aposentada, nascida em 
01.12.1931, filha de Jaldon Floriano Soares e Casturina Nunes Soares, inscrita no CPF sob o nº 171.307.270-04, nomeando-se 
seu curador, sob compromisso, seu filho JOÃO PEREGRINO SOARES ABREU, qualificado na inicial, limitando o exercício da 
curatela aos atos da vida civil de natureza patrimonial e negocial. Prestado compromisso, a curadora estará, desde logo, apta ao 
exercício pleno da curatela, pois o dispenso da especialização de hipoteca legal. Ciente o curador provisório de que não poderá 
dispor de bens móveis e imóveis da interditanda sem prévia autorização judicial (CC, arts. 1.748, IV e 1.750), bem como que 
deverá prestar contas anualmente de todas as despesas realizadas com eventuais proventos de aposentadoria ou benefícios da 
mesma (art. 84, §4º da Lei n. 13.146/2015 - Estatuto da Pessoa com Deficiência). Expeça-se mandado para o registro da 
sentença no ofício competente, devendo ainda ser publicada conforme determina o § 3º do art. 755 do CPC/2015.Custas já 
recolhidas. Sem honorários. P.R.I. Tome-se-lhe compromisso. Transitada em julgado, arquivem-se os autos. Palmas, 05 de 
fevereiro de 2021. NELSON COELHO FILHO-Juiz de Direito. 
 
AUTOS N.º 0045010-74.2018.8.27.2729 
Ação: Interdição 
Requerentes: SUELY SOUSA SILVA e EZEQUIEL RODRIGUES DA CRUZ 
Requerido: GABRIEL RODRIGUES DA SILVA 
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SENTENÇA: “(...) DESTA FORMA, tendo em vista o laudo emitido pela Junta Médica Oficial do Poder Judiciário Estadual, 
corroborado pela impressão pessoal colhida na entrevista, confirmando a decisão do Evento 14, decreto a interdição de 
GABRIEL RODRIGUES DA SILVA, brasileiro, solteiro, nascido em 11.08.1998, portador do RG nº 1.283.287 SSP-TO, inscrito no 
CPF sob o nº 059.065.021-14, filho de Ezequiel Rodrigues da Cruz e Suely Sousa Silva, nomeando-se seus curadores, sob 
compromisso, seus genitores, qualificado nos autos, limitando o exercício da curatela aos atos da vida civil de natureza 
patrimonial e negocial. Prestado compromisso, os curadores estarão, desde logo, aptos ao exercício pleno da curatela, pois a 
dispenso da especialização de hipoteca legal. Ciente os curadores provisórios de que não poderão dispor dos bens móveis e 
imóveis do interditando sem prévia autorização judicial (CC, arts. 1.748, IV e 1.750), bem como que deverão prestar contas 
anualmente de todas as despesas realizadas com eventuais proventos de aposentadoria ou benefícios do mesmo (art. 84, §4º da 
Lei n. 13.146/2015 - Estatuto da Pessoa com Deficiência). Expeça-se mandado para o registro da sentença no ofício competente, 
devendo ainda ser publicada conforme determina o § 3º do art. 755 do CPC/2015. Custas sobrestadas na forma do art. 98, § 3º, 
do CPC/2015. Sem honorários. P.R.I. Tomem-se-lhes compromisso. Transitada em julgado, arquivem-se os autos. Palmas, 25 
de fevereiro de 2021.  NELSON COELHO FILHO-Juiz de Direito. 
 
AUTOS N.º 0022491-71.2019.8.27.2729 
Ação: Curatela 
Requerente: LIDIA SOARES EVANGELISTA 
Requerida: ROSICLEIA SOARES RIBEIRO 
SENTENÇA: “(...) DESTA FORMA, tendo em vista o laudo emitido pela Junta Médica Oficial do Poder Judiciário Estadual, 
corroborado pela impressão pessoal colhida na entrevista, confirmando a decisão do evento 45, decreto a interdição de 
ROSICLEIA SOARES RIBEIRO, brasileira, união estável, nascida em 12.09.1987, portadora do RG nº 856.572 SSP-TO 2ª Via, 
inscrita no CPF sob o nº 018.593.881-75, filha de Benito Alves Ribeiro e Lidia Soares Ribeiro, nomeando-se sua curadora, sob 
compromisso, sua genitora LIDIA SOARES EVANGELISTA, qualificada nos autos, limitando o exercício da curatela aos atos da 
vida civil de natureza patrimonial e negocial. Prestado compromisso, a curadora estará, desde logo, apto ao exercício pleno da 
curatela, pois a dispenso da especialização de hipoteca legal. Ciente a curadora provisória de que não poderá dispor dos bens 
móveis e imóveis da interditanda sem prévia autorização judicial (CC, arts. 1.748, IV e 1.750), bem como que deverá prestar 
contas anualmente de todas as despesas realizadas com os proventos de aposentadoria do mesmo (art. 84, §4º da Lei n. 
13.146/2015 - Estatuto da Pessoa com Deficiência). Expeça-se mandado para o registro da sentença no ofício competente, 
devendo ainda ser publicada conforme determina o § 3º do art. 755 do CPC/2015. Custas sobrestadas na forma do art. 98, § 3º, 
do CPC/2015. Sem honorários. Intime-se a curadora, todavia, para prestar as devidas contas, conforme determinado na decisão 
do evento 45, sob pena de serem adotadas as medidas pertinentes ao caso. P.R.I. Tome-se-lhe compromisso. Transitada em 
julgado, arquivem-se os autos. Palmas, 18 de fevereiro de 2021. NELSON COELHO FILHO-Juiz de Direito. 
 
AUTOS N.º 0006484-04.2019.8.27.2729 
Ação: Interdição 
Requerente: TEREZA ANTUNES SANTOS 
Requerido: ADRIANO ANTUNES SANTOS 
SENTENÇA: “(...)DESTA FORMA, tendo em vista o laudo emitido pela Junta Médica Oficial do Poder Judiciário Estadual, 
corroborado pela impressão pessoal colhida na entrevista, confirmando a decisão do Evento 05, decreto a interdição de 
ADRIANO ANTUNES SANTOS, brasileiro, solteiro, nascido em 14.05.1994, portador do RG nº 910.509 SSP-TO 2ª Via, inscrito 
no CPF sob o nº 021.308.061-39, filho de Raimundo da SIlva Santos e Tereza Antunes Santos, nomeando-se seu curador, sob 
compromisso, sua genitora TEREZA ANTUNES SANTOS, qualificado nos autos, limitando o exercício da curatela aos atos da 
vida civil de natureza patrimonial e negocial. Prestado compromisso, o curador estará, desde logo, apto ao exercício pleno da 
curatela, pois a dispenso da especialização de hipoteca legal. Ciente a curadora provisória de que não poderá dispor dos bens 
móveis e imóveis do interditando sem prévia autorização judicial (CC, arts. 1.748, IV e 1.750), bem como que deverá prestar 
contas anualmente de todas as despesas realizadas com eventuais proventos de aposentadoria ou benefícios do mesmo (art. 
84, §4º da Lei n. 13.146/2015 - Estatuto da Pessoa com Deficiência). Expeça-se mandado para o registro da sentença no ofício 
competente, devendo ainda ser publicada conforme determina o § 3º do art. 755 do CPC/2015. Custas sobrestadas na forma do 
art. 98, § 3º, do CPC/2015. Sem honorários. P.R.I. Tome-se-lhe compromisso. Transitada em julgado, arquivem-se os autos. 
Palmas, 18 de fevereiro de 2021. NELSON COELHO FILHO-Juiz de Direito. 
 
AUTOS N.º 0027567-13.2018.8.27.2729 
Ação: Curatela 
Requerente: CREUZA FERREIRA DO NASCIMENTO 
Requerida: JOVENTINO FERREIRA DO NASCIMENTO 
SENTENÇA: “(...) DESTA FORMA, tendo em vista o laudo emitido pela Junta Médica Oficial do Poder Judiciário Estadual, 
corroborado pela impressão pessoal colhida na entrevista, confirmando a decisão do Evento 05, decreto a interdição de 
JOVENTINO FERREIRA DO NASCIMENTO, brasileiro, solteiro, nascido em 10.07.1960, portador do RG nº 829.324 SSP-TO, 
inscrito no CPF sob o nº 023.894.271-62, filho de João Amâncio Ferreira e isabel Ferreira do Nascimento, nomeando-se seu 
curador, sob compromisso, sua irmã CREUZA FERREIRA DO NASCIMENTO, qualificada nos autos, limitando o exercício da 
curatela aos atos da vida civil de natureza patrimonial e negocial. Prestado compromisso, a curadora estará, desde logo, apta ao 



ANO XXXIII-DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 5031 PALMAS-TO, QUINTA-FEIRA, 26 DE AGOSTO DE 2021 13 

 

 
 

exercício pleno da curatela, pois a dispenso da especialização de hipoteca legal. Ciente a curadora provisória de que não poderá 
dispor dos bens móveis e imóveis do interditando sem prévia autorização judicial (CC, arts. 1.748, IV e 1.750), bem como que 
deverá prestar contas anualmente de todas as despesas realizadas com eventuais proventos de aposentadoria ou benefícios do 
mesmo (art. 84, §4º da Lei n. 13.146/2015 - Estatuto da Pessoa com Deficiência). Expeça-se mandado para o registro da 
sentença no ofício competente, devendo ainda ser publicada conforme determina o § 3º do art. 755 do CPC/2015. Custas 
sobrestadas na forma do art. 98, § 3º, do CPC/2015. Sem honorários. P.R.I. Tome-se-lhe compromisso. Transitada em julgado, 
arquivem-se os autos. Palmas, 25 de fevereiro de 2021. NELSON COELHO FILHO-Juiz de Direito. 
 
AUTOS N.º 0005230-93.2019.8.27.2729 
Ação: Interdição 
Requerentes: SEBASTIÃO BARREIRA AMORIM 
Requerido: JOSE BARREIRA DE AMORIM 
SENTENÇA: “(...)DESTA FORMA, tendo em vista o laudo emitido pela Junta Médica Oficial do Poder Judiciário Estadual, 
corroborado pela impressão pessoal colhida na entrevista, confirmando a decisão do Evento 05, decreto a interdição de JOSÉ 
BARREIRA DE AMORIM, brasileiro, divorciado, nascido em 22.12.1940, portador do RG nº 108.802/SSP-DF, filho de Nicolau 
Barreira de Macedo e Adalgina Alves de Amorim, nomeando-se curador, sob compromisso, seu irmão SEBASTIÃO BARREIRA 
DE AMORIM, qualificado na inicial, limitando o exercício da curatela aos atos da vida civil de natureza patrimonial e negocial. 
Prestado compromisso, o curador estará, desde logo, apto ao exercício pleno da curatela, pois o dispenso da especialização de 
hipoteca legal. Expeça-se mandado para o registro da sentença no ofício competente, devendo ainda ser publicada conforme 
determina o § 3º do art. 755 do CPC/2015. Custas e emolumentos sobrestados na forma do art. 98, § 3º, do CPC/2015. Sem 
honorários. P.R.I. Tome-se-lhe compromisso. Transitada em julgado, arquivem-se os autos. Palmas, 12 de fevereiro de 2021. 
NELSON COELHO FILHO-Juiz de Direito. 
 
AUTOS N.º 0011297-40.2020.8.27.2729 
Ação: Interdição 
Requerentes: JOSÉ VISCONDE DE OLIVEIRA FILHO, KÁTIA CIDONIA BARROS NEGRE, MARIA GORETE NEGRE RAMOS 
CAIADO e WIRTA DE OLIVEIRA NEGRE 
Requerida: MARIA DULCE BARROS NEGRE 
SENTENÇA: “(...)Desta forma, tendo em vista o relatório médico incluso nos autos (Evento 15 – LAU5), firmado pela médica 
geriátrica Dra. Etiene Almeida, que se mostra suficiente para formar juízo de convencimento deste Julgador, confirmando a 
decisão do Evento 04, decreto a interdição de MARIA DULCE BARROS NEGRE, brasileira, divorciada, aposentada, nascida em 
13.07.1934, filha de Raimundo Nonato Barros e Quintiliana Ferreira Barros, inscrita no CPF sob o nº 457.505.211-68, nomeando-
se sua curadora, sob compromisso, sua filha MARIA GORETE NEGRE RAMOS CAIADO, qualificada na inicial, limitando o 
exercício da curatela aos atos da vida civil de natureza patrimonial e negocial. Prestado compromisso, a curadora estará, desde 
logo, apta ao exercício pleno da curatela, pois o dispenso da especialização de hipoteca legal. Expeça-se mandado para o 
registro da sentença no ofício competente, devendo ainda ser publicada conforme determina o § 3º do art. 755 do 
CPC/2015.Custas já recolhidas. Sem honorários. P.R.I. Tome-se-lhe compromisso. Transitada em julgado, arquivem-se os autos. 
Palmas, 29 de setembro de 2020.  NELSON COELHO FILHO-Juiz de Direito. 
 
AUTOS N.º 0000714-30.2019.8.27.2729 
Ação: Interdição 
Requerentes: ELMA DO SOCORRO PARREÃO DE FREITAS e ELZA REGINA PARREÃO DE FREITAS 
Requerido: ENEAS LOPES DE FREITAS 
SENTENÇA: “(...) DESTA FORMA, tendo em vista o laudo emitido pela Junta Médica Oficial do Poder Judiciário Estadual, 
corroborado pela impressão pessoal colhida na entrevista, decreto a interdição de ENEAS LOPES DE FREITAS, brasileiro, viúvo, 
nascido em 15.03.1927, portador do RG nº 490.255 SSP-PA, filho de Leonidas Pires de Freitas e Eulalia Ferreira Torres, 
nomeando-se suas curadoras, sob compromisso, suas filhas ELMA DO SOCORRO PARREÃO DE FREITAS e ELZA REGINA 
PARREÃO DE FREITAS, qualificadas nos autos, limitando o exercício da curatela aos atos da vida civil de natureza patrimonial e 
negocial. Prestado compromisso, as curadoras estarão, desde logo, aptas ao exercício pleno da curatela, pois as dispenso da 
especialização de hipoteca legal. Expeça-se mandado para o registro da sentença no ofício competente, devendo ainda ser 
publicada conforme determina o § 3º do art. 755 do CPC/2015. Custas finais pelas requerentes. Sem honorários. P.R.I. Tome-se-
lhe compromisso. Transitada em julgado, arquivem-se os autos. Palmas, 18 de março de 2020. NELSON COELHO FILHO-Juiz 
de Direito. 
 
AUTOS N.º 0048030-73.2018.8.27.2729 
Ação: Interdição 
Requerente: LUCIÉLIA DE AQUINO RAMOS 
Requerida: MARIA ODETE RAMOS 
SENTENÇA: “(...)DESTA FORMA, tendo em vista o laudo emitido pela Junta Médica Oficial do Poder Judiciário Estadual, 
corroborado pela impressão pessoal colhida na entrevista, decreto a interdição de MARIA ODETE RAMOS, brasileira, viúva, 
nascida em 10.01.1944, portadora do RG nº 526.866 SSP/GO, filha de Eldipio Mariano de Carvalho e Clarinda Maria de Jesus, 
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nomeando-se sua curadora, sob compromisso, sua filha LUCIELIA DE AQUINO RAMOS, qualificada nos autos, limitando o 
exercício da curatela aos atos da vida civil de natureza patrimonial e negocial. Prestado compromisso, a curadora estará, desde 
logo, apto ao exercício pleno da curatela, pois a dispenso da especialização de hipoteca legal. Expeça-se mandado para o 
registro da sentença no ofício competente, devendo ainda ser publicada conforme determina o § 3º do art. 755 do CPC/2015. 
Custas sobrestadas na forma do art. 98, § 3º, do CPC/2015. Sem honorários. P.R.I. Tome-se-lhe compromisso. Transitada em 
julgado, arquivem-se os autos. Palmas, 13 de maio de 2020. NELSON COELHO FILHO-Juiz de Direito. 
 
AUTOS N.º 0011275-16.2019.8.27.2729 
Ação: Interdição 
Requerente: ROSA VILARINHO FERREIRA COSTA 
Requerido: RONALDO CEQUEIRA VILARINHO FILHO 
SENTENÇA: “(...) DESTA FORMA, tendo em vista o laudo emitido pela Junta Médica Oficial do Poder Judiciário Estadual, 
corroborado pela impressão pessoal colhida na entrevista, confirmando a decisão do evento 10, decreto a interdição de 
RONALDO CEQUEIRA VILARINHO FILHO, brasileiro, solteiro, nascida em 07.09.2000, portador do RG nº 1.091.526 SSP-TO 2ª 
Via, filho de Ronaldo Vilarinho Ferreira e Gesimar Pinto de Cerqueira Vilarinho, nomeando-se sua curadora, sob compromisso, 
sua tia ROSA VILARINHO FERREIRA COSTA, qualificada nos autos, limitando o exercício da curatela aos atos da vida civil 
de natureza patrimonial e negocial. Prestado compromisso, a curadora estará, desde logo, apto ao exercício pleno da curatela, 
pois a dispenso da especialização de hipoteca legal. Ciente a curadora de que não poderá dispor dos bens móveis e imóveis do 
interditando sem prévia autorização judicial (CC, arts. 1.748, IV e 1.750), bem como que deverá doravante prestar contas 
anualmente de todas as despesas realizadas com eventuais proventos de aposentadoria ou benefícios do mesmo (art. 84, §4º da 
Lei n. 13.146/2015 - Estatuto da Pessoa com Deficiência). Tome-se-lhe o compromisso. Expeça-se mandado para o registro da 
sentença no ofício competente, devendo ainda ser publicada conforme determina o § 3º do art. 755 do CPC/2015. Custas 
sobrestadas na forma do art. 98, § 3º, do CPC/2015. Sem honorários. P.R.I. Tome-se-lhe compromisso. Transitada em julgado, 
arquivem-se os autos. Palmas, 23 de abril de 2021. NELSON COELHO FILHO-Juiz de Direito. 
 
AUTOS N.º 5000874-77.2013.827.2729 
Ação: Interdição 
Requerente: KATIA DE CASTRO 
Requerido: MATEUS DE CASTRO VITORIANO 
SENTENÇA: “(...) DESTA FORMA, tendo em vista o laudo emitido pela Junta Médica Oficial do Poder Judiciário Estadual, 
corroborado pela impressão pessoal colhida no interrogatório, decreto a interdição de MATEUS DE CASTRO VITORIANO, 
brasileiro, solteiro, nascido em 22.11.1994, portador do RG nº 7888811 SSP-PA, filho de Iran Vitoriano Silva e Katia de Castro, 
declarando-o absolutamente incapaz de exercer pessoalmente os atos da vida civil, na forma do artigo 3º, II do Código Civil e, de 
acordo com o que dispõe o parágrafo único do artigo 1.183 do CPC, nomeio-lhe curadora, sob compromisso, sua genitora KATIA 
DE CASTRO, qualificada na inicial. Prestado compromisso, a curadora estará desde logo, apta ao exercício pleno da curatela, 
pois a dispenso da especialização de hipoteca legal. Expeça-se mandado para o registro da sentença no ofício competente, 
devendo ainda ser publicada no Diário da Justiça (art. 1.184 do CPC). Sem custas e honorários. P.R.I. Tome-se-lhe 
compromisso. Transitada em julgado, arquivem-se os autos. Palmas, 07 de outubro de 2013. NELSON COELHO FILHO-Juiz de 
Direito. 
 

Vara de cartas precatórias, falências e concordatas 

Intimações aos advogados 
INTIMAÇÃO AO ADVOGADO 
Fica a parte interessada por seu advogado, intimada do ato processual abaixo: 
Carta Precatória nº. 0031169-07.2021.8.27.2729 
Chave Processo: 25191383121 
Deprecante: 17ª Vara Cível da Comarca do Curitiba - PR 
Ação: Procedimento Comum 
Nº de origem: 0003758-65.2020.8.16.0001 
Requerente: Francieli Goulard Leite e Rodrigo Backes 
Advogado: Alexandre Minor Uema - OAB/PR. 40.319 
Requerido: Five Senses Resort Palmas – SPE Ltda 
INTIMAÇÃO: Fica a parte interessada através de seu advogado, intimada para no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o 
pagamento das custas devidas na carta precatória, nos termos do despacho lançado no evento 04 da Carta Precatória 
acima indicada, sob pena de baixa.   
 

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

EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 



ANO XXXIII-DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 5031 PALMAS-TO, QUINTA-FEIRA, 26 DE AGOSTO DE 2021 15 

 

 
 

Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da 
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc - nº 50383488220138272729 que lhe move 
A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL fica o executado PAULO ALVES BALBINO ,CNPJ/CPF nº 001.008.361-86,INTIMADO para, 
caso queira, no prazo de 30 (trinta) dias para a interposição dos respectivos embargos. Eu___ Wagner Ferreira Marinho, 
Escrivão Judicial, o digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, data certificada pelo sistema. (AS) Wagner Ferreira 
Marinho – Escrivão - Mat. 22665. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da 
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc - nº 50011297420098272729 que lhe move 
A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL fica o executado CLEBER BARROS DA CRUZ ,CNPJ/CPF nº 903.923.451-53 ,INTIMADO 
para, caso queira, no prazo de 30 (trinta) dias para a interposição dos respectivos embargos. Eu___ Wagner Ferreira Marinho, 
Escrivão Judicial, o digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, data certificada pelo sistema. (AS) Wagner Ferreira 
Marinho – Escrivão - Mat. 22665. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da 
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 00505048020198272729 que lhe move 
A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica a executada: DIRCEU DOMINGOS PARENTE NUNES   ,CNPJ/CPF nº: 82760756149 
,INTIMADO para, caso queira, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do Art. 854, § 3º, I e II, do CPC, comprovar nos autos que 
as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade excessiva, conforme extrato em 
anexo. Transcorrido o prazo supracitado sem que haja qualquer manifestação da parte Executada, dar-se-á início ao prazo de 30 
(trinta) dias para a interposição dos respectivos embargos Eu_____ Wagner Ferreira Marinho, Escrivão Judicial, o digitei e assino 
por determinação judicial. Palmas – TO, 06 agosto de 2021. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da 
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc - nº 00395926320158272729 que lhe move 
A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL fica o executado ANISIO ALVES DOS SANTOS,CNPJ/CPF nº 066.175.305-00 e sua 
cônjuge: Calurinha de Almeida Santos, INTIMADOS para, caso queira, no prazo de 30 (trinta) dias para a interposição dos 
respectivos embargos. Eu___ Wagner Ferreira Marinho, Escrivão Judicial, o digitei e assino por determinação judicial. Palmas – 
TO, data certificada pelo sistema. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 22665. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da 
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc - nº 00294838220188272729 que lhe move 
A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL fica o executado MULTI - SPLIT COMERCIO DE AR CONDICIONADO - EIRELI  ,CNPJ/CPF 
nº 15659036000159,INTIMADO para, caso queira, no prazo de 30 (trinta) dias para a interposição dos respectivos embargos. 
Eu___ Wagner Ferreira Marinho, Escrivão Judicial, o digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, data certificada 
pelo sistema. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 22665. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da 
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc - nº 00022537020158272729 que lhe move 
A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL fica o executado JUSCELINO COELHO DE SOUSA ,CNPJ/CPF nº:00.278.987/0001-00 e o 
sócio : JUSCELINO COELHO DE SOUSA , ,CNPJ/CPF nº: 149.537.223-53 ,INTIMADOS para, caso queira, no prazo de 30 
(trinta) dias para a interposição dos respectivos embargos. Eu___ Wagner Ferreira Marinho, Escrivão Judicial, o digitei e assino 
por determinação judicial. Palmas – TO, data certificada pelo sistema. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 22665. 
 

Editais de citações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do requerido: ABRAAO SOUSA FERREIRA, CPF/CNPJ: 02432855230, com endereço 
incerto e não sabido, para, querendo, CONTESTAR a lide, no prazo legal, sob pena de revelia e confissão, presumindo-se como 
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verdadeiros os fatos articulados na inicial, bem como para que tome conhecimento da existência do PROCEDIMENTO COMUM 
CÍVEL – Autos Eletrônico - e-Proc – 00336334820148272729, que lhe move JARBAS SARZEDA PINTO. 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 agosto de 2021. 
(AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 

Editais de citações com prazo de 30 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do sócio coobrigado: COMIBRAS LITORAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, 
CPF/CNPJ: 03.443.434/0001-54, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência 
da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc – 00085895620168272729, 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). 
J-37/2016, inscrita em: 06/01/2016, referentes ao PROCON; cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era 
de R$ 12.207,17(doze mil duzentos e sete reais e dezessete 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, 17 de agosto de 2021. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 

PEIXE 
1ª escrivania criminal 

Às partes e aos advogados 
INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA  
  
EXECUÇÃO PENAL 5000009-92.2020.8.27.2734 
CONDENADO: DIOMAR RODRIGUES DE JESUS 
Atendendo à determinação judicial, INTIMO  o condenado DIOMAR RODRIGUES DE JESUS, brasileiro, solteiro, auxiliar de 
serviços agropecuários, filho de Dorinha Rodrigues da Silva jesus e Manoel Adão de Jesus, nascido aos 25/05/1979, natural de 
Paranã-TO, portador do RG nº 663-178 – 2ª via - SSP/TO, CPF nº 000.881.871-10, atualmente em lugar incerto e não sabido, da 
audiência admonitória designada para o dia 24 de setembro de 2021, às 10h40. No referido dia e horário, o link será aberto pelo 
Conciliador Judicial, Antônio Soares de Souza, contato telefônico: (63) 98494-2446. Fica autorizado o comparecimento físico ao 
Fórum dos participantes que não dispuserem dos recursos necessários à inquirição virtual ou por possuírem grande dificuldade 
de manejar os softwares/aplicativos e entender as instruções de uso. Dado e passado nesta Cidade de Peixe /TO, aos 26 de 
agosto de 2021. Eu, Caroline Costa Nazareno Adachi - Técnica Judiciária, o digitei e fiz inserir. 
 

PORTO NACIONAL 
2ª vara criminal 

Editais de citações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 ANOS 
AUTOS Nº 00142629820198272737 
Ação: AÇÃO PENAL  
Autor: Ministério Público do Estado do Tocantins 
Ré(u): GUILHERME PINTO BARROSA 
A DRA UMBELINA LOPES PEREIRA , MM Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal e Execuções Penais, Comarca de Porto Nacional, 
Estado do Tocantins, na forma da lei etc. FAZ SABER a todos os que o presente edital virem, ou dele tiverem conhecimento, que 
neste Juízo corre em seus trâmites legais os Autos de Ação Penal 00142629820198272737,  que a Justiça Pública desta 
Comarca, como autora, move contra o(a)(s) acusado(a)(s) VITOR AQUINO BORGES, brasileiro, solteiro, estudante, nascido aos 
02 de setembro de 1998, natural de Porto Nacional que fica(m) CITADO(S) para, no prazo de 15 (quinze) dias, responder(em) à 
acusação, por escrito, consistente de defesa prévia e exceções, podendo argüir preliminares e invocar todas as razões de 
defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas que pretende produzir e arrolar testemunhas, nos termos da 
denúncia extraída dos autos de Ação Penal nº 00142629820198272737, que a Justiça Pública, como autora, move contra o(s) 
mesmo(s), e na qual se acha(m) denunciado(s) como incurso(s) nas sanções do artigo 157, §2º, incisos I e II, do Código 
Penal. Devendo constituir advogado para promover sua defesa, não apresentando, será nomeado Defensor Público. E, como 
não foi(ram) encontrado(s) para ser(em) citado(s) pessoalmente, fica(m) citado(s) pelo presente, a fim de ser(em) interrogado(s) 
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e se ver(em) processar, promover(em) sua(s) defesa(s) e ser(em) notificado(s) dos ulteriores termos do processo, a que 
deverá(ão) comparecer, sob pena de revelia. Para conhecimento de todos é passado o presente edital. Dado e passado nesta 
cidade e Comarca de Porto Nacional, Estado do Tocantins, aos 26 de agosto de 2021. Umbelina Lopes Pereira- Juiza de Direito. 
 

TAGUATINGA 
1ª escrivania cível 

Editais de citação 
ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80 Nº 0000554-07.2021.8.27.2738/TO  
AUTOR: IDALIA SOUZA LIMA COSTA 
ÉU: JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DE TAGUATINGA 
EDITAL Nº 2977011 PRAZO: 15 (QUINZE) DIAS 
FINALIDADE: CITAR eventuais terceiros interessados para tomar conhecimento da presente Ação, e, querendo, contestá-la no 
prazo de 15 (quinze) dias.  DESPACHO: "I. 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.II. RECEBO o pedido de levantamento de valores, por se tratar de 
procedimento de jurisdição voluntária.III. Expeça-se ofício ao Banco do Brasil e ao INSS para que informe a este juízo se há 
contas e valores em nome do falecido Augusto Pereira Costa. Prazo: 10 dias.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 CASTRO Juiz de Direito" Taguatinga/TO, 17 de junho de 2021 
  

WANDERLÂNDIA 
1ª escrivania criminal 

Editais de intimações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE AUDIÊNCIA 
Ao Excelentíssimo Senhor José Carlos Ferreira Machado, Juíz de Direito da Única Vara Criminal da Comarca de 
Wanderlândia, Estado do Tocantins, na forma da Lei, etc..Faz saber a todos os que o presente edital virem, ou dele tiverem 
conhecimento, que neste Juízo corre seus trâmites legais, um processo crime, de autos de AÇÃO PENAL, Nº 5000511-
54.2013.827.2741, tendo como ré: MARIA SÍLVIA GONÇALVES CAMILO, brasileira, natural de Fernandópolis-SP, nascida aos 
19/02/1982, filha de José Carlos Camilo e Maria Gonçalves da Silva Camilo, residente em local incerto e não sabido; Para que 
fique INTIMADA pelo presente, do inteiro teor do dispositivo do despacho no evento 199, a seguir transcrito: Designo audiência 
de Instrução e Julgamento para o dia 21 de setembro de 2021 às 17h00min. por meio de VIDEOCONFERÊNCIA, conforme 
decisão evento 123. Devendo as partes no ato da intimação (preferencialmente) ou no prazo de 05 dias, fornecer o número de 
telefone com WhatsApp e/ou email.  Sem prejuízo, no dia e hora marcados da audiência, o servidor com atuação junto ao Fórum 
desta Comarca ficará responsável em fornece-lhes o link de acesso à sala virtual, através dos meios informados (número de 
telefone, WhatsApp e/ou email). Para conhecimento de todos é passado o presente 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 seis dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte um 26/08/2021). 

Ana Martins da Rocha Silva  
Escrivã Respondendo 

SEÇÃO ADMINISTRATIVA 

PRESIDÊNCIA 
Decretos 

Decreto Judiciário Nº 453, de 26 de agosto de 2021 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso das atribuições legais e regimentais e 
fundamentais; 
CONSIDERANDO a necessidade de serem adotadas providências referentes à migração dos feitos das Varas Cíveis da 
Comarca de Palmas para a plataforma da Secretaria Judicial Unificada; 
CONSIDERANDO  o contido no SEI n. 21.0.000002553-1,  
RESOLVE: 
Art. 1º Suspender os prazos judiciais no âmbito das Varas Cíveis da Comarca de Palmas, no período compreendido entre 30 de 
agosto a 03 de setembro de 2021. 
Parágrafo único. O disposto no caput deste artigo não se aplica às audiências previamente designadas para o período. 
Art. 2º No período entre 30 de agosto a 03 de setembro de 2021 haverá expediente normal para todos os magistrados e 
servidores. 
Art. 3º Este Decreto Judiciário entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 
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Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 
Presidente 

 

Portarias 
PORTARIA FÉRIAS Nº 1129/2021, de 25 de agosto de 2021 

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

RESOLVE: 
Art. 1º Fica o magistrado Marcello Rodrigues de Ataides autorizado a usufruir suas férias no período de 27/09 a 

26/10/2021, referentes ao exercício de 2021.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Desembargador JOAO RIGO GUIMARAES 
Presidente 

 
Portaria Nº 2037, de 25 de agosto de 2021 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e regimentais, 
CONSIDERANDO a necessidade de subsidiar a Diretoria do Centro de Comunicação Social na execução técnica do Contrato nº 114/2021; 
CONSIDERANDO o contido no processo SEI nº  19.0.000035319-4; 
RESOLVE: 
Art. 1º Fica instituído Grupo de Trabalho para subsidiar a Diretoria do Centro de Comunicação Social na execução técnica do Contrato nº 
114/2021, composto pelos seguintes membros:  
I - Desembargador Pedro Nelson de Miranda Coutinho, coordenador; 
II - juiz auxiliar da Presidência Manuel de Faria Reis Neto; 
III - juiz Milton Lamenha de Siqueira - ASMETO; 
IV - José Sebastião Pinheiro de Souza - Diretor do Centro de Comunicação Social; 
V - Jonas Demóstene Ramos - Diretor Geral; 
VI - Pâmela da Rocha Pires - DIJUD; 
VII - Roberto Carlos Pires - ESMAT; 
VIII - Valdeir Gomes Santana - DIFIN; 
IX - Delegada de Polícia Milena Santana de Araújo Lima - NIS; 
X - Kézia Reis de Souza - CGJUS; 
XI - Leonardo Silvério de Souza Almeida - CGJUS; 
XII- Afrânio Vilar Freire de Carvalho - CGJUS; 
XIII - Adriana Santana Sales - DIGEP; 
XIV - Paulo Vitor Gutierrez de Oliveira - DIADM; 
XV - Carolina Valoes das Neves - DINFR; 
XVI - Major QOPM Kelson Silva de Castro - ASMIL; 
XVII - Agnes Souza da Rosa - COGES; 
XVIII - Monielle Guerra Justino - DIGER; 
XIX - Marcelo Santos Cardoso - CECOM; 
XX - Henryque Cerqueira Vasconcelos - CECOM; 
XXI - Igor Caetano Matuoca - CECOM; 
XXII - Rondinelli Ribeiro Moreira - CECOM; 
XXIII - Abelson Oliveira Ribeiro Filho - CECOM; 
XXIV - Glês Cristina do Nascimento - CECOM; 
XXV - Cristiano Machado Santos - CECOM; 
XXVI - Dalliana de Souza Correia Medeiros - CECOM; e 
XXVII - Alice Carla de Sousa Sétubal - DTINF. 
§ 1º As reuniões do Grupo de Trabalho serão secretariadas por representante do CECOM, designado pelo presidente da respectiva reunião. 
§ 2º O Coordenador do Grupo de Trabalho, em suas ausências, afastamentos e/ou impedimentos legais, será substituído pelos demais 
membros, seguindo a ordem de designação. 
Art. 2º Fica revogada a Portaria nº 1956/2021 - PRESIDÊNCIA/ASPRE, de 13 de agosto de 2021. 
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 
Presidente 
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Portaria Nº 2044, de 26 de agosto de 2021 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e regimentais, 
CONSIDERANDO o disposto na Resolução TJTO nº 2, de 22 de fevereiro de 2013, c/c a Instrução Normativa nº 7, de 09 de 
março de 2020, bem como o contido no processo SEI nº 21.0.000004004-2; 
RESOLVE: 
Art. 1º O art. 1º da Portaria n. 869/2021 - PRESIDÊNCIA/ASPRE, de 09 de abril de 2021, passa a vigorar com a seguinte 
redação: 
"Art. 1º Autorizar a atuação do Núcleo de Apoio às Comarcas para, em regime de mutirão, auxiliar o 1º Juizado Especial Cível e 
Criminal da Comarca de Araguaína, na realização de julgamentos, decisões e despachos, bem como na realização de atos 
cartorários, pelo prazo de 90 (noventa) dias." (NR) 
Art. 2º  Prorrogar, ad referendum do Tribunal Pleno, por 90 (noventa) dias, a contar de 08 de julho de 2021, os efeitos da Portaria 
n. 869/2021 - PRESIDÊNCIA/ASPRE, de 09 de abril de 2021. 
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 
Presidente 

 
Portaria Nº 2045, de 26 de agosto de 2021 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e regimentais, 
CONSIDERANDO o disposto na Resolução TJTO nº 2, de 22 de fevereiro de 2013, c/c a Instrução Normativa nº 7, de 09 de 
março de 2020, bem como o contido no processo SEI nº 21.0.000004504-4; 
RESOLVE: 
Art. 1º O art. 1º da Portaria n. 984/2021 - PRESIDÊNCIA/ASPRE, de 22  de abril de 2021, passa a vigorar com a seguinte 
redação: 
"Art. 1º  Autorizar a atuação do Núcleo de Apoio às Comarcas para, em regime de mutirão, auxiliar as 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª e 6ª Varas 
Cíveis da Comarca de Palmas, no julgamento, decisões e despachos dos processos abarcados pelas Metas 01 e 02 do CNJ, 
cujas classes processuais estejam discriminadas nas Portarias n.º 2036 ASPRE, de 27 de outubro de 2021 e n.º 2106, de 06 de 
novembro de 2020, além da prática de atos cartorários, pelo prazo de 90 (noventa) dias." (NR) 
Art. 2º  Prorrogar, ad referendum do Tribunal Pleno, por 90 (noventa) dias, a contar de 21 de julho de 2021, os efeitos da Portaria 
n. 984/2021 - PRESIDÊNCIA/ASPRE, de 22  de abril de 2021. 
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 
Presidente 

 
Portaria Nº 2052, de 26 de agosto de 2021 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e considerando 
o disposto no art. 137 da Lei Complementar nº 10, de 11 de janeiro de 1996, c/c art. 12, § 1º, II, do Regimento Interno desta 
Corte, 
RESOLVE: 
Art. 1º Designar, ad referendum do Tribunal Pleno, o magistrado Elias Rodrigues dos Santos, titular da 2ª Vara Cível da Comarca 
de Porto Nacional, para, sem prejuízo de suas funções, responder pela Diretoria do Foro daquela Comarca. 
Art. 2º Revogar a Portaria nº 208, de 6 de fevereiro de 2019. 
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 
Presidente 

 
Portaria Nº 2054, de 26 de agosto de 2021 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e regimentais, 
RESOLVE: 
Art. 1º Prorrogar, até 30/09/2021, os efeitos da Portaria nº. 1396, de 07 de junho de 2021, que constituiu Grupo de Trabalho, no 
âmbito do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, para finalidade de realizar estudo e elaborar Termo de Cooperação Técnica 
a fim de estabelecer e organizar a implementação do Núcleo de Atendimento Integrado - NAI junto aos Juizados da Infância e 
Juventude, bem como fornecer Atendimento Inicial Integrado aos adolescentes em conflito com a Lei, conforme Recomendação 
nº. 87 de 20 de janeiro de 2021, do Conselho Nacional de Justiça. 
Art. 2º  Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 
Presidente 

 



ANO XXXIII-DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 5031 PALMAS-TO, QUINTA-FEIRA, 26 DE AGOSTO DE 2021 20 

 

 
 

Termos de homologação 

PROCESSO 21.0.000003387-9 

INTERESSADO DSG 

ASSUNTO Aquisição de mudas, vasos e insumos 
 

 

Termo de Homologação Nº 57, de 24 de agosto de 2021 
Trata-se os presentes autos de procedimento licitatório de REGISTRO DE PREÇOS, o qual tem por objeto registar preços para 
o fornecimento de mudas regionais, insumos e arranjos artificiais, pelo período de 12 (doze) meses, conforme demanda e 
disponibilidade orçamentária, de acordo com especificações e quantidades estabelecidas no Termo de Referência 256 DSG, 
presente no 3774246. 
Após os trâmites legais, foi publicado o Aviso do Pregão Eletrônico 112/2021, conforme eventos 3826209, 3826211 e 3829730. 
Tendo em vista que a licitação foi realizada de acordo com as disposições da sua legislação de regência, qual seja, Lei 
10.520/2002, Decretos 10.024/2019 e 8.538/2015, Lei Complementar 123/2006, Decreto Judiciário 136/2014 e, subsidiariamente, 
Lei 8.666/93, bem como a classificação orçamentária (evento 3665372), e o Parecer da 
ASJUADMDG (evento 3872927), ACOLHO a sugestão proposta pelo Senhor Diretor-Geral (evento 3873090), ao tempo em que 
HOMOLOGO o PREGÃO ELETRÔNICO Nº 112/2021, conforme Ata da Sessão, Resultado por Fornecedor e Termo de 
Adjudicação presentes nos eventos 3865515, 3865526 e 3865529, respectivamente, o qual sagrou vencedora a 
empresa PINHEIRO & GASPARIN LTDA, inscrita sob o CNPJ 01.244.675/0001-49, pelo valor total de R$ 461.920,12 
(quatrocentos e sessenta e um mil novecentos e vinte reais e doze centavos), visando registar preços para o fornecimento 
de mudas regionais, insumos e arranjos artificiais, pelo período de 12 (doze) meses, conforme demanda e disponibilidade 
orçamentária, de acordo com especificações e quantidades estabelecidas no Termo de Referência 256 DSG, presente 
no 3774246. 
Por conseguinte, determino o encaminhamento dos autos sucessivamente à: 
1. ASPRE para a homologação perante o sistema COMPRASNET, extração de cópia do respectivo ato e juntada aos autos, bem 
assim publicação do Termo de Homologação; 
2. DCC para as providências relacionadas à formalização do instrumento contratual; e 
3. DIFIN para emissão da respectiva Nota de Empenho. 
Concomitantemente, à DIADM/DSG para ciência e acompanhamento. 
Cumpra-se. 

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 
Presidente 

 

DIRETORIA GERAL 
Decisões 

PROCESSO 21.0.000015590-7 

INTERESSADO DIADM, DSG 

ASSUNTO Coleta - Resíduos de Lâmpadas 

Decisão Nº 3474 / 2021 - PRESIDÊNCIA/DIGER/ASJUADMDG 
Cuidam os presentes autos de processo licitatório que tem por objeto a contratação de empresa especializada para coleta, 
transporte, processamento e destinação final de resíduos e rejeitos de lâmpadas fluorescentes compactas tubulares e lâmpadas 
quebradas. 
Tendo em vista a Informação prestada pela CCOMPRAS (evento 3861514), a reserva orçamentária (evento 3863909), bem 
como o Parecer da ASJUADMDG (evento 3874711), no exercício das atribuições conferidas pelo art. 1º, inciso IX, do Decreto 
Judiciário 99/2013 (Publicado no Diário de Justiça nº 3045, de 07/02/2013), APROVO o Projeto Básico (evento 3780776), ao 
tempo em que DISPENSO A LICITAÇÃO, em razão do valor, de acordo com o art. 24, inc. II, da Lei 8.666/93, para contratação 
da empresa SOLTENGE NORTE EIRELI, pelo valor total de R$ 5.273,00 (cinco mil duzentos e setenta e três reais), consoante 
proposta acostada ao evento 3861421. 
Por conseguinte, determino o encaminhamento dos autos sucessivamente à: 
1. SPADG para publicação desta Decisão; 
2. DCC para as providências referentes à formalização do instrumento contratual; e 
3. DIFIN para emissão da respectiva Nota de Empenho. 
Concomitante, à DIADM/DSG para ciência e acompanhamento. 
Cumpra-se. 

Jonas Demostene Ramos 
 Diretor Geral 

 

Portarias 
Portaria Nº 1995/2021 - PRESIDÊNCIA/DIGER/DIADM/DCC, de 19 de agosto de 2021 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais, 
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CONSIDERANDO o disposto no art. 67, §§ 1º e 2º da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993; 
CONSIDERANDO a necessidade de acompanhar e monitorar a execução de contratos celebrados entre o Tribunal de Justiça 
Tocantinense e fornecedores de bens e/ou serviços; 
CONSIDERANDO, ainda, o contrato nº 215/2021, referente ao Processo Administrativo 21.0.000004478-1, celebrado por este 
Tribunal de Justiça e a empresa Gente Seguradora SA, que tem por objeto a contratação de empresa especializada na prestação 
de serviços de seguro para a frota de veículos do Poder Judiciário do Estado do Tocantins. 
RESOLVE: 
Art. 1º. Designar o servidor Jhonne Araujo Miranda, matrícula nº 204861, como gestor do contrato nº 215/2021, e o 
servidor Acácio Lopes Lima, matrícula nº 185243, como substituto, para, nos termos do “caput” do artigo 67 da Lei nº. 8.666/93, 
conhecerem as obrigações mútuas previstas no instrumento de contratual, acompanhar e fiscalizar até a sua completa execução. 
Parágrafo único – Verificada a ocorrência de falta ou defeito na execução do contrato, o gestor notificará a contratada para 
regularização do apontamento, caso em que, não sendo atendido ou justificado, no prazo estabelecido, deverá informar à 
autoridade competente sobre o ocorrido, para fins de aplicação das penalidades. 
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Jonas Demostene Ramos 
 Diretor Geral 

 
Portaria Nº 1985/2021 - PRESIDÊNCIA/DIGER/DIADM/DCC, de 18 de agosto de 2021 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais, 
CONSIDERANDO o disposto no art. 67, §§ 1º e 2º da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993; 
CONSIDERANDO a necessidade de acompanhar e monitorar a execução de contratos celebrados entre o Tribunal de Justiça 
Tocantinense e fornecedores de bens e/ou serviços; 
CONSIDERANDO, ainda, o contrato nº 211/2021, referente ao Processo Administrativo 21.0.000001008-9, celebrado por este 
Tribunal de Justiça e a empresa Luda Pneus Ltda - EPP, que tem por objeto a aquisição de pneus novos para atender as 
demandas de manutenção dos veículos do Poder Judiciário do Estado do Tocantins. 
RESOLVE: 
Art. 1º. Designar o servidor Jhonne Araujo Miranda, matrícula nº 204861, como gestor do contrato nº 211/2021, e o 
servidor Acácio Lopes Lima, matrícula nº 185243, como substituto, para, nos termos do “caput” do artigo 67 da Lei nº. 8.666/93, 
conhecerem as obrigações mútuas previstas no instrumento de contratual, acompanhar e fiscalizar até a sua completa execução. 
Parágrafo único – Verificada a ocorrência de falta ou defeito na execução do contrato, o gestor notificará a contratada para 
regularização do apontamento, caso em que, não sendo atendido ou justificado, no prazo estabelecido, deverá informar à 
autoridade competente sobre o ocorrido, para fins de aplicação das penalidades. 
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Jonas Demostene Ramos 
 Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1390/2021, de 26 de agosto 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 2021/96260 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao servidor Francisco Carneiro da Silva, TÉCNICO JUDICIÁRIO, Matrícula 158148, o valor de R$ 
753,14, relativo ao pagamento de 4,5 (quatro e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 253,22, descontado o valor de R$ 386,35, 
conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Paraiso do Tocantins-TO, no 
período de 23/08/2021 a 27/08/2021, com a finalidade de realizar cadastramento dos bens apreendidos no Sistema Nacional de 
Bens Apreendidos – SNBA (CNJ), em virtude da mudança de imóvel na referida comarca.  

Art. 2º Conceder à servidora CEDIDA Marcia Vieira Barbosa, Matrícula 352671, o valor de R$ 753,14, relativo ao 
pagamento de 4,5 (quatro e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 253,22, descontado o valor de R$ 386,35, conforme determina 
o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Paraiso do Tocantins-TO, no período de 23/08/2021 
a 27/08/2021, com a finalidade de realizar cadastramento dos bens apreendidos no Sistema Nacional de Bens Apreendidos – 
SNBA (CNJ), em virtude da mudança de imóvel na referida comarca.  

Art. 3º Conceder à servidora CEDIDA Ana Carolina Borges Vieira de Araujo , Matrícula 355766, o valor de R$ 753,14, 
relativo ao pagamento de 4,5 (quatro e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 253,22, descontado o valor de R$ 386,35, conforme 
determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Paraiso do Tocantins-TO, no período de 
23/08/2021 a 27/08/2021, com a finalidade de realizar cadastramento dos bens apreendidos no Sistema Nacional de Bens 
Apreendidos – SNBA (CNJ), em virtude da mudança de imóvel na referida comarca.  

Art. 4º Conceder ao servidor CEDIDO Augusto Matheus Costantin, Matrícula 354053, o valor de R$ 753,14, relativo ao 
pagamento de 4,5 (quatro e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 253,22, descontado o valor de R$ 386,35, conforme determina 
o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Paraiso do Tocantins-TO, no período de 23/08/2021 
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a 27/08/2021, com a finalidade de realizar cadastramento dos bens apreendidos no Sistema Nacional de Bens Apreendidos – 
SNBA (CNJ), em virtude da mudança de imóvel na referida comarca.  

Art. 5º Conceder à servidora CEDIDA Izabella Martins Nunes Rodrigues, Matrícula 359407, o valor de R$ 753,14, 
relativo ao pagamento de 4,5 (quatro e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 253,22, descontado o valor de R$ 386,35, conforme 
determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Paraiso do Tocantins-TO, no período de 
23/08/2021 a 27/08/2021, com a finalidade de realizar cadastramento dos bens apreendidos no Sistema Nacional de Bens 
Apreendidos – SNBA (CNJ), em virtude da mudança de imóvel na referida comarca.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1391/2021, de 26 de agosto 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 2021/96379 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao servidor Mauricio Mathias de Pinho, TÉCNICO JUDICIÁRIO, Matrícula 118360, o valor de R$ 
49,34, relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 253,22, descontado o valor de R$ 77,27, conforme 
determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Paraiso do Tocantins-TO, no período de 
24/08/2021 a 24/08/2021, com a finalidade de conduzir engenheiros para vistoria técnica na obra de construção do Fórum da 
comarca de Paraíso, de acordo com o SEI 19.0.000007413-9.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 

Termos de homologação 

PROCESSO 21.0.000001911-6 

INTERESSADO ASMIL 

ASSUNTO Homologação de procedimento licitatório. 

Termo de Homologação Nº 58 / 2021 - PRESIDÊNCIA/DIGER/ASJUADMDG 
Cuida-se de procedimento licitatório cujo objeto é a contratação de uma empresa especializada na prestação de serviços 
continuado de monitoramento remoto eletrônico ininterrupto do sistema de alarme, incluída a respectiva manutenção das centrais 
de alarme e demais equipamentos instalados, bem como o fornecimento e instalação de equipamentos, com a prestação dos 
serviços de monitoramento eletrônico do sistema de alarme em forma de comodato a fim de atender as necessidades do Poder 
Judiciário. 
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 3869943) e considerando-se a manifestação da ASJUADMDG (evento 3869939), HOMOLOGO o Pregão 
Eletrônico 40/2021às empresas ORG SEGURANCA ELETRONICA LTDA, CPNJ 02.851.222/0001-43, quanto ao grupo 1 e 2, no 
valor de R$ 73.457,88 (setenta e três mil quatrocentos e cinquenta e sete reais e oitenta e oito centavos), e a empresa LM 
COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA, CNPJ 27.273.391/0001-74, quanto aos grupos 3 e 
4, no valor de R$ 22.150,00 (vinte e dois mil cento e cinquenta reais),  consoante Resultado por fornecedor, Termo de 
adjudicação e Ata da Sessão (eventos 3864341,  3864344 e  3864346). 
Encaminhem-se os autos sucessivamente à: 
1. DIGER 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 do instrumento contratual e; 
3. DIFIN para emissão da respectiva Nota de Empenho. 
4. SPADG para a publicação do termo de homologação. 
Em tempo, torno sem efeito o termo lançado no evento 3869947. 
Concomitante, à ASMIL para ciência e acompanhamento. 
Cumpra-se. 

Jonas Demostene Ramos 
 Diretor Geral 
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DIRETORIA ADMINISTRATIVA 
DIVISÃO DE LICITAÇÃO, CONTRATOS E CONVÊNIOS 

Extratos 
EXTRATO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO 
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 364/2021  
PROCESSO 21.0.000021044-4 
CREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CREDENCIADA: Marcia Rodrigues de Sousa 
OBJETO: Constitui objeto do presente Termo de Credenciamento a prestação de serviços na especialidade de serviço social, 
destinado a atender as demandas do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, no Núcleo Regional de Atendimento 
Multidisciplinar de Dianópolis, Comarca de Dianópolis e Cidade de Dianópolis. 
VIGÊNCIA: O presente Termo de Credenciamento terá vigência de 60 (sessenta) meses, contados a partir da publicação 
resumida do extrato no Diário da Justiça Eletrônico - DJE. 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
UNIDADE GESTORA: 060100 - Funjuris 
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 06010.02.061.1145.3082 
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.36  
FONTE DE RECURSOS: 0240 
DATA DA ASSINATURA: 26 de agosto de 2021. 
  
EXTRATO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO 
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 361/2021  
PROCESSO 21.0.000020889-0 
CREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CREDENCIADA: Dislane Saraiva Rocha 
OBJETO: Constitui objeto do presente Termo de Credenciamento a prestação de serviços na especialidade de serviço social, 
destinado a atender as demandas do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, no Núcleo Regional de Atendimento 
Multidisciplinar de Palmas, Comarca de Palmas e Cidade de Palmas. 
VIGÊNCIA: O presente Termo de Credenciamento terá vigência de 60 (sessenta) meses, contados a partir da publicação 
resumida do extrato no Diário da Justiça Eletrônico - DJE. 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
UNIDADE GESTORA: 060100 - Funjuris 
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 06010.02.061.1145.3082 
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.36  
FONTE DE RECURSOS: 0240 
DATA DA ASSINATURA: 26 de agosto de 2021. 
 

ESMAT 
Editais 

EDITAL nº 073, de 2021 – SEI Nº 21.0.000020884-9 
  
O diretor geral da Escola Superior da Magistratura Tocantinense (ESMAT), no uso de suas atribuições, dispõe sobre as normas 
gerais para ingresso e participação no Curso Gestão de Projetos, a se realizar no período de 13 de setembro a 22 de outubro 
de 2021, mediante as condições determinadas neste Edital e nos demais dispositivos legais aplicados à espécie, conforme 
segue: 
  
1. DADOS GERAIS 
Nome: Curso Gestão de Projetos 
Objetivo: Apresentar uma visão geral sobre o conjunto de conhecimentos em gestão de projetos, considerados e reconhecidos 
como boas práticas e aplicáveis à maioria dos projetos. 
Período de Inscrições: As inscrições ocorrerão no período de 27 de agosto a 9 de setembro de 2021. 
Inscrições: As inscrições serão realizadas, via web, no endereço eletrônico esmat.tjto.jus.br. Após o período de inscrição, a 
Secretaria Acadêmica enviará e-mail com a confirmação de matrícula. 
Público-Alvo: Magistrados e magistradas, servidores e servidoras do Poder Judiciário Tocantinense. 
Carga Horária: 40 horas. 
Modalidade: À Distância 
Local: Plataforma Google Meet e Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) da Esmat 
Valor do curso, custeado pela Esmat, por aluno: O valor da atividade será calculado após a conclusão das atividades, 
considerando-se os critérios de horas-aula dos instrutores. 
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 2. VAGAS 
 2.1 Quantidade de Vagas: 60 vagas. 
2.2 Distribuição das Vagas: 

Público-Alvo Nº de Vagas 

Magistrados e magistradas do Poder Judiciário Tocantinense 10 

Servidores e servidoras do Poder Judiciário Tocantinense 50 

  
2.3 Caso o percentual de vagas previstas não seja preenchido na ordem preferencial, estas serão destinadas à classe 
subsequente até que sejam totalmente preenchidas; 
2.4 Os demais servidores interessados em participar do curso, que não fizerem parte do público definido no item 3.1 e tenham 
interesse em participar da atividade, deverão solicitar inscrição pelo e-mail do Núcleo de Capacitação e Aperfeiçoamento de 
Servidores da Esmat – nucas@tjto.jus.br –, informando NOME, CPF, E-MAIL, TELEFONE DE CONTATO e LOCAL DE 
LOTAÇÃO. As solicitações serão atendidas conforme disponibilidade de vagas. 
  
3. PRÉ-REQUISITOS  
3.1 Ser magistrado ou magistrada, servidor ou servidora com lotação na Corregedoria Geral de Justiça e Sede Administrativa do 
Tribunal de Justiça com atuação em Gestão de projetos no Poder Judiciário Tocantinense. 
  
4. FREQUÊNCIA E AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM  
4.1 Os servidores inscritos e matriculados deverão participar das atividades, ao vivo, programadas para os dias 13, 17, 20, 24 e 
27 de setembro e nos dias 1º, 8, 15, 18 e 22 de outubro de 2021, das 13h30 às 16h50, por meio da Plataforma Google Meet 
(com registro de até 50% da frequência no curso), e de todas as atividades de Interação e Avaliação de Aprendizagem no 
Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), no período de 13 de setembro a 22 de outubro de 2021 (com registro de até 50% da 
frequência no curso); 
4.2 Todas as atividades desenvolvidas durante o período do curso são necessárias e obrigatórias para o registro da participação 
e capacitação dos alunos; 
4.3 O acesso dos alunos à atividade ocorrerá por meio da Secretaria Acadêmica Virtual da Esmat, onde será registrada a 
frequência automática, após o login do aluno e acesso ao link disponibilizado para participação ao vivo da atividade síncrona; 
4.4 Somente os alunos inscritos e matriculados terão acesso à plataforma de transmissão e interatividade durante o 
desenvolvimento da atividade; 
4.5 Todo o acesso ocorrerá exclusivamente por meio da Secretaria Acadêmica (SAV) da Esmat, devendo o aluno permanecer 
logado durante a atividade; 
4.6 Para participação nas webaulas (aulas ao vivo), o aluno deverá ter disponível computador com tecnologia atualizada com 
áudio e vídeo (microfone e câmera em funcionamento), acesso à internet, e deverá permanecer com sua câmera ligada durante 
todo o desenvolvimento das atividades ao vivo; 
4.7 Qualquer alteração no cronograma de desenvolvimento, ou no período de realização do curso, esta será comunicada por e-
mail aos alunos. Para tanto, os alunos deverão atualizar seus e-mails e telefones de contato em seus perfis na Secretaria 
Acadêmica Virtual (SAV) e no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA); 
4.8 As atividades ocorrerão por meio do Ambiente Virtual de Aprendizagem da Esmat – Plataforma Moodle –, sendo necessária a 
participação das aulas remotas por webaulas síncronas (pela Plataforma Google Meet), acesso às videoaulas, participação nos 
fóruns, realização das atividades, como: leitura dos textos propostos, exercícios de fixação, acesso aos links, cumprimento aos 
prazos de realização das atividades de interação e avaliações, e entrega das atividades propostas; 
4.9 Não serão avaliadas atividades enviadas por e-mail ao(s) professor(es), ou seja, todas as atividades deverão ser realizadas 
no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA); 
4.10 Durante o curso, os alunos deverão cumprir os prazos estabelecidos em cronograma próprio para o desenvolvimento das 
atividades propostas no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) e pela Plataforma Google Meet, como: webaulas e 
videoconferências síncronas, fóruns, leitura, produções e realização das atividades de interação e avaliações, de acordo com o 
exigido pelo facilitador de aprendizagem; 
4.11 A frequência no curso será registrada com base no Relatório de Atividades emitido pelo AVA, relatório este gerado 
automaticamente pelo sistema, de acordo com as ações realizadas pelo aluno no decorrer do curso no Ambiente Virtual de 
Aprendizagem e participação das webaulas pela Plataforma Google Meet; 
4.12 Só receberão certificado de conclusão os alunos que obtiverem média igual ou superior a 7,0 e frequência igual ou superior 
a 75% de aproveitamento; 
4.13 As atividades desenvolvidas no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) serão monitoradas e avaliadas pelos(as) 
professores(as) e servirão de respaldo para a certificação dos concluintes; 
4.14 Não haverá pagamento de diárias custeado pela Escola Superior da Magistratura Tocantinense (ESMAT). 
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5. CRONOGRAMA E CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
  

Data/Período Horário Conteúdo Programático e/ou Atividades 

De 13/9/2021 a 
22/10/2021 

Livre no AVA 

PARTE I 
Histórico; 
PMI; 
PMBOK®; 
Definições de projeto; 
Dimensão operacional; 
Dimensão estratégica; 
Implementação e desenvolvimento; 
Iniciação: 

- Termo de Abertura de Projeto (TAP); 
- Contextualização; 
- Stakeholders; 

Planejamento; 
Controle: 

- Relatório de acompanhamento; 
- Pedido de mudança; 

Encerramento; 
Execução do Projeto; 
Estrutura Analítica do Projeto (EAP); 
Roadmap; 
Decomposição do Projeto; 
Plano de Ação: 

- Modelos; 
- Banco Mundial; 
- 5Ws2Hs; 

Adequação e viabilidade do projeto; 
Elaboração Progressiva do Projeto; 
Indicadores; 
Metas; 
Linha de Base; 
Classificação por Dimensões de Incerteza e Complexidade; 
Escritório de Projetos; 
Modelos de Projetos; 
Ferramentas e Metodologias; 
Gestão de Recursos: tipos de recursos, formação de equipe; 
Custos: tipos de custos, custo unitário e orçamento; 
Gestão de Cronograma e Custos: elaboração de atividades, sequenciamento, 
alocação de recursos e custos, definição da linha de base (escopo, tempo e 
custos); 
Gestão de Riscos: identificação, qualificação, quantificação e plano de 
resposta; 
 Gestão da Comunicação: integração do plano de comunicação com os 
stakeholders e tipos de relatórios; 
Gestão das Aquisições; 
Gestão da Qualidade: definição da qualidade e integração com o 
escopo/projeto. 

PARTE II  
1. Elaboração de um projeto exemplo: 
Definição do escopo, não escopo e alinhamento estratégico; 
Mapa de stakeholders com os respectivos níveis de compromisso; 
Produtos e resultados esperados; 
Indicadores (eficácia, eficiência e efetividade); 
Metas; 
Levantar as restrições e as premissas, integradas; 
EAP ou Estrutura Analítica do Projeto em 3 níveis; 
Mapa dos riscos com os respectivos níveis de interferência e conexão com as 
entregas e pacotes de trabalho; 



ANO XXXIII-DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 5031 PALMAS-TO, QUINTA-FEIRA, 26 DE AGOSTO DE 2021 26 

 

 
 

Data/Período Horário Conteúdo Programático e/ou Atividades 

Plano de resposta aos riscos e reservas de contingência; 
Levantamento dos recursos e respectivos custos; 
Preparação para o monitoramento e controle; 
2. Elaboração de um projeto operacional adaptável a várias situações. 

13/9/2021 
Segunda-feira 

Das 13h30 às 16h50 
Aula ao vivo por Videoconferência, pela Plataforma Google Meet 
Participação Obrigatória 

17/9/2021 
Sexta-feira 

Das 13h30 às 16h50 
Aula ao vivo por Videoconferência, pela Plataforma Google Meet 
Participação Obrigatória 

20/9/2021 Segunda-feira Das 13h30 às 16h50 
Aula ao vivo por Videoconferência, pela Plataforma Google Meet 
Participação Obrigatória 

24/9/2021 
Sexta-feira 

Das 13h30 às 16h50 
Aula ao vivo por Videoconferência, pela Plataforma Google Meet 
Participação Obrigatória 

27/9/2021 
Segunda-feira 

Das 13h30 às 16h50 
Aula ao vivo por Videoconferência, pela Plataforma Google Meet 
Participação Obrigatória 

1º/10/2021 
Sexta-feira 

Das 13h30 às 16h50 
Aula ao vivo por Videoconferência, pela Plataforma Google Meet 
Participação Obrigatória 

8/10/2021 
Sexta-feira 

Das 13h30 às 16h50 
Aula ao vivo por Videoconferência, pela Plataforma Google Meet 
Participação Obrigatória 

15/10/2021 
Sexta-feira 

Das 13h30 às 16h50 
Aula ao vivo por Videoconferência, pela Plataforma Google Meet 
Participação Obrigatória 

18/10/2021 
Segunda-feira 

Das 13h30 às 16h50 
Aula ao vivo por Videoconferência, pela Plataforma Google Meet 
Participação Obrigatória 

22/10/2021 
Sexta-feira 

Das 13h30 às 16h50 
Aula ao vivo por Videoconferência, pela Plataforma Google Meet 
Participação Obrigatória 

Carga horária 40 horas 

  

FACILITADOR DE APRENDIZAGEM 

Nome João Ornato Benigno Brito 

Síntese do 
Currículo 

Servidor efetivo do Poder Judiciário Tocantinense. Atualmente coordenador da Coordenadoria de Gestão 
Estratégica, Estatística e Projetos (COGES). Conhecimentos com ênfase em Gestão de Pessoas, 
Planejamentos e Gestão Estratégica. Pós-Graduado em Direito Civil e Processo Civil. Habilitado na Ordem 
dos Advogados do Brasil-OAB. Habilidades em Gestão Cartorária, Organização do Judiciário Tocantinense, 
Administração Pública, Gerenciamento do Processo Civil e Penal, Gestão por Competência, Ética e 
Moralidade no Serviço Público e Metodologia da Pesquisa (ESMAT), Dale Carnegie Course, Convênios 
Federais, Planejamento e Projetos. BSC, PPA. Gerenciou a elaboração do Planejamento Estratégico do Poder 
Judiciário Tocantinense – ciclos 2015-2020 e 2021-2026. 

  
  
6.  DISPOSIÇÕES FINAIS 
6.1 A inscrição e a matrícula do servidores e servidoras, magistrados e magistradas implicarão aceitação prévia das normas 
contidas no presente Edital, no Regimento Interno da Esmat e na Portaria nº 1.965, de 2018, publicada no Diário da Justiça nº 
4.348, de 13 de setembro de 2018; 
6.2 A desistência da atividade de capacitação, sem causa justificada, deverá ser comunicada à Esmat até o terceiro dia útil que 
anteceder o início do evento-atividade, pelo e-mail saesmat@tjto.jus.br; 
6.3 A desistência da atividade de capacitação iniciada ou a reprovação sujeitarão o inscrito à perda do direito de participar de 
ações de capacitação custeadas ou promovidas pela Escola Superior da Magistratura Tocantinense (ESMAT) pelo período de 
quatro meses, salvo por motivo de licença ou de afastamento previstos em Lei; 
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6.4 Os casos omissos e as dúvidas de interpretação das normas reguladoras do curso, porventura suscitados, deverão ser 
encaminhados ao Conselho de Cursos da Escola Superior da Magistratura Tocantinense. 
  
Palmas-TO, 26 de agosto de 2021. 

  
  

Desembargador MARCO VILLAS BOAS 
Diretor Geral da Esmat 

 
EDITAL nº 071, de 2021 – SEI Nº 21.0.000020715-0 

  
  
O diretor geral da Escola Superior da Magistratura Tocantinense (ESMAT), no uso de suas atribuições, dispõe sobre as normas 
gerais para ingresso e participação no Workshop Orientações gerais e específicas para auxiliar no Cumprimento das Metas 
Nacionais 1 e 2, de 2021, do Poder Judiciário, a se realizar nos dias: Turma I – dias 15 e 16 de setembro de 2021; Turma II – 
dias 22 e 23 de setembro de 2021, mediante as condições determinadas neste Edital e nos demais dispositivos legais aplicados 
à espécie, conforme segue: 
  
1. DADOS GERAIS 
Nome: Workshop Orientações gerais e específicas para auxiliar no Cumprimento das Metas Nacionais 1 e 2, de 2021, do Poder 
Judiciário. 
Objetivo: Promover o conhecimento das Metas Nacionais 1 e 2, de 2021, do Poder Judiciário, a fim de orientar quanto ao 
cadastramento de classes pertencentes às metas e às movimentações processuais que possam auxiliar em seu cumprimento, 
nos moldes do Glossário de Metas Nacionais publicado pelo Conselho Nacional de Justiça. 
Período de Inscrições: As inscrições ocorrerão no período de 26 de agosto a 10 de setembro de 2021. 
Inscrições: As inscrições serão realizadas, via web, no endereço eletrônico esmat.tjto.jus.br. Após o período de inscrição, a 
Secretaria Acadêmica enviará e-mail com a confirmação de matrícula. 
Público-Alvo: Magistrados e magistradas, servidores e servidoras do Poder Judiciário Tocantinense. 
Carga Horária: 4 horas. 
Modalidade: À Distância 
Local: Plataforma Google Meet 
Valor do curso, custeado pela Esmat, por aluno: O valor da atividade será calculado após a conclusão das atividades, 
considerando-se os critérios de horas-aula, passagens, hospedagem e alimentação dos instrutores. 
  
2. VAGAS 
  
2.1 Quantidade de Vagas: 180 vagas, sendo 90 por turma; 
2.2 Distribuição das Vagas: 

Turma I 
15 e 16 de setembro de 2021, das 13h às 14h40 

Público-Alvo Nº de Vagas 

Servidores e servidoras do Poder Judiciário Tocantinense 60 

Magistrados e magistradas do Poder Judiciário Tocantinense 
  

30 

  

Turma II 
22 e 23 de setembro de 2021, das 13h às 14h40 

Público-Alvo Nº de Vagas 

Servidores e servidoras do Poder Judiciário Tocantinense 60 

Magistrados e magistradas do Poder Judiciário Tocantinense 
  

30 

  
2.3 Caso o percentual de vagas previstas não seja preenchido na ordem preferencial, estas serão destinadas à classe 
subsequente até que sejam totalmente preenchidas; 
2.4 Os demais servidores interessados em participar do workshop, que não fizerem parte do público definido no item 3.1 e 
tenham interesse em participar da atividade, deverão solicitar inscrição pelo e-mail do Núcleo de Capacitação e Aperfeiçoamento 
de Servidores da Esmat – nucas@tjto.jus.br –, informando NOME, CPF, E-MAIL, TELEFONE DE CONTATO e LOCAL DE 
LOTAÇÃO. As solicitações serão atendidas conforme disponibilidade de vagas. 
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 3. PRÉ-REQUISITOS  
3.1 Serem magistrados e magistradas, servidores e servidoras do Poder Judiciário Tocantinense. 
   
4 FREQUÊNCIA E AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM  
4.1 Os alunos inscritos e matriculados deverão participar das atividades na Turma I – dias 15 e 16 de setembro de 2021; Turma II 
– dias 22 e 23 de setembro de 2021; a serem desenvolvidas na modalidade à distância, por meio da Plataforma Google Meet, 
conforme descrição no item 5 deste Edital; 
4.2 Qualquer alteração no cronograma de desenvolvimento, ou no período de realização do curso, esta será comunicada por e-
mail aos alunos. Para tanto, os alunos deverão atualizar seus e-mails e telefones de contato em seus perfis na Secretaria 
Acadêmica Virtual (SAV); 
4.3 As atividades ocorrerão por meio de videoconferências síncronas (pela Plataforma Google Meet); porém, para acesso, o 
aluno deverá fazer o login pela Secretaria Acadêmica Virtual da Esmat (SAV); 
4.4 O acesso dos alunos ocorrerá por meio da Secretaria Acadêmica Virtual da Esmat, onde será registrada a frequência 
automática, após o login do aluno e acesso ao link disponibilizado para participação; 
4.5 Somente os alunos matriculados terão acesso à plataforma de transmissão e interatividade durante o desenvolvimento da 
atividade; 
4.6 Só receberão certificado de conclusão os alunos que obtiverem frequência igual ou superior a 75% de aproveitamento; 
4.7 Não haverá pagamento de diárias custeado pela Escola Superior da Magistratura Tocantinense (ESMAT). 
  
5. CRONOGRAMA E CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
  

Turma I 
15 e 16 de setembro de 2021 

  

Data Horário Conteúdo Programático   

15/9/2021 Das 13h às 14h40 

1. Aspectos gerais sobre as Metas Nacionais do Poder Judiciário; 
2. Meta 1, de 2021; 
2.1. Classes de conhecimento não criminais consideradas para a Meta 1, de 
2021; 
2.2.          Classes de conhecimento criminais consideradas para a Meta 1, 
de 2021; 
2.3.          Movimentos de Julgamento e decisões cautelares consideradas 
para cumprimento da Meta 1, de 2021; 
2.4.          Movimentos de exclusão da Meta 1, de 2021, quer seja por 
cancelamento da distribuição, remessa para outro tribunal ou por deixaram 
de se enquadrar nos critérios da meta; 
2.5.          Movimentos de entrada na Meta 1, de 2021; 
2.6.          Movimentos de saída da Meta 1, de 2021; 

  

16/9/2021 Das 13h às 14h40 

3.             Meta 2, de 2021 
3.1.          Classes de conhecimento não criminais e período de referência da 
Meta 2, de 2021; 
3.2.          Classes de conhecimento criminais e período de referência da 
Meta 2, de 2021; 
3.3.          Movimentos de Julgamento e decisões cautelares consideradas 
para cumprimento da Meta 2, de 2021; 
3.4.          Movimentos de entrada na Meta 2, de 2021; 
3.5.          Movimentos de saída da Meta 2, de 2021. 

  

Carga Horária Total 4 horas-aula 

  
  

Turma II 
22 e 23 de setembro de 2021 

  

Data Horário Conteúdo Programático   

22/9/2021 Das 13h às 14h40 

1. Aspectos gerais sobre as Metas Nacionais do Poder Judiciário; 
2. Meta 1, de 2021; 
2.1. Classes de conhecimento não criminais consideradas para a Meta 1, de 
2021; 
2.2.          Classes de conhecimento criminais consideradas para a Meta 1, 
de 2021; 
2.3.          Movimentos de Julgamento e decisões cautelares consideradas 
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para cumprimento da Meta 1, de 2021; 
2.4.          Movimentos de exclusão da Meta 1, de 2021, quer seja por 
cancelamento da distribuição, remessa para outro tribunal ou por deixaram 
de se enquadrar nos critérios da meta; 
2.5.          Movimentos de entrada na Meta 1, de 2021; 
2.6.          Movimentos de saída da Meta 1, de 2021; 

23/9/2021 Das 13h às 14h40 

3.             Meta 2, de 2021 
3.1.          Classes de conhecimento não criminais e período de referência da 
Meta 2, de 2021; 
3.2.          Classes de conhecimento criminais e período de referência da 
Meta 2, de 2021; 
3.3.          Movimentos de Julgamento e decisões cautelares consideradas 
para cumprimento da Meta 2, de 2021; 
3.4.          Movimentos de entrada na Meta 2, de 2021; 
3.5.          Movimentos de saída da Meta 2, de 2021. 

  

Carga Horária Total 4 horas-aula 

  
  

FACILITADORA DE APRENDIZAGEM 

Nome Kellen Cleya dos Santos Madalena Stakoviak 

Síntese do 
Currículo 

Graduada em Direito, pela Universidade Federal do Estado do Tocantins, em 2007. Pós-Graduada em Direito 
Tributário, pela Universidade do Estado do Tocantins, em 2009. Mestra em Prestação Jurisdicional e Direitos 
Humanos, em 2015. Servidora Efetiva do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, desde junho de 2004, 
onde exerce o cargo de  técnica judiciária de 1ª Instância e a função comissionada de assessora jurídica de 1ª 
Instância. Atualmente trabalha no Núcleo de Parametrização da Coordenadoria de Gestão Estratégica do 
Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins.  

  
  

FACILITADORA DE APRENDIZAGEM 

Nome Maria das Graças Dias Pinheiro de Castro 

Síntese do 
Currículo 

Mestra em Desenvolvimento Regional e Agronegócio, pela Universidade Federal do Tocantins (UFT), 2009. 
Graduada em Ciências Eonômicas, pela Fundação Universidade do Tocantins, 2002. Atualmente à disposição 
do Poder Judiciário, lotada na Assessoria de Estatística, exercendo o cargo de assessora de estatística. Atuou 
como docente na Universidade Federal do Tocantins no curso de Administração nas disciplinas: economia 
brasileira, mercado de capitais, como orientadora de monografia no curso de Pós-Graduação da Associação 
dos Diplomados da Escola Superior de Guerra do Estado do Tocantins. Tem experiência nas áreas de 
Planejamento Governamental, Administração Pública, Orçamento e Gestão. Participou da elaboração do 
Plano Plurianual 2012-2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins. 

  
  
6.  DISPOSIÇÕES FINAIS 
6.1 A inscrição e a matrícula do servidores e servidoras, magistrados e magistradas implicarão aceitação prévia das normas 
contidas no presente Edital, no Regimento Interno da Esmat e na Portaria nº 1.965, de 2018, publicada no Diário da Justiça nº 
4.348, de 13 de setembro de 2018; 
6.2 A desistência da atividade de capacitação, sem causa justificada, deverá ser comunicada à Esmat até o terceiro dia útil que 
anteceder o início do evento-atividade, pelo e-mail saesmat@tjto.jus.br; 
6.3 A desistência da atividade de capacitação iniciada ou a reprovação sujeitarão o inscrito à perda do direito de participar de 
ações de capacitação custeadas ou promovidas pela Escola Superior da Magistratura Tocantinense (ESMAT) pelo período de 
quatro meses, salvo por motivo de licença ou de afastamento previstos em Lei; 
6.4 Os casos omissos e as dúvidas de interpretação das normas reguladoras do curso, porventura suscitados, deverão ser 
encaminhados ao Conselho de Cursos da Escola Superior da Magistratura Tocantinense. 
  
Palmas-TO, 26 de agosto de 2021. 

  
  

Desembargador MARCO VILLAS BOAS 
Diretor Geral da Esmat 



ANO XXXIII-DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 5031 PALMAS-TO, QUINTA-FEIRA, 26 DE AGOSTO DE 2021 30 

 

 
 

EDITAL nº 072, de 2021 – SEI Nº 21.0.000020737-0 
   
O diretor geral da Escola Superior da Magistratura Tocantinense (ESMAT), no uso de suas atribuições, dispõe sobre as normas 
gerais para ingresso e participação no Workshop Autuação Correta de Processos em Observância às Tabelas Processuais 
Unificadas (TPU/CNJ), a se realizar nos dias: Turma I – dia 29 de setembro de 2021; Turma II – dia 30 de setembro de 2021, 
mediante as condições determinadas neste Edital e nos demais dispositivos legais aplicados à espécie, conforme segue: 
  
1. DADOS GERAIS 
Nome: Workshop Autuação Correta de Processos em Observância às Tabelas Processuais Unificadas (TPU/CNJ). 
Objetivo: Promover o conhecimento das Tabelas Processuais Unificadas do Poder Judiciário e o manuseio destas no Processo 
Eletrônico, conscientizando os usuários do Eproc sobre a importância da utilização e lançamentos das referidas tabelas, bem 
como capacitá-los quanto aos "movimentos", a serem registrados nos andamentos processuais, demonstrando seus reflexos 
diretos nos sistemas estatísticos do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins. 
Período de Inscrições: As inscrições ocorrerão no período de 1º a 23 de setembro de 2021. 
Inscrições: As inscrições serão realizadas, via web, no endereço eletrônico esmat.tjto.jus.br. Após o período de inscrição, a 
Secretaria Acadêmica enviará e-mail com a confirmação de matrícula. 
Público-Alvo: Magistrados e magistradas, servidores e servidoras do Poder Judiciário Tocantinense. 
Carga Horária: 4 horas. 
Modalidade: À Distância 
Local: Plataforma Google Meet 
Valor do curso, custeado pela Esmat, por aluno: O valor da atividade será calculado após a conclusão das atividades, 
considerando-se os critérios de horas-aula, passagens, hospedagem e alimentação dos instrutores. 
  
2. VAGAS 
  
2.1 Quantidade de Vagas: 180 vagas, sendo 90 por turma; 
2.2 Distribuição das Vagas: 

Turma I 
29 de setembro de 2021, das 13h às 17h10 

Público-Alvo Nº de Vagas 

Servidores e servidoras do Poder Judiciário Tocantinense 60 

Magistrados e magistradas do Poder Judiciário Tocantinense 
  

30 

  

Turma II 
 30 de setembro de 2021, das 13h às 17h10 

Público-Alvo Nº de Vagas 

Servidores e servidoras do Poder Judiciário Tocantinense 60 

Magistrados e magistradas do Poder Judiciário Tocantinense 
  

30 

  
2.3 Caso o percentual de vagas previstas não seja preenchido na ordem preferencial, estas serão destinadas à classe 
subsequente até que sejam totalmente preenchidas; 
2.4 Os demais servidores interessados em participar do workshop, que não fizerem parte do público definido no item 3.1 e 
tenham interesse em participar da atividade, deverão solicitar inscrição pelo e-mail do Núcleo de Capacitação e Aperfeiçoamento 
de Servidores da Esmat – nucas@tjto.jus.br –, informando NOME, CPF, E-MAIL, TELEFONE DE CONTATO e LOCAL DE 
LOTAÇÃO. As solicitações serão atendidas conforme disponibilidade de vagas. 
  
3. PRÉ-REQUISITOS  
3.1 Serem magistrados e magistradas, servidores e servidoras do Poder Judiciário Tocantinense. 
  
  
4. FREQUÊNCIA E AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM  
4.1 Os alunos inscritos e matriculados deverão participar das atividades na Turma I – dia 29 de setembro de 2021; e Turma II – 
dia 30 de setembro de 2021, a serem desenvolvidas na modalidade à distância, por meio da Plataforma Google Meet, conforme 
descrição no item 5 deste Edital; 
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4.2 Qualquer alteração no cronograma de desenvolvimento, ou no período de realização do curso, esta será comunicada por e-
mail aos alunos. Para tanto, os alunos deverão atualizar seus e-mails e telefones de contato em seus perfis na Secretaria 
Acadêmica Virtual (SAV); 
4.3 As atividades ocorrerão por meio de videoconferências síncronas (pela Plataforma Google Meet); porém, para acesso, o 
aluno deverá fazer o login pela Secretaria Acadêmica Virtual da Esmat (SAV); 
4.4 O acesso dos alunos ocorrerá por meio da Secretaria Acadêmica Virtual da Esmat, onde será registrada a frequência 
automática, após o login do aluno e acesso ao link disponibilizado para participação; 
4.5 Somente os alunos matriculados terão acesso à plataforma de transmissão e interatividade durante o desenvolvimento da 
atividade; 
4.6 Só receberão certificado de conclusão os alunos que obtiverem frequência igual ou superior a 75% de aproveitamento; 
4.7 Não haverá pagamento de diárias custeado pela Escola Superior da Magistratura Tocantinense (ESMAT). 
  
5. CRONOGRAMA E CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
  

Turma I 
29 de setembro de 2021 

  

Data Horário Conteúdo Programático   

29/9/2021 Das 13h às 17h10 

1. Aspectos gerais sobre a Resolução nº 46, de 18/12/2007, que criou as Tabelas 
Processuais Unificadas do Poder Judiciário; 
2. Tabela de Assuntos Processuais; 
2.1 Estrutura; 
2.2 Orientações específicas para a utilização da Tabela de Assuntos Processuais; 
2.3 Regras para utilização da Tabela de Assuntos Processuais; 
3. Tabela de Classes Processuais; 

1.  
1. Estrutura; 

3.2 Orientações específicas para a utilização da Tabela de Classes Processuais; 
3.3 Regras para utilização da Tabela de Classes Processuais; 
4. Tabela Unificada de Movimentação Processual; 

1.  
1. Estrutura; 

4.2 Orientações específicas para a utilização da Tabela de Movimentação 
Processual; 
4.3 Regras para utilização da Tabela de Movimentação Processual pelos usuários 
internos do Sistema Eproc (magistrados e magistradas, servidores e servidoras); 
5. Cadastramento Processual no Sistema Eproc – vinculação entre classes, 
assuntos e competência – oficina prática; 
6. Apresentação do painel Estatística do TJTO; 
7. Apresentação dos painéis DataJud e FaxinaJud do Conselho Nacional de 
Justiça; 
8. Momento debate, tira dúvidas e esclarecimentos. 

  

Carga Horária Total 4 horas-aula 

  
  

Turma II 
30 de setembro de 2021 

  

Data Horário Conteúdo Programático   

30/9/2021 Das 13h às 17h10 

1. Aspectos gerais sobre a Resolução nº 46, de 18/12/2007, que criou as Tabelas 
Processuais Unificadas do Poder Judiciário; 
2. Tabela de Assuntos Processuais; 
2.1 Estrutura; 
2.2 Orientações específicas para a utilização da Tabela de Assuntos Processuais; 
2.3 Regras para utilização da Tabela de Assuntos Processuais; 
3. Tabela de Classes Processuais; 

1.  
2. Estrutura; 
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3.2 Orientações específicas para a utilização da Tabela de Classes Processuais; 
3.3 Regras para utilização da Tabela de Classes Processuais; 
4. Tabela Unificada de Movimentação Processual; 

1.  
2. Estrutura; 

4.2 Orientações específicas para a utilização da Tabela de Movimentação 
Processual; 
4.3 Regras para utilização da Tabela de Movimentação Processual pelos usuários 
internos do Sistema Eproc (magistrados e magistradas, servidores e servidoras); 
5. Cadastramento Processual no Sistema Eproc – vinculação entre classes, 
assuntos e competência – oficina prática; 
6. Apresentação do painel Estatística do TJTO; 
7. Apresentação dos painéis DataJud e FaxinaJud do Conselho Nacional de 
Justiça; 
8. Momento debate, tira dúvidas e esclarecimentos. 

Carga Horária Total 4 horas-aula 

  
  

FACILITADORA DE APRENDIZAGEM 

Nome Kellen Cleya dos Santos Madalena Stakoviak 

Síntese do 
Currículo 

Graduada em Direito, pela Universidade Federal do Estado do Tocantins, em 2007. Pós-Graduada em Direito Tributário, 
pela Universidade do Estado do Tocantins, em 2009. Mestra em Prestação Jurisdicional e Direitos Humanos, em 2015. 
Servidora Efetiva do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, desde junho de 2004, onde exerce o cargo de  técnica 
judiciária de 1ª Instância e a função comissionada de assessora jurídica de 1ª Instância. Atualmente trabalha no Núcleo 
de Parametrização da Coordenadoria de Gestão Estratégica do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins.  

  
  

FACILITADORA DE APRENDIZAGEM 

Nome Maria das Graças Dias Pinheiro de Castro 

Síntese do 
Currículo 

Mestra em Desenvolvimento Regional e Agronegócio, pela Universidade Federal do Tocantins (UFT), 2009. Graduada 
em Ciências Eonômicas, pela Fundação Universidade do Tocantins, 2002. Atualmente à disposição do Poder Judiciário, 
lotada na Assessoria de Estatística, exercendo o cargo de assessora de estatística. Atuou como docente na 
Universidade Federal do Tocantins no curso de Administração nas disciplinas: economia brasileira, mercado de capitais, 
como orientadora de monografia no curso de Pós-Graduação da Associação dos Diplomados da Escola Superior de 
Guerra do Estado do Tocantins. Tem experiência nas áreas de Planejamento Governamental, Administração Pública, 
Orçamento e Gestão. Participou da elaboração do Plano Plurianual 2012-2015 do Tribunal de Justiça do Estado do 
Tocantins. 

   
6.  DISPOSIÇÕES FINAIS 
6.1 A inscrição e a matrícula do servidores e servidoras, magistrados e magistradas implicarão aceitação prévia das normas contidas no 
presente Edital, no Regimento Interno da Esmat e na Portaria nº 1.965, de 2018, publicada no Diário da Justiça nº 4.348, de 13 de setembro 
de 2018; 
6.2 A desistência da atividade de capacitação, sem causa justificada, deverá ser comunicada à Esmat até o terceiro dia útil que anteceder o 
início do evento-atividade, pelo e-mail saesmat@tjto.jus.br; 
6.3 A desistência da atividade de capacitação iniciada ou a reprovação sujeitarão o inscrito à perda do direito de participar de ações de 
capacitação custeadas ou promovidas pela Escola Superior da Magistratura Tocantinense (ESMAT) pelo período de quatro meses, salvo por 
motivo de licença ou de afastamento previstos em Lei; 

6.4 Os casos omissos e as dúvidas de interpretação das normas reguladoras do curso, porventura suscitados, deverão ser 
encaminhados ao Conselho de Cursos da Escola Superior da Magistratura Tocantinense. 
  
Palmas-TO, 26  de agosto de 2021. 

  
  

Desembargador MARCO VILLAS BOAS 
Diretor Geral da Esmat 
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Des EURÍPEDES LAMOUNIER (Relator) 
Des. ADOLFO AMARO MENDES (Vogal) 

Des. MARCO VILLAS BOAS (Vogal) 
 

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

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

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

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

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

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

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

Des. MARCO VILLAS BOAS (Vogal) 
 

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

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

 

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

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

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

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

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

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

Des. HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO (Membro) 
 

Secretária: RITA DE CÁCIA ABREU DE AGUIAR  

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

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

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

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

Desª. ÂNGELA MARIA R .PRUDENTE (Suplente) 
 

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

Des. EURÍPEDES LAMOUNIER 
Des. PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO 

Des. ADOLFO AMARO MENDES (Suplente) 
 

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

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

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

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

OUVIDORIA  
Des. HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO 

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

ANA BEATRIZ DE O. PRETTO 
 

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

DIRETORIAS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
 

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

 

Divisão Diário da Justiça 
JOANA P. AMARAL NETA 

Chefe de Serviço 
 

DIÓGENES MIRANDA TEIXEIRA 
Técnico Judiciário  

 

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

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

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

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