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SEÇÃO JUDICIAL 

2ª CÂMARA CÍVEL 
SECRETÁRIO: CARLOS GALVÃO CASTRO NETO 

Intimações de acórdãos 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0054383-95.2019.8.27.2729/TO 
RELATOR: JUIZ RICARDO FERREIRA LEITE 
APELANTE: MUNICIPIO DE PALMAS (AUTOR) 
PROC. MUNICÍPIO: JULIA FERREIRA DE MESQUITA FERRAZ  
APELADO: CELSO DE SOUZA SILVA (RÉU) 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO INTERPOSTO PELO MUNICÍPIO DE PALMAS. EXECUÇÃO FISCAL. VALOR 
IRRISÓRIO. EXTINÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INDISPONIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ART. 34 DA LEI Nº 6.830/80. 
INAPLICABILIDADE IN CASU. CRÉDITO EXECUTADO. MONTANTE SUPERIOR AO VALOR DE ALÇADA. APELO PROVIDO. 
SENTENÇA CASSADA. 1. O não ajuizamento da Execução Fiscal em razão do ínfimo valor do débito consiste em faculdade 
conferida ao administrador, notadamente se considerada a indisponibilidade do crédito tributário, bem como os princípios da 
disponibilidade da execução e da inafastabilidade da jurisdição. 2. Não se aplica ao caso o disposto no art. 34 da Lei nº 6.830/80, 
eis que o valor de R$ 328,27 (trezentos e vinte e oito reais e vinte e sete centavos), definido pelo Superior Tribunal de Justiça 
quando do julgamento do REsp nº 1.168.625/MG, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, atualizado pelo IPCA-E de 
Dezembro/2000 até a data do ajuizamento do feito executivo em deslinde, alcança montante inferior ao valor do crédito objeto da 
ação executiva, motivo pelo qual se afigura plenamente cabível a interposição da Apelação na espécie. 3. Apelo conhecido e 
provido. Sentença cassada. 
ACÓRDÃO: A a Egrégia 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por maioria, vencido o relator, 
CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de Apelação interposto, para CASSAR a sentença recorrida e determinar o 
retorno dos autos à instância de origem, para regular prosseguimento do feito nos termos da divergência inaugurada pelo Juiz 
JOCY GOMES DE ALMEIDA no sentido de CONHECER e DAR PROVIMENTO e os votos da Desembargadora ANGELA MARIA 
RIBEIRO PRUDENTE, do Desembargador EURÍPEDES LAMOUNIER e do Desembargador ADOLFO AMARO MENDES 
acompanhando a divergência. O Juiz RICARDO FERREIRA LEITE - Relator votou no sentido de negar provimento à Apelação 
interposta pelo MUNICÍPIO DE PALMAS-TO, para manter incólume a sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, 
por ausência do interesse de agir. Palmas, 07 de julho de 2021. 
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0049384-02.2019.8.27.2729/TO 
RELATOR: JUIZ JOCY GOMES DE ALMEIDA 
APELANTE: MUNICIPIO DE PALMAS (AUTOR) 
PROC. MUNICÍPIO: MAURO JOSÉ RIBAS  
APELADA: SEILA ALVES PUGAS (RÉU) 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO INTERPOSTO PELO MUNICÍPIO DE PALMAS. EXECUÇÃO FISCAL. VALOR IRRISÓRIO. 
EXTINÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INDISPONIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ART. 34 DA LEI Nº 6.830/80. 
INAPLICABILIDADE IN CASU. CRÉDITO EXECUTADO. MONTANTE SUPERIOR AO VALOR DE ALÇADA. APELO PROVIDO. 
SENTENÇA CASSADA. 1. O não ajuizamento da Execução Fiscal em razão do ínfimo valor do débito consiste em faculdade 
conferida ao administrador, notadamente se considerada a indisponibilidade do crédito tributário, bem como os princípios da 
disponibilidade da execução e da inafastabilidade da jurisdição. 2. Não se aplica ao caso o disposto no art. 34 da Lei nº 6.830/80, 
eis que o valor de R$ 328,27 (trezentos e vinte e oito reais e vinte e sete centavos), definido pelo Superior Tribunal de Justiça 
quando do julgamento do REsp nº 1.168.625/MG, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, atualizado pelo IPCA-E de 
Dezembro/2000 até a data do ajuizamento do feito executivo em deslinde, alcança montante inferior ao valor do crédito objeto da 
ação executiva, motivo pelo qual se afigura plenamente cabível a interposição da Apelação na espécie. 3. Apelo conhecido e 
provido. Sentença cassada. 
ACÓRDÃO: A a Egrégia 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por maioria, vencidos o 
Desembargador ADOLFO AMARO MENDES e o Desembargador MARCO ANTHONY STEVESON VILLAS BOAS, CONHECER 
e DAR PROVIMENTO ao recurso de Apelação interposto, para CASSAR a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos à 
instância de origem, para regular prosseguimento do feito nos termos do voto do(a) Relator(a). Palmas, 18 de agosto de 2021. 
 
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0006279-91.2021.8.27.2700/TO 
RELATOR: DESEMBARGADOR ADOLFO AMARO MENDES 
AGRAVANTE: ESTADO DO TOCANTINS 
PROC. ESTADO: GABRIEL TEIXEIRA DE OLIVEIRA 
AGRAVADO: RENER BUENO MARINHO BILAC 
ADVOGADA: CECÍLIA AUGUSTO LIMA DOURADO SANTANA – OAB/TO 007813 
AGRAVADO: FORÇAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 



ANO XXXIII-DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 5034 PALMAS-TO, TERÇA-FEIRA, 31 DE AGOSTO DE 2021 3 

 

 
 

AGRAVADO: AZOR XAVIER FERRO JÚNIO 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
INTERESSADO: AUTORIDADE COATORA - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO TOCANTINS - PALMAS 
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CONCURSO DE CREDORES. MULTIPLICIDADE DE 
PENHORA SOBRE O MESMO BEM IMÓVEL. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. O ordenamento jurídico pátrio não 
veda o lançamento de múltiplas constrições sobre o mesmo bem. A pluralidade de credores enseja, tão somente, a concorrência 
entre eles quanto ao produto da alienação, respeitada a ordem das respectivas preferências, consoante os termos do art. 908 c/c 
art. 797, parágrafo único, do CPC/2015, de modo que deve ser provido o recurso para determinar a permanência da penhora 
recaída sobre o bem imóvel de propriedade dos executados na presente execução fiscal, já objeto de constrição anterior em 
processo da 3ª Vara Federal de Palmas-TO. 2. Recurso conhecido e provido. Decisão de primeiro grau reformada. 
ACÓRDÃO: Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador EURÍPEDES LAMOUNIER, na 15ª SESSÃO 
VIRTUAL ORDINÁRIA, a 5ª TURMA JULGADORA da 2ª CÂMARA CÍVEL, decidiu, por unanimidade, DAR-LHE PROVIMENTO, 
para reformar a decisão agravada, determinando a permanência da penhora recaída sobre o bem imóvel em questão, bem como 
que o Juízo de origem proceda às medidas necessárias à averbação da constrição no CRI da 1ª Circunscrição de Goiânia-GO, 
na forma como pleiteado pela parte exequente, nos termos do voto do(a) Relator(a). Votaram acompanhando o Relator, os 
Desembargadores MARCO ANTHONY STEVESON VILLAS BOAS e ANGELA MARIA RIBEIRO PRUDENTE. A Douta 
Procuradoria-Geral de Justiça esteve representada pelo Procurador de Justiça  MARCOS LUCIANO BIGNOTI. Palmas, 18 de 
agosto de 2021. 
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000414-71.2015.8.27.2741/TO 
RELATOR: DESEMBARGADOR ADOLFO AMARO MENDES 
APELANTE: FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE-FUNASA (INTERESSADO) 
PROC. FEDERAL: TIAGO MAURELLI JUBRAN DE LIMA – AGU 2139617    
APELADO: MUNICÍPIO DE DARCINÓPOLIS (AUTOR) 
ADVOGADOS: MARCOS VINICIUS SALDANHA DIAS CARVALHO – OAB/TO 008213 E IARA SILVA DE SOUSA – OAB/TO 
002239     
APELADO: ESPÓLIO DE ANTONIO MARIA AROUCA (RÉU) 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
MP: MINISTÉRIO PÚBLICO (MP) 
INTERESSADO: ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO (INTERESSADO) 
INTERESSADO: AUTORIDADE COATORA - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO TOCANTINS - WANDERLÂNDIA 
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REQUERIMENTO DE INGRESSO DA FUNASA COMO 
LITISCONSORTE ATIVO. INDEFERIMENTO PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. DECISÃO QUE DEVE SER REFORMADA. 
SÚMULA Nº 150 DO STJ. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL PARA DECIDIR ACERCA DO TEMA. RECURSO PROVIDO. 
1. Tendo em vista que a FUNASA alega interesse na lide, devem os autos ser remetidos à Justiça Federal para análise e decisão 
acerca de seu ingresso no processo, nos termos do enunciado da Súmula nº 150 do STJ. 2. Recurso da autarquia federal 
provido. 
ACÓRDÃO: Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador EURÍPEDES LAMOUNIER, na 15ª SESSÃO 
VIRTUAL ORDINÁRIA, a 5ª TURMA JULGADORA da 2ª CÂMARA CÍVEL, decidiu, por unanimidade, DAR PROVIMENTO ao 
recurso interposto, determinando a imediata remessa dos autos à JUSTIÇA FEDERAL, competente para decidir acerca do 
ingresso da FUNASA como litisconsorte ativo no feito de origem, bem como sobre a competência da Justiça Federal para 
processar e julgar o feito de origem. É o meu voto, que apresento aos Desembargadores componentes da 5ª Turma Julgadora, 
da 2ª Câmara Cível, deste Egrégio Sodalício, nos termos do voto do(a) Relator(a). Votaram acompanhando o Relator, os 
Desembargadores MARCO ANTHONY STEVESON VILLAS BOAS e ANGELA MARIA RIBEIRO PRUDENTE. A Douta 
Procuradoria-Geral de Justiça esteve representada pelo Procurador de Justiça  MARCOS LUCIANO BIGNOTI. Palmas, 18 de 
agosto de 2021. 
 

1º GRAU DE JURISDIÇÃO 
ALMAS 

1ª escrivania cível 
Editais de citações com prazo de 30 dias 

EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
O Doutor BALDUR ROCHA GIOVANNINI, MM. Juiz de Direito respondendo pela Central de Execuções Fiscais da Comarca de 
Dianópolis-TO, na forma da Lei, etc... Determina a Citação do(a)(s) Executado(a)(s) MANACÁ S/A ARMAZENS GERAIS E 
ADMINISTRAÇÃO, CNPJ Nº 50.585.447/0001-48, estando em lugar incerto e não sabido, de todo o conteúdo da Ação de 
Execução Fiscal - autos nº 5000039-80.2003.8.27.2716, que lhe movem a FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, para, no prazo de 
05 (cinco) dias, pagar a dívida no valor de R$ 25.099,42 (vinte e cinco mil noventa e nove reais e quarenta e dois centavos), 
acrescidos de juros, multa de mora e encargos indicados na certidão da Dívida Ativa anexa, bem como as custas processuais e 
honorários advocatícios fixados em 10% da dívida ou garantir a execução com oferecimento de bens a penhora, sob pena de 
não o fazendo ser lhe penhorados bens suficientes ao adimplemento da dívida. Em tempo, fica Vossa Senhoria informada acerca 
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da possibilidade de quitação do débito de forma parcelada, a ser realizado administrativamente a critério da Fazenda Pública 
exequente. Sendo, nesse caso, obrigatória a apresentação perante este Juízo, do comprovante de recolhimento das custas 
judiciais e dos honorários advocatícios arbitrados, para fins de extinção ou suspensão da presente execução. E, para que chegue 
ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mando expedir o presente Edital, que será publicado na forma da 
lei. Eu, Cristovam Amarante Santana, Técnico Judiciário, o digitei. Dianópolis, 31 de agosto de 2021. 
 

ALVORADA 
1ª escrivania cível 

Às partes e aos advogados 
Processo n. 0000331-65.2021.8.27.2702– Procedimento do Juizado Especial Cível  
Requerente: LIDIANE GOMES MEDEIROS 
Advogado: Dr. Juarez Miranda Pimentel / TO00324B 
Requerido: CLAUDIA ASSIS TAVARES 
Advogado: Nihil 
Intimação do requerido: “SENTENÇA (...).Desta forma, hei por bem HOMOLOGAR por sentença o acordo, para que surta 
seus jurídicos e legais efeitos.De consequência, extingo o presente processo, com julgamento de mérito, conforme artigo 487, 
inciso III, alínea "b", determinando que, observadas as cautelas de praxe , sejam os autos arquivados.Cumpra-se nos termos 
requeridos no acordo.As partes ficam dispensadas do pagamento das custas processuais remanescentes, se houver, nos termos 
do artigo 90, §3º, do CPC..P.R.I.Juízo da 1ª Escrivania Cível de Alvorada, datado, certificado e assinado pelo sistema pelo 
sistema e-proc. Fabiano Gonçalves Marques, Juiz de Direito”. 
 
Processo n. 0000727-42.2021.8.27.2702 – JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS 
Requerente: JOSE JOAQUIM DE SOUZA SIDIAO 
Advogado: Dr. JOAO PAULO GOMES DOS SANTOS / GO050050 
Requerido: MARIA BOMFIM BISPO DE OLIVEIRA SANTOS 
Advogado: Nihil 
Intimação do requerido: “SENTENÇA (...).Desta forma, hei por bem HOMOLOGAR por sentença o acordo, para que surta 
seus jurídicos e legais efeitos.De consequência, extingo o presente processo, com julgamento de mérito, conforme artigo 487, 
inciso III, alínea "b", determinando que, observadas as cautelas de praxe , sejam os autos arquivados.Cumpra-se nos termos 
requeridos no acordo.As partes ficam dispensadas do pagamento das custas processuais remanescentes, se houver, nos termos 
do artigo 90, §3º, do CPC..P.R.I.Juízo da 1ª Escrivania Cível de Alvorada, datado, certificado e assinado pelo sistema pelo 
sistema e-proc. Fabiano Gonçalves Marques, Juiz de Direito”. 
 
Processo n. 0003780-65.2020.8.27.2702– Procedimento do Juizado Especial Cível  
Requerente: JOSE JOAQUIM DE SOUZA SIDIAO 
Advogado: Dr. JOAO PAULO GOMES DOS SANTOS / GO050050 
Requerido: CATIA ALVES DE OLIVEIRA 
Advogado: Nihil 
Intimação do requerido: “SENTENÇA (...).Desta forma, hei por bem HOMOLOGAR por sentença o acordo, para que surta 
seus jurídicos e legais efeitos.De consequência, extingo o presente processo, com julgamento de mérito, conforme artigo 487, 
inciso III, alínea "b", determinando que, observadas as cautelas de praxe , sejam os autos arquivados.Cumpra-se nos termos 
requeridos no acordo.As partes ficam dispensadas do pagamento das custas processuais remanescentes, se houver, nos termos 
do artigo 90, §3º, do CPC..P.R.I.Juízo da 1ª Escrivania Cível de Alvorada, datado, certificado e assinado pelo sistema pelo 
sistema e-proc. Fabiano Gonçalves Marques, Juiz de Direito”. 
 
Processo n. 0000066-63.2021.8.27.2702 – Procedimento do Juizado Especial Cível  
Requerente: JOSE JOAQUIM DE SOUZA SIDIAO 
Advogado: Dr. JOAO PAULO GOMES DOS SANTOS/ GO050050 
Requerido: ADÃO MARQUES DA SILVA 
Advogado: Nihil 
Intimação do requerido: “SENTENÇA (...).Desta forma, hei por bem HOMOLOGAR por sentença o acordo, para que surta 
seus jurídicos e legais efeitos.De consequência, extingo o presente processo, com julgamento de mérito, conforme artigo 487, 
inciso III, alínea "b", determinando que, observadas as cautelas de praxe , sejam os autos arquivados.Cumpra-se nos termos 
requeridos no acordo.As partes ficam dispensadas do pagamento das custas processuais remanescentes, se houver, nos termos 
do artigo 90, §3º, do CPC..P.R.I.Juízo da 1ª Escrivania Cível de Alvorada, datado, certificado e assinado pelo sistema pelo 
sistema e-proc. Fabiano Gonçalves Marques, Juiz de Direito”. 
 
Execução Extrajudicial de Alimentos Nº 0001398-36.2019.8.27.2702/TO 
AUTOR: ANA PAULA VIEIRA DOS REIS 
RÉU: JURACI RODRIGUES GUSMÃO 
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INTIMAÇÃO da executado JURACI RODRIGUES GUSMÃO – CPF 00426782267, acerca da penhora em ativos financeiros do 
mesmo (R$103,01), via SISBAJU, para, caso queira, no prazo de 05 (cinco) dias, comprovar que as quantias tornadas 
indisponíveis são impenhoráveis ou que ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros, nos termos do artigo 
854 e parágrafos, do Código de Processo Civil, sob pena de liberação dos valores a parte exequente. 
 
Execução Extrajudicial de Alimentos Nº 0000908-14.2019.8.27.2702/TO 
AUTOR: MEYRE MARCIA MOTA DE LIMA 
RÉU: REGINALDO NUNES ALVES 
INTIMAÇÃO do executado. SENTENÇA (...). Desta forma, ante ao desinteresse da parte requerente, outro caminho não há que 
não extinguir o presente processo, sem resolução de mérito, e assim o faço, para determinar que, observadas as cautelas de 
praxe, sejam os autos arquivados. P.R.I. Juízo da 1ª Escrivania Cível de Alvorada, datado, certificado e assinado pelo sistema e-
Proc. FABIANO GONÇALVES MARQUES, Juiz de Direito”. 
 

ARAGUAINA 
1ª vara da família e sucessões 

Editais de publicações de sentenças de interdição 
EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO  
O Doutor FABIANO RIBEIRO, MM. Juiz de Direito, titular da 1ª Vara de Família e Sucessões da Comarca de Araguaína, Estado 
do Tocantins, na forma da lei, etc... FAZ SABER a quem o presente Edital virem, ou dele conhecimento tiverem, que por este 
Juízo e respectiva Escrivania, processam os autos de INTERDIÇÃO nº.0006859-79.2016.8.27.2706, requerida por MAURINA 
CARMO COSTA, brasileira, solteira, auxiliar administrativa municipal, residente e domiciliada na Rua Clara Silva, nº 100, Quadra 
13, Lote 07, (abaixo do Mercado Municipal), Centro, Araguaína – TO, CEP 77.800-000  move em face de IVONE CARMO 
COSTA, brasileira, solteira, residente e domiciliada na Rua Clara Silva, nº 100, Quadra 13, Lote 07, (abaixo do Mercado 
Municipal), Centro, Araguaína – TO, CEP 77.800-000. Pelo MM. Juiz, no evento 129 foi prolatada a sentença, cuja parte 
dispositiva segue transcrita: “ ISTO POSTO, observando a manifestação do Ministério Público e, com fundamento no artigo 755, 
I e II do CPC, nomeio CURADOR(A) em favor da  parte Requerida IVONE CARMO COSTA, na pessoa de MAURINA CARMO 
COSTA, para a prática de atos de natureza negocial e patrimonial, não podendo, todavia, o(a) Curador(a) praticar atos de 
disposição de direito em nome da Curatelada, tais como alienação de bens, oneração de bens e pactuação de empréstimos 
bancários, sem prévia autorização judicial. A presente curatela não abrange os atos existenciais mencionados no art.6.º, da Lei 
n.º 13.146\2015, ficando o(a) Curador(a) autorizado(a) a representar a parte Curatelada perante órgãos públicos, para tratar de 
interesses da mesma, bem como perante Institutos de Previdência, podendo levantar pagamentos de benefícios previdenciários, 
efetuar recadastramentos, inclusive criação, atualização, liberação e renovação de senhas. Em consequência, procedo à 
extinção do processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Custas e 
honorários sobrestados na forma do art. 98, § 3º, do CPC. Fica dispensada a especialização de hipoteca legal. Fica o(a) 
Curador(a) ciente de que deverá aplicar em benefício da parte Curatelada, os valores decorrentes de benefícios previdenciários 
e/ou quaisquer rendas obtidas pela mesma, de tudo prestando contas, na forma do artigo 1.774 do Código Civil. Expeça-se 
Termo de Compromisso de Curatela. A presente sentença deverá ser inscrita no registro de pessoas naturais e imediatamente 
publicada na rede mundial de computadores, no sítio do tribunal a que estiver vinculado o juízo e na plataforma de editais do 
Conselho Nacional de Justiça, onde permanecerá por 6 (seis) meses, na imprensa local, 1 (uma) vez, e no órgão oficial, por 3 
(três) vezes, com intervalo de 10 (dez) dias, constando do edital os nomes do(a) Curatelado(a) e do(a) Curador(a), a causa e os 
limites da curatela, e os atos que o(a) Curatelado(a) poderá praticar autonomamente.Transitada em julgado esta, dê-se as 
devidas baixas.Publique-se Registre-se.Intimem-se.". E, para que não aleguem ignorância, mandou expedir o presente, que será 
 publicado na forma da lei. OBSERVAÇÃO: O processo tramita por meio eletrônico e, através do número 0022356-
02.2017.8.27.2706 do processo acima informados, é permitido o acesso integral dos autos junto ao site do Tribunal de Justiça do 
Estado do Tocantins. Link de acesso ao processo 
eletrônico:https://consultaeproc.tjto.jus.br/eprocV2_prod_1grau/externo_controlador.php?acao=processo_consulta_publ
ica DADO E PASSADO nesta Cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins aos trinta dias do mês de agosto de dois 
mil e vinte e um  (30/08/2021). Eu, Victoria Luiza Costa da Silva, Estagiária/Mat. 362292, que o digitei e conferi. 
 

2ª vara da família e sucessões 

Editais de publicações de sentenças de interdição 
EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA 
A Doutora RENATA TERESA DA SILVA MACOR, Juíza de Direito titular da 2ª Vara de Família e Sucessões desta cidade e 
Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, na forma da lei, etc... FAZ SABER a quem o presente Edital virem, ou dele 
conhecimento tiverem, que por este Juízo e respectiva Escrivania, processam os autos de Interdição, Processo nº 0028294-
07.2019.8.27.2706, ajuizada por ANA OLIVEIRA DA LUZ, brasileira, união estável, aposentada, portadora do RG nº 1.642.122, 
expedida em 07/06/2019 - SSP/TO e inscrita no CPF sob nº 087.905.581-20, residente na Rua 6, s/nº, Qd. 23, Lt. 07, Conjunto 
Residencial Patrocínio, Araguaína/TO, em face de JOSÉ COSMO DE FRANÇA, brasileiro, união estável, aposentado, portador 
do RG nº 860.426 e inscrito sobe o CPF nº 177.918.474-34, filho de Pedro França, nacido em 27/09/1955, em Maceió – AL, 
residente no endereço acima, acometido por Acidente Vascular Cerebral - AVC esquimico, CID: 164+169. Pela Juíza, no evento 
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56, foi prolatada a sentença, cuja parte dispositiva segue transcrita: "Ante o exposto, com fundamento no artigo 755, I e II do 
CPC/15, decreto a interdição de JOSÉ COSMO DE FRANÇA, declarando-o incapaz para as práticas de atos de conteúdo 
econômico e patrimonial, nomeando-lhe como curadora sua companheira ANA OLIVEIRA DA LUZ. Advirto a Curadora de 
que não poderá, por qualquer modo, alienar ou onerar bens de qualquer natureza pertencentes ao interditando, sem 
autorização judicial, devendo os valores que porventura vierem a ser recebidos aplicados exclusivamente no bem-estar dele. 
Fica dispensada a especialização de hipoteca legal, em face da idoneidade da Requerente. Determino a inscrição da presente no 
Registro Civil e a publicação, por três vezes, e as demais exigências da lei, nos termos do art. 755, § 3º, do CPC/2015. Declaro 
extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC. Estendo a gratuidade judiciária ao Requerido. Sem 
custas. Lavre-se o respectivo termo, se necessário. Após o trânsito em julgado e tomadas as providências legais, arquivem-se. 
P.R.I.C.". E, para que não aleguem ignorância, mandou expedir o presente, que será publicado na forma da lei. DADO E 
PASSADO nesta Cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, no dia 09 de agosto de 2021. Eu, Sandra Maria Sales 
Belo Vinhal, Técnica Judiciária que o digitei e conferi. 
 

3ª vara cível 

Editais 
EDITAL DE INTIMAÇÃO (PRAZO DE 30 DIAS) 
O Senhor Alvaro Nascimento Cunha, Juiz de Direito da 3ª Vara Cível desta de Araguaína, Estado do Tocantins, na forma da lei, 
etc.. FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo e Escrivania da 3ª Vara 
Cível, se processam a ação de Cumprimento de sentença, Nº 0008072-57.2015.8.27.2706, Chave nº 264231378915, proposta 
por BANCO DO BRASIL S.A  em desfavor do OPG COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDAME.,OTACIANO 
PEREIRA GOMES., MÁRCIO FRANCISCO ARNALDO e MARIA FELIZ DA SILVA GOMES, sendo o presente Edital para 
INTIMAR o(s) executado(s) OPG COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDAME, pessoa jurídica de direito 
privado, inscrita no CNPJ/MF sob nº 07.538.194/0001-22., OTACIANO PEREIRA GOMES, brasileiro, casado, empresário, 
portador da cédula de identidade RG nº 11.39954 SSP-TO, inscrito no CPF/MF sob nº 188.781.561-91., MÁRCIO FRANCISCO 
ARNALDO, brasileiro, solteiro, empresário, portadora da cédula de identidade RG nº 230743 2VIA/SSP – TO, inscrita no 
CPF/MF sob nº 928.655.771-04 e MARIA FELIZ DA SILVA GOMES, brasileira, casada, pensionista, portadora da cédula de 
identidade RG nº 2591751 SSP – GO, inscrita no CPF/MF sob nº 466.923.201-00, atualmente em lugar incerto e não sabido, 
para efetuar o pagamento voluntário do débito no valor de R$ 222.859,69 (duzentos e vinte e dois mil oitocentos e cinquenta e 
nove reais e sessenta e nove centavos), acrescidos das cominações legais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de o 
montante da condenação ser acrescido de multa no percentual de 10% (dez por cento) e expedição de mandado de penhora e 
avaliação (artigo 523 parágrafos 1 a 3 e 525 ambos do NCPC. Devendo o(s) executado(s) ater-se sobre o prazo estabelecido 
nos termos do artigo 525 do NCPC. Tudo de conformidade com o despacho a seguir transcrito:"INTIMEM-SE os executados, via 
edital, para efetuarem o pagamento voluntário do débito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de o montante da condenação 
ser acrescido de multa no percentual de 10% (dez por cento) e expedição de mandado de penhora e avaliação (artigo 523 
parágrafos 1 a 3 e 525 ambos do NCPC.Deverá o devedor ater-se sobre o prazo estabelecido nos termos do artigo 525 do 
NCPC. Dê-se ciência à Defensoria Pública. (as) Alvaro Nascimento Cunha - Juiz de Direito.E para que ninguém possa alegar 
ignorância, mandou expedir o presente edital, o qual será publicado na forma da lei. DADO E PASSADO nesta cidade e 
Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos quinze dias do mês de Junho de 2021.Eu Darcinéa Pereira Ribas 
Scalon,Servidor(a) do Judiciário, que digitei. ALVARO NASCIMENTO CUNHA - Juiz de Direito. 
 

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

EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 DIAS Nº 3517670 
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): FABRICIA TIBUCHESKI RODRIGUES pessoa fisíca subscrita sob o CPF n°: 037.247.549-30, por estar 
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 
5000570-21.2011.8.27.2706, que lhe move o PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO TOCANTINS e ESTADO DO 
TOCANTINS, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a importância de R$ 53.525,71 (cinquenta e três mil, 
quinhentos e vinte e cinco reais e setenta e um centavos), representada pela CDA n° C-1392/2011, C-1393/2011, C-1395/2011, 
datada de , acrescida de juros, 20/07/2011, 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 47 a seguir transcrito: "Caso não 
seja encontrado endereço diverso da inicial, ou sendo encontrado, não seja possível o cumprimento da diligência citatória, defiro 
desde logo, a CITAÇÃO POR EDITAL, com prazo de 30 (trinta) dias, com posterior intimação da exequente para manifestar nos 
autos no prazo de 60 (sessenta) dias" 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 
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Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos 30 dias do mês de agosto de 2021. Eu,  MARIA EDUARDA GOMES RIBEIRO, 
Auxiliar Judiciário, que o digitei. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO (COM P´RAZO DE 30 DIAS) Nº 3496702  
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): ANTONIO COELHO FRAGOSO - CPF n°: 216.907.311- 68, por estar atualmente em lugar incerto e não 
sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0000413-21.2020.8.27.2706, que lhe 
move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a importância de R$ 2.561,55 
(dois mil, quinhentos e sessenta e um reais e cinquenta e cinco centavos), representada pela CDA n° 20190029315, datada de 
16/10/2019, acrescida de juros, atualização monetária e demais cominações legais, ou no mesmo prazo garantir(em) a 
Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a 
atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens à penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por 
terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte 
executada que será NOMEADO curador especial atuante perante esta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública de 
Araguaína , em caso de revelia. Tudo em conformidade com o despacho a seguir transcrito: "- Realizada as buscas e não 
sendo localizado endereço diverso da inicial e encerrado todos os meios de localização dos endereços do(s) 
executado(s), defiro desde logo, caso haja pedido, a expedição do Edital de Citação, com prazo de 30 (trinta) dias, 
observando-se as disposições do art. 8º, IV, da Lei de Execuções Fiscais;" E para que ninguém possa alegar ignorância, 
mandou expedir o presente edital que será publicado uma (01) vez no Diário Oficial da Justiça e afixado no placar do Fórum 
local. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos 26 dias do mês de agosto de 2021. 
Eu, IZAMARA SANTOS MIRANDA, Auxiliar Judiciário, que o digitei. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO (COM PRAZO DE 30 DIAS) Nº 3506615 
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): M. M. BORGES - CNPJ n°: 08.219.070/0001-47, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, 
para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0031213-66.2019.8.27.2706, que lhe move o 
MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a importância de R$ 1.507,01 (um mil, 
quinhentos e sete reais e um centavo), representada pela CDA n° 20190002646, datada de 19/07/2019, acrescida de juros, 
atualização monetária e demais cominações legais, ou no mesmo prazo garantir(em) a Execução: efetuando depósito em 
dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo 
fiança bancária, nomeando bens à penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos 
termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador 
especial atuante perante esta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública de Araguaína , em caso de revelia. Tudo em 
conformidade com o despacho a seguir transcrito: "Realizada as buscas e não sendo localizado endereço diverso da inicial 
e encerrado todos os meios de localização dos endereços do(s) executado(s), defiro desde logo, caso haja pedido, a 
expedição do Edital de Citação, com prazo de 30 (trinta) dias, observando-se as disposições do art. 8º, IV, da Lei de 
Execuções Fiscais;" E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente edital que será publicado uma 
(01) vez no Diário Oficial da Justiça e afixado no placar do Fórum local. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de 
Araguaína, Estado do Tocantins, aos 27 dias do mês de agosto de 2021. Eu, IZAMARA SANTOS MIRANDA, Auxiliar Judiciário, 
que o digitei. 
 

ARAGUATINS 
1ª escrivania cível 

Editais de intimações com prazo de 30 dias 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 30 DIAS 
O Doutor José Carlos Tajra Reis Júnior, Meritíssimo Juiz de Direito- titular da Vara Cível da Comarca de Araguatins, Estado do 
Tocantins, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a todos quanto o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, que por este 
Juízo e Escrivania do 1º Cível, se processa os autos da Ação: EXECUÇÃO FISCAL, Processo nº 50000330320038272707, 
Chave: 409419252314, que tem como Exequente: FUNDAÇÃO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-
FNDE   (00.378.257/0001-81. E é o presente para a INTIMAÇÃO do (a) Executado (a): LEDA CLESSE FONSECA CASTILLO, 
brasileiro (a), inscrito (a) no CPF nº 470.638.741-87, atualmente em lugar incerto e não sabido, para no prazo de 15(quinze) dias 
constituir novo advogado, tendo em vista a renúncia do Dr. Henry Smith OAB/TO 3.181. Araguatins, data e hora no evento do 
sistema e-Proc.Juiz JOSÉ CARLOS TAJRA REIS JÚNIOR Titular da Vara Cível da Comarca de Araguatins. E para que chegue 
ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou o MM. Juiz que fosse expedido o presente Edital, com as 
devidas publicações. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguatins, Estado do Tocantins, aos 25 dias do mês de 
maio do ano 2021. Eu (Maria Claudenê G. de Melo), Técnica Judiciária, que digitei. Juiz JOSÉ CARLOS TAJRA REIS JUNIOR- 
Titular da Vara Cível da Comarca de Araguatins/TO - 
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Editais de citações com prazo de 30 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 DIAS 
O Dr. José Carlos Tajra Reis Júnior, Meritíssimo Juiz de Direito Titular da Vara Cível da Comarca de 3ª entrância de  Araguatins, 
Estado do Tocantins, na  forma da Lei, etc.  FAZ SABER a todos quanto o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, 
que por este Juízo e Escrivania do 1º Cível, se processa os autos CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Processo nº 
00021352420198272707,  Chave para consulta nº 821842495219, no sistema processual eletrônico e-proc, www.tjto.jus.br, 
que tem como Exeqüente: BANCO BRADESCO S.A., CNPJ: 60746948000112 e Executado (a): DEGMAR ALVES PEDROSO, 
brasileiro, inscrito no CPF nº 218.132.481-68, atualmente em lugar incerto e não sabido. E por este meio, CITA-SE o executado 
supra, para no prazo de 15 (quinze) dias, PAGAR a dívida exequenda expressa na petição inicial, no valor de R$ 235.233,62 
(duzentos e trinta e cinco mil duzentos e trinta e três reais e sessenta e dois centavos), sob pena de acréscimo de 10% sob o 
débito executado e honorários advocatícios em igual percentual, à luz do disposto no art. 523, § 1º, do NCPC. Tudo nos termos 
do respeitável despacho, gerado no evento 54, a seguir transcrito: “Defiro a citação por edital da parte requerida que está em 
local incerto e não sabido. Assinalo o prazo de 30 (trinta) dias. Em caso de não comparecimento da parte, NOMEIO como 
curador especial para defender os interesses da parte executada citada por edital, a Defensoria Pública de Araguatins, nos 
termos do art. 72, II do CPC. Intime-se o curador da presente nomeação, CONCEDENDO-LHE vistas ao processo pelo prazo de 
15 (quinze) dias, prazo já deferido em dobro (artigo 186, CPC). Cumpra-se. Juiz JOSÉ CARLOS TAJRA REIS JÚNIOR- Titular 
da Vara Cível da Comarca de Araguatins”. E para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, 
mandou a MM. Juíza de Direito, que fosse expedido o presente Edital, com as devidas publicações. DADO E PASSADO nesta 
cidade e Comarca de Araguatins, Estado do Tocantins, aos 13 dias do mês de agosto de 2021. Eu (Maria Claudenê G. de Melo) 
Técnica Judiciária que digitei e conferi. Juiz José Carlos Tajra Reis Júnior-Titular da Vara Cível da Comarca de Araguatins/TO. 
 

COLINAS 
1ª vara cível 

Editais 
EDITAL DE LEILÃO PÚBLICO E INTIMAÇÃO LEILÃO Nº 772.15-21 
Pelo presente, se faz saber a todos quanto virem ou tomarem conhecimento do presente Edital, que a 1ª Vara Cível de Colinas 
do Tocantins – TO, que será (ão) levado(s) a LEILÃO o(s) bem (ns) penhorado(s), na seguinte forma: DATAS E HORÁRIOS: 
PRIMEIRO LEILÃO: dia 13 de outubro de 2021, a partir das 09h00min, por preço igual ou superior ao da avaliação. SEGUNDO 
LEILÃO: dia 13 de outubro de 2021, a partir das 10h00min, pelo maior lance oferecido, exceto preço vil. (50% do valor da 
avaliação). LOCAL: Através do site www.agilleiloes.com.br, para captação de lances. PROCESSO: 5002234-32.2012.8.27.2713 
EXEQUENTE: UNIÃO – FAZENDA NACIONAL EXECUTADOS: EC DO AMARAL MARÇAL – ME e ELAINE CRISTINA DO 
AMARAL MARÇAL BEM: 01 (um) lote urbano de n° 02, da quadra n° 40, com área de 390 m², localizado na Rua 17, Setor 
Oeste, na cidade de Colinas do Tocantins, devidamente registrado sob o número M - 9.560. Medindo: 13,00 metros de frente 
para a Rua 17; 13,00 metros aos fundos, dividindo com o lote n° 10; por 30,00 metros nas laterais, dividindo à direita com o lote 
n. 01 e à esquerda com o lote n° 03. Sobre o imóvel não possui nenhuma benfeitoria. VALOR DA AVALIAÇÃO: R$ 30.000,00 
(trinta mil reais). LOCALIZAÇÃO DO BEM: Conforme descrito acima. FIEL DEPOSITÁRIO: Elaine Cristina do Amaral Marcal. 
VALOR DO DÉBITO EM EXECUÇÃO: R$ 125.485,65 (cento e vinte e cinco mil e quatrocentos e oitenta e cinco reais e sessenta 
e cinco centavos). * Valor sujeito a alteração. LEILOEIRO OFICIAL MARCO ANTONIO FERREIRA DE MENEZES, devidamente 
matriculado na JUCETINS através da MATRÍCULA 2012.09.0015. COMISSÃO DO LEILOEIRO: será paga nos seguintes moldes 
(art. 884, parágrafo único, CPC/2015): A. Na arrematação: A comissão corresponderá a 5% do valor da arrematação, a ser paga 
pelo ARREMATANTE. Só será devida a comissão do leiloeiro no caso de efetiva arrematação do bem penhorado, sendo que, 
ocorrendo o cancelamento do leilão, por decisão judicial ou em razão de transação ou remissão feita pelas partes nos autos, 
garante-se ao leiloeiro o direito de cobrar judicialmente “as quantias que tiver desembolsado com anúncios, guarda e 
conservação do que lhe for entregue para vender, instruindo a ação com os documentos comprobatórios dos pagamentos que 
houver efetuado, por conta dos comitentes e podendo reter em seu poder algum objeto, que pertença ao devedor, até o seu 
efetivo embolso” (Decreto n. 21.981/32, art. 40). As comissões serão devidas após 10 dias da nomeação do leiloeiro sem que 
haja neste prazo alguma contestação. FORMAS DE PAGAMENTO PARCELADO e/ou À VISTA: Lances à vista terão preferência 
sobre os lances parcelados, bastando igualar-se ao último lance ofertado,o que não interfere na continuidade da disputa, nesse 
caso, o interessado deverá avisar ao Leiloeiro no início do leilão sobre seu interesse em dar o lance à vista. Caso não haja 
ofertas à vista, o leilão terá continuidade apenas para lances parcelados. O parcelamento será permitido para imóveis e veículos 
conforme art. 895 do CPC (Lei nº. 13.105, de 16 de março de 2015), sendo observadas as seguintes regras: 1) Até o início do 
primeiro leilão, mediante apresentação por escrito de proposta de aquisição do bem por valor não inferior ao da avaliação; até o 
início do segundo leilão, mediante apresentação por escrito de proposta de aquisição do bem por valor que não seja considerado 
vil, com indicação do prazo, da modalidade, do indexador de correção monetária e das condições de pagamento do saldo. 2) 
Pagamento de valor mínimo de 25% (vinte e cinco por cento) do valor do lance à vista e o restante parcelado em até 30 (trinta) 
meses, sendo as prestações mensais e sucessivas, no valor mínimo de R$ 500,00 cada. O valor de cada parcela, por ocasião do 
pagamento, poderá ser acrescido de índice de correção monetária Adotado pelo índice de correção da vara, garantida a 
integralização do lance por hipoteca judicial sobre o próprio bem.Efetuado o depósito do valor referente a 25% (vinte e cinco por 
cento), a proposta escrita do arrematante será encaminhada ao Juizo da vara em que está distriuído o processo, que decidirá, 
dando o bem por arrematado pelo apresentante do melhor lance ou proposta mais conveniente. Será vedada a concessão de 
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parcelamento da arrematação no caso de concurso de penhora com credor privilegiado. 3) No caso de parcelamento, o licitante 
deverá apresentar carteira de identidade, CPF, comprovante de residência, referências bancárias, idoneidade financeira e 
demonstrar inexistência de restrição em registro de cadastro de proteção ao crédito. Caso não seja apresentada documentação 
solicitada, o parcelamento poderá não ser autorizado. 4) Não sendo aceita a caução idônea pelo Juizo da Vara onde tramita o 
processo, o arrematante poderá efetuar o pagamento da arrematação à vista, ou manter o pedido de parcelamento, porém terá a 
posse do bem postergada para após a quitação do lance ofertado. No caso de atraso de qualquer das prestações, incidirá multa 
de 10% (dez por cento)sobre a soma da parcela inadimplida com as parcelas vincendas, autorizando o exequente a pedir a 
resolução da arrematação ou promover, em face do arrematante, a execução do valor devido, devendo ambos os pedidos ser 
formulados nos autos do processo em que se deu a arrematação (CPC, art. 895, §§ 4º e 5º). LEILÃO NA MODALIDADE 
ELETRÔNICA Quem pretender arrematar dito(s) bem(ns), ofertar lances pela Internet, através do site www.agilleiloes.com.br a 
partir do primeiro dia útil subsequente à publicação deste edital, encerrando-se na mesma data e horário do leilão presencial, 
devendo, para tanto, os interessados, efetuarem cadastramento prévio, no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas de 
antecedência do leilão, bem como recolher o valor devido na data designada para a realização do leilão, a fim de viabilizar a 
lavratura do respectivo termo. Os lances oferecidos via INTERNET não garantem direitos ao participante em caso de insucesso 
do mesmo por qualquer ocorrência, como, por exemplo, problemas na conexão de internet,no funcionamento do computador, na 
incompatibilidade de software etc. Destarte, o interessado assume os riscos emanados de falhas ou impossibilidades técnicas, 
não sendo cabível qualquer reclamação posterior. DAS ASSINATURAS DO AUTO DE ARREMATAÇÃO  As assinaturas do Auto 
eletrônico de Arrematação e do Auto de Arrematação seguem as seguintes regras: A).A assinatura do Arrematante ocorre no 
momento da arrematação após o próximo segundo do fim da contagem do relógio da sala de leilões com o fechamento do lote 
leiloado; B). A  assinatura do Leiloeiro ocorre no ato da lavratura do Auto Eletrônico de Arrematação logo após o fechamento do 
lote arrematado; C). A assinatura do Magistrado, considerar-se a no próximo minuto após a juntada do Auto eletrônico de 
Arrematação ao Processo. DA VITRINE ELETRÔNICA DA AGILLEILOES E DAS PROPOSTAS Infrutíferas as tentativas de 
venda do(s) bem(ns) penhorado(s) nos leilões supra e não havendo interesse do Exequente em adjudicá-lo(s), será mantido o 
bem exposto na vitrine eletrônica do Site da Agil Leilões por meio do link: https://www.agilleiloes.com.br/ nas mesmas condições 
descritas em Edital a fim de receber propostas de arrematação quais serão levadas ao conhecimento do MM. para aceitação e 
ou recusa. ADVERTÊNCIAS I - Os bens poderão ser reavaliados e a dívida atualizada até a data do 1º leilão, sofrendo alteração 
em seus valores, os quais serão informados pelo Leiloeiro, ora nomeado, no ato do leilão. II - Os bens serão vendidos no estado 
de conservação em que se encontrarem, não cabendo à Justiça Estadual e/ou Leiloeiro quaisquer responsabilidades quanto a 
consertos e reparos. III - Eventuais dívidas a título de impostos, taxas, multas, etc, vencidas até a data da arrematação não são 
de responsabilidade do arrematante e sim do anterior proprietário, Sendo que tais dívidas sub-rogam-se no preço da 
arrematação (parágrafo único do art. 130 do CTN). IV - Caso o valor da arrematação seja inferior ao valor dos débitos incidentes 
sobre o bem, caberá ao exequente promover a execução de seu crédito em face do devedor, valendo-se dos privilégios e das 
prerrogativas de que possui. V - O  arrematante poderá desistir da arrematação, sendo-lhe imediatamente devolvido o depósito 
que tiver feito: a) se provar, nos 10 (dez) dias seguintes, a existência de ônus real ou gravame não mencionado no edital; b) se, 
antes de expedida a carta de arrematação ou a ordem de entrega, o executado alegar alguma das situações previstas no §1º do 
artigo 903 do Código de Processo Civil; c) uma vez citado para responder a ação autônoma de que trata o §4º do artigo 903 do 
Código de ProcessoCivil, desde que apresente a desistência no prazo de que dispõe para responder a essa ação,nos termos do 
§5º do mencionado artigo. VI - Se houver desistência após a arrematação, será aplicada ao arrematante multa de 20% (vinte por 
cento) calculada sobre o valor do lance, em favor do autor da ação, salvo nos casos previstos no art. 903, § 5º do CPC. VII - 
Caso o arrematante ou seu fiador não pague o preço no prazo estabelecido, ser-lhe-á imposta,em favor do exequente, a perda 
da caução eventualmente prestada, voltando os bens a novo leilão, do qual não serão admitidos a participar o arrematante e o 
fiador remissos (art. 897 do CPC). A comissão paga ao Leiloeiro não será devolvida. VIII - Havendo leilão positivo a carta de 
arrematação do bem imóvel, com o respectivo mandado de imissão na posse, será expedida depois de efetuado o depósito ou 
prestadas as garantias pelo arrematante, bem como realizado pagamento da comissão do leiloeiro e das demais despesas da 
execução (CPC, §1º, art. 901) e, ainda, após o decurso de todos os prazos legais e a comprovação do pagamento do Imposto de 
Transmissão de Bens Imóveis - ITBI. IX - A carta de arrematação conterá a descrição do imóvel, com remissão à sua matrícula 
ou individuação e aos seus registros, a cópia do auto de arrematação e a prova de pagamento do imposto de transmissão, além 
da indicação da existência de eventual ônus real ou gravame (CPC, §2º do art. 901). X - Expedida a carta de arrematação para 
pagamento parcelado, será a mesma levada pelo arrematante, se imóvel, ao respectivo Cartório de Registro de Imóveis para 
averbação da hipoteca em favor do credor. XI - Considerar-se-á preço vil para os fins dispostos no art. 891 do CPC o lance que 
ofertar valor inferior a 50% (cinquenta por cento) da avaliação do bem. XII - Os executados e respectivos cônjuges, se casados 
forem, e/ou na pessoa de seu representante legal, bem como eventuais: coproprietário; proprietário de terreno e/ou titular de: 
usufruto, uso, habitação, enfiteuse, direito de superfície, concessão de uso especial para fins de moradia ou concessão de direito 
real de uso; credor pignoratício, hipotecário, anticrético, fiduciário ou com penhora anteriormente averbada; promitente. 
comprador/vendedor ficarão intimados sobre as datas designadas para o leilão por meio do respectivo edital, se porventura não 
forem encontrados para a intimação pessoal, bem como para os efeitos do art. 889, inciso I, do CPC, e de que, antes da 
arrematação e da adjudicação do(s) bem(ns), poderá(ão) remir a execução, consoante o disposto no art. 826 do CPC. XIII - 
Ficam todos cientes de que aquele que tentar impedir, perturbar ou fraudar arrematação judicial; afastar ou procurar afastar 
concorrente ou licitante, por meio de violência, grave ameaça, fraude ou oferecimento de vantagem, estará sujeito a penalidade 
prevista no art. 358 do Código Penal, sem prejuízo da reparação do dano na esfera cível, nos termos do art. 186 do Código 
Civil. XIV - Na eventualidade de ser frustrada, no próprio leilão, a arrematação de determinado lote, por não atendimento pelo 
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arrematante de requisitos necessários, será facultado ao licitante que ofertou o segundo melhor lance, se houver e caso este 
tenha interesse, a confirmação da arrematação pelo último lance que ofertou e caso não aceite, será facultado nas mesmas 
condições a aceitação ao terceiro lançador e assim sucessivamente será convocado o próximo licitante até a devida satisfação 
do crédito do exequente. DA ENTREGA DOS BENS A carta de arrematação do bem imóvel, com o respectivo mandado de 
imissão na posse, ou termo de entrega quando se tratar de bem móvel, será expedida em favor do arrematante após pagamento 
do valor da arrematação e da comissão do Leiloeiro, mediante a apresentação dos documentos que comprovem a condição de 
Arrematante e transcorrido o prazo recursal. Caso haja interposição de recurso, fica facultado ao arrematante, no prazo de 05 
(cinco) dias, desistir da arrematação do bem leiloado, oportunidade em que será devolvido o valor depositado inicialmente a título 
de pagamento do bem e comissão do leiloeiro. Não sendo o caso de desistência, a carta de arrematação será expedida após o 
julgamento do recurso interposto. Os bens serão vendidos no estado de conservação em que se encontrarem, não cabendo à 
Justiça e/ou ao Leiloeiro quaisquer responsabilidades quanto a consertos e reparos ou mesmo providências referentes à retirada, 
embalagem, impostos, encargos sociais e transportes daqueles arrematados. Será ainda atribuição dos licitantes/arrematantes a 
verificação do estado de conservação, situação de posse e especificações dos bens oferecidos no leilão. Qualquer dúvida ou 
divergência na identificação/descrição dos bens deverá ser dirimida no ato do leilão. Os bens móveis penhorados poderão ter 
sido removidos para depósito particular, e as custas referentes à remoção, avaliação, guarda e conservação do(s) mesmo(s), 
bem como outras despesas relacionadas ao processo, serão descontadas na prestação de contas do leilão realizado, deduzindo-
se do produto da alienação judicial. ÔNUS/GRAVAMES Os bens serão ADQUIRIDOS LIVRES E DESEMBARAÇADOS DE 
QUAISQUER ÔNUS, entre eles PENHORAS E INDISPONIBILIDADE DE BENS até a data da expedição da respectiva Carta de 
Arrematação ou Mandado de Entrega, excetuando-se as obrigações Propter Rem (v.g. cotas condominiais). O ARREMATANTE 
de bem IMÓVEL RECEBERÁ a coisa livre de tributos de âmbito municipal (IPTU e contribuições de melhoria), cujo fato imponível 
tenha ocorrido em data anterior à arrematação. Os referidos tributos serão subrogados no preço ofertado pelo licitante, nos 
termos do artigo 130 do CTN; para os bens imóveis a expedição da carta de arrematação ficará condicionada à comprovação do 
pagamento do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis – ITBI pelo arrematante – e custas processuais (Item 6.7.11 do 
Provimento 36/2002 TJ-TO). O ARREMATANTE de VEÍCULO não estará sujeito ao pagamento de débitos anteriores à data da 
alienação judicial. A COMISSÃO DE LEILOEIRO e as demais despesas relacionadas abaixo nas letras A, B e C ficarão por conta 
do arrematante, inclusive as custas da expedição da carta de arrematação (tabela de custas da Corregedoriado TJ/TO), não 
inclusas no preço do lance: A) CUSTAS DE ARREMATAÇÃO, (1% do valor da arrematação, adjudicação ou remição em hasta 
pública - mínimo de R$ 24,00 e máximode R$ 240,00 reais), nos termos do Anexo Único da Lei 1.286/2001, Tabela X, item 63, a 
serrecolhida aos cofres do Funjuris através de DAJ - deverá o Arrematante retirar a guia de Custas de Arrematação na vara que 
ora realiza o leilão e, em caso de parcelamento a emissão das parcelas (guia de parcelamento), serão de responsabilidade do 
Arrematante e devem ser retiradas diretamente na vara onde ocorrer. B) EVENTUAIS TAXAS DE TRANSFERÊNCIA DO BEM. 
Como ITBI, Registro(s) no CRI, ITR e outras eventuais guias e custas relacionadas a transferência do Bem em nome do 
ARREMATANTE; C) TAXA ADMINISTRATIVA: Correrá por conta do arrematante a despesa com a taxa administrativa, sendo o 
mínimo no valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) e o máximo no valor de R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais). A taxa 
administrativa e a comissão obrigatória devida ao leiloeiro, não estão inclusas no valor do lance, taxa e comissão deverão ser 
pagas juntamente com o valor da arrematação. Pagamentos realizados em contas bancárias divergentes das contas informadas 
no auto de arrematação NÃO serão em hipótese nenhuma aceitos, ficando os arrematantes obrigados a realizarem novo 
pagamento na conta correta, caso descumpram com a obrigação serão sujeitos as penalidades cabíveis. INFORMAÇÃO DE 
ÔNUS E GRAVAMES CONSTANTES NA MATRÍCULA Nº 9.560 • R.02-M. 9.560 – Em 09 de agosto de 2019 – PENHORA – Nos 
Termos do Mandado de Penhora e Avaliação, datado de 19/06/2019, assinado eletronicamente por Pollyanna Kalinca Moreira – 
Matrícula 222173, 1° Vara Cível de Colinas do Tocantins – TO, Despacho/Decisão, datado de 27/05/2019, extraído do Processo 
n° 5002234- 32.2012.827.2713 – Ação de Execução Fiscal, de ordem do Dr. José Carlos Ferreira Machado, MM. Juiz Substituto, 
Respondendo – Port. 2137/2018 – GAPRE/TJTO de Colinas do Tocantins – TO, e Auto de Penhora, datado de 06/08/2019, 
assinado por Dalton Rodrigues da Silveira – Oficial de Justiça/Avaliador de Colinas do Tocantins – TO, o imóvel objeto desta 
matrícula de propriedade de Ires José Marçal e sua esposa Elaine Cristina do Amaral Marçal, retro qualificados, fica 
PENHORADO a favor da UNIÃO – FAZENDA NACIONAL, em garantia da dívida no valor de R$ 90.351,20 (noventa mil, 
trezentos e cinquenta e um reais e vinte centavos) , tendo como devedor: E .C. DO AMARAL MARÇAL – ME., ELAINE 
CRISTINA DO AMARAL MARÇAL e IRES JOSÉ MARÇAL. FIEL DEPOSITÁRIA: Elaine Cristina do Amaral Marçal. BASE DE 
CÁLCULO DOS EMOLUMENTOS: R$ 30.000,00 (trinta mil reais), valor de avaliação, conforme auto de penhora. Protocolizado 
sob o n° 38.217, às fls. 91 do livro 1-I, em 09/08/2019. OBS.: *HOMOLOGADA A ARREMATAÇÃO SERÃO PROVIDÊNCIADAS 
PELO JUDICIÁRIO AS RESPECTIVAS BAIXAS DE TODAS E QUAISQUER RESTRIÇÔES EXISTENTES NO IMÓVEL 
LEILOADO ATÉ A DATA DA SUA ARREMATAÇÃO, ISENTANDO O ARREMATENTE DE TODA E QUALQUER 
RESPONSABILIDADE EM RAZÃO DELAS. INTIMAÇÃO Fica(m) desde logo intimado (a)(s) o(a)(s): EXECUTADOS: EC DO 
AMARAL MARÇAL – ME, ELAINE CRISTINA DO AMARAL MARÇAL e IRES JOSÉ MARÇAL, através de seu Procurador 
devidamente constituídos nos autos Dr. (a)(s): LEANDRO FERNANDES CHAVES OAB/TO 002569 os respectivos sócios, seus 
cônjuges e representante legal, bem como os eventuais coproprietário de terreno e/ou titular de: usufruto, uso, habitação, 
enfiteuse, direito de superfície, concessão de uso especial para fins de mora dia ou concessão de direito real de uso; credores, 
pignoratício, hipotecário, anticrético, fiduciário ou com penhora anteriormente averbada; promitente comprador/vendedor; União, 
Estado e Município no caso de bem tombado, das datas acima, se por ventura não forem encontrados para a intimação pessoal, 
bem como para os efeitos do art.889, inciso I, do Código de Processo Civil/2015 e de que, antes da arrematação e da 
adjudicação do(s) bem(ns), poderá(ão) remir a execução, consoante o disposto no art. 826 do Código de Processo Civil/2015. 
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Fica(m) cientificado(s) de que o prazo para a apresentação de quaisquer medidas processuais contra os atos expropriatórios  
contidas no § 1º do art. 903 do CPC será de dez dias após o aperfeiçoamento da arrematação (art. 903§ 2º do Código De 
Processo Civil/2015). Bem como a(s) EXEQUENTE: UNIÃO FAZENDA NACIONAL, através de seu Procurador devidamente 
constituídos nos autos Dr.(a)(s): HUMBERTO AIRES LOUREIRO PFNTO1793828, e para que chegue ao conhecimento de todos 
e no futuro ninguém possa alegar ignorância, expediu-se o presente edital que será publicado e afixado na forma da Lei. DADO 
E PASSADO nesta Cidade e Comarca de Colinas do Tocantins, Estado do Tocantins. Colinas/TO, 27 de agosto de 2021. 
MARCO ANTONIO FERREIRA DE MENEZES Leiloeiro Oficial – JUCETINS nº 2012.09.0015 – A3. 
 

2ª vara cível 

Editais de citações com prazo de 20 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS 
MONITÓRIA Nº 0001928-26.2018.8.27.2718/TO 
AUTOR: BANCO DO BRASIL SA 
RÉU: IVAN CARLOS LUNKES 
RÉU: MARCELO FRANCISCO LUNKES 
O Doutor Marcelo Laurito Paro, Juiz de Direito da 2ª Vara Cível desta Comarca de Colinas do Tocantins, Estado do Tocantins, na 
forma da lei... 
FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que por este Juízo tramita os autos da Ação 
Monitória, processo nº 0001928-26.2018.8.27.2718, chave nº 471940954018, em que figuram como partes BANCO DO BRASIL 
S/A contra IVAN CARLOS LUNKES E MARCELO FRANCISCO LUNKES, sendo pelo Meritíssimo Juiz determinado a expedição 
do presente, por meio do qual CITA-SE E INTIMA-SE os requeridos IVAN CARLOS LUNKES brasileiro, casado, agricultor, 
portador da Carteira de Identidade n. 840.280.509-44, emitida por SSP PR, inscrito no CPF/MF sob o n. 840.280.509-44 
e MARCELO FRANCISCO LUNKES, Brasileiro(a), bancario e economiario, solteiro(a), portador(a) do(a) carteira de identidade n. 
42011380/SSP PR, inscrito(a) no CPF sob o n. 681.011.809-82, atualmente com endereço incerto e não sabido, para, no 
prazo de 15 (quinze) dias úteis pagar a dívida e honorários de advogado de 5% do valor da causa ou opor embargos. Cientifica-
se ao réu de que o pagamento da quantia pleiteada pela autora no prazo assinalado acima o isentará do pagamento das custas 
processuais (§1º). Ao réu também esclarece-se de que os embargos independem de prévia segurança do juízo e serão 
processados nos próprios autos, podendo se fundar em matéria passível de alegação de defesa no procedimento comum (art. 
702, caput e §1º). Adverte-se ao réu que, caso alegue que o autor pleiteia quantia superior à devida, cumprir-lhe-á declarar de 
imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado da dívida, sob pena de rejeição 
liminar dos embargos, se esse for o seu único fundamento, e, se houver outro fundamento, os embargos serão processados sem 
se examinar a alegação de excesso (art. 702, §§2º e 3º), sob pena de revelia e nomeação de curador especial (artigo 257, 
incisos I, III e IV do Código de Processo Civil). 
DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Colinas do Tocantins, aos 16 de julho de 2021. Eu, Creuzilene dos Santos Lima, 
Técnica Judiciária, conferi e subscrevi. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS 
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL Nº 0004304-63.2019.8.27.2713/TO 
AUTOR: BANCO DA AMAZONIA SA 
RÉU: VAGNA MACHADO DA SILVA PIRES 
RÉU: NEUSMAR LUCIO PIRES 
RÉU: N L PIRES ME 
O Doutor Marcelo Laurito Paro, Juiz de Direito da 2ª Vara Cível desta Comarca de Colinas do Tocantins, Estado do Tocantins, na 
forma da lei... 
FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que por este Juízo tramita os autos da 
Ação Execução de Título Extrajudicial, processo nº 0004304-63.2019.8.27.2713, chave: 240199894819, em que figuram 
como partes BANCO DA AMAZÔNIA S/A contra N L PIRES-ME, na pessoa de seu representante legal, sendo pelo Meritíssimo 
Juiz determinado a expedição do presente, por meio do qual CITA-SE N L PIRES ME (emitente) pessoa jurídica de direito 
privado, inscrita no CNPJ nº 13.535.821/0001-74, atualmente com endereço incerto e não sabido, na pessoa de seu 
representante legal, NEUSMAR LUCIO PIRES (representante e avalista), brasileiro, casado, pecuarista, inscrito no CPF n. 
195.986.451-34, portador do RG 1062480 SSP/TO, atualmente com endereço incerto e não sabido, e VAGNA MACHADO DA 
SILVA (avalista), brasileira, casada, professora, inscrita no CPF nº 370.596.881-53, portadora do RG 191808, atualmente 
com endereço incerto e não sabido, para pagarem a dívida, custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios, 
fixados no patamar de 10% (dez por cento), no prazo de 03 (três) dias, a contar da citação (artigo 827, caput, c/c artigo 
829, caput, ambos do Código de Processo Civil). No caso de integral pagamento no prazo acima estipulado, o valor dos 
honorários advocatícios será reduzido pela metade (artigo 827, parágrafo 1° do Código de Processo Civil). O valor dos 
honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os embargos à execução, podendo a majoração, caso não 
opostos os embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em conta o trabalho realizado pelo advogado do 
exequente (artigo 827, parágrafo 2° do Código de Processo Civil). Caso o(s) executado(s) possua(m) cadastro na forma do artigo 
246, parágrafo 1º e artigo 1.051, ambos do Código de Processo Civil, a citação deverá ser feita de maneira preferencialmente 
eletrônica. Registre-se, também, a possibilidade de oferecimento de EMBARGOS À EXECUÇÃO, distribuídos por dependência e 
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instruídos com cópias das peças processuais relevantes, no prazo de 15 (quinze) dias, contados na forma do artigo 231 do 
Código de Processo Civil (artigo 915, caput do Código de Processo Civil). Alternativamente, no lugar dos embargos, mediante o 
depósito de 30% (trinta por cento) do valor total executado, poderá ser requerido o parcelamento do restante em até 6 (seis) 
parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e de juros de 1% (um por cento) ao mês (artigo 916 do Código de Processo 
Civil). DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Colinas do Tocantins, aos 19 de julho de. Eu, Creuzilene dos Santos Lima 
Pinheiro, Técnica Judiciária, o digitei, conferi e subscrevi. 
 

COLMEIA 
2ª vara cível 

Editais de citações com prazo de 20 dias 
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 
EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO 
(PRAZO DE 20 DIAS) 
O Dr. MARCELO ELISEU ROSTIROLLA, Juiz de Direito desta Comarca de Colméia, Estado do Tocantins, na forma da Lei, etc. 
... FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que pela Escrivania do Cartório de 
Família, Sucessões, Infância, Juventude e 2° Cível, no qual por este meio CITAR: INTERESSADOS INCERTOS OU 
DESCONHECIDOS, para tomar conhecimento da Ação de Arrolamento Comum, processo n.° 00011489320218272714, em que 
figura como inventariante: ELISANGELA VIEIRA DOS SANTOS e inventariada: Espólio "de cujus" CELSO VIEIRADE 
CAMARGOS. ADVERTINDO: de que não sendo contestada a presente ação no prazo legal, presumir-se-ão como verdadeiros os 
fatos narrado pela autora na inicial. E INTIMAR para os termos do respeitável despacho contido no evento 04, cuja parte a seguir 
transcrevo: "... a) Cite – se todos os herdeiros; b) INTIME-SE o Ministério Público, eletronicamente. c) Intime – se, 
eletronicamente, a Fazenda Pública Estadual no prazo de 15 (quinze) dias. d) PUBLIQUE-SE edital para participação no 
processo, de interessados incertos ou desconhecidos (CPC, art. 626, §1º cc art. 259, inciso III)...". DADO E PASSADO nesta 
cidade e Comarca de Colméia - TO, aos 19/08/2021. _____________ Dr. MARCELO ELISEU ROSTIROLLA, Juiz de direito. Eu 
_______, Matheus Fernandes de Souza Lima, Estagiário, digitei e conferi. CERTIDÃO, Eu _________Certifico e dou fé que, 
afixei no placard do Fórum local, cópia do presente edital, nesta data. Colméia- -TO., 30/08/2021. 
 

DIANÓPOLIS 
1ª vara criminal 

Editais de intimações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE AUDIÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI com o prazo de 15 (quinze) dias 
AUTOS: 0000305-30.2018.8.27.2716/TO 
DENUNCIADO: HENRIQUE GUEDES NETO 
O Dr. BALDUR ROCHA GIOVANINNI, MM. Juiz de Direito Titular da Escrivania Criminal da Comarca de Dianópolis, Estado do 
Tocantins, na forma da lei, etc... FAZ SABER a todos os que o presente Edital virem ou dele tiverem conhecimento, que por esse 
meio INTIMA O PRONUNCIADO HENRIQUE GUEDES NETO, conhecido como "NETO" , brasileiro, convivente em união 
estável, nascido aos 06/08/1983, natural de Almas/TO, filho de Domingos Guedes dos Santos e Cleuza Pereira Xavier, inscrito 
sob o RG de n° 822.620 SSP/TO, e CPF: 040.797.561-60, residente em local incerto e não sabido, a fim de cientificar-se da 
DECISÃO DE PRONUNCIA  proferida nos autos de AÇÃO PENAL nº 0000305-30.2018.8.27.2716 e para que 
compareça perante este Juízo, no Edifício do Fórum local, para fins de realização da - Sessão do Tribunal do Júri  - designada 
- Local Tribunal do Júri - 07/10/2021 08:30. Para conhecimento de todos é passado o presente edital, cuja 2ª via fica afixada na 
local de costume. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Dianópolis - TO, aos 31 de agosto de 2021. Eu, EMITERIO 
MARCELINO MENDES FILHO, Servidor da Secretaria, por ordem do MM Juiz, digitei, conferi e assinei. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE DECISÃO com o prazo de 15 (quinze) dias 
AUTOS: 00028633820198272716 
DENUNCIADO: ALMIR SILVA MOREIRA 
O Dr. BALDUR ROCHA GIOVANINNI, MM. Juiz de Direito Titular da Escrivania Criminal da Comarca de Dianópolis, Estado do 
Tocantins, na forma da lei, etc... FAZ SABER a todos os que o presente Edital virem ou dele tiverem conhecimento, que por esse 
meio INTIMA ALMIR SILVA MOREIRA, residente em local incerto e não sabido, para no prazo de quinze (15) dias, comparecer 
na Vara Criminal desta Comarca de Dianópolis-TO, localizada no Edifício do Fórum, situado na Rua do Ouro n. 235, Qd. 69-A, Lt, 
01, Setor Novo Horizonte - Dianópolis - TO, a fim de cientificar-se da SENTENÇA proferida nos autos de AÇÃO PENAL 
nº 0002863-38.2019.8.27.2716, conforme resumo abaixo transcrito: "(...) EX POSITIS, Sendo imperativo a atuação do Poder 
Judiciário a fim de preservar a integridade física e psicológica da vítima, determino: 1 - Seja o imputado proibido de entrar em 
contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação; 2 - Seja o imputado proibido de 
freqüentar determinados lugares, qual seja, a ESCOLA DO FILHO MENOR DO CASAL — ESCOLA MUNICIPAL IMACULADA 
CONCEIÇÃO II, a fim de preservar a integridade física e psicológica da ofendida.". Para conhecimento de todos é passado o 
presente edital, cuja 2ª via fica afixada na local de costume. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Dianópolis - TO, 
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aos 31 de agosto de 2021. Eu, EMITERIO MARCELINO MENDES FILHO, Servidor da Secretaria, por ordem do MM Juiz, digitei, 
conferi e assinei. 
 

Editais de Intimações de sentença com prazo de 10 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA com o prazo de 10 (dez) dias 
O Dr. BALDUR ROCHA GIOVANINNI, MM. Juiz de Direito Titular da Escrivania Criminal da Comarca de Dianópolis, Estado do 
Tocantins, na forma da lei, etc...FAZ SABER a todos os que o presente Edital virem ou dele tiverem conhecimento, que por esse 
meio INTIMA a Vítima: VIVIAM SOUZA MENDES, CPF 705.419.591-40, RG 6473679, SSP/GO, 24 nascida em 23/05/1996, 
residente em local incerto e não sabido, para no prazo de dez (10) dias, comparecer na Vara Criminal desta Comarca de 
Dianópolis-TO, localizada no Edifício do Fórum, situado na Rua do Ouro n. 235, Qd. 69-A, Lt, 01, Setor Novo Horizonte - 
Dianópolis - TO, a fim de cientificarem-se da SENTENÇA proferida nos autos de AÇÃO PENAL nº 0003596-67.2020.8.27.2716, 
conforme resumo abaixo transcrito: "Diante do exposto , aplicando analogicamente o Código de Processo Civil, revogo a medida 
anteriormente decretada e declaro extinto o feito, o que faço com fundamento no art. 485, IV do CPC c/c artigo 3º do Código de 
Processo Penal. Intime a vítima, informando a revogação da medida e a extinção da presente cautelar, informando que poderá 
tomar as providências que entender pertinentes, bem como pleitear novas medidas caso haja novas ofensas ou perigo de 
agressão. Caso não seja encontrada, intime por Edital. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Decorrido o prazo do recurso deem 
baixa nos autos com as cautelas de praxe. Dianópolis-TO, 25 de agosto de 2021. Baldur Rocha Giovannini - Juiz de Direito". 
Para conhecimento de todos é passado o presente edital, cuja 2ª via fica afixada na local de costume. DADO E PASSADO nesta 
cidade e Comarca de Dianópolis - TO, aos 30 de agosto de 2021. Eu, Terezinha Amélia de Novais, Servidora da Secretaria, 
matrícula 191545, por ordem do MM Juiz, Dr. Baldur Rocha Giovannini - Juiz de Direito,  digitei, conferi e assinei. 
 

FIGUEIRÓPOLIS 
1ª escrivania cível 

Editais de citações com prazo de 20 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 20 DIAS 
A Doutora Keyla Suely Silva da Silva, Juíza de Direito da Única Vara Cível desta Comarca de Figueirópolis/TO, FAZ SABER a 
todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que por esta Vara Cível, se processam os autos de EXECUÇÃO 
DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL Nº 0002407-51.2020.8.27.2717, sendo o mesmo para CITAR a parte Executada PAULO 
ROBERTO CARVALHEIRO BIHAIN, que atualmente encontra-se em lugar incerto e não sabido, por meio de edital, com prazo 
de 20 (vinte) dias, nos termos do despacho lançado ao evento 18, a seguir: DESPACHO/DECISÃO Nesta data, esta juíza 
buscou o endereço da parte executada/PAULO ROBERTO CAVALHEIRO BIHAIN - CPF 012.031.091-05, via RENAJUD, 
encontrando o seguinte: R 217, N°, ST L UNIVERSITARIO - GOIANIA - GO, CEP: 74603-090. Não se juntou o termo do 
sistema, por conter outros dados da parte. Pelo sistema INFOJUD, foi localizado o endereço juntado no evento 17, endereço 
deste Figueirópolis – TO. Pois bem, o primeiro endereço não consta o número da casa, e o segundo provavelmente não mais 
resida, diante da certificação da Oficiala de Justiça de que o executado reside atualmente em Goiânia - GO. Assim, determino 
ao cartório a busca do endereço do executado pelo Sistema Eleitoral – SIEL e INFOSEG, que poderão conter o endereço 
completo. Encontrado o endereço completo, cite-se a parte executada, para, no prazo de 3 (três) dias, contados da citação 
(art. 829, do CPC/15), pagar a dívida descrita na petição inicial, bem como honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por 
cento) do valor da dívida executada (art. 827 do CPC/15), sob pena de penhora de bens ou valores. No caso de integral 
pagamento no prazo estabelecido, os honorários advocatícios ficam reduzidos para 5% (cinco por cento) do valor do débito (art. 
827, §1º, do CPC/15). Deve constar no mandado de citação que os embargos do devedor poderão ser opostos, 
independente de penhora, depósito ou caução, no prazo de 15 (quinze) dias, nos  termos do art. 915 do CPC/15, contados 
na forma do art. 231 do CPC/15, conforme o caso. Advirta-se à parte executada sobre a possibilidade dos benefícios 
do parcelamento legal previsto no art. 916 do CPC/15, com o requerimento devidamente acompanhado do depósito de 30% do 
valor executado, inclusive as custas e os honorários advocatícios, sob pena de não conhecimento. Intime-se a parte exequente 
acerca deste despacho. Cumpra-se”. Keyla Suely Silva da Silva, Juíza de Direito. DADO E PASSADO, nesta cidade e Comarca 
de Figueirópolis, Estado do Tocantins, aos 31 de agosto de 2021. Eu,  Valter Gomes de Araujo, Diretor de Secretaria o digitei. 
 

GUARAÍ 
2ª vara cível; família e sucessões infância e juventude 

Editais de citações com prazo de 30 dias 
JUSTIÇA GRATUITA 
EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO COM O PRAZO DE TRINTA (30) DIAS. 
O Doutor Marcelo Eliseu Rostirolla, Juiz de Direito respondendo pela 2ª Vara Cível, Família, Sucessões, Infância, Juventude e 
Precatórias da Comarca de Guaraí, Estado do Tocantins, na forma da lei, etc. FAZ SABER a todos quantos o presente Edital 
virem ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo e Escrivania de Família e Anexos processam os termos da Ação 
de Guarda n. 0005115-62.2020.827.2721, movida por ANTONIO ALVES e OUTRA, em desfavor de ALEXANDRE PEREIRA 
RODRIGUES, brasileiro, CPF n. 989.009.661-53, nascido aos 18/4/1982, filho de Domingas Pereira Rodrigues, demais 
qualificação não informadas; encontrando-se atualmente em lugar incerto e não sabido, e que, por meio deste fica CITADO de 
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todo teor da presente ação (evento 1-INIC1), para, querendo, responder a ação dentro de 15 (quinze) dias, sob pena de terem-
se como verdadeiros os fatos articulados na inicial. E para que ninguém alegue ignorância, mandou o MM. Juiz de Direito, que 
fosse expedido o presente Edital que será devidamente publicado no Diário da Justiça e afixado no Placard do Fórum local, na 
forma e sob as penas da Lei.  DADO E PASSADO nesta cidade e comarca de Guaraí, Estado do Tocantins, 25/08/2021. Eu, 
Edith Lázara Dourado Carvalho, Técnica Judiciária, digitei o presente. 

Marcelo Eliseu Rostirolla 
Juiz de Direito 

 

Diretoria do foro 

Portarias 
Portaria Nº 2093/2021 - PRESIDÊNCIA/DF GUARAÍ, de 31 de agosto de 2021 
O Excelentíssimo Senhor Doutor Fábio Costa Gonzaga, Juiz de Direito e Diretor do Foro desta Comarca de Guaraí, Estado do 
Tocantins, no uso das atribuições legais e na forma da Lei, etc, 
CONSIDERANDO o teor da Portaria Conjunta Nº 28/2021 - PRESIDÊNCIA/ASPRE, de 30 de agosto de 2021, 
CONSIDERANDO a realidade epidemiológica do Município de Guaraí/TO, conforme dados publicados no 
site http://integra.saude.to.gov.br/covid19 e extraídos na presente data, 
CONSIDERANDO que a Secretaria Municipal de Saúde disponibilizou a 1ª dose da vacina contra COVID-19 para todos os 
servidores, estagiários e terceirizados lotados na Comarca de Guaraí/TO, a partir do dia 10 de julho de 2021, conforme 
amplamente divulgado pelos meios de comunicação local, 
CONSIDERANDO que todos os servidores, estagiários e terceirizados lotados na Comarca de Guaraí/TO deverão estar 
imunizados com a 2ª dose da vacina contra COVID-19 no mês de setembro, tendo em vista os prazos estabelecidos pelo 
Ministério da Saúde entre a primeira e a segunda dose dos imunizantes disponíveis, 
RESOLVE: 
Art. 1º ESTABELECER, a partir do dia 14 de setembro de 2021, o retorno às atividades presenciais de todos os usuários 
internos no âmbito da Comarca de Guaraí/TO. 
§1º No dia do retorno, o usuário interno deverá apresentar cópia do cartão de vacinação à Diretoria do Foro, para 
encaminhamento, via SEI, à Presidência do Tribunal de Justiça. 
§2º Para permanecer em regime de trabalho telepresencial, o magistrado ou servidor que pertença a grupo de risco e que já 
esteja totalmente imunizado deverá apresentar requerimento com suas justificativas, via SEI, com apresentação de laudo 
médico, a ser submetido a análise pela equipe médica do Espaço Saúde do Tribunal de Justiça, devendo comprovar que sua 
comorbidade impede o retorno ao trabalho presencial. 
§3º O uso de máscara de proteção facial e a adoção de todos os cuidados pertinentes à contenção da pandemia permanecem 
indispensáveis para a permanência no interior do prédio do Fórum local. 
Art. 2º Fica autorizado o atendimento presencial, nas escrivanias, dos membros do Ministério Público, Defensoria Pública, 
Procuradorias e Advocacia, que poderão, caso queiram, optar pelo uso do Balcão Virtual. 
§1º O atendimento em gabinete dos magistrados ocorrerá por meio do Gabinete Virtual. Excepcionalmente, caso as pessoas 
descritas no caput não consigam atendimento no prazo e forma previstos na Portaria Conjunta 15, de 19 de maio de 2021, terão 
o direito de serem atendidos presencialmente em gabinete e será aberta a devida reclamação perante a Corregedoria-Geral da 
Justiça. 
§2º O atendimento presencial aos assistidos do Núcleo de Práticas Jurídicas, assistidos da OAB Subseção Guaraí/TO e os 
previstos no §3º do artigo 4º da Portaria Conjunta nº 23/2020, continuam suspensos e se darão exclusivamente de forma virtual 
(balcão virtual), no período das 12h00min às 18h00min. 
Art. 3º No âmbito da Comarca de Guaraí/TO, os magistrados possuem autonomia para: 
I - em casos excepcionais, autorizar o comparecimento das partes ao fórum a fim de evitar a frustação de ato designado para 
realização por videoconferência, resguardadas as medidas sanitárias pertinentes e vedada a concentração de audiências no 
mesmo local, nos termos do artigo 5º, §§ 3º e 5º, da Portaria Conjunta 11/2021 Presidência/CGJ ; e 
II - mediante estrita observância ao Plano de Biossegurança e justificativa embasada documentalmente na situação 
epidemiológica municipal, designar Sessões do Júri. 
Art. 4º Fica mantida a regular distribuição e cumprimento dos mandados aos Oficiais de Justiça Avaliadores, que deverão ser 
cumpridos preferencialmente nos termos da Portaria Conjunta 11/2021 Presidência/CGJ. 
Art. 5º Os casos omissos serão resolvidos pela Diretoria do Foro. 
Art. 6º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. 
Comuniquem-se à Presidência do Tribunal de Justiça e à CGJUS. 
Comuniquem-se aos magistrados, servidores, estagiários e terceirizados desta Comarca, bem como aos órgãos e instituições 
parceiros. 
Proceda-se com a abertura de SEI específico para o fim do disposto no Art. 1º, §1º desta Portaria. 
Cumpra-se. 
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Portaria Nº 2089/2021 - PRESIDÊNCIA/DF GUARAÍ, de 31 de agosto de 2021 
O Excelentíssimo Senhor Doutor Fábio Costa Gonzaga, Juiz de Direito e Diretor do Foro desta Comarca de Guaraí, Estado do 
Tocantins, no uso de suas atribuições legais, etc, 
CONSIDERANDO o disposto no Artigo 80, V da Lei Complementar nº 10, de 11 de janeiro de 1996; 
CONSIDERANDO o disposto no Artigo 257, Parágrafo único, do Provimento nº 11/2019/CGJUS/TO; 
CONSIDERANDO a extrema necessidade de designação de um Oficial de Justiça Ad Hoc para auxiliar os Oficiais de Justiça 
Avaliadores no cumprimento da diligência determinada nos autos e-Proc nº 0007523-94.2018.827.2721, evento 35; 
CONSIDERANDO que o Sistema e-Gesp não está parametrizado para lançamento de portarias de designação de Oficial de 
Justiça Ad Hoc; 
CONSIDERANDO o contido na certidão lavrada no evento 3883824 destes autos SEI; 
CONSIDERANDO que o critério a ser adotado para a designação será o critério de antiguidade no Poder Judiciário; 
RESOLVE: 
 Art. 1º DESIGNAR o servidor cedido MARCOS VINÍCIUS PEREIRA DE MORAIS, matrícula nº 353602, para, sem prejuízo de 
suas funções, atuar como Oficial de Justiça Ad Hoc nos dias 01, 02, 08, 09, 15, 16, 22, 23, 29 e 30/09/2021, e nos dias 06, 07, 
13, 14, 20 e 21/10/2021, com consequente pagamento, após a certificação referente ao período da efetiva substituição. 
§1º A designação que trata o caput será exclusivamente para cumprimento da diligência determinada nos autos e-Proc nº 
0007523-94.2018.827.2721, evento 35. 
§2º A modificação de qualquer das datas trazidas pelo caput, em virtude de impossibilidade do cumprimento da diligência no dia 
preestabelecido, deverá ser comunicada pela Central de Mandados à Diretoria do Foro, para providências pertinentes à gestão 
de pessoas. 
 Art. 2º Essa portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se, dando ciência ao servidor designado e à Central de Mandados. 
Encaminhe-se a presente portaria à Presidência do Tribunal de Justiça e à Diretoria de Gestão de Pessoas, não havendo 
necessidade de remessa à CGJUS, nos termos da orientação constante no Ofício Circular Conjunto nº 1/2021 - 
PRESIDÊNCIA/ASPRE. 
Cumpra-se. 
 

GURUPI 
1ª vara cível 

Editais de citações com prazo de 20 dias 
EDITAL Nº 3524592 
EDITAL DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO 
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA 
PRAZO DE 20 DIAS 
CITANDO: NATANAEL GONÇALVES CARDOSO. 
OBJETIVO: Citação do requerido NATANAEL GONÇALVES CARDOSO cpf/cnpj n.º 52669475191do inteiro teor do autos nº 
0012910-24.2017.8.27.2722, Cumprimento de sentença que lhe move BANCO BRADESCO S.A., inscrito no CPF/CNPJ sob o nº 
60746948000112, do  para CITÁ-LO do inteiro teor da petição de inicial, para pagamento do valor apurado no prazo de 15 dias, 
sob pena de multa de 10% sobre o total e prosseguimento, com penhora e alienação judicial de bens, tudo na forma do artigo 
523, do CPC/2015, bem como, nos termos do artigo 525, do CPC, fica a parte executada ciente de que transcorrido o prazo 
previsto no art. 523, do CPC, sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para, independentemente de 
penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. E, para que ninguém possa alegar ignorância, o 
MM. Juiz de Direito mandou expedir este edital que será publicado na forma da lei. Gurupi-TO, 31 de AGOSTO 2021. Eu, João 
Carlos Resplandes Mota, técnico judiciário, o digitei e assino.Fabiano Gonçalves Marques. Juiz de Direito. 
 

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 0003483-61.2021.8.27.2722 que a Justiça Pública desta Comarca, como autora, move contra 
o acusado MAILONE JOSÉ DOS SANTOS, brasileiro, solteiro, auxiliar de serviços gerais, nascido aos 22 de novembro de 1993, 
filho de Maria Aparecida dos Santos e Nelson José dos Santos, portador do RG nº: 1277975 SSP/TO e CPF: 058.359.151-52, 
atualmente em lugar incerto e não sabido, como incurso nas sanções do crime do Art. 180, caput 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 2.021. Eu, Luciana Barros Acácio Nolêto, Assistente Adminsitrativo, 
lavrei o presente. 
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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 0007007-66.2021.8.27.2722 que a Justiça Pública desta Comarca, como autora, move contra 
o(a) acusado(a) JOSEILTON ARAÚJO DA SILVA, brasileiro, solteiro, natural de São Bento-PB, filho de Rita Clementino de 
Araújo e Antônio Sousa da Silva, nascido aos 20 de novembro de 1978, portador do RG n.º 2.004.199 SSP/RN, inscrito no CPF 
sob o n.º 127.970.964-28, atualmente em lugar incerto e não sabido, como incurso no artigo 217-A c/c art. 226, inciso II, por 
mais de 15 (quinze) vezes, na forma do art. 71, parágrafo único 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 26/08/2021. Eu, Adriele Ferreira Sampaio, Assistente Administrativa, lavrei o presente. 
 

Editais de intimações de sentença com prazo de 60 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA COM PRAZO DE 60 DIAS 
A Drª. Mirian Alves Dourado, MMª Juíza de Direito Titular da 1a Vara Criminal, Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins, na 
forma da lei etc. FAZ SABER a todos os que o presente edital virem, ou dele tiverem conhecimento, que neste Juízo corre seus 
trâmites legais a Ação Penal nº 0000977-20.2018.8.27.2722 que a Justiça Pública desta Comarca, como autora, move contra os 
acusados NONATO SILVA SANTIAGO brasileiro, solteiro, lavrador, nascido em 20 de agosto de 1994, natural de Eldorado dos 
Carajás – TO, filho de Antônio Rodrigues Santiago e de Dina Lopes da Silva, portador da carteira de identidade RG n.º 1178933 
– SSP/TO e FLORISNEY MARTINS DA SILVA, brasileiro, união estável, nascido em 01 de outubro de 1993, natural de 
Porangatu – TO, filho de Florisvaldo Martins da Silva e Josefa Dias da Cruz, portador da carteira de identidade RG n.º 957514 – 
SSP/TO, atualmente em lugar incerto e não sabido, FLORISNEY MARTINS DA SILVA  incurso no artigo 14 da Lei n.º 
10826/03, c.c. art. 29 do Código Penal, e no art. 28 da Lei n.º 11343/06, na forma do art, 69 do Código Penal, e NONATO SILVA 
SANTIAGO incurso no artigo 14 da Lei n.º 10826/03, c.c. art. 29 do Código Penal. E para que chegue ao conhecimento dos 
acusados, expediu-se o presente Edital, que será afixado no placar do Foro local e publicado uma vez no Diário da Justiça, 
ficando, assim, intimados do inteiro teor da sentença condenatória inserida no evento nº 127, cujo dispositivo segue transcrito: 
"Isto posto, e considerando o mais que dos autos consta, julgo IMPROCEDENTE a presente ação penal, e o faço para 
ABSOLVER os acusados  FLORISNEY MARTINS DA SILVA e NONATO SILVA SANTIAGO das imputações feitas na exordial, 
com fundamento no art. 386, VII  do Código de Processo Penal.". Dado e passado nesta cidade e Comarca de Gurupi, Estado do 
Tocantins, aos 31/08/2021. Eu, Adriele Ferreira Sampaio, Assistente Administrativa, lavrei o presente. 
 

1ª vara da fazenda e registros públicos 

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 5004470-27.2012.8.27.2722 por Fundação UNIRG em desfavor de DINA GOMES BARBOSA 
SILVA, sendo o presente para CITAR o requerido DINA GOMES BARBOSA SILVA, inscrito no CPF (MF) sob o nº 18896227100 
 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 31 
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 5004470-27.2012.8.27.2722 por Fundação UNIRG em desfavor de FERNANDO BARBOSA 
SILVA, sendo o presente para CITAR o requerido FERNANDO BARBOSA SILVA, inscrito no CPF (MF) sob o nº 01400685117 
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 
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Estado e afixado no átrio do Fórum local. DADO E PASSADO, nesta Cidade e Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins, aos 31 
de Agosto de 2021. Pâmela Soares Pereira, servidor de secretaria, digitou e subscreveu. 
 

2ª vara cível 

Editais de intimações com prazo de 20 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 20 DIAS. 
O Doutor NILSON AFONSO DA SILVA, meritíssimo Juiz de direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Gurupi, no exercício de suas 
atribuições legais etc. Faz saber a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo e 
Escrivania do 2º Cível, processam-se os autos n.º  0000155-94.2019.8.27.2722, de Ação de Cumprimento de sentença 
requerida por BUNGE FERTILIZANTES S/A em face de NILSON ALVES DE OLIVEIRA JÚNIOR, e por este meio INTIMA o(a) 
requerido(a), NILSON ALVES DE OLIVEIRA JÚNIOR atualmente em lugar incerto ou não sabido, para, no prazo de 15 
(quinze) dias, efetuar o pagamento no valor de R$ 21.485,11 (vinte e um mil, quatrocentos e oitenta e cinco reais e onze 
centavos), sob pena de multa de 10%, nos termos do art. 523 do CPC e constrição judicial de bens. Efetuado o pagamento 
neste período, afasta a incidência da multa e honorários advocatícios de 10% (dez por cento) para esta fase. Ao final deste 
prazo, inicia-se o prazo de quinze dias para impugnar (art. 525 do CPC). OBSERVAÇÃO: Fica o(a) executado(a) ciente que o 
acesso ao processo será através da Chave n.º 516452124019, no site www.tjto.jus.br , no link E-PROC. E para que 
ninguém alegue ignorância, mandou que fosse expedido o presente edital e publicado na forma da lei. Dado e passado nesta 
cidade e Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins, aos 21 de junho de 2021. Eu Lorena Ribeiro Valadares Veras, Técnico 
Judiciário de 1ª Instância, digitei e subscrevo. 
 

Diretoria do foro 

Portarias 
Portaria Nº 2071/2021 - PRESIDÊNCIA/DF GURUPI, de 30 de agosto de 2021 
ALTERAÇÃO PARCIAL DA ESCALA DO PLANTÃO REGIONAL 
A Dra. EDILENE PEREIRA DE AMORIM ALFAIX NATÁRIO, Juíza de Direito e Diretora do Foro da Comarca de Gurupi, Estado 
do Tocantins, no uso de suas atribuições legais e na forma da Lei, etc. 
CONSIDERANDO que compete ao Diretor do Foro da Comarca de Gurupi, nos termos do artigo 12, § 1º, inciso II, alínea “a”, da 
Resolução nº 46/2017, disciplinar sobre o Plantão Judiciário anual das Comarcas de Alvorada, Araguaçu, Figueirópolis, 
Formoso do Araguaia, Gurupi, Palmeirópolis e Peixe; 
CONSIDERANDO a necessidade de ampla divulgação aos jurisdicionados sobre quem atuará nos períodos de plantão, 
notadamente, em face do disposto na Resolução 46/2017, do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins; 
CONSIDERANDO a necessidade de promover alterações da Escala do Plantão Regional instituída por meio da Portaria Nº 
2023/2021 - PRESIDÊNCIA/DF GURUPI, de 24 de agosto de 2021??, publicada no Diário da Justiça n° 5030, em 25 de 
agosto de 2021, páginas 18 a 21. 
RESOLVE: 
Art. 1º - Alterar parcialmente o artigo 8º da Portaria Nº 2023/2021 - PRESIDÊNCIA/DF GURUPI, de 24 de agosto de 2021?, 
para fins de registrar que a Servidora REJANE CONCEIÇÃO DE SOUSA?, matrícula n° 89432, Técnica Judiciária de 1ª 
Instância, lotada na Comarca de Alvorada - TO, ficará responsável pelo plantão das Comarcas descritas no Grupo 3 da  
Resolução nº 46, de 07 de dezembro de 2017 (Alvorada, Araguaçu, Figueirópolis, Formoso do Araguaia, Gurupi, 
Palmeirópolis e Peixe), no período compreendido das 18h do dia 10 de setembro de 2021 às 11h59mim do dia 17 de 
setembro de 2021, em substituição a servidora SHEILY AIRES FREIRE PERUZZO?, matrícula n° 90259. 
Art. 2º - Ficam os secretários das Comarcas de Alvorada, Araguaçu, Figueirópolis, Formoso do Araguaia, Palmeirópolis e 
Peixe, responsáveis pela publicação da presente portaria no átrio de suas respectivas Comarcas. 
Art. 3º - Publique-se no Diário da Justiça. Encaminhe-se via SEI a presente portaria aos juízes Diretores dos Foros das 
Comarcas de Alvorada, Araguaçu, Figueirópolis, Formoso do Araguaia, Palmeirópolis e Peixe; 
Art. 4º -  Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. 
Publique-se. Cumpra-se. 

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

 

MIRANORTE 
1ª escrivania cível 

Editais 
EXECUÇÃO FISCAL Nº 5001828-35.2013.8.27.2726/TO 
AUTOR: ESTADO DO TOCANTINS 
RÉU: LOJAS ARAÇA LTDA 
RÉU: ENIVALDO JOSE FERREIRA 
RÉU: VANICE MARIA BONFIM FERREIRA 
EDITAL Nº 3502782 
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COM PRAZO DE TRINTA (30) DIAS 
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 
O Doutor RICARDO GAGLIARDI, MM. Juiz de Direito da Vara Cível desta cidade e Comarca de Miranorte, Estado do Tocantins, 
na forma da lei, etc., publica esse expediente com a FINALIDADE: CITAR os executados, LOJAS ARAÇA LTDA, CNPJ nº 
03.454.819/0021-60, e sócios-solidários, ENIVALDO JOSÉ FERREIRA, CPF N° 291.091.751-72, E VANICE MARIA BONFIM 
FERREIRA, CPF N° 332.603.461-04, estando em lugar incerto e não sabido, para, no prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o 
pagamento integral da dívida e atualizações, Valor: R$ 14.882,40 (quatorze mil oitocentos e oitenta e dois reais e quarenta 
centavos) em 30/08/2017, representada CERTIDÃO(ÕES) DE DÍVIDA ATIVA - CDA nº C-2188/2012, datada(s) de 21/09/2012, 
e, se garantida a execução, poderá apresentar embargos, caso queira, no prazo de 30 dias, e CIENTIFICÁ-LOS de que para a 
hipótese de pronto pagamento do débito, os honorários advocatícios serão fixados em 10% (dez por cento) da dívida, conforme 
despacho lançado no evento 7 e 95 e cálculos evento 25, dos autos em referência. E para que ninguém alegue ignorância, 
mandou expedir o presente edital, o qual deverá ser publicado uma vez no Diário da Justiça do Estado do Tocantins e afixado no 
átrio do Fórum local. Comarca de Miranorte, Estado do Tocantins,, aos 27 de agosto de 2021. Eu, Lucília Rodrigues Barros Luz, 
Estagiária, digitei o presente. 
 

Editais de citação 
TUTELA INFÂNCIA E JUVENTUDE Nº 0000883-55.2021.8.27.2726/TO 
AUTOR: DEUSELIA PEREIRA VIEIRA DE OLIVEIRA 
RÉU: PROCESSO SEM PARTE REU 
EDITAL Nº 3512624 
DE CITAÇÃO DE TERCEIROS INTERESSADOS 
COM PRAZO TRINTA (30) DIAS 
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 
O Doutor RICARDO GAGLIARDI, MM. Juiz de Direito da Vara Cível desta cidade e Comarca de Miranorte, Estado do Tocantins, 
na forma da lei, etc., FINALIDADE: CITAR eventuais interessados quanto ao pedido de guarda do adolescente G. O. formulado 
pela autora, avó materna, a Sra. DEUSÉLIA PEREIRA VIEIRA DE OLIVEIRA, para que, querendo, apresentar contestação no 
prazo de 15 (quinze) dias, conforme despacho lançado no evento 6, acostado 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 do Tocantins e afixado no 
átrio do Fórum local. Comarca de Miranorte, Estado do Tocantins, aos 30 de agosto de 2021. Eu, Aldaires Correia Ribeiro, 
Servidora de Secretaria TJ/TO 354500 digitei o presente. 
 

NATIVIDADE 
Diretoria do foro 

Portarias 
Portaria Nº 2094/2021 - PRESIDÊNCIA/DF NATIVIDADE, de 31 de agosto de 2021 
O Excelentíssimo Senhor Dr. CIRO ROSA DE OLIVEIRA,. Juiz de Direito e Diretor respondendo pelo Foro da Comarca de 
Natividade, Estado do Tocantins, no uso de suas atribuições e na forma da lei etc.... 
CONSIDERANDO os termos da Decisão nº 3561 -DF NATIVIDADE, evento 3885216, que após parecer  médico da Junta Médica 
do Poder Judiciário, determina o remanejamento pelo período de 180 dias, da servidora Eliane Barbosa Pinto; 
CONSIDERANDO que a lotação de servidores nos diversos setores administrativos e judiciários da Comarca é uma prerrogativa 
do Juiz Diretor do Foro, visando atender às necessidades inerentes ao departamento; 
CONSIDERANDO a necessidade de regulamentar a lotação dos servidores nesta Comarca de Natividade; 
RESOLVE: 
LOTAR a servidora ELIANE BARBOSA PINTO, matrícula funcional nº 138744, junto à Central de Mandados desta Comarca de 
Natividade, a partir de 1º de setembro de 2021. 
Dado e passado nesta cidade e Comarca de Natividade-TO., aos 31 de agosto de 2021. 
Publique-se. Cumpra-se. 
Documento assinado eletronicamente por Ciro Rosa de Oliveira, Diretor do Foro, em 31/08/2021, às 15:31, conforme art. 1º, 
III, "b", da Lei 11.419/2006. 
 

PALMAS 
1ª vara da fazenda e registros públicos 

Editais de intimações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
O Dr. GIL DE ARAÚJO CORRÊA, MM. Juiz de Direito em substituição automática na 1ª Vara dos Feitos da Fazenda e Registros 
Públicos desta Comarca, Capital do Estado do Tocantins, na forma da lei, etc. faz saber a quantos o presente edital virem, ou 
dele tomarem conhecimento, que perante este Juízo, tramita a AÇÃO DECLARATÓRIA, autos nº 5009077-28.2013.8.27.2729, 
tendo como exequente ALCIONE CORVALAN e executados ESTADO DO TOCANTINS e CCA ADMINISTRADORA DE 
CONSÓRCIOS, cujo feito foi requerido e deferido a INTIMAÇÃO por edital do executado CCA ADMINISTRADORA DE 
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CONSÓRCIOS, Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ sob o nº 02.790.67/0001-08, com endereço incerto e não 
sabido  para que no prazo de 15 (quinze) dias, para que promova o cumprimento da obrigação, nos termos da 
Sentença/Acórdão, que condenou a requerida a providenciar a transferência do veículo, objeto do processo, bem como a pagar o 
IPVA, as taxas e outros débitos que estão lançados no registro do veículo, posteriores ao exercício de 2008. Dado e passado aos 
09 dias do mês de agosto de 2021, na Escrivania da 1ª Vara dos Feitos das Fazendas e Registros Públicos da Comarca de 
Palmas, Estado do Tocantins. 
 

Editais de citações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
O Dr. WILLIAM TRIGILIO DA SILVA, MM. Juiz de Direito auxiliando na 1ª Vara dos Feitos da Fazenda e Registros Públicos 
desta Comarca, Capital do Estado do Tocantins, na forma da lei, etc. faz saber a quantos o presente edital virem, ou dele 
tomarem conhecimento, que perante este Juízo, tramita o Procedimento Comum Cível, autos nº 0023173-02.2014.8.27.2729, 
tendo como requerentes RAIMUNDO DA SILVA ALENCAR, SELMAN ARRUDA ALENCAR E VALTERINA ARRUDA 
ALENCAR, em cujo feito foi requerida a CITAÇÃO por Edital do requerido DANIEL BENJAMIM ALVES, brasileiro, casado, 
administrador, inscrito no CPF sob o nº 104.147.618-39, com endereço incerto e não sabido, para, querendo, CONTESTAR a 
lide, no prazo legal, sob pena de revelia e confissão, presumindo-se como verdadeiros os fatos articulados na inicial. E, para que 
ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente Edital que será publicado na forma da lei e afixado cópia no 
Placar do Foro desta Comarca. DADO E PASSADO na Escrivania da 1ª Vara dos Feitos das Fazendas e Registros Públicos da 
Comarca de Palmas, Capital do Estado do Tocantins. Eu, Simone M. C. Miranda, Técnico Judiciário, que digitei.  
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
O Dr. WILLIAM TRIGILIO DA SILVA, MM. Juiz de Direito auxiliando na 1ª Vara dos Feitos da Fazenda e Registros Públicos 
desta Comarca, Capital do Estado do Tocantins, na forma da lei, etc. faz saber a quantos o presente edital virem, ou dele 
tomarem conhecimento, que perante este Juízo, tramita o Procedimento Comum Cível, autos nº 0023173-02.2014.8.27.2729, 
tendo como requerentes: RAIMUNDO DA SILVA ALENCAR, SELMAN ARRUDA ALENCAR E VALTERINA ARRUDA 
ALENCAR, em cujo feito foi requerida a CITAÇÃO por Edital do requerido FRANCISCO LEANDRO UCHOA, brasileiro, solteiro, 
fazendeiro, inscrito no CPF sob o nº 336.641.291-72, com endereço incerto e não sabido, para, querendo, CONTESTAR a lide, 
no prazo legal, sob pena de revelia e confissão, presumindo-se como verdadeiros os fatos articulados na inicial. E, para que 
ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente Edital que será publicado na forma da lei e afixado cópia no 
Placar do Foro desta Comarca. DADO E PASSADO nesta Escrivania da 1ª Vara dos Feitos das Fazendas e Registros Públicos 
da Comarca de Palmas, Capital do Estado do Tocantins. Eu, Simone M. C. Miranda, Técnico Judiciário, que digitei.  
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
O Dr. WILLIAM TRIGILIO DA SILVA, MM. Juiz de Direito auxiliando na 1ª Vara dos Feitos da Fazenda e Registros Públicos 
desta Comarca, Capital do Estado do Tocantins, na forma da lei, etc. faz saber a quantos o presente edital virem, ou dele 
tomarem conhecimento, que perante este Juízo, tramita o Procedimento Comum Cível, autos nº 0023173-02.2014.827.2729, 
tendo como requerentes: RAIMUNDO DA SILVA ALENCAR, SELMAN ARRUDA ALENCAR E VALTERINA ARRUDA 
ALENCAR, em cujo feito foi requerida a CITAÇÃO por Edital do requerido MARIANO CIRQUEIRA DOS SANTOS, brasileiro, 
desquitado, militar, inscrito no CPF sob o nº 081.514.311-72, com endereço incerto e não sabido, para, querendo, CONTESTAR 
a lide, no prazo legal, sob pena de revelia e confissão, presumindo-se como verdadeiros os fatos articulados na inicial. E, para 
que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente Edital que será publicado na forma da lei e afixado cópia no 
Placar do Foro desta Comarca. DADO E PASSADO nesta Escrivania da 1ª Vara dos Feitos das Fazendas e Registros Públicos 
da Comarca de Palmas, Capital do Estado do Tocantins. Eu, Simone M. C. Miranda, Técnico Judiciário, que digitei.  
 

4ª vara criminal execuções penais 

Editais de intimações de sentença com prazo de 90 dias 
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA  
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA COM PRAZO DE 90 (NOVENTA) DIAS 
AUTOS Nº 00223098520198272729 
Juizo da 4ª Vara Criminal de Palmas 
AÇÃO PENAL - Procedimento Ordinário 
Acusada: WESLEY PEREIRA DIAS 
FINALIDADE: O juiz de Direito ALLAN MARTINS FERREIRA, do Juízo da 4ª Vara Criminal de Palmas , no uso das suas 
atribuições legais, etc. FAZ SABER a todos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, por esse meio, 
INTIMA o acusado(a) WESLEY PEREIRA DIAS, CPF Nº 029.721.621-02, brasileiro, solteiro, nascido aos 27/10/1990, na cidade 
de Silvanópolis/TO, filho de Iranilde Pereira de França Lopes e Artur Dias Lopes?, atualmente em local incerto e não sabido, com 
prazo de 90 (noventa) dias, a fim de cientificar-lhe da SENTENÇA proferida nos autos da AÇÃO PENAL n.º 0022309-
85.2019.8.27.2729, cujo resumo/teor segue transcrito: "[...] DA PRELIMINAR: INVASÃO DE DOMICÍLIO: Preliminarmente, alega 
a Defesa que toda a prova dos autos está contaminada por nulidade insanável já que as drogas foram apreendidas no interior de 
estabelecimento comercial, onde os policiais ingressaram sem a autorização do réu e desprovidos de um mandado de busca e 
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apreensão, razão pela qual deverá ser absolvido em razão da aplicação da teoria dos frutos da árvore envenenada, havendo, 
portanto, clara violação à garantia constitucional da inviolabilidade do domicílio. Analisando detidamente os autos, no entanto, 
entendo que a razão não socorre à Defesa. Pretende o réu opor a prisão em flagrante à garantia constitucional da inviolabilidade 
do domicílio, o que não se admite, pois, além de não se tratar de garantia absoluta - sujeitando-se a um juízo de ponderação - 
não pode servir de blindagem para os crimes praticados no interior do domicílio. A propósito, a própria Constituição da República 
assegura a inviolabilidade do domicílio, "salvo em caso de flagrante delito..." (artigo 5º, XI). [...] 2 – FUNDAMENTAÇÃO: Em 
atenção ao comando inserto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, passo à fundamentação, pois presentes as 
condições da ação e os pressupostos de desenvolvimento regular do processo, bem como ausentes nulidades ou preliminares a 
serem sanadas. Incumbe verificar se os autos fornecem elementos necessários e suficientes à comprovação da autoria e da 
materialidade do delito descrito na denúncia imputados ao réu. Para tanto, resta imprescindível o exame dos elementos 
probatórios colhidos nos autos, tanto na fase inquisitorial quanto em Juízo (CPP, art. 155). [...] No que diz respeito à natureza da 
substância apreendida, ficou evidenciado nas provas produzidas que se trata de maconha, consoante laudo anexado no 
Inquérito Policial (em apenso), tanto que tal constatação sequer foi questionada. Trata-se de apreensão de maconha cuja 
quantidade é incompatível ao uso próprio. Somando-se a isso os policiais ouvidos em audiência afirmaram que o próprio 
denunciado declarou, por ocasião da abordagem policial, que o bar era de propriedade de sua companheira/namorada chamada 
DAIANE, e que ambos comercializavam bebidas e drogas no local, tendo ele mesmo indicado onde estava o entorpecente. Ato 
contínuo, os castrenses encontraram uma sacola contendo vários papelotes de maconha, devidamente acondicionados para a 
comercialização. A Defesa requer a absolvição do réu, argumentando que não há provas de sua autoria delitiva e que a droga 
pertencia à companheira/namorada do réu, que era a proprietária do bar, contudo, o pedido não deve ser acolhido. Além de o 
próprio réu ter afirmado aos policiais militares que trabalhava no bar vendendo bebidas e drogas, a Defesa não se desincumbiu o 
ônus de demonstrar a plausibilidade da versão apresentada pelo imputado. A companheira/namorada do réu, a quem se atribui a 
prática do crime, sequer foi encontrada para ser ouvida, pairando dúvida sobre sua existência, ou se trata-se de uma tentativa do 
acusado de se desvencilhar da imputação. Os policiais militares não abordaram o réu aleatoriamente, mas a partir de denúncias 
feitas por populares de que o bar era utilizado como ponto de venda de drogas. Consigno, por oportuno, que a modalidade 
guardar/ter em depósito substâncias entorpecentes, de per si, como um dos tipos penais previstos no artigo 33, caput, da Lei de 
Drogas, caracteriza o referido crime. Assim sendo, à luz do contraditório e da ampla defesa, o depoimento dos Policiais Militares 
possui alto valor probatório estando consoante com as demais provas produzidas, não existindo fatos suficientes para macular 
sua credibilidade. Verifico, pois, que os depoimentos dos policiais vão ao encontro das provas produzidas nos autos, o que, 
somado às robustas evidências acima expostas, demonstra que a absolvição é incabível. Patenteado desta forma que a droga se 
destinava ao consumo de terceiros, restando evidenciada sua deliberação livre e consciente de praticar a difusão ilícita de 
entorpecente, concorrendo para o fomento da dependência dos seus destinatários e atentando contra a saúde pública, posto 
estar referida substância prevista no rol proibitivo da Portaria 344/98 da ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), 
atualizada pela Resolução n. 98/2000. Nesse passo, a sistematização das provas trazem elementos concatenados e lógicos que, 
uma vez cotejados, tornam-se plenamente convincentes e suficientes para a formação de um juízo de convicção seguro acerca 
da responsabilidade do denunciado em transportar e distribuir drogas nesta Capital, sendo que sua conduta se enquadra 
perfeitamente no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06. Quanto ao privilégio, verifico que deve ser reconhecido. O réu é 
tecnicamente primário, portador de bons antecedentes e não há evidência de que faça parte de organização criminosa, devendo 
incidir a causa especial de redução da pena prevista no artigo 33,  §4º da Lei 11.343/06. 3 - DOS BENS APREENDIDOS: Não 
foram apreendidos outros objetos além da droga. Desta forma, determino a incineração da substância entorpecente apreendida, 
caso ainda não tenha ocorrido. Quanto ao dinheiro apreendido – R$ 14,00 (quatorze reais) e 01 (um) aparelho celular, determino 
seu perdimento em favor do FUNAD, pois comprovado que eram provenientes da comercialização de drogas. 4 - DISPOSITIVO: 
Ante o exposto JULGO PROCEDENTE a pretensão estatal constante da denúncia do evento 01, pelo que CONDENO WESLEY 
PEREIRA DIAS na pena do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06. [...] Verifico a ocorrência da causa especial de diminuição de 
pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.340/06, uma vez que o acusado não faz parte de organização criminosa e é 
tecnicamente primário.  Sendo assim, e considerando a natureza da droga e quantidade apreendida, reduzo a pena no máximo, 
ou seja, em 2/3, tornando a pena definitiva em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e mais 166 (cento e sessenta e seis) 
dias-multa. Pena de Multa: Verificando as circunstâncias do artigo 59 do Código Penal já analisados acima, bem como a situação 
financeira da acusada, fixo a pena de multa em 166 dias multa. Atribuo o valor mínimo possível ao dia multa, ou seja, um 
trigésimo do salário mínimo em vigor na época do fato (art. 49, § 1ª do CP), a ser atualizada quando da execução. Assim, torno-a 
definitiva a pena em 01 (um) ano 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias multa. Nos termos do artigo 
33, §2º, c, do Código Penal, fixo o regime inicial aberto. Faculto ao réu o direito de recorrer em liberdade, por não mais estarem 
presentes os requisitos da custódia cautelar, bem como considerando o regime inicial fixado e quantum da pena estabelecido. 
 Verifico que na situação em debate se revela cabível a substituição da pena privativa em liberdade por restritiva de direitos, pois 
o condenado preenche os requisitos alinhados no art. 44 do Código Penal, revelando ser a substituição suficiente à reprovação 
do crime. Portanto, em observância aos artigos 44, § 2º 2ª parte c/c art. 46 ambos do Código Penal, SUBSTITUO a pena 
privativa de liberdade por duas restritivas de direitos a serem especificadas nos termos da Lei pelo Juízo das Execuções Penais. 
[...]". ALLAN MARTINS FERREIRA- Juiz de Direito." Palmas, aos 30/08/2021. Eu, DOMINIQUE FALCÃO MARTINS, digitei e 
subscrevo. 
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Vara de execuções fiscais e ações de saúde 

Editais de intimações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da 
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc - nº 50304277220138272729 que lhe move 
A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL fica o executado ANTONIO DE SOUSA CAVALCANTE  ,CNPJ/CPF nº 27137937268 
,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 50292256020138272729 que lhe move 
A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL fica o executado ROSINETE TEIXEIRA DE SOUSA   ,CNPJ/CPF nº 907.036.181-72 
,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 50283693320128272729 que lhe move 
A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL fica o executado ALBERTO ANTONIO GUIMARAES  ,CNPJ/CPF nº 
27150356168,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 50279256320138272729 que lhe move 
A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL fica o executado JOSE PIRES MONTEIRO ,CNPJ/CPF nº 227.618.701-82,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 50181450220138272729 que lhe move 
A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL fica o executado GIULLIANO DE PAIVA ARAÚJO PARENTE ,CNPJ/CPF nº 227.618.701-
82,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 50115603120138272729 que lhe move 
A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL fica o executado RAIMUNDA SARMENTO SILVA ,CNPJ/CPF nº 89139011100 e o seu 
cônjuge: RAIMUNDO CAVALCANTE DA SILVA ,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 50107725120128272729 que lhe move 
A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL fica o executado JOAO CORCINO DE SOUZA,CNPJ/CPF nº 01684434149 e o seu 
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cônjuge:ILDA ROSA DE SOUZA ,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 Eletrônico - e-Proc - nº 50100828520138272729 que lhe move 
A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica a executada: DEUSIRENE PEREIRA DA SILVA   ,CNPJ/CPF nº: 90965060144 
,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 50093143320118272729 que lhe move 
A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL fica o executado IDAIR CAMILO DUARTE ,CNPJ/CPF nº 279.007.541-72 ,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 50012523820108272729 que lhe move 
A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL fica o executado EULALIA DIAS MOREIRA COELHO,CNPJ/CPF nº 760.618.171-
34,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 50010620720128272729 que lhe move 
A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL fica o executado LEONARDO BEZERRA DA COSTA ,CNPJ/CPF nº 500.343.591-
68,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 00515527420198272729 que lhe move 
A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL fica o FRANCISCO DE ASSIS PACHECO ,CNPJ/CPF nº 117.293.681-15,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 CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: RAIMUNDO ALVES ALMEIDA  ,CPF/CNPJ: 02102485307; por estar 
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – 
Autos Eletrônico - e-Proc - 00483014820198272729, que lhe move A FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL, bem como, ato 
contínuo, proceda ainda sua INTIMAÇÃO para, no prazo de quinze(15) dias, apresentar, caso queira, as contrarrazões à 
apelação interposta nos autos.. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. 
Palmas – TO, 31 de agosto de 2021. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
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EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da 
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc - nº 00454991420188272729 que lhe move 
A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL fica o ESPOLIO DE MANOEL ANTONIO DE MIRANDA ,CNPJ/CPF nº 278.728.151-
68,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 00453493320188272729 que lhe move 
A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL fica o ROSIMEIRE DINIZ PEREIRA ,CNPJ/CPF nº 82661871187,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 00453311220188272729 que lhe move 
A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL fica o W T E ENGENHARIA EIRELI,CNPJ/CPF nº 03.964.317/0001-36,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 00442604320168272729 que lhe move 
A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL fica o CEFAPEL INDÚSTRIA E COMERCIO DE PAPEL LTDA,CNPJ/CPF nº 
05497084000134,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. 
 

Editais de citações com prazo de 30 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: UNI RITHIMUS ACADEMIA LTDA, CPF/CNPJ: 03.815.707/0002-25, por 
estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – 
Autos Eletrônico - e-Proc – 00005962020208272729, que lhe move A FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL, bem como, para, no 
prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S). 20190036059, inscrita em: 
24/05/2019, referente ao TLF; 20190036060, inscrita em: 24/05/2019, referente ao TLS; 20190036061, inscrita em: 
24/05/2019, referente ao MUL-POST; cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era R$ 5.591,07 (Cinco 
Mil e Quinhentos e Noventa e Um Reais e Sete Centavos), que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, 
garantir (em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que 
assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens 
oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a 
parte executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, 
para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado 
na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 31 de 
agosto de 2021. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: ATACADAO VELAME LTDA, CPF/CNPJ: 08640082000140 por estar 
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – 
Autos Eletrônico - e-Proc – 00381895420188272729, que lhe move A FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL, bem como, para, no 
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prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S). 20180006850, inscrita em: 
25/03/2015, referente ao TLF; cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era e R$ 925,86 (Novecentos e 
Vinte e Cinco Reais e Oitenta e Seis Centavos), que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir 
(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure 
a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por 
terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte 
executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, para 
que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na 
forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 31 de 
agosto de 2021. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: RONES ALENCAR SILVA, CPF/CNPJ: 00654542198 por estar atualmente 
em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico 
- e-Proc – 00035631420158272729, que lhe move A FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL, bem como, para, no prazo de 5 (cinco) 
dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S). 20140029791, inscrita em: 13/06/2014, referente 
ao BCO-POVO; cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era R$ 6.787,58 (Seis Mil e Setecentos e 
Oitenta e Sete Reais e Cinquenta e Oito Centavos), que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, 
garantir (em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que 
assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens 
oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a 
parte executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, 
para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado 
na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 31 de 
agosto de 2021. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO dos sócios coobrigados: PEDRO LUIZ DA SILVA AMORIM, CPF/CNPJ: 01358972117, 
REGINA COELI DA SILVA AMORIM, CPF/CNPJ: 01614946175 por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que 
tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc – 
00051454920158272729, que lhe move A FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL, bem como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, 
pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S). 20140030051, inscrita em: 05/02/2014, referente ao 
TLF; cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era R$ 434,58 (Quatrocentos e Trinta e Quatro Reais e 
Cinquenta e Oito Centavos), que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir (em) a Execução: 
efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização 
monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e 
aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será 
NOMEADO curador especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, para que chegue ao 
conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei. Eu 
_____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 31 de agosto de 2021. 
(AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 

Vara especializada no combate à violência contra a mulher 

Editais de citações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 DIAS 
ASSISTÊNCIA JUDICIARIA 
AUTOS DE AÇÃO PENAL Nº 00343651920208272729 
DENUNCIADO: DHONATHAN SOUSA DOS SANTOS 
O MM Juiz de Direito Titular desta Vara Especializada no combate à Violência Domestica e Familiar contra a Mulher da Comarca 
de Palmas – TO, no uso das suas atribuições legais,na forma da Lei. DETERMINA a citação por edital com prazo de 15 (quinze) 
dias, do denunciado DHONATHAN SOUSA DOS SANTOS, brasileiro, natural de Palmas/TO, nascido em 15/05/1996, filho de 
Zeldina Sousa de Sá e Emerson Ferreira dos Santos, CPF 056.014.111-40, para tomar ciência da ação penal proposta pelo 
Ministério Publico acusando-o e requerendo a condenação nas penas do art. 129, § 9º, do CP, na modalidade do artigo 7º, I e II, 
da Lei n. 11.340/2006, referente aos autos de Ação Penal n.º 00343651920208272729, e como o denunciado encontra-se 
atualmente em local incerto e não sabido, fica CITADO pelo presente edital, para nos termos do art. 396 e 396-A do CPP, 
responder à acusação, por escrito no prazo de 10 (dez) dias, podendo arguir preliminares e alegar tudo que interesse à sua 
defesa, oferecer documento e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e 
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requerendo sua intimação, quando necessária. Não apresentada a resposta no prazo legal, ou se o acusado, citado, não 
constituir defensor, o juiz nomeará o defensor para oferecê-la. O processo seguirá sem a presença do acusado que citado ou 
intimado pessoalmente para qualquer ato, deixar de comparecer sem motivo justificado, ou, no caso de mudança de residência, 
não comunicar o novo endereço ao juízo (art. 367 do CPP). E, para que não se alegue ignorância, é expedido o presente edital, 
que será afixado no local de costume e publicado no Diário da Justiça. Palmas - TO, aos 24/08/2021. Eu, LUCAS VINICIUS 
PEREIRA DA SILVA, estagiário, Mat. 357706. Juiz de Direito digitei. Dr. Antiógenes Ferreira de Souza – Juiz de Direito. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 DIAS 
ASSISTÊNCIA JUDICIARIA 
AUTOS DE AÇÃO PENAL Nº 00381802420208272729 
DENUNCIADO: EDME PEREIRA PIRES 
O MM Juiz de Direito Titular desta Vara Especializada no combate à Violência Domestica e Familiar contra a Mulher da Comarca 
de Palmas – TO, no uso das suas atribuições legais,na forma da Lei. DETERMINA a citação por edital com prazo de 15 (quinze) 
dias, do denunciado EDEME PEREIRA PIRES brasileiro, união estável, eletricista de veículos, natural de Cajazeiras/PB, nascido 
aos 22/06/1979, filho de Maria do Carmo Moura e Adalto Galdino Pires, para tomar ciência da ação penal proposta pelo 
Ministério Publico acusando-o e requerendo a condenação nas penas do  artigo 129, parágrafo 9º e art. 147, caput, ambos do 
Código Penal, na modalidade do artigo 7º, I e II da Lei nº 11.340/2006, referente aos autos de Ação Penal n.º 
00381802420208272729, e como o denunciado encontra-se atualmente em local incerto e não sabido, fica CITADO pelo 
presente edital, para nos termos do art. 396 e 396-A do CPP, responder à acusação, por escrito no prazo de 10 (dez) dias, 
podendo arguir preliminares e alegar tudo que interesse à sua defesa, oferecer documento e justificações, especificar as provas 
pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessária. Não apresentada a resposta 
no prazo legal, ou se o acusado, citado, não constituir defensor, o juiz nomeará o defensor para oferecê-la. O processo seguirá 
sem a presença do acusado que citado ou intimado pessoalmente para qualquer ato, deixar de comparecer sem motivo 
justificado, ou, no caso de mudança de residência, não comunicar o novo endereço ao juízo (art. 367 do CPP). E, para que não 
se alegue ignorância, é expedido o presente edital, que será afixado no local de costume e publicado no Diário da Justiça. 
Palmas - TO, aos 24/08/2021. Eu, LUCAS VINICIUS PEREIRA DA SILVA, estagiário, Mat. 357706. Juiz de Direito digitei. Dr. 
Antiógenes Ferreira de Souza – Juiz de Direito. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 DIAS 
ASSISTÊNCIA JUDICIARIA 
AUTOS DE AÇÃO PENAL Nº 00202031920208272729 
DENUNCIADO: LUCIMAR CABRAL DE OLIVEIRA 
O MM Juiz de Direito Titular desta Vara Especializada no combate à Violência Domestica e Familiar contra a Mulher da Comarca 
de Palmas – TO, no uso das suas atribuições legais,na forma da Lei. DETERMINA a citação por edital com prazo de 15 (quinze) 
dias, do denunciado LUCIMAR CABRAL DE OLIVIEIRA, brasileiro, solteiro, natural de Uruaçu/GO, nascido em 04/03/1979, filho 
de Miguel Antônio Oliveira e Balbina Cabral de Miranda, portador do RG n° 4148262 SSP/GO e inscrito no CPF n° 699.838.471-
53, para tomar ciência da ação penal proposta pelo Ministério Publico acusando-o e requerendo a condenação nas penas do art. 
147, e art. 61, II, “f” do Código Penal c/c, por duas vezes e artigo 21 do Decreto-Lei 3.688/41, na modalidade do art. 7°, inciso I e 
II, da Lei 11.340/2006, referente aos autos de Ação Penal n.º 00202031920208272729, e como o denunciado encontra-se 
atualmente em local incerto e não sabido, fica CITADO pelo presente edital, para nos termos do art. 396 e 396-A do CPP, 
responder à acusação, por escrito no prazo de 10 (dez) dias, podendo arguir preliminares e alegar tudo que interesse à sua 
defesa, oferecer documento e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e 
requerendo sua intimação, quando necessária. Não apresentada a resposta no prazo legal, ou se o acusado, citado, não 
constituir defensor, o juiz nomeará o defensor para oferecê-la. O processo seguirá sem a presença do acusado que citado ou 
intimado pessoalmente para qualquer ato, deixar de comparecer sem motivo justificado, ou, no caso de mudança de residência, 
não comunicar o novo endereço ao juízo (art. 367 do CPP). E, para que não se alegue ignorância, é expedido o presente edital, 
que será afixado no local de costume e publicado no Diário da Justiça. Palmas - TO, aos 24/08/2021. Eu, LUCAS VINICIUS 
PEREIRA DA SILVA, estagiário, Mat. 357706. Juiz de Direito digitei. Dr. Antiógenes Ferreira de Souza – Juiz de Direito. 
 

PARAÍSO 
1ª vara criminal 

Editais de intimações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO - MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA 
Prazo: 15 (quinze) dias. 
Autos sob nº 0002206-80.2021.8.27.2731 
Requerente: DANIELE DOS SANTOS FERREIRA 
Requerido: AELTON CORREIA MENDES 
RENATA DO NASCIMENTO E SILVA, Juiza de Direito Titular da Única Vara Criminal desta Comarca de Paraíso do 
Tocantins/TO, na forma da lei etc... 
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FAZ SABER a todos os que o presente Edital com o prazo de 15 (quinze) dias virem, ou dele tiverem conhecimento, que neste 
Juízo corre em seus trâmites legais, uma representação por Medidas Protetivas de Urgência previstas na Lei Federal n.º 
11.340/06, em que  DANIELE DOS SANTOS FERREIRA, representante, move em desfavor do representado: AELTON 
CORREIA MENDES, e, como encontra-se A VÍTIMA DANIELE DOS SANTOS FERREIRA, brasileira, solteira, natural de 
Buriticupu/MA, manicure e pedicure, nascida em 02/02/1997, filha de Irailde Martins dos Santos e José Ferreira, inscrita no CPF 
nº 048.801.251-13, residente e domiciliada na Rua 19, nº304, Setor Nova Esperança, Paraíso do Tocantins/TO, em lugar incerto 
e não sabido, conforme certificou o Senhor Oficial de Justiça incumbido da diligência, fica INTIMADA do inteiro teor 
da DECISÃO exarada nos autos epigrafados, cuja parte dispositiva assim dispõe: "Ante o exposto, CONCEDO a medida 
protetiva postulada e, por conseguinte, com fundamento na Lei n° 11.340/2006, 
DETERMINO ao requerido : 

1. A  proibição  de  se aproximar  de      DANIELE DOS SANTOS FERREIRA, devendo manter distância mínima desta 
de 200 (duzentos) metros e 

2. A proibição de manter  contato com     DANIELE DOS SANTOS FERREIRA, por qualquer meio de comunicação. 

A medida protetiva acima deferida vigorará pelo prazo decadencial de seis meses (até 18.11.2021), findo o qual, não havendo o 
ajuizamento das demandas cíveis ou criminais pertinentes, terá sua eficácia cessada. 
No mandado deverá constar a advertência de que o descumprimento da decisão poderá ensejar a decretação da prisão 
preventiva, caso a autora venha a representar criminalmente (artigo 313, inciso IV, do Código de Processo Penal e artigo 20 da 
Lei Maria da Penha), ou a imposição de multa  (§ 4º do artigo 22, da LMP c/c o § 5º do art. 461, do  CPC). Em caso de 
obstrução ao cumprimento da presente ordem, será preso e autuado em flagrante por crime de desobediência à ordem 
judicial. 
Advirta-se a vítima de que deverá comunicar a este Juízo tanto o eventual descumprimento da medida protetiva pelo 
agressor, quanto posterior reconciliação do casal ou cessação da situação de violência. 
Cite-se o requerido para que, caso queira, ofereça defesa, por meio de advogado ou defensor público, no prazo de 05 (cinco) 
dias, indicando as provas que pretende produzir (artigo 802, CPC). Não sendo contestado o pedido, presumir-se-ão aceitos pelo 
requerido, como verdadeiros, os fatos alegados pela requerente (artigo 803, CPC)." Para conhecimento de todos é passado o 
presente edital, cuja 2º via fica afixada no local de costume. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Paraíso do 
Tocantins/TO, aos (30 de Agosto de 2021). (30/08/2021). Eu___ (MIKAELLY CRISTINA MONTELO SOUSA), Estagiária de 
Direito que digitei e subscrevi. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DA PENA DE MULTA 
Prazo: 15(quinze) dias 
Autos de Ação Penal: 0000050-32.2015.8.27.2731 
Acusado: WAGNER PEREIRA COSTA 
RENATA DO NASCIMENTO E SILVA Juíza de Direito Titular da Única Vara Criminal desta Comarca de Paraíso do 
Tocantins/TO, na forma da lei etc... 
FAZ SABER a todos os que o presente Edital com o prazo de 15 (quinze) dias virem, ou dele tiverem conhecimento, que neste 
Juízo corre em seus trâmites legais, um processo crime em que o Ministério Público do Estado do Tocantins, como autor, move 
contra o sentenciado WAGNER PEREIRA COSTA (acusado) brasileiro, solteiro, nascido em 25.11.1986 em Cristalândia/TO, 
filho de Valdora Pereira Costa, residente na Rua Perimetral Sul, 220, setor Pouso Alegre, Paraíso do Tocantins/TO, o qual se 
encontra em lugar incerto e não sabido, conforme certificou o Senhor Oficial de Justiça incumbido da diligência, 
fica INTIMADO nos termos do art. 164, caput da Lei nº 7.2010/84, para no prazo de 10 (dez) dias, efetivar o recolhimento da 
pena de multa ou nomear bens à penhora, no valor de R$ trezentos e noventa e quatro reais e onze 
centavos (394,11) mediante recolhimento na Guia de Recolhimento da União no link abaixo informado. Deverá ser 
recolhido e comprovado o recolhimento no processo. Para conhecimento de todos é passado o presente edital, cuja 2ª via 
fica afixada no local de costume. 
https://consulta.tesouro.fazenda.gov.br/gru_novosite/gru_simples.asp 
Unidade Gestora (UG): 200333 / Código de Recolhimento: 14600-5 
Departamento Penitenciário Nacional 
DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Paraíso do Tocantins/TO, aos 30 de Agosto de 2021. (30/08/2021). Eu (Mikaelly 
Cristina Montelo Sousa)-Estagiária de Direito) que digitei e subscrevi. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO - MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA 
Prazo: 15 (quinze) dias. 
Autos sob nº 0002769-74.2021.8.27.2731 
Requerente: Cleidiane Nazário de Sousa 
Requerido: CARLOS DANIEL BENTO DE OLIVEIRA 
RENATA DO NASCIMENTO E SILVA, Juiza de Direito Titular da Única Vara Criminal desta Comarca de Paraíso do 
Tocantins/TO, na forma da lei etc... 
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FAZ SABER a todos os que o presente Edital com o prazo de 15 (quinze) dias virem, ou dele tiverem conhecimento, que neste 
Juízo corre em seus trâmites legais, uma representação por Medidas Protetivas de Urgência previstas na Lei Federal n.º 
11.340/06, em que Cleidiane Nazário de Sousa, representante, move em desfavor do representado: CARLOS DANIEL BENTO 
DE OLIVEIRA, brasileiro, união estável, natural de Guaraí/TO, nascido em 21/09/1999, inscrito no CPF nº 075.305.1181-86, filho 
de Maria Bento da Luz Reis, residente e domiciliado na Rua 21, nº55, Setor Santa Clara, Paraíso do Tocantins/TO, e, como 
encontra-se em lugar incerto e não sabido, conforme certificou o Senhor Oficial de Justiça incumbido da diligência, 
fica INTIMADO do inteiro teor da DECISÃO exarada nos autos epigrafados, cuja parte dispositiva assim dispõe: "Portanto, para 
preservar a incolumidade da ofendida Cleidiane Nazario de Sousa, nos termos do art. 22, inciso III, alínea “a”, “b” e “c”, da Lei 
n°. 11.340/06, acolhendo a manifestação do Ministério Público e considerando o relato do Boletim de Ocorrência aplico, de 
imediato, ao suposto agressor CARLOS DANIEL BENTO DE OLIVEIRA, as seguintes medidas protetivas de urgência: 
PROIBIÇÃO DE FREQUENTAR A RESIDÊNCIA DA VÍTIMA NO SEU ENDEREÇO; 
PROIBIÇÃO DE APROXIMAÇÃO DA OFENDIDA E SEUS FAMILIARES, NO ESPAÇO DE DUZENTOS METROS, NO 
MÍNIMO. 
PROIBIÇÃO DE CONTATO COM A OFENDIDA E SEUS FAMILIARES, POR QUALQUER MEIO DE COMUNICAÇÃO. 
Advirta-se ao suposto agressor que o descumprimento da presente decisão poderá ensejar a decretação da sua prisão 
preventiva, caso a autora venha a representá-lo criminalmente (art. 313, III, do Código de Processo Penal e art. 20 da Lei nº. 
11.340/2006) ou a imposição de multa diária de R$200,00 (duzentos) reais, até o limite de R$2.000,00 (dois mil) reais, 
consoante art. 22, §4º, da Lei 11.340/2006 c/c art. 461, §5º, do Código de Processo Civil. 
Em caso de obstrução ao cumprimento da presente ordem, poderá ser preso e autuado em flagrante por crime de 
desobediência à ordem judicial. 
O cumprimento dessas determinações, deferidas em caráter de urgência e com escopo na Lei nº. 11.340/2006 tem como 
propósito salvaguardar a integridade física e moral da ofendida, pelo que deve a autoridade encarregada de sua efetivação tudo 
promover para a devida proteção da vítima, caso necessário. 
Por oportuno, intime-se eletronicamente a autoridade policial, a quem caberá monitorar as determinações aqui deferidas, bem 
como o Ministério Público, para conhecimento. 
Encaminhe-se cópia da decisão ao comando da Polícia Militar para conhecimento. 
As medidas protetivas acima deferidas vigorarão pelo prazo de seis meses contados do fato (até 19.12.2021), findo o qual terá 
sua eficácia cessada. 
Advirta-se a vítima de que deverá comunicar a este Juízo tanto o eventual descumprimento das medidas protetivas pelo 
agressor, quanto a cessação da situação de violência." Para conhecimento de todos é passado o presente edital, cuja 2º via 
fica afixada no local de costume. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Paraíso do Tocantins/TO, aos (30 de Agosto 
de 2021). (30/08/2021). Eu___ (MIKAELLY CRISTINA MONTELO SOUSA), Estagiária de Direito que digitei e subscrevi. 
 

Editais de citações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO 
Prazo: 15(quinze) dias 
Autos de Ação Penal nº 0002329-78.2021.8.27.2731 
Denunciado: FLORISVALDO SIVIRINO DOS SANTOS 
RENATA DO NASCIMENTO E SILVA, Juíza de Direito Titular da Única Vara Criminal desta Comarca de Paraíso do 
Tocantins/TO, na forma da lei etc. 
FAZ SABER a todos os que o presente edital com o prazo de 15 (quinze) dias virem ou dele tiverem conhecimento, que neste 
Juízo corre em seus trâmites legais, um processo de ação penal em desfavor do acusado FLORISVALDO SIVIRINO DOS 
SANTOS, brasileiro, em união estável, auxiliar de serviços gerais, natural de Paraíso do Tocantins/TO, nascido aos 30/11/1970, 
filho de Manoel Sivirino dos Santos e de Ana Messias dos Santos, inscrito no CPF sob o n. 039.613.211-16, residente e 
domiciliado na Rua Mamede Bucar, esquina com a Rua 18, s/n, Setor Nova Esperança, proximo ao "Mr Bar", em Paraíso 
do Tocantins/TO. Fone: (63) 984112736, atualmente em lugar incerto e não sabido, como incurso nas sanções do artigo 129, 
§9º c/c art. 147, ambos do Código Penal, em concurso material (art. 69, do Código Penal), sob os rigores da Lei 11.340/06. E, o 
qual se encontra em lugar incerto e não sabido, conforme certificou o Senhor Oficial de Justiça incumbido da diligência, 
fica CITADO, o acusado em epigrafe, do inteiro teor da DENÚNCIA, bem como, INTIMADO para apresentar defesa escrita e 
querendo rol de testemunhas, no prazo de 10 (dez) dias, cuja peça deverá ser oferecida por advogado, sendo certo que fluído o 
prazo sem a apresentação da dita defesa, ser-lhe-á nomeado membro da Defensoria Pública para tal finalidade. Para 
conhecimento de todos é passado o presente edital, cuja 2º via fica afixada no local de costume. 
DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Paraíso do Tocantins/TO, Estado do Tocantins, aos (30 de Agosto de 
2021). (30/08/2021). Eu MIKAELLY CRISTINA MONTELO SOUSA-Estagiária de Direito), que digitei e subscrevi. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO 
Prazo: 15(quinze) dias 
Autos de Ação Penal nº 0002153-02.2021.8.27.2731 
Denunciado: LUIZ ALBERTO GLORIA SOUSA 
RENATA DO NASCIMENTO E SILVA, Juíza de Direito Titular da Única Vara Criminal desta Comarca de Paraíso do 
Tocantins/TO, na forma da lei etc. 
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FAZ SABER a todos os que o presente edital com o prazo de 15 (quinze) dias virem ou dele tiverem conhecimento, que neste 
Juízo corre em seus trâmites legais, um processo de ação penal em desfavor do acusado LUIZ ALBERTO GLORIA SOUSA, 
brasileiro, casado, serralheiro, natural de Pedro Afonso/TO, nascido aos 19/08/1988, filho de Bartolomeu Ribeiro de Sousa e de 
Antônia Alice Alves Gloria Sousa, inscrito no CPF sob o n. 039.604.771-80, residente e domiciliado na Avenida Divino Luis Costa, 
Serralheria Souza, próximo ao açougue, em Divinópolis no Tocantins/TO, atualmente recolhido na CPP de Paraíso do Tocantins, 
atualmente em lugar incerto e não sabido, como incurso nas sanções do artigo 21 do Decreto-Lei 3.688/41, sob os rigores da Lei 
11.340/06. E, o qual se encontra em lugar incerto e não sabido, conforme certificou o Senhor Oficial de Justiça incumbido da 
diligência, fica CITADO, o acusado em epigrafe, do inteiro teor da DENÚNCIA, bem como, INTIMADO para apresentar defesa 
escrita e querendo rol de testemunhas, no prazo de 10 (dez) dias, cuja peça deverá ser oferecida por advogado, sendo certo que 
fluído o prazo sem a apresentação da dita defesa, ser-lhe-á nomeado membro da Defensoria Pública para tal finalidade. Para 
conhecimento de todos é passado o presente edital, cuja 2º via fica afixada no local de costume. DADO E PASSADO nesta 
cidade e Comarca de Paraíso do Tocantins/TO, Estado do Tocantins, aos (30 de Agosto de 2021). (30/08/2021). Eu (MIKAELLY 
CRISTINA MONTELO SOUSA)-Estagiária de Direito), que digitei e subscrevi. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO 
Prazo: 15(quinze) dias 
Autos de Ação Penal nº 0006642-19.2020.8.27.2731 
Denunciado: FELISMAR FERNANDO SOUSA 
RENATA DO NASCIMENTO E SILVA, Juíza de Direito Titular da Única Vara Criminal desta Comarca de Paraíso do 
Tocantins/TO, na forma da lei etc. 
FAZ SABER a todos os que o presente edital com o prazo de 15 (quinze) dias virem ou dele tiverem conhecimento, que neste 
Juízo corre em seus trâmites legais, um processo de ação penal em desfavor do acusado FELISMAR FERNANDO SOUSA, 
brasileiro, união estável, nascido em 03/03/1978, natural de Paraíso do Tocantins/TO, filho de Ildene Pereira de Souza e de Felix 
Pereira de Souza, inscrito no CPF 844.926.351-49, residente na Rua José Bonifácio, n. 801, Centro, em Paraíso do 
Tocantins/TO, atualmente em lugar incerto e não sabido, como incurso nas sanções do artigo 129, § 9º, do Código Penal, sob os 
rigores da Lei 11.340/06. E, o qual se encontra em lugar incerto e não sabido, conforme certificou o Senhor Oficial de Justiça 
incumbido da diligência, fica CITADO, o acusado em epigrafe, do inteiro teor da DENÚNCIA, bem como, INTIMADO para 
apresentar defesa escrita e querendo rol de testemunhas, no prazo de 10 (dez) dias, cuja peça deverá ser oferecida por 
advogado, sendo certo que fluído o prazo sem a apresentação da dita defesa, ser-lhe-á nomeado membro da Defensoria Pública 
para tal finalidade. Para conhecimento de todos é passado o presente edital, cuja 2º via fica afixada no local de costume. DADO 
E PASSADO nesta cidade e Comarca de Paraíso do Tocantins/TO, Estado do Tocantins, aos (30 de Agosto de 
2021). (30/08/2021). Eu (MIKAELLY CRISTINA MONTELO SOUSA)-Estagiária de Direito), que digitei e subscrevi. 
 

PEIXE 
1ª escrivania cível 

Editais 
EDITAL DE LEILÃO JUDICIAL E INTIMAÇÃO  
Por determinação do Juízo da 1ª Escrivania Cível da Comarca de Peixe/TO, faz saber a todos os interessados, que será levado a 
LEILÃO o bem penhorado e avaliado, na seguinte forma: 1º LEILÃO: dia 30 de SETEMBRO de 2021, a partir das 10h00min, com 
término às 10h30min, por preço igual ou superior ao da avaliação. 2º LEILÃO: dia 30 de SETEMBRO de 2021, a partir das 
14h00min, com término às 14h30min pelo maior lance oferecido, exceto o preço vil (não inferior a 60% do valor da avaliação, nos 
termos dos artigos 880 §1º e 891, parágrafo único, ambos do CPC). Obs.: O leilão será realizado exclusivamente na modalidade 
eletrônica (online), por meio do sítio www.leiloesbrasilto.com.br. CARTA PRECATÓRIA CÍVEL nº 0003926-10.2020.8.27.2734 
EXEQUENTE: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA 
EXECUTADO: JOSÉ LISBERTO FERREIRA JUÍZO DEPRECANTE: JUÍZO FEDERAL DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE 
GURUPI/TO BEM: LOTE N.º 07 DA QUADRA N.º 19 DO LOTEAMENTO OFICIAL DA CIDADE DE JAÚ DO TOCANTINS, 
situado no perímetro urbano da Cidade de Jaú do Tocantins com área de 522,39 metros quadrados (quinhentos e vinte e dois 
metros e trinta e nove decímetros quadrados), tendo 17,50 metros de frente para a rua Quatro; 17,50 metros na linha de fundos, 
confinando com o lote 09; 29,70 metros da frente aos fundos, do lado direito de quem rua Quatro olha o imóvel, confinando com 
os lotes 08, e 30,00 metros do lado esquerdo, confinando com os lotes 01 a 02; localizado no lado direito da rua Quatro, de quem 
pela mesma segue vindo da Avenida A em direção à Avenida B; dista 17,50 metros da esquina formada pelas Av. A e Rua 
Quatro. Imóvel matriculado sob o nº 349, Ficha 1, Livro 2, Registro Geral, no Cartório de Registro de Imóveis e Anexos da 
Comarca de Peixe/TO e Distrito de Jaú do Tocantins. Proprietário: José Lisberto Ferreira. BENFEITORIAS: - No referido lote 
existe edificada uma casa residencial de tijolos, madeira de lei, telhas de cerâmica, piso em cerâmica, com 03 quartos, sala, 
cozinha e banheiro, casa com pintura e revestimento velho; nos fundos existe mais uma área construída com 02 cômodos e uma 
área. Toda murada. (RE)AVALIAÇÃO: R$60.000,00 (sessenta mil reais). Avaliado em 11 de março de 2020. DEPOSITÁRIO: 
JOSÉ LISBERTO FERREIRA ÔNUS: Consta a seguinte constrição: AV-6-M.349: MANDADO DE NOTIFICAÇÃO/AVERBAÇÃO 
DE PENHORA: autos de n° 0002454-71.2020.827.2734 – chave n° 354063111720 – Carta Precatória para Penhora Avaliação e 
registro – Extraída da Ação de Execução fiscal n° 0002372-53.2017.4.01.4302, oriunda da Vara Federal Cível e Criminal da SSJ 
de Gurupi, TO, tendo como exequente Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA, e 
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como executado Jose Lisberto Ferreira, o imóvel objeto desta matricula fica penhorado. VALOR DO DÉBITO: R$ 193.380,64 
(cento e noventa e três mil, trezentos e oitenta reais e sessenta e quatro centavos), em 29 de julho de 2021. Valor a ser 
atualizado* LOCALIZAÇÃO DO BEM: Conforme descrições acima. LEILOEIRO PÚBLICO OFICIAL: ANTONIO CARLOS VOLPI 
SANTANA, JUCETINS matrícula nº 012. COMISSÃO DO LEILOEIRO: (a) 5% (cinco por cento) do valor da arrematação, a ser 
pago pelo arrematante; (b) 1% (um por cento) sobre o valor da avaliação em caso de adjudicação, a ser pago pelo exequente. -
Somente se perfectibilizada a venda judicial o leiloeiro fará jus à comissão, a ser paga pelo arrematante; do contrário, tem 
ressalvado apenas o reembolso das despesas devidamente comprovadas, que serão suportadas pelo executado quando a hasta 
for suspensa ou cancelada em virtude de acordo entre as partes (parcelamento), bem como de pagamento do débito. DA 
ARREMATAÇÃO: Os bens serão adquiridos livres e desembaraçados de quaisquer ônus, até a data da expedição da respectiva 
Carta de Arrematação ou Mandado de Entrega, excetuando-se as obrigações propter rem (v.g. cotas condominiais). O 
arrematante de bem imóvel receberá a coisa livre de ônus tributário, cujo fato imponível tenha ocorrido em data anterior à 
alienação judicial. Referidos tributos serão sub-rogados no preço ofertado pelo licitante, nos termos do artigo 130, parág. único 
do CTN; para os bens imóveis a expedição da carta de arrematação ficará condicionada à comprovação do pagamento do 
Imposto de Transmissão de Bens Imóveis — ITBI pelo arrematante (artigo 901, §2º do CPC) — e custas processuais (Item 
2.7.8.4 da portaria nº 94, de 21 de janeiro de 2015 e item 63, Tabela X, Lei n e 1.286/2001, TJ-TO), no importe de 1,0% sobre o 
valor do bem arrematado, remido, arrendado ou adjudicado, sendo o mínimo de R$ 24,00 (vinte e quatro reais) e máximo de R$ 
240,00 (duzentos e quarenta reais) a ser recolhida aos cofres do FUNJURIS, por meio de DAJ. O arrematante de veículo não 
estará sujeito ao pagamento de débitos anteriores à data da alienação judicial. As despesas de arrematação, comissão de 
leiloeiro e demais despesas ficarão por conta do arrematante, inclusive as custas da expedição da carta de arrematação (tabela 
de custas da Corregedoria do TJ/TO). DA ENTREGA DOS BENS: Após comprovação de pagamento do valor da arrematação e 
da comissão do Leiloeiro, mediante a apresentação dos documentos que comprovem a condição de Arrematante, a entrega 
do(s) bem(ns) ocorrerá após a expedição da carta de arrematação ou mandado de entrega. Os bens serão vendidos no estado 
de conservação em que se encontrarem, não cabendo à Justiça e/ou ao Leiloeiro quaisquer responsabilidades quanto a 
consertos e reparos ou mesmo providências referentes à retirada, embalagem, impostos, encargos sociais e transportes 
daqueles arrematados. Será ainda atribuição dos licitantes/arrematantes a verificação do estado de conservação, situação de 
posse e especificações dos bens oferecidos no leilão. Qualquer dúvida ou divergência na identificação/descrição dos bens 
deverá ser dirimida no ato do leilão ou pelos meios digitais informados pelo leiloeiro no site www.leiloesbrasilto.com.br. - Os bens 
serão vendidos no estado de conservação em que se encontram, sem garantia, constituindo ônus do interessado verificar suas 
condições, antes das datas designadas para as alienações judiciais eletrônicas. - O arrematante arcará com os débitos 
pendentes que recaiam sobre o bem, exceto os decorrentes de débitos fiscais e tributários conforme o artigo 130, parágrafo 
único, do Código Tributário Nacional, e exceto os débitos de condomínio (que possuem natureza propter rem), os quais ficam 
sub-rogados no preço da arrematação **Os bens móveis penhorados poderão ter sido removidos para depósito particular, e as 
custas referentes à remoção, avaliação, guarda e conservação do(s) mesmo(s), bem como outras despesas relacionadas ao 
processo, serão descontadas na prestação de contas do leilão realizado, deduzindo-se do produto da alienação judicial FORMAS 
DE PAGAMENTO: A arrematação far-se-á com depósito à vista. PARCELAMENTO: Na ausência de lance à vista, no caso de 
imóveis e veículos, o pagamento poderá ser parcelado, conforme art. 895 do CPC. O arrematante deverá pagar no mínimo 25% 
(vinte e cinco por cento) do valor do lance à vista e o restante parcelado em até 30 (trinta) meses, sendo as prestações mensais 
e sucessivas, no valor mínimo de R$1.000,00 (mil reais) cada. Ao valor de cada parcela, será acrescido juros de poupança, 
garantida a integralização do lance por hipoteca judicial sobre o próprio bem, no caso de imóveis, ou mediante apresentação de 
caução idônea no caso de veículos (exemplo de caução idônea: seguro garantia, fiança bancária, imóvel em nome do 
arrematante ou de terceiro, com valor declarado igual ou superior a 03 (três) vezes o valor da arrematação), ressaltando que a 
caução está condicionada à aceitação pelo Juízo. Não sendo aceita caução idônea pelo(a) Juiz(íza), o arrematante poderá 
efetuar o pagamento da arrematação à vista, ou manter o pedido de parcelamento, porém terá a posse do bem postergada para 
após a quitação do lance ofertado. No caso de atraso de qualquer das prestações, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre a 
soma da parcela inadimplida com as parcelas vincendas, autorizando o exequente a pedir a resolução da arrematação ou 
promover, em face do arrematante, a execução do valor devido, devendo ambos os pedidos serem formulados nos autos do 
processo em que se deu a arrematação. Em qualquer caso, será imposta a perda da caução em favor do exequente, voltando os 
bens a novo leilão, do qual não serão admitidos a participar o arrematante e o fiador remissos. OBS.: Lances à vista sempre 
terão preferência, bastando igualar-se ao último lance ofertado, o que não interfere na continuidade da disputa (art. 895, §7º, 
CPC). LEILÃO EXCLUSIVAMENTE NA MODALIDADE ELETRÔNICA (ONLINE): Quem pretender arrematar o dito(s) bem(ns), 
deverá ofertar lances pela Internet, através do site www.leiloesbrasilto.com.br, a partir do primeiro dia útil subsequente à 
publicação deste edital, encerrando-se na mesma data designada para a realização do leilão, devendo, para tanto, os 
interessados, efetuarem cadastramento prévio, no prazo máximo de até 24 horas de antecedência do leilão, confirmarem os 
lances ofertados e recolherem a quantia respectiva na data designada para a realização do leilão, para fins de lavratura do termo 
próprio, ficando ciente de que os arrematantes deverão garantir seu ato com sinal de 25% (vinte e cinco por cento) do respectivo 
valor ofertado pelo bem, depositando-o em 24 horas. ADVERTÊNCIAS: Na primeira data indicada, o bem poderá ser arrematado 
pelo maior lance, igual ou superior à avaliação. Não havendo licitantes ou ofertas nessas condições na primeira data, na segunda 
data o bem poderá ser arrematado pelo maior lance, exceto o lance vil, ou seja, não inferior a 60% (sessenta por cento) do valor 
da avaliação (art. 880, §1º e art. 891, parágrafo único, ambos do CPC). Na eventualidade de ser frustrada, no próprio leilão, a 
arrematação do bem, por não atendimento pelo arrematante de requisitos necessários, será facultado ao licitante que ofertou o 
segundo melhor lance, se houver e caso este tenha interesse, a confirmação da arrematação pelo último lance que ofertou. 
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INTIMAÇÃO: Ficam desde logo intimados o Exequente INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS 
NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA, representado pelo Procurador, Dr. TIAGO MAURELLI JUBRAN DE LIMA, AGU2139617, 
bem como o Executado JOSÉ LISBERTO FERREIRA. Ficam também intimados os eventuais: coproprietários; proprietário de 
terreno e/ou titular de: usufruto, uso, habitação, enfiteuse, direito de superfície, concessão de uso especial para fins de moradia 
ou concessão de direito real de uso; credor pignoratício, hipotecário, anticrético, fiduciário ou com penhora anteriormente 
averbada; promitente comprador/vendedor; União, Estado e Município no caso de bem tombado, das datas acima, se porventura 
não forem encontrados para a intimação pessoal, bem como para os efeitos do art. 889, inciso l, do Código de Processo 
Civil/2015 e de que, antes da arrematação e da adjudicação do bem, poderá remir a execução, consoante o disposto no art. 826 
do Código de Processo Civil/2015. Ficam cientificados de que o prazo para a apresentação de quaisquer medidas processuais 
contra os atos expropriatórios contidas no §2º do art. 903 do CPC será de dez dias após o aperfeiçoamento da arrematação. E 
para que chegue ao conhecimento de todos e no futuro ninguém possa alegar ignorância, expediu-se o presente edital que será 
publicado e afixado na forma da Lei. DADO E PASSADO nesta Cidade de Peixe, Estado do Tocantins. Peixe, 30 de agosto de 
2021. ANTONIO CARLOS VOLPI SANTANA Leiloeiro Público Oficial JUCETINS matrícula nº 012 
 
EDITAL DE CITAÇÃO 
O Juízo da 1ª Vara Cível de Peixe - Estado do Tocantins, na forma da lei, FAZ SABER a todos quanto o presente Edital de 
Citação, virem e dele conhecimento tiverem, que se processa por este Juízo, o feito da  Execução de Título Extrajudicial,  
protocolo nº 00008138220198272734 e chave  do processo nº 759751182119, ajuizada por LUCÉLIA PEREIRA DOS SANTOS 
em desfavor de JOÃO DA COSTA VELOSO NETO, e que por este meio CITA-SE a parte executada JOAO DA COSTA VELOSO 
NETO brasileiro, união estável, empresário, inscrito no Registro Geral sob o nº 617.050 SSP/TO e CPF nº 824.835.311-72, 
atualmente em lugar incerto ou não sabido, por todos os termos da ação, para que no prazo de 03 (três) dias efetue o pagamento 
do valor total da dívida, no montante de R$ 1.766,54( um mil e setecentos e sessenta e seis reais e cinquenta e quatro 
centavos) acrescido de correção monetária, das custas, das despesas processuais e dos honorários advocatícios, ou, em igual 
prazo, nomeie bens passíveis de penhora, sob pena de não o fazendo ser penhorados livremente bens que bastem a garantir a 
execução, dívidas estas representadas pelo Instrumento Particular de Prestação de Serviços e Honorários Advocatícios. INTIMA-
SE a parte executada acima qualificada para, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS ÚTEIS (NCPC, art. 915); (i) oferecer 
EMBARGOS; ou, (ii) reconhecendo o crédito do exequente e, comprovando o depósito de 30% (trinta por cento) do valor em 
execução, inclusive custas e honorários de advogado, REQUERER seja admitido PAGAR O RESTANTE EM ATÉ 06 (SEIS) 
PARCELAS MENSAIS, acrescidas de correção monetária e de juros de 1% (um por cento) ao mês. Tudo em conformidade com 
respeitável despacho do evento 4. E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente edital, o qual será 
publicado no Diário da Justiça, além de ser afixado no placar do Fórum local. Ressalva-se que a publicação será feita apenas 
em órgão oficial devido a credora ser beneficiária da gratuidade da justiça. DADO E PASSADO nesta Cidade e Comarca de 
Peixe, Estado do Tocantins. Data Certificada pelo sistema. Eu, Melânia Wickert Schaedler - Escrivã Judicial, que digitei e conferi. 
Documento eletrônico assinado por ANA PAULA ARAUJO AIRES TORIBIO, Juíza de Direito. 
 

2ª cível escrivania de família, sucessões infância e juventude 

Editais de intimações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA - com prazo de 15(quinze) dias 
A Doutora Ana Paula Araújo Aires Toríbio, Juíza de Direito desta Comarca de Peixe/TO, no uso de suas atribuições legais, 
etc... FAZ SABER a todos quanto o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que por este meio INTIMA-SE o 
Herdeiro TIAGO RODRIGUES GOMES, menor, representado por sua genitora ANA PAULA PAULINA GOMES, que se encontra 
em lugar incerto e não sabido, da parte dispositiva da SENTENÇA proferida no EVENTO 69 da Ação de Inventário nº  0000632-
81.2019.8.27.2734, proposta por SILVANA SANTANA AGUIAR, a seguir transcrita: "Vistos, (...) Posto isso, 
julgo PROCEDENTE os pedidos da inicial para: a)  DECLARAR A EXISTÊNCIA DE UNIÃO ESTÁVEL entre SILVANA SANTANA 
AGUIAR e RICARDO RODRIGUES GONÇALVES assim como para DECLARAR SUA DISSOLUÇÃO EM RAZÃO DO 
FALECIMENTO DE RICARDO OCORRIDO EM 08/03/2019; b) HOMOLOGAR O PLANO DE PARTILHA APRESENTADO. c) 
Em consequência, EXTINGO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO do MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de 
Processo Civil. Custas suspensas por serem as partes beneficiárias da gratuidade da justiça. Sem honorários. Intimem-se. 
Transitando em julgado esta DECISÃO, ARQUIVEM-SE estes autos. Cumpra-se. Peixe/TO, 12/03/2021. (ass.) Drª. A.P.A.A.T. – 
Juíza de Direito." Conforme r. despacho do evento 83 dos autos supramencionado(s). Para que ninguém possa alegar 
ignorância, expediu-se o presente edital que será publicado no Diário da Justiça do Estado. Peixe, data certificada pelo sistema. 
Eu, NJM/Mat. 88239 - Técnica Judiciária, digitei. (Ass.) Drª. A.P.A.A.T. - Juíza de Direito. 
 

PORTO NACIONAL 
2ª vara criminal 

Editais de intimações com prazo de 30 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 30 DIAS 
AUTOS Nº 00017111820218272737 
Ação: MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA 
Sentenciado: LUIZ FERNANDO CARDOSO DE ARAÚJO 
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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 seus trâmites legais, MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA (Lei 11.340/16), contra LUIZ FERNANDO 
CARDOSO DE ARAÚJO, brasileiro, nascido aos 29/07/1994 filho ISABEL CARDOSO DE ARAÚJO, encontrando-se em 
lugar incerto e não sabido. Ante o exposto, obedecendo aos princípios da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III da CF), 
segurança (art. 5º, caput da CF), assistência à família (art. 226, § 8º da CF) e proteção à mulher no ambiente doméstico e 
familiar, conforme disciplina do art. 1º da Lei 11.340/06, e em consonância com o parecer do Ministério Público, acolho 
parcialmente os pedidos da ofendida, com fundamento no artigo, 22, inciso II e III, "a" e artigo 23, inciso II e IV da Lei 
11.340/2006, para o fim de determinar a aplicação das seguintes medidas protetivas de urgência 1º) Afastamento imediato do 
requerido do lar, domicílio, ou local de convivência com a vítima; 2º) O requerido não poderá se aproximar da ofendida, 
de seus familiares e testemunhas, no limite mínimo, de 200 (duzentos) metros; 3º) Proibição do requerido de manter 
qualquer contato com a vítima, seus  familiares e testemunhas; 4º) Proibição do requerido de frequentar e de se 
aproximar da residência da vítima, a fim de preservar-lhe a integridade física e psicológica. A presente decisão deverá 
servir como mandado de intimação.Com fundamento no artigo 22, § 3º da Lei 11.340/2006, visando garantir a efetividade das 
medidas protetivas de urgência, o Sr.º Oficial de Justiça poderá requisitar auxílio da força policial, devendo, contudo, agirem com 
as cautelas necessárias, visando o cumprimento da medida de forma pacífica; No cumprimento do mandado o Oficial de Justiça 
responsável pela diligência deverá advertir o agressor que, por ora, se tratam apenas de medidas assecuratórias protetivas, 
informando-lhe que poderá ser ouvido em Juízo, em manifestação por intermédio de advogado, podendo a exposição dos seus 
motivos implicar na alteração da presente decisão, de forma que a sua atividade sensata, será muito importante em prol de sua 
posição jurídica, inclusive, alertando-o de que no caso de descumprimento desta decisão poderá ser decretada a sua prisão 
preventiva, sem prejuízo de aplicação de outras sanções penais cabíveis;  Intimem-se.. PRI.” Porto Nacional, 30 de abril de 
2021- Umbelina Lopes Pereira- Juiza de Direito. 
 

Editais de citações com prazo de 15 dias 
EDITAL CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 DIAS 
AUTOS Nº 0002222-84.2019.827.2737 
Ação: AÇÃO PENAL  
Autor: Ministério Público do Estado do Tocantins 
Ré(u): CLEITON PEDRO DOS SANTOS 
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. 0002222-84.2019.827.2737 que a Justiça Pública desta Comarca, 
como autora, move contra o(a)(s) acusado(a)(s) CLEITON PEDRO DOS SANTOS, brasileiro, solteiro, natural de Porto 
Nacional/TO, portador do RG 667107 SSP/TO, nascido aos 28 de janeiro de 1987, filho de Eva Pedro dos Santos, 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 0002222-
84.2019.827.2737, que a Justiça Pública, como autora, move contra o(s) mesmo(s), e na qual se acha(m) denunciado(s) 
como incurso(s) na sanção no artigo  artigo 250, § 1°, inciso II, alínea “h”, do Código Penal, com implicações da Lei 
11.340/06. 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) 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 30 de agosto de 2021. UMBELINA LOPES PEREIRA- 
JUIZA DE DIREITO. 
 
EDITAL CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 DIAS 
AUTOS Nº 00014453120218272737 
Ação: AÇÃO PENAL  
Autor: Ministério Público do Estado do Tocantins 
Ré(u): SUELTON RODRIGUES DA SILVA 
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 00014453120218272737 que a Justiça Pública desta Comarca, 
como autora, move contra o(a)(s) acusado(a)(s) SUELTON RODRIGUES DA SILVA, brasileiro,solteiro, natural de 
Natividade/TO, nascido em 06/08/1985, RG nº 734.979 SSP/TO –2ª Via, filho de João Rodrigues Campos e de Domingas 
da Silva Aguiar, 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 00014453120218272737, que a Justiça Pública, como autora, move contra o(s) mesmo(s), e na qual se 
acha(m) denunciado(s) como incurso(s) na sanção no artigo  artigo 155, § 4°, I, do Código Penal.Devendo constituir 
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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) 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 31 de agosto de 2021. UMBELINA LOPES PEREIRA- JUIZA DE DIREITO. 
 
EDITAL CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 DIAS 
AUTOS Nº 00011222620218272737 
Ação: AÇÃO PENAL  
Autor: Ministério Público do Estado do Tocantins 
Ré(u): MARCEL BARREIRA DO NASCIMENTO 
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 00014453120218272737 que a Justiça Pública desta Comarca, 
como autora, move contra o(a)(s) acusado(a)(s) MARCEL BARREIRA DO NASCIMENTO, brasileiro, união estável, operador 
de caixa, nascido aos 08/03/1998, na cidade de Porto Nacional/TO, filho de Joel Bispo do Nascimento e Terezinha 
Barreira Corado, 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 00011222620218272737, que a Justiça Pública, como autora, move contra o(s) mesmo(s), e na qual se 
acha(m) denunciado(s) como incurso(s) na sanção no artigo  artigo 129, § 9° do Código Penal Brasileiro e aplicando-se as 
disposições dos artigos 5º, 7º, I, e 41, todos da Lei 11.340/06..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) 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 31 de agosto 
de 2021. UMBELINA LOPES PEREIRA- JUIZA DE DIREITO. 
 
EDITAL CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 DIAS 
AUTOS Nº 00010166420218272737 
Ação: AÇÃO PENAL  
Autor: Ministério Público do Estado do Tocantins 
Ré(u): ROBERTO CARLOS PEREIRA CARDOSO 
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 00010166420218272737 que a Justiça Pública desta Comarca, 
como autora, move contra o(a)(s) acusado(a)(s) ROBERTO CARLOS PEREIRA CARDOSO, brasileiro, união estável, auxiliar 
de serviços gerais, nascido aos 17/08/1972, na cidade de Porto Nacional/TO, filho de Ricardo Pereira dos Reis e Maria 
dos Carmo Cardoso, 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 00010166420218272737, que a Justiça Pública, como autora, move contra o(s) mesmo(s), e na qual se 
acha(m) denunciado(s) como incurso(s) na sanção no artigo  artigo 129, § 9º do Código Penal Brasileiro e aplicando-se 
as disposições dos artigos 5º, 7º, I, e 41, todos da Lei 11.340/06.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) 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 31 de agosto 
de 2021. UMBELINA LOPES PEREIRA- JUIZA DE DIREITO. 
 

Central de execuções ficais 

Editais de intimações com prazo de 20 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE: 20 (VINTE) DIAS 
Por ordem, o DR. VALDEMIR BRAGA DE AQUINO MENDONÇA, MM Juiz de Direito da Central de Execuções Fiscais da 
Comarca de Porto Nacional-TO, na forma da Lei... FAZ SABER aos que o presente EDITAL DE INTIMAÇÃO  virem ou dele 
tiverem conhecimento, ou a quem interessar possa, fica(m) INTIMADO(S) o(s) Executado(s): KLEITON DUARTE DA SILVA - 
CPF/CNPJ Nº 05950709306, por estar(em) atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome ciência da penhora 
realizada via Sistema BACENJUD, recaída sobre valores em conta de sua titularidade, cuja importância é de R$ 67,86 
(sessenta e sete reais e oitenta e seis centavos). Nos autos da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL  -  Autos: 0006629-
36.2019.8.27.2737 que tem como parte Exequente MUNICIPIO DE PORTO NACIONAL-TO,  para, caso queira, no prazo de 30 
(trinta) dias para,  opor embargos  conforme estabelece o art. 16, III, da Lei 6.830/80. E para que chegue ao conhecimento de 
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todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei (Art. 8º, IV da Lei 
6.830/80). Eu _____, INGRID TAVARES PIRES, que digitei. Porto Nacional-TO, 31 de Agosto de 2021. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE: 20 (VINTE) DIAS 
Por ordem, o DR. VALDEMIR BRAGA DE AQUINO MENDONÇA, MM Juiz de Direito da Central de Execuções Fiscais da 
Comarca de Porto Nacional-TO, na forma da Lei... FAZ SABER aos que o presente EDITAL DE INTIMAÇÃO  virem ou dele 
tiverem conhecimento, ou a quem interessar possa, fica(m) INTIMADO(S) o(s) Executado(s): LUIZ FERNANDO MARINS - 
CPF/CNPJ Nº 06723295811, por estar(em) atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome ciência da penhora 
realizada via Sistema BACENJUD, recaída sobre valores em conta de sua titularidade, cuja importância é de R$ 3.456,03 (três 
mil quatrocentos e cinquenta e seis reais e três centavos). Nos autos da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL  -  Autos: 
0004733-55.2019.8.27.2737 que tem como parte Exequente MUNICIPIO DE PORTO NACIONAL-TO,  para, caso queira, no 
prazo de 30 (trinta) dias para,  opor embargos  conforme estabelece o art. 16, III, da Lei 6.830/80. E para que chegue ao 
conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei (Art. 
8º, IV da Lei 6.830/80). Eu _____, INGRID TAVARES PIRES, que digitei. Porto Nacional-TO, 31 de Agosto de 2021. 
 

Editais de citações com prazo de 30 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE: 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o DR. VALDEMIR BRAGA DE AQUINO MENDONÇA, MM Juiz de Direito da Central de Execuções Fiscais da 
Comarca de Porto Nacional-TO, na forma da Lei... Determina a CITAÇÃO de GENIVAN PEREIRA DOS SANTOS, CNPJ/CPF nº 
00067988105, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da Ação de 
Execução Fiscal nº 0004331-08.2018.8.27.2737 - Chave: 587180197318, que lhe move o MUNICIPIO DE PORTO NACIONAL-
TO, bem como, fica(m) também INTIMADO(S) para que tome ciência da penhora realizada via Sistema BACENJUD, recaída 
sobre valores em conta de sua titularidade, cuja importância é de R$ 1.849,17 (um mil oitocentos e quarenta e nove reais e 
dezessete centavos), para, caso queira, no prazo de 30 (trinta) dias para,  opor embargos  conforme estabelece o art. 16, III, da 
Lei 6.830/80. E para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que 
será publicado na forma da lei (Art. 8º, IV da Lei 6.830/80). Eu _____, INGRID TAVARES PIRES, que digitei. Porto Nacional-TO. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE: 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o DR. VALDEMIR BRAGA DE AQUINO MENDONÇA, MM Juiz de Direito da Central de Execuções Fiscais da 
Comarca de Porto Nacional-TO, na forma da Lei... Determina a CITAÇÃO de KERIC TIELLES MORAES DA SILVA, CNPJ/CPF 
nº 04983276122, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da Ação de 
Execução Fiscal nº 0004706-38.2020.8.27.2737 - Chave: 409101978220, que lhe move o MUNICIPIO DE PORTO NACIONAL-
TO, bem como, fica(m) também INTIMADO(S) para que tome ciência da penhora realizada via Sistema BACENJUD, recaída 
sobre valores em conta de sua titularidade, cuja importância é de R$ 3.592,93 (três mil quinhentos e noventa e dois reais e 
noventa e três centavos), para, caso queira, no prazo de 30 (trinta) dias para,  opor embargos  conforme estabelece o art. 16, 
III, da Lei 6.830/80. E para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o 
presente que será publicado na forma da lei (Art. 8º, IV da Lei 6.830/80). Eu _____, INGRID TAVARES PIRES, que digitei. Porto 
Nacional-TO. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE: 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o DR. VALDEMIR BRAGA DE AQUINO MENDONÇA, MM Juiz de Direito da Central de Execuções Fiscais da 
Comarca de Porto Nacional-TO, na forma da Lei... Determina a CITAÇÃO de HÉLIO RIBEIRO SOARES, CNPJ/CPF nº 
02212319193, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da Ação de 
Execução Fiscal nº 0005434-16.2019.8.27.2737 - Chave: 105948389619, que lhe move o MUNICIPIO DE PORTO NACIONAL-
TO, bem como, fica(m) também INTIMADO(S) para que tome ciência da penhora realizada via Sistema BACENJUD, recaída 
sobre valores em conta de sua titularidade, cuja importância é de R$ 485,32 (quatrocentos e oitenta e cinco reais e trinta e 
dois centavos), para, caso queira, no prazo de 30 (trinta) dias para,  opor embargos  conforme estabelece o art. 16, III, da Lei 
6.830/80. E para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que 
será publicado na forma da lei (Art. 8º, IV da Lei 6.830/80). Eu _____, INGRID TAVARES PIRES, que digitei. Porto Nacional-TO. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE: 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o DR. VALDEMIR BRAGA DE AQUINO MENDONÇA, MM Juiz de Direito da Central de Execuções Fiscais da 
Comarca de Porto Nacional-TO, na forma da Lei... Determina a CITAÇÃO de FABIO ALVES LEMES, CNPJ/CPF nº 
84198672172, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da Ação de 
Execução Fiscal nº 0008355-45.2019.8.27.2737 - Chave: 562387105419, que lhe move o MUNICIPIO DE PORTO NACIONAL-
TO, bem como, fica(m) também INTIMADO(S) para que tome ciência da penhora realizada via Sistema BACENJUD, recaída 
sobre valores em conta de sua titularidade, cuja importância é de R$ 3.657,69 (três mil seiscentos e cinquenta e sete reais e 
sessenta e nove centavos), para, caso queira, no prazo de 30 (trinta) dias para,  opor embargos  conforme estabelece o art. 16, 
III, da Lei 6.830/80. E para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o 
presente que será publicado na forma da lei (Art. 8º, IV da Lei 6.830/80). Eu _____, INGRID TAVARES PIRES, que digitei. Porto 
Nacional-TO. 
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EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE: 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o DR. VALDEMIR BRAGA DE AQUINO MENDONÇA, MM Juiz de Direito da Central de Execuções Fiscais da 
Comarca de Porto Nacional-TO, na forma da Lei... Determina a CITAÇÃO de PAULO TARCISIO DE SOUZA VAZ, CNPJ/CPF 
nº 85905372268, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da Ação de 
Execução Fiscal nº 0005756-36.2019.8.27.2737 - Chave: 489210383719, que lhe move o MUNICIPIO DE PORTO NACIONAL-
TO, bem como, fica(m) também INTIMADO(S) para que tome ciência da penhora realizada via Sistema BACENJUD, recaída 
sobre valores em conta de sua titularidade, cuja importância é de R$ 385,75 (trezentos e oitenta e cinco reais e setenta e 
cinco centavos), para, caso queira, no prazo de 30 (trinta) dias para,  opor embargos  conforme estabelece o art. 16, III, da Lei 
6.830/80. E para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que 
será publicado na forma da lei (Art. 8º, IV da Lei 6.830/80). Eu _____, INGRID TAVARES PIRES, que digitei. Porto Nacional-TO. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE: 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o DR. VALDEMIR BRAGA DE AQUINO MENDONÇA, MM Juiz de Direito da Central de Execuções Fiscais da 
Comarca de Porto Nacional-TO, na forma da Lei... Determina a CITAÇÃO de VAMILDO DA SILVA SOUSA, CNPJ/CPF nº 
04564166336, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da Ação de 
Execução Fiscal nº 0010932-59.2020.8.27.2737 - Chave: 153472565420, que lhe move o MUNICIPIO DE PORTO NACIONAL-
TO, bem como, fica(m) também INTIMADO(S) para que tome ciência da penhora realizada via Sistema BACENJUD, recaída 
sobre valores em conta de sua titularidade, cuja importância é de R$ 289,80 (duzentos e oitenta e nove reais e oitenta 
centavos), para, caso queira, no prazo de 30 (trinta) dias para,  opor embargos  conforme estabelece o art. 16, III, da Lei 
6.830/80. E para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que 
será publicado na forma da lei (Art. 8º, IV da Lei 6.830/80). Eu _____, INGRID TAVARES PIRES, que digitei. Porto Nacional-TO. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE: 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o DR. VALDEMIR BRAGA DE AQUINO MENDONÇA, MM Juiz de Direito da Central de Execuções Fiscais da 
Comarca de Porto Nacional-TO, na forma da Lei... Determina a CITAÇÃO de FRANCISCO JOSE DA SILVA, CNPJ/CPF nº 
03319521306, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da Ação de 
Execução Fiscal nº 0005419-47.2019.8.27.2737 - Chave: 309949439119, que lhe move o MUNICIPIO DE PORTO NACIONAL-
TO, bem como, fica(m) também INTIMADO(S) para que tome ciência da penhora realizada via Sistema BACENJUD, recaída 
sobre valores em conta de sua titularidade, cuja importância é de R$ 2.081,54 (dois mil oitenta e um reais e cinquenta e 
quatro centavos), para, caso queira, no prazo de 30 (trinta) dias para,  opor embargos  conforme estabelece o art. 16, III, da Lei 
6.830/80. E para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que 
será publicado na forma da lei (Art. 8º, IV da Lei 6.830/80). Eu _____, INGRID TAVARES PIRES, que digitei. Porto Nacional-TO. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE: 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o DR. VALDEMIR BRAGA DE AQUINO MENDONÇA, MM Juiz de Direito da Central de Execuções Fiscais da 
Comarca de Porto Nacional-TO, na forma da Lei... Determina a CITAÇÃO de ELIZANGELA CEZAR XAVIER, CNPJ/CPF nº 
99904292191, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da Ação de 
Execução Fiscal nº 0011908-37.2018.8.27.2737 - Chave: 641743591418, que lhe move o MUNICIPIO DE PORTO NACIONAL-
TO, bem como, fica(m) também INTIMADO(S) para que tome ciência da penhora realizada via Sistema BACENJUD, recaída 
sobre valores em conta de sua titularidade, cuja importância é de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), para, caso queira, no 
prazo de 30 (trinta) dias para,  opor embargos  conforme estabelece o art. 16, III, da Lei 6.830/80. E para que chegue ao 
conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei (Art. 
8º, IV da Lei 6.830/80). Eu _____, INGRID TAVARES PIRES, que digitei. Porto Nacional-TO. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE: 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o DR. VALDEMIR BRAGA DE AQUINO MENDONÇA, MM Juiz de Direito da Central de Execuções Fiscais da 
Comarca de Porto Nacional-TO, na forma da Lei... Determina a CITAÇÃO de MARIA DEUSIRENE CARNEIRO, CNPJ/CPF nº 
86168703187, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da Ação de 
Execução Fiscal nº 0007231-61.2018.8.27.2737 - Chave: 491216830118, que lhe move o MUNICIPIO DE PORTO NACIONAL-
TO, bem como, fica(m) também INTIMADO(S) para que tome ciência da penhora realizada via Sistema BACENJUD, recaída 
sobre valores em conta de sua titularidade, cuja importância é de R$ 51,26 (cinquenta e um reais e vinte e seis centavos), 
para, caso queira, no prazo de 30 (trinta) dias para,  opor embargos  conforme estabelece o art. 16, III, da Lei 6.830/80. E para 
que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na 
forma da lei (Art. 8º, IV da Lei 6.830/80). Eu _____, INGRID TAVARES PIRES, que digitei. Porto Nacional-TO. 
 

Editais de intimações de sentença com prazo de 15 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE: 15 (QUINZE) DIAS 
Por ordem, o DR. VALDEMIR BRAGA DE AQUINO MENDONÇA, MM Juiz de Direito da Central de Execuções Fiscais da 
Comarca de Porto Nacional-TO, na forma da Lei... FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, 
que por esta Central de Execuções Fiscais da Comarca de Porto Nacional-TO, processam os autos de Execução Fiscal 
nº 0008001-83.2020.8.27.2737, proposta pelo MUNICIPIO DE PORTO NACIONAL-TO em face de ANA LUCIA PEREIRA DA 



ANO XXXIII-DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 5034 PALMAS-TO, TERÇA-FEIRA, 31 DE AGOSTO DE 2021 35 

 

 
 

SILVA ALVES, CNPJ/CPF nº 45027196172, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada para tomar ciência do inteiro teor 
da r. sentença proferida no evento n.º 15 dos autos em epígrafe, a seguir transcrito:ANTE O EXPOSTO, estando satisfeita a 
obrigação pelo pagamento, HOMOLOGO O PEDIDO DE EXTINÇÃO FORMULADO PELA EXEQUENTE, com fulcro nos 
artigos 924, inciso II, e 925 do Código de Processo Civil, o que faço para julgar extinta a obrigação referente à(s) CDA(s) 
que acompanha(m) a presente inicial. Havendo constrição judicial de bens ou valores, providenciem-se as liberações 
necessárias, observando-se no caso de penhora via BACENJUD que o(s) respectivo(s) alvará(s) deverá(ão) ser 
expedido(s) conforme requerido pela Exequente, e, no caso de ausência de requerimento da Fazenda Pública, deverá 
ser expedido em favor da parte executada. Caso a constrição recaia sobre bem imóvel, oficie-se ao CRI determinando o 
seu cancelamento, cuja averbação ficará condicionada ao prévio recolhimento dos respectivos emolumentos pela parte 
interessada. Ante o princípio da causalidade e considerando que o executado deu causa ao ajuizamento da ação, 
condeno-o ao pagamento das custas processuais, inclusive finais, salvo o eventual deferimento dos benefícios da 
justiça gratuita, além dos honorários advocatícios já fixados. Havendo renúncia ao prazo recursal, ou decorrido in albis, 
certifique-se o trânsito em julgado, procedam-se as baixas necessárias, adotem-se as providências com relação às 
custas finais e arquivem-se os autos. Sentença válida se inserida na data da assinatura eletrônica. Intime-se e cumpra-
se. Eu _____, MARCELA SANTANA LUSTOSA, que digitei e assino por determinação judicial. Porto Nacional-TO, data pelo 
sistema. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE: 15 (QUINZE) DIAS 
Por ordem, o DR. VALDEMIR BRAGA DE AQUINO MENDONÇA, MM Juiz de Direito da Central de Execuções Fiscais da 
Comarca de Porto Nacional-TO, na forma da Lei... FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, 
que por esta Central de Execuções Fiscais da Comarca de Porto Nacional-TO, processam os autos de Execução Fiscal 
nº 0005677-23.2020.8.27.2737, proposta pelo MUNICIPIO DE PORTO NACIONAL-TO em face de JOSE DJANE 
SILVA, CNPJ/CPF nº 02514988403, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada para tomar ciência do inteiro teor da r. 
sentença proferida no evento n.º 15 dos autos em epígrafe, a seguir transcrito: ANTE O EXPOSTO, estando satisfeita a 
obrigação pelo pagamento, HOMOLOGO O PEDIDO DE EXTINÇÃO FORMULADO PELA EXEQUENTE, com fulcro nos 
artigos 924, inciso II, e 925 ambos do Novo Código de Processo Civil, o que faço para julgar extinta a obrigação referente 
à(s) CDA(s) que acompanha(m) a presente inicial. Havendo constrição judicial de bens ou valores, providenciem-se as 
liberações necessárias, observando-se no caso de penhora via SISBAJUD que o(s) respectivo(s) alvará(s) deverá(ão) ser 
expedido(s) conforme requerido pela Exequente, e, no caso de ausência de requerimento da Fazenda Pública, deverá ser 
expedido em favor da parte executada. Caso a constrição recaia sobre bem imóvel, oficie-se ao CRI determinando o seu 
cancelamento, cuja averbação ficará condicionada ao prévio recolhimento dos respectivos emolumentos pela parte interessada. 
Ante o princípio da causalidade e considerando que o executado deu causa ao ajuizamento da ação, condeno-o ao pagamento 
das custas processuais, inclusive finais, salvo o eventual deferimento dos benefícios da justiça gratuita, além dos honorários 
advocatícios já fixados. Havendo renúncia ao prazo recursal, ou decorrido in albis, certifique-se o trânsito em julgado, procedam-
se as baixas necessárias, adotem-se as providências com relação às custas finais e arquivem-se os autos. Sentença válida se 
inserida na data da assinatura eletrônica. Intime-se e cumpra-se. . Eu _____, ABRAAO LUIZ DE SOUZA, que digitei e assino 
por determinação judicial. Porto Nacional-TO, data pelo sistema. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE: 15 (QUINZE) DIAS 
Por ordem, o DR. VALDEMIR BRAGA DE AQUINO MENDONÇA, MM Juiz de Direito da Central de Execuções Fiscais da 
Comarca de Porto Nacional-TO, na forma da Lei... FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, 
que por esta Central de Execuções Fiscais da Comarca de Porto Nacional-TO, processam os autos de Execução Fiscal 
nº 0001728-30.2016.8.27.2737, proposta pelo MUNICIPIO DE PORTO NACIONAL-TO em face de JOSE AFONSO 
PORTELA, CNPJ/CPF nº 33013489634, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada para tomar ciência do inteiro teor da 
r. sentença proferida no evento n.º 31 dos autos em epígrafe, a seguir transcrito:ANTE O EXPOSTO, estando satisfeita a 
obrigação pelo pagamento, HOMOLOGO O PEDIDO DE EXTINÇÃO FORMULADO PELA EXEQUENTE, com fulcro nos 
artigos 924, inciso II, e 925 ambos do Novo Código de Processo Civil, o que faço para julgar extinta a obrigação referente 
à(s) CDA(s) que acompanha(m) a presente inicial. Havendo constrição judicial de bens ou valores, providenciem-se as 
liberações necessárias, observando-se no caso de penhora via SISBAJUD que o(s) respectivo(s) alvará(s) deverá(ão) ser 
expedido(s) conforme requerido pela Exequente, e, no caso de ausência de requerimento da Fazenda Pública, deverá ser 
expedido em favor da parte executada. Caso a constrição recaia sobre bem imóvel, oficie-se ao CRI determinando o eu 
cancelamento, cuja averbação ficará condicionada ao prévio recolhimento dos respectivos emolumentos pela parte interessada. 
Ante o princípio da causalidade e considerando que o executado deu causa ao ajuizamento da ação, condeno-o ao pagamento 
das custas processuais, inclusive finais, salvo o eventual deferimento dos benefícios da justiça gratuita, além dos honorários 
advocatícios já fixados. Havendo renúncia ao prazo recursal, ou decorrido in albis, certifique-se o trânsito em julgado, procedam-
se as baixas necessárias, adotem-se as providências com relação às custas finais e arquivem-se os autos. Sentença válida se 
inserida na data da assinatura eletrônica. Intime-se e cumpra-se. . Eu _____, ABRAAO LUIZ DE SOUZA, que digitei e assino 
por determinação judicial. Porto Nacional-TO, data pelo sistema.  
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EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE: 15 (QUINZE) DIAS 
Por ordem, o DR. VALDEMIR BRAGA DE AQUINO MENDONÇA, MM Juiz de Direito da Central de Execuções Fiscais da 
Comarca de Porto Nacional-TO, na forma da Lei... FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, 
que por esta Central de Execuções Fiscais da Comarca de Porto Nacional-TO, processam os autos de Execução Fiscal 
nº 0007355-10.2019.8.27.2737, proposta pelo MUNICIPIO DE PORTO NACIONAL-TO em face de CRISTIANE CAMARGO 
NOGUEIRA, CNPJ/CPF nº 00212503162, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada para tomar ciência do inteiro teor da 
r. sentença proferida no evento n.º 28 dos autos em epígrafe, a seguir transcrito: ANTE O EXPOSTO, estando satisfeita a 
obrigação pelo pagamento, HOMOLOGO O PEDIDO DE EXTINÇÃO FORMULADO PELA EXEQUENTE, com fulcro nos 
artigos 924, inciso II, e 925 ambos do Novo Código de Processo Civil, o que faço para julgar extinta a obrigação referente 
à(s) CDA(s) que acompanha(m) a presente inicial. Havendo constrição judicial de bens ou valores, providenciem-se as 
liberações necessárias, observando-se no caso de penhora via SISBAJUD que o(s) respectivo(s) alvará(s) deverá(ão) ser 
expedido(s) conforme requerido pela Exequente, e, no caso de ausência de requerimento da Fazenda Pública, deverá ser 
expedido em favor da parte executada. Caso a constrição recaia sobre bem imóvel, oficie-se ao CRI determinando o seu 
cancelamento, cuja averbação ficará condicionada ao prévio recolhimento dos respectivos emolumentos pela parte interessada. 
Ante o princípio da causalidade e considerando que o executado deu causa ao ajuizamento da ação, condeno-o ao pagamento 
das custas processuais, inclusive finais, salvo o eventual deferimento dos benefícios da justiça gratuita, além dos honorários 
advocatícios já fixados. Havendo renúncia ao prazo recursal, ou decorrido in albis, certifique-se o trânsito em julgado, procedam-
se as baixas necessárias, adotem-se as providências com relação às custas finais e arquivem-se os autos. Sentença válida se 
inserida na data da assinatura eletrônica. Intime-se e cumpra-se. . Eu _____, ABRAAO LUIZ DE SOUZA, que digitei e assino 
por determinação judicial. Porto Nacional-TO, data pelo sistema. 
 

Vara de família, sucessões, infância e juventude 
Editais de publicações de sentenças de interdição 

Procedimento Comum Cível Nº 0004583-79.2016.8.27.2737/TO 
AUTOR: ALBERTINO GONÇALVES PEREIRA 
RÉU: CLEITON PEDRO DOS SANTOS 
EDITAL Nº 3281767 
EDITAL DE INTERDIÇÃO DE CLEITON PEDRO DOS SANTOS 3ª PUBLICAÇÃO 
A Doutora  HÉLVIA TÚLIA SANDES PEDREIRA, Juíza de Direito da Vara de Família, Sucessões, Infância e Juventude da 
Comarca de Porto Nacional, Estado do Tocantins, etc...FAZ SABER, a todos quantos o presente edital virem, ou dele 
conhecimento tiverem, que se processando por este Juízo e Cartório os termos da Ação de  INTERDIÇÃO E CURATELA de 
CLEITON PEDRO DOS SANTOS AUTOS Nº:0004583-79.2016.8.27.2737 requerida por ALBERTINO GONÇALVES PEREIRA 
decretou a interdição do(a) requerido conforme se vê o final da sentença : DECISÃO . ...POSTO ISTO, JULGO PROCEDENTE O 
PEDIDO, DECRETANDO A INTERDIÇÃO DE CLEITON PEDRO DOS SANTOS NOMEANDO-LHE  CURADOR (A) NA PESSOA 
DE  ALBERTINO GONÇALVES PEREIRA COM FULCRO NOS ARTIGOS 1767 E SEGUINTES DO CÓDIGO CIVIL. 
INSCREVA-SE A PRESENTE SENTENÇA NO CARTÓRIO NO CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS DO 
DOMICILIO DO(A) INTERDITADO(A) (ART.1184 DO CPC E ARTS 29 V, 92 E 93 DA LRP) . ANOTE-SE A INTERDIÇÃO NO 
REGISTRO DE NASCIMENTO. (ART. 107 DA LRP), EM DOIS DIAS, SERVINDO ESTA DE MANDADO. PRESTE-SE 
COMPROMISSO EM LIVRO PRÓPRIO NA FORMA DO ARTIGO 1187 DO CPC. OFICIE-SE O CARTÓRIO DE REGISTRO 
CIVIL DO DOMICÍLIO DO(A) INTERDITADO(A) PARA INSCRIÇÃO DA SENTENÇA DE INTERDIÇÃO, AVERBANDO-SE A 
SENTENÇA NO REGISTRO CIVIL DO(A) INTERDITADO(A). FALECENDO O(A) INTERDITADO(A), O(A) CURADOR(A) 
DEVERÁ COMPARECER EM CARTÓRIO, INFORMANDO O ÓBITO NO PRAZO DE CINCO DIAS, SOB AS PENAS DA LEI. OS 
PODERES DA CURATELA NÃO AUTORIZAM A ALIENAÇÃO DOS BENS DO(A) INTERDITADO(A). PUBLIQUE-SE NA 
IMPRENSA OFICIAL POR TRÊS VEZES, CONSTANDO DO EDITAL O(S) NOME(S) DO(A) INTERDITADO(A) E DO(A) 
CURADOR(A), A CAUSA DA INTERDIÇÃO E OS LIMITES DA CURATELA (ART.1.184 CPC). P.R.I. PORTO NACIONAL/TO, 18 
DE JUNHO DE 2013. (A) HÉLVIA TÚLIA SANDES PEDREIRA - JUIZA DE DIREITO". E para que ninguém  possa alegar 
ignorância, mandou expedir o presente que será publicado e afixado na forma da lei. Comarca de Cidade de Porto Nacional, 
Cartório de Família, Sucessões, Infância e Juventude. Eu,Scheila Coeli Costa Colino. - Servidora à Disposição, digitei. HÉLVIA 
TÚLIA SANDES PEDREIRA  Juíza de Direito. 
 

WANDERLÂNDIA 
1ª escrivania cível 

Editais de intimações de sentença com prazo de 15 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
O DOUTOR JOSÉ CARLOS FERREIRA MACHADO, MM. JUIZ DE DIREITO REPONDENDO PELA ÚNICA VARA CÍVEL 
DESTA COMARCA DE WANDERLÂNDIA, ESTADO DO TOCANTINS, SITO À PRAÇA PE. JOSIMO – RUA RAIMUNDO PINTO, 
S/Nº, CENTRO, WANDERLÂNDIA/TO, NA FORMA DA LEI, ETC... FAZ SABER a todos quantos o presente Edital de intimação 
virem, ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo e Escrivania do Ofício Cível, se processam os autos da Ação de 
REINTEGRATÓRIA DE POSSE COM PEDIDO DE LIMINAR autuada sob o nº 0000568-50.2019.827.2741, proposta por 
DOUGLAS ANTÔNIO MALIZIA, em desfavor de LEOMAR PEREIRA DOS SANTOS, BATISTA DE TAL E NEGO DE TAL, 
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sendo o presente, para INTIMAR as partes requeridas: LEOMAR PEREIRA DOS SANTOS, BATISTA DE TAL E NEGO DE 
TAL, com endereço em local incerto e não sabido, com prazo de 15 dias, do teor da sentença evento 31. DADO E PASSADO 
nesta cidade e Comarca de Wanderlândia, Estado do Tocantins, aos trinta e um dias do mês de agosto do ano de dois mil e 
vinte e um. Eu, Osaldina da Silva Lima, Auxiliar no Cartório Cível, que digitei e subscrevi. 
 

PUBLICAÇÕES PARTICULARES 
ALVORADA 
1º Escrivania 

  
PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL Nº 0000792-76.2017.8.27.2702/TO 
AUTOR: BANCO BRADESCO CARTOES S.A. 
RÉU: OMAR PAULINO CRISPIM BAIOCCHI 

EDITAL Nº 2981301 
  

O Doutor FABIANO GONÇALVES MARQUES, MM. Juiz de Direito da Comarca de Alvorada, Estado do Tocantins, na forma da 
Lei, etc... 
CITA o(s) requerido(a) OMAR PAULINO CRISPIM BAIOCCHI, CPF n. 826.110.091-04, atualmente com endereço incerto e não 
sabido, de que tramita perante esta Serventia Civel da Comarca de Alvorada, os autos da ação de cobrança n. 0000792-
76.2017.827.2702, que lhe move BANCO BRADESCO CARTOES S.A, para nos termos do despacho proferido no evento 62, e 
petições de eventos 59 e 61, manifestar se tem interesse na realização da audiência de conciliação, e ou, não sendo caso, 
querendo no prazo de 15(quinze) dias, apresente contestação, sob pena de serem tidos como verdadeiros os fatos articulados 
na inicial. Ficando ciente de que, transcurso o prazo e não ofertada a resposta, será intimada a Defensoria Pública com 
atribuição, nomeando-a como curadora especial para que apresente resposta à inicial proposta. 
E, para que não alegue ignorância, manda expedir o presente edital que será publicado na forma da Lei. Dado e passado nesta 
cidade e Comarca de Alvorada, Estado do Tocantins, aos 17 de junho de 2021. 
 

GUARAÍ 
1ª Vara Cível  

  
Avenida Paraná esquina com a Rua 8, s/n - Bairro: Centro - CEP: 77700-000 - Fone: (63)3464-1042 - Email: 

1varacivelguarai@tjto.jus.br 
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL Nº 0002348-90.2016.8.27.2721/TO 
AUTOR: BANCO BRADESCO S.A. 
ADVOGADO: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (OAB TO04923A) 
RÉU: ADAIR GONÇALVES DE OLIVEIRA 
RÉU: E. COELHO DA SILVA - ME. 

EDITAL Nº 3408843 
EDITAL DE CITAÇÃO e INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 30 DIAS. 

O Doutor Fábio Costa Gonzaga, Juiz de Direito Titular da 1ª Vara Cível da Comarca de Guaraí, Estado do Tocantins, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas na forma da Lei etc. 
FAZ SABER a todos quantos o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo e Serventia Judicial da 1 
ª Vara Cível, tramitam os autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº Processo nº 0002348-90.2016.8.27.2721 - Chave 
do processo: 621780676016 proposta por BANCO BRADESCO S.A em face de ADAIR GONÇALVES DE OLIVEIRA e E. 
COELHO DA SILVA - ME, tendo o presente Edital a finalidade de CITAR os executados ADAIR GONCALVES DE OLIVEIRA , 
CPF n° 624.417.791-68 e E COELHO DA SILVA ME , CNPJ n° 20.895.533/0001-96, atualmente com endereço ignorado, para, 
no prazo de 03 (três) dias ( artigo 829, caput, CPC), paguem o débito acima, no valor de R$ 48.819,17 (quarenta e oito mil 
oitocentos e dezenove reais e dezessete centavos), que deverá ser acrescida ainda, desde 10/08/2016 até a data do efetivo 
pagamento, de correção monetária, juros de mora, demais cominações estabelecidas pelo título, honorários advocatícios e 
custas judiciais.; sob pena de proceder de imediato à penhora conforme pleiteado na exordial. , § 1º). Bem como INTIMAR o 
executado de que, independentemente de penhora, depósito ou caução, no prazo de 15 (quinze) dias, poderá, se desejar, opor-
se à execução por meio de embargos; bem como, no mesmo prazo, reconhecendo o crédito do exequente e comprovando o 
depósito de 30% (trinta por cento) do valor da execução, inclusive custas processuais e honorários advocatícios, poderá o 
executado pleitear que seja admitido a pagar o restante em até 6(seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e 
juros de 1%(um por cento) ao mês. E para que ninguém possa alegar ignorância expediu-se o presente Edital que será 
devidamente publicado no Diário da Justiça e afixado no placar do Fórum Local, com sede no Edifício do Fórum Pedro Silva 
Barros, localizado na Av. Paraná, esquina com a Rua 8, s/n, Centro, na cidade de Guaraí, Estado do Tocantins.  
Guaraí, aos 19 de agosto de 2021. Eu, Mávila Cristina Arrais Macedo, estagiária, digitei. 
  

FÁBIO COSTA GONZAGA 
Juiz de Direito 
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 Documento eletrônico assinado por FÁBIO COSTA GONZAGA, Juiz de Direito, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, 
de 19 de dezembro de 2006 e Instrução Normativa nº 5, de 24 de outubro de 2011. A conferência da autenticidade do 
documento está disponível no endereço eletrônico http://www.tjto.jus.br, mediante o preenchimento do código 
verificador 3408843v5 e do código CRC c84e6cc6. 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): FÁBIO COSTA GONZAGA 
Data e Hora: 20/8/2021, às 13:28:56 
 

PALMAS 
6ª Vara Cível 

   
Av. Teotônio Segurado, Paço Municipal, Palácio Marquês de São João da Palma, 2º Andar, S/N, Secretaria Unificada das Varas 
Cíveis da Comarca de Palmas - Bairro: Plano Diretor Sul - CEP: 77021-654 - Fone: 63 3218-4569 - http://www.tjto.jus.br - Email: 

seci@tjto.jus.br 
  
MONITÓRIA Nº 0038469-59.2017.8.27.2729/TO 
AUTOR: IRMÃOS CHAVES LTDA 
RÉU: FUTURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME RÉU: ADAIR GONÇALVES LEANDRO 
  

EDITAL Nº 2947714  
Certifico e dou fé que afixei uma via do presente no placar do fórum local. Comarca de Palmas- TO, 
___/____/2021______________________ Porteira dos auditórios. 
   

EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS  
Silvana Maria Parfieniuk, Meritíssima Juiza de Direito da 6ª Vara Cível, no uso de suas atribuições legais e na forma da lei, etc... 
FAZ SABER a todos que o presente edital virem ou que dele conhecimento tiverem que por este meio CITA a Requerida 
FUTURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME, CNPJ:21983131000106 E ADAIR GONÇALVES LEANDRO, CPF: 
44464495672 para o disposto no campo finalidade: 
AUTOS N°: 0038469-59.2017.8.27.2729 
AÇÃO: Monitória 
VALOR DA CAUSA: 2.888,75 REQUERENTE: IRMÃOS CHAVES LTDA 
REQUERIDO: FUTURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME E ADAIR GONÇALVES LEANDRO 
FINALIDADE: CITAR a requerida FUTURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME 
E ADAIR GONÇALVES LEANDRO em endereço incerto e não sabido, para nos termos da ação supra mencionada, bem como 
para no prazo de 15 (quinze) dias oferecer defesa, sob pena de serem aceitos como verdadeirosa os fatos articulados na inicial, 
cientificando-o que, em caso de revelia, será nomeado curador especial. 
DESPACHO: "Não se olvida que a citação por edital deve ser utilizada de maneira excepcional. No entanto, no caso em tela, a 
medida mostra-se adequada, uma vez que presente a hipótese prevista no artigo 256, inciso I, do Código de Processo Civil 
(CPC), tendo em vista que as tentativas de citação da parte requerida no endereço encontrado nas buscas realizadas nos 
sistemas Siel, Infojud e Renajud, restaram infrutíferas. Assim, nos termos do   despacho   proferido   no   evento 46, DEFIRO o 
pedido de citação editalícia formulado nos eventos 57 e 67 em face de FUTURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA – ME e 
de ADAIR GONÇALVES LEANDRO, ADVERTINDO a parte requerente que caso comprovado que alegou dolosamente a 
ocorrência das circunstâncias autorizadoras da citação por edital, incorrerá em multa de 05 (cinco) vezes o salário mínimo, 
revertida em benefício do citando (CPC, art. 258). EXPEÇA- SE edital, com prazo de 30 (trinta) dias   úteis   contados   da   data   
da   primeira publicação. PUBLIQUE-SE na rede mundial de computadores, no sítio do Tribunal de Justiça do Estado do 
Tocantins e na plataforma de editais do CNJ (CPC, art. 257, II). PUBLIQUE-SE, ainda, em jornal de ampla circulação (CPC, art. 
257, parágrafo único). Em caso de não comparecimento da parte, NOMEIO como curador especial para defender os interesses 
da requerida citada por edital, a Defensoria Pública do Estado do Tocantins, nos termos do art. 72, II do CPC. INTIME- SE o 
curador da presente nomeação, CONCEDENDO-LHE vista ao processo pelo prazo legal (CPC, art. 186). Intime-se. Cumpra-se. 
Silvana Maria Parfieniuk, Juíza de Direito." 
SEDE DO JUÍZO: 6ª Vara Cível, Fórum Marquês de São João da Palma, Avenida Teotônio Segurado s/n, Próximo ao Paço 
Municipal, Palmas - TO - Telefone nº (063) 3218-4565. 
O presente edital foi expedido para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, sendo que uma 
via será afixada no átrio do Fórum desta Comarca, bem como será publicado na forma da lei. Palmas, data e horário certificados 
pelo sistema. 
Documento eletrônico assinado por SILVANA MARIA PARFIENIUK, Juíza de Direito, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 
11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Instrução Normativa nº 5, de 24 de outubro de 2011. A conferência da autenticidade do 
documento está disponível no endereço eletrônico http://www.tjto.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 
2947714v2 e do código CRC e81e6b1d. 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): SILVANA MARIA PARFIENIUK 



ANO XXXIII-DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 5034 PALMAS-TO, TERÇA-FEIRA, 31 DE AGOSTO DE 2021 39 

 

 
 

Data e Hora: 21/6/2021, às 14:17:41 
 

DIANÓPOLIS 
1ª Vara Cível 

  
EDITAL N° 3305054 

EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE TRINTA (30) DIAS 
O Doutor João Alberto Mendes Bezerra Júnior, Juiz de Direito da Vara Cível e Família da Comarca de Dianópolis - TO, na forma 
da Lei, etc.. FAZ SABER, a todos que o presente Edital de Citação virem ou dele tiverem conhecimento, expedido nos autos nº 
0003099-53.2020.8.27.2716 de Monitória, tendo como Requerente(s) FRAN PLUS DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS EIRELI 
e Requerido(s) JOÃO BATISTA OLIVEIRA SILVA. Pelo presente edital, que será afixado na sede deste Juízo, no lugar público 
de costume e por cópia publicada no Diário da Justiça, CITA, JOÃO BATISTA OLIVEIRA SILVA, inscrito no CPF sob o nº 
153.055.703-87, ESTANDO EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO, de todos os termos da presente ação, BEM COMO, para no 
prazo de 15 (quinze) dias efetuar o pagamento (pagamento, entrega de coisa ou execução da obrigação de fazer ou não fazer) 
da dívida, no valor de R$ 2.565,91 (dois mil quinhentos e sessenta e cinco reais e noventa e um centavos), ou no mesmo prazo, 
oponha embargos (art. 702 do CPC) deduzindo a matéria de defesa, sob pena de se presumir verdadeiras as alegações de fato 
articuladas pela parte autora (art. 341 e 344 do CPC). DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Dianópolis - TO, aos 02 
dias do mês de agosto do ano de 2021. Eu, Rosicleia Alves de Santana, Técnico(a) Judiciário(a), digitei e conferi. 
  

JOÃO ALBERTO MENDES BEZERRA JÚNIOR 
Juiz de Direito. 

 
PARAÍSO DO TOCANTINS 

1ª Vara Cível 
  

Execução de Título Extrajudicial Nº 0005502-18.2018.8.27.2731/TO 
AUTOR: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO TOCANTINS LTDA 
RÉU: RODRIGO BARBOSA CARNEIRO 
RÉU: RAFAEL BARBOSA CARNEIRO 
RÉU: JOSE DOS SANTOS CARNEIRO 
RÉU: RAFAEL BARBOSA CARNEIRO 

EDITAL Nº 2438458 
  

EDITAL DE INTIMAÇÃO - Prazo: 20 (vinte) dias 
ORIGEM/REFERÊNCIA: Processo Eletrônico nº: 0005502-18.2018.827.2731; Chave Processo nº: 822778034718; Natureza da 
Ação: Ação de Execução de Título Extrajudicial; Valor da Causa: R$ 840,748,85 (oitocentos e quarenta e oito mil e setecentos e 
quarenta e oito reais e oitenta e cinco centavos); Exeqüente(s) Credor: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO 
DO TOCANTINS LTDA; Advogado(s) do Exeqüente(s): Luiz Carlos Lacerda Cabral – OAB/TO nº 812; Executado (a)(s) 
Devedor(es): Empresa RAFAEL BARBOSA CARNEIRO, JOSÉ DOS SANTOS CARNEIRO, RAFAEL BARBOSA CARNEIRO 
e RODRIGO BARBOSA CARNEIRO. Curador(a) Especial Nomeado(a): Defensoria Pública do Tocantins – Ítala Graciella Leal 
de Oliveira – DP nº 8741573. INTIMANDO: Ao(s) EXECUTADO(S) - RAFAEL BARBOSA CARNEIRO, inscrito no CPF sob o nº 
016.121.681-16, com sede/endereço atualmente em lugar(es) incerto(s) e não sabido(s). OBJETIVO/FINALIDADE: INTIMAR 
aos executados para tomarem conhecimento da Redução em Termo de Penhora, contida no EVENTO 136 dos autos, bem este 
a saber: * Um IMÓVEL RURAL denominado FAZENDA BOA ESPERANÇA, constituído pelo Lote 93 do Loteamento Monte 
Santo, situado no município de Monte Santo do Tocantins/TO, com área de 264.0361ha. Com os seguintes LIMITES E 
CONFRONTAÇÕES: Começa no marco nº 01, cravado na confrontação dos Lotes nºs 125 e 120; daí segue com rumo de 87°31’ 
SE com a distância de 1.949,34 metros limitando com o Lote nº 120 até o marco nº 02; daí segue com o rumo de 1°00’ SW com 
a distância de 1.412,00 metros limitando com o Lote nº 94 de 2.021,14 metros limitando com o Lote nº 91 até o marco nº 04; daí 
segue como rumo de 5°07’ NE com a distância de 550,00 metros limitando com o Lote nº 92 e 126 até o marco nº 05; daí segue 
com o rumo de 2°90’ NE com a distância de 771,00 metros limitando com o Lote nºs 126 e 125 até o marco nº 01 ponto de 
partida, ficando ainda os mesmos intimados para, querendo, oferecer IMPUGNAÇÃO à PENHORA, no prazo de 10 (DEZ) DIAS, 
nos termos do artigo 16 da Lei Federal nº 6.830/0. SEDE DO JUÍZO: Rua 13 de Maio, nº 265, 1º andar, Centro, Ed. Fórum, 
Fone/Fax (0**63) 3602-1360/ 3361-1127. Paraíso do Tocantins – TO., aos 25 de Março de 2.021. Eu, Glacyneide Borges 
Rocha, Técnica Judiciária, o digitei e subscrevi. Documento eletrônico assinado por RICARDO FERREIRA LEITE, Juiz de 
Direito, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Instrução Normativa nº 5, de 24 de outubro 
de 2011. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico http://www.tjto.jus.br, mediante 
o preenchimento do código verificador 2438458v2 e do código CRC 4800b0d6. 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): RICARDO FERREIRA LEITE 
Data e Hora: 25/3/2021, às 17:51:24 
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SEÇÃO ADMINISTRATIVA 

PRESIDÊNCIA 
Decisões 

 

PROCESSO 21.0.000010509-8 

INTERESSADO DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS 

ASSUNTO Contratação de pessoal temporário. 

Decisão Nº 3551, de 31 de agosto de 2021 
Cuida-se de solicitação da Diretoria de Gestão de Pessoas - DIGEP para a contratação temporária de 50 (cinquenta) Técnicos 
Judiciários destinados às 39 (trinta e nove) Comarcas do Poder Judiciário; 5 (cinco) contadores/distribuidores vinculados a 
Contadoria Judicial Unificada - COJUN e 5 (cinco) Analistas Judiciários - Ciências da Computação para a Diretoria de Tecnologia 
da Informação, com a finalidade de reforçar a força de trabalho do Poder Judiciário. 
Considerando a instrução com despacho da Diretoria de Gestão de Pessoas 29124 (evento 3688767), o Projeto 
Básico (evento 3860626) o informativo de impacto orçamentário (eventos 3688770 a 3689261), a existência de disponibilidade 
orçamentária (evento 3870478) e o parecer exarado pela ASJUADMDG (evento 3884441), ACOLHO as sugestões propostas 
pelo Senhor Diretor-Geral (evento 3884444) e  AUTORIZO a abertura de procedimento seletivo simplificado para a contratação 
temporária de pessoal, bem como a aprovação do edital acostado no evento 3882918, conforme as disposições do artigo 1º, da 
Lei 2098, de 13 de julho de 2009, bem como autorizo a devida publicação, observadas as formalidades legais. 
Encaminhem-se os autos à DIGER para juntada da via definitiva do edital e demais medidas pertinentes e, após à ASPRE para 
publicação. 
Concomitantemente, dê-se ciência aos integrantes da Comissão designada pela Portaria 2009/2021 ESMAT de 23 de agosto de 
2021 (evento 3870730). 
Concomitantemente à DIGEP para ciência e acompanhamento. 
Cumpra-se. 

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 
Presidente 

 

Editais 
Edital Nº 304, de 31 de agosto de 2021 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e regimentais, 
resolve: 
Prorrogar, por 60 dias, o prazo previsto no Edital nº 230, de 16 de julho de 2021, publicado no Diário da Justiça nº 5003, de 
16/11/2021, que notificou os magistrados e servidores inscritos nos programas especificados para manifestarem interesse no 
prosseguimento do procedimento de aposentadoria sem a correspondente parcela indenizatória ou a desistência do pedido, 
ficando advertidos de que a ausência de manifestação implicará no arquivamento do feito por falta de interesse. 
Publique-se. 

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 
Presidente 

 

Portarias 
Portaria Conjunta Nº 29, de 31 de agosto de 2021 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS e a CORREGEDORA-GERAL DA JUSTIÇA DO 
ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e regimentais; 
CONSIDERANDO a necessidade de alterar a redação do artigo 1º da Portaria Conjunta Nº 28/2021 - PRESIDÊNCIA/ASPRE, de 
30 de agosto de 2021; e 
CONSIDERANDO o contido no processo SEI nº 21.0.000021267-6, 
RESOLVEM: 
Art. 1º O artigo 1º da Portaria Conjunta Nº 28/2021 - PRESIDÊNCIA/ASPRE, de 30 de agosto de 2021, passa a vigorar com a 
seguinte redação: 
  
"Art. 1º Fica determinado, no período de 31 de agosto de 2021 a 30 de setembro de 2021, o retorno às atividades presenciais de 
todos os usuários internos, no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Tocantins. 
§ 1º Tomadas todas as doses da vacina contra a Covid19 recomendadas, deverá ser apresentada cópia do cartão de vacinação 
ao chefe imediato, para encaminhamento via SEI, à Presidência do Tribunal de Justiça. 
§ 2º Caso a estrutura física do local de trabalho não seja suficiente para preservar as regras de biossegurança e distanciamento 
mínimo, caberá ao chefe de cada unidade estabelecer rodízio entre os servidores, priorizando o trabalho presencial daqueles que 
já tomaram todas as doses da vacina. 
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§ 3º Havendo rodízio, os servidores que detenham a guarda de crianças em idade escolar até 12 (doze) anos, os dias de 
trabalho telepresencial deverão, preferencialmente, coincidir com os dias em que a criança estiver em aula telepresencial. 
§ 4º Para permanecer em regime de trabalho telepresencial, o magistrado ou servidor que pertença a grupo de risco, deverá 
apresentar requerimento com suas justificativas, via SEI, com apresentação de laudo médico, a ser submetido a análise pela 
equipe médica do Espaço Saúde do Tribunal de Justiça, devendo comprovar que sua comorbidade impede o retorno ao trabalho 
presencial." 
  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e produzirá efeitos até 30 de setembro de 2021. 
  
Publique-se. Cumpra-se. 

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 
Presidente 

  
Desembargadora ETELVINA MARIA SAMPAIO FELIPE 

Corregedora-Geral da Justiça 
 
Portaria Nº 2087, de 31 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 21.0.000018948-8; 
RESOLVE: 
Art. 1º Autorizar a atuação do Núcleo de Apoio às Comarcas - NACOM para, em regime de mutirão, auxiliar a Comarca de 
Miranorte na realização de audiência de instrução e julgamento por vídeoconferência em feitos criminais, bem como na prolação 
de sentenças, despachos e decisões que se fizerem necessários, além de praticar atos cartorários, nos processos instruídos no 
mutirão, pelo prazo de 90 (noventa) dias. 
Art. 2º Designar, ad referendum do Tribunal Pleno, os magistrados Marcelo Laurito Paro, José Eustáquio de Melo Júnior, João 
Alberto Mendes Bezerra Júnior, Esmar Custódio Vêncio Filho, Odete Batista Dias Almeida e Edimar de Paula para, sem prejuízo 
de suas funções, auxiliarem na realização dos trabalhos de que trata o art. 1º desta Portaria. 
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 
Presidente 

 

Instruções normativas 
 
Instrução Normativa Nº 11, de 31 de agosto de 2021 
 Regulamenta o § 2º, do art. 4º da Resolução nº 20, de 7 de julho de 2021, que cuidou da implantação dos Núcleos de Justiça 4.0 
e do Juízo 100% digital, no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, além de outras providências. 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS no uso de suas atribuições legais e regimentais,  
CONSIDERANDO os termos das Resoluções CNJ nº 385/2021 e 398/2021, que dispõem sobre a criação dos "Núcleos de 
Justiça 4.0", e da Resolução CNJ nº 345/2020, que dispõe sobre o "Juízo 100% Digital"; 
CONSIDERANDO a autorização normativa para criação de Núcleos de Justiça “em razão de uma mesma matéria”; 
CONSIDERANDO os termos da Resolução do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins nº 20/2021, que, de igual forma, 
dispõe sobre a criação dos "Núcleos de Justiça 4.0" e o "Juízo 100% Digital" no âmbito Estadual; 
CONSIDERANDO a Resolução do TJTO n° 19, de 7 de julho de 2021, que institui a Política de Gestão Judiciária, cria a Central 
de Processamento Eletrônico de feitos judiciais de Primeiro Grau (CPE), no âmbito do Poder Judiciário do Tocantins e dá outras 
providências; 
CONSIDERANDO a Portaria Conjunta ASPRE/CGJUS n. 11/2021, que regulamenta a Resolução CNJ nº 354/2.021, 
implementando em todo Estado do Tocantins as teleaudiências; 
CONSIDERANDO a Portaria Conjunta nº 15, de 19 de maio de 2021, que implanta, no âmbito do Poder Judiciário do Estado do 
Tocantins, o atendimento telepresencial nos gabinetes de primeira instância, equivalente ao atendimento presencial; 
CONSIDERANDO a Portaria nº 631, de 15 de março de 2021, que implanta e regulamenta, no âmbito do Poder Judiciário do 
Tocantins, a plataforma de videoconferência denominada “balcão virtual” para atendimento telepresencial, equivalente ao 
atendimento presencial. 
CONSIDERANDO a relevância de estabelecer o meio digital como modalidade para ampliar o atendimento ao jurisdicionado e 
promover o aprimoramento do acesso à Justiça, ao tempo em que se otimizam os processos de trabalho da administração da 
justiça mediante, inclusive, a eliminação de formalidade e de exigências cujo custo econômico ou social sejam superiores aos 
riscos envolvidos; 
CONSIDERANDO as decisões proferidas pelo Conselho Nacional de Justiça nos autos dos PCA nº 0004009-78.2013.2.00.0000, 
nº 0002420-51.2013.2.00.0000 e do PP nº 0005904-64.2019.00.0000, nos quais restou sedimentado que a Constituição Federal 
de 1988, em seu artigo 96, inciso I, alíneas ‘a’ e ‘b’, ao cuidar da organização do Poder Judiciário, estabelece cumprir aos 
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Tribunais a competência privativa para elaborar seus regimentos internos, dispor sobre o funcionamento dos seus respectivos 
órgãos jurisdicionais, cabendo, ainda, a função de organizar suas secretarias e serviços auxiliares e os dos juízos que lhes forem 
vinculados; 
CONSIDERANDO o horizonte convencional e constitucional promotor da eficiência e da efetividade da prestação jurisdicional, 
que requerem aperfeiçoamento e modernização constantes do sistema de justiça, bem como a exiguidade de recursos 
financeiros; 
CONSIDERANDO que um dos princípios norteadores do digesto processual civil, aplicável subsidiariamente a todo o 
ordenamento jurídico, é a colaboração entre as partes e entre estas e o magistrado, positivado no art. 6º do Código de Processo 
Civil, de modo a obter-se duração ótima do processo; 
CONSIDERANDO que compete ao Presidente do Tribunal de Justiça, nos termos do art. 12, caput, do Regimento Interno do 
Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins (RITJTO), “[...] dirigir os trabalhos do tribunal, além [...] de exercer a superintendência 
de todos os serviços do Tribunal” e à Corregedora-Geral de Justiça, conforme inciso XII, do art. 17, também do RITJTO c/c art. 
23, caput, da Lei Complementar nº 10, de 11 de janeiro de 1996, “baixar provimentos sobre os serviços judiciários”; 
CONSIDERANDO a consolidada experiência do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins na utilização do sistema e-Proc no 
processo judicial eletrônico em todas as competências e em todas as entrâncias e instâncias, bem como sua constante 
modernização, além da adoção paulatina de novos mecanismos tecnológicos de informação e de comunicação; 
CONSIDERANDO a necessidade de Judiciário estar constantemente preparado para assimilar as novas demandas que resultam 
da transformação da sociedade, certamente mediante gestão judiciária dinâmica e flexível, pautada em evidências empíricas 
sobre o perfil da litigiosidade estadual e sua localização geográfica, de forma a alterar e mobilizar sua estrutura para melhor 
atender à demanda processual, prestando o serviço público jurisdicional com excelência, consoante firmado pelo CNJ nos autos 
nº 0003705-98.2021.2.00.0000; e 
CONSIDERANDO o contido no SEI n. 21.0.000007829-5; 
 RESOLVE: 
 Art. 1º Implantar o 1º Núcleo de Justiça 4.0, Previdenciário e o 2º Núcleo de Justiça 4.0, de Saúde Pública, órgãos jurisdicionais 
especializados e autônomos, inclusive nos sistemas de processo eletrônico e administrativo, competentes, em toda a jurisdição 
territorial do Estado do Tocantins, para atuarem em todas as fases judiciais e administrativas dos processos judiciais cuja 
questão controvertida, principal ou incidental, seja: 
I – Previdenciária, em que o Instituto Nacional de Previdência Social seja parte ou interessado, seus incidentes, ações conexas e 
autônomas, excluídas as ações acidentárias e conforme as classes processuais e assuntos listados no Anexo I; 
II - Saúde Pública, em que a fazenda pública estadual ou municipal, suas autarquias ou fundações, sejam parte ou interessada, 
seus incidentes, ações conexas e autônomas, versem ou não sobre direito da infância e da juventude ou sobre questão 
submetida ao regime jurídico dos juizados especiais da fazenda pública, conforme as classes processuais e assuntos listados no 
Anexo I e com competência territorial em todo o Estado do Tocantins; e 
§ 1º Os processos descritos no inciso I, em andamento na data da implantação, somente serão redistribuídos ao núcleo caso 
ainda não tenha sido realizada a audiência de instrução e julgamento. 
§ 2º Os processos que serão distribuídos aos Núcleos de Justiça 4.0 por ocasião do ajuizamento ou, posteriormente, 
redistribuídos por determinação do Juízo em que tramitem, observarão as disposições concernentes ao "Juízo 100% Digital" e as 
audiências ocorrerão por videoconferência ou telepresenciais, salvo decisão contrária do magistrado; 
§ 3º O atendimento das partes e dos advogados deverá ser realizado por meio do "Balcão Virtual" e “Gabinete Virtual”, nos 
termos da Portaria Conjunta nº 15, de 19 de maio de 2021 e da Portaria nº 631, de 15 de março de 2021, salvo entendimento 
diverso do magistrado ou da magistrada, sem prejuízo da sua realização também por outros meios eletrônicos institucionais; 
§ 4º Os Núcleos de Justiça 4.0 serão sediados em Palmas, inclusive para análise de demandas urgentes nos períodos definidos 
como plantão. 
Art. 2º Cada Núcleo será composto por no mínimo 3 (três) magistrados titulares e por seus respectivos suplentes, sendo o mais 
antigo seu coordenador, os quais atuarão por no máximo 2 (dois) anos, permitindo-se reconduções, desde que atendido o 
disposto no artigo 4º da Resolução CNJ nº 385/2021. 
§ 1º A designação de magistrados ou de magistradas será precedida da publicação de Edital pela Presidência do Tribunal, com 
prazo de inscrição de 5 (cinco) dias, e a escolha, iniciando-se pelo critério de antiguidade, será realizada motivadamente pela 
Presidência do Tribunal de Justiça, nos termos da Resolução TJTO Nº 20/2.021. 
§ 2º A titularidade e a suplência em cada Núcleo será determinada pela ordem de classificação de que trata o parágrafo anterior. 
§ 3º A designação de magistrados ou de magistradas para atuar no Núcleo será cumulativa com a atuação na unidade de lotação 
original e terá duração mínima de 1 (um) ano, salvo desempenho quantitativo insuficiente apurado pela Presidência do Tribunal 
de Justiça, hipótese em que o suplente melhor classificado será titularizado. 
§ 4º O exercício cumulativo poderá ser convertido em exclusivo quando, a critério da Presidência do Tribunal, a distribuição 
média de processos ao Núcleo assim o justificar. 
§ 5º O magistrado ou a magistrada em exercício cumulativo atuará em regime de trabalho remoto perante o Núcleo, sem prejuízo 
da prestação da jurisdição e da administração da unidade de lotação original. 
§ 6º O Conselho da Magistratura, observada a necessidade do serviço, poderá autorizar o trabalho remoto do magistrado ou da 
magistrada também quanto à unidade de lotação original. 
Art. 3º Na seleção pelo critério de merecimento, todos magistrados e magistradas concorrerão em igualdade e priorizar-se-á, 
nesta ordem: 
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I - o magistrado ou a magistrada que atenda, cumulativamente, aos requisitos insculpidos no art. 5º, incisos I e II, da Resolução 
nº 227/2016, do CNJ; 
II - o magistrado ou a magistrada com mais tempo de atuação em unidade judiciária especializada na área de atuação do Núcleo 
de Justiça respectivo; e 
III - o magistrado ou a magistrada que comprove formação acadêmica na área de especialização de competência a ser exercida. 
Art. 4º A escolha do “Núcleo de Justiça 4.0” pela parte autora é facultativa e deverá ser exercida quando da publicação desta  
Instrução Normativa, após despacho do magistrado, ou no momento da distribuição da ação. 
§ 1º O processo atribuído a um “Núcleo de Justiça 4.0” será distribuído livremente entre os magistrados para ele designados. 
§ 2º É irretratável a escolha da parte autora pela tramitação de seu processo no “Núcleo de Justiça 4.0”. 
§ 3º O demandado poderá se opor à tramitação do processo no “Núcleo de Justiça 4.0” até a apresentação da primeira 
manifestação feita pelo advogado ou defensor público. 
§ 4º Havendo oposição fundamentada da parte ré, o processo será remetido ao juízo competente indicado pelo autor, 
submetendo-se o feito à nova distribuição. 
§ 5º A oposição do demandado à tramitação do feito pelo “Núcleo de Justiça 4.0” poderá ser feita na forma prevista no art. 340 
do Código de Processo Civil. 
§ 6º A não oposição do demandado, na forma dos parágrafos anteriores, aperfeiçoará o negócio jurídico processual, nos termos 
do art. 190 do Código de Processo Civil, fixando a competência no “Núcleo de Justiça 4.0”. 
Art. 5º A Presidência do Tribunal de Justiça avaliará em novembro de cada ano a demanda e o fluxo dos trabalhos nos Núcleos 
de Justiça 4.0, com a finalidade de modernizá-los e adequá-los. 
Art. 6º Enquanto não implantada a Secretaria Judicial Unificada dos Núcleos de Justiça 4.0 (SENUJ), o NACOM prestará serviço 
de assessoria jurídica e de secretaria judicial aos Núcleos de Justiça. 
Art. 7º Os casos omissos serão decididos pelo Presidente do Tribunal. 
Art. 8º As Diretorias de Tecnologia da Comunicação e Informação e Judiciária, adotarão todas as medidas necessárias à 
adequação das rotinas informatizadas aos termos da presente Instrução Normativa antes de sua entrada em vigor. 
Art. 9º Esta Instrução Normativa entra em vigor na data da sua publicação e os núcleos serão instalados em até 60 (sessenta) 
dias. 

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 
Presidente 

  
  

ANEXO I 
  

CLASSES PROCESUAIS DE CONHECIMENTO – JUÍZO 4.0 

CLASSES CÓD. CNJ 

Ação Civil Coletiva 63 

Ação Civil de Improbidade Administrativa 64 

Ação Civil Pública Cível 65 

Ação Civil Pública Infância e Juventude 1690 

Ação Popular 66 

Alvará Judicial - Lei 6858/80 74 

Cautelar Inominada Infância e Juventude 1440 

Embargos à Execução 172 

Embargos de Terceiro Cível 37 

Embargos de Terceiro Infância e Juventude 1704 

Homologação da Transação Extrajudicial 12374 

Inquérito Extrajudicial 115 

Interpelação 12227 

Mandado de Segurança Cível 120 

Mandado de Segurança Coletivo 119 

Mandado de Segurança Infância e Juventude 1691 

Notificação 12226 

Outros procedimentos de jurisdição voluntária 1294 

Procedimento Comum Cível 7 

Procedimento Comum Infância e Juventude 1706 
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Procedimento do Juizado Especial Cível 436 

Tutela Antecipada Antecedente 12135 

Tutela Cautelar Antecedente 12134 

  

ASSUNTOS PROCESSUAIS - DIREITO À SAÚDE - JUÍZO 4.0 

Assuntos Cód. CNJ Cód. Pai   

Controle Social e Conselhos de Saúde 11855 10064   

Doação e Transplante de Órgãos; Tecidos e Partes do Corpo Humano 11857 10064   

Financiamento do SUS 11852 10064   

Fornecimento de Medicamentos 11884 10064   

Hospitais e Outras Unidades de Saúde 11856 10064   

Internação Compulsória 11993 11854   

Internação Involuntária 11995 11854   

Internação Voluntária 11994 11854   

Terceirização do SUS 11851 10064   

Tratamento Médico-Hospitalar 11883 10064   

Unidade de terapia intensiva (UTI) ou unidade de cuidados intensivos (UCI) 11885 11883   

Tratamento Médico-Hospitalar e/ou Fornecimento de Medicamentos 10069 10064   

Vigilância Sanitária e Epidemiológica 11853 10064   

Doação e transplante de órgãos, tecidos ou partes 12521 12480   

Genética / Células Tronco 12520 12480   

Internação compulsória 12508 12507   

Internação involuntária 12509 12507   

Internação voluntária 12510 12507   

Cadeira de rodas / cadeira de banho / cama hospitalar 12498 12485   

Curativos/Bandagem 12497 12485   

Fraldas 12499 12485   

Oncológico 12496 12484   

Não padronizado 12495 12492   

Padronizado 12494 12492   

Sem registro na ANVISA 12493 12484   

Leito de enfermaria / leito oncológico 12505 12483   

Unidade de terapia intensiva (UTI) / unidade de cuidados intensivos (UCI) 12506 12483   

Controle Social e Conselhos de Saúde 12518 12511   

Convênio médico com o SUS 12512 12511   

Financiamento do SUS 12513 12511   

Reajuste da tabela do SUS 12514 12511   

Repasse de verbas do SUS 12515 12511   

Ressarcimento do SUS 12516 12511   

Terceirização do SUS 12517 12511   

Tratamento Domiciliar (Home Care) 14759 12481   

Eletiva 12502 12501   

Urgência 12503 12501   

Consulta 12500 12491   

Diálise/Hemodiálise 12504 12491   

Vigilância Sanitária e Epidemológica 12519 12481   

Fornecimento de insumos 12490 12486   
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Fornecimento de medicamentos 12487 12486   

Reajuste contratual 12488 12486   

Tratamento médico-hospitalar 12489 12486   

Tratamento Domiciliar (Home Care) 14760 12482   

        

ASSUNTOS PROCESSUAIS - DIREITO PREVIDENCIÁRIO - JUÍZO 4.0 

Assuntos Cód. CNJ Cód. Pai   

Abono de Permanência em Serviço (Art. 87) 6113 6094   

Aposentadoria Especial (Art. 57/8) 6100 6094   

Rural (Art. 48/51) 6098 6096   

Urbana (Art. 48/51) 6097 6096   

Aposentadoria por Invalidez 6095 6094   

Aposentadoria por Invalidez Acidentária 10567 6094   

Aposentadoria por Tempo de Contribuição (Art. 55/6) 6118 6094   

Aposentadoria por Tempo de Serviço (Art. 52/4) 6099 6094   

Incapacidade Laborativa Parcial 6108 6107   

Incapacidade Laborativa Permanente 6109 6107   

Incapacidade Laborativa Temporária 6110 6107   

Movimentos Repetitivos/Tenossinovite/LER/DORT 6111 6107   

Redução da Capacidade Auditiva 6112 6107   

Auxílio-Doença Previdenciário 6101 6094   

Auxílio-Reclusão (Art. 80) 6105 6094   

Ferroviário 6115 6094   

Pecúlios (Art. 81/5) 6106 6094   

Pensão por Morte (Art. 74/9) 6104 6094   

Renda Mensal Vitalícia 6117 6094   

Salário-Família (Art. 65/70) 6102 6094   

Salário-Maternidade (Art. 71/73) 6103 6094   

Atividade concomitante 6165 6160   

Decadência/Prescrição 6162 6160   

Demonstrativo das importâncias pagas 6167 6160   

Habilitação e Reabilitação Profissional 6161 6160   

Inclusão de Dependente 6171 6160   

Limite Mínimo de Idade 6169 6160   

Perda da qualidade de segurado 6170 6160   

Períodos de Carência 6168 6160   

Regra de Transição para Aposentadoria - "Pedágio" 6172 6160   

Renúncia ao benefício 6166 6160   

Concessão 6177 6173   

Conversão 6179 6173   

Cumulação 6175 6173   

Data de Início de Benefício (DIB) 6174 6173   

Parcelas de benefício não pagas 6176 6173   

Restabelecimento 6178 6173   

Revisão do valor do benefício no primeiro reajuste após a concessão (Art. 21, § 3º, da Lei 8.880/1994) 11945 6149   

Alteração do coeficiente de cálculo de pensão 6134 6120   

Alteração do coeficiente de cálculo do benefício 6135 6120   
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Alteração do teto máximo para o valor do benefício previdenciário do RGPS (EC 20 e 41) 11944 6120   

Art. 26 da Lei 8.870/1994 11941 6120   

Art. 29, II, da Lei 8.213/1991 11943 6120   

Art. 29, § 5º, da Lei 8.213/1991 11942 6120   

Benefício mínimo a partir da CF/88 (art. 201, § 2º CF/88) 6126 6120   

Cálculo do Benefício de acordo com a Sistemática anterior à Lei 9.876/99 6132 6120   

Cálculo do benefício de segurado especial de acordo com a Lei 9.876/99 6136 6120   

Cálculo do fator previdenciário - Lei 9.876/99 6137 6120   

Contribuição sobre vinte salários mínimos 6131 6120   

Escala de Salário-Base 6130 6120   

IRSM de Fevereiro de 1994(39,67%) 6133 6120   

Limitação do salário-de-benefício e da renda mensal inicial 6128 6120   

Inclusão do 13º salário (gratificação natalina) no PBC 11940 6127   

RMI cuja salário-de-benefício supera menor valor teto 6129 6120   

RMI da pensão de dependente de ex-combatente 6125 6120   

RMI pela equivalência entre Salário-de-Benefício e Salário-de-Contribuição 6123 6120   

RMI pelo art. 1º da Lei 6.423/77 - índices de atualização dos 24 1ºs salários-de-contribuição, anteriores 
aos 12 últimos) 

6122 6120   

RMI pelo art. 202 CF/88 (média dos 36 últimos salários-de-contribuição) 6121 6120   

RMI sem incidência de Teto Limitador 6124 6120   

Averbação/Cômputo de tempo de serviço rural (empregado/empregador) 6184 6181   

Averbação/Cômputo de tempo de serviço de empregado doméstico 6187 6181   

Averbação/Cômputo de tempo de serviço de segurado especial (regime de economia familiar) 6183 6181   

Averbação/Cômputo de tempo de serviço urbano 6188 6181   

Averbação/Cômputo do tempo de serviço como aluno aprendiz 6185 6181   

Averbação/Cômputo do tempo de serviço militar 6186 6181   

Averbação/Cômputo/Conversão de tempo de serviço especial 6182 6181   

Certidão de Tempo de Serviço 6189 6181   

Contagem Recíproca de Tempo de Serviço 6190 6181   

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 
Presidente 

  
 
Instrução Normativa Nº 12, de 31 de agosto de 2021 
Dispõe sobre a criação e instalação da Secretaria Judicial Unificada dos Núcleos de Justiça 4.0, na estrutura organizacional da 
Presidência do Tribunal de Justiça, e estabelece outras providências. 
CONSIDERANDO os termos do art. 4º, § 2º, II, da Resolução TJTO nº 20/2.021, que atribui à Presidência do Tribunal de Justiça 
o munus da instalação e funcionamento da Coordenadoria dos "Núcleos de Justiça 4.0", dentre cujas atribuições constará a 
chefia imediata da Secretaria dos Núcleos; 
CONSIDERANDO os termos da Resolução TJTO nº 2/2.013 e da Instrução Normativa TJTO nº 7/2.020, que dispõem sobre a 
criação e funcionamento do Núcleo de Apoio às Comarcas - Nacom 
CONSIDERANDO a Resolução TJTO n° 19, de 7 de julho de 2021, que institui a Política de Gestão Judiciária, cria a Central de 
Processamento Eletrônico de feitos judiciais de Primeiro Grau (CPE) no âmbito do Poder Judiciário do Tocantins e dá outras 
providências; 
CONSIDERANDO o contido no SEI n. 21.0.000007829-5; 
 RESOLVE: 
 Art. 1º Criar e instalar, na estrutura organizacional da Presidência do Tribunal de Justiça, a denominada Secretaria Judicial 
Unificada dos Núcleos de Justiça 4.0 (SENUJ), órgão autônomo, inclusive nos sistemas de processo eletrônico e administrativo, 
originado da transformação do Núcleo de Apoio às Comarcas - NACOM. 
§ 1º A SENUJ atuará no apoio direto às atividades jurisdicionais do 1º Grau, no âmbito do Poder Judiciário do Tocantins; 
§ 2º A coordenação da SENUJ será exercida pelos atuais coordenador e coordenador substituto do Nacom, ressalvada nova 
designação, a critério da Presidência do Tribunal de Justiça, hipótese que se processará nos termos do art. 3º desta Instrução 
Normativa. 
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§3º Compete à SENUJ cumprir as determinações judiciais exaradas em todos os feitos em tramitação nos Núcleos de Justiça 
4.0, desde a autuação até a baixa dos autos, emitindo os atos necessários, bem como: 
I – executar as atividades que lhe forem atribuídas pelo magistrado coordenador e chefe do cartório; 
II – desempenhar, a critério do magistrado coordenador, outras atribuições que se façam necessárias ao bom andamento dos 
trabalhos; 
III – apoio às escrivanias judiciais de primeiro grau.  
Art. 2º A SENUJ contará com os recursos materiais e humanos necessários e capacitados, por designação da Presidência do 
Tribunal de Justiça, para o desempenho de sua missão, qual seja, promover a ótima duração dos feitos judiciais em trâmite 
perante os Núcleos de Justiça 4.0. 
Art. 3º O magistrado ou a magistrada coordenadora serão designados pela Presidência do Tribunal de Justiça, ad referendum do 
Tribunal Pleno. 
§ 1º A SENUJ tem sede na Comarca de Palmas e a mesma abrangência territorial dos Núcleos de Justiça instalados, 
dispensando-se a expedição de carta precatória a ser cumprida no Estado do Tocantins. 
§ 2º Os mandados expedidos pela SENUJ serão cumpridos mediante remessa às centrais de mandados das Comarcas, 
independentemente de outra providência, e o respectivo cumprimento certificado diretamente nos autos respectivos pelo servidor 
que tenha cumprido o mandado. 
§ 3º Os servidores lotados na SENUJ poderão atuar desde as instalações físicas de sua lotação original ou mediante trabalho 
remoto, caso cumpridas as regulamentações pertinentes do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins. 
Art. 4º A assessoria jurídica dos Núcleos de Justiça 4.0 poderá ser prestada pela SENUJ, a critério do Coordenador ou 
Coordenadora e de acordo com o número de distribuição. 
Parágrafo único. A assessoria jurídica da SENUJ, composta por assessores jurídicos, estagiários e voluntários recrutados, 
treinados e subordinados administrativamente ao magistrado ou à magistrada coordenadora da Secretaria, será nomeada por ato 
da Presidência do Tribunal de Justiça e prestará serviços técnico-jurídicos diretamente aos magistrados ou às magistradas 
membros dos Núcleos de Justiça 4.0. 
Art. 5º Ao magistrado ou à magistrada coordenadora, ou seu substituto, nas ausências eventuais e impedimentos do primeiro, 
compete: 
I – superintender as atividades desenvolvidas no âmbito da SENUJ; 
II – com exclusividade, padronizar os expedientes e as atividades administrativas inerentes à atribuição da Secretaria, em 
complementação aos atos expedidos pela Corregedoria-Geral da Justiça e pela Presidência do Tribunal de Justiça, os quais 
serão de aplicação compulsória; 
III – assinar os expedientes administrativos expedidos pela SENUJ, assim entendidos, dentre outros, mandados, ofícios, guias, 
cartas; 
IV – exercer a chefia imediata dos servidores lotados na Secretaria Unificada, independentemente da intervenção do Juiz Diretor 
do Foro ou do magistrado ou da magistrada integrante dos Núcleos de Justiça 4.0; 
V - além de outras atividades indispensáveis à fluidez e à continuidade dos trabalhos da SENUJ, administrar o fluxo de trabalho 
na assessoria jurídica, observada a especialização técnica, a demanda e melhoria contínua; 
Art. 6º A SENUJ contará com pelo menos um Escrivão ou Chefe de Secretaria, indicado pelo magistrado ou magistrada 
coordenadora e designado por ato da Presidência, dentre as pessoas lotadas na secretaria, a quem compete: 
I – organizar o fluxo, necessariamente contínuo, presencial ou remoto, de trabalho entre os membros que compõem a Secretaria: 
servidores, estagiários e voluntários; 
II – organizar a estrutura física do ambiente de trabalho, quanto ao mobiliário, estações de trabalho e climatização, visando 
promover maior conforto e desempenho das atividades a serem desenvolvidas; 
III – observado o disposto no Provimento CGJUS/TO nº 11, de 1º de fevereiro de 2019, e, com exclusividade, criar, excluir e 
ordenar os localizadores e os blocos e acompanhamentos especiais do SEI, inclusive para identificar os pontos de 
estrangulamento na divisão de tarefas ou na tramitação processual; 
IV – distribuir continuamente, entre os membros da Secretaria, observadas as aptidões de cada um, a necessidade e a 
efetividade do serviço e as metas contratadas com a equipe e o magistrado, os processos pendentes de cumprimento. As listas 
(localizadores) assim formadas deverão ser informadas conjuntamente a todos os servidores e ao magistrado, para 
transparência, controle e acompanhamento inclusive da repartição das tarefas; 
V – para gerência da rotina cartorária é facultada a realização cumulativa de escala periódica para cumprimento de situações 
específicas como: controle e impulso das entradas/processos recebidos; decurso de prazo; acompanhamento e impulso das 
questões que tramitam em outros sistemas que não o e-Proc; 
VI – repassar aos assessores e aos juízes as solicitações dos advogados e/ou das partes; 
VII – monitorar as agendas e o SEI do órgão; 
VIII – fazer, periodicamente, a estatística de todos os servidores, conforme orientação do magistrado; 
IX – fiscalizar o cumprimento das rotinas cartorárias, inclusive da assiduidade dos colaboradores, em conformidade com as listas 
de tarefas e demais determinações legais e regulamentares, repassando eventuais inconformidades ao magistrado para as 
providências eventualmente cabíveis; e 
X – promover a aplicação do Provimento CGJUS/TO nº 11, de 2019, além de orientar a todos sobre seu cumprimento, inclusive 
quanto aos prazos nele consignados, nas hipóteses em que a respectiva decisão judicial for omissa. 



ANO XXXIII-DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 5034 PALMAS-TO, TERÇA-FEIRA, 31 DE AGOSTO DE 2021 48 

 

 
 

Parágrafo único. O Escrivão ou Chefe de Secretaria, nos casos de ausência, suspeição ou impedimento, será substituído por 
servidor indicado pelo magistrado ou pela magistrada coordenadora e designado por ato da Presidência. 
Art. 7º A Presidência do Tribunal de Justiça, mediante critérios de conveniência e oportunidade, poderá instalar a SENUJ de 
forma gradativa. 
 Art. 8º Por ato da Presidência do Tribunal de Justiça, as atribuições da SENUJ podem ser ampliadas para inclusão de outras, 
correlatas àquelas de que trata esta Instrução Normativa. 
Art. 9º Os casos omissos e eventuais dúvidas serão resolvidos pela Presidência do Tribunal de Justiça e, em caso de 
necessidade, conjuntamente à Corregedoria-Geral da Justiça. 
Art. 10 As Diretorias de Tecnologia da Comunicação e Informação e Judiciária, adotarão todas as medidas necessárias à 
adequação das rotinas informatizadas aos termos da presente Instrução Normativa antes de sua entrada em vigor. 
Art. 11 Esta Instrução Normativa entra em vigor na data da publicação e a Secretaria Judicial Unificada dos Núcleos de Justiça 
4.0 em será implantada em até 60 (sessenta) dias. 

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 
Presidente 

 

DIRETORIA GERAL 
Portarias 

Portaria Nº 2072/2021 - PRESIDÊNCIA/DIGER/DIADM/DCC, de 30 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 219/2021, referente ao Processo Administrativo 21.0.000020352-9, celebrado por este 
Tribunal de Justiça e Paula Pessoa Pereira, que tem por objeto a contratação de instrutora para realização do curso Precedentes 
Judiciais: Teoria e Prática, para servidores e magistrados do Poder Judiciário Tocantinense, na modalidade EaD. 
RESOLVE: 
Art. 1º. Designar a servidora Andreia Teixeira Marinho Barbosa, matrícula nº 165741, como gestora do contrato nº 219/2021 e a 
servidora Amanda Emilene Arruda, matrícula nº 355427, como substituta, para, nos termos do “caput” do artigo 67 da Lei nº. 
8.666/93, conhecerem as obrigações mútuas previstas no instrumento contratual, acompanhar e fiscalizar até a sua completa 
execução, tornando sem efeito a Portaria nº 2043/2021, de 26 de agosto de 2021. 
Parágrafo único – Verificada a ocorrência de falta ou defeito na execução do contrato, a gestora notificará o contratado 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 2064/2021 - PRESIDÊNCIA/DIGER/DIADM/DCC, de 27 de agosto de 2021 
O DESEMBARGADOR 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 224/2021, referente ao Processo Administrativo 21.0.000010190-4, celebrado por este 
Tribunal de Justiça e a empresa SCG Brindes, Presentes e Serviços - Ltda, que tem por objeto contratação de empresa 
especializada para a aquisição de materiais promocionais necessários à divulgação de campanhas de caráter institucional do 
Poder Judiciário do Estado do Tocantins. 
RESOLVE: 
Art. 1º. Designar o servidor José Sebastião Pinheiro de Souza, matrícula 361213, como gestor do contrato nº 224/2021, e a 
servidora Mara Roberta de Souza Madeiros, matrícula 255446, como substituta, para, nos termos do “caput” do artigo 67 da Lei 
nº. 8.666/1993, 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 de 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 
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PORTARIA DIÁRIAS Nº 1393/2021, de 31 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 2021/96631 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Mariza Dias de Castro Toro, Matrícula 990461, o valor de R$ 379,83, relativo 
ao pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 253,22, por seu deslocamento de Peixe-TO para Sao Valerio 
da Natividade-TO, no período de 13/09/2021 a 14/09/2021, com a finalidade de realizar estudo social, determinado no processo 
0003761-60.2020.8.27.2734.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1394/2021, de 31 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 2021/96628 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Solange Menezes Espindola, Matrícula 990415, o valor de R$ 126,61, 
relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 253,22, por seu deslocamento de Paraiso do Tocantins-TO 
para Divinopolis do Tocantins-TO, no período de 20/08/2021 a 20/08/2021, com a finalidade de realizar estudo social, 
determinado no processo 0000455-58.2021.8.27.2731.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1395/2021, de 31 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 2021/96627 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Ivanice Peires Aguiar, Matrícula 990446, o valor de R$ 126,61, relativo ao 
pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 253,22, por seu deslocamento de Formoso do Araguaia-TO para Cariri 
do Tocantins-TO, no período de 03/09/2021 a 03/09/2021, com a finalidade de realizar estudo social, determinado no processo 
0006282-77.2021.8.27.2722.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1396/2021, de 31 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 2021/96658 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Juliana Pereira Rodrigues, Matrícula 990239, o valor de R$ 253,22, relativo 
ao pagamento de 1,0 (uma) diária, cujo valor unitário é R$ 253,22, pela prorrogação da viagem concernente ao Protocolo nº 
2021/96043, no período de 22/08/2021 a 22/08/2021, com a finalidade de realizar estudo social, determinado no processo 
00041324220208272728.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1397/2021, de 31 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 2021/96623 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 
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Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Maria Elena Alves Coelho, Matrícula 990649, o valor de R$ 126,61, relativo 
ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 253,22, por seu deslocamento de Palmas-TO para Porto Nacional-
TO, no período de 14/09/2021 a 14/09/2021, com a finalidade de realizar audiência de depoimento especial, determinado no 
processo 0002259-77.2020.8.27.2737.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1398/2021, de 31 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 2021/96619 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Mirian Lopes dos Santos, Matrícula 990439, o valor de R$ 126,61, relativo 
ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 253,22, por seu deslocamento de Palmeiropolis-TO para Sao 
Salvador do Tocantins-TO, no período de 04/09/2021 a 04/09/2021, com a finalidade de realizar estudo social, determinado no 
processo 0012951-83.2020.8.27.2722.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1399/2021, de 31 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 2021/96618 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Cleane Rodrigues Pereira Olimpio, Matrícula 992607, o valor de R$ 126,61, 
relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 253,22, por seu deslocamento de Palmas-TO para Miracema 
do Tocantins-TO, no período de 13/09/2021 a 13/09/2021, com a finalidade de realizar condução de depoimento especial, 
determinado no processo 0001635-30.2021.8.27.2725.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1400/2021, de 31 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 2021/96616 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Anne Daniella Milhomem Parreira, Matrícula 990525, o valor de R$ 126,61, 
relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 253,22, por seu deslocamento de Miranorte-TO para Dois 
Irmaos do Tocantins-TO, no período de 03/09/2021 a 03/09/2021, com a finalidade de realizar estudo pedagógico, determinado 
no processo 0011564-33.2020.8.27.2722.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1401/2021, de 31 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 2021/96626 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Cinthia Ferreira de Paula, Matrícula 990230, o valor de R$ 379,83, relativo 
ao pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 253,22, por seu deslocamento de Palmas-TO para Gurupi-
TO, no período de 02/09/2021 a 03/09/2021, com a finalidade de realizar condução de depoimento especial, determinado nos 
processos 0006976-46.2021.8.27.2722, 0006183-10.2021.8.27.2722 e 0005804-69.2021.8.27.2722.  

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

Diretor Geral 
 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1402/2021, de 31 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 2021/96614 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Monica Carneiro de Araujo, Matrícula 990513, o valor de R$ 126,61, relativo 
ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 253,22, por seu deslocamento de Palmas-TO para Miracema do 
Tocantins-TO, no período de 30/08/2021 a 30/08/2021, com a finalidade de realizar condução de depoimento especial, 
determinado no processo 0003386-23.2019.8.27.2725.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1403/2021, de 31 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 2021/96641 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Francineia Evangelista Chaves, Matrícula 357522, o valor de R$ 126,61, 
relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 253,22, por seu deslocamento de Pium-TO para Pugmil-TO, 
no período de 09/09/2021 a 09/09/2021, com a finalidade de realizar estudo social, determinado no processo 0002137-
82.2020.8.27.2731.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1404/2021, de 31 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 2021/96615 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Sabrina Katyelly Martins Fontinelle, Matrícula 356761, o valor de R$ 126,61, 
relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 253,22, por seu deslocamento de Guarai-TO para Tupiratins-
TO, no período de 05/09/2021 a 05/09/2021, com a finalidade de realizar estudo social, determinado no processo 0005318-
92.2018.8.27.2721.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1405/2021, de 31 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 2021/96572 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Alba da Costa Azevedo, Matrícula 990527, o valor de R$ 126,61, relativo ao 
pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 253,22, por seu deslocamento de Porto Nacional-TO para Distrito do 
Município de Origem-TO, no período de 06/09/2021 a 06/09/2021, com a finalidade de realizar estudo social, determinado no 
processo 0003137-10.2020.8.27.2702.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 
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PORTARIA DIÁRIAS Nº 1406/2021, de 31 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 2021/96571 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Renata Rodrigues Rocha, Matrícula 357273, o valor de R$ 126,61, relativo 
ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 253,22, por seu deslocamento de Xambioa-TO para Ananas-TO, no 
período de 04/09/2021 a 04/09/2021, com a finalidade de realizar avaliação psicológica, determinada no processo 0000589-
52.2021.8.27.2742.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1407/2021, de 31 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 2021/96570 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Kallynka de Souza Nazareno, Matrícula 990159, o valor de R$ 126,61, 
relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 253,22, por seu deslocamento de Porto Nacional-TO para 
Distrito do Município de Origem-TO, no período de 01/09/2021 a 01/09/2021, com a finalidade de realizar avaliação psicológica, 
determinada no processo 0003137-10.2020.8.27.2702.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1408/2021, de 31 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 2021/96569 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Lurdiania Castro dos Santos, Matrícula 361871, o valor de R$ 126,61, 
relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 253,22, por seu deslocamento de Novo Acordo-TO para Rio 
Sono-TO, no período de 02/09/2021 a 02/09/2021, com a finalidade de realizar estudo social, determinado no processo 0001059-
59.2015.8.27.2721.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1409/2021, de 31 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 2021/96546 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Odovina Claudia Sousa Silva, Matrícula 990668, o valor de R$ 126,61, 
relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 253,22, por seu deslocamento de Colinas do Tocantins-TO 
para Palmeirante-TO, no período de 06/09/2021 a 06/09/2021, com a finalidade de realizar estudo social, determinado no 
processo 0000374-11.2018.8.27.2733.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1410/2021, de 31 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 2021/96545 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 
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Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Jardele Araújo de Almeida, Matrícula 357251, o valor de R$ 126,61, relativo 
ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 253,22, por seu deslocamento de Colinas do Tocantins-TO para 
Palmeirante-TO, no período de 06/09/2021 a 06/09/2021, com a finalidade de realizar avaliação psicológica, determinada no 
processo 0000374-11.2018.8.27.2733.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1411/2021, de 31 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 2021/96471 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Géssica Cristiane Alves de Carvalho, Matrícula 359126, o valor de R$ 
126,61, relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 253,22, por seu deslocamento de Araguaina-TO para 
Wanderlandia-TO, no período de 31/08/2021 a 31/08/2021, com a finalidade de realizar avaliação psicológica, determinada no 
processo 0000632-89.2021.8.27.2741.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1412/2021, de 31 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 2021/96468 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Nilza Ferreira de Sousa, Matrícula 990573, o valor de R$ 126,61, relativo ao 
pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 253,22, por seu deslocamento de Lagoa da Confusao-TO para Zona 
Rural-TO, no período de 31/08/2021 a 31/08/2021, com a finalidade de realizar estudo social, determinado no processo 0000966-
07.2021.8.27.2715.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1413/2021, de 31 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 2021/96446 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao colaborador eventual Thiago Ferreira Araújo, Matrícula 990549, o valor de R$ 126,61, relativo ao 
pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 253,22, por seu deslocamento de Cristalandia-TO para Nova 
Rosalandia-TO, no período de 01/09/2021 a 01/09/2021, com a finalidade de realizar avaliação psicológica, determinada no 
processo 0003175-80.2020.8.27.2715.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1414/2021, de 31 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 2021/96445 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Lana Lanucy Bezerra Sampaio Oliveira, Matrícula 990496, o valor de R$ 
379,83, relativo ao pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 253,22, por seu deslocamento de Pedro 
Afonso-TO para Itacaja-TO, no período de 27/08/2021 a 28/08/2021, com a finalidade de realizar avaliação psicológica, 
determinada no processo 0002030-32.2020.8.27.2733.  

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

Diretor Geral 
 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1415/2021, de 31 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 2021/96419 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Amélia Cristina Pereira Mendes, Matrícula 357954, o valor de R$ 126,61, 
relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 253,22, por seu deslocamento de Pedro Afonso-TO para 
Santa Maria do Tocantins-TO, no período de 01/09/2021 a 01/09/2021, com a finalidade de realizar estudo social, determinado 
no processo 0001951-87.2019.8.27.2733.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1416/2021, de 31 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 2021/96589 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao servidor CEDIDO Valteir Antonio da Silva, Matrícula 361911, o valor de R$ 577,19, relativo ao 
pagamento de 3,5 (três e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 253,22, descontado o valor de R$ 309,08, conforme determina o 
art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Gurupi-TO, no período de 30/08/2021 a 02/09/2021, 
com a finalidade de realizar levantamento técnico para instalação de Porta Giratória Detectora de Metais - PGDM, redefinição de 
layouts de locais de instalação, bem como analisar a infraestrutura a ser modificada e adaptada para instalação das PGDM, 
conforme SEI 21.0.000015670-9.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1417/2021, de 31 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 2021/96661 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao servidor CEDIDO Wilton Francisco Aires, Matrícula 352296, o valor de R$ 401,24, relativo ao 
pagamento de 2,5 (duas e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 253,22, descontado o valor de R$ 231,81, conforme determina o 
art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Araguaina-TO, no período de 30/08/2021 a 01/09/2021, 
com a finalidade de realizar a segurança das sessões do Tribunal do Júri no Fórum de Araguaína - TO, conforme solicitado pela 
referida comarca, de acordo com SEI nº 21.0.000002061-0.  

Art. 2º Conceder ao servidor CEDIDO Seginaldo Pereira do Nascimento, Matrícula 361273, o valor de R$ 401,24, 
relativo ao pagamento de 2,5 (duas e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 253,22, descontado o valor de R$ 231,81, conforme 
determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Araguaina-TO, no período de 30/08/2021 a 
01/09/2021, com a finalidade de realizar a segurança das sessões do Tribunal do Júri no Fórum de Araguaína - TO, conforme 
solicitado pela referida comarca, de acordo com SEI nº 21.0.000002061-0.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1418/2021, de 31 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 2021/96660 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao Magistrado Ocelio Nobre da Silva, JUZ3 - JUIZ DE DIREITO DE 3ª ENTRÂNCIA, Matrícula 
106174, o valor de R$ 823,29, relativo ao pagamento de 2,5 (duas e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 422,04, descontado o 
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valor de R$ 231,81, conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Goianorte-
TO, no período de 18/08/2021 a 20/08/2021, com a finalidade de acompanhar o processo de regularização fundiária, conforme o 
disposto no SEI 21000004846-9.  

Art. 2º Conceder à servidora CEDIDA Lorenna Alves de Sousa, Matrícula 353491, o valor de R$ 612,27, relativo ao 
pagamento de 2,5 (duas e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 337,63, descontado o valor de R$ 231,81, conforme determina o 
art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Goianorte-TO, no período de 18/08/2021 a 20/08/2021, 
com a finalidade de acompanhar o processo de regularização fundiária, conforme o disposto no SEI 21000004846-9.  

Art. 3º Conceder à servidora CEDIDA Carla Rejany Pimenta de Andrade, Matrícula 354758, o valor de R$ 612,27, 
relativo ao pagamento de 2,5 (duas e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 337,63, descontado o valor de R$ 231,81, conforme 
determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Goianorte-TO, no período de 18/08/2021 a 
20/08/2021, com a finalidade de acompanhar o processo de regularização fundiária, conforme o disposto no SEI 21000004846-9.  

Art. 4º Conceder ao servidor CEDIDO Roger Vitor Cunha Rocha Miranda , Matrícula 359853, o valor de R$ 612,27, 
relativo ao pagamento de 2,5 (duas e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 337,63, descontado o valor de R$ 231,81, conforme 
determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Goianorte-TO, no período de 18/08/2021 a 
20/08/2021, com a finalidade de acompanhar o processo de regularização fundiária, conforme o disposto no SEI 21000004846-9.  

Art. 5º Conceder ao servidor CEDIDO Cesar Nobre da Silva, Matrícula 353594, o valor de R$ 612,27, relativo ao 
pagamento de 2,5 (duas e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 337,63, descontado o valor de R$ 231,81, conforme determina o 
art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Goianorte-TO, no período de 18/08/2021 a 20/08/2021, 
com a finalidade de acompanhar o processo de regularização fundiária, conforme o disposto no SEI 21000004846-9.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1419/2021, de 31 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 2021/96537 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao servidor CEDIDO Odelino Oliveira Fonseca , SECRETÁRIO EXECUTIVO, Matrícula 357705, o 
valor de R$ 2.223,16, relativo ao pagamento de 4,5 (quatro e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 562,72, descontado o valor 
de R$ 309,08, conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Brasília-DF, no 
período de 29/08/2021 a 02/09/2021, com a finalidade de participar do 4º Simpósio Internacional de Segurança, em Brasília-DF, 
conforme o disposto no SEI 21.0.000020068-6.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1420/2021, de 31 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 2021/96651 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao servidor CEDIDO Josue Bezerra de Souza, Matrícula 353662, 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 Araguaina-TO, no período de 30/08/2021 a 
03/09/2021, com a finalidade de realizar a segurança das sessões do Tribunal do Júri no Fórum de Araguaína - TO, conforme 
solicitado pela referida comarca, de acordo com SEI nº 21.0.000020046-5.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1421/2021, de 31 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 2021/96542 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao servidor Carlos Cavalcante de Abreu, SECRETÁRIO TJ, Matrícula 353575, o valor de R$ 49,34, 
relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 253,22, descontado o valor de R$ 77,27, conforme determina 
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o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Paraiso do Tocantins-TO, no período de 27/08/2021 
a 27/08/2021, com a finalidade de realizar manutenção nos equipamentos de áudio e vídeo para a inauguração do novo prédio 
do Fórum da Comarca de Paraíso, conforme 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 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1422/2021, de 31 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 2021/96532 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à servidora CEDIDA Mara Roberta de Souza Madeiros, ASSESSOR DE CERIMONIAL, Matrícula 
255446, o valor de R$ 63,41, relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 281,36, descontado o valor de 
R$ 77,27, conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Paraiso do Tocantins-
TO, no período de 31/08/2021 a 31/08/2021, com a finalidade de organizar e recepcionar autoridades, auxiliar na logística e 
realizar a cobertura jornalística da inauguração do novo Fórum de Paraíso do Tocantins, conforme SEI 21.0.000019611-5.  

Art. 2º Conceder ao servidor José Sebastião Pinheiro de Souza, DIRETOR DO CENTRO DE COMUNICAÇÃO 
SOCIAL, Matrícula 361213, o valor de R$ 63,41, relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 281,36, 
descontado o valor de R$ 77,27, conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para 
Paraiso do Tocantins-TO, no período de 31/08/2021 a 31/08/2021, com a finalidade de organizar e recepcionar autoridades, 
auxiliar na logística e realizar a cobertura jornalística da inauguração do novo Fórum de Paraíso do Tocantins, conforme SEI 
21.0.000019611-5.  

Art. 3º Conceder ao servidor Sebastião Ribamar da Luz Queiroz, MESTRE DE CERIMÔNIAS, Matrícula 352688, 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 31/08/2021 a 31/08/2021, com a finalidade de organizar e recepcionar autoridades, auxiliar na logística e realizar a 
cobertura jornalística da inauguração do novo Fórum de Paraíso do Tocantins, conforme SEI 21.0.000019611-5.  

Art. 4º Conceder ao servidor Abelson Oliveira Ribeiro Filho, CHEFE DE DIVISÃO, Matrícula 353453, 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 
31/08/2021 a 31/08/2021, com a finalidade de organizar e recepcionar autoridades, auxiliar na logística e realizar a cobertura 
jornalística da inauguração do novo Fórum de Paraíso do Tocantins, conforme SEI 21.0.000019611-5.  

Art. 5º Conceder à servidora Maria Madalena Nunes Pinheiro, CHEFE DE SERVIÇO, Matrícula 178238, 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 
31/08/2021 a 31/08/2021, com a finalidade de organizar e recepcionar autoridades, auxiliar na logística e realizar a cobertura 
jornalística da inauguração do novo Fórum de Paraíso do Tocantins, conforme SEI 21.0.000019611-5.  

Art. 6º Conceder ao servidor Rondinelli Moreira Ribeiro, CHEFE DE DIVISÃO, Matrícula 352149, 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 31/08/2021 
a 31/08/2021, com a finalidade de organizar e recepcionar autoridades, auxiliar na logística e realizar a cobertura jornalística da 
inauguração do novo Fórum de Paraíso do Tocantins, conforme SEI 21.0.000019611-5.  

Art. 7º Conceder ao servidor CEDIDO Ramiro Barbosa Xavier, Matrícula 362933, 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 31/08/2021 a 
31/08/2021, com a finalidade de organizar e recepcionar autoridades, auxiliar na logística e realizar a cobertura jornalística da 
inauguração do novo Fórum de Paraíso do Tocantins, conforme SEI 21.0.000019611-5.  

Art. 8º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1423/2021, de 31 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 2021/96477 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao servidor Lindomar Jose da Cunha, CHEFE DE SERVIÇO, Matrícula 352230, o valor de R$ 225,29, 
relativo ao pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 253,22, descontado o valor de R$ 154,54, conforme 
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determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Paraiso do Tocantins-TO, no período de 
25/08/2021 a 26/08/2021, com a finalidade de realizar vistoria técnica para recebimento da obra de construção do Fórum da 
Comarca de Paraíso, conforme SEI 19.0.000007413-9.  

Art. 2º Conceder ao servidor Zailon Labre Batista Miranda, CHEFE DE DIVISÃO, Matrícula 358520, o valor de R$ 
225,29, relativo ao pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 253,22, descontado o valor de R$ 154,54, 
conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Paraiso do Tocantins-TO, no 
período de 25/08/2021 a 26/08/2021, com a finalidade de realizar vistoria técnica para recebimento da obra de construção do 
Fórum da Comarca de Paraíso, conforme SEI 19.0.000007413-9.  

Art. 3º Conceder à servidora CEDIDA Juliana Rosa Barcelos Costa, Matrícula 353552, o valor de R$ 225,29, relativo 
ao pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 253,22, descontado o valor de R$ 154,54, conforme 
determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Paraiso do Tocantins-TO, no período de 
25/08/2021 a 26/08/2021, com a finalidade de realizar vistoria técnica para recebimento da obra de construção do Fórum da 
Comarca de Paraíso, conforme SEI 19.0.000007413-9.  

Art. 4º Conceder ao servidor Sebastiao de Oliveira Camilo, ENGENHEIRO, Matrícula 360511, o valor de R$ 267,50, 
relativo ao pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 281,36, descontado o valor de R$ 154,54, conforme 
determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Paraiso do Tocantins-TO, no período de 
25/08/2021 a 26/08/2021, com a finalidade de realizar vistoria técnica para recebimento da obra de construção do Fórum da 
Comarca de Paraíso, conforme SEI 19.0.000007413-9.  

Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1424/2021, de 31 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 2021/96478 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à servidora CEDIDA Eliene Diniz da Silva, Matrícula 355018, 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 Araguaina-TO para Santa Fe do Araguaia-TO, no período de 27/08/2021 a 
27/08/2021, com a finalidade de realizar tratativas finais para o desenvolvimento do Projeto Cejusc Itinerante na cidade de Santa 
Fé do Araguaia - TO, conforme SEI nº 21.0.000020973-0.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1425/2021, de 31 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 2021/96642 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao servidor CEDIDO Oderval Rodrigues Neto, Matrícula 353235, o valor de R$ 577,19, relativo ao 
pagamento de 3,5 (três e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 253,22, descontado o valor de R$ 309,08, conforme determina o 
art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Wanderlandia-TO, no período de 30/08/2021 a 
02/09/2021, com a finalidade de conduzir veículo, transportando equipe de almoxarifes, visando a distribuição de materiais de 
expediente, consumo e gênero alimentício, com base nos autos - 21.0.000001100-0.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1426/2021, de 31 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 2021/96479 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à servidora Leticia Quezado Andrade, CONCILIADOR, Matrícula 353065, 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 Araguaina-TO para Santa Fe do Araguaia-TO, no período de 
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27/08/2021 a 27/08/2021, com a finalidade de realizar tratativas finais para o desenvolvimento do Projeto Cejusc Itinerante na 
referida cidade, conforme SEI nº 21.0.000020973-0.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1427/2021, de 31 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 2021/96597 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à servidora CEDIDA Celma Barbosa Pereira, ASSESSOR JURÍDICO DE 1A INSTÂNCIA, Matrícula 
352854, o valor de R$ 907,68, relativo ao pagamento de 4,5 (quatro e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 253,22, descontado 
o valor de R$ 231,81, conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Gurupi-
TO, no período de 27/08/2021 a 31/08/2021, com a finalidade de realizar a implantação da Central de Mandados Automatizada 
das Comarcas de Gurupi, conforme SEI 16.0.000023518-4.  

Art. 2º Conceder à servidora Juliane Silva Fernandes, CHEFE DE DIVISÃO, Matrícula 352743, o valor de R$ 907,68, 
relativo ao pagamento de 4,5 (quatro e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 253,22, descontado o valor de R$ 231,81, conforme 
determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Gurupi-TO, no período de 27/08/2021 a 
31/08/2021, com a finalidade de realizar a implantação da Central de Mandados Automatizada das Comarcas de Gurupi, 
conforme SEI 16.0.000023518-4.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1428/2021, de 31 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 2021/96473 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao servidor CEDIDO Luciano Moura, ENGENHEIRO, Matrícula 352750, o valor de R$ 63,41, relativo 
ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 281,36, descontado o valor de R$ 77,27, conforme determina o art. 20 
da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Porto Nacional-TO, no período de 25/08/2021 a 25/08/2021, 
com a finalidade de realizar vistoria técnica na obra do estacionamento do Fórum da Comarca de Porto Nacional, conforme SEI 
19.0.000007416-3.  

Art. 2º Conceder ao servidor Mario Sergio Loureiro Soares, ENGENHEIRO, Matrícula 352204, o valor de R$ 63,41, 
relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 281,36, descontado o valor de R$ 77,27, conforme determina 
o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Porto Nacional-TO, no período de 25/08/2021 a 
25/08/2021, com a finalidade de realizar vistoria técnica na obra do estacionamento do Fórum da Comarca de Porto Nacional, 
conforme SEI 19.0.000007416-3.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1429/2021, de 31 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 2021/96455 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à servidora Juliane Silva Fernandes, CHEFE DE DIVISÃO, Matrícula 352743, o valor de R$ 401,24, 
relativo ao pagamento de 2,5 (duas e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 253,22, descontado o valor de R$ 231,81, 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 25/08/2021, com a finalidade de auxiliar na mudança dos bens apreendidos na vara criminal da comarca de 
Paraíso do Tocantins para o prédio novo, conforme SEI 21.0.000020491-6.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 
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PORTARIA DIÁRIAS Nº 1430/2021, de 31 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 2021/96395 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao servidor Rondinelli Moreira Ribeiro, CHEFE DE DIVISÃO, Matrícula 352149, 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 fazer imagens e fotos que serão utilizadas na produção do vídeo institucional da inauguração, 
conforme SEI 21.0.000020368-5.  

Art. 2º Conceder ao servidor Abelson Oliveira Ribeiro Filho, CHEFE DE DIVISÃO, Matrícula 353453, 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 fazer imagens e fotos que serão utilizadas na produção do vídeo institucional da 
inauguração, conforme SEI 21.0.000020368-5.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1431/2021, de 31 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 2021/96393 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à servidora CEDIDA Mara Roberta de Souza Madeiros, ASSESSOR DE CERIMONIAL, Matrícula 
255446, o valor de R$ 63,41, relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 281,36, descontado o valor de 
R$ 77,27, conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Paraiso do Tocantins-
TO, no período de 20/08/2021 a 20/08/2021, com a finalidade de realizar entrega de convites e visitar o local onde será realizada 
a solenidade de inauguração do Fórum de Paraíso, conforme SEI 21.0.000020368-5.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1432/2021, de 31 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 2021/96383 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao servidor CEDIDO Wesley Cantuaria Teixeira, CHEFE DE SERVIÇO, Matrícula 352170, o valor de 
R$ 225,29, relativo ao pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 253,22, descontado o valor de R$ 154,54, 
conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Araguaina-TO, no período de 
24/08/2021 a 25/08/2021, com a finalidade de conduzir engenheiro para fazer visita técnica/receber o técnico da empresa BEH 
para instalação da usina de geração de energia fotovoltaica no Fórum de de Araguaína, conforme SEI 21.0.000016185-0.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1433/2021, de 31 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 2021/96535 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao Magistrado Manuel de Faria Reis Neto, JUZ3 - JUIZ DE DIREITO DE 3ª ENTRÂNCIA, Matrícula 
291736, o valor de R$ 133,75, relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 422,04, descontado o valor de 
R$ 77,27, conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Almas-TO, no período 
de 04/08/2021 a 04/08/2021, com a finalidade de realizar visita técnica na Comarca de Almas, conforme o SEI 21.0.000018655-
1.  
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Art. 2º Conceder ao servidor Wallson Brito da Silva, DIRETOR JUDICIÁRIO, Matrícula 198622, o valor de R$ 91,55, 
relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 337,64, descontado o valor de R$ 77,27, conforme determina 
o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Almas-TO, no período de 04/08/2021 a 04/08/2021, 
com a finalidade de realizar visita técnica na Comarca de Almas, conforme o SEI 21.0.000018655-1.  

Art. 3º Conceder ao servidor Marlos Elias Gosik Moita, ASSISTENTE DE GABINETE DA DIRETORIA-GERAL, 
Matrícula 352644, o valor de R$ 91,55, relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 337,64, descontado o 
valor de R$ 77,27, conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Almas-TO, no 
período de 04/08/2021 a 04/08/2021, com a finalidade de realizar visita técnica na Comarca de Almas, conforme o SEI 
21.0.000018655-1.  

Art. 4º Conceder ao servidor Antonio Jose Ferreira de Rezende, DIRETOR DE GESTÃO DE PESSOAS, Matrícula 
91452, o valor de R$ 91,55, relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 337,64, descontado o valor de R$ 
77,27, conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Almas-TO, no período de 
04/08/2021 a 04/08/2021, com a finalidade de realizar visita técnica na Comarca de Almas, conforme o SEI 21.0.000018655-1.  

Art. 5º Conceder ao servidor Filipe Pereira Cunha, SECRETÁRIO DO JUÍZO, Matrícula 362074, o valor de R$ 91,55, 
relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 337,64, descontado o valor de R$ 77,27, conforme determina 
o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Almas-TO, no período de 04/08/2021 a 04/08/2021, 
com a finalidade de realizar visita técnica na Comarca de Almas, conforme o SEI 21.0.000018655-1.  

Art. 6º Conceder ao servidor Francisco Carneiro da Silva, TÉCNICO JUDICIÁRIO, Matrícula 158148, o valor de R$ 
91,55, relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 337,64, descontado o valor de R$ 77,27, conforme 
determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Almas-TO, no período de 04/08/2021 a 
04/08/2021, com a finalidade de realizar visita técnica na Comarca de Almas, conforme o SEI 21.0.000018655-1.  

Art. 7º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1434/2021, de 31 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 2021/96543 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao servidor CEDIDO Julio Cesar Lima de Alencar, Matrícula 168634, 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 Palmeiropolis-TO, no período de 
30/08/2021 a 03/09/2021, com a finalidade de realizar o cronograma de atendimento de manutenção predial preventiva nas 
Comarcas de Palmeirópolis e Peixe, conforme SEI 21.0.000000093-8.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1435/2021, de 31 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 2021/96553 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 Porto Nacional-TO, no período de 
25/08/2021 a 25/08/2021, com a finalidade de conduzir engenheiros para realizar vistoria técnica na obra do estacionamento do 
Fórum da Comarca de Porto Nacional, conforme SEI 19.0.000007416-3.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1436/2021, de 31 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 2021/96522 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 
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Art. 1º Conceder ao servidor Moredson Mendanha de Abreu Almas, Chefe de Serviço, Matrícula 352416, o valor de 
R$ 351,90, relativo ao pagamento de 2,0 (duas) diárias, cujo valor unitário é R$ 253,22, descontado o valor de R$ 154,54, 
conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015, pela prorrogação da viagem concernente ao Protocolo nº 2021/96129, no 
período de 26/08/2021 a 27/08/2021, com a finalidade de .  

Art. 2º Conceder ao servidor Gilmar Alves dos Santos, Auxiliar Judiciário, Matrícula 115957, o valor de R$ 351,90, 
relativo ao pagamento de 2,0 (duas) diárias, cujo valor unitário é R$ 253,22, descontado o valor de R$ 154,54, conforme 
determina o art. 20 da Resolução 34/2015, pela prorrogação da viagem concernente ao Protocolo nº 2021/96129, no período de 
26/08/2021 a 27/08/2021, com a finalidade de .  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1437/2021, de 31 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 2021/96520 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à Desembargadora Etelvina Maria Sampaio Felipe, DESA - DESEMBARGADORA, Matrícula 10977, 
o valor de R$ 204,09, relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 562,72, descontado o valor de R$ 
77,27, conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Natividade-TO, no 
período de 25/08/2021 a 25/08/2021, com a finalidade de participar da solenidade de entrega de títulos de regularização fundiária 
no distrito de Santa Rosa do Tocantins, conforme SEI 21.0.000004355-6.  

Art. 2º Conceder ao Magistrado Ocelio Nobre da Silva, JUZ3 - JUIZ DE DIREITO DE 3ª ENTRÂNCIA, Matrícula 
106174, o valor de R$ 147,82, relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 450,18, descontado o valor de 
R$ 77,27, conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Natividade-TO, no 
período de 25/08/2021 a 25/08/2021, com a finalidade de participar da solenidade de entrega de títulos de regularização fundiária 
no distrito de Santa Rosa do Tocantins, conforme SEI 21.0.000004355-6.  

Art. 3º Conceder ao servidor CEDIDO Cesar Nobre da Silva, Matrícula 353594, o valor de R$ 147,82, relativo ao 
pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 450,18, descontado o valor de R$ 77,27, conforme determina o art. 20 da 
Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Natividade-TO, no período de 25/08/2021 a 25/08/2021, com a 
finalidade de participar da solenidade de entrega de títulos de regularização fundiária no distrito de Santa Rosa do Tocantins, 
conforme SEI 21.0.000004355-6.  

Art. 4º Conceder ao servidor Francisco Valberto Vieira de Sousa, ASSISTENTE DE GABINETE DE 
DESEMBARGADOR, Matrícula 353490, o valor de R$ 147,82, relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é 
R$ 450,18, descontado o valor de R$ 77,27, conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de 
Palmas-TO para Natividade-TO, no período de 25/08/2021 a 25/08/2021, com a finalidade de participar da solenidade de entrega 
de títulos de regularização fundiária no distrito de Santa Rosa do Tocantins, conforme SEI 21.0.000004355-6.  

Art. 5º Conceder ao servidor CEDIDO Ademi Martins Sales, Matrícula 358078, o valor de R$ 147,82, relativo ao 
pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 450,18, descontado o valor de R$ 77,27, conforme determina o art. 20 da 
Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Natividade-TO, no período de 25/08/2021 a 25/08/2021, com a 
finalidade de participar da solenidade de entrega de títulos de regularização fundiária no distrito de Santa Rosa do Tocantins, 
conforme SEI 21.0.000004355-6.  

Art. 6º Conceder ao servidor CEDIDO Mauricio Duillo Martins Sardote, Matrícula 353658, o valor de R$ 147,82, 
relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 450,18, descontado o valor de R$ 77,27, conforme determina 
o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Natividade-TO, no período de 25/08/2021 a 
25/08/2021, com a finalidade de participar da solenidade de entrega de títulos de regularização fundiária no distrito de Santa 
Rosa do Tocantins, conforme SEI 21.0.000004355-6.  

Art. 7º Conceder à servidora CEDIDA Fernanda de Sousa Nogueira, Matrícula 355019, o valor de R$ 147,82, relativo 
ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 450,18, descontado o valor de R$ 77,27, conforme determina o art. 20 
da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Natividade-TO, no período de 25/08/2021 a 25/08/2021, com a 
finalidade de participar da solenidade de entrega de títulos de regularização fundiária no distrito de Santa Rosa do Tocantins, 
conforme SEI 21.0.000004355-6.  

Art. 8º Conceder à servidora CEDIDA Camilla Araujo Matos, Matrícula 359910, o valor de R$ 147,82, relativo ao 
pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 450,18, descontado o valor de R$ 77,27, conforme determina o art. 20 da 
Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Natividade-TO, no período de 25/08/2021 a 25/08/2021, com a 
finalidade de participar da solenidade de entrega de títulos de regularização fundiária no distrito de Santa Rosa do Tocantins, 
conforme SEI 21.0.000004355-6.  

Art. 9º Conceder ao servidor Rondinelli Moreira Ribeiro, CHEFE DE DIVISÃO, Matrícula 352149, o valor de R$ 
147,82, relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 450,18, descontado o valor de R$ 77,27, conforme 
determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Natividade-TO, no período de 25/08/2021 
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a 25/08/2021, com a finalidade de participar da solenidade de entrega de títulos de regularização fundiária no distrito de Santa 
Rosa do Tocantins, conforme SEI 21.0.000004355-6.  

Art. 10º Conceder à servidora Jeane Silva Justino Filho, CHEFE DE GABINETE DA CORREGEDORIA-GERAL DA 
JUSTIÇA, Matrícula 269528, o valor de R$ 147,82, relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 450,18, 
descontado o valor de R$ 77,27, conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para 
Natividade-TO, no período de 25/08/2021 a 25/08/2021, com a finalidade de participar da solenidade de entrega de títulos de 
regularização fundiária no distrito de Santa Rosa do Tocantins, conforme SEI 21.0.000004355-6.  

Art. 11º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1438/2021, de 31 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 2021/96634 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao servidor CEDIDO Mauricio Duillo Martins Sardote, Matrícula 353658, o valor de R$ 225,29, 
relativo ao pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 253,22, descontado o valor de R$ 154,54, conforme 
determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Colinas do Tocantins-TO, no período de 
26/08/2021 a 27/08/2021, com a finalidade de realizar escolta militar da Corregedora-Geral da Justiça, Desembargadora Etelvina 
Maria Sampaio Felipe, conforme SEI 21.0.000004355-6.  

Art. 2º Conceder ao servidor CEDIDO Ademi Martins Sales, Matrícula 358078, o valor de R$ 225,29, relativo ao 
pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 253,22, descontado o valor de R$ 154,54, conforme determina o 
art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Colinas do Tocantins-TO, no período de 26/08/2021 a 
27/08/2021, com a finalidade de realizar escolta militar da Corregedora-Geral da Justiça, Desembargadora Etelvina Maria 
Sampaio Felipe, conforme SEI 21.0.000004355-6.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1439/2021, de 31 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 2021/96440 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao servidor CEDIDO Ademi Martins Sales, Matrícula 358078, o valor de R$ 225,29, relativo ao 
pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 253,22, descontado o valor de R$ 154,54, conforme determina o 
art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Colinas do Tocantins-TO, no período de 23/08/2021 a 
24/08/2021, com a finalidade de realizar escolta militar da Corregedora-Geral da Justiça, Desembargadora Etelvina Maria 
Sampaio Felipe, conforme SEI 21.0.000004355-6.  

Art. 2º Conceder ao servidor CEDIDO Mauricio Duillo Martins Sardote, Matrícula 353658, o valor de R$ 225,29, 
relativo ao pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 253,22, descontado o valor de R$ 154,54, conforme 
determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Colinas do Tocantins-TO, no período de 
23/08/2021 a 24/08/2021, com a finalidade de realizar escolta militar da Corregedora-Geral da Justiça, Desembargadora Etelvina 
Maria Sampaio Felipe, conforme SEI 21.0.000004355-6.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1440/2021, de 31 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 2021/96470 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Paulyene Leite Gomes Lima, Matrícula 356099, o valor de R$ 633,05, 
relativo ao pagamento de 2,5 (duas e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 253,22, por seu deslocamento de Porto Nacional-TO 
para Ponte Alta do Tocantins-TO, no período de 31/08/2021 a 02/09/2021, com a finalidade de realização de audiências de 
conciliação na Comarca de Ponte da Alta do Tocantins, conforme SEI 20.0.000018152-9.  
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Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1441/2021, de 31 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 2021/96638 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao servidor Ednan Oliveira Cavalcanti, CINEGRAFISTA, Matrícula 352404, o valor de R$ 225,29, 
relativo ao pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 253,22, descontado o valor de R$ 154,54, conforme 
determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Paraiso do Tocantins-TO, no período de 
30/08/2021 a 31/08/2021, com a finalidade de realização de transporte e configuração de equipamentos, para a realização da 
transmissão da solenidade de inauguração do novo Fórum da Comarca de Paraíso do Tocantins, conforme SEI nº 
21.0.000019611-5, evento Despacho Nº 55187 / 2021 - ESMAT/DGESMAT/DEESMAT.  

Art. 2º Conceder ao servidor João Leno Tavares Rosa, EDITOR DE CORTE, Matrícula 352641, o valor de R$ 225,29, 
relativo ao pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 253,22, descontado o valor de R$ 154,54, conforme 
determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Paraiso do Tocantins-TO, no período de 
30/08/2021 a 31/08/2021, com a finalidade de realização de transporte e configuração de equipamentos, para a realização da 
transmissão da solenidade de inauguração do novo Fórum da Comarca de Paraíso do Tocantins, conforme SEI nº 
21.0.000019611-5, evento Despacho Nº 55187 / 2021 - ESMAT/DGESMAT/DEESMAT.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1442/2021, de 31 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 2021/96633 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao servidor Ednan Oliveira Cavalcanti, CINEGRAFISTA, Matrícula 352404, 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 27/08/2021 
a 27/08/2021, com a finalidade de verificar e testar a rede lógica e internet, na sede do novo Fórum da Comarca de Paraíso do 
Tocantins, para a transmissão da solenidade de inauguração do referido prédio, no próximo dia 31 de agosto, conforme 
solicitação contida no SEI nº 21.0.000021208-0, evento 3878771.  

Art. 2º Conceder ao servidor João Leno Tavares Rosa, EDITOR DE CORTE, Matrícula 352641, 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 27/08/2021 
a 27/08/2021, com a finalidade de verificar e testar a rede lógica e internet, na sede do novo Fórum da Comarca de Paraíso do 
Tocantins, para a transmissão da solenidade de inauguração do referido prédio, no próximo dia 31 de agosto, conforme 
solicitação contida no SEI nº 21.0.000021208-0, evento 3878771.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1443/2021, de 31 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 2021/96689 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Fabiane Andrade Barros, Matrícula 990541, o valor de R$ 126,61, relativo ao 
pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 253,22, por seu deslocamento de Formoso do Araguaia-TO para Cariri 
do Tocantins-TO, no período de 09/09/2021 a 09/09/2021, com a finalidade de realizar avaliação psicológica, determinada no 
processo 0006282-77.2021.8.27.2722.  

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

Diretor Geral 
 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1444/2021, de 31 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 2021/96717 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Neusilene Arruda Campos, Matrícula 990430, o valor de R$ 126,61, relativo 
ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 253,22, por seu deslocamento de Araguaina-TO para Muricilandia-
TO, no período de 09/09/2021 a 09/09/2021, com a finalidade de realizar estudo social, determinado no processo 0002842-
24.2021.8.27.2706.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1445/2021, de 31 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 2021/96716 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Elisvania Elias de Lima, Matrícula 990364, o valor de R$ 126,61, relativo ao 
pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 253,22, por seu deslocamento de Couto de Magalhaes-TO para Zona 
Rural-TO, no período de 29/06/2021 a 29/06/2021, com a finalidade de realizar estudo pedagógico, determinado no processo 
0001330-82.2021.8.27.2713.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1446/2021, de 31 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 2021/96751 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Silvia Rita Dias Pinto, Matrícula 358075, o valor de R$ 126,61, relativo ao 
pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 253,22, por seu deslocamento de Guarai-TO para Fortaleza do Tabocao-
TO, no período de 31/07/2021 a 31/07/2021, com a finalidade de realizar estudo social, determinado no processo 0002963-
44.2020.8.27.2720.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1447/2021, de 31 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 2021/96692 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Graziella Ponce do Nascimento, Matrícula 355960, o valor de R$ 126,61, 
relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 253,22, por seu deslocamento de Peixe-TO para Sao 
Salvador do Tocantins-TO, no período de 10/09/2021 a 10/09/2021, com a finalidade de realizar avaliação psicológica, 
determinada no processo 0000283-10.2021.827.2734.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 
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PORTARIA DIÁRIAS Nº 1448/2021, de 31 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 2021/96687 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Olga Raiza Pereira Borges, Matrícula 356461, o valor de R$ 379,83, relativo 
ao pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 253,22, por seu deslocamento de Novo Acordo-TO para Rio 
Sono-TO, no período de 06/09/2021 a 07/09/2021, com a finalidade de realizar avaliação psicológica, determinada no processo 
0001059-59.2015.8.27.2721.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
Portaria Nº 2058/2021 - PRESIDÊNCIA/DIGER/DIADM/DCC, de 27 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 147/2021, referente ao Processo Administrativo 21.0.000001566-8, celebrado por este 
Tribunal de Justiça e a Caixa Econômica Federal, que tem por objeto a contratação de Instituição Bancária oficial, em caráter de 
exclusividade, para prestação de serviço de acolhimento bancário, identificação de origem do crédito e para o 
recebimento/processamento de guias compensáveis (boleto) e/ou guias não compensáveis das receitas do Poder Judiciário, 
proporcionando à arrecadação do Fundo de Modernização e Aprimoramento do Poder Judiciário do Estado do Tocantins -
 Funjuris, Fundo Especial de Compensação da Gratuidade dos Atos do Registro Civil de Pessoas Naturais - Funcivil, Fundo 
Especial de Compensação e Eletronização de Serventias Extrajudiciais - Funcese e do Fundo Estadual dos Magistrados -
 Funseg, bem como de possíveis Fundos a serem instituídos. 
RESOLVE: 
Art. 1º. Designar o servidor Valdeir Gomes de Santana, matrícula 161067, como gestor do contrato nº 147/2021, e a servidora 
Claudiene Moreira de Galiza Bezerra, matrícula 352004, como substituta, para, nos termos do “caput” do artigo 67 da Lei nº. 
8.666/93, conhecerem as obrigações mútuas previstas no instrumento de contratual, acompanhar e fiscalizar até a sua completa 
execução. 
Parágrafo único – Verificada a ocorrência de falta ou defeito na execução do contrato, o gestor notificará a contratada para 
regularização do apontamento, caso em que, não sendo atendido ou justificado, no prazo estabelecido, deverá informar à 
autoridade competente sobre o ocorrido, para fins de aplicação das penalidades. 
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1449/2021, de 31 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 2021/96800 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao servidor CEDIDO Joao Marcio Costa Miranda , ASSESSOR MILITAR, Matrícula 360370, o valor 
de R$ 63,41, relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 281,36, descontado o valor de R$ 77,27, 
conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Paraiso do Tocantins-TO, no 
período de 31/08/2021 a 31/08/2021, com a finalidade de realizar apoio de segurança institucional na inauguração do novo 
Fórum de Paraíso do Tocantins/TO, conforme SEI 21.0.0000.17111-2.  

Art. 2º Conceder ao servidor CEDIDO Presley Cruz Nunes, Matrícula 357300, o valor de R$ 63,41, relativo ao 
pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 281,36, descontado o valor de R$ 77,27, conforme determina o art. 20 da 
Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Paraiso do Tocantins-TO, no período de 31/08/2021 a 
31/08/2021, com a finalidade de realizar apoio de segurança institucional na inauguração do novo Fórum de Paraíso do 
Tocantins/TO, conforme SEI 21.0.0000.17111-2.  

Art. 3º Conceder à servidora CEDIDA Alana Cristina dos Santos Morais Nunes, Matrícula 357301, o valor de R$ 
63,41, relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 281,36, descontado o valor de R$ 77,27, conforme 
determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Paraiso do Tocantins-TO, no período de 
31/08/2021 a 31/08/2021, com a finalidade de realizar apoio de segurança institucional na inauguração do novo Fórum de 
Paraíso do Tocantins/TO, conforme SEI 21.0.0000.17111-2.  



ANO XXXIII-DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 5034 PALMAS-TO, TERÇA-FEIRA, 31 DE AGOSTO DE 2021 66 

 

 
 

Art. 4º Conceder ao servidor CEDIDO Wylton Alen Rego Costa , Matrícula 358630, 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 31/08/2021 a 
31/08/2021, com a finalidade de realizar apoio de segurança institucional na inauguração do novo Fórum de Paraíso do 
Tocantins/TO, conforme SEI 21.0.0000.17111-2.  

Art. 5º Conceder à servidora CEDIDA Edilene Teixeira Cardoso, Matrícula 358238, 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 31/08/2021 a 
31/08/2021, com a finalidade de realizar apoio de segurança institucional na inauguração do novo Fórum de Paraíso do 
Tocantins/TO, conforme SEI 21.0.0000.17111-2.  

Art. 6º Conceder à servidora CEDIDA Sonia Regina Rodrigues Pereira, Matrícula 354230, 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 31/08/2021 a 
31/08/2021, com a finalidade de realizar apoio de segurança institucional na inauguração do novo Fórum de Paraíso do 
Tocantins/TO, conforme SEI 21.0.0000.17111-2.  

Art. 7º Conceder ao servidor CEDIDO Júlio Cesar Vieira dos Anjos, Matrícula 357716, o valor de R$ 49,34, relativo ao 
pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 253,22, descontado o valor de R$ 77,27, conforme determina o art. 20 da 
Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Paraiso do Tocantins-TO, no período de 31/08/2021 a 
31/08/2021, com a finalidade de realizar apoio de segurança institucional na inauguração do novo Fórum de Paraíso do 
Tocantins/TO, conforme SEI 21.0.0000.17111-2.  

Art. 8º Conceder ao servidor CEDIDO Bruno Brito Mota, Matrícula 358961, 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 31/08/2021 a 31/08/2021, com a 
finalidade de realizar apoio de segurança institucional na inauguração do novo Fórum de Paraíso do Tocantins/TO, conforme SEI 
21.0.0000.17111-2.  

Art. 9º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1450/2021, de 31 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 2021/96447 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao servidor Jesian Cordeiro de Aguiar, MÉDICO PERITO, Matrícula 353393, o valor de R$ 63,41, 
relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 281,36, descontado o valor de R$ 77,27, conforme determina 
o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Dianopolis-TO, no período de 25/08/2021 a 
25/08/2021, com a finalidade de realizar perícia in loco por determinação judicial referente ao processo 21.0.000011590-5.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 

DIRETORIA ADMINISTRATIVA 
CENTRAL DE COMPRAS 

Extratos 
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO 
PROCESSO: 21.0.000020600-5 
DISPENSA DE LICITAÇÃO 
NOTA DE EMPENHO: 2021NE02218 
CONTRATANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins. 
CONTRATADO: Prapel Comércio de Papel EIRELI 
CNPJ: 10.460.274/0001-17 
OBJETO: Empenho destinado à aquisição de arquivo morto (3.000 unidades) para suprir a demanda do Poder Judiciário do 
Estado do Tocantins. 
VALOR TOTAL: R$ 16.590,00 (Dezesseis mil quinhentos e noventa reais). 
Unidade Gestora: 050100-TJTO. 
Classificação Orçamentária: 0501.02.122.1145.2205. 
Natureza de Despesa: 33.90.30 Subitem: 19 
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Fonte de Recursos: 0100. 
DATA DA EMISSÃO: 27 de agosto de 2021. 
 

DIVISÃO DE LICITAÇÃO, CONTRATOS E CONVÊNIOS 
Extratos de contratos 

EXTRATO DE CONTRATO 
PREGÃO ELETRÔNICO - SRP Nº 62/2021 
 PROCESSO 21.0.000016942-8 
CONTRATO Nº 229/2021 
CONTRATANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CONTRATADA: Lazzaclean Serviços de Portarias - Ltda 
OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios, para atender as demandas do Poder Judiciário do Estado do Tocantins. 
VALOR: O valor ordinário do presente Instrumento fica ajustado em R$ 95.250,00 (noventa e cinco mil duzentos e cinquenta 
reais), compreendendo todas as despesas e custos diretos e indiretos necessários à perfeita execução. 
VIGÊNCIA: O presente Contrato vigorará a partir da data de sua assinatura, ficando adstrito ao crédito orçamentário conforme 
disposto no art. 57 da Lei nº 8.666/93. 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
UNIDADE GESTORA: 060100 - Funjuris 
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 06010.02.122.1145.4204 
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.30 
FONTE DE RECURSOS: 0240 
DATA DA ASSINATURA: 31 de agosto de 2021. 
 

Extratos das atas de registro de preços 
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 131/2021 
PROCESSO ADMINISTRATIVO 21.0.000012443-2 
PREGÃO ELETRÔNICO – SRP Nº 58/2021 
ORGÃO GERENCIADOR: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
FORNECEDOR REGISTRADO: X-Office Servi Ltda - ME 
OBJETO: Registro de preços, visando à contratação futura de empresa especializada na prestação de serviços de reforma de 
poltronas e longarinas, com fornecimento de material, para atendimento das demandas do Poder Judiciário do Estado do 
Tocantins. 
VIGÊNCIA: A Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses, contados a partir da publicação do extrato no Diário 
da Justiça Eletrônico - DJE. 
DATA DA ASSINATURA: 30 de agosto 2021. 
 

Extratos 
EXTRATO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO 
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 373/2021  
PROCESSO 21.0.000021322-2 
CREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CREDENCIADA: Luzia Tavares Fagundes 
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 Paraíso do Tocantins, Comarca de Paraíso do Tocantins e Cidade de Paraíso do Tocantins. 
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: 31 de agosto de 2021. 
 
EXTRATO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO 
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 377/2021  
PROCESSO 21.0.000021346-0 
CREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CREDENCIADA: Noemia Cardoso Nascimento Santos 
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OBJETO: Constitui objeto do presente Termo de Credenciamento a prestação de serviços na especialidade de pedagogia, 
destinado a atender as demandas do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, no Núcleo Regional de Atendimento 
Multidisciplinar de Dianópolis, Comarca de Aurora do Tocantins e Cidade de Novo Alegre do Tocantins. 
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: 31 de agosto de 2021. 
 
EXTRATO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO 
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 374/2021  
PROCESSO 21.0.000021357-5 
CREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CREDENCIADA: Maria de Fátima Soares Araújo Souza 
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 Paraíso do Tocantins, Comarca de Paraíso do Tocantins e Cidade de Paraíso do Tocantins. 
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: 31 de agosto de 2021. 
 
EXTRATO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO 
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 372/2021  
PROCESSO 21.0.000021012-6 
CREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CREDENCIADA: Maria Lúcia Aires Pinto 
OBJETO: Constitui objeto do presente Termo de Credenciamento a prestação de serviços na especialidade de pedagogia, 
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: 31 de agosto de 2021. 
 
EXTRATO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO 
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 376/2021  
PROCESSO 21.0.000021325-7 
CREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CREDENCIADA: Jôyara Maria Silva de Oliveira 
OBJETO: Constitui objeto do presente Termo de Credenciamento a prestação de serviços na especialidade de pedagogia, 
destinado a atender as demandas do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, no Núcleo Regional de Atendimento 
Multidisciplinar de Araguaína, Comarca de Araguaína e Cidade de Araguaína. 
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 
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DATA DA ASSINATURA: 31 de agosto de 2021. 
 
EXTRATO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO 
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 375/2021  
PROCESSO 21.0.000021340-0 
CREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CREDENCIADA: Maria Madalena Moreira Apolinario 
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 Gurupi, Comarca de Palmeirópolis e Cidade de Palmeirópolis. 
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: 31 de agosto de 2021. 
 
EXTRATO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO 
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 378/2021  
PROCESSO 21.0.000021412-1 
CREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CREDENCIADA: Gledes Oliveira Costa 
OBJETO: Constitui objeto do presente Termo de Credenciamento a prestação de serviços na especialidade de pedagogia, 
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: 31 de agosto de 2021. 
 
EXTRATO DE TERMO DE DOAÇÃO 
TERMO DE DOAÇÃO Nº 16/2021 
PROCESSO: 21.0.000015392-0 
DOADOR: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins. 
DONATÁRIO Fundo Municipal da Criança e do Adolescente de Ponte Alta do Tocantins 
OBJETO: Doação de bens em conformidade com a Instrução Normativa 7/2021, o artigo 17, inciso II, alínea "a'", da Lei nº 
8.666/93. 
DATA DA ASSINATURA: 31 de agosto de 2021. 
 
EXTRATO DE TERMO DE DOAÇÃO 
TERMO DE DOAÇÃO Nº 13/2021 
PROCESSO: 20.0.000025926-9 
DOADOR: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins. 
DONATÁRIA: Agência de Tecnologia da Informação - ATI 
OBJETO: Doação de bens em conformidade com a Instrução Normativa 7/2021, o artigo 17, inciso II, alínea "a'", da Lei nº 
8.666/93. 
DATA DA ASSINATURA: 31 de agosto de 2021. 
 
EXTRATO DE TERMO DE DESCREDENCIAMENTO 
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº. 178/2019 
DESCREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
DESCREDENCIADA: Jane Dias Brito 
OBJETO: Fica descredenciada, a partir da assinatura deste Termo, a assistente social Jane Dias Brito da prestação de serviços 
na especialidade de serviço social destinados a atender as demandas do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, no Núcleo 
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Regional de Atendimento Multidisciplinar de Araguaína, Comarca de Araguaína e cidade de Araguaína, com fulcro na alínea c, 
da Cláusula Nona do Termo de Credenciamento nº 178/2019. 
DATA DA ASSINATURA: 31 de agosto de 2021. 
 
EXTRATO DE CONTRATO 
PREGÃO ELETRÔNICO - SRP Nº 51/2021 
 PROCESSO 21.0.000009782-6 
CONTRATO Nº 220/2021 
CONTRATANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CONTRATADA: Vólus Tecnologia e Gestão de Benefícios - Ltda 
OBJETO: Contratação de empresa para gerenciamento de fornecimento de alimentação aos agentes públicos e demais 
envolvidos nas sessões dos Tribunais do Júri no Estado do Tocantins, com implantação e operação de um sistema 
informatizado/integrado via WEB, compreendendo orçamento dos materiais e serviços especializados no fornecimento de 
alimentação, através da rede de restaurantes, buffet e lanchonetes credenciados pela CONTRATADA para atender à demanda 
do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, propiciando ao CONTRATANTE gestão e controle das informações. 
VALOR: O valor global deste Instrumento fica ajustado em R$ 680.000,00 (seiscentos e oitenta mil reais), pelo período de 12 
(doze) meses, para contratação do fornecimento de alimentação aos agentes públicos e demais envolvidos nas sessões dos 
Tribunais do Júri do Poder Judiciário do Estado do Tocantins 
VIGÊNCIA: O Este Contrato terá vigência de 12 (doze) meses, contados a partir de 01/11/2021, podendo ser prorrogado, em 
caso de interesse das partes, nos termos do art. 57, inciso II, da Lei nº 8.666/1993. 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
UNIDADE GESTORA: 060100 - Funjuris 
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 06010.02.122.1145.4204 
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.30 / 33.90.39 
FONTE DE RECURSOS: 0240 
DATA DA ASSINATURA: 31 de agosto de 2021. 
 
EXTRATO DE TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO 
PROCESSO 16.0.000010707-0 
CONTRATO Nº 175/2016 
DISTRATANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins. 
DISTRATADA: Vólus Tecnologia e Gestão de Benefícios - Ltda 
OBJETO: As Partes acima qualificadas resolvem na melhor forma de direito, com fulcro na Cláusula Décima Quinta, item 15.1, 
alínea "b", do Instrumento contratual, rescindir amigavelmente o Contrato nº. 175/2016, evento 1198657, que tem por objeto a 
contratação de empresa para gerenciamento do fornecimento de alimentação aos agentes públicos e demais envolvidos nas 
sessões dos Tribunais do Júri do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, com implantação e operação de sistema 
informatizado/integrado via WEB. 
DA RESCISÃO: A rescisão do Contrato nº. 175/2016 se dará a partir do dia 31 de outubro de 2021. 
DATA DA ASSINATURA: 31 de agosto de 2021. 
 
EXTRATO DE TERMO ADITIVO 
SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 9/2021 
PROCESSO 19.0.000039588-1 
CONTRATANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CONTRATADA: Menezes Ind. e Com. Ltda – ME 
OBJETO DO TERMO ADITIVO: Constituem objetos do presente Termo Aditivo o acréscimo do percentual de 17,71% sobre o 
valor inicial do Contrato nº 9/2021, bem como a prorrogação da vigência do referido Contrato por mais 30 (trinta) dias. 
DA PRORROGAÇÃO: 
2.1. As partes acima qualificadas ajustam a prorrogação da vigência do Contrato nº 9/2021 por mais 30 (trinta) dias, conforme 
Despacho nº 54470/2021, evento 3874758, perfazendo um total de 210 (duzentos e dez) dias. 
DO ACRÉSCIMO: 
Fica acrescido o percentual de 17,71% sobre o valor inicial do Contrato nº. 9/2021, que corresponde à quantia de R$ 79.202,61 
(setenta e nove mil, duzentos e dois reais, e sessenta e um centavos), para atender as demandas do Poder Judiciário do Estado 
do Tocantins, conforme Despacho nº 54470/2021, evento 3874758. 
O valor global do Contrato nº 9/2021, após o acréscimo, passará de R$ 543.316,68 (quinhentos e quarenta e três mil trezentos e 
dezesseis reais e sessenta e oito centavos), para R$ 622.519,29 (seiscentos e vinte e dois mil quinhentos e dezenove reais e 
vinte e nove centavos). 
DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
UNIDADE GESTORA: 060100 - Funjuris 
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 06010.02.061.1145.3067 
NATUREZA DE DESPESA: 44.90.51 
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FONTE DE RECURSOS: 0240 
DATA DA ASSINATURA: 31 de agosto de 2021 
 
EXTRATO DE TERMO ADITIVO  
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 67/2021 
PROCESSO 21.0.000004600-8 
CONTRATANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CONTRATADA: Reduto Segurança Privada - Ltda 
OBJETO: Repactuação do Contrato nº 67/2021, em razão da Convenção Coletiva de Trabalho do Sindicato dos Trabalhadores 
em Vigilância do Estado do Tocantins (Sintvisto), CCT TO0036/2021, conforme Despacho nº 34112/2021, evento 3724483, bem 
como o remanejamento de 1 (um) posto de vigilância armada 44(quarenta e quatro) horas semanais – diurno de segunda-feira a 
sexta feira da Comarca de Almas/TO para  a Comarca de Paraíso do Tocantins/TO e o acréscimo de 1 (um) posto de vigilância 
armada 44 hs./semanais - diurno de segunda-feira a sexta feira para a Comarca e Paraíso do Tocantins/TO, conforme Despacho 
nº 51245 / 2021, evento 3851646. 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
UNIDADE GESTORA: 060100 - Funjuris 
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 06010.02.122.1145.4368 
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.37 
FONTE DE RECURSOS: 0240 
DATA DA ASSINATURA: 31 de agosto de 2021. 
 

DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS 
Portarias 

 
PORTARIA FÉRIAS Nº 1134/2021, de 30 de agosto de 2021 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e na forma 
da lei,  
CONSIDERANDO o disposto no artigo n° 91 da Lei Complementar nº 10/1996 c/c o artigo n° 86, do Estatuto dos Servidores 
Públicos, Lei 1.818/2007; 
CONSIDERANDO o disposto o artigo nº 59, inciso XXVI da Resolução 17/2009; 
CONSIDERANDO o disposto no Decreto Judiciário nº 99/2013, publicado no DJ nº 3045, de 07 de fevereiro de 2013 e conforme 
solicitação contida no sistema eGESP, 
RESOLVE: 
Art. 1º Suspender as férias da servidora MILA BARBOSA COSSON, matrícula nº 353225, relativas ao período aquisitivo 
2020/2021, marcadas para o período de 30/08 a 08/09/2021, a partir de 30/08/2021 até 08/09/2021, assegurado o usufruto dos 
dias remanescentes para o período de 03 a 12/11/2021, em razão de interesse da administração.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA FÉRIAS Nº 1135/2021, de 30 de agosto de 2021 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e na forma 
da lei,  
CONSIDERANDO o disposto no artigo n° 91 da Lei Complementar nº 10/1996 c/c o artigo n° 86, do Estatuto dos Servidores 
Públicos, Lei 1.818/2007; 
CONSIDERANDO o disposto o artigo nº 59, inciso XXVI da Resolução 17/2009; 
CONSIDERANDO o disposto no Decreto Judiciário nº 99/2013, publicado no DJ nº 3045, de 07 de fevereiro de 2013 e conforme 
solicitação contida no sistema eGESP, 
RESOLVE: 
Art. 1º Suspender as férias do servidor ANDRÉ RICARDO DE ÁVILA JANJOPI, matrícula nº 352115, relativas ao período 
aquisitivo 2013/2014, marcadas para o período de 30/08 a 28/09/2021, a partir de 30/08/2021 até 28/09/2021, assegurado o 
usufruto dos dias remanescentes para o período de 01 a 30/11/2022, em razão de interesse da administração.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 
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PORTARIA FÉRIAS Nº 1136/2021, de 30 de agosto de 2021 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e na forma 
da lei,  
CONSIDERANDO o disposto no artigo n° 91 da Lei Complementar nº 10/1996 c/c o artigo n° 86, do Estatuto dos Servidores 
Públicos, Lei 1.818/2007; 
CONSIDERANDO o disposto o artigo nº 59, inciso XXVI da Resolução 17/2009; 
CONSIDERANDO o disposto no Decreto Judiciário nº 99/2013, publicado no DJ nº 3045, de 07 de fevereiro de 2013 e conforme 
solicitação contida no sistema eGESP, 
RESOLVE: 
Art. 1º Suspender as férias da servidora LUDMILLA SILVA ALMEIDA, matrícula nº 352096, relativas ao período aquisitivo 
2017/2018, marcadas para o período de 30/08 a 28/09/2021, a partir de 30/08/2021 até 28/09/2021, assegurado o usufruto dos 
dias remanescentes para o período de 01 a 30/11/2022, em razão de interesse da administração.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA FÉRIAS Nº 1137/2021, de 30 de agosto de 2021 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e na forma 
da lei,  
CONSIDERANDO o disposto no artigo n° 91 da Lei Complementar nº 10/1996 c/c o artigo n° 86, do Estatuto dos Servidores 
Públicos, Lei 1.818/2007; 
CONSIDERANDO o disposto o artigo nº 59, inciso XXVI da Resolução 17/2009; 
CONSIDERANDO o disposto no Decreto Judiciário nº 99/2013, publicado no DJ nº 3045, de 07 de fevereiro de 2013 e conforme 
solicitação contida no sistema eGESP, 
RESOLVE: 
Art. 1º Suspender as férias da servidora TAYNÃ NUNES QUIXABEIRA, matrícula nº 253844, relativas ao período aquisitivo 
2020/2021, marcadas para o período de 30/08 a 03/09/2021, a partir de 30/08/2021 até 03/09/2021, assegurado o usufruto dos 
dias remanescentes para o período de 13 a 17/12/2021, em razão de interesse da administração.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA FÉRIAS Nº 1138/2021, de 30 de agosto de 2021 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e na forma 
da lei,  
CONSIDERANDO o disposto no artigo n° 91 da Lei Complementar nº 10/1996 c/c o artigo n° 86, do Estatuto dos Servidores 
Públicos, Lei 1.818/2007; 
CONSIDERANDO o disposto o artigo nº 59, inciso XXVI da Resolução 17/2009; 
CONSIDERANDO o disposto no Decreto Judiciário nº 99/2013, publicado no DJ nº 3045, de 07 de fevereiro de 2013 e conforme 
solicitação contida no sistema eGESP, 
RESOLVE: 
Art. 1º Suspender as férias do servidor SERGIO FELIPE VERGANI CESPI, matrícula nº 186338, relativas ao período aquisitivo 
2013/2014, marcadas para o período de 30/08 a 28/09/2021, a partir de 30/08/2021 até 28/09/2021, assegurado o usufruto dos 
dias remanescentes para o período de 01 a 30/11/2022, em razão de interesse da administração.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA FÉRIAS Nº 1139/2021, de 30 de agosto de 2021 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e na forma 
da lei,  
CONSIDERANDO o disposto no artigo n° 91 da Lei Complementar nº 10/1996 c/c o artigo n° 86, do Estatuto dos Servidores 
Públicos, Lei 1.818/2007; 
CONSIDERANDO o disposto o artigo nº 59, inciso XXVI da Resolução 17/2009; 
CONSIDERANDO o disposto no Decreto Judiciário nº 99/2013, publicado no DJ nº 3045, de 07 de fevereiro de 2013 e conforme 
solicitação contida no sistema eGESP, 
RESOLVE: 
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Art. 1º Suspender as férias da servidora ROSIDELMA COSTA ARAUJO, matrícula nº 160854, relativas ao período aquisitivo 
2020/2021, marcadas para o período de 30/08 a 03/09/2021, a partir de 30/08/2021 até 03/09/2021, assegurado o usufruto dos 
dias remanescentes para o período de 12 a 16/09/2022, em razão de interesse da administração.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 553/2021, de 30 de agosto de 2021 
A DIRETORA DO FORO DA COMARCA DE FORMOSO DO ARAGUAIA, ESTADO DO TOCANTINS, no uso das atribuições 
que lhe conferem o art. 80 da Lei Complementar Estadual nº 10, de 11 de janeiro de 1996, bem como, o art. 10, da Portaria nº 
2.093, de 1º de outubro de 2018 que dispõe sobre as regras e procedimentos para operacionalização do módulo de substituição 
de servidores no Sistema Integrado de Gestão de Pessoas (eGESP);  
CONSIDERANDO o afastamento de plantão, da servidora THATIANNE RODRIGUES LARA DE OLIVEIRA GONÇALVES, 
matrícula nº 264837, ocupante do cargo de OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR, da unidade de lotação COMARCA DE 
FORMOSO DO ARAGUAIA - CENTRAL DE MANDADOS, no período de 26/08/2021 a 03/09/2021;  
CONSIDERANDO a solicitação de substituição constante no protocolo nº 2021/96755; 
RESOLVE: 
Art. 1º Designar o(os) servidor(es) listado(s) no Anexo I desta Portaria, para, sem prejuízo de suas funções, substituir o(a) 
servidor(a) afastado(a), com o consequente pagamento, após a certificação referente ao período da efetiva substituição.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.  

ANEXO 1 

Matrícula Nome Funcional Cargo Período 

142758 EDILSOM MAGALHAES CHAGAS ESTATUTÁRIO TÉCNICO JUDICIÁRIO 26/08/2021 à 03/09/2021 

Publique-se. Cumpra-se. 
ANA PAULA ARAUJO AIRES TORIBIO 
DIRETORA DO FORO - 2ª ENTRÂNCIA  

 
PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 554/2021, de 30 de agosto de 2021 
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE PORTO NACIONAL, ESTADO DO TOCANTINS, no uso das atribuições que lhe 
conferem o art. 80 da Lei Complementar Estadual nº 10, de 11 de janeiro de 1996, bem como, o art. 10, da Portaria nº 2.093, de 
1º de outubro de 2018 que dispõe sobre as regras e procedimentos para operacionalização do módulo de substituição de 
servidores no Sistema Integrado de Gestão de Pessoas (eGESP);  
CONSIDERANDO o afastamento de plantão, da servidora FLAVIA MOREIRA DOS REIS COSTA, matrícula nº 71460, ocupante 
do cargo de ESCRIVÃO JUDICIAL, da unidade de lotação COMARCA DE PORTO NACIONAL - 1ª VARA CÍVEL, no período de 
07/06/2021 a 11/06/2021;  
CONSIDERANDO a solicitação de substituição constante no protocolo nº 2021/96760; 
RESOLVE: 
Art. 1º Designar o(os) servidor(es) listado(s) no Anexo I desta Portaria, para, sem prejuízo de suas funções, substituir o(a) 
servidor(a) afastado(a), com o consequente pagamento, após a certificação referente ao período da efetiva substituição.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.  

ANEXO 1 

Matrícula Nome Funcional Cargo Período 

239540 WBIRATAN PEREIRA RIBEIRO ESTATUTÁRIO TÉCNICO JUDICIÁRIO 07/06/2021 à 11/06/2021 

Publique-se. Cumpra-se. 
ELIAS RODRIGUES DOS SANTOS 

DIRETOR DO FORO - 3ª ENTRÂNCIA  
 
PORTARIA FÉRIAS Nº 1140/2021, de 31 de agosto de 2021 
A DIRETORA DO FORO DA COMARCA DE GURUPI, ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e na forma 
da lei,  
Considerando o disposto no artigo n° 91 da Lei Complementar nº 10/1996 c/c o artigo n° 86, do Estatuto dos Servidores 
Públicos, Lei 1.818/2007; 
Considerando o disposto no artigo n° 42, inciso I, alínea "c" da Lei Complementar n° 10/1996 e conforme solicitação contida no 
sistema eGESP, 
RESOLVE: 
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Art. 1º Suspender as férias do servidor JOÃO HENRIQUE SCHMITZ, matrícula nº 352619, relativas ao período aquisitivo 
2019/2020, marcadas para o período de 31/08 a 18/09/2021, a partir de 31/08/2021 até 18/09/2021, assegurado o usufruto dos 
dias remanescentes para o período de 10 a 28/01/2022, em razão de interesse da administração.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Edilene Pereira De Amorim Alfaix Natário 
Diretora do Foro 

 
PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 555/2021, de 31 de agosto de 2021 
A DIRETORA DO FORO DA COMARCA DE AURORA DO TOCANTINS, ESTADO DO TOCANTINS, no uso das atribuições 
que lhe conferem o art. 80 da Lei Complementar Estadual nº 10, de 11 de janeiro de 1996, bem como, o art. 10, da Portaria nº 
2.093, de 1º de outubro de 2018 que dispõe sobre as regras e procedimentos para operacionalização do módulo de substituição 
de servidores no Sistema Integrado de Gestão de Pessoas (eGESP);  
CONSIDERANDO o afastamento de plantão, do servidor CLAUDIO DA COSTA SILVA, matrícula nº 85248, ocupante do cargo 
de OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR, da unidade de lotação COMARCA DE AURORA DO TOCANTINS - CENTRAL DE 
MANDADOS, no período de 02/08/2021 a 06/08/2021;  
CONSIDERANDO a solicitação de substituição constante no protocolo nº 2021/96814; 
RESOLVE: 
Art. 1º Designar o(os) servidor(es) listado(s) no Anexo I desta Portaria, para, sem prejuízo de suas funções, substituir o(a) 
servidor(a) afastado(a), com o consequente pagamento, após a certificação referente ao período da efetiva substituição.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.  

ANEXO 1 

Matrícula Nome Funcional Cargo Período 

355827 CRISTIANO DE ALMEIDA MANDU CEDIDO AO TJTO CEDIDO AO TJTO 02/08/2021 à 06/08/2021 

Publique-se. Cumpra-se. 
EMANUELA DA CUNHA GOMES 

DIRETORA DO FORO - 1ª ENTRÂNCIA  
 
PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 556/2021, de 31 de agosto de 2021 
A DIRETORA DO FORO DA COMARCA DE AURORA DO TOCANTINS, ESTADO DO TOCANTINS, no uso das atribuições 
que lhe conferem o art. 80 da Lei Complementar Estadual nº 10, de 11 de janeiro de 1996, bem como, o art. 10, da Portaria nº 
2.093, de 1º de outubro de 2018 que dispõe sobre as regras e procedimentos para operacionalização do módulo de substituição 
de servidores no Sistema Integrado de Gestão de Pessoas (eGESP);  
CONSIDERANDO o afastamento de plantão, da servidora FABIOLA HEBE DE CARVALHO FERREIRA, matrícula nº 93152, 
ocupante do cargo de ESCRIVÃO JUDICIAL, da unidade de lotação COMARCA DE AURORA DO TOCANTINS - 1ª VARA 
CÍVEL, no período de 23/08/2021 a 27/08/2021;  
CONSIDERANDO a solicitação de substituição constante no protocolo nº 2021/96816; 
RESOLVE: 
Art. 1º Designar o(os) servidor(es) listado(s) no Anexo I desta Portaria, para, sem prejuízo de suas funções, substituir o(a) 
servidor(a) afastado(a), com o consequente pagamento, após a certificação referente ao período da efetiva substituição.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.  

ANEXO 1 

Matrícula Nome Funcional Cargo Período 

90945 ZULMIRA DA COSTA SILVA ESTATUTÁRIO TÉCNICO JUDICIÁRIO 23/08/2021 à 27/08/2021 

Publique-se. Cumpra-se. 
EMANUELA DA CUNHA GOMES 

DIRETORA DO FORO - 1ª ENTRÂNCIA  
 
PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 557/2021, de 31 de agosto de 2021 
A DIRETORA DO FORO DA COMARCA DE AURORA DO TOCANTINS, ESTADO DO TOCANTINS, no uso das atribuições 
que lhe conferem o art. 80 da Lei Complementar Estadual nº 10, de 11 de janeiro de 1996, bem como, o art. 10, da Portaria nº 
2.093, de 1º de outubro de 2018 que dispõe sobre as regras e procedimentos para operacionalização do módulo de substituição 
de servidores no Sistema Integrado de Gestão de Pessoas (eGESP);  
CONSIDERANDO o afastamento de plantão, da servidora ROSANNE PEREIRA DE SOUSA, matrícula nº 33372, ocupante do 
cargo de ESCRIVÃO DO CRIME-CONTADOR, da unidade de lotação COMARCA DE AURORA DO TOCANTINS - 1ª VARA 
CRIMINAL, no período de 27/08/2021 a 27/08/2021;  
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CONSIDERANDO a solicitação de substituição constante no protocolo nº 2021/96818; 
RESOLVE: 
Art. 1º Designar o(os) servidor(es) listado(s) no Anexo I desta Portaria, para, sem prejuízo de suas funções, substituir o(a) 
servidor(a) afastado(a), com o consequente pagamento, após a certificação referente ao período da efetiva substituição.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.  

ANEXO 1 

Matrícula Nome Funcional Cargo Período 

86049 ELIANE RAMOS CANDIDO TAVARES ESTATUTÁRIO TÉCNICO JUDICIÁRIO 27/08/2021 à 27/08/2021 

Publique-se. Cumpra-se. 
EMANUELA DA CUNHA GOMES 

DIRETORA DO FORO - 1ª ENTRÂNCIA  
 
PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 558/2021, de 31 de agosto de 2021 
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE GUARAÍ, ESTADO DO TOCANTINS, no uso das atribuições que lhe conferem o art. 
80 da Lei Complementar Estadual nº 10, de 11 de janeiro de 1996, bem como, o art. 10, da Portaria nº 2.093, de 1º de outubro de 
2018 que dispõe sobre as regras e procedimentos para operacionalização do módulo de substituição de servidores no Sistema 
Integrado de Gestão de Pessoas (eGESP);  
CONSIDERANDO a solicitação de substituição constante no protocolo nº 2021/96823 
RESOLVE: 
Art. 1º Designar a servidora PAULA MARCIA DOURADO CARVALHO SOBRINHO, matrícula nº 203178, TÉCNICO 
JUDICIÁRIO, para, sem prejuízo de suas funções, substituir o cargo efetivo vago de OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR, da 
COMARCA DE GUARAÍ no período de 14/08/2021 a 15/08/2021, com o consequente pagamento, após a certificação referente 
ao período da efetiva substituição.  
Art. 2º Revoga-se a PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 511/2021, de 12 de Agosto de 2021.  
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.  

Publique-se. Cumpra-se. 
FABIO COSTA GONZAGA 

DIRETOR DO FORO - 3ª ENTRÂNCIA  
 
PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 559/2021, de 31 de agosto de 2021 
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE GUARAÍ, ESTADO DO TOCANTINS, no uso das atribuições que lhe conferem o art. 
80 da Lei Complementar Estadual nº 10, de 11 de janeiro de 1996, bem como, o art. 10, da Portaria nº 2.093, de 1º de outubro de 
2018 que dispõe sobre as regras e procedimentos para operacionalização do módulo de substituição de servidores no Sistema 
Integrado de Gestão de Pessoas (eGESP);  
CONSIDERANDO a solicitação de substituição constante no protocolo nº 2021/96824 
RESOLVE: 
Art. 1º Designar a servidora EDITH LAZARA DOURADO CARVALHO, matrícula nº 282149, TÉCNICO JUDICIÁRIO, para, sem 
prejuízo de suas funções, substituir o cargo efetivo vago de OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR, da COMARCA DE GUARAÍ no 
período de 21/08/2021 a 31/08/2021, com o consequente pagamento, após a certificação referente ao período da efetiva 
substituição.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.  

Publique-se. Cumpra-se. 
FABIO COSTA GONZAGA 

DIRETOR DO FORO - 3ª ENTRÂNCIA  
 
PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 560/2021, de 31 de agosto de 2021 
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE GUARAÍ, ESTADO DO TOCANTINS, no uso das atribuições que lhe conferem o art. 
80 da Lei Complementar Estadual nº 10, de 11 de janeiro de 1996, bem como, o art. 10, da Portaria nº 2.093, de 1º de outubro de 
2018 que dispõe sobre as regras e procedimentos para operacionalização do módulo de substituição de servidores no Sistema 
Integrado de Gestão de Pessoas (eGESP);  
CONSIDERANDO o afastamento de plantão, do servidor HUGO PINTO CORRÊA, matrícula nº 273052, ocupante do cargo de 
OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR, da unidade de lotação COMARCA DE GUARAÍ - CENTRAL DE MANDADOS, no período 
de 06/09/2021 a 06/09/2021;  
CONSIDERANDO a solicitação de substituição constante no protocolo nº 2021/96825; 
RESOLVE: 
Art. 1º Designar o(os) servidor(es) listado(s) no Anexo I desta Portaria, para, sem prejuízo de suas funções, substituir o(a) 
servidor(a) afastado(a), com o consequente pagamento, após a certificação referente ao período da efetiva substituição.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.  
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ANEXO 1 

Matrícula Nome Funcional Cargo Período 

234457 AURENIVEA SOUZA OLIVEIRA ESTATUTÁRIO TÉCNICO JUDICIÁRIO 06/09/2021 à 06/09/2021 

Publique-se. Cumpra-se. 
 

FABIO COSTA GONZAGA 
DIRETOR DO FORO - 3ª ENTRÂNCIA  

 
PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 561/2021, de 31 de agosto de 2021 
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE GUARAÍ, ESTADO DO TOCANTINS, no uso das atribuições que lhe conferem o art. 
80 da Lei Complementar Estadual nº 10, de 11 de janeiro de 1996, bem como, o art. 10, da Portaria nº 2.093, de 1º de outubro de 
2018 que dispõe sobre as regras e procedimentos para operacionalização do módulo de substituição de servidores no Sistema 
Integrado de Gestão de Pessoas (eGESP);  
CONSIDERANDO o afastamento de plantão, do servidor HUGO PINTO CORRÊA, matrícula nº 273052, ocupante do cargo de 
OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR, da unidade de lotação COMARCA DE GUARAÍ - CENTRAL DE MANDADOS, no período 
de 09/09/2021 a 10/09/2021;  
CONSIDERANDO a solicitação de substituição constante no protocolo nº 2021/96827; 
RESOLVE: 
Art. 1º Designar o(os) servidor(es) listado(s) no Anexo I desta Portaria, para, sem prejuízo de suas funções, substituir o(a) 
servidor(a) afastado(a), com o consequente pagamento, após a certificação referente ao período da efetiva substituição.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.  

ANEXO 1 

Matrícula Nome Funcional Cargo Período 

234457 AURENIVEA SOUZA OLIVEIRA ESTATUTÁRIO TÉCNICO JUDICIÁRIO 09/09/2021 à 10/09/2021 

Publique-se. Cumpra-se. 
 

FABIO COSTA GONZAGA 
DIRETOR DO FORO - 3ª ENTRÂNCIA  

 
PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 562/2021, de 31 de agosto de 2021 
A DIRETORA DO FORO DA COMARCA DE AURORA DO TOCANTINS, ESTADO DO TOCANTINS, no uso das atribuições 
que lhe conferem o art. 80 da Lei Complementar Estadual nº 10, de 11 de janeiro de 1996, bem como, o art. 10, da Portaria nº 
2.093, de 1º de outubro de 2018 que dispõe sobre as regras e procedimentos para operacionalização do módulo de substituição 
de servidores no Sistema Integrado de Gestão de Pessoas (eGESP);  
CONSIDERANDO o afastamento de licença para tratamento da própria saúde, da servidora MARIA LUCIA MOREIRA BATISTA, 
matrícula nº 26269, ocupante do cargo de PORTEIRO DE AUDITÓRIO-DISTRIBUIDOR, da unidade de lotação COMARCA DE 
AURORA DO TOCANTINS - PROTOCOLO/DISTRIBUIÇÃO, no período de 27/08/2021 a 27/08/2021;  
CONSIDERANDO a solicitação de substituição constante no protocolo nº 2021/96828; 
RESOLVE: 
Art. 1º Designar o(os) servidor(es) listado(s) no Anexo I desta Portaria, para, sem prejuízo de suas funções, substituir o(a) 
servidor(a) afastado(a), com o consequente pagamento, após a certificação referente ao período da efetiva substituição.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.  

ANEXO 1 

Matrícula Nome Funcional Cargo Período 

90945 ZULMIRA DA COSTA SILVA ESTATUTÁRIO TÉCNICO JUDICIÁRIO 27/08/2021 à 27/08/2021 

Publique-se. Cumpra-se. 
 

EMANUELA DA CUNHA GOMES 
DIRETORA DO FORO - 1ª ENTRÂNCIA  
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ESMAT 
Editais 

EDITAL nº 075, de 2021 – SEI Nº 21.0.000017747-1 
   
O diretor geral da Escola Superior da Magistratura Tocantinense (ESMAT), no uso de suas atribuições, RETIFICA o EDITAL nº 
050, de 2021 – SEI Nº 21.0.000017747-1, publicado no Diário da Justiça nº 5004, do dia 19 de julho de 2021, pp. 96-104, 
prorrogando o período de realização do curso Eproc Nacional 2021: atualização das ferramentas e suas aplicações no 1º 
Grau – Turmas I, II, III e IV, até o dia 15 de setembro de 2021. 
  
Palmas – TO, 31 de agosto de 2021 
  

Desembargador MARCO VILLAS BOAS 
Diretor Geral da Esmat 

 
  
  

EDITAL nº 074, de 2021 – SEI nº 21.0.000011995-1 
  
O diretor geral da Escola Superior da Magistratura Tocantinense (ESMAT), no uso de suas atribuições, RETIFICA o Edital nº 69 
de 2021, publicado no Diário da Justiça nº 5024, do dia 17 de agosto de 2021, pp. 48-58 e 71, quanto ao número de vagas, e o 
acréscimo de mais dois facilitadores de aprendizagem no curso de PRECEDENTES JUDICIAIS: TEORIA E PRÁTICA, nos 
termos abaixo: 
2. VAGAS 
2.1 serão 100 vagas, assim distribuidas: 

Público-Alvo Quantidade 

Magistrados e magistradas do Poder Judiciário Tocantinense 30 

Assessores ou Assessoras Jurídicos (as) de Magistrados ou Magistradas. 50 

Servidores e servidoras do Poder Judiciário Tocantinense 20 

TOTAL DE VAGAS 100 

5. CRONOGRAMA E CONTEÚDO PROGRAMÁTICO E PROFESORES 

 9.2 FACILITADOR DE APRENDIZAGEM 

9.2.2 

Nome Paulo Costa Gomes 

Síntese 
do 
Currículo 

Bacharel em Direito (pela UFT), especialista em Direito Administrativo (pela UFT) e especialista em Ciências Penais 
(pela Unianhanguera), aprovadonos seguintes cursos na área de tutoria: Formação de Tutores para Educação 
Corporativa Online (pela ESMAT/TJTO) e Formação de Tutores no Contexto da Magistratura (pela ENFAM) e com 
experiência como tutor pelo Ministério da Justiça. 

 9.2.3 

Nome Roniclay Alves de Morais 

Síntese 
do 
Currículo 

juiz de Direito 
Síntese do Currículo: Juiz de Direito titular da 1ª Vara da Fazenda e Registros Públicos da Comarca de Palmas. Juiz 
auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça do TJTO (2021/2023). Doutorando em Direito pela Pontifícia Universidade 
Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio). Mestre em Prestação Jurisdicional e Direitos Humanos pela Universidade 
Federal do Tocantins (2017). Possui pós-graduação lato sensu em Ciências Criminais pela Universidade do Sul de 
Santa Catarina (2008) e em Estado de Direito e Combate à Corrupção pela Escola Superior da Magistratura do 
Tocantins (2017). Bacharelou-se em Direito pelo Centro Universitário de Anápolis (1999). Foi presidente da 
Associação dos Magistrados do Estado do Tocantins – ASMETO durante o biênio 2014/2016. Exerceu a função de 
juiz auxiliar da presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins - biênio 2015/2017. Professor de cursos da 
Escola Superior da Magistratura do Tocantins (ESMAT). Integra o Conselho Editorial da ESMAT. Foi Coordenador do 
Núcleo de Apoio às Comarcas do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins (NACOM) de 2018 a 2019. Foi 
Secretário de Direitos Humanos e Cidadania da Associação dos Magistrados Brasileiros - AMB, triênio 2016/2019. 

  
 Palmas – TO, 31 de agosto de 2021 
  

Desembargador MARCO VILLAS BOAS 
Diretor Geral da Esmat 
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EDITAL nº 77, de 2021 – SEI Nº 21.0.000006604-1 
  

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 evento ENCONTRO DE JUÍZES CORREGEDORES E CORREGEDORAS 
PERMANENTES E A CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS - ENCOPE a se realizar nos dias 
2 e 3 de setembro de 2021, mediante as condições determinadas neste Edital e nos demais dispositivos legais aplicados à 
espécie, conforme segue: 
1. DADOS GERAIS 
1.1 Nome: Encontro de juízes corregedores e corregedoras permanentes e a Corregedoria Geral da Justiça do Estado do 
Tocantins - ENCOPE 
1.2 Objetivo: instituir encontros anuais de Juízes e Juízas, Corregedores e Corregedoras Permanentes e a Corregedoria-Geral 
da Justiça do Estado do Tocantins, capacitando sobre temas relevantes para a consolidação e o aperfeiçoamento das atividades 
correcionais, bem como o intercâmbio de boas práticas e a proposição de soluções à Corregedoria-Geral da Justiça e à 
Corregedoria Nacional da Justiça, atinentes à competência correcional. 
1.3 Período de Inscrições: As inscrições ocorrerão no período de 31 de agosto a 2 de setembro  de 2021. 
1.4 Inscrições: Todas as inscrições para a participação no referido curso deverão ser por indicação da Excelentíssima Senhora 
Corregedora Geral Justiça de acordo com o público-alvo especifico; 
As indicações deverão ser encaminhadas pela Corregedoria, em documento único contendo as indicações, via Sistema 
Eletrônico de Informação - SEI nº 21.0.000006604-1, para que sejam realizadas pela Secretaria Acadêmica Virtual; 
Ressalta-se que o (a) candidato(a) deverá acompanhar seu e-mail para tomar conhecimento da situação da matrícula, se foi 
homologada ou não 
1.5 Públicos-Alvos:  Corregedores e Corregedoras Permanentes do Poder Judiciário Tocantinense. 
1.6 Carga Horária: 16 horas-aula 
1.7 Modalidade: EaD 
1.8 Local: Plataforma Virtual da Escola Superior da Magistrtura Tocantinense (ESMAT) 
2. VAGAS: 
2.1 Quantidade de Vagas: 80 
3. PRÉ-REQUISITOS 
3.1 Serem magistrados e magistradas do Poder Judiciário Tocantinense 
4. FREQUÊNCIA E AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM 
4.1 Os inscritos e as inscritas deverão participar das atividades programadas, conforme descrição no item 5 deste edital 
específico. 
4.2 A frequência será computada no momento em que o(a) participante efetuar o seu login de acesso no Sistema Acadêmico 
Virtual (SAV), para assistir à transmissão do Evento, link este que será disponibilizado, no Portal Esmat, para acesso na data do 
Evento; 
4.3 Não haverá aferição de nota aos alunos e às alunas; 
4.4 Problemas de acesso à plataforma da Esmat devem ser remetidos à equipe da Secretaria Acadêmica da Escola pelo e-mail: 
saesmat@tjto.jus.br ou pelo telefone: (63) 3218-4256; 
4.5 Se houver alteração no cronograma de desenvolvimento, ou no período de realização do Evento, esta será comunicada por 
e-mail. Para tanto, os inscritos e as inscritas deverão atualizar seus e-mails e telefones de contato em seus perfis na Secretaria 
Acadêmica Virtual (SAV) e no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA). 
5. CRONOGRAMA E PROGRAMAÇÃO 

ENCONTRO DE JUÍZES CORREGEDORES E CORREGEDORAS PERMANENTES E A CORREGEDORIA GERAL DA 
JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS - ENCOPE 

PAINEL I 

Dia 2 de 
setembro de 
2021 

Das 8h30 
às 9h 

Este momento será destinado aos alunos e às alunas no Portal Esmat esmat.tjto.jus.br), para 
acessar a Secretaria Acadêmica Virtual (SAV) e registrar sua frequência e participação das 
atividades previstas no Evento 

Das 9h às 
9h45 

Abertura do Evento 
Pronunciamento das autoridades 
Desembargadora Etelvina Maria Sampaio Felipe 
Corregedora Geral de Justiça do Estado do Tocantins 
 Ministra Maria Thereza de Assis Moura, 
Corregedora Nacional da Justiça 
 Desembargador João Rigo Guimarães 
Presidente do Tribunal de Justiça do Tocantins 

Das 9h45 
às 10h 

Vídeo Institucional da CGJUS-TO 

Das 10h Palestra Magna “Planejamento e Gestão do Poder Judiciário” 
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às 11h  Palestrante: Doutor Jose Mauricio Conti 
Professor de Direito Financeiro da Faculdade de Direito da USP. 

Das 11h 
às 12h 

Cerimônia de entrega do Prêmio Gestão Judiciária Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira 

Das 12h 
às 14h 

INTERVALO 

Das 14h 
às 18h30 

Reunião da Corregedora-Geral da Justiça com os Juízes e Juízas, Corregedores e Corregedoras 
Permanentes do Estado do Tocantins. 

Das 18h30 Encerramento das Atividades 

Carga Horária do Painel I 8 horas-aula 

  

PAINEL II 

Dia 3 de 
setembro de 
2021 
  

Das 9h às 
10h 

Tema 1: "Gestão Cartorária" e "Papel e dilemas do juiz corregedor permanente"  
 Palestrante: Juiz Federal Carlos Haddad 
Tribunal Regional Federal da Primeira Região e Professor do Instituto AJA 

Das 10h 
às 10h30 

Interatividade dos participantes com os palestrantes por meio das perguntas feitas pelo chat 

Coordenador de Mesa: Juiz José Eustáquio de Melo Júnior 
                                        Tribunal de Justiça do Tocantins 

Das 10h30 
às 11h30 

Tema 2: Atividade Correcional e Pós Correcional 
Palestrantes: Desembargadora Etelvina Maria Sampaio Felipe 
                    Corregedora-Geral da Justiça do Estado do Tocantins 
                      Juíza Rosa Maria Rodrigues Gazire Rossi 
                     Juíza Auxiliar da CGJUS 
                      Mestre Lilian Carvalho Lopes 
                      Coordenadora de Planejamento e Aprimoramento 1ª Instância 

Das 11h30 
às 12h 

Interatividade dos participantes com os palestrantes por meio das perguntas feitas pelo chat 

Coordenador de Mesa: Juiz Cledson José Dias Nunes 
                                        Tribunal de Justiça do Tocantins 

Das 12h 
às 14h 

INTERVALO 

Das 14h 
às 15h 

Tema 3: Lei Geral de Proteção de Dados e os Serviços Extrajudiciais e Prestação de Contas 
dos Interinos 
 Palestrante: Juiz Vitor Frederico Kümpel 
                 Tribunal de Justiça de São Paulo 

Das 15h 
às 15h30 

Interatividade dos participantes com os palestrantes por meio das perguntas feitas pelo chat 

Coordenadora de Mesa: Juíza Flávia Afini Bovo 
                                          Diretora do Foro e Corregedora Permanente da Comarca de Palmas 

Das 15h30 
às 16h30 

Tema 4: Desmistificando o PJeCor 
  
Palestrante: Patric Silva Guimarães  
                     Analista judiciário do TJBA 

Das 16h30 
às 17h 

Interatividade dos participantes com os palestrantes por meio das perguntas feitas pelo chat 

Coordenador de Mesa: Juiz Wellington Magalhães 
                                        Tribunal de Justiça do Tocantins 

Das 17h 
às 18h 

Elaboração e Assinatura da Carta e Ata do 1º Encontro 
Juízes Auxiliares da CGJUS 

 Das 18h Encerramento 

  

Carga Horária do Painel II 8 horas-aula 
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CARGA HORÁRIA TOTAL 
DO EVENTO 

16 horas-aula 

  

  

5.1 PROFESSORES 

5.1.1 

Nome José Maurício Conti 

Síntese 
do 
Currículo 

Possui Graduação em Direito pela Universidade de São Paulo (1989), Graduação em Economia pela Universidade 
de São Paulo (1989), Mestrado em Direito pela Universidade de São Paulo (1995), Doutorado em Direito pela 
Universidade de São Paulo (2000) e Livre-docência pela Universidade de São Paulo (2005). Atualmente é Professor 
Associado III da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Tem experiência na área de Direito, com 
ênfase em Direito Financeiro, atuando principalmente nos seguintes temas: Direito Financeiro, Federalismo Fiscal, 
Orçamentos Públicos, Fiscalização financeira a orçamentária, Tribunais de Contas, Dívida Pública e 
Responsabilidade Fiscal. Fundador dos Grupos de Pesquisa: 1. Orçamentos Públicos: planejamento, gestão e 
fiscalização e 2. Federalismo Fiscal na Faculdade de Direito da USP. 

 5.1.2 

Nome Carlos Henrique Borlido Haddad 

Síntese do 
Currículo 

Possui graduação em Direito pela Faculdade de Direito da UFMG (1995), mestrado (1999) e doutorado (2003) em 
Ciências Penais pela Universidade de Michigan, Estados Unidos. Atualmente é Juiz Federal - Justiça Federal 
Seção Judiciária de Minas Gerais - e Professor Adjunto da Faculdade de Direito da UFMG. Tem experiência na 
área de Direito com ênfase em Direito e Processo Penal. Atua também nas áreas de Administração da Justiça, 
com enfoque em técnicas de aceleração processual e gestão de processos, e de Formação de Juízes, certificado 
pela École Nationale de La Magistrature, França. 

5.1.3   

Nome Rosa Maria Rodrigues Gazire Rossi   

Síntese do 
Currículo 

Mestranda em Prestação Jurisdicional e Direitos HumanosUFT/ESMAT Síntese do Currículo: Bacharel em Direito 
pela PUC/MG em junho/1999. Especialista em Direito Público: Constitucional e Administrativo, e Teoria da 
Decisão Judicial. Mestranda em Prestação Jurisdicional e Direitos Humanos- UFT. Magistrada tocantinense 
desde 15/05/2002, tendo assumido a gestão de precatórios do TJTO e integrado a Câmara Nacional de Gestores 
de Precatórios no biênio 2019/2021 Juíza auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça do TJTO (2021/2023).. 

  

5.1.4   

Nome Vitor Frederico Kümpel   

Síntese do 
Currículo 

Possui graduação em Direito pela Universidade de São Paulo (1991), doutorado em Direito pela Universidade de 
São Paulo (2003) e é Livre Docente em Direito Notarial e Registral também pela Universidade de São Paulo 
(2020). Atualmente é juiz de direito titular II - Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, professor da 
Faculdade de Direito Damásio de Jesus. Tem experiência na área de Direito, com ênfase em Direito Civil, 
Notarial e Registral. 

  

5.1.5   

Nome Patric Silva Guimarães   

Síntese do 
Currículo 

Analista Judiciário do TJBA (desde 04/2006). Supervisor da Corregedoria das Comarcas do Interior (desde 
04/2014). Coordenador do Núcleo Extrajudicial das Corregedorias (08/2020 a 08/2021). Integrante do Grupo de 
Implantação do PJeCor no TJBA. Pós-graduado em Direito Público pela Faculdade Legale (12/2020). Pós-
graduado em Processo Administrativo Disciplinar e Sindicância pela Faculdade UniBF (10/2019). Pós-graduado 
em Direito Eleitoral pela Faculdade Baiana de Direito (04/2017). Pós-graduado em Direito Constitucional pela 
AVM – Faculdade Integrada (09/2014). Pós-graduado em Consultoria e Gestão de Pessoas pela Faculdade 
Integrada da Bahia – FIB (01/2004). Graduado em Direito pela Unifass (08/2019). Graduado em Administração 
pela Universidade Tiradentes UNIT (08/2002). Instrutor Interno do TJBA por meio de curso realizado pela 
UNICORP (2019). 

  

5.1.6 

Nome Lilian Carvalho Lopes 

Síntese do 
Currículo 

Mestra em Prestação Jurisdicional e Direitos Humanos, na Universidade Federal do Tocantins e Escola Superior 
da Magistratura Tocantinense em parceria com a Universidade Federal do Tocantins - Turma V. Graduada em 
Direito, pela Faculdade Serra do Carmo, 2014. Servidora efetiva do Tribunal de Justiça do Tocantins, com cargo 
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efetivo de Auxiliar Judiciária de 2ª Instância. Professora do curso de Movimentação Processual no sistema e-Proc, 
Turma 2017/2018. Atualmente lotada na Corregedoria-Geral da Justiça e está investida no cargo de Coordenadora 
da Coordenadoria de Correição, Planejamento e Aprimoramento da Primeira Instância. 

  

 Palmas – TO, 31 de agosto de 2021 
  

Desembargador MARCO VILLAS BOAS 
Diretor Geral da Esmat 

  
 

EDITAL nº 076, de 2021 – SEI Nº 21.0.000017684-0 
   
O diretor geral da Escola Superior da Magistratura Tocantinense (ESMAT), no uso de suas atribuições, RETIFICA EDITAL nº 
051, de 2021 – SEI Nº 21.0.000017680-7, publicado no Diário da Justiça nº 5004, do dia 19 de julho de 2021, pp. 104-108, 
prorrogando o período de realização do curso Eproc Nacional 2021: atualização das ferramentas e suas aplicações no 2º 
Grau – Turmas I e II, até o dia 15 de setembro de 2021. 
Palmas – TO, 31 de agosto de 2021 
  

Desembargador MARCO VILLAS BOAS 
Diretor Geral da Esmat 

 

Portarias 
 

PORTARIA No 18, de 2021 – SEI nº º 21.0.000006604-1 
  
O Excelentíssimo Senhor Desembargador MARCO VILLAS BOAS, diretor geral da Escola Superior da Magistratura 
Tocantinense (ESMAT), no uso das atribuições que a Resolução no 076, de 2014, lhe confere e,  
  
CONSIDERANDO a necessidade de instituir encontros anuais de juízes e juízas, corregedores e corregedoras 
permanentes, e a Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Tocantins, capacitando-os sobre temas relevantes para a 
consolidação e aperfeiçoamento das atividades correcionais; 
CONSIDERANDO a importância do intercâmbio de boas práticas e a proposição de soluções atinentes à competência 
correcional bem como às Metas 22 e 23 do Plano de Gestão desta Corregedoria Geral da Justiça, nos termos da Portaria nº 
742/2021  
R E S O L V E 
Art. 1º Designar a Desembargadora ETELVINA MARIA FELIPE SAMPAIO e os juízes RONICLAY ALVES DE 
MORAIS e ROSA MARIA RODRIGUES GAZIRE ROSSI, sem prejuízo de suas funções, como coordenadores do 
evento Encontro de juízes e juízas corregedoras permanentes, e a Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Tocantins – 
ENCOPE –, a ser promovido pela Escola Superior da Magistratura Tocantinense (ESMAT). 
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 
  
Palmas – TO, 31 de agosto de 2021 
  

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

PRESIDENTE  
Des. JOÃO RIGO GUIMARÃES 
 

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

 

CHEFE DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA 
KÊNIA CRISTINA DE OLIVEIRA 
 

VICE-PRESIDENTE 
Des. PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO 
 

CORREGEDOR-GERAL DA JUSTIÇA 
Desª. ETELVINA MARIA SAMPAIO FELIPE 
 

JUIZ (A) AUXILIAR DA CORREGEDORIA 
 

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

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

 

Juíz JOSÉ RIBAMAR MENDES JÚNIOR - JUIZ CONVOCADO 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Des. MARCO VILLAS BOAS (Vogal) 
 

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

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

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

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

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

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

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

Des. MARCO VILLAS BOAS (Vogal) 
 

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

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

 

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

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

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

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

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

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

Des. HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO (Membro) 
 

Secretária: RITA DE CÁCIA ABREU DE AGUIAR  

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

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

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

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

Desª. ÂNGELA MARIA R .PRUDENTE (Suplente) 
 

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

Des. EURÍPEDES LAMOUNIER 
Des. PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO 

Des. ADOLFO AMARO MENDES (Suplente) 
 

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

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

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

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

OUVIDORIA  
Des. HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO 

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

ANA BEATRIZ DE O. PRETTO 
 

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

DIRETORIAS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
 

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

 

Divisão Diário da Justiça 
JOANA P. AMARAL NETA 

Chefe de Serviço 
 

DIÓGENES MIRANDA TEIXEIRA 
Técnico Judiciário  

 

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

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

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

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