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SEÇÃO JUDICIAL 

1ª CÂMARA CRIMINAL 
SECRETÁRIO: WANDELBERTE RODRIGUES OLIVEIRA 

Pautas 
  

PAUTA DE SESSÃO JUDICIAL VIRTUAL Nº 17/2021 
17ª SESSÃO ORDINÁRIA JUDICIAL VIRTUAL 

  
Serão julgados pela 1ª Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, em Palmas, em 
conformidade com o Regimento Interno e  Resoluções n° 7-PRESIDÊNCIA/ASPRE (DJ 4699, pág. 54, de 18/3/2020) e n° 13-
PRESIDÊNCIA/ASPRE (DJ 4756, pág. 54/55, de 22/6/2020), em sua 17ª Sessão Ordinária de Julgamento Virtual da 1ª 
Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins convocada no Diário da Justiça nº 5039, página 2, 
10/9/2021, com data de início no dia 28/9/2021, às 00h e término no dia 4/10/2021, às 23h59 ou nas sessões posteriores, os 
feitos abaixo relacionados. Será admitida a sustentação oral quando requerida até 24 horas antes do início da sessão. As 
sustentações orais serão realizadas por videoconferência no dia 28/9/2021 a partir das 14h e término no mesmo dia. 
Cabe ao representante judicial com capacidade postulatória informar o número do telefone, com WhatsApp e conta de correio 
eletrônico, para que seja enviado o link de acesso à sessão, em até 24 (vinte e quatro) horas antes da sessão. Se optar pela 
gravação da sustentação oral em mídia digital, deverá enviá-la à secretaria da câmara, aos Advogados ex-adversos e ao 
membro do Ministério Público, quando oficiar no feito, até 24 horas antes da abertura da sessão de julgamento, por meio de 
correio eletrônico. 
O representante processual, com capacidade postulatória para a realização da sustentação oral, deverá providenciar os meios 
necessários, nesses compreendendo o hardware (computador ou aparelho celular e periféricos de áudio e vídeo), o software, 
bem como acesso à rede de internet com velocidade suficiente para participar da sessão em tempo real e realizarem as suas 
sustentações orais. 
Aberta a sessão virtual, o advogado deve aguardar que o processo a ser julgado seja anunciado e apregoado para que possa 
entrar no ambiente virtual de videoconferência. 
Após o presidente anunciar e apregoar os autos, o advogado terá o prazo de 2 (dois) minutos para acessar o ambiente virtual de 
videoconferência. 
Em caso de o representante judicial da parte requerer a sustentação oral e deixar de comparecer virtualmente sem justificativa 
plausível ou de remeter a respectiva mídia, o processo será julgado na sessão virtual, sem sustentação oral. 
Somente será permitida a permanência no ambiente virtual do advogado que for realizar a sustentação oral do processo 
apregoado. Nesse sentido, será retirado do ambiente virtual, pelo Secretário da Câmara, qualquer usuário que não esteja 
vinculado ao julgamento do processo apregoado. 
Os processos retirados de julgamento com vista, retornaram para julgamento na próxima sessão de julgamento. 
O acompanhamento da sessão virtual se dará através do sítio eletrônico do site do Tribunal de Justiça do Tocantins 
(www.tjto.jus.br), bem como no canal do Tribunal de Justiça do Tocantins no YouTube 
(https://www.youtube.com/channel/UCwYSFLBgmduVJ9wAwK9xuBg). 
  

FEITO(S) DO DIA 
  
1-Apelação Criminal N° 0000022-42.2021.8.27.2735. 
RELATOR:                           DESEMBARGADOR MARCO VILLAS BOAS. 
APELANTE:                        B. P. B..  
DEFENSORA PÚBLICA:  ESTELLAMARIS POSTAL. 
APELADO:                           MINISTÉRIO PÚBLICO. 
JUIZ SENTENCIANTE:     JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE PIUM. 
COLEGIADO:                      1ª TURMA JULGADORA. 
  
2-Recurso em Sentido Estrito N° 0010033-41.2021.8.27.2700. 
RELATOR:                           DESEMBARGADOR MARCO VILLAS BOAS. 
RECORRENTE:                  MINISTÉRIO PÚBLICO. 
RECORRIDO:                      LUANA PEREIRA BRITO. 
DEFENSORA PÚBLICA:  ESTELLAMARIS POSTAL. 
JUIZ SENTENCIANTE:     JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DE GURUPI. 
COLEGIADO:                      1ª TURMA JULGADORA 
  
3-Recurso em Sentido Estrito N° 0010274-15.2021.8.27.2700. 
RELATOR:                           DESEMBARGADOR MARCO VILLAS BOAS. 
RECORRENTE:                  MINISTÉRIO PÚBLICO. 
RECORRIDO:                      ALLYSTER KARIELLY DIAS FERREIRA. 
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DEFENSORA PÚBLICA:  ESTELLAMARIS POSTAL. 
JUIZ SENTENCIANTE:     JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE AURORA DO TOCANTINS. 
COLEGIADO:                      1ª TURMA JULGADORA 
  
4-RECURSO EM SENTIDO ESTRITO N° 0007931-46.2021.8.27.2700. 
RELATOR:                           DESEMBARGADOR MARCO VILLAS BOAS. 
RECORRENTE:                  JOSENILTON CARDOSO DOS SANTOS.  
DEFENSOR PÚBLICO:    ESTELLAMARIS POSTAL. 
RECORRIDO:                      MINISTÉRIO PÚBLICO. 
JUIZ SENTENCIANTE:     JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA. 
COLEGIADO:                      1ª TURMA JULGADORA. 
  
5-Apelação Criminal Nº 0006148-14.2020.8.27.2713. 
RELATOR:                           DESEMBARGADOR MARCO VILLAS BOAS. 
APELANTE:                        MARCOS VINÍCIUS DOS SANTOS COSTA. 
ADVOGADO:                     BERNARDINO COSOBECK DA COSTA. 
APELANTE:                              ROMÁRIO MACIEL DA SILVA 
DEFENSORIA PÚBLICA: ESTELLAMARIS POSTAL 
APELADO:                           MINISTÉRIO PÚBLICO. 
JUIZ SENTENCIANTE:     JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE COLINAS DO TOCANTINS. 
COLEGIADO:                      1ª TURMA JULGADORA 
  
6-Apelação Criminal N° 0002103-03.2020.8.27.2701. 
RELATOR:                           DESEMBARGADOR MARCO VILLAS BOAS. 
APELANTE:                        PAULO CESAR ALVES BRAGA.  
DEFENSORA PÚBLICA:  ESTELLAMARIS POSTAL. 
APELADO:                           MINISTÉRIO PÚBLICO. 
JUIZ SENTENCIANTE:     JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE ALMAS. 
COLEGIADO:                      1ª TURMA JULGADORA 
  
7-Apelação Criminal N° 0005489-82.2019.8.27.2731. 
RELATOR:                           DESEMBARGADOR MARCO VILLAS BOAS.  
APELANTE:                        ALBERTO GEOFRE WANDERLEY FILHO.  
ADVOGADOS:                  ALBERTO GEOFRE WANDERLEY FILHO E ALBERTO GEOFRE WANDERLEY NETO. 
APELADO:                           LEÃO LOPES JUNIOR. 
ADVOGADOS:                    JULIANO LOPES DA LUZ E JOSÉ PEDRO DA SILVA. 
APELADO:                           MINISTÉRIO PÚBLICO. 
JUIZ SENTENCIANTE:     JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE PARAÍSO DO TOCANTINS. 
COLEGIADO:                      1ª TURMA JULGADORA 
  
8-Apelação Criminal N° 0014296-39.2020.8.27.2737. 
RELATOR:                           DESEMBARGADOR MARCO VILLAS BOAS. 
APELANTE:                        CESAR ARAUJO LIMA DA SILVA.  
DEFENSORA PÚBLICA:  ESTELLAMARIS POSTAL. 
APELADO:                           MINISTÉRIO PÚBLICO. 
JUIZ SENTENCIANTE:     JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DE PORTO NACIONAL. 
COLEGIADO:                      1ª TURMA JULGADORA 
  
9-Apelação Criminal N° 0000493-63.2018.8.27.2735. 
RELATOR:                           DESEMBARGADOR MARCO VILLAS BOAS. 
APELANTE:                         L. B. L. 
ADVOGADO:                       MARCELO MÁRCIO DA SILVA. 
APELADO:                           MINISTÉRIO PÚBLICO. 
JUIZ SENTENCIANTE:     JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE PIUM. 
COLEGIADO:                      1ª TURMA JULGADORA. 
  
10-Apelação Criminal N° 0001941-08.2021.8.27.2722. 
RELATOR:                           DESEMBARGADOR MARCO VILLAS BOAS. 
APELANTE:                        LUCIANO SILVA DE OLIVEIRA.  
DEFENSOR PÚBLICO:    ESTELLAMARIS POSTAL. 
APELADO:                           MINISTÉRIO PÚBLICO. 
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JUIZ SENTENCIANTE:     JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE GURUPI. 
COLEGIADO:                      1ª TURMA JULGADORA. 
  
11-Apelação Criminal N° 0000014-68.2021.8.27.2734. 
RELATOR:                           DESEMBARGADOR MARCO VILLAS BOAS. 
APELANTE:                        E. M. P..  
DEFENSORA PÚBLICA:  ESTELLAMARIS POSTAL. 
APELADO:                           MINISTÉRIO PÚBLICO. 
JUIZ SENTENCIANTE:     JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE PEIXE. 
COLEGIADO:                      1ª TURMA JULGADORA 
  
12-Apelação Criminal N° 0000967-41.2021.8.27.2731. 
RELATOR:                           DESEMBARGADOR MARCO VILLAS BOAS. 
APELANTE:                        RARIEL NERES DE OLIVEIRA.  
DEFENSORA PÚBLICA:  ESTELLAMARIS POSTAL. 
APELADO:                           MINISTÉRIO PÚBLICO. 
JUIZ SENTENCIANTE:     JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE PARAÍSO DO TOCANTINS. 
COLEGIADO:                      1ª TURMA JULGADORA 
  
13-embargos dedeclaração na Apelação Criminal N° 0003217-33.2019.8.27.2726. 
RELATORA:                        DESEMBARGADORA ANGELA MARIA RIBEIRO PRUDENTE 
EMBARGANTE:                 G. C. D. C. 
ADVOGADO:                       FABRICIO DA FONSECA FERREIRA 
EMBARGADO:                    MINISTÉRIO PÚBLICO. 
REFERENTE:                     ACÓRDÃO DE EVENTO 31. 
COLEGIADO:                      2ª TURMA JULGADORA 
  
14-Apelação Criminal N° 0005842-88.2020.8.27.2731. 
RELATOR:                           DESEMBARGADORA ÂNGELA PRUDENTE. 
APELANTE:                        LUCAS BRENNO MACIEL MACEDO.  
DEFENSORA PÚBLICA:  ESTELLAMARIS POSTAL. 
APELADO:                           MINISTÉRIO PÚBLICO. 
JUIZ SENTENCIANTE:     JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE PARAÍSO DO TOCANTINS. 
COLEGIADO:                      2ª TURMA JULGADORA 
  
15-Apelação Criminal N° 0005876-63.2020.8.27.2731. 
RELATORA:                        DESEMBARGADORA ANGELA MARIA RIBEIRO PRUDENTE 
APELANTE:                        BRUNO DA SILVA ROCHA.  
DEFENSORA PÚBLICA:  ESTELLAMARIS POSTAL. 
APELADO:                           MINISTÉRIO PÚBLICO.  
JUIZ SENTENCIANTE:     JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE PARAÍSO DO TOCANTINS. 
COLEGIADO:                      2ª TURMA JULGADORA 
  
16-Apelação Criminal N° 0000843-13.2019.8.27.2704. 
RELATORA:                        DESEMBARGADORA ANGELA MARIA RIBEIRO PRUDENTE 
APELANTE:                        CLEUDI MOURA RODRIGUES.  
DEFENSORA PÚBLICA:  ESTELLAMARIS POSTAL. 
APELADO:                           MINISTÉRIO PÚBLICO.  
JUIZ SENTENCIANTE:     JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE ARAGUACEMA. 
COLEGIADO:                      2ª TURMA JULGADORA 
  
17-Apelação Criminal N° 0005303-55.2020.8.27.2721. 
RELATORA:                        DESEMBARGADORA ANGELA MARIA RIBEIRO PRUDENTE 
APELANTES:                      JOHN GLENO MORAIS DOS SANTOS E SIRLENE CARDOSO SIQUEIRA.  
DEFENSORA PÚBLICA:  ESTELLAMARIS POSTAL. 
APELADO:                           MINISTÉRIO PÚBLICO. 
JUIZ SENTENCIANTE:     JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAÍ. 
COLEGIADO:                      2ª TURMA JULGADORA 
  
18-Apelação Criminal N° 0004695-25.2018.8.27.2722. 
RELATORA:                        DESEMBARGADORA ANGELA MARIA RIBEIRO PRUDENTE 
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APELANTE:                        A. R. D. S.  
DEFENSOR PÚBLICO:    JOSÉ ALVES MACIEL. 
APELADO:                           MINISTÉRIO PÚBLICO. 
JUIZ SENTENCIANTE:     JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE GURUPI. 
COLEGIADO:                      2ª TURMA JULGADORA 
  
19-Apelação Criminal N° 0002390-56.2018.8.27.2726. 
RELATOR:                           JUIZ JOCY GOMES DE ALMEIDA. 
APELANTE:                        R. M. C..  
ADVOGADO:                       RAFAEL COELHO GAMA. 
APELADO:                           MINISTÉRIO PÚBLICO. 
JUIZ SENTENCIANTE:     JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE MIRANORTE. 
COLEGIADO:                      3ª TURMA JULGADORA 
  
20-Recurso em Sentido Estrito N° 0009017-52.2021.8.27.2700 . 
RELATOR:                           JUIZ JOCY GOMES DE ALMEIDA 
RECORRENTE:                  MINISTÉRIO PÚBLICO.  
RECORRIDO:                      JOÃO CARLOS DA COSTA RODRIGUES. 
DEFENSOR PÚBLICO:    JOSÉ ALVES MACIEL. 
JUIZ SENTENCIANTE:     JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE PARAÍSO DO TOCANTINS. 
COLEGIADO:                      3ª TURMA JULGADORA 
  
21-Apelação Criminal N° 0002495-65.2020.8.27.2725. 
RELATOR:                           JUIZ JOCY GOMES DE ALMEIDA 
APELANTE:                        BRUNO RENDERSON ALVES LUZ. 
DEFENSORA PÚBLICA:  ESTELLAMARIS POSTAL. 
APELADO:                           MINISTÉRIO PÚBLICO. 
JUIZ SENTENCIANTE:     JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS. 
COLEGIADO:                      3ª TURMA JULGADORA 
  
22-Apelação Criminal N° 0003396-83.2018.8.27.2731. 
RELATOR:                           JUIZ JOCY GOMES DE ALMEIDA. 
APELANTE:                        JANIELEN ROCHA MARTINS.  
DEFENSORA PÚBLICA:  ESTELLAMARIS POSTAL. 
APELADO:                           MINISTÉRIO PÚBLICO. 
JUIZ SENTENCIANTE:     JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE PARAÍSO DO TOCANTINS. 
COLEGIADO:                      3ª TURMA JULGADORA 
  
23-Apelação Criminal N° 0002225-16.2021.8.27.2722. 
RELATOR:                           JUIZ JOCY GOMES DE ALMEIDA. 
APELANTE:                        FERNANDO BERCHOR DA SILVA.  
DEFENSORA PÚBLICA:  ESTELLAMARIS POSTAL. 
APELADO:                           MINISTÉRIO PÚBLICO. 
JUIZ SENTENCIANTE:     JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DE GURUPI. 
COLEGIADO:                      3ª TURMA JULGADORA 
  
24-AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL N° 0008921-37.2021.8.27.2700. 
RELATOR:                           DESEMBARGADOR EURÍPEDES LAMOUNIER. 
AGRAVANTE:                     CARLOS HENRIQUE DA SILVA BATISTA.  
ADVOGADO:                       BARCELOS DOS SANTOS FILHO. 
APELADO:                           MINISTÉRIO PÚBLICO. 
JUIZ SENTENCIANTE:     JUIZ DE DIREITO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DE GURUPI. 
COLEGIADO:                      4ª TURMA JULGADORA 
  
25-AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL N° 0009678-31.2021.8.27.2700. 
RELATOR:                           DESEMBARGADOR EURÍPEDES LAMOUNIER. 
AGRAVANTE:                     MINISTÉRIO PÚBLICO. 
AGRAVADO:                       JOELSO CARVALHO SANTOS. 
DEFENSORIA PÚBLICA: ESTELLAMARIS POSTAL 
JUIZ SENTENCIANTE:     JUIZ DE DIREITO DA 4ª VARA CRIMINAL DE PALMAS 
COLEGIADO:                      4ª TURMA JULGADORA 
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26-Apelação Criminal N° 5008695-56.2013.8.27.2722. 
RELATOR:                           DESEMBARGADOR EURÍPEDES LAMOUNIER 
APELANTE:                        MINISTÉRIO PÚBLICO. 
APELADO:                           EZEMI NUNES MOREIRA. 
DEFENSOR PÚBLICO:    JOSÉ ALVES MACIEL. 
JUIZ SENTENCIANTE:     JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE GURUPI. 
COLEGIADO:                      4ª TURMA JULGADORA 
  
27-Apelação Criminal N° 0013786-84.2019.8.27.2729. 
RELATOR:                           DESEMBARGADOR EURÍPEDES LAMOUNIER 
APELANTE:                        WASHINGTON RAFAEL DOS SANTOS.  
DEFENSORA PÚBLICA:  ESTELLAMARIS POSTAL. 
APELADO:                           MINISTÉRIO PÚBLICO. 
JUIZ SENTENCIANTE:     JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DE PALMAS. 
COLEGIADO:                      4ª TURMA JULGADORA 
  
28-Apelação Criminal N° 0020677-87.2020.8.27.2729. 
RELATOR:                           DESEMBARGADOR EURÍPEDES LAMOUNIER 
APELANTE:                        CARLOS GERMANO ALMEIDA DOS SANTOS.  
DEFENSORA PÚBLICA:  ESTELLAMARIS POSTAL. 
APELADO:                           MINISTÉRIO PÚBLICO. 
JUIZ SENTENCIANTE:     JUIZ DE DIREITO DA 4ª VARA CRIMINAL DE PALMAS. 
COLEGIADO:                      4ª TURMA JULGADORA 
  
29-Apelação Criminal N° 0003346-08.2018.8.27.2715. 
RELATOR:                           DESEMBARGADOR EURÍPEDES LAMOUNIER 
APELANTE:                        OSIEL ALVES PEREIRA. 
ADVOGADO:                       FLÁSIO VIEIRA ARAÚJO. 
APELADO:                           MINISTÉRIO PÚBLICO. 
JUIZ SENTENCIANTE:     JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE CRISTALÂNDIA. 
COLEGIADO:                      4ª TURMA JULGADORA 
  
30-Apelação Criminal N° 0018881-33.2020.8.27.2706. 
RELATOR:                           DESEMBARGADOR ADOLFO AMARO MENDES. 
APELANTE:                        MARIA CECILIA FERREIRA DE SOUSA.  
ADVOGADOS:                    JOSE OZIRES CARNEIRO MOREIRA, MARCOS ARRUDA ESPÍNDOLA, FERNANDO DE SOUSA 
TAVARES E LUCAS DOS SANTOS SILVA. 
APELADO:                           MINISTÉRIO PÚBLICO. 
JUIZ SENTENCIANTE:     JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DE ARAGUAÍNA. 
COLEGIADO:                      5ª TURMA JULGADORA 
  
31-RECURSO EM SENTIDO ESTRITO N° 0010594-65.2021.8.27.2700. 
RELATOR:                           DESEMBARGADOR ADOLFO AMARO MENDES 
RECORRENTE:                  MARCOS ROGERIO RODRIGUES SOBRINHO. 
ADVOGADOS:                    BRANDO DE OLIVEIRA VILAS BOAS E LUCAS SILVA DE PAIVA. 
RECORRIDO:                      MINISTÉRIO PÚBLICO. 
JUIZ SENTENCIANTE:     JUIZ DE DIREITO DA VARA ESPECIALIZADA NO COMBATE À VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER E 
CRIMES DOLOSOS CONTRA A VIDA DE GURUPI. 
COLEGIADO:                      5ª TURMA JULGADORA 
  
32-Apelação Criminal N° 0003353-66.2019.8.27.2714. 
RELATOR:                           DESEMBARGADOR ADOLFO AMARO MENDES 
APELANTE:                        MINISTÉRIO PÚBLICO. 
APELADOS:                        CLÁUDIA SOUSA PACHECO. 
DEFENSORA PÚBLICA:  ESTELLAMARIS POSTAL. 
JUIZ SENTENCIANTE:     JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE COLMÉIA. 
COLEGIADO:                      5ª TURMA JULGADORA 
  
33-Apelação Criminal N° 0001139-36.2019.8.27.2736. 
RELATOR:                           DESEMBARGADOR ADOLFO AMARO MENDES 
APELANTE:                        L. P. C..  
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DEFENSORIA PÚBLICA: ESTELLAMARIS POSTAL. 
APELADO:                           MINISTÉRIO PÚBLICO. 
JUIZ SENTENCIANTE:     JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE PONTE ALTA. 
COLEGIADO:                      5ª TURMA JULGADORA 
  
34-Apelação Criminal N° 0000315-62.2019.8.27.2741. 
RELATOR:                           DESEMBARGADOR ADOLFO AMARO MENDES 
APELANTE:                        L. C. D. S.. 
DEFENSORA PÚBLICA:  ESTELLAMARIS POSTAL. 
APELADO:                           MINISTÉRIO PÚBLICO. 
JUIZ SENTENCIANTE:     JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE WANDERLÂNDIA. 
COLEGIADO:                      5ª TURMA JULGADORA 
  
35-Apelação Criminal N° 0001609-14.2021.8.27.2731. 
RELATOR:                           DESEMBARGADOR ADOLFO AMARO MENDES 
APELANTE:                        PAULO SEMBASKI BARRETO.  
ADVOGADO:                    JOSE LUCIO CARNEIRO VIEIRA. 
APELADO:                           MINISTÉRIO PÚBLICO. 
JUIZ SENTENCIANTE:     JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE PARAÍSO DO TOCANTINS. 
COLEGIADO:                      5ª TURMA JULGADORA 
  
36-Apelação Criminal N° 5000068-37.2007.8.27.2734. 
RELATOR:                           DESEMBARGADOR ADOLFO AMARO MENDES 
APELANTE:                        ELIELSON PEREIRA RODRIGUES.  
ADVOGADO:                       ALLYSON ARAUJO MENEZES. 
APELADO:                           MINISTÉRIO PÚBLICO. 
JUIZ SENTENCIANTE:     JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL PEIXE. 
COLEGIADO:                      5ª TURMA JULGADORA 
  
37-Apelação Criminal N° 0024403-69.2020.8.27.2729. 
RELATOR:                           DESEMBARGADOR ADOLFO AMARO MENDES 
APELANTES:                      MATHEUS FERNANDES DA SILVA ALVES E PEDRO HENRIQUE DE SOUZA LOBO. 
DEFENSORA PÚBLICA:  ESTELLAMARIS POSTAL. 
APELANTE:                        MARLON HENRIQUE RODRIGUES OLIVEIRA. 
ADVOGADA:                       ENELÚCIA VIEIRA DE SOUSA. 
APELADO:                           MINISTÉRIO PÚBLICO. 
JUIZ SENTENCIANTE:     JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE PALMAS. 
COLEGIADO:                      5ª TURMA JULGADORA 
  
38-Apelação Criminal N° 0007635-62.2020.8.27.2731. 
RELATOR:                           DESEMBARGADOR ADOLFO AMARO MENDES 
APELANTE:                        EDUARDO LISBOA ALVES. 
DEFENSORA PÚBLICA:  ESTELLAMARIS POSTAL. 
APELADO:                           MINISTÉRIO PÚBLICO. 
JUIZ SENTENCIANTE:     JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE PARAÍSO DO TOCANTINS. 
COLEGIADO:                      5ª TURMA JULGADORA 
  
39-Apelação Criminal N° 0002431-17.2017.8.27.2707. 
RELATOR:                           DESEMBARGADOR ADOLFO AMARO MENDES. 
APELANTE:                        HELAILSON DA SILVA LIMA.  
DEFENSORA PÚBLICA:  ESTELLAMARIS POSTAL. 
APELADO:                           MINISTÉRIO PÚBLICO. 
JUIZ SENTENCIANTE:     JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE ARAGUATINS. 
COLEGIADO:                      5ª TURMA JULGADORA 
  

  
WANDELBERTE RODRIGUES DE OLIVEIRA 

Secretário da 1ª Câmara Criminal 
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1º GRAU DE JURISDIÇÃO 
ARAGUAINA 

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, Nº0000313-71.2017.8.27.2706, Chave nº 579470738017, proposta 
por UNITPAC – CENTRO UNIVERSITÁRIO TOCANTINENSE ANTÔNIO CARLOS, Instituição de Ensino Superior mantida pelo 
ITPAC – INSTITUTO TOCANTINENSE PRESIDENTE ANTÔNIO CARLOS S.A., já qualificado, e JOSUÉ PEREIRA DE AMORIM 
em desfavor de E. L. CURVO  REPRESENTAÇÕES – ME (REMAP REPRESENTAÇÕES), sendo o presente Edital para 
INTIMAR o executado   E. L. CURVO   REPRESENTAÇÕES – ME (REMAP REPRESENTAÇÕES), pessoa jurídica de direito 
privado, inscrita no CNPJ/MF n.° 21.317.262/0001-54, na pessoa do seu representante legal,da penhora online no valor de R$ 
8.485,80(oito mil, quatrocentos e oitenta e cinco reais e oitenta centavos), para, querendo, se manifestar no prazo de 15(quinze) 
dias. Tudo em conformidade com o despacho a seguir transcrito: "Ante a busca positiva de bloqueio de valores, intime-se o 
executado, via edital, sobre a penhora online. Prazo 30 dias.Ainda, intime-se a Defensoria Pública para manifestar-se sobre a 
penhora. Prazo 30 dias.Após, dê-se vista ao exequente. Prazo 15 dias.Cumpra-se."(Ass) 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 nove dias do mês de setembro do ano de 
dois mil e vinte um(09/09/2021).Eu, Keila Lopes, Servidora do Judiciário, que digitei.(Ass) ALVARO NASCIMENTO CUNHA -Juiz 
de Direito. 
 
 EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 DIAS 
O Senhor ALVARO NASCIMENTO CUNHA , MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível desta Comarca 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 os autos de AÇÃO MONITÓRIA, de Nº 5010576-53.2012.8.27.2706, proposta por 
DISTRIBUIDORA DE FERROS E ACO B E R LTDA, em desfavor de LGS - NOBRE MÓVEIS INTERIORES, sendo o presente 
Edital com prazo de 30 dias para CITAR a requerida  LGS - NOBRE MÓVEIS INTERIORES pessoa jurídica privada inscrita 
sobre o número 08.724.937/0001-11, por todos os termos da inicial, bem como para, no prazo de 15(quinze) dias; PAGAR a 
divida, no valor de R$574,17 (quinhentos e setenta e quatro reais e dezessete centavos) a ser corrigidos e atualizados, caso 
cumpra, ficará isento de custas e honorários advocatícios fixados, entretanto, estes, para o caso de não-cumprimento, no importe 
de 10% do valor da causa; ou OFERECER EMBARGOS MONITÓRIOS, e, caso não haja o cumprimento da obrigação ou o 
oferecimento de embargos, "constituir-se-á, de pleno direito, o título executivo judicial" (artigos 701, §1º, 702, §8, todos do 
NCPC). Tudo de conformidade com o respeitável despacho a seguir transcrito: "Uma vez esgotados todos os meios de 
localização do requerido, determino sua citação por edital para apresentar defesa no prazo de 15 dias, nos termos dos artigos 
256, § 3º e 259, todos do Código de Processo Civil.Prazo de publicação 30 dias.Cumpra-se." Alvaro Cunha Nascimento- Juiz de 
Direito. ADVERTÊNCIA: Em caso de revelia será nomeado curador especial. (Art.257,§ IV do NCPC). E para que ninguém possa 
alegar ignorância, mandou expedir o presente edital, o qual será publicado na forma da lei. DADO E PASSADO nesta cidade e 
Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos quinze dias de setembro de dois mil e vinte um (15/09/2021) Eu,Paula Beatriz 
Alves Zanonato,estagiária que digitei.(Ass)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 3622424 
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): DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO B & R LTDA, - CNPJ n°: 07.904.933/0001-
52, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO 
FISCAL N.º 0017797-70.2015.8.27.2706, que lhe move o ESTADO DO TOCANTINS, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) 
dias, para pagar a importância de R$ 21.094,61 (vinte e um mil, noventa e quatro reais e sessenta e um centavos), representada 
pela CDA n° C-1380/2015, datada de 26/08/2015, acrescida de juros, atualização monetária e demais cominações legais, ou no 
mesmo prazo garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de 
crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens à penhora, ou indicando à 
penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civi l, 
fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador especial atuante perante esta Vara de Execuções Fiscais e Ações 
de Saúde Pública de Araguaína , em caso de revelia. Tudo em conformidade com o despacho proferido no evento 45 a seguir 
transcrito: "Resultando frutífera a citação postal, determino em ato contínuo que o cartório proceda com buscas de novos 
endereços nos sistemas disponíveis e expeça-se carta ou mandado, restando infrutífero,  expeça-se edital de citação de todos os 
executados com prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do artigo 8º, inciso IV, LEF." 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 
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local. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos 15 dias do mês de setembro de 
2021. Eu, MARIA EDUARDA GOMES RIBEIRO, Auxiliar Judiciário, que o digitei. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 DIAS Nº 3583857 
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): SUZELEY DIAS GALDINO BERNARDI - CPF n°: 007.158.621-03, por estar atualmente em lugar incerto 
e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0017797-70.2015.8.27.2706, 
que lhe move o ESTADO DO TOCANTINS, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a importância de R$ 
21.094,61 (vinte e um mil, noventa e quatro reais e sessenta e um centavos), representada pela CDA n° C-1380/2015, datada de 
26/08/2015, acrescida de juros, atualização monetária e demais cominações legais, ou no mesmo prazo garantir(em) a 
Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a 
atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens à penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por 
terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte 
executada que será NOMEADO curador especial atuante perante esta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública de 
Araguaína , em caso de revelia. Tudo em conformidade com o despacho proferido no evento 45 a seguir transcrito: "Resultando 
frutífera a citação postal, determino em ato contínuo que o cartório proceda com buscas de novos endereços nos sistemas 
disponíveis e expeça-se carta ou mandado, restando infrutífero,  expeça-se edital de citação de todos os executados com prazo 
de 30 (trinta) dias, nos termos do artigo 8º, inciso IV, LEF." 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 10 dias do mês de setembro de 2021. Eu, Maria 
Eduarda Gomes Ribeiro, Auxiliar Judiciário, que o digitei. 
 

AUGUSTINÓPOLIS 
1ª escrivania criminal 

Editais de intimações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
O Doutor ALAN IDE RIBEIRO DA SILVA, Meritíssimo Juiz de Direito, titular da 2ª Escrivania da Comarca de Augustinópolis-TO, 
Estado do Tocantins, na forma da lei etc. FAZ SABER a todos quanto o presente Edital virem ou dele tiverem conhecimento, que 
tramita neste Juízo e Serventia Criminal os autos da ação penal nº 0000070-81.2018.827.2710, figurando como autor o Ministério 
Público do Estado do Tocantins e como acusado RAIMUNDO NONATO SILVA DOS SANTOS, vulgo "Novinho", brasileiro, 
solteiro, servente de pedreiro, nascido aos 19/04/1998, natural de Imperatriz-MA, filho de José da Cruz Lopes dos Santos e Maria 
Vilanir da Silva, RG nº 029970642005-0 SSP/MA, CPF nº 027.877.421-06, atualmente em lugar incerto e não sabido, conforme 
certidão do Senhor Oficial de Justiça lançada no evento 68. Referido acusado encontra-se denunciado nestes autos, como 
incurso nas sanções do art. 155, §4°, IV, do Código Penal e art. 244-B da Lei nº 8.069/1990. E como não tenha sido possível 
intimá-lo pessoalmente por estar em lugar incerto e não sabido, conforme retro apontado, pelo presente edital, INTIMO-O a 
comparecer perante este Juízo, nas dependências do Fórum local, no dia 30/11/2021 16:30:00, a fim de participar da audiência 
de instrução e julgamento designada nos autos epigrafados e, ao final, ser qualificado e interrogado, conforme disciplina a nova 
sistemática processual. Outrossim, faz saber que este Juízo tem sua sede à Rua Antonio Mauro do Nascimento, s/nº, Bairro Bela 
Vista, Augustinópolis-TO. Dado e passado nesta cidade e Comarca de Augustinópolis, Estado do Tocantins, aos dezesseis dias 
do mês de setembro de dois mil e vinte um (16/09/2021). Elaborado por mim, Dhanielli Moita Morais, Servidora de Secretaria, 
matricula 358323. 
 

Editais de intimações de sentença com prazo de 60 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA COM PRAZO DE  60 (SESSENTA) DIAS 
O Doutor ALAN RIBEIERO DA SILVA, Meritíssimo Juiz de Direito Titular da 2ª Escrivania desta Comarca de 
Augustinópolis, 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 Serventia Criminal tramita os autos da ação penal nº 0000966-22.2021.8.27.2710 – 
Chave 145814714021, figurando como sentenciado RICARDO DA CONCEIÇÃO FREITAS e OUTRO, brasileiro, nascido aos 
24/04/1990, natural de Amarante do Maranhão/MA, filho de Eva da Conceição Freitas, CPF nº 045.980.681-59, atualmente em 
lugar incerto e não sabido, conforme certidão do Senhor Oficial de Justiça lançada no evento 42. Referido acusado encontra-se 
absolvido da conduta que lhe foi imposta na denúncia, conforme sentença abaixo transcrita. “SENTENÇA..... II.2. DO ACUSADO 
RICARDO DA CONCEIÇÃO FREITAS. II.2.1. DA OMISSÃO DE SOCORRO (ART. 135, CAPUT, CP). Atribui-se ao acusado 
RICARDO DA CONCEIÇÃO FREITAS o crime de omissão de socorro, tendo em vista que, supostamente, deixou de prestar 
assistência, quando possível fazê-lo sem risco pessoal, à vítima Evanir Gomes Ribeiro, pessoa em grave e iminente perigo. Em 
análise à conduta de RICARDO e, conseqüentemente, às condutas de RAFAEL, verifico que não houve crime de omissão de 
socorro, uma vez que não havia grave e iminente perigo à vítima. Encontra-se em grave e iminente perigo aquele que, por 
qualquer motivo, corre risco de sofrer algum mal ao seu bom estado, sendo que este risco deve ser grave e concreto. Para que 
ocorra o crime, também é necessário que o omitente tenha plena consciência do grave e iminente perigo em que se encontrava a 
vítima. Na hipótese dos autos, considerando que não há provas suficientes da existência do crime de estupro, não havia risco de 
grandes proporções prestes a desencadear-se e que exigia a atuação do acusado RICARDO. Embora o acusado RAFAEL tenha 
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desferido tapas na vítima, não foi devidamente demonstrada a presença de perigo à ofendida, em especial porque ela não se 
recorda dos fatos, havendo ainda indícios da ocorrência de agressões recíprocas. Além disso, destaca-se que não foi realizado 
exame de corpo de delito na vítima para atestar a existência dos abusos e agressões mencionados pelo Ministério Público. Nota-
se em análise ao conjunto probatório que, embora a vítima estivesse em desagradável posição sendo filmada por RAFAEL, o 
acusado RICARDO pediu para que ele não a filmasse, tendo RAFAEL mentido e informado que não estava filmando. No 
caso sub judice, a conduta do acusado RAFAEL presenciada por RICARDO foi somente a filmagem, não sendo o suficiente para 
gerar grave risco à vítima, ademais, nem mesmo fora relatado por ela a ocasião em que o acusado supostamente estava 
presente quando RAFAEL teria agredido-lhe. Assim, percebo que estão ausentes os elementos do crime de omissão de socorro, 
vez não há nos autos qualquer narrativa que indique a situação do delito em espécie. Nesse sentindo, considerando a ausência 
de prova suficiente para a condenação, de rigor a absolvição do acusado. III – CONCLUSÃO. Ante o exposto, por tudo mais que 
dos autos consta, JULGO PROCEDENTE EM PARTE a pretensão punitiva estatal para: ABSOLVER o acusado RICARDO DA 
CONCEIÇÃO FREITAS, da conduta descrita no art. 135, caput, do Código Penal, adotando como fundamento o disposto no 
artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal;... HELDER CARVALHO LISBOA, Juiz de Direito”. INTIMO-O através do 
presente edital, com o prazo de 60 dias, para querendo, no prazo improrrogável de 05 (cinco) dias, oferecer recurso de 
apelação em combate à sentença condenatória prolatada no evento 58, através de advogado constituído. E para que 
chegue ao conhecimento de todos os interessados e especialmente ao acusado, é expedido o presente edital que será publicado 
no lugar de costume na forma da lei. Dado e passado nesta cidade e Comarca de Augustinópolis, Estado do Tocantins, aos 
16/09/2021. Elaborado por mim, Benonias Ferreira Gomes – Técnico Judiciário. 
 

2ªvara  cível de família e sucessões 

Editais de intimações com prazo de 30 dias 
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 
 EDITAL DE INTIMAÇÃO COM O PRAZO DE 30 DIAS 
O Doutor JEFFERSON DAVID ASEVEDO RAMOS, Juiz de Direito desta Comarca de Augustinópolis, Estado do Tocantins, na 
forma da lei etc. FAZ SABER a todos que o presente EDITAL virem, ou dele conhecimento tiverem,que por este Juízo se 
processam os autos da Ação de Cumprimento de sentença processo nº 00018722220158272710, tendo como requerente L.F.P. 
da C. repsentado por sua genitora  ALDENICE PEREIRA DOS SANTOS, sendo o presente para intimar o requerido 
LEANDRO SOUZA CRUZ, brasileiro, estando atualmente em lugar incerto e não sabido, para no prazo de 05 (cinco) dias úteis, 
comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis; ou ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos 
financeiros (§§2º e 3º do art. 854 do CPC). E para que ninguém alegue ignorância, mandou expedir o presente Edital que será 
publicado no Diário da Justiça do Estado e afixado no átrio do Fórum local. Dado e passado nesta cidade e Comarca de 
Augustinópolis-TO, aos 29 de julho de 2021. Eu, Ivoneide Pereira da Silva, Técnica Judiciária que digitei e 
subscrevi. JEFFERSON DAVID ASEVEDO RAMOS, Juiz de Direito 
 

COLINAS 
1ª vara criminal 

Editais de intimações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
0003766-14.2021.827.2713– AÇÃO PENAL O DOUTOR JOSÉ CARLOS FERRERIA MACHADO, MERITÍSSIMO JUIZ 
SUBSTITUTO RESPONDENDO PELA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE COLINAS DO TOCANTINS, ESTADO DO 
TOCANTINS, NA FORMA DA LEI, ETC. FAZ SABER a todos quanto o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, que 
por meio deste edital de Intimação fica o acusado, TONY CARDOSO PINHEIRO DE CASTRO, brasileiro, nascido aos 
09.07.1997, filho de Jacirene Alves Pinheiro, fone 63.99258-5638 e 63.98515-4297, o qual se encontra atualmente em local 
incerto ou não sabido, intimado para, tomar conhecimento da r. decisão prolatada no evento 07, segue cópia da parte 
dispositiva: Diante do exposto, com fulcro nos arts. 19 e art. 22, II, III, “a”, “b” e “c”, art. 23, II, e art. 24, I e II, da Lei 11.340/2006 
(Lei Maria da Penha), DEFIRO as MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA requeridas para DETERMINAR ao representado 
TONY CARDOSO PINHEIRO DE CASTRO o quanto segue: MANTER um DISTANCIAMENTO MÍNIMO de 200 metros em 
relação à ofendida LARYSSA ADRIELY ALVES DA SILVA, até ordem judicial em contrário. ABSTER-SE DE MANTER 
CONTATO, de qualquer tipo, com a ofendida LARYSSA ADRIELY ALVES DA SILVA e seus familiares, por qualquer meio de 
comunicação, inclusive através de terceiros ou por escrito. ADVERTIR também o réu de que o descumprimento destas medidas 
protetivas, além de caracterizar o crime de desobediência (art. 330, CP), poderá provocar a decretação da PRISÃO 
PREVENTIVA (art. 20, da Lei 11.340/2006). NOTIFIQUE-SE o representado para que cumpra imediatamente esta decisão nos 
moldes acima estipulados. NOTIFIQUE-SE a ofendida para que tenha conhecimento do teor desta decisão (art. 21, da Lei 
11.340, de 07/08/2006). INTIMEM-SE, inclusive o MP. Cópia desta decisão VALE como MANDADO de NOTIFICAÇÃO ao 
representado e à ofendida, caso seja necessário. Colinas do Tocantins/To, 08 de setembro de 2021. Fábio Costa Gonzaga – 
Juiz de Direito. Para conhecimento de todos é passado o Presente Edital, ficando a 2ª via afixada no “Placar” do Fórum da 
Comarca de Colinas do Tocantins, Estado do Tocantins e a 3ª via publicada no Diário da Justiça. DADO E PASSADO nesta 
cidade e Comarca do Tocantins, Estado do Tocantins, aos 13 de setembro de 2021. Eu, ____ (Keliane Almeida), Técnico 
Judiciário, Mat. 249830, da Vara Criminal, lavrei e subscrevi. JOSÉ CARLOS FERREIRA MACHADO - Juiz Substituto 
Respondendo pela Vara Criminal. 
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EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
0003634-54.2021.827.2713– AÇÃO PENAL O DOUTOR JOSÉ CARLOS FERRERIA MACHADO, MERITÍSSIMO JUIZ 
SUBSTITUTO RESPONDENDO PELA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE COLINAS DO TOCANTINS, ESTADO DO 
TOCANTINS, NA FORMA DA LEI, ETC. FAZ SABER a todos quanto o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, que 
por meio deste edital de Intimação fica o acusado, JOAQUIM RODRIGUES DA SILVA FILHO, brasileiro, nascido aos 
08.11.1999, CPF n. 083.967.621-95, filho de Suely Cristina dos Santos, fones 63.99227-1217 e 63.99115-5839 (recados), o qual 
se encontra atualmente em local incerto ou não sabido, intimado para, tomar conhecimento da r. decisão prolatada no evento 
04, segue cópia da parte dispositiva: Diante do exposto, com fulcro nos arts. 19 e art. 22, II, III, “a”, “b” e “c”, art. 23, II, e art. 24, I 
e II, da Lei 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), ANTE O EXPOSTO, sendo imperativo a atuação do Poder Judiciário a fim de 
preservar a integridade física e psicológica da vítima, para obrigar o acusado: A manter uma distância mínima de 300 (trezentos) 
metros da ofendida, de seus familiares, nos termos da alínea 'a', inciso III do art. 22 da Lei 11.340/2006; A não manter contanto, 
por nenhum meio de comunicação com a ofendida, seus familiares e testemunhas, nos termos da alínea “b”, inciso II do art. 22 
da Lei n. 11.340/06; A não freqüentar os lugares onde a ofendida trabalha, endereço residencial. As medidas protetivas terão 
vigência pelo prazo de 06 (seis) meses, decorrido o prazo determino o arquivamento.  Advirta-se a vítima que o cumprimento das 
medidas protetivas deve se dar de forma recíproca, a fim de evitar a ocorrência de novas situações de risco, e para que haja 
preservação também dos direitos fundamentais do agressor. Colinas do Tocantins/TO, 28 de agosto de 2021. Jordan Jardim 
Costa Gonzaga – Juiz de Direito. Para conhecimento de todos é passado o Presente Edital, ficando a 2ª via afixada no “Placar” 
do Fórum da Comarca de Colinas do Tocantins, Estado do Tocantins e a 3ª via publicada no Diário da Justiça. DADO E 
PASSADO nesta cidade e Comarca do Tocantins, Estado do Tocantins, aos 13 de setembro de 2021. Eu, ____ (Keliane 
Almeida), Técnico Judiciário, Mat. 249830, da Vara Criminal, lavrei e subscrevi. JOSÉ CARLOS FERREIRA MACHADO - Juiz 
Substituto Respondendo pela Vara Criminal. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
0003765-29.2021.827.2713– AÇÃO PENAL O DOUTOR JOSÉ CARLOS FERRERIA MACHADO, MERITÍSSIMO JUIZ 
SUBSTITUTO RESPONDENDO PELA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE COLINAS DO TOCANTINS, ESTADO DO 
TOCANTINS, NA FORMA DA LEI, ETC. FAZ SABER a todos quanto o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, que 
por meio deste edital de Intimação fica o acusado, RICARDO ANTONIO DE SOUSA, brasileiro, solteiro, autônomo, nascido aos 
23.07.1990, CPF n. 024.046.651-97, filho de Vangela Maria Pereira de Sousa, fones 63.99228-0685 e 63.99268-9840, o qual se 
encontra atualmente em local incerto ou não sabido, intimado para, tomar conhecimento da r. decisão prolatada no evento 09, 
segue cópia da parte dispositiva: Ante o exposto, com fundamento no artigo 22 da Lei n° 11.340/2006, DEFIRO as medidas 
protetivas de urgência postuladas pela requerente e, por conseguinte, DETERMINO ao requerido: a) O seu imediato 
afastamento do imóvel do casal, estando autorizado a retirar apenas seus pertences de uso pessoal. Em caso de resistência, o 
Senhor Oficial de Justiça está desde já autorizado a usar a força policial. O meirinho deve reconduzir a vítima e seus 
dependentes ao imóvel após o afastamento do requerido. Além disso, deverá o requerido informar a este Juízo o seu atual 
endereço, no prazo de 10 (dez) dias, a contar da intimação desta decisão; b) No curso deste procedimento ou até ulterior 
determinação judicial, o requerido deve manter uma distância mínima de 200 (duzentos) metros do imóvel onde reside a 
requerente; c) Está também proibido de se aproximar da vítima, seus familiares e testemunhas, devendo manter destes uma 
distância mínima de 200 (duzentos) metros, ainda que seja em lugar público; d) Está proibido ainda de manter contato com a 
ofendida e testemunhas por qualquer meio de comunicação; e) Está proibido de frequentar determinados lugares, normalmente 
procurados pela ofendida, como o local de trabalho dela, igreja, feira, casa de amigos, clubes, eventuais supermercados 
próximos à residência da vítima, a fim de preservar a integridade física e psicológica da ofendida; Fica o requerido advertido de 
que o descumprimento das medidas acima impostas poderá implicar, em último caso, na decretação de sua prisão 
preventiva, nos termos do art. 282, § 4º, do Código Instrumental Penal. O Senhor oficial de justiça deverá indagar a vítima, 
no ato de sua intimação, se tem condições de constituir advogado. Esta decisão SERVE DE MANDADO de intimação do 
requerido e de notificação da requerente. Colinas do Tocantins/TO, 08 de setembro de 2021. Fábio Costa Gonzaga – Juiz de 
Direito. Para conhecimento de todos é passado o Presente Edital, ficando a 2ª via afixada no “Placar” do Fórum da Comarca de 
Colinas do Tocantins, Estado do Tocantins e a 3ª via publicada no Diário da Justiça. DADO E PASSADO nesta cidade e 
Comarca do Tocantins, Estado do Tocantins, aos 13 de setembro de 2021. Eu, ____ (Keliane Almeida), Técnico Judiciário, Mat. 
249830, da Vara Criminal, lavrei e subscrevi. JOSÉ CARLOS FERREIRA MACHADO - Juiz Substituto Respondendo pela Vara 
Criminal. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
0002963-31.2021.827.2713– AÇÃO PENAL O DOUTOR JOSÉ CARLOS FERRERIA MACHADO, MERITÍSSIMO JUIZ 
SUBSTITUTO RESPONDENDO PELA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE COLINAS DO TOCANTINS, ESTADO DO 
TOCANTINS, NA FORMA DA LEI, ETC. FAZ SABER a todos quanto o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, que 
por meio deste edital de Intimação fica o acusado, LUCAS FRANCO DE OLIVEIRA, brasileiro, nascido aos 03.10.1991, CPF n. 
050.546.171-40, filho de Amilton Franco de oliveira e Maria de Lurdes Pereira Batista, o qual se encontra atualmente em local 
incerto ou não sabido, intimado para, tomar conhecimento da r. decisão prolatada no evento 06, segue cópia da parte 
dispositiva: Diante do exposto, com fulcro nos arts. 19 e art. 22, II, III, “a”, “b” e “c”, art. 23, II, e art. 24, I e  II, da Lei 11.340/2006 
(Lei Maria da Penha), Ante o exposto, por serem necessárias à manutenção da integridade física, moral e psíquica da 
Requerente, DEFIRO a representação,  pelo prazo de 03 meses, DETERMINANDO a adoção das seguintes Medidas 
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Protetivas previstas na Lei Maria da Penha, a serem cumpridas pelo representado LUCAS FRANCO DE OLIVEIRA: a) - 
Não manter contato com a parte autora, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação, sem 
autorização judicial; b) - Proibição de aproximação da parte autora em distância mínima de 300 metros; O eventual 
descumprimento das medidas protetivas supramencionadas dará ensejo à tomada de medidas de natureza penal cabíveis ao 
caso, tendentes a manter incólume a integridade da ofendida, inclusive a decretação de prisão preventiva. Em CASO DE 
DESCUMPRIMENTO das Medidas Protetivas ora fixadas caberá a vítima comunicar o fato de imediato a Autoridade Policial 
(Polícia Civil) ou acionar a Polícia Militar, fins prisão em flagrante do agressor por descumprimento de Medidas Protetivas. Haja 
vista que a vítima não ofertou endereço ou mesmo número de telefone para contato com o representado, determino que 
no momento da sua intimação, seja certificado o endereço e o contato telefônico do ofensor. SERVE a presente decisão 
como termo de compromisso das MEDIDAS PROTETIVAS que deveram ser cumpridas pelo Representado. Intime-se o 
representado acerca de todas as medidas protetivas estabelecidas, bem como das sanções que poderão advir de seu eventual 
descumprimento. SERVE a presente decisão como termo de compromisso das MEDIDAS PROTETIVAS que deveram ser 
cumpridas pelo Representado. Colinas do Tocantins/TO, 19 de julho de 2021. José Carlos Ferreira Machado – Juiz de Direito. 
Para conhecimento de todos é passado o Presente Edital, ficando a 2ª via afixada no “Placar” do Fórum da Comarca de Colinas 
do Tocantins, Estado do Tocantins e a 3ª via publicada no Diário da Justiça. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca do 
Tocantins, Estado do Tocantins, aos 13 de setembro de 2021. Eu, ____ (Keliane Almeida), Técnico Judiciário, Mat. 249830, da 
Vara Criminal, lavrei e subscrevi. JOSÉ CARLOS FERREIRA MACHADO - Juiz Substituto Respondendo pela Vara Criminal. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
0003565-22.2021.827.2713– AÇÃO PENAL O DOUTOR JOSÉ CARLOS FERRERIA MACHADO, MERITÍSSIMO JUIZ 
SUBSTITUTO RESPONDENDO PELA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE COLINAS DO TOCANTINS, ESTADO DO 
TOCANTINS, NA FORMA DA LEI, ETC. FAZ SABER a todos quanto o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, que 
por meio deste edital de Intimação fica o acusado, REGINALDO FERREIRA DA CRUZ, brasileiro, nascido aos 15.09.1981, CPF 
n. 930.022.541-34, filho de Rosalina Ferreira da Cruz, fone 63.99228-8719 (recado), o qual se encontra atualmente em local 
incerto ou não sabido, intimado para, tomar conhecimento da r. decisão prolatada no evento 07, segue cópia da parte 
dispositiva: Ante o exposto, por serem necessárias à manutenção da integridade física, moral e psíquica da Requerente, 
DEFIRO a representação, pelo prazo de 03 (três) meses, DETERMINANDO a adoção das seguintes Medidas Protetivas 
previstas na Lei Maria da Penha, a serem cumpridas pelo representado REGINALDO FERREIRA DA CRUZ: Afastamento do lar, 
domicílio ou local de convivência com a ofendida; Proibição de frequentar a residência e local de trabalho da parte autora, sem 
autorização judicial; Não manter contato com a parte autora, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação, 
sem autorização judicial; Proibição de aproximação da vítima em distância mínima de 500 (quinhentos) metros. A SUSPENSÃO 
de visitas à dependente menor, pelo período de 02 (dois) meses, caso em que a vítima, deverá regularizar tal situação na Vara 
Cível (família) competente; O eventual descumprimento das medidas protetivas supramencionadas dará ensejo à tomada de 
medidas de natureza penal cabíveis ao caso, tendentes a manter incólume a integridade da ofendida, inclusive a decretação de 
prisão preventiva. Intime-se o representado acerca de todas as medidas protetivas estabelecidas, bem como das sanções que 
poderão advir de seu eventual descumprimento. SERVE a presente decisão como termo de compromisso das MEDIDAS 
PROTETIVAS que deverão ser cumpridas pelo Representado. Colinas do Tocantins/TO, 26 de agosto de 2021. José Carlos 
Ferreira Machado – Juiz de Direito. Para conhecimento de todos é passado o Presente Edital, ficando a 2ª via afixada no “Placar” 
do Fórum da Comarca de Colinas do Tocantins, Estado do Tocantins e a 3ª via publicada no Diário da Justiça. DADO E 
PASSADO nesta cidade e Comarca do Tocantins, Estado do Tocantins, aos 13 de setembro de 2021. Eu, ____ (Keliane 
Almeida), Técnico Judiciário, Mat. 249830, da Vara Criminal, lavrei e subscrevi. JOSÉ CARLOS FERREIRA MACHADO - Juiz 
Substituto Respondendo pela Vara Criminal. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
0003400-72.2021.827.2713– AÇÃO PENAL O DOUTOR JOSÉ CARLOS FERRERIA MACHADO, MERITÍSSIMO JUIZ 
SUBSTITUTO RESPONDENDO PELA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE COLINAS DO TOCANTINS, ESTADO DO 
TOCANTINS, NA FORMA DA LEI, ETC. FAZ SABER a todos quanto o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, que 
por meio deste edital de Intimação fica o acusado, PAULO ALVES DIAS, brasileiro, solteiro, pensionista, nascido aos 
01.09.1975, CPF n. 010.121.471-50, filho de Emilia Alves Dias, fone 63.99205-9341, o qual se encontra atualmente em local 
incerto ou não sabido, intimado para, tomar conhecimento da r. decisão prolatada no evento 08, segue cópia da parte 
dispositiva: Ante o exposto, por serem necessárias à manutenção da integridade física, moral e psíquica da 
Requerente, DEFIRO a representação,  pelo prazo de 03 meses, DETERMINANDO a adoção das seguintes Medidas Protetivas 
previstas na Lei Maria da Penha, a serem cumpridas pelo representado PAULO ALVES DIAS: a) - Afastamento do lar, domicílio 
ou local de convivência com a ofendida; b) -  Proibição de freqüentar a residência e local de trabalho da parte autora, sem 
autorização judicial; c) - Não manter contato com a parte autora, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de 
comunicação, sem autorização judicial; d) - Proibição de aproximação da parte autora em distância mínima de 300 metros; f) - a 
SUSPENSÃO de visitas ao dependente menor, pelo período de 02 (dois) meses, caso em que a vitima, deverá regularizar tal 
situação na Vara Cível (família) competente; e INDEFIRO o pedido de suspensão de posse de arma, haja vista que não há nos 
autos informação de que o ofensor possua arma de fogo. O eventual descumprimento das medidas protetivas 
supramencionadas dará ensejo à tomada de medidas de natureza penal cabíveis ao caso, tendentes a manter incólume a 
integridade da ofendida, inclusive a decretação de prisão preventiva. Em CASO DE DESCUMPRIMENTO das Medidas 



ANO XXXIII-DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 5043 PALMAS-TO, QUINTA-FEIRA, 16 DE SETEMBRO DE 2021 13 

 

 
 

Protetivas ora fixadas caberá a vítima comunicar o fato de imediato a Autoridade Policial (Polícia Civil) ou acionar a Polícia 
Militar, fins prisão em flagrante do agressor por descumprimento de Medidas Protetivas. Haja vista que a vítima não ofertou 
endereço ou mesmo número de telefone para contato com o representado, determino que no momento da sua intimação, seja 
certificado o endereço e o contato telefônico do ofensor. SERVE a presente decisão como termo de compromisso das MEDIDAS 
PROTETIVAS que deveram ser cumpridas pelo Representado. Intime-se o representado acerca de todas as medidas protetivas 
estabelecidas, bem como das sanções que poderão advir de seu eventual descumprimento. SERVE a presente decisão como 
termo de compromisso das MEDIDAS PROTETIVAS que deveram ser cumpridas pelo Representado. Colinas do Tocantins/TO, 
13 de agosto de 2021. José Carlos Ferreira Machado – Juiz de Direito. Para conhecimento de todos é passado o Presente Edital, 
ficando a 2ª via afixada no “Placar” do Fórum da Comarca de Colinas do Tocantins, Estado do Tocantins e a 3ª via publicada no 
Diário da Justiça. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca do Tocantins, Estado do Tocantins, aos 13 de setembro de 2021. 
Eu, ____ (Keliane Almeida), Técnico Judiciário, Mat. 249830, da Vara Criminal, lavrei e subscrevi. . JOSÉ CARLOS FERREIRA 
MACHADO - Juiz Substituto Respondendo pela Vara Criminal. 
 

CRISTALÂNDIA 
1ª escrivania criminal 

Editais de Intimações de sentença com prazo de 10 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA COM PRAZO DE 10 DIAS 
O Doutor Wellington Magalhães, MM. Juiz de Direito desta cidade e Comarca de Cristalândia, Estado do Tocantins, na forma da 
lei, etc. FAZ SABER a todos quantos o presente edital de intimação virem ou conhecimento dele tiverem, que neste juízo corre 
seus trâmites legais, os autos de Ação Penal, processo nº 0000717-61.2018.8.27.2715, que a justiça pública move contra o (a) 
acusado (a) EDIVAN ALVES GOMES, brasileiro, solteiro, natural de CRISTALANDIA-TO, nascido em 14/10/1998, RG 
1292333 SSP-TO, CPF 061.422.111-04, filho de Valdivan Pereira Gomes E De Claudete Alves Pinto, atualmente em local 
incerto e não sabido, fica intimado pelo presente sobre a sentença ABSOLUTÓRIA nos autos supra. Para conhecimento de 
todos é Publicado o presente edital, cuja 2ª via fica afixada no local de costume. Dado e Passado nesta Cidade e Comarca de 
Cristalândia, Estado do Tocantins, aos 16 de setembro de 2021. Eu ___ Ester Alves Oliveira, Téc. Judicial da Vara Criminal, 
lavrei o presente. 
 

DIANÓPOLIS 
Vara cível 

Editais de citações com prazo de 20 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE VINTE (20) DIAS 
JUSTIÇA GRATUITA 
O Doutor João Alberto Mendes Bezerra Júnior, Juiz de Direito da Vara Cível e Família da Comarca de Dianópolis-TO, na forma 
da Lei, etc.. FAZ SABER, a todos que o presente Edital de Citação virem ou dele tiverem conhecimento, expedido nos autos 
nº 0000390-11.2021.8.27.2716 de Cumprimento de Sentença de Obrigação de Prestar Alimentos, tendo como 
Requerente(s) JANETE GOMES DE BRITO, NICOLY GOMES DE BRITO e PATRICIA GOMES DE BRITO e 
Requerido(s) RONEI MELO DOS SANTOS. Pelo presente edital, que será afixado na sede deste Juízo, no lugar público de 
costume e por cópia publicada no Diário da Justiça, CITA, RONEI MELO DOS SANTOS, brasileiro, solteiro, portador do RG nº 
1.433.642 SSP/TO, inscrito no CPF sob o nº 705.870.391-40, ESTANDO EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO, de todos os 
termos da presente ação, bem como para efetuar o pagamento voluntário do débito, no prazo de 15 (quinze) dias úteis (art. 
523, caput), sob pena de o montante da condenação ser acrescido de multa no percentual de 10% (dez por cento), com a 
consequente expedição de mandado de penhora e avaliação (art. 523, § 3º do CPC). Fica, ainda, a parte executada intimada de 
que terá o prazo de 15 (quinze) dias para, querendo, oferecer IMPUGNAÇÃO ao pedido de cumprimento de sentença (c/ as 
matérias previstas no§1º, I a VII, do art. 525), independentemente de penhora ou nova intimação, sob pena de preclusão, cujo 
prazo terá início depois de decorrido o prazo de 15 (quinze) dias previsto no artigo 523 do CPC, conforme dispõe o art. 525 do 
mesmo diploma legal. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Dianópolis-TO, aos 15 dias do mês de setembro do ano 
de 2021. Eu, AGAMENON AIRES CAVALCANTE JÚNIOR, Técnico Judiciário - Matr. 353950, digitei e conferi. 
 

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

Intimações às partes 
Ficam os interessados abaixo identificados, intimados dos atos processuais a seguir relacionados. 
ABERTURA, REGISTRO E CUMPRIMENTO DE TESTAMENTO Nº 5002069-24.2013.8.27.2721/TO 
AUTOR: ROSANGELA BARBOSA CORRÊA 
RÉU: IRACEMA FONSECA DAS DORES 
INTERESSADOS: JOSÉ CORRÊA SOBRINHO, MARIA DAS GRAÇAS CORRÊA DO PRADO, DIVINO CORRÊA DO PRADO, 
ANGELA BARBOSA CORRÊA, SARA BARBOSA CORRÊA, SAMOEL SILVA PRADO, RAQUEL SILVA PRADO, JURANDIR 
ANTÓNIO CORRÊA NETO, ALEX SOARES CORRÊA, RUTH SOARES CORRÊA, MURIEL SOARES CORRÊA, DANIELA 
SOARES CORRÊA E DANIELA SIRLENE BATISTA TEIXEIRA 
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SENTENÇA: “Vistos etc., Trata-se de Ação de Abertura, Registro e Cumprimento de Testamento proposta por ROSANGELA 
BARBOSA CORRÊA,  em razão do falecimento da Srª IRACEMA FONSECA DAS DORES, todas qualificadas nos autos. O 
processo tramitava normalmente, contudo, intimada a requerente para manifestar interesse no prosseguimento do feito, 
praticando o ato que reputar necessário, esta quedou-se inérte - evento 259. Eis o sucinto relatório. II- FUNDAMENTAÇÃO O 
processo comporta o julgamento conforme o estado em que se encontra na modalidade de extinção sem resolução de mérito, 
nos termos do artigo 485, III do Código de Processo Civil, posto que devidamente intimada para dar andamento no feito, a parte 
autora quedou-se inerte por duas vezes, sem dar o devido prosseguimento e nem ao menos manifestar o seu interesse com a 
demanda, conforme nota-se de eventos 257 e 262. III – DISPOSITIVO Posto isso e tudo mais que dos autos consta, JULGO 
EXTINTO o feito sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso III do CPC. Sem custas.  P.R.I.C. Após, o trânsito em 
julgado, arquivem-se os autos com as baixas necessárias. Guaraí-TO, data pelo sistema. Documento eletrônico assinado 
por MARCELO ELISEU ROSTIROLLA, Juiz de Direito. Em 14/9/2021. 
 

Juizado especial cível e criminal 

Às partes e aos advogados 
TERMO CIRCUNSTANCIADO Nº 0002349-36.2020.8.27.2721/TO . 
AUTOR FATO: RODRIGO CARVALHO COSTA. Advogado: Dr HENRIQUE OLIVEIRA MARTINS- OAB/GO sob n. 
59.961 SENTENÇA. I – Relatório. Dispensado (art. 81, § 3º, Lei n. 9.099/1995).II – Fundamentação. É cediço que homologada 
a transação penal prevista no artigo 76 da Lei n. 9.099/1995 não faz coisa julgada material e, descumpridas suas cláusulas, 
retoma-se à situação anterior, possibilitando-se ao Ministério Público a continuidade da persecução penal mediante oferecimento 
de denúncia ou requisição de inquérito policial (STF, Súmula Vinculante n. 35).. Também é manifesto que cumpridas as 
cláusulas impostas na transação penal, o juiz declarará extinta a punibilidade do agente (art. 84, Lei n. 9.099/1995).In casu, 
ofertada, aceita e homologada a transação penal e sobrevindo aos autos a informação no sentido do cumprimento da transação 
penal, tendo em vista se tratar de advertência, a qual possui caráter instantâneo, de rigor a extinção da punibilidade do agente. III 
– Dispositivo. Isso posto, com base na fundamentação retro, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE do agente RODRIGO 
CARVALHO COSTA, em relação a infração penal narrada na exordial (art. 28, Lei n° 11.343/2006), razão em que determino:a) 
que não fique constando dos registros criminais, exceto para fins de requisição judicial;b) a expedição do necessário, a 
comunicação a quem de direito e o lançamento das informações necessárias;c) que, transitada em julgado, observem-se os 
provimentos de regência e arquivem-se os autos, com as informações e baixas de estilo.PRIC.Local e data certificados pelo 
sistema. 
 

GURUPI 
1ª vara cível 

Editais de intimações com prazo de 30 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE EVENTUAIS TERCEIOS INTERESSADOS, COM PRAZO DE 30 DIAS 
CITANDO: TERCEIROS INTERESSADOS.  
OBJETIVO: Intimação de eventuais terceiros interessados do inteiro teor do autos nº 00071331920218272722, chave n.º 
483353150621, Ação de Usucapião que move VAGNER VIEIRA DO CARMO, em face de BOM SUCESSO 
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. Atribuíram à causa o valor de 40.000,00. E, em cumprimento ao 
art. 259, I do CPC, expediu-se o presente para que EVENTUAIS TERCEIROS INTERESSADOS TOMEM CIÊNCIA da 
propositura da ação e, querendo, ofereçam contestação, no prazo de 15 dias. E, para que chegue ao conhecimento de todos e 
no futuro não possam alegar ignorância, expediu-se o presente edital que será publicado na forma da lei. Dado e passado nesta 
cidade e Comarca de Gurupi-TO, 15/09/2021. Fábia Soares Siriano, Técnico Judiciário, o digitei e assino. Adriano Morelli. Juiz de 
Direito. 
 

2ª vara criminal 

Editais de citações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
FINALIDADE: 
CITAÇÃO do Réu JOSE ORLANDO GOMES DE SOUZA, brasileiro, solteiro, pintor, natural de Gurupi-TO, nascido em 
23.01.2002, filho de Georgina Moreira Rabelo, portador do CPF 082.219.091-57, atualmente em lugar incerto e não sabido, para 
responder a acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 
ADVERTÊNCIA: 
O não comparecimento voluntário implicará na nomeação de Defensor Público para patrocinar a defesa técnica. 
IMPUTAÇÃO: 
   Art. 213, § 1º (menor de 18 e maior de 14 anos), do Código Penal 
 Gurupi/TO, aos 16/09/2021. Eu, Hermes Gomes Ferreira, Auxiliar administrativo, lavrei o presente e o inseri. 
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Diretoria do foro 

Portarias 
 
Portaria Nº 2214/2021 - PRESIDÊNCIA/DF GURUPI, de 16 de setembro de 2021 
LUTO 
A Dra. EDILENE PEREIRA DE AMORIM ALFAIX NATÁRIO, Juíza de Direito e Diretora do Foro, no uso de suas atribuições 
legais e na forma da lei, etc. 
CONSIDERANDO o falecimento do senhor SILVIO ALVES DE CASTRO, pai da Escrivã Judicial Lara Santos de Castro  da 3ª 
Vara Cível desta Comarca de Gurupi - TO, ocorrido na tarde desta quinta-feira (16/09), por infecção generalizada, contraída por 
bactéria. 
RESOLVE: 
Art. 1º - DECRETAR LUTO oficial no Fórum da Comarca de Gurupi - TO, por 3 (três) dias, devendo as bandeiras serem 
hasteadas a meio mastro. 
Art. 2° - Esta Portaria entrará em vigor nesta data. 
Publique-se. Cumpra-se. 

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

 

Vara especializada no combate à violência contra a mulher 

Editais de citações com prazo de 15 dias 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Ação Penal nº 0008189-87.2021.8.27.2722    
Chave do Processo nº 885875850621 
Denunciado: LAYSON RODRIGUES CAMPOS 
O Doutor Jossanner Nery Nogueira Luna Juiz de Direito do Juízo da Especializada no Combate a Violência contra a Mulher e 
Crimes Dolosos Contra a Vida de Gurupi, Estado do Tocantins, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a todos os que o presente 
edital com prazo de quinze (15) dias virem, ou dele tiver conhecimento, que neste Juízo corre em seus trâmites legais, os autos 
de Ação Penal supra, que a Justiça Pública move contra o denunciado LAYSON RODRIGUES CAMPOS, CPF: 043.358.901-92, 
Nome da Mãe: Genilsa Guimarães Campos, Sexo: Masculino, Nacionalidade: Brasileira, Idade: 24 anos, Data de 
Nascimento: 16/02/1995, atualmente em local incerto e não sabido, como incurso nas penas do artigo 121, §2º, I e IV do 
Código Penal na forma tentada, seguindo o rito processual sumário, conforme disposto no artigo 394, § 1°, inc. II do Código de 
Processo Penal, fica citado pelo presente, para apresentar RESPOSTA À ACUSAÇÃO, no prazo de 10 (dez) dias, através de 
advogado, oportunidade em que poderá oferecer documentos, justificações, especificar as provas que pretende produzir e 
arrolar, até 8 (oito) testemunhas, tudo  nos termos do artigo 396-A, CPP, sob pena de revelia e conseqüente suspensão nos 
termos do art. 366 do CPP; para conhecimento de todos será publicado o presente edital no Diário da Justiça. DADO E 
PASSADO nesta cidade e Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins, quinta-feira, 16 de setembro de 2021. Eu, Diane Perinazzo, 
Escrivã em Substituição, que digitei e lavrei o presente. Jossanner Nery Nogueira Luna Juiz de Direito. 
 

MIRANORTE 
1ª escrivania criminal 

Editais de citação 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 DIAS 
AUTOS DE AÇÃO PENAL Nº  0001832-50.2019.8.27.2726   
ACUSADO: MARCOS FERNANDES DE OLIVEIRA 
FINALIDADE: CITAR o réu: MARCOS FERNANDES DE OLIVEIRA , brasileiro, filho de Aurino Santana e Elza Montel Costa de 
Oliveira, natural de São Felix do Araguaia/MT, qualificado nos autos,  atualmente em lugar incerto e não sabido. Como incurso 
(s) nas sanções do (s) artigo, artigo 155,  caput do Código Penal. Fica (m) citado (s) dos termos da denúncia, para que no prazo 
de 10 dias, produza sua defesa preliminar, caso queira, arrole testemunhas, cientificando-o que em caso de inércia ou decurso 
do prazo sem manifestação ser-lhe-á nomeado defensor público para o fazer também no prazo de 10 dias, tudo em 
conformidade com a Lei 11689/08, referente a Ação Penal acima referida, movida pela Justiça Pública em seu desfavor. Para 
conhecimento de todos é passado o presente edital. Dado e passado nesta cidade e Comarca de Miranorte, Estado do 
Tocantins, aos quinze dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e um. Eu, Escrivã Criminal, lavrei o presente. 
RICARDO GAGLIARDI, Juiz de Direito. 
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PALMAS 
1ª vara criminal 

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 00356282320198272729 
Juízo da 1ª Vara Criminal de Palmas 
AÇÃO PENAL - Procedimento Ordinário 
Acusada: DELVANI PEREIRA NEVES 
FINALIDADE: O juiz de Direito CLEDSON JOSÉ DIAS NUNES, do Juízo da 1ª 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) DEUVANI PEREIRA NEVES, brasileira, solteira, nascida aos 10/05/19821 , em João Pinheiro/MG, filha de 
Ivande Pereira Neves e Eunice Moreira de Oliveira, 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 0035628-23.2019.8.27.2729, cujo resumo/teor 
segue transcrito: "1 - Relatório: O Ministério Público propôs a presente ação penal em desfavor de DELVANI PEREIRA NEVES, 
imputando-lhe a prática da conduta tipificada no art. 155, § 4º, inciso I, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal Brasileiro, por 
fato ocorrido em 13 de agosto de 2019. Na denúncia, o Parquet sustenta, em síntese, que “no dia 13 de agosto de 2019, por 
volta das 17h00min., na residência localizada na rua 02, Qi 01, Lt. 12, na Quadra 606 Norte, nesta capital, a denunciada 
DEUVANI PEREIRA NEVES, tentou subtrair, para si, mediante arrombamento, coisas alheias móveis consistentes em: 01 (um) 
Bolsa tira colo, marca Victtria Voice, cor Salmão, contendo: 01 (um) aparelho celular, marca Motorola, modelo Moto G 4, cor 
preta, IMEI 351874084756454; 03 (três) pacotes de absorventes, marca Sempre Livre; 03 (três) Vidros de perfumes, marcas 
Ferrari Black, Sexy Men, Far wal; 04 (quatro) sabonetes, marca Nivea care, Natura e Palmolive; 01 (um) Relógio, marca Chilly 
Bens, cor preta; 05 (cinco) pares de brinco semi-jóias; 01 (um) escova ratativa, marca Philco; 01 (um) caixa de Som portátil, 
marca JBL, cor azul; 06 (seis) semi-jóias, aneis e um anel prata; e vestuário, todos de propriedade da vítima Joelma Oliveira 
Teixeira Rocha, não consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade, ante a chegada da Polícia Militar”. Prossegue 
dizendo que "segundo apurou-se, no dia e local dos fatos, a Polícia Militar recebeu informações de populares de que citada 
residência estava sendo furtada, instante em que a guarnição se deslocou ao endereço indicado e constataram que o portão da 
frente da casa estava arrombado, e na área de serviço haviam alguns objetos dentro de sacolas, vindo os policiais a flagrarem a 
denunciada dentro da casa. Ao ser questionada, ela negou a autoria”. Relata ainda que “ocorre que a vítima foi avisada em seu 
trabalho sobre o furto, e logo chegou em sua moradia e lá encontrou a Polícia e a denunciada. Ao vistoriar sua casa, a vítima 
encontrou os armários e gavetas revirados e alguns de seus pertences dentro de sacolas, razão pela qual a denunciada foi presa 
em flagrante”. Por fim, obtempera que “a vítima foi ouvida perante a Autoridade Policial e confirmou o furto, inclusive com 
arrombamento do cadeado. O Laudo pericial de rompimento de obstáculo foi solicitado, mas até o presente momento ainda não 
foi juntado. A res furtiva, foi apreendida, e encaminhada a perícia”. A denúncia foi recebida em 03 de dezembro de 2019 (even to 
4) e, após citada pessoalmente (evento 15 dos autos nº 0002590-59.2020.8.27.2737), a acusada apresentou resposta à 
acusação por intermédio da Defensoria Pública em 06 de maio de 2020 (evento 27). Sucessivamente, o magistrado que 
conduzia o processo proferiu decisão em que ratificou o recebimento da denúncia, dando o feito por saneado, e determinou a 
inclusão em pauta de audiência de instrução e julgamento (evento 30). Na sequência, determinei a intimação do Ministério 
Público e da Defesa para que informassem os contatos (e-mail, números de telefone, redes sociais etc.) das partes (vítimas e 
acusados, respectivamente) e das testemunhas arroladas, no prazo de quinze dias (evento 39), o que foi atendido 
pelo Parquet (evento 43), tendo sido acompanhada tal manifestação pela defesa (evento 46). Designada audiência para esta 
data, foram inquiridas as seguintes testemunhas comuns: vítima JOELMA OLIVEIRA TEIXEIRA ROCHA, policial militar JACSON 
SERPA DA SILVA e policial militar WERLES DE MORAES SOUZA, não tendo sido colhido o interrogatório da ré por ser esta 
revel. Ao final, o Ministério Público apresentou suas alegações finais orais, reiterando os termos da denúncia e, assim, 
requerendo a condenação da ré nas sanções do art. 155, § 4º, inciso I, c/c art. 14, inciso II, ambos do CPB. Por sua vez, a defesa 
da acusada não refutou a materialidade e autoria delitivas, tendo pugnado apenas pela fixação de pena no mínimo legal e pelo 
reconhecimento da diminuição relacionada à tentativa em seu patamar máximo. Além disso, requereu a substituição da pena 
privativa de liberdade por penas restritivas de direito e pela concessão do direito de apelar em liberdade. É o breve relato. 
Decido. 2. Fundamentação: Presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, tanto que sequer foram arguidas 
questões preliminares ou prejudiciais, passo ao exame do mérito da demanda. Da análise detida dos autos, verifico que a 
materialidade é inconteste e está estampada nos elementos colhidos no inquérito policial nº 0032946-95.2019.8.27.2729, quais 
sejam Boletim de Ocorrência nº 061877/2019-A01, Auto de Exibição e Apreensão (evento 1, P_FLAGRANTE1, fls. 11/12), Laudo 
Pericial de Arrombamento em Residência nº 4756/2019 (evento 42, LAU1, fls. 1/6), Laudo Pericial de Avaliação Direta de Objetos 
nº 4754/2019 (evento 42, LAU1, fls. 7/9) e Termo de Restituição de Objetos (evento 42, LAU1, fl. 10), todos comprobatórios da 
tentativa de subtração dos bens da vítima. Além disso, a prova oral produzida na fase judicial corrobora a materialidade do delito 
de tentativa de furto qualificado. Da mesma maneira, a autoria do citado delito narrado na denúncia restou demonstrada pelo 
conjunto probatório carreado ao inquérito policial em apenso e à presente ação penal, sobretudo pelo Laudo Pericial 
Papiloscópico nº 062/2019 (evento 42, LAU1, fls. 11/18, dos autos nº 0032946-95.2019.8.27.2729) e pelos depoimentos das 
pessoas inquiridas em juízo.   Com efeito, a vítima Joelma Oliveira Teixeira Rocha disse que seus vizinhos tentaram comunicá-la 
do furto, mas não viu as mensagens porque estava em reunião. Então, os vizinhos chamaram a polícia. Ao chegar em casa, já 
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encontrou a acusada e os policiais. O portão estava arrombado, bem como a janela da cozinha. Além disso, a casa estava toda 
revirada e tinham várias sacolas cheias de objetos da acusada. A depoente ainda disse que se lembra de que foi realizada 
perícia em sua casa, mas não sabe se foi neste ou em outro furto do qual foi vítima. O portão de sua casa tinha um reforço de 
metal, mas a acusada conseguiu destrui-lo. Afirmou que gastou R$ 300,00 (trezentos reais) para consertar o portão e um valor 
menor, que não se recorda, para consertar a janela. O policial militar Jacson Serpa da Silva confirmou integralmente os fatos 
narrados na denúncia. Esclareceu que a ré, em momento algum, assumiu a tentativa de furto, mas que estava sozinha na 
residência quando chegaram no local. O portão estava amassado para dentro, com característica de que foi arrombado, com a 
fechadura estragada. Não conhecia a acusada. Esclareceu que a acusada já estava dentro da casa e vários objetos dentro de 
uma mochila, prontos para ser subtraídos. Ao chegar no local, a vítima disse que não conhecia a acusada e já tinha sido vítima 
de outros furtos semanas antes. Ninguém conhecia a vítima. Havia objetos que estavam do lado de fora e outros dentro da casa. 
A casa estava toda revirada e com sinais de arrombamento no portão e na janela da cozinha. Da mesma maneira, o policial 
militar Werles de Moraes Souza confirmou os fatos narrados na denúncia e o depoimento do outro policial prestado em 
audiência. Como se observa, a declaração da vítima e os depoimentos dos policiais militares responsáveis pela prisão em 
flagrante da acusada são convergentes no sentido de que a acusada tentou subtrair os bens descritos na denúncia, tendo sido 
presa em flagrante ainda no interior da residência da vítima com pertences prontos para serem transportados e outros ainda 
sendo por ela preparados para o mesmo fim. Ademais, é certo que a acusada não compareceu em juízo para ser interrogada, 
como também que nem mesmo a defesa técnica refutou a autoria. Não bastasse, o citado Laudo Pericial Papiloscópico nº 
062/2019 (evento 42, LAU1, fls. 11/18, dos autos nº 0032946-95.2019.8.27.2729) corrobora a autoria da acusada, uma vez que 
atesta que são convergentes as impressões digitais extraídas da janela da cozinha do local do crime e aquelas registradas no 
prontuário de identificação monodactilar nº 9561 SSP/TO da acusada DELVANI PEREIRA NEVES, evidenciando terem sido as 
primeiras produzidas pela ré. Portanto, imperioso reconhecer que a autoria é induvidosa. Além disso, também restou 
comprovada a qualificadora prevista no § 4, inciso I do artigo 155 do Código Penal. Com efeito, o Laudo Pericial de 
Arrombamento em Residência nº 4756/2019 concluiu que, na residência em que houve o delito, ocorreu rompimento de 
obstáculo, tendo sido constatados sinais de arrombamento no porto de pedestre, retirada do miolo da fechadura do portão, 
mediante o uso de instrumento rígido e esforço muscular (evento 42, LAU1, fls. 1/6, dos autos nº 0032946-95.2019.8.27.2729). 3. 
Dispositivo: Diante do exposto, julgo procedente o pedido estampado na denúncia para CONDENAR a acusada DELVANI 
PEREIRA NEVES, nas sanções do art. 155, § 4º, inciso I (rompimento de obstáculo), c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal 
Brasileiro. Passo à dosimetria da pena nos termos do artigo 68 do Código Penal. 3.1 Fixação da pena-base: É previsto para o 
crime do art. 155, §4º, inciso I, do Código Penal Brasileiro, a pena de reclusão de 02 (dois) a 08 (oito) anos e multa. 
Considerando o critério acima mencionado procedo à análise das circunstancias judiciais. A culpabilidade do agente, analisada 
como grau de reprovação da conduta, não foge à normalidade. A ré é portadora de bons antecedentes, conforme se extrai da 
certidão de antecedentes criminais do evento 12. Não há elementos nos autos que possibilitem valorar a conduta social e 
a personalidade do agente. Os motivos do crime não merecem valoração negativa. As circunstâncias do crime se mostram 
dentro da normalidade para a espécie. As consequências do fato delituoso se mostram dentro da normalidade para a espécie. 
Inexistem provas nos autos de que o comportamento da vítima colaborou, ou não, para a ação delitiva. Assim sendo, 
considerando que não há circunstância judicial desfavorável à ré, fixo a pena-base em 02 (dois) anos de reclusão. 3.2 Das 
agravantes e atenuantes: Por não vislumbrar a existência de agravantes e/ou atenuantes, mantenho a pena no patamar 
anteriormente fixado. 3.3 Das causas de diminuição e de aumento de pena: Na terceira fase, não há causas de aumento. Por 
outro lado, considerando a modalidade tentada, reduzo a pena no máximo legal, qual seja em 2/3 (dois terços), previsto no art. 
14, parágrafo único, do Código Penal, perfazendo-se o total de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão. 3.4 Fixação da 
pena definitiva: Assim sendo, fixo a pena definitivamente em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão. Fixo a pena de multa 
em 20 (vinte) dias-multa, à base de um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato, tendo em vista, respectivamente, 
que a pena privativa de liberdade repousou em patamar mínimo legalmente previsto e a ausência de informações concretas 
acerca da atual situação econômica da ré. A pena privativa de liberdade deverá ser cumprida inicialmente em regime aberto, por 
se tratar de ré primária e por ter sido fixada pena inferior a quatro anos, nos termos do artigo 33, §2º, “c”, do Código Pena l 
Brasileiro. Presentes os requisitos previstos no artigo 44 do CP, substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de 
direito, quais sejam: a) prestação de serviços à comunidade, na proporção de uma hora por dia de condenação, em 
estabelecimento a cargo do Juízo da Execução Criminal desta Comarca; e b) limitação de fim de semana, devendo a acusada 
permanecer em sua residência a partir de 08h dos sábados até às 23h dos domingos. Inviável a suspensão condicional da pena 
prevista no art. 77 do CP, visto que cabível a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direito (art. 77, 
III, do CP). Deixo de fixar valor mínimo de reparação à ofendida (art. 387, IV, do CPP), dada a ausência da discussão acerca da 
dimensão de eventuais danos morais, bem como porque não foram subtraídos bens da vítima. Além disso, comungo do 
entendimento adotado pelo c. STJ no sentido de que “a reparação de danos, além de pedido expresso, pressupõe a indicação de 
valor e prova suficiente a sustentá-lo, possibilitando ao réu o direito de defesa com indicação de quantum diverso ou mesmo 
comprovação de inexistência de prejuízo material ou moral a ser reparado. Necessário, portanto, instrução específica para apurar 
o valor da indenização. In casu, verifica-se que, apesar de ter havido pedido expresso do Ministério Público na denúncia para a 
fixação de valor para a reparação do dano, nos termos do art. 387, inciso IV, do CPP, não houve instrução específica, o que 
afastou do acusado a possibilidade de se defender e produzir contraprova” (AgRg no AREsp 1361693/GO, Rel. Ministro 
REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 02/04/2019DJe 23/04/2019). A ré poderá apelar em 
liberdade, tendo em vista que a pena e o regime inicial aplicados são menos gravosos que a decretação de prisão preventiva, 
tornando-se desarrazoado que tenha de recolher-se presa para apelar. Por consequência, revogo as medidas cautelares 
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diversas da prisão decretadas em desfavor da ré nos autos nº 0043143-12.2019.827.2729 (evento 8), porquanto ausentes, ao 
menos por ora, a sua necessidade. Sem custas para a ré, por ter sido assistida pela Defensoria Pública (artigo 12 da Lei nº 
1.060/50). Expeça-se guia de execução provisória da pena, se for o caso. Oportunamente, após o trânsito em julgado da 
presente sentença, tomem-se as seguintes providências: 1) Comunique-se ao TRE para fins do art. 15, III da CF. 2) Comunique-
se ao Instituto de Identificação da SSP/TO, conforme previsto no art. 674, Inciso III, do Provimento nº 11/2019-CGJUS; 3) 
Encaminhe-se o processo à COJUN, para a elaboração do cálculo da multa (caso tenha sido aplicada) e a confecção da guia da 
recolhimento das custas processuais; 4) Expeça-se a respectiva guia de encaminhamento para execução provisória da pena, 
com a remessa ao juízo da execução para unificação das penas, se o caso. 5) Arquivem-se estes autos com as anotações e 
baixas de praxe. Palmas/TO, 31/8/2021. Nada mais havendo, as declarações testemunhais colhidas foram registradas mediante 
gravação audiovisual pela plataforma digital Webex/Cisco/CNJ e será inserida no sistema e-Proc logo após o término desta 
audiência. Cumpra-se. CLEDSON JOSE DIAS NUNES, Juiz de Direito." Palmas, aos 15/09/2021. Eu, HEITTOR VIEIRA 
NASCIMENTO, digitei e subscrevo. 
 

2ª vara criminal 

Editais de citações com prazo de 15 dias 
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 
EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
AUTOS Nº 0023644-76.2018.8.27.2729 
AÇÃO PENAL - Procedimento Ordinário 
Acusado(a): EZIQUIAS REZENDE DE SANTANA JUNIOR 
FINALIDADE: O juiz de Direito LUIZ ZILMAR DOS SANTOS PIRES, 2ª Vara Criminal de Palmas, no uso das suas atribuições 
legais, etc. FAZ SABER a todos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, por esse meio, CITA e INTIMA, 
COM O PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, o(a) acusado(a) EZIQUIAS REZENDE DE SANTANA JUNIOR, brasileiro, casado, 
motorista, nascido aos 02/08/1977, natural de Uberlândia/MG, portador da RG nº 6.223.892 SSP/MG, inscrito no CPF nº 
025.075.736-27, filho de Eziquias Rezende de Santana e Maria Helena dos Santos, atualmente em local incerto e não sabido, 
nos autos da AÇÃO PENAL nº 00236447620188272729, pelos motivos a seguir expostos: DENÚNCIA: "O MINISTÉRIO 
PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS , por seu representante legal, vem perante este Juízo, oferecer a presente DENÚNCIA 
em desfavor de EZIQUIAS REZENDE DE SANTANA JUNIOR, brasileiro, casado, motorista, nascido em 02/08/1977, filho de 
Eziquias Rezende de Santana e Maria Helena dos Santos, natural de Uberlândia/MG, portador da Carteira de Identidade de nº 
6223892, SSP/MG, inscrito no CPF sob o nº 025.075.736-27, residente na Qd. 1206 Sul, al. 8, lote 38, Palmas/TO, telefone (63) 
98108-8071. Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 26 de maio de 2018, por volta das 19h40, no 
estacionamento da praia da Graciosa, Palmas-TO, o denunciado subtraiu, para si, 1 (uma) bicicleta da marca Oxer, modelo XR 
270, a qual foi avaliada em R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais), em prejuízo da vítima MAURO MATOS DE AZEVEDO 
SOBRINHO, conforme Auto de exibição e apreens ão (evento 1, P_FLAGRANTE1, fl. 10). Segundo apurado, o denunciado 
subtraiu a bicicleta da vítima que estava no estacionamento da praia da graciosa, e no seu lugar, deixou a sua bicicleta que 
estava velha, evadindo-se do local logo em seguida. Logo em seguida, a Guarda Metropolitana foi acionada pela vítima e logrou 
êxito em localizar o denunciado na posse da coisa subtraída. A bicicleta foi devidamente restituída à vítima, conforme termo nos 
autos. Assim agindo, o denunciado EZIQUIAS REZENDE DE SANTANA JUNIOR, incorreu nas sanções do artigo 155, caput, do 
Código Penal motivo pelo qual o MINISTÉRIO PÚBLICO oferece a presente DENÚNCIA e requer: a) A autuação da presente e a 
citação do denunciado para, querendo, apresentar defesa escrita no prazo de 10 (dez) dias (artigo 396 do Código de Processo 
Penal). Verificando-se que o denunciado se oculta para não ser citado, requer a aplicação do disposto no artigo 362 do Código 
de Processo Penal, aplicando-se, neste caso, a regra do parágrafo único deste citado artigo. Não sendo encontrado o 
denunciado no endereço constante dos autos, requer que seja ele citado por edital, aplicando-se, neste caso, a regra do disposto 
no caput do artigo 366 do Código de Processo Penal. b) Não apresentada a resposta no prazo legal, ou se o denunciado não 
constituir defensor, requer o cumprimento do disposto no § 2º do artigo 396-A do Código de Processo Penal. c) Após, seja 
recebida a presente denúncia, com a designação e audiência de instrução e julgamento, sem prejuízo da observância e 
cumprimento das disposições das leis nº 11.690/08 e 11.719/08, mesmo que não constem, expressamente, da presente 
denúncia. d) seja julgada procedente a pretensão punitiva nos moldes perfilhados nesta proemial acusatória, com a consequente 
condenação do denunciado. Em havendo incidência no caso em apuração : a) Nos termos do artigo 201 do Código de Processo 
Penal, a comunicação da ofendida no endereço por ela indicado, inclusive o eletrônico, de todos os atos processuais relativos ao 
ingresso e à saída do denunciado da prisão, à designação de data para audiência e à sentença e respectivos acórdãos que a 
mantenham ou modifiquem; b) Nos termos do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, que seja fixado o valor mínimo 
para a reparação dos danos causados pela infração. Para depor sobre os fatos retromencionados, requer a notificação e/ou 
requisição das vítimas e testemunhas abaixo arroladas para virem depor em Juízo, sob as cominações legais. TESTEMUNHAS 1 
– MAURO MATOS DE AZEVEDO SOBRINHO (vítima), Res. das Artes, Qd. 208 Sul, alameda 1, lote 7, apt 503, Palmas-TO, 
telefone (63) 98445- 4329; TESTEMUNHAS 2 – ANTÔNIO LOURENÇO DE AMORIM JÚNIOR, Guarda Metropolitana; 3 – 
JOCÉLIO PEREIRA DA SILVA, Guarda Metropolitana. Palmas/TO, 05 de julho de 2018. ANDRÉ RAMOS VARANDA, Promotor 
de Justiça." DESPACHO: "Considerando a não localização do acusado EZIQUIAS REZENDE DE SANTANA JUNIOR, expeça-se 
edital de citação com prazo de 15 (quinze) dias, na forma do artigo 361 do Código de Processo Penal. Transcorrido o prazo em 
referência, se o réu não comparecer nem constituir advogado, aplico desde já os termos do art. 366 do CPP, suspendo o 
processo e o curso prescricional. Deixo de decretar a prisão preventiva do acusado, apesar de estar em lugar ignorado, porque 
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lhe foi atribuída a prática de crime cuja pena máxima não supera quatro anos ou porque a análise de seus antecedentes não 
revela necessidade de se adotar tal medida. Após lavrada a certidão de decurso de prazo do edital, à escrivania para 
confeccionar e juntar aos autos o espelho do cálculo da prescrição da pretensão punitiva disponibilizada pelo CNJ1, 
movimentando o processo ao localizador correspondente. Antes de sobrestar os autos, ciência ao Ministério Público. 
Palmas/TO, 13 de setembro de 2021. LUIZ ZILMAR DOS SANTOS PIRES, Juiz de Direito.” INFORMAÇÕES E 
ADVERTÊNCIAS: 1. O endereço da Defensoria Pública é Quadra 502 Sul, Av. Teotônio Segurado, Paço Municipal, ao lado do 
Fórum, Palmas/TO, CEP: 77021-654, telefone: (63) 3218-6752; 2. Na resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar 
tudo o que interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, 
qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário (art. 396-A do Código de Processo Penal); 3. Não apresentada a 
resposta no prazo legal, ou se o acusado, citado, não constituir defensor, o juiz nomeará defensor para oferecê-la (§ 2º do 
mesmo artigo); 4. O processo seguirá sem a presença do acusado que, citado ou intimado pessoalmente para qualquer ato, 
deixar de comparecer sem motivo justificado, ou, no caso de mudança de residência. Para o conhecimento de todos é passado o 
presente edital, cuja 2ª via fica afixada no local de costume, bem como será publicado no Diário da Justiça. DADO E PASSADO, 
nesta cidade e Comarca de Palmas/TO, 14/09/2021. Eu, NAYNA GABRIELLA MARQUES MENDES, digitei e subscrevo. 
 

Editais de intimações de sentença com prazo de 60 dias 
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA COM PRAZO DE 60 (SESSENTA) DIAS 
AUTOS Nº 00423937320208272729 
Juizo da 2ª Vara Criminal de Palmas 
AÇÃO PENAL - Procedimento Ordinário 
Acusada: CARLOS GERMANO ALMEIDA DOS SANTOS 
FINALIDADE: O juiz de Direito LUIZ ZILMAR DOS SANTOS PIRES, do Juizo da 2ª Vara Criminal de Palmas, no uso das suas 
atribuições legais, etc. FAZ SABER a todos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, por esse meio, 
INTIMA o acusado(a) CARLOS GERMANO ALMEIDA DOS SANTOS, brasileiro, solteiro, nascido aos 13/10/1996, natural de 
Altamira-PA, inscrito no CPF nº 702.847.102-02, filho de Ana Cláudia Ferreira dos Santos, atualmente em local incerto e não 
sabido, com prazo de 60 (sessenta) dias, a fim de cientificar-lhe da SENTENÇA proferida nos autos da AÇÃO PENAL n.º 
0042393-73.2020.8.27.2729, cujo resumo/teor segue transcrito: "1. RELATÓRIO. Trata-se de ação penal promovida pelo 
Ministério Público do Estado do Tocantins em desfavor de Carlos Germano Almeida dos Santos, pela prática da conduta descrita 
no artigo 157, § 2º-A, I, do Código Penal, pelos fatos assim narrados na peça exordial, os quais transcrevo, in 
verbis: [...] Noticiam os autos do Inquérito Policial que, em 09 de novembro de 2020, por volta das 21h30min, na Quadra 1.106 
Sul, Alameda 41, Lote 05, Palmas/TO, o denunciado CARLOS GERMANO ALMEIDA DOS SANTOS , subtraiu em proveito 
próprio, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo , 02 (dois) aparelhos celulares, sendo: 01 (um) Iphone 
XS, da Aple, IMEI 357202090789000 e IMEI2: 357202091360108, e 01 (um) aparelho celular, da marca LG, modelo K 11, 
pertencentes as vítimas Ricardo Ferreira Lima e Miriane Silva Sales Lima, conforme Auto de Exibição e Apreensão juntado aos 
autos no evento 01, fls. 10. Segundo restou apurado, no dia e no local dos fatos, as vítimas Ricardo Ferreira Lima e Miriane Silva 
Sales Lima estavam na porta de sua residência, na Quadra 1.106 Sul, quando o denunciado CARLOS GERMANO ALMEIDA 
DOS SANTOS chegou em uma motocicleta e, apontando uma arma de fogo, anunciou o assalto, levando os celulares das 
vítimas Ricardo Ferreira Lima e Miriane Silva Sales Lima. Após os fatos, as vítimas conseguiram rastrear os seus celulares, fato 
que possibilitou a polícia chegar próximo a um bar no setor Taquari, onde foi localizado o denunciado CARLOS GERMANO 
ALMEIDA DOS SANTOS que, apesar de não estar na posse dos aparelhos celulares, foi reconhecido pela vítima Ricardo como 
sendo o autor dos fatos. O aparelho celular iphone foi localizado em um terreno baldio escondido em baixo de umas folhas. Em 
razão dos fatos, a Polícia Militar realizou a prisão em flagrante do denunciado CARLOS GERMANO ALMEIDA DOS SANTOS. A 
vítima Miriane Silva Sales Lima, em suas declarações, descreveu o capacete e a motocicleta utilizada pelo denunciado e afirmou 
que o roubo foi perpetrado com o uso de arma de fogo. Já a vítima Ricardo Ferreira Lima aduziu que estava com sua família, na 
frente de sua casa, ocasião em que foram abordados pelo denunciado, estando o mesmo em uma motocicleta Titan vermelha, e 
estava na posse de arma de fogo do tipo revólver de cano curto. Afirmou ainda que no momento da prisão do denunciado 
reconheceu a motocicleta utilizada através de seu modelo e barulho do escapamento furado e reconheceu o capacete pela cor e 
modelo. Por fim, reconheceu o denunciado, primeiramente por fotografia, e depois na delegacia presencialmente, pela 
compleição física, pelo formato do rosto, cicatrizes de espinhas, cavanhaque, uma tatuagem no pescoço e no braço, e pela cor 
morena da pele. Interrogado perante a Autoridade Policial o denunciado Carlos Germano Almeida dos Santos negou a prática do 
crime de roubo, mas confirmou que estava na posse da motocicleta apreendida. Ao final, o aparelho celular da vítima Ricardo 
Ferreira foi devolvido ao mesmo conforme consta no termo de entrega juntado aos autos no evento 01, fls. 13. A arma de fogo 
utilizada na prática delitiva não foi localizada. A materialidade delitiva encontra-se corroborada através dos depoimentos e 
declarações colecionados no caderno investigativo e de auto de exibição e apreensão de um dos celulares subtraídos, da 
motocicleta e capacete utilizados pelo investigado. [...] A denúncia foi recebida em 18 de novembro de 2020 (evento 4). Houve 
citação do acusado (evento 14). Foi apresentada resposta à acusação (evento 26). Por não incorrer em nenhuma hipótese 
prevista no artigo 397 do Código de Processo Penal, foi determinado inclusão em pauta para audiência de instrução e 
julgamento. A primeira audiência ocorreu em 16/3/2021. Foram ouvidas as seguintes testemunhas e informantes, cujo resumo do 
depoimento os acompanha: 1. Miriane Silva Sales Lima, vítima. Estava na porta de casa quando um rapaz chegou de moto, 
armado, e pediu para entregar os celulares. Não reconheceu o réu com certeza, mas que possui a mesma estatura e cor. 
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Rastrearam os celulares. O dela foi jogado no mato e o outro estava em um bar. O celular de Ricardo não foi encontrado. O 
assaltante estava de capacete, shorts e camiseta, e a moto era barulhenta. A arma era pequena, de ferro e cromada. A moto era 
vermelha. O local era iluminado. 2. Ricardo Ferreira Lima, vítima. Afirmou que estava sentado na porta de casa com Miriane, a 
sogra e o filho quando foram surpreendidos pelo assaltante, que estava de moto, armado e pediu para colocar os celulares no 
chão. Ele fugiu com os aparelhos. A moto era vermelha, barulhenta e com uma lanterna fosca. Rastrearam os aparelhos através 
do notebook junto aos policiais. Um dos aparelhos estava em um bar, onde havia várias pessoas e o acusado. Não tem certeza 
sobre a autoria. Os policiais ligaram a motocicleta para que comparasse o barulho, sendo muito parecido. O assaltante tinha 
tatuagem no braço, pescoço. Tiraram foto do acusado dentro do bar para mostrar à vítima. O seu celular não foi encontrado com 
o acusado, e o celular de Miriane foi encontrado em uma mata. O assaltante usava uma camiseta regata, shorts de cor vinho ou 
jeans. O acusado usava outra roupa no momento da prisão. O policial falou que o motor da moto estava quente. 3. PM Jander 
Alfredo de Castro. Relatou que uma vítima passou as informações acerca da motocicleta vermelha e barulhenta. O acusado foi 
localizado no bar através do rastreio do aparelho celular. A vítima não deu certeza acerca da moto. A vítima disse que o 
assaltante era moreno, baixo, magro. O acusado sempre negou a autoria. Foram roubados dois celulares, mas apenas um foi 
localizado. A moto e algumas características físicas contribuíram para a apreensão do acusado. O acusado afirmou que a moto 
era da mãe dele. Em audiência, a defesa requereu a concessão de liberdade provisória do réu. O Ministério Público manifestou-
se contrário. Diante do excesso de prazo na formação da culpa, foi acolhido o pedido defensivo e concedida a liberdade 
provisória mediante comparecimento em todos os atos processuais. A segunda audiência ocorreu dia 12/5/2021 (evento 92) e foi 
ouvida a seguinte testemunha: 1. PM Neilson da Silva Nunes. Foram à residência da vítima e conseguiram chegar até o Setor 
Taquari, onde abordaram o réu. Outro local estava sinalizando o iPhone. A vítima reconheceu o autor, que tinha sinais no rosto, e 
pelo vestuário e cor da pele. Não lembra de tatuagem. A vítima reconheceu a motocicleta utilizada. Não se recorda de detalhes. 
O iPhone foi localizado a 500 metros do local onde ele estava. A terceira audiência ocorreu no dia 13/7/2021 (evento 110), 
quando o réu foi interrogado. Ele relatou que está preso por roubo e foi condenado por tráfico. É usuário de crack. Negou a 
autoria delitiva. No momento, estava no supermercado Vip, na Santa Bárbara, as 21h. Tem fotos no seu facebook fazendo 
compras com seus familiares. Sua irmã pediu para buscar uma carteirinha que estava no local onde foi preso, onde seu irmão 
estava. Não teve participação no crime. A moto é do seu cunhado e não participou do roubo. Foi acusado de roubar um celular 
de novo. Está preso por outro roubo que também não cometeu. O celular não foi encontrado consigo. Não viu onde estava. A 
moto do seu cunhado era vermelha. O problema dela é ser uma sucata, não podia rodar na cidade, era para trabalho. Ela fazia 
barulho diferente no escapamento. Não conhece as vítimas nem tem nada contra. As provas estão no seu Facebook, mas não 
recebeu visita do defensor. Não foi requerida nenhuma diligência. Em suas alegações finais por memoriais escritos, o Ministério 
Público pugnou pela condenação nos termos da denúncia (evento 113). A defesa, por sua vez, em sede de alegações finais por 
memoriais escritos, requereu a absolvição por não haver prova da existência do fato e por estar provado que o réu não concorreu 
para a infração. Subsidiariamente, requereu a fixação da pena-base no mínimo legal, a fixação do regime inicial menos gravoso e 
a concessão do direito de recorrer em liberdade (evento 116). É, em síntese, o relatório. 2. FUNDAMENTAÇÃO. Presentes os 
pressupostos processuais e as condições da ação, tanto que sequer foram arguidas questões preliminares ou prejudiciais, passo 
ao exame do mérito da demanda. Finda a instrução processual, concluo que não há provas suficientes para a condenação. 
Conforme narrado em audiência pelas vítimas, elas foram roubadas quando estavam em frente à sua residência. O autor tinha 
uma moto vermelha e barulhenta, tatuagens nos braços e no pescoço, que são detalhes muito específicos e que tendem a ser 
facilmente reconhecidos pelas vítimas, mas elas não conseguiram fazer em juízo: 1. Miriane Silva Sales Lima: [...] Não 
reconheceu o réu com certeza, mas que possui a mesma estatura e cor. [...] 2. Ricardo Ferreira Lima: [...] Não tem certeza sobre 
a autoria. Os policiais ligaram a motocicleta para que comparasse o barulho, sendo muito parecido. O assaltante tinha tatuagem 
no braço, pescoço. Tiraram foto do acusado dentro do bar para mostrar à vítima. O seu celular não foi encontrado com o 
acusado, e o celular de Miriane foi encontrado em uma mata. [...] Os policiais foram levados ao encontro do acusado em virtude 
do rastreamento do aparelho de Miriane, que estava a alguns metros do bar, conforme depoimento do PM Neilson da Silva 
Nunes: "[...] O iPhone foi localizado a 500 metros do local onde ele estava.". Conforme Ricardo narrou, havia várias pessoas no 
bar e o aparelho celular foi encontrado numa mata, não em posse do acusado: Ricardo Ferreira Lima: [...] Rastrearam os 
aparelhos através do notebook junto aos policiais. Um dos aparelhos estava em um bar, onde havia várias pessoas e o 
acusado. Não tem certeza sobre a autoria. [...] O seu celular não foi encontrado com o acusado, e o celular de Miriane foi 
encontrado em uma mata. [...] Em virtude destes pontos, entendo que não há provas suficientes para a condenação por ausência 
de delimitação da autoria delitiva. Como dito acima, os detalhes vistos pelas vítimas (tatuagens no pescoço e braços, motocicleta 
barulhenta) seriam suficientes para identificar o agente, mas elas foram incapazes de fazer. Sabe-se que o processo penal não 
deve ser utilizado para obter a verdade real, mas as provas produzidas nos autos devem ser robustas o suficiente para embasar 
eventual condenação. Caso assim não seja, o constituinte originário deixou claro que a balança deverá pender favoravelmente 
ao réu, conforme artigo 5º, LVII, da Constituição Federal. Considerando as diversas dúvidas e que não estou convencido 
suficientemente para condenação, deve prevalecer o princípio in dubio pro reo. 3. DISPOSITIVO. Ante o exposto, 
julgo improcedente a denúncia para absolver Carlos Germano Almeida dos Santos com fulcro do artigo 386, VII, do Código de 
Processo Penal. Sem custas. Eventual bem apreendido deverá ser restituído, conforme Provimento n. 11/2019/CGJUS/TO. 
Intimo as partes para ciência. Expeça-se o necessário e oficie o Instituto de Identificação. Salvo recursos e após cumprimento 
das diligências cartorárias, arquive-se. Palmas/TO, 09 de setembro de 2021. LUIZ ZILMAR DOS SANTOS PIRES. Juiz de 
Direito." Palmas, aos 10/09/2021. Eu, NAYNA GABRIELLA MARQUES MENDES, digitei e subscrevo. 
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ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA COM PRAZO DE 60 (SESSENTA) DIAS 
AUTOS Nº 00449729620178272729 
Juizo da 2ª Vara Criminal de Palmas 
AÇÃO PENAL - Procedimento Ordinário 
Acusado: ALAILSON FONSECA DIAS 
FINALIDADE: O juiz de Direito LUIZ ZILMAR DOS SANTOS PIRES, do Juizo da 2ª Vara Criminal de Palmas, no uso das suas 
atribuições legais, etc. FAZ SABER a todos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, por esse meio, 
INTIMA o acusado(a) ALAILSON FONSECA DIAS, brasileiro, casado, empresário, nascido aos 24/05/1977, natural de Formoso 
do Araguaia-TO, portador do RG n° 609.887 - SSP/TO, inscrito no CPF n° 797.611.861-72, filho de Deoclides Maracaipe Dias e 
de Joana Batista Fonseca, atualmente em local incerto e não sabido, com prazo de 60 (sessenta) dias, a fim de cientificar-lhe da 
SENTENÇA proferida nos autos da AÇÃO PENAL n.º 0044972-96.2017.8.27.2729, cujo resumo/teor segue transcrito: "1. 
RELATÓRIO. Trata-se de ação penal promovida pelo Ministério Público do Estado do Tocantins em desfavor de Alailson 
Fonseca Dias e Airton Fonseca Dias, pela prática da conduta descrita no artigo 171, caput, do Código Penal, pelos fatos assim 
narrados na peça exordial, os quais transcrevo, in verbis: [...] Consta dos autos do inquérito Policial que a partir do dia 
30/12/2013, em Palmas/TO, o denunciado, com consciência e voluntariedade, começou a obter para si vantagem ilícita, ao 
induzir, mediante artifício, a vítima José Alves Lima a erro. Foi apurado que, buscando eximir-se do cumprimento de obrigações 
junto a credores da empresa MOTO DIAS LTDA-EPP, o denunciado transferiu para a vítima 100% (cem por cento) das quotas 
que lhe pertenciam, sem o conhecimento ou anuência dela. Eis que a vítima José Alves assinou documentos entregues pelo 
denunciado Alailson Fonseca Dias, acreditando ser um contrato de trabalho, para começar a prestar seu labor junto a empresa 
MOTO DIAS LTDA-EPP, de propriedade deste, no entanto, a vítima alega que não leu o contrato, pois confiava na pessoa do 
acusado por ser seu concunhado e por ser um homem de pouca cultura e educação, pois só possui formação até a 8ª série. 
Extrai-se dos autos, que a vítima trabalhava na chácara do denunciado Alailson, que nesse momento era dono da empresa 
MOTO DIAS LTDA-EPP, acompanhado de seu irmão Airton, quando na data citada anteriormente, o primeiro apresentou 
documentos para que a vítima assinasse, afirmando que não sabia bem ao certo, no momento, exatamente ao que se referia tais 
documentos. Mais tarde no ano de 2016 a vítima recebeu em sua casa um Oficial de Justiça o intimando para responder 
judicialmente por dívidas adquiridas pela empresa MOTO DIAS LTDA, sendo apenas nesse momento que descobriu ser dono de 
100% das cotas da citada empresa. Conforme consta no Laudo Pericial nº 5820/2016 (evento 6), onde trata de alteração 
contratual 9°, 10° e 11°, pode-se concluir que de comum acordo os irmãos transferiram aos poucos, suas quotas partes na 
empresa para José Alves Lima, a vítima. Em agosto de 2016 os denunciados procuraram a vítima e pediram para que este 
assinasse um contrato devolvendo a empresa para eles, porém ele não aceitou alegando não confiar mais nos denunciados. O 
denunciado Alailson em seu depoimento, afirmou que foi a vítima quem o procurou pois precisava de uma empresa e assim 
negociou com eles para transferir a mencionada empresa para seu nome. Mesmo o denunciado tendo afirmado que fora a vítima 
quem requisitou a transferência da empresa, podemos observar que Alailson e Airton estão respondendo por outros processos 
conforme consta documentos do (evento 1 CONTR3, fls. 10-12 e fls 21-23). Ainda tem o fato da empresa ter sido transferida para 
o nome da vítima sem nenhuma contrapartida pecuniária concluindo que os denunciados agiram de má-fé. Assim, Alailson 
Fonseca Dias e seu irmão Airton Fonseca Dias obtiveram para si vantagem ilícita em prejuízo alheio mediante artifício. [...] A 
denúncia foi recebida em 4 de maio de 2018 (evento 4). Houve citação dos acusados (eventos 65 e 101). Foram apresentadas 
respostas à acusação (eventos 73 e 125). Por não incorrer em nenhuma hipótese prevista no artigo 397 do Código de Processo 
Penal, foi determinado inclusão em pauta para audiência de instrução e julgamento. A audiência ocorreu em 16/6/2021. Foram 
ouvidas as seguintes testemunhas, cujo resumo do depoimento as acompanha: 1. Nelson Tavares dos Santos. Conhece José 
Alves Lima. Ele o procurou para alterar um contrato, colocando-o como titular da empresa. Ele disse que queria participar de 
licitações na Prefeitura. Como esta empresa existia há mais tempo, facilitaria. Tiveram contato pessoal. Ele foi ao cartório 
reconhecer firma e autenticar cópias, além de pagar taxas para dar entrada na Junta Comercial. Como ele pegou uma empresa 
antiga, a partir da assinatura a responsabilidade seria de José. Após a transferência, José não mais o procurou, mesmo sendo 
proposto um contrato de prestação de serviços mensais. Não sabe onde José se encontra. Nunca prestou serviços aos acusados 
ou à empresa deles. Conhece eles de longe, porque tinham duas lojas, Moto Dias, e transferiu esta empresa ao José. Não 
estranhou a transferência, não viu nada de estranho, era um serviço esporádico. Não lembra da profissão de José. Ele era 
alfabetizado, mas não sabe a escolaridade. Não lembrou há quanto tempo os acusados tinham a empresa. Os acusados 
assinaram e concordaram com a transferência, sendo colhidas as assinaturas deles. Não tinha intimidade com os acusados. É 
contabilista. Não estranhou a transferência. Não sabe da condição financeira da vítima. Não sabe como seria o pagamento. José 
pagou para fazer a transferência, em dinheiro. Não viu mais José. 2. Derisvan Bezerra da Silva. Conhece José Alves Lima. Foi 
procurado por um senhor que construía pier, quiosque, e queria participar de licitações. A pessoa que quer participar precisa ter 
uma empresa, e o informou que seria necessário ter uma empresa para estar apto. Meses depois, ele disse que conseguiu uma 
empresa. Perguntou como conseguiu, porque foi rápido, e José disse que, por meio de parentes, pegou uma empresa que já 
existia. Acha que as licitações eram voltadas à construção civil. Teriam que ser feitas adaptações na empresa para que ela 
estivesse apta a concorrer. Quando surgiu a oportunidade de participar de licitações, procurou José, mas não o encontrou. Na 
época, ele participaria de licitações de construção de pier, quiosque, mas não consumou. José mencionou que tinha um contador 
e que tinha que organizar o ramo da empresa que ele havia adquirido ou aberto, e disse que se tratava de uma empresa do ramo 
de motos. Tinha uma moto que consertava numa empresa do centro, coincidentemente era o mesmo nome. Ocorreu um 
problema na sua moto, no centro, e foi à loja. Perguntou se estavam vendendo a loja e acha que foi o motivo de ter sido intimado 
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para depor. Não lembra com quem falou na loja, os rapazes que trabalhavam eram atenciosos. Acha que um deles tinha o nome 
da loja. Não sabe por quanto tempo eles tinham a loja. Não se recordou quantas vezes usou o serviço deles, mas foi mais de 
uma vez. A loja ficava próximo às Secretarias, entre a galeria Bela Palmas e Sarandi. José dizia que tinha habilidades na 
construção de pier. Não sabe se era carpinteiro. Não sabe se ele mexia com motos. José era uma pessoa parecida com o 
depoente, moreno, um pouco alto, e esteve com ele duas vezes. Os interrogatórios estão assim transcritos: 1. Alailson Fonseca 
Dias. É empresário há muitos anos. Teve a empresa Moto Dias por muitos anos. A mulher de José é irmã de criação da sua 
esposa, inclusive ele trabalhou na sua propriedade. Ele dizia que queria mexer com licitação, com obras, porque trabalhava com 
isto. Falou que era um excelente negócio, porque estavam surgindo praias em Palmas e precisava de profissionais. Como estava 
trabalhando com moto há mais de 15 anos, ofereceu a Moto Dias para José, porque ele disse que precisava de uma empresa 
montada há mais de 12 anos. Como existiam dívidas, combinou que transferiria a empresa, mas continuaria pagando as dívidas. 
José o procurou para fazer a transação. Não houve pagamento de nenhum valor. Após a transferência, continuou pagando as 
despesas, de 2014 a 2016. A empresa fechou em torno de 2012. No início do negócio, a empresa não estava fechada. Após 
finalizar a transferência, a empresa estava fechada. Neste período, separou da sua esposa. Foi trabalhar com consultoria de 
loteamento e vendas. Foi à Receita Federal e parcelou uma dívida em 36 parcelas, pagou elas. Recebeu intimação no local da 
empresa, pois ficou no mesmo local. Foi à Delegacia e se deparou com esta história, mas estranhou por José ser seu amigo. 
José disse que não conseguiu mexer com a empresa e estava trabalhando com gelo. José marcou várias vezes para devolver a 
empresa para o seu nome. Não baixou a empresa na junta porque quis ajudar José. Mesmo sabendo que não tinha culpa, 
procurou a pessoa e negociou a dívida, pagou ela. Parou de procurar José. José nunca trabalhou na Moto Dias. Em torno de 
2016, quando surgiu a questão do prejuízo, procurou José para saber se tinha alguém o cobrando, e ele mostrou a intimação. Foi 
atrás da pessoa para resolver. O benefício de José era pegar uma empresa de muitos anos, porque parece que para participar 
das licitações precisava de 12 anos de empresa. Ele podia pegar a empresa e trabalhar. Era um negócio de ajuda de um familiar 
ao outro. Hoje a empresa está no nome dos réus, pois seu irmão separou e o juiz mandou restituir a empresa aos antigos 
proprietários. A empresa não funciona. O juiz mandou cancelar os atos da junta comercial, mas não sabe se está ativa. A 
transferência ocorreu entre 2013 e 2014. A empresa tinha ações judiciais de consumidores, não tinha dívidas, pois trabalhava 
com vendas de peças. Havia uma ação civil pública contra a empresa e o interrogado. Realizou um pagamento à pessoa. Era 
uma campanha de venda da fabricante, mas o Ministério Público entendeu como pirâmide e ajuizou a ação. Procuraram todas as 
pessoas e devolveram os valores atualizados. A única pessoa que ajuizou uma ação fechou um acordo, e o pagamento foi 
realizado. Não lembra da data da ação ministerial, que está pendente de recurso no STJ. Acha que não houve dano, porque não 
houve prejuízo. O TJ manteve em parte a condenação. Não sabe se foi esta ação que desconstituiu a personalidade jurídica. 
Não há valor específico de condenação. Havia execuções fiscais. José foi informado que qualquer situação era responsabilidade 
do interrogando. Pediu para ele devolver porque não mexia na empresa. Por força de decisão em um processo de divórcio, 
voltaram a ser proprietários da empresa. José disse que recebeu a intimação, mas não mexeu em nada, não movimentou nada, 
não levou prejuízo, ensejando a devolução. Ele não foi negativado. 2. Airton Fonseca Dias. Na época da transferência, já tinha 
desfeito a sociedade com seu irmão. Foi em torno de 2010, 2011. Ia na empresa de vez em quando, mas não mexia mais com 
moto. Alterou o contrato antes de 2013. Seu irmão disse que ia vender a empresa para um parente que mexeria com pier. Depois 
soube que o parente não ia mais mexer com pier e devolveu a empresa. Acha que José não é pacato, ele trabalhou na chácara 
do seu irmão. Não sabe se José tinha condições de ser um microempresário. Não participou da transação. Na sentença do seu 
divórcio, foi determinado o cancelamento dos atos e a empresa retornou ao seu nome. Acha que saiu de fato da sociedade entre 
2011 e 2012. Quando saiu, já tinha o processo sobre a compra premiada, no qual é réu. Seu irmão ficou sozinho na sociedade. 
Não foi requerida nenhuma diligência. Em suas alegações finais por memoriais escritos, o Ministério Público pugnou 
pela emendatio libelli, pois entendeu que os fatos narrados melhor se adequam ao artigo 299, caput, do CP, pois o falso 
objetivava alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante ao invés de buscar auferir vantagem ilícita da vítima (evento 
151). A defesa de Alailson, em sede de alegações finais por memoriais escritos, requereu a absolvição do crime do artigo 
299, caput, do CP, por insuficiência probatória (evento 155). Por sua vez, a defesa de Airton, em sede de alegações finais por 
memoriais escritos, requereu a absolvição do crime do artigo 299, caput, do CP, pelo réu não ter concorrido para a infração e, 
subsidiariamente, por insuficiência probatória (evento 156). É, em síntese, o relatório. 2. FUNDAMENTAÇÃO. Presentes os 
pressupostos processuais e as condições da ação, tanto que sequer foram arguidas questões preliminares ou prejudiciais, passo 
ao exame do mérito da demanda. Finda a instrução, concluo que não há provas suficientes para a condenação. O artigo 
171, caput, do CP, está assim redigido: Art. 171 - Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo 
ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento: Pena - reclusão, de um a cinco anos, 
e multa, de quinhentos mil réis a dez contos de réis. Vislumbro que o problema deste processo dirige-se: i) ao depoimento da 
vítima no inquérito policial, afirmando que foi intimada por um oficial de justiça em virtude de dívidas da empresa que estaria no 
seu nome, sem o seu conhecimento ou anuência; e ii) às alterações contratuais décima e décima primeira. Inicialmente, entendo 
que não há que se falar em crime de estelionato, pois não ficou nítida a vantagem auferida pelos réus, pelo contrário, entendo 
que eles mais tiveram prejuízos que ganhos, pois a empresa foi devolvida para o nome deles após a ação de divórcio e 
continuaram pagando as dívidas que existiam, conforme Laudo Pericial n. 5820/2016 (evento 6 do IP): Assim, ao menos 
conforme as provas trazidas aos autos, José não teve nenhum prejuízo com as alterações contratuais. Ademais, extrai-se do 
conjunto probatório produzido sob o manto do contraditório e da ampla defesa que a vítima procurou Nelson Tavares dos Santos 
e Derisvan Bezerra da Silva, pois pretendia participar de licitações. Para tanto, necessitava de uma empresa que tivesse alguns 
anos de constituição, então afirmaram que, passado um tempo, ela ressurgiu já com a empresa: Derisvan: Conhece José Alves 
Lima. Foi procurado por um senhor que construía pier, quiosque, e queria participar de licitações. A pessoa que quer participar 
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precisa ter uma empresa, e o informou que seria necessário ter uma empresa para estar apto. Meses depois, ele disse que 
conseguiu uma empresa. Perguntou como conseguiu, porque foi rápido, e José disse que, por meio de parentes, pegou uma 
empresa que já existia. [...] Nelson: Conhece José Alves Lima. Ele o procurou para alterar um contrato, colocando-o como titular 
da empresa. Ele disse que queria participar de licitações na Prefeitura. Como esta empresa existia há mais tempo, facilitaria. 
Tiveram contato pessoal. Ele foi ao cartório reconhecer firma e autenticar cópias, além de pagar taxas para dar entrada na Junta 
Comercial. [...] As duas testemunhas foram compromissadas em juízo e estavam cientes de que poderiam incorrer em crime de 
falso testemunho caso dissessem inverdades, mas informaram o que foi transcrito acima, presumindo-se verdadeiros os relatos. 
Tais depoimentos são compatíveis com o que foi narrado pelo réu Alailson: [...] A mulher de José é irmã de criação da sua 
esposa, inclusive ele trabalhou na sua propriedade. Ele dizia que queria mexer com licitação, com obras, porque trabalhava com 
isto. Falou que era um excelente negócio, porque estavam surgindo praias em Palmas e precisava de profissionais. Como estava 
trabalhando com moto há mais de 15 anos, ofereceu a Moto Dias para José, porque ele disse que precisava de uma empresa 
montada há mais de 12 anos. Como existiam dívidas, combinou que transferiria a empresa, mas continuaria pagando as dívidas. 
José o procurou para fazer a transação. [...] O réu Airton seguiu a mesma linha no seu depoimento: "[...] Seu irmão disse que ia 
vender a empresa para um parente que mexeria com pier. Depois soube que o parente não ia mais mexer com pier e devolveu a 
empresa. [...]". O pleito de mudar a tipificação do fato para falsidade ideológica no apagar das luzes, não pode ser acolhido, eis 
que da mesma forma não se conseguiu elementos probatórios claros, como o caso requer, da existência desse delito. Além 
disso, caso fosse reconhecida, o correto seria vítima figurar como ré também, já que concordou com a transmissão da 
propriedade da empresa. Contudo, como ficou dito, não vislumbro provas cabais para a modificação do tipo penal constante na 
inicial, que possa autorizar um édito condenatório. Sabe-se que o depoimento da vítima tem especial valor, mas deve ser 
avaliado em conjunto com as demais provas. Friso que, neste caso, o seu depoimento sequer é prova, mas mero elemento 
informativo, já que não foi colhido durante a ação penal. Em relação à ação civil juntada ao evento 146, não é possível presumir 
a intenção dos réus era afastar sua responsabilidade para com a empresa, pois as testemunhas que depuseram em juízo 
afirmaram que foram procuradas pela vítima, que queria participar de licitações. Além disto, a responsabilidade penal é diferente 
da civil, não podendo restar dúvida acerca do elemento subjetivo do tipo, o qual não está comprovado. Sabe-se que o processo 
penal não deve ser utilizado para obter a verdade real, mas as provas produzidas nos autos devem ser robustas o suficiente para 
embasar eventual condenação. Caso assim não seja, o constituinte originário deixou claro que a balança deverá pender 
favoravelmente ao réu, conforme artigo 5º, LVII, da Constituição Federal. Considerando as diversas dúvidas e que não estou 
convencido suficientemente para condenação, deve prevalecer o princípio in dubio pro reo. Deixo de acolher o pedido defensivo 
de absolvição do réu Airton por não ter concorrido para a infração, pois ele era sócio da empresa em debate e era necessária a 
sua anuência para a prática dos atos negociais, sendo crível que conhecia todos os trâmites do estabelecimento. 3. 
DISPOSITIVO. Ante o exposto, julgo improcedente a denúncia para absolver Alailson Fonseca Dias e Airton Fonseca Dias, com 
base no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal. Sem custas. Eventuais bens apreendidos devem ser restituídos, conforme 
Provimento n. 11/2019/CGJUS/TO. Intimo as partes para ciência. Expeça-se o necessário e oficie o Instituto de Identificação. 
Salvo recursos e após cumprimento das diligências cartorárias, arquive-se. Palmas/TO, 27 de agosto de 2021. LUIZ ZILMAR 
DOS SANTOS PIRES, Juiz de Direito." Palmas, aos 14/09/2021. Eu, NAYNA GABRIELLA MARQUES MENDES, digitei e 
subscrevo. 
 
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA COM PRAZO DE 60 (SESSENTA) DIAS 
AUTOS Nº 00449729620178272729 
Juizo da 2ª Vara Criminal de Palmas 
AÇÃO PENAL - Procedimento Ordinário 
Acusado: AIRTON FONSECA DIAS 
FINALIDADE: O juiz de Direito LUIZ ZILMAR DOS SANTOS PIRES, do Juizo da 2ª Vara Criminal de Palmas , no uso das suas 
atribuições legais, etc. FAZ SABER a todos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, por esse meio, 
INTIMA o acusado(a) AIRTON FONSECA DIAS?, brasileiro, solteiro, comerciante, nascido aos 07/07/1978, natural de Formoso 
do Araguaia-TO, portador do RG nº 393.249 - SSP/TO, inscrito no CPF Nº 858.379.111-20, filho de Deoclides Maracaipe Dias e 
de Joana Batista Fonseca, atualmente em local incerto e não sabido, com prazo de 60 (sessenta) dias, a fim de cientificar-lhe da 
SENTENÇA proferida nos autos da AÇÃO PENAL n.º 0044972-96.2017.8.27.2729, cujo resumo/teor segue transcrito: "1. 
RELATÓRIO. Trata-se de ação penal promovida pelo Ministério Público do Estado do Tocantins em desfavor de Alailson 
Fonseca Dias e Airton Fonseca Dias, pela prática da conduta descrita no artigo 171, caput, do Código Penal, pelos fatos assim 
narrados na peça exordial, os quais transcrevo, in verbis: [...] Consta dos autos do inquérito Policial que a partir do dia 
30/12/2013, em Palmas/TO, o denunciado, com consciência e voluntariedade, começou a obter para si vantagem ilícita, ao 
induzir, mediante artifício, a vítima José Alves Lima a erro. Foi apurado que, buscando eximir-se do cumprimento de obrigações 
junto a credores da empresa MOTO DIAS LTDA-EPP, o denunciado transferiu para a vítima 100% (cem por cento) das quotas 
que lhe pertenciam, sem o conhecimento ou anuência dela. Eis que a vítima José Alves assinou documentos entregues pelo 
denunciado Alailson Fonseca Dias, acreditando ser um contrato de trabalho, para começar a prestar seu labor junto a empresa 
MOTO DIAS LTDA-EPP, de propriedade deste, no entanto, a vítima alega que não leu o contrato, pois confiava na pessoa do 
acusado por ser seu concunhado e por ser um homem de pouca cultura e educação, pois só possui formação até a 8ª série. 
Extrai-se dos autos, que a vítima trabalhava na chácara do denunciado Alailson, que nesse momento era dono da empresa 
MOTO DIAS LTDA-EPP, acompanhado de seu irmão Airton, quando na data citada anteriormente, o primeiro apresentou 
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documentos para que a vítima assinasse, afirmando que não sabia bem ao certo, no momento, exatamente ao que se referia tais 
documentos. Mais tarde no ano de 2016 a vítima recebeu em sua casa um Oficial de Justiça o intimando para responder 
judicialmente por dívidas adquiridas pela empresa MOTO DIAS LTDA, sendo apenas nesse momento que descobriu ser dono de 
100% das cotas da citada empresa. Conforme consta no Laudo Pericial nº 5820/2016 (evento 6), onde trata de alteração 
contratual 9°, 10° e 11°, pode-se concluir que de comum acordo os irmãos transferiram aos poucos, suas quotas partes na 
empresa para José Alves Lima, a vítima. Em agosto de 2016 os denunciados procuraram a vítima e pediram para que este 
assinasse um contrato devolvendo a empresa para eles, porém ele não aceitou alegando não confiar mais nos denunciados. O 
denunciado Alailson em seu depoimento, afirmou que foi a vítima quem o procurou pois precisava de uma empresa e assim 
negociou com eles para transferir a mencionada empresa para seu nome. Mesmo o denunciado tendo afirmado que fora a vítima 
quem requisitou a transferência da empresa, podemos observar que Alailson e Airton estão respondendo por outros processos 
conforme consta documentos do (evento 1 CONTR3, fls. 10-12 e fls 21-23). Ainda tem o fato da empresa ter sido transferida para 
o nome da vítima sem nenhuma contrapartida pecuniária concluindo que os denunciados agiram de má-fé. Assim, Alailson 
Fonseca Dias e seu irmão Airton Fonseca Dias obtiveram para si vantagem ilícita em prejuízo alheio mediante artifício. [...] A 
denúncia foi recebida em 4 de maio de 2018 (evento 4). Houve citação dos acusados (eventos 65 e 101). Foram apresentadas 
respostas à acusação (eventos 73 e 125). Por não incorrer em nenhuma hipótese prevista no artigo 397 do Código de Processo 
Penal, foi determinado inclusão em pauta para audiência de instrução e julgamento. A audiência ocorreu em 16/6/2021. Foram 
ouvidas as seguintes testemunhas, cujo resumo do depoimento as acompanha: 1. Nelson Tavares dos Santos. Conhece José 
Alves Lima. Ele o procurou para alterar um contrato, colocando-o como titular da empresa. Ele disse que queria participar de 
licitações na Prefeitura. Como esta empresa existia há mais tempo, facilitaria. Tiveram contato pessoal. Ele foi ao cartório 
reconhecer firma e autenticar cópias, além de pagar taxas para dar entrada na Junta Comercial. Como ele pegou uma empresa 
antiga, a partir da assinatura a responsabilidade seria de José. Após a transferência, José não mais o procurou, mesmo sendo 
proposto um contrato de prestação de serviços mensais. Não sabe onde José se encontra. Nunca prestou serviços aos acusados 
ou à empresa deles. Conhece eles de longe, porque tinham duas lojas, Moto Dias, e transferiu esta empresa ao José. Não 
estranhou a transferência, não viu nada de estranho, era um serviço esporádico. Não lembra da profissão de José. Ele era 
alfabetizado, mas não sabe a escolaridade. Não lembrou há quanto tempo os acusados tinham a empresa. Os acusados 
assinaram e concordaram com a transferência, sendo colhidas as assinaturas deles. Não tinha intimidade com os acusados. É 
contabilista. Não estranhou a transferência. Não sabe da condição financeira da vítima. Não sabe como seria o pagamento. José 
pagou para fazer a transferência, em dinheiro. Não viu mais José. 2. Derisvan Bezerra da Silva. Conhece José Alves Lima. Foi 
procurado por um senhor que construía pier, quiosque, e queria participar de licitações. A pessoa que quer participar precisa ter 
uma empresa, e o informou que seria necessário ter uma empresa para estar apto. Meses depois, ele disse que conseguiu uma 
empresa. Perguntou como conseguiu, porque foi rápido, e José disse que, por meio de parentes, pegou uma empresa que já 
existia. Acha que as licitações eram voltadas à construção civil. Teriam que ser feitas adaptações na empresa para que ela 
estivesse apta a concorrer. Quando surgiu a oportunidade de participar de licitações, procurou José, mas não o encontrou. Na 
época, ele participaria de licitações de construção de pier, quiosque, mas não consumou. José mencionou que tinha um contador 
e que tinha que organizar o ramo da empresa que ele havia adquirido ou aberto, e disse que se tratava de uma empresa do ramo 
de motos. Tinha uma moto que consertava numa empresa do centro, coincidentemente era o mesmo nome. Ocorreu um 
problema na sua moto, no centro, e foi à loja. Perguntou se estavam vendendo a loja e acha que foi o motivo de ter sido intimado 
para depor. Não lembra com quem falou na loja, os rapazes que trabalhavam eram atenciosos. Acha que um deles tinha o nome 
da loja. Não sabe por quanto tempo eles tinham a loja. Não se recordou quantas vezes usou o serviço deles, mas foi mais de 
uma vez. A loja ficava próximo às Secretarias, entre a galeria Bela Palmas e Sarandi. José dizia que tinha habilidades na 
construção de pier. Não sabe se era carpinteiro. Não sabe se ele mexia com motos. José era uma pessoa parecida com o 
depoente, moreno, um pouco alto, e esteve com ele duas vezes. Os interrogatórios estão assim transcritos: 1. Alailson Fonseca 
Dias. É empresário há muitos anos. Teve a empresa Moto Dias por muitos anos. A mulher de José é irmã de criação da sua 
esposa, inclusive ele trabalhou na sua propriedade. Ele dizia que queria mexer com licitação, com obras, porque trabalhava com 
isto. Falou que era um excelente negócio, porque estavam surgindo praias em Palmas e precisava de profissionais. Como estava 
trabalhando com moto há mais de 15 anos, ofereceu a Moto Dias para José, porque ele disse que precisava de uma empresa 
montada há mais de 12 anos. Como existiam dívidas, combinou que transferiria a empresa, mas continuaria pagando as dívidas. 
José o procurou para fazer a transação. Não houve pagamento de nenhum valor. Após a transferência, continuou pagando as 
despesas, de 2014 a 2016. A empresa fechou em torno de 2012. No início do negócio, a empresa não estava fechada. Após 
finalizar a transferência, a empresa estava fechada. Neste período, separou da sua esposa. Foi trabalhar com consultoria de 
loteamento e vendas. Foi à Receita Federal e parcelou uma dívida em 36 parcelas, pagou elas. Recebeu intimação no local da 
empresa, pois ficou no mesmo local. Foi à Delegacia e se deparou com esta história, mas estranhou por José ser seu amigo. 
José disse que não conseguiu mexer com a empresa e estava trabalhando com gelo. José marcou várias vezes para devolver a 
empresa para o seu nome. Não baixou a empresa na junta porque quis ajudar José. Mesmo sabendo que não tinha culpa, 
procurou a pessoa e negociou a dívida, pagou ela. Parou de procurar José. José nunca trabalhou na Moto Dias. Em torno de 
2016, quando surgiu a questão do prejuízo, procurou José para saber se tinha alguém o cobrando, e ele mostrou a intimação. Foi 
atrás da pessoa para resolver. O benefício de José era pegar uma empresa de muitos anos, porque parece que para participar 
das licitações precisava de 12 anos de empresa. Ele podia pegar a empresa e trabalhar. Era um negócio de ajuda de um familiar 
ao outro. Hoje a empresa está no nome dos réus, pois seu irmão separou e o juiz mandou restituir a empresa aos antigos 
proprietários. A empresa não funciona. O juiz mandou cancelar os atos da junta comercial, mas não sabe se está ativa. A 
transferência ocorreu entre 2013 e 2014. A empresa tinha ações judiciais de consumidores, não tinha dívidas, pois trabalhava 
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com vendas de peças. Havia uma ação civil pública contra a empresa e o interrogado. Realizou um pagamento à pessoa. Era 
uma campanha de venda da fabricante, mas o Ministério Público entendeu como pirâmide e ajuizou a ação. Procuraram todas as 
pessoas e devolveram os valores atualizados. A única pessoa que ajuizou uma ação fechou um acordo, e o pagamento foi 
realizado. Não lembra da data da ação ministerial, que está pendente de recurso no STJ. Acha que não houve dano, porque não 
houve prejuízo. O TJ manteve em parte a condenação. Não sabe se foi esta ação que desconstituiu a personalidade jurídica. 
Não há valor específico de condenação. Havia execuções fiscais. José foi informado que qualquer situação era responsabilidade 
do interrogando. Pediu para ele devolver porque não mexia na empresa. Por força de decisão em um processo de divórcio, 
voltaram a ser proprietários da empresa. José disse que recebeu a intimação, mas não mexeu em nada, não movimentou nada, 
não levou prejuízo, ensejando a devolução. Ele não foi negativado. 2. Airton Fonseca Dias. Na época da transferência, já tinha 
desfeito a sociedade com seu irmão. Foi em torno de 2010, 2011. Ia na empresa de vez em quando, mas não mexia mais com 
moto. Alterou o contrato antes de 2013. Seu irmão disse que ia vender a empresa para um parente que mexeria com pier. Depois 
soube que o parente não ia mais mexer com pier e devolveu a empresa. Acha que José não é pacato, ele trabalhou na chácara 
do seu irmão. Não sabe se José tinha condições de ser um microempresário. Não participou da transação. Na sentença do seu 
divórcio, foi determinado o cancelamento dos atos e a empresa retornou ao seu nome. Acha que saiu de fato da sociedade entre 
2011 e 2012. Quando saiu, já tinha o processo sobre a compra premiada, no qual é réu. Seu irmão ficou sozinho na sociedade. 
Não foi requerida nenhuma diligência. Em suas alegações finais por memoriais escritos, o Ministério Público pugnou 
pela emendatio libelli, pois entendeu que os fatos narrados melhor se adequam ao artigo 299, caput, do CP, pois o falso 
objetivava alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante ao invés de buscar auferir vantagem ilícita da vítima (evento 
151). A defesa de Alailson, em sede de alegações finais por memoriais escritos, requereu a absolvição do crime do artigo 
299, caput, do CP, por insuficiência probatória (evento 155). Por sua vez, a defesa de Airton, em sede de alegações finais por 
memoriais escritos, requereu a absolvição do crime do artigo 299, caput, do CP, pelo réu não ter concorrido para a infração e, 
subsidiariamente, por insuficiência probatória (evento 156). É, em síntese, o relatório. 2. FUNDAMENTAÇÃO. Presentes os 
pressupostos processuais e as condições da ação, tanto que sequer foram arguidas questões preliminares ou prejudiciais, passo 
ao exame do mérito da demanda. Finda a instrução, concluo que não há provas suficientes para a condenação. O artigo 
171, caput, do CP, está assim redigido: Art. 171 - Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo 
ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento: Pena - reclusão, de um a cinco anos, 
e multa, de quinhentos mil réis a dez contos de réis. Vislumbro que o problema deste processo dirige-se: i) ao depoimento da 
vítima no inquérito policial, afirmando que foi intimada por um oficial de justiça em virtude de dívidas da empresa que estaria no 
seu nome, sem o seu conhecimento ou anuência; e ii) às alterações contratuais décima e décima primeira. Inicialmente, entendo 
que não há que se falar em crime de estelionato, pois não ficou nítida a vantagem auferida pelos réus, pelo contrário, entendo 
que eles mais tiveram prejuízos que ganhos, pois a empresa foi devolvida para o nome deles após a ação de divórcio e 
continuaram pagando as dívidas que existiam, conforme Laudo Pericial n. 5820/2016 (evento 6 do IP): Assim, ao menos 
conforme as provas trazidas aos autos, José não teve nenhum prejuízo com as alterações contratuais. Ademais, extrai-se do 
conjunto probatório produzido sob o manto do contraditório e da ampla defesa que a vítima procurou Nelson Tavares dos Santos 
e Derisvan Bezerra da Silva, pois pretendia participar de licitações. Para tanto, necessitava de uma empresa que tivesse alguns 
anos de constituição, então afirmaram que, passado um tempo, ela ressurgiu já com a empresa: Derisvan: Conhece José Alves 
Lima. Foi procurado por um senhor que construía pier, quiosque, e queria participar de licitações. A pessoa que quer participar 
precisa ter uma empresa, e o informou que seria necessário ter uma empresa para estar apto. Meses depois, ele disse que 
conseguiu uma empresa. Perguntou como conseguiu, porque foi rápido, e José disse que, por meio de parentes, pegou uma 
empresa que já existia. [...] Nelson: Conhece José Alves Lima. Ele o procurou para alterar um contrato, colocando-o como titular 
da empresa. Ele disse que queria participar de licitações na Prefeitura. Como esta empresa existia há mais tempo, facilitaria. 
Tiveram contato pessoal. Ele foi ao cartório reconhecer firma e autenticar cópias, além de pagar taxas para dar entrada na Junta 
Comercial. [...] As duas testemunhas foram compromissadas em juízo e estavam cientes de que poderiam incorrer em crime de 
falso testemunho caso dissessem inverdades, mas informaram o que foi transcrito acima, presumindo-se verdadeiros os relatos. 
Tais depoimentos são compatíveis com o que foi narrado pelo réu Alailson: [...] A mulher de José é irmã de criação da sua 
esposa, inclusive ele trabalhou na sua propriedade. Ele dizia que queria mexer com licitação, com obras, porque trabalhava com 
isto. Falou que era um excelente negócio, porque estavam surgindo praias em Palmas e precisava de profissionais. Como estava 
trabalhando com moto há mais de 15 anos, ofereceu a Moto Dias para José, porque ele disse que precisava de uma empresa 
montada há mais de 12 anos. Como existiam dívidas, combinou que transferiria a empresa, mas continuaria pagando as dívidas. 
José o procurou para fazer a transação. [...] O réu Airton seguiu a mesma linha no seu depoimento: "[...] Seu irmão disse que ia 
vender a empresa para um parente que mexeria com pier. Depois soube que o parente não ia mais mexer com pier e devolveu a 
empresa. [...]". O pleito de mudar a tipificação do fato para falsidade ideológica no apagar das luzes, não pode ser acolhido, eis 
que da mesma forma não se conseguiu elementos probatórios claros, como o caso requer, da existência desse delito. Além 
disso, caso fosse reconhecida, o correto seria vítima figurar como ré também, já que concordou com a transmissão da 
propriedade da empresa. Contudo, como ficou dito, não vislumbro provas cabais para a modificação do tipo penal constante na 
inicial, que possa autorizar um édito condenatório. Sabe-se que o depoimento da vítima tem especial valor, mas deve ser 
avaliado em conjunto com as demais provas. Friso que, neste caso, o seu depoimento sequer é prova, mas mero elemento 
informativo, já que não foi colhido durante a ação penal. Em relação à ação civil juntada ao evento 146, não é possível presumir 
a intenção dos réus era afastar sua responsabilidade para com a empresa, pois as testemunhas que depuseram em juízo 
afirmaram que foram procuradas pela vítima, que queria participar de licitações. Além disto, a responsabilidade penal é diferente 
da civil, não podendo restar dúvida acerca do elemento subjetivo do tipo, o qual não está comprovado. Sabe-se que o processo 
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penal não deve ser utilizado para obter a verdade real, mas as provas produzidas nos autos devem ser robustas o suficiente para 
embasar eventual condenação. Caso assim não seja, o constituinte originário deixou claro que a balança deverá pender 
favoravelmente ao réu, conforme artigo 5º, LVII, da Constituição Federal. Considerando as diversas dúvidas e que não estou 
convencido suficientemente para condenação, deve prevalecer o princípio in dubio pro reo. Deixo de acolher o pedido defensivo 
de absolvição do réu Airton por não ter concorrido para a infração, pois ele era sócio da empresa em debate e era necessária a 
sua anuência para a prática dos atos negociais, sendo crível que conhecia todos os trâmites do estabelecimento. 3. 
DISPOSITIVO. Ante o exposto, julgo improcedente a denúncia para absolver Alailson Fonseca Dias e Airton Fonseca Dias, com 
base no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal. Sem custas. Eventuais bens apreendidos devem ser restituídos, conforme 
Provimento n. 11/2019/CGJUS/TO. Intimo as partes para ciência. Expeça-se o necessário e oficie o Instituto de Identificação. 
Salvo recursos e após cumprimento das diligências cartorárias, arquive-se. Palmas/TO, 27 de agosto de 2021. LUIZ ZILMAR 
DOS SANTOS PIRES, Juiz de Direito". Palmas, aos 14/09/2021. Eu, NAYNA GABRIELLA MARQUES MENDES, digitei e 
subscrevo. 
 

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 00447335820188272729 
Juizo da 2ª Vara Criminal de Palmas 
AÇÃO PENAL - Procedimento Ordinário 
Acusado: WELDERSON LEANDRO 
FINALIDADE: O juiz de Direito LUIZ ZILMAR DOS SANTOS PIRES, do Juizo da 2ª Vara Criminal de Palmas, no uso das suas 
atribuições legais, etc. FAZ SABER a todos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, por esse meio, 
INTIMA o acusado(a) WELDERSON LEANDRO, alcunha “Mudinho”, brasileiro, solteiro, desocupado, nascido aos 
07/08/1993, natural de Imperatriz/TO, portador do RG nº 465.056 SSP/TO, inscrito no CPF nº 049.183.681-31, filho de Maria das 
Dores Leandro Rodrigues?, 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 0044733-58.2018.8.27.2729, cujo resumo/teor segue transcrito: "1. 
RELATÓRIO. Trata-se de ação penal promovida pelo Ministério Público do Estado do Tocantins em desfavor de Welderson 
Leandro pela prática da conduta descrita no artigo 155, § 1º e § 4º, I, do Código Penal, pelos fatos assim narrados na peça 
exordial, os quais transcrevo, in verbis: [...] Noticiam os autos do Inquérito Policial que, no dia 26 de agosto de 2018, no período 
da madrugada, no estabelecimento comercial Supermercado Popular localizado na Avenida Tocantins, Quadra 04, Lote 11, 
Santa Fé, nesta capital, o denunciado WELDERSON LEANDRO, mediante rompimento de obstáculo e durante o repouso 
noturno, subtraiu, para si, seis pacotes contendo dez maços de cigarro cada, de marcas diversas; aproximadamente o valor de 
R$ 50,00 (cinquenta reais) em moedas e duas caixas contendo dez maços de cigarros cada, da marca Palheiro; de propriedade 
do estabelecimento comercial J M S RODRIGUES COMERCIAL. Segundo restou apurado, o denunciado, aproveitando-se do 
repouso noturno, adentrou no imóvel pelo telhado, após destruir o forro de gesso (causando prejuízo de R$ 1.500,00), ocasião 
em que subtraiu os objetos mencionados. Conforme Relatório de Ordem de Missão (evento 1), posterior à análise das imagens 
do circuito interno do estabelecimento, o denunciado foi reconhecido como autor do furto, em decorrência de características 
físicas peculiares como o corte de cabelo e as tatuagens. Consta, ainda, que a vítima declarou que sofreu prejuízo de 
aproximadamente R$ 800,00 (oitocentos reais), em razão dos objetos subtraídos, mais R$ 1.500,00 do forro de gesso . Perante a 
autoridade policial, o denunciado confessou a prática delitiva. [...] A denúncia foi recebida em 12 de fevereiro de 2019 (evento 4). 
Houve citação do acusado (evento 16). Foi apresentada resposta à acusação (evento 20). Por não incorrer em nenhuma 
hipótese prevista no artigo 397 do Código de Processo Penal, foi determinado inclusão em pauta para audiência de instrução e 
julgamento. A audiência ocorreu em 12/8/2021. Foi decretada a revelia do réu. Foi ouvida a seguinte informante, cujo resumo do 
depoimento a acompanha: 1. José Mário Sampaio Rodrigues, vítima. Sempre fechava um pouco mais tarde, em torno das 22h, 
23h. Na madrugada, o pessoal da panificadora vizinha ligou e disse que arrombaram seu mercado e a panificadora. Estava tudo 
arrebentado, telhado, parede, porta. Levaram as mercadorias, cigarro, bebidas, alimentos, pacote de arroz. Ele entrou várias 
vezes no estabelecimento. Destruiu o forro de gesso. Os policiais afirmaram que já é praxe do autor arrebentar telhado etc. Tinha 
imagens da câmera de segurança, levou na Delegacia. Mostram tatuagens dele. O autor já é conhecido nos comércios. 
Conhecia o réu, ele mora na mesma região, mas conhece ele dos comércios, pois já viu ele arrebentando muro do vizinho. Dava 
para ver com nitidez que era ele, pelo corte de cabelo e tatuagens. Pela imagem já tinha ciência que era ele, mas não o 
conhecia. Ele era conhecido por "mudinho". Tem muito tempo que não o vê, a última vez que o viu foi numa audiência no fórum. 
Ele se envolveu em outros furtos. Não foi requerida nenhuma diligência. Em suas alegações finais orais, o Ministério Público 
pugnou pela condenação nos termos da denúncia, afastando a majorante do repouso noturno, ante o local ser inabitado, e a 
consideração dos antecedentes criminais. A defesa, por sua vez, em sede de alegações finais orais, requereu a absolvição, pois 
somente a vítima foi ouvida e afirmou que o reconheceu visualmente e pelo histórico de furtos na região. Ademais, a acusação 
utilizou somente fundamentos do inquérito. É, em síntese, o relatório. 2. FUNDAMENTAÇÃO. Presentes os pressupostos 
processuais e as condições da ação, tanto que sequer foram arguidas questões preliminares ou prejudiciais, passo ao exame do 
mérito da demanda.  Finda a instrução processual, concluo que o réu subtraiu coisas alheias móveis do Supermercado 
Comercial. Será afastada a qualificadora do rompimento de obstáculo, pois é entendimento pacificado de que, para sua 
configuração, deve haver laudo pericial ou justificativa plausível para a sua não realização: APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO 
DO MINISTÉRIO PÚBLICO. FURTO. QUALIFICADORA DA ESCALADA. NÃO REALIZAÇÃO DE EXAME PERICIAL. 
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IMPRESCINDIBILIDADE. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA NÃO ELABORAÇÃO DE LAUDO. NÃO INCIDÊNCIA DA 
QUALIFICADORA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Nos termos do disposto no artigo 158 do Código de Processo Penal, é 
indispensável a realização do exame de corpo de delito nas infrações que deixam vestígios, vez que a sua ausência não pode 
ser suprida pela prova testemunhal ou pela confissão do acusado. 2. O STJ consolidou entendimento no sentido de que para o 
reconhecimento das qualificadoras de escalada e de rompimento de obstáculo, previstas no artigo 155, § 4º, incisos I e II, do CP, 
é necessária a realização de exame pericial, sendo possível a sua substituição por outros meios probatórios apenas quando os 
vestígios não existirem ou tiverem desaparecido, ou se as circunstâncias do crime não permitirem a confecção do laudo, ou seja, 
somente admitindo-se prova indireta quando justificada a impossibilidade de realização do laudo direito. Logo, se era possível a 
realização da perícia, como no caso concreto dos autos, e esta não ocorreu de acordo com as normas pertinentes (artigo 159 do 
CPP), a prova testemunhal e a confissão do acusado não suprem a sua ausência, não havendo qualquer justificativa para a não 
elaboração do laudo ou de sua impossibilidade. 3. O juízo a quo acertadamente afastou a qualificadora prevista no inciso II, do § 
4º, do artigo 155, do CP, diante da não realização de laudo pericial e da ausência de justificativa para a sua não elaboração. 4. 
Recurso conhecido e improvido. (TJTO, AP n. 00216419020188270000, julgado em 21/9/2018). Em análise ao inquérito policial, 
não localizei nenhuma perícia no estabelecimento comercial, muito menos eventual justificativa para a não realização, motivo 
pelo qual o delito será desclassificado para sua modalidade simples. A materialidade está comprovada através do depoimento da 
vítima prestado em juízo e das declarações do réu no inquérito policial (evento 1, INQ1, p. 6, do IP). A autoria e a 
responsabilidade penal estão comprovadas pelos mesmos fundamentos acima. Em que pese o réu não ter sido interrogado em 
juízo, a sua confissão perante a autoridade policial foi indispensável para confirmar a autoria delitiva. Ademais, a vítima afirmou 
que já conhecia o réu pelo seu histórico criminoso e que viu ele através das câmeras de monitoramento: "Os policiais afirmaram 
que já é praxe do autor arrebentar telhado etc. Tinha imagens da câmera de segurança, levou na Delegacia. Mostram tatuagens 
dele. O autor já é conhecido nos comércios. Conhecia o réu, ele mora na mesma região, mas conhece ele dos comércios, pois já 
viu ele arrebentando muro do vizinho. Dava para ver com nitidez que era ele, pelo corte de cabelo e tatuagens. Pela imagem já 
tinha ciência que era ele, mas não o conhecia. Ele era conhecido por "mudinho".". Não acolho o pedido ministerial para remoção 
da majorante do repouso noturno em virtude do espaço estar desabitado, pois não coaduna com o posicionamento 
jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça: PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO 
ESPECIAL. FURTO PRATICADO DURANTE O REPOUSO NOTURNO. ESTABELECIMENTO COMERCIAL VAZIO. 
INCIDÊNCIA DA MAJORANTE. PRECEDENTES. SÚMULA 83⁄STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça 
tem-se manifestado no sentido da incidência da majorante prevista no art. 155, § 1º, do Código Penal, mesmo na hipótese de 
furto praticado durante o repouso noturno em estabelecimento comercial vazio. 2. O óbice contido na Súmula 83⁄STJ também se 
aplica ao recurso especial interposto com fulcro na alínea a do inciso III do art. 105 da Constituição Federal. 3. Agravo regimental 
improvido. (AgRg no AREsp 1.248.218/PR, julgado em 27/11/2018). O repouso noturno é entendido  como o período entre o 
recolhimento e o despertar. A intenção do legislador foi a de assegurar a propriedade móvel contra a maior precariedade de 
vigilância e defesa durante o recolhimento das pessoas para o repouso durante a noite, sendo um critério estritamente 
objetivo. Tendo em vista que a vítima afirmou que foi acionada em torno de 22h, 23h, incidirá a causa de aumento. Também será 
considerada a reincidência do réu, em virtude de uma condenação anterior transitada em julgado, conforme autos 
n. 00297583620158272729. Em virtude disto, será aplicada a fração de 1/6 na segunda fase da dosimetria. Outras três 
condenações serão valoradas a título de maus antecedentes, pois os fatos ocorreram antes e o trânsito se deu após o ocorrido 
neste processo, de acordo com os autos n. 00188187520168272729, 00270183720178272729 e 00437020320188272729, 
sendo aplicada a fração de 1/8 para cada processo. Em contrapartida, será considerada a atenuante da confissão 
espontânea perante a autoridade policial, do artigo 65, III, alínea "d", do CP, pois o réu contribuiu para a delimitação da autoria 
delitiva. 3. DISPOSITIVO. Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a denúncia para condenar Welderson Leandro como 
incurso nas penas do artigo 155, § 1º, do Código Penal. Passo à dosagem da pena, conforme artigos 59 e 68 do Código 
Penal. 1º FASE: DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. a) a culpabilidade, analisada como grau de reprovação da conduta, não 
foge à normalidade; b) o réu possui maus antecedentes, conforme autos n. 00188187520168272729, 00270183720178272729 
e 00437020320188272729; c) a conduta social deve ser considerada favorável ao réu à míngua de provas em sentido 
contrário; d) a personalidade também deve ser considerada favorável ao réu, à míngua de prova técnica a demonstrar que o 
mesmo seja voltado para a prática delitiva; e) a motivação é normal à espécie; f) as circunstâncias também são comuns ao 
delito;  g) não há consequências comprovadas;  h) não há prova de que o comportamento da vítima contribuiu para a ação 
delitiva. Assim, considerando o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas e a existência de três condenações por 
fatos anteriores, cujo trânsito se deu após o ocorrido, aplico a fração de 3/8 sobre a pena mínima e fixo a pena-base em 1 (um) 
ano e 4 (quatro) meses de reclusão e 14 (catorze) dias-multa. 2ª FASE: AGRAVANTES E ATENUANTES. Reconheço a 
agravante da reincidência, do artigo 61, I, do CP, em virtude dos autos n. 00297583620158272729, e aplico a fração de 1/6 sobre 
a pena-base. Também reconheço a atenuante da confissão espontânea perante a autoridade policial, do artigo 65, III, alínea "d", 
do CP, e atenuo a pena em 1/6. Nesta fase, fixo a pena em 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão e 14 (catorze) dias-
multa. 3ª FASE: CAUSAS DE AUMENTO E DE DIMINUIÇÃO. Em virtude da causa de aumento do repouso noturno, do artigo 
155, § 1º, do CP, aplico a fração de 1/3 sobre a pena. Não há causas de diminuição. Fixo a pena definitiva de Welderson 
Leandro em 1 (um) ano e 9 (nove) meses de reclusão e 19 (dezenove) dias-multa, cujo valor arbitro no mínimo legal. Estipulo o 
regime inicial SEMIABERTO para o início do cumprimento da pena, considerando a reincidência do réu, conforme artigo 33, § 2º, 
alínea "b", do CP. Não substituo a pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos nem concedo sursis, pois estão ausentes 
os requisitos dos artigos 44 e 77 do CP. Concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade. Sem custas. Eventual bem 
apreendido deverá ser restituído, conforme Provimento n. 11/2019/CGJUS/TO. Intimo as partes para ciência. Expeça-se o 
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necessário e oficie o Instituto de Identificação. Salvo recursos e após cumprimento das diligências cartorárias, arquive-
se. Palmas/TO, 27 de agosto de 2021. LUIZ ZILMAR DOS SANTOS PIRES, Juiz de Direito." Palmas, aos 15/09/2021. Eu, 
NAYNA GABRIELLA MARQUES MENDES, digitei e subscrevo. 
 
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA COM PRAZO DE 90 (NOVENTA) DIAS 
AUTOS Nº 00168787520168272729 
Juizo da 2ª Vara Criminal de Palmas 
AÇÃO PENAL - Procedimento Ordinário 
Acusada: LEANDRO DIAS DOS SANTOS 
FINALIDADE: O juiz de Direito LUIZ ZILMAR DOS SANTOS PIRES, do Juizo da 2ª Vara Criminal de Palmas, no uso das suas 
atribuições legais, etc. FAZ SABER a todos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, por esse meio, 
INTIMA o acusado(a) LEANDRO DIAS DOS SANTOS, brasileiro, solteiro, carpinteiro, nascido aos 15/04/1998, natural de 
Brejinho de Nazaré-TO, filho de Daniel Dias Ribeiro dos Santos e de Divina Aldean dos Santos?, 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 
0016878-75.2016.8.27.2729, cujo resumo/teor segue transcrito: "1. RELATÓRIO. Trata-se de ação penal promovida pelo 
Ministério Público do Estado do Tocantins em desfavor de Leandro Dias dos Santos pela prática da conduta descrita no artigo 
155, § 4º, I e II do Código Penal, pelos fatos assim narrados na peça exordial, os quais transcrevo, in verbis: [...] Consta dos 
autos do Inquérito Policial por volta das 00h20min do dia 01 de maio de 2016, na Rua NC 4, Quadra 4, Lote 28, Setor Vale do 
Sol, nesta Capital, o denunciado agindo com total consciência da ilicitude do fato, subtraiu, para si, mediante escalada e 
rompimento de obstáculo, os objetos relacionados no Auto de Exibição e Apreensão, anexo aos autos no (evento 1 – P 
FLAGRANTE1), pertencentes à vítima Adalmy Ferreira de Sousa. Extrai-se da peça investigatória que na data acima referida, 
Policias Militares estavam realizando patrulhamento de rotina, quando avistaram um indivíduo com uma sacola na mão, em 
atitude suspeita, ao realizarem a abordagem do mesmo, este se identificou como LEANDRO, sendo constatado que na sacola 
continha objetos oriundo do furto que este acabara de praticar, após ter confessado o crime, o denunciado informou aos 
milicianos o local onde realizou o fato delitivo, em ato contínuo, dirigiram-se até lá, e se deparam com uma residência na qual as 
pessoas ainda estavam dormindo, que ao acordarem reconheceram os objetos do crime com sendo de sua propriedade. Os 
Policiais ainda constaram na residência, sinais de danos decorrentes da empreitada criminosa realizada pelo denunciado, como 
o arrombamento da janela da sala, tendo sido juntado aos autos no (evento 17), o Laudo Pericial de Arrombamento em 
Residência n° 2.665/2016, que concluiu por se tratar de crime patrimonial cometido mediante escalada e rompimento de 
obstáculos. [...] A denúncia foi recebida em 25 de maio de 2016 (evento 4). Houve citação do acusado (evento 8). Foi 
apresentada resposta à acusação (evento 13). Por não incorrer em nenhuma hipótese prevista no artigo 397 do Código de 
Processo Penal, foi determinado inclusão em pauta para audiência de instrução e julgamento. A audiência ocorreu em 25/9/2019 
(evento 33). Foi decretada a revelia do réu. Foi ouvida a seguinte testemunha, cujo resumo do depoimento a acompanha: 1. PM 
Marcos Sampaio de Sousa. Houve uns abordagem comum, viram ele andando com uma sacola na mão e abordaram. Ele 
admitiu que tinha furtado uma residência próxima. Não aparentava estar embriagado. Não lembra se foram à residência. Não 
lembrou da fisionomia do autor nem do que foi subtraído. Ele que apontou a residência. Não lembra do horário dos fatos, mas 
era noite. Não conhecia o réu. A segunda audiência ocorreu em 17/8/2021. Foi ouvida a seguinte testemunha, cujo resumo do 
depoimento a acompanha: 1. Adalmy Ferreira de Sousa, vítima. Estava na igreja quando a mulher do seu padrinho ligou e disse 
que roubaram seu quarto. Foi para lá, em torno de meia noite, 1h. Ele entrou pela janela, arrombou, pegou umas coisas, mas 
quando ia saindo, a polícia estava passando e abordou ele. Ele disse que pegou lá, mostrou onde foi e levaram ele para a DP. 
Seus bens foram devolvidos. Ele subtraiu dois perfumes, 1 par de tênis e R$ 40. Ele arrombou a grade da janela. O imóvel tem 
muro e o portão estava fechado. Ele pulou o muro. Não foi requerida nenhuma diligência. Em suas alegações finais orais, o 
Ministério Público pugnou pela condenação nos termos da denúncia. A defesa, por sua vez, em sede de alegações finais orais, 
requereu a aplicação do princípio da insignificância. Em caso de condenação, requereu a análise dos artigos 44 e 77 do Código 
Penal. É, em síntese, o relatório. 2. FUNDAMENTAÇÃO. Presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, tanto 
que sequer foram arguidas questões preliminares ou prejudiciais, passo ao exame do mérito da demanda.  Finda a instrução 
processual, concluo que o réu subtraiu sapatos, perfumes, meias, pen drives e dinheiro da residência da vítima Adalmy Ferreira 
de Sousa, mediante escalada e rompimento de obstáculos. A materialidade está comprovada através do que segue: Auto de 
Prisão em Flagrante Delito (evento 1, P_FLAGRANTE1, p. 3, do IP); interrogatório do réu no inquérito (evento 1, 
P_FLAGRANTE1, p. 8, do IP); Auto de Exibição e Apreensão (evento 1, P_FLAGRANTE1, p. 11, do IP); Termo de 
Restituição (evento 1, P_FLAGRANTE1, p. 13, do IP); Laudo Pericial de Arrombamento em Residência n. 2665/2016 (evento 17, 
LAUDO/1, do IP); depoimentos prestados em juízo. A autoria e a responsabilidade penal também estão comprovadas, pelos 
mesmos fundamentos acima. Em que pese o réu não ter comparecido em juízo, quando foi interrogado no inquérito 
policial confessou a prática do crime: Ademais, foi encontrado em situação de flagrante presumido, pois foi preso logo após com 
os objetos do crime, conforme artigo 302, IV, do Código de Processo Penal, não restando dúvidas acerca da autoria delitiva. O 
próprio réu narrou que "[...] pulou o muro da casa, arrombou a janela e subtraiu dois pares de tênis, dois frascos de perfumes, 
pen drive e um valor em dinheiro. [...]". Tal afirmação é compatível com a conclusão do laudo pericial supracitado: Considerando 
que são duas circunstâncias qualificadoras, uma delas será utilizada para alterar os parâmetros mínimo e máximo da pena e a 
outra será valorada na primeira fase da dosimetria, como circunstâncias do crime. Tal entendimento está alinhado com o Tribunal 
de Justiça do Estado do Tocantins: DOSIMETRIA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. PRESENÇA DE DUAS 
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QUALIFICADORAS. UTILIZAÇÃO DE UMA COMO ELEMENTAR DO TIPO E OUTRA COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL 
DESFAVORÁVEL. POSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE BIS IN IDEM AFASTADA. 2. Presente mais de uma circunstância que 
qualifique o furto, é possível utilizar uma delas para configurar a forma qualificada do delito e a outra como circunstância judicial 
desfavorável para exasperar a pena-base. Precedentes STF e STJ. 3. Recurso conhecido e improvido. (AP 
n. 00244851320188270000, Rel. Angela Maria Ribeiro Prudente, julgado em 25/10/2018). Não será acolhida a tese defensiva de 
aplicação do princípio da insignificância, tendo em vista que os objetos subtraídos não foram periciados para sabermos quanto 
valiam, estando prejudicada a análise. O Superior Tribunal de Justiça já se posicionou desta forma: [...] 2. Ausente laudo de 
avaliação dos objetos furtados - um portão e uma chapa de alumínio - inviável a aplicação do princípio da insignificância, causa 
excludente de tipicidade material, admitida pela doutrina e pela jurisprudência em observância aos postulados da 
fragmentariedade e da intervenção mínima do Direito Penal, pois não se pode presumir que a res furtiva era de valor 
insignificante. [...] (HC 124636/SP, 5ª Turma). Levando em conta que a confissão do réu perante a autoridade policial foi 
importante para delimitação da autoria, será aplicada a atenuante da confissão espontânea, do artigo 65, III, alínea "d", do CP. 
Também será considerada a atenuante da menoridade, do artigo 65, I, do CP, pois o réu nasceu em 15/4/1998 e tinha 18 
(dezoito) anos na época. 3. DISPOSITIVO. Ante o exposto, julgo procedente a denúncia para condenar Leandro Dias dos 
Santos como incurso nas penas do artigo 155, § 4º, I e II, do Código Penal. Passo à dosagem da pena, conforme artigos 59 e 68 
do Código Penal. 1º FASE: DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. a) a culpabilidade, analisada como grau de reprovação da 
conduta, não foge à normalidade; b) o réu não possui maus antecedentes; c) a conduta social deve ser considerada favorável ao 
réu à míngua de provas em sentido contrário; d) a personalidade também deve ser considerada favorável ao réu, à míngua de 
prova técnica a demonstrar que o mesmo seja voltado para a prática delitiva; e) a motivação é normal à espécie; f) 
as circunstâncias serão valoradas negativamente em virtude da destruição de obstáculo; g) não 
há consequências comprovadas; h) não há prova de que o comportamento da vítima contribuiu para a ação delitiva. Assim, 
considerando o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas e a existência de uma circunstância judicial negativa, 
aplico a fração de 1/8 sobre a pena mínima e fixo a pena-base em 2 (dois) anos e 3 (três) meses de reclusão e 11 (onze) dias-
multa. 2ª FASE: AGRAVANTES E ATENUANTES. Não há circunstâncias agravantes. Reconheço as atenuantes da confissão 
espontânea e da menoridade, do artigo 65, I e III, alínea "d", do CP, e atenuo a pena em 2/6. Em virtude da vedação da Súmula 
231 do STJ, a atenuação fica limitada à pena mínima em abstrato. Nesta fase, fixo a pena em 2 (dois) anos de reclusão e 10 
(dez) dias-multa. 3ª FASE: CAUSAS DE AUMENTO E DE DIMINUIÇÃO. Não há causas de aumento ou diminuição. Fixo a pena 
definitiva de Leandro Dias dos Santos em 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, cujo valor arbitro no mínimo 
legal. Estipulo o regime inicial ABERTO para o início do cumprimento da pena, considerando o quantum fixado e a primariedade 
do réu, conforme artigo 33, § 2º, alínea "c", do CP. Substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, pois 
atende aos requisitos do artigo 44 e seu § 2º, do CP, sendo: a) comparecimento mensal à CEPEMA; e b) prestação de serviços à 
comunidade, de forma compatível com seu ofício. Deixo de aplicar o sursis, diante da vedação do artigo 77, III, do 
CP.  Concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade. Sem custas. Eventual bem apreendido deverá ser restituído, conforme 
Provimento n. 11/2019/CGJUS/TO. Intimo as partes para ciência. Salvo recursos e após o trânsito em julgado, volvam-me 
conclusos os autos para avaliar a possível prescrição da pretensão punitiva retroativa. Palmas/TO, 03 de setembro de 2021. 
LUIZ ZILMAR DOS SANTOS PIRES. Juiz de Direito." Palmas, aos 10/09/2021. Eu, NAYNA GABRIELLA MARQUES MENDES, 
digitei e subscrevo. 
 

6ª vara cível 
Intimações às partes 

INTIMAÇÃO 
REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE Nº 0005704-93.2021.8.27.2729 
REQUERENTE: B4 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E INCORPORAÇÕES LTDA - CPF: 18739426000127 
REQUERIDO: IRISMAR PEREIRA XAVIER - CPF: 01597849138 
Decisão:  Inicialmente, declaro a revelia da parte requerida que, devidamente citada (evento 22) deixou de contestar o feito, 
vez que a revelia consiste especificamente na inação do demandado em contestar o pedido de tutela do direito formulado pelo 
demandante, conforme dispõe o art. 344 do Código de Processo Civil. INTIMEM-SE as partes para que, no prazo de 15 (quinze) 
dias manifestem-se acerca da eventual necessidade de PRODUÇÃO DE PROVAS, e em caso positivo, especifiquem-as, 
justificando a sua pertinência aos fatos, ou se possuem interesse no julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 369, e 
seguintes do CPC. CIENTIFIQUEM-SE AS PARTES que: I - para o caso de pedido de PROVA TESTEMUNHAL, deverão: a) 
apresentar o rol de testemunhas, nos termos do disposto nos artigos 357, §§ 6º e 4º, do CPC, qualificando-as (nome, profissão, 
estado civil, idade, CPF, RG e endereço completo da residência e local de trabalho), nos termos do art. 450 do CPC; b) indicar 
quais pessoas pretendem ouvir em depoimento pessoal (se for o caso), com observância ao disposto no art. 385 do CPC, 
especificando, quando pessoa jurídica, o nome e o cargo; II - para o caso de pedido de PROVA PERICIAL, deverão: a) 
especificar qual o tipo (exame, vistoria ou avaliação) indicando a especialidade do expert (CPC, art. 464), conforme a 
necessidade e pertinência fática.  Neste caso, a prova Pericial deve ser realizada antes das demais provas, acaso pleiteadas. 
RESSALVE-SE que na especificação das provas, as partes devem: i) estabelecer relação clara e direta entre a prova pretendida 
e a questão de fato exposta na lide, e o que com ela pretendem atestar, a fim de justificar sua adequação e pertinência (art.  357, 
inc. II do CPC), sob pena de julgamento antecipado. ii) caso a prova pretendida não possa por ela mesmo ser produzida, articular 
coerente e juridicamente o motivo da impossibilidade, bem como a razão pela qual a parte ex adversa deva produzir a prova, de 
forma a convencer este Juízo acerca da eventual inversão de seu ônus probatório (art. 357, inc. III, do CPC); iii) após o cotejo da 
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inicial, contestação, réplica e elementos documentais porventura já acostados ao feito, verificando se há matérias admitidas ou 
não impugnadas, devem indicar questões de direito que entendem ainda controvertidas e relevantes para influenciar a decisão 
de mérito (art. 357, inc. IV do CPC). ADVIRTA-SE que o requerimento genérico de prova, sem a devida fundamentação, será 
desde logo INDEFERIDO. Por oportuno, ficam as partes intimadas, ainda, que terão 30 (trinta) dias, a partir da data da sua 
intimação, para juntar documentos, desde que pertinentes à causa, sob pena de preclusão; a parte contrária, no prazo 
assinalado, deverá consultar os autos eletrônicos para, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, falar sobre os documentos 
juntados. Intimem-se. Cumpra-se. SILVANA MARIA PARFIENIUK, Juíza de Direito. 
 

Juizado especial da infância e juventude 

Editais de citações com prazo de 20 dias 
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS 
O(a) Doutor(a) ADRIANO GOMES DE MELO OLIVEIRA, Juiz(a) de Direito da Vara da Infância e Juventude da Comarca de 
Palmas, no uso de suas atribuições legais e na forma da Lei, etc... FAZ SABER a todos quantos o presente edital de citação 
virem ou dele conhecimento tiverem que, por este Juízo e respectiva Escrivania do Juizado da Infância e Juventude, se 
processam os autos de Pedido de Medida de Proteção, autos n° 0042378-07.2020.8.27.2729, requerido por MINISTÉRIO 
PÚBLICO em desfavor de SOLANY LIMA E SILVA, cujo feito corre em SEGREDO DE JUSTIÇA, sendo o presente para CITAR 
o(a) requerido(a) SOLANY LIMA E SILVA, estando em lugar incerto ou não sabido, para os termos da ação supracitada, para, 
querendo, oferecer resposta ao pedido no prazo de 20 (vinte) dias, que correrá a partir do decurso do prazo de publicação deste 
edital. E, para que não se possa alegar ignorância, expediu-se o presente, que será publicado na forma da lei. DADO e 
PASSADO, nesta cidade e Comarca de Palmas/TO Eu, servidor, digitei e subscrevi. 
 

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

EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
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 00369069820158272729, que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executado HABITE PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA, CNPJ/CPF nº 
01638006000232, bem como os sócios coobrigados: ESPÓLIO PAULO CESAR DA COSTA GONÇALVES, CNPJ/CPF nº 
29913632749 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. 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 00370125520188272729, que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executado ORLEI ABREU VIEIRA, CNPJ/CPF nº 88756955120 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. 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 50414008620138272729 que lhe move 
A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL fica o ANTONIO RESPLANDE DE ARAUJO NETO ,CNPJ/CPF nº: 45146020191 ,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 50007839420078272729 que lhe move 
A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL fica o TECTINS TELECOMUNICACOES LTDA - ME  ,CNPJ/CPF nº: 03920871000111 e o 
sócio: JOSE BATISTA DA SILVA SANTOS , CNPJ/CPF nº: 82642907104,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. 
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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 00385180320178272729 que lhe move 
A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL fica o N. P. COM DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA  ,CNPJ/CPF nº: 
08.297.825/0001-21,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 00327901520168272729 que lhe move 
A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL fica o FRANCISCO NUNES DE BRITO ,CNPJ/CPF nº: 32096534100 ,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 00327901520168272729 que lhe move 
A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL fica o FRANCISCO NUNES DE BRITO ,CNPJ/CPF nº: 32096534100 ,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 00052603120198272729 que lhe move 
A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL fica o ASSOC. DE HUMANIZACAO E TRABALHO DO TOCANTINS,CNPJ/CPF nº: 
05.728.857/0001-46,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 00379626420188272729, que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executado AGENILDO RODRIGUES DA SILVA, CNPJ/CPF nº 89902815200 
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. 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 00456184320168272729 que lhe move 
A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL fica o LIDINALVA VIVEIROS DE OLIVEIRA,CNPJ/CPF nº: 546.747.351-49,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 50021179520098272729 que lhe move 
A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL fica o ANTONIO RESPLANDE DE ARAUJO NETO,CNPJ/CPF nº: 45146020191 ,INTIMADO 
para, caso queira, no prazo de 30 (trinta) dias para a interposição dos respectivos embargos. Eu___ Wagner Ferreira Marinho, 



ANO XXXIII-DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 5043 PALMAS-TO, QUINTA-FEIRA, 16 DE SETEMBRO DE 2021 32 

 

 
 

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 00388128920168272729, que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executado M.M.ARAUJO AZEVEDO - ME, CNPJ/CPF nº 11303087000192 
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. 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 50007585720028272729, que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executado FARMILHOMEM LTDA, CNPJ/CPF nº 02402731000199, e os 
sócios coobrigados: EUNICE ALVES MILHOMEM, CPF/CNPJ: 39653781200, MARENICE ALVES MILHOMEM, CPF/CNPJ: 
60824026268, 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. 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 00144984520178272729, que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executado JANE TEREZA SOARES, CNPJ/CPF nº 14264706149, 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. 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 00243116220188272729, que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executado CONSTRUTORA TRINDADE LTDA, CNPJ/CPF nº 
13875689000140, 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. 226651. 
 

Editais de citações com prazo de 30 dias 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: RAIMUNDO ALVES DA COSTA, CPF/CNPJ: 77061977191, por estar 
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – 
Autos Eletrônico - e-Proc – 00546376820198272729, 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). 20190034964, inscrita em: 
22/07/2016, referente ao TXS-COLIXO; 20190034961, inscrita em: 06/03/2017, referente ao IPTU; 20190034962, inscrita 
em: 04/01/2019, referente ao IPTU REV; 20190034963, inscrita em: 06/03/2017, referente ao COSIP; cujo valor até a data do 
ajuizamento do referido feito executivo era R$ 3.353,91 (Três Mil e Trezentos e Cinquenta e Três Reais e Noventa e Um 
Centavos), que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito em 
dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo 
fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos 
termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador 
especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de todos e 
ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira 
Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 16 de setembro de 2021. (AS) Wagner Ferreira 
Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
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EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do sócio: S C F FONTOURA, CPF/CNPJ: 24540604000199, por estar atualmente em 
lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-
Proc – 00412790220208272729, 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). 20200000062, inscrita em: 24/05/2019, referente ao 
TLF; 20200000063, inscrita em: 24/05/2019, referente ao TLS; 20200000064, inscrita em: 24/05/2019, referente ao MUL-
POST; cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era R$ 3.519,63 (Três Mil e Quinhentos e Dezenove 
Reais e Sessenta e Três Centavos), que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir (em) a 
Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a 
atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por 
terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte 
executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, para 
que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na 
forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 16 de 
setembro 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: METRO2 - INCORPORADORA EMPREEND. IMOBIL. LT, CPF/CNPJ: 
07514551000112, bem como dos sócios coobrigados: ALBEDE ALVES FERREIRA, CPF/CNPJ: 19771410130, por estar 
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – 
Autos Eletrônico - e-Proc – 00038504020168272729, 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). 20150021198, inscrita em: 
05/02/2014, referente ao TLF; cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era R$ 1.023,65 (Um Mil e Vinte e 
Três Reais e Sessenta e Cinco Centavos), que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir (em) a 
Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a 
atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por 
terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte 
executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, para 
que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na 
forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 16 de 
setembro 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: METRO2 - INCORPORADORA EMPREEND. IMOBIL. LT, CPF/CNPJ: 
07514551000112, bem como dos sócios coobrigados: ALBEDE ALVES FERREIRA, CPF/CNPJ: 19771410130, por estar 
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – 
Autos Eletrônico - e-Proc – 00038504020168272729, 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). 20150021198, inscrita em: 
05/02/2014, referente ao TLF; cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era R$ 1.023,65 (Um Mil e Vinte e 
Três Reais e Sessenta e Cinco Centavos), que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir (em) a 
Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a 
atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por 
terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte 
executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, para 
que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na 
forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 16 de 
setembro de 2021. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do sócio coobrigado: NATHALIA AQUINO SOUTO MAYOR, CPF/CNPJ: 72432659104, 
por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO 
FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc – 50003133420058272729, que lhe move A FAZENDA PUBLICA ESTADUAL, bem como, 
para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S). A-1349/2005, inscrita 
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em: 07/06/2005, referente ao ICMS; A-1485/2005 e A-1488/2005 inscritas em: 09/05/2005, referentes ao ICMS; cujo valor até 
a data do ajuizamento do referido feito executivo era R$ 27.695,54 (Vinte e Cinco Mil e Seiscentos e Noventa e Cinco Reais e 
Cinquenta e Quatro Centavos), que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir (em) a Execução: 
efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização 
monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e 
aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será 
NOMEADO curador especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, para que chegue ao 
conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei. Eu 
_____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 16 de setembro de 2021. 
(AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 

Editais de intimações de sentença com prazo de 15 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (TRINTA) DIAS 
EDITAL DE INTIMAÇÃO Prazo: 15 (quinze) dias O Magistrado, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem 
ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de Palmas, processam os 
autos de Execução Fiscal nº 50000147219968272729 proposta pelo ESTADO DO TOCANTINS em face de DEZ GRAUS IND E 
COM DE GELO LTDA ,CNPJ/CPF nº 36.839.918/0001-76 sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada que atualmente 
encontra-se em lugar incerto e não sabido, para tomar ciência do inteiro teor da sentença proferida no evento n.º 32 dos autos 
em epígrafe, a seguir transcrito: ANTE O EXPOSTO, e o mais que dos autos consta, com fulcro no art. 40, § 4º da Lei 
6.830/80, reconheço a  PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE do crédito tributário descrito na CDA que instrui a inicial, e, por 
conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, II e art. 924, V, 
ambos do CPC.Havendo constrição judicial de bens ou valores, providenciem-se as liberações necessárias. Caso a 
constrição recaia sobre bem imóvel, oficie-se ao CRI determinando o seu cancelamento, cuja averbação ficará 
DISPENSADA do prévio recolhimento dos emolumentos, ante a extinção do feito com resolução de mérito. Sem custas, 
por ser a Exequente isenta, nos termos do Art. 39 da Lei 6.830/80. Sem honorários.Sentença não sujeita ao duplo grau 
de jurisdição, nos termos do art. 496, § 3º, do CPC.Havendo renúncia ao prazo recursal, ou decorrido in albis, certifique-
se o trânsito em julgado, procedam-se as baixas necessárias e arquivem-se os autos.Intimo. Cumpra-se.Palmas-TO, 
data certificada pelo sistema.Documento eletrônico assinado por GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito. 
 

PIUM 
1ª escrivania cível 

Editais de citações com prazo de 30 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO PRAZO DE 30 DIAS 
AUTOS Nº: 5000001-45.2002.8.27.2735 
Ação: EXECUÇÃO FISCAL 
Exequente: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL 
Executado: FRIGORIFICO BOA ESPERANÇA LIMITADA 
O(A) Excelentíssimo(a) Sr(a). Dr(a). JORGE AMANCIO DE OLIVEIRA, Juiz(a) de Direito da Comarca de Pium/TO, na forma da 
lei, etc, DETERMINA  a CITAÇÃO do sócio da executada, ADENEI SILVA, brasileiro, portador do CPF nº 081.317.911-49, 
atualmente se encontra em lugar incerto e não sabido, para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, pagar a dívida no valor de 
R$7.852.985,31 (sete milhões, oitocentos e cinquenta e dois mil, novecentos e oitenta e cinco reais e trinta e um centavos) ou 
garantir a execução fiscal (artigos 8º e 9º, Lei 6.830/80). Na eventualidade de pagamento imediato, fica verba honorária fixada  
em 10% sobre o valor da execução.Não havendo manifestação do(s) executado(s) no prazo legal, será nomeado Curador 
Especial. E para que chegue ao conhecimento de todos expediu-se o presente Edital, que será publicado na forma da lei e 
afixado cópia no placar do fórum local e no Diário da Justiça do TJTO. Eu, DIVINA LÚCIA GOMES ARAÚJO LOPES, Técnica 
Judiciária que digitei e subscrevi. Pium-TO, 15 de setembro de 2021. Assinado eletronicamente, Jorge Amâncio de Oliveira, Juiz 
de Direito. 
 

PORTO NACIONAL 
1ª vara criminal 

Editais de citação 
EDITAL DE CITAÇÃO Prazo de 15 dias 
FAZ SABER a todos os que o presente edital virem, ou dele conhecimento tiverem, que neste Juízo corre seus trâmites legais, 
processo crime nº. 00018844220218272737 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins - Justiça Pública desta Comarca – como 
Autora, move contra MARCOS DIONE FERREIRA DAMACENO, brasileiro, União Estável, pintor, natural de Porto Nacional/TO, 
nascido em 27/01/1989, filho de Floraci Ferreira de Carvalho e Raimundo Nonato Rodrigues Damasceno, portador do RG nº 
730.561, inscrito no CPF nº 025.274.911-11, encontrando-se em lugar incerto e não sabido, fica então CITADO da presente ação 
pelo presente, para responder a acusação, por escrito, no prazo de dez (10) dias, nos termos dos artigos 396 e 396-A, ambos do 
CPP, com a nova redação dada pela Lei 11.719/08. Caso não tenha condições de constituir defensor, o réu deverá procurar a 
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Defensoria Pública local, das 8 às 11h. Para conhecimento de todos é passado o presente, cuja 2ª via fica afixada no “Placar” do 
Fórum. Dado e passado em Porto Nacional/TO, 15/09/2021. IRANIR TAVARES CERQUEIRA PIRES, assistente administrativo, 
digitei o presente. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO Prazo de 15 dias 
FAZ SABER a todos os que o presente edital virem, ou dele conhecimento tiverem, que neste Juízo corre seus trâmites legais, 
processo crime nº. 0014523-63.2019.827.2737 - Justiça Pública desta Comarca - como Autora, move contra MINISTÉRIO 
PÚBLICO, CLEIBSON DIAS MIRANDA, brasileiro, solteiro, profissão atual desconhecida, nascido aos 27/08/1998, natural de 
Porto Nacional/TO, filho de João Barbosa de Miranda e Dalvina Dias da Anunciação, RG não informado, CPF 074.489.971-06, 
encontrando-se em lugar incerto e não sabido, fica então CITADO da presente ação pelo presente, para responder a acusação, 
por escrito, no prazo de dez (10) dias, nos termos dos artigos 396 e 396-A, ambos do CPP, com a nova redação dada pela Lei 
11.719/08. Caso não tenha condições de constituir defensor, o réu deverá procurar a Defensoria Pública local, das 8 às 11h. 
Para conhecimento de todos é passado o presente, cuja 2ª via fica afixada no "Placar" do Fórum. Dado e passado em Porto 
Nacional/TO, 15/09/2021 de 2021. Servidor(a) Iranir Tavares Cerqueira Pires, digitei o presente. 
 

Editais de citações com prazo de 15 dias 
 
EDITAL DE CITAÇÃO com prazo de 15 dia 
O Doutor ALESSANDRO HOFMANN TEIXEIRA MENDES, Juiz de Direito  da 1ª Vara Criminal da Comarca de Porto 
Nacional/TO, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a todos os que o presente edital virem, ou dele conhecimento tiverem, que neste 
Juízo corre seus trâmites legais, processo crime nº. 00156162720208272737 - Furto Qualificado - Justiça Pública desta Comarca 
– como Autora, move contra LEONARDO ALVES BATISTA, brasileiro, união estável, nascido em 23/02/1989 em Palmas-TO, 
filho de ALDENY BATISTA NEVES e LUIZA ALVES RIBEIRO, inscrito no CPF sob o n° 031.787.701-19 e RG sob o ?° 881729 
SESP/TO, encontrando-se em lugar incerto e não sabido, fica então CITADO da presente ação pelo presente, para responder a 
acusação, por escrito, no prazo de dez (10) dias, nos termos dos artigos 396 e 396-A, ambos do CPP, com a nova redação dada 
pela Lei 11.719/08. Caso não tenha condições de constituir defensor, o réu deverá procurar a Defensoria Pública local, das 8 às 
11h.Para conhecimento de todos é passado o presente, cuja 2ª via fica afixada no “Placar” do Fórum. Dado e passado em Porto 
Nacional/TO, 15/09/2021. Laura Stefani Soares e Silva, estagiária, digitei o presente. Alessandro Hofmann T. Mendes - Juiz de 
Direito - 1ª Vara Criminal 
 
EDITAL DE CITAÇÃO com prazo de 15 dias  
O Doutor ALESSANDRO HOFMANN TEIXEIRA MENDES, Juiz de Direito  da 1ª Vara Criminal da Comarca de Porto 
Nacional/TO, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a todos os que o presente edital virem, ou dele conhecimento tiverem, que neste 
Juízo corre seus trâmites legais, processo crime nº. 00094420220208272737 - Estupro de vulnerável - Justiça Pública desta 
Comarca – como Autora, move contra LEANO PEREIRA BONFIM, brasileiro, solteiro, nascido em 12/09/1987 em Porto 
Nacional-TO, filho de ARTEMINIO AGUIAR DO BONFIM e MARLY PEREIRA BONFIM, inscrito no CPF 031.475.431-88, 
encontrando-se em lugar incerto e não sabido, fica então CITADO da presente ação pelo presente, para responder a acusação, 
por escrito, no prazo de dez (10) dias, nos termos dos artigos 396 e 396-A, ambos do CPP, com a nova redação dada pela Lei 
11.719/08. Caso não tenha condições de constituir defensor, o réu deverá procurar a Defensoria Pública local, das 8 às 11h. 
Para conhecimento de todos é passado o presente, cuja 2ª via fica afixada no “Placar” do Fórum. Dado e passado em Porto 
Nacional/TO, 15/09/2021. Laura Stefani Soares e Silva, estagiária, digitei o presente. Alessandro Hofmann T. Mendes - Juiz de 
Direito - 1ª Vara Criminal 
 

Central de execuções ficais 

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 ELMITO PEREIRA DE CASTRO, CNPJ/CPF nº 
32332513191, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da Ação de 
Execução Fiscal nº 0004442-55.2019.8.27.2737 - Chave: 464396140519, que lhe move o MUNICIPIO DE PORTO NACIONAL-
TO, bem como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº 
(20180002224/ 20180023201/ 20180084394/ 20180087151 Nº CDA), cujos valores somados até a data do ajuizamento do 
referido feito executivo é de R$ 1174.00 (Um Mil e Cento e Setenta e Quatro Reais), que deverão ser acrescidos dos juros, 
multa de mora e encargos ou, garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo em 
estabelecimento oficial de crédito que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, 
ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pela Fazenda Exequente. 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). Porto Nacional-TO, 16 de Setembro de 2021. 
 



ANO XXXIII-DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 5043 PALMAS-TO, QUINTA-FEIRA, 16 DE SETEMBRO DE 2021 36 

 

 
 

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 BARTOLOMEU BATISTA LEAL, CNPJ/CPF nº 
59100257168, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da Ação de 
Execução Fiscal nº 0006712-52.2019.8.27.2737 - Chave: 863715576819, 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$ 973,16 (novecentos e setenta e três reais e dezesseis 
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 AKELES DA SILVA FACUNDES, CNPJ/CPF nº 
60191966312, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da Ação de 
Execução Fiscal nº 0002601-88.2020.8.27.2737 - Chave: 926486015020, 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$ 125,68 (cento e vinte e cinco reais e sessenta e oito 
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 LUCINEIDE ALVES DE ALMEIDA, CNPJ/CPF nº 
03820435107, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da Ação de 
Execução Fiscal nº 0010517-76.2020.8.27.2737 - Chave: 877675348920, 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$ 423,81 (quatrocentos e vinte e três reais e oitenta e um 
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 TIAGO GOMES PEREIRA, CNPJ/CPF nº 
02045803155, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da Ação de 
Execução Fiscal nº 0009840-46.2020.8.27.2737 - Chave: 655027375120, 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$ 3.332,84 (três mil trezentos e trinta e dois reais e oitenta 
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 JOSE COSTA SILVA, CNPJ/CPF nº 
24973068268, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da Ação de 
Execução Fiscal nº 0011930-95.2018.8.27.2737 - Chave: 294495287618, 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$ 1.163,78 (um mil cento e sessenta e três reais e setenta 
e oito 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 
0010118-18.2018.8.27.2737, proposta pelo MUNICIPIO DE PORTO NACIONAL-TO em face de PEDRO EVANGELISTA 
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NASCIMENTO, CNPJ/CPF nº 73971286372, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada para tomar ciência do inteiro teor 
da r. sentença proferida no evento n.º 33 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) 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, 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. 
 

TAGUATINGA 
1ª escrivania criminal 

Editais de citação 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 DIAS 
 O Doutor VANDRÉ MARQUES E SILVA, Meritíssimo Juiz de Direito da Vara Criminal de Taguatinga, Estado do Tocantins na 
forma da Lei, etc.  FAZ SABER a todos que o presente edital com prazo de 15 (quinze) dias virem, ou dele conhecimento tiverem 
que por este Juízo e Cartório da Única Vara Criminal desta Comarca correm os termos da Ação Penal nº 0000327-
17.2021.827.2738,  em desfavor de JOSÉ LUIZ LIMA DE OLIVEIRA, conhecido como “PRETO”, brasileiro, união estável, 
pedreiro, nascido aos 17/03/1983 em Brasília-DF, filho de José de Lima de Oliveira e de Januária Pereira de Oliveira, CPF nº 
721.066.971-04, residente e domiciliado na Rua 16, s/nº, Setor Norte, na cidade de Taguatinga-TO, atualmente em endereço 
(local) incerto e não sabido, com incurso nas penas do art. art. 147, caput, do Código Penal, c/c as disposições da Lei n. 
11.340/06, todos do Código Penal, fica CITADO pelo presente, para apresentar DEFESA ESCRITA, por escrito, no prazo de 10 
(dez) dias, através de advogado, oportunidade em que poderá oferecer documentos, justificações, especificar as provas que 
pretende produzir e arrolar, até 8 (oito) testemunhas, tudo nos termos do artigo 396-A, CPP, sob pena de revelia e para 
conhecimento de todos será publicado o presente edital no Diário da Justiça e no Placar do Fórum local de costume. Taguatinga 
– TO. Taguatinga - TO, aos 09 de setembro de 2021. Eu. Ana Clara Pires da Cunha, Escrivã Judicial/Técnico Judiciário – Mat. 
2387, digitei subscrevi e conferi. Documento eletrônico assinado por VANDRÉ MARQUES E SILVA, Juiz de Direito, na forma 
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Instrução Normativa nº 5, de 24 de outubro de 2011. A 
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico http://www.tjto.jus.br, mediante o 
preenchimento do código verificador 3578286v3 e do código CRC cd9f47b5. 
 

TOCANTINÓPOLIS 
1ª vara criminal 

Editais 
 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DOS JURADOS 
PROCESSO Nº 0004766-02.2020.8.27.2740 - AÇÃO PENAL DE COMPETÊNCIA DO JÚRI 
AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS 
DENUNCIADOS: JOELMA ALMEIDA LIMA e HÉRCULES CHAVES DE SÁ CASTRO 
O Doutor Helder Carvalho Lisboa, Juiz de Direito Titular na Vara Criminal da Comarca de Tocantinópolis, Estado do Tocantins, 
na forma da Lei, etc TORNA público pelo prazo de 10 (dez) dias para conhecimento de quem interessar que no dia 13/09/2021, 
às 12h30min, realizou-se a audiência pública de sorteio dos 25 jurados, no Edifício do Fórum, presidido pelo MM. Juiz Dr. 
HELDER CARVALHO LISBOA, na mesma oportunidade foram sorteados os 05 nomes dos jurados que servirão de suplentes 
para a mesma sessão, retirados da urna geral os quais deverão compor o Conselho de Sentença do Tribunal Popular do Júri 
desta Comarca, na sessão designada para o dia 19 de OUTUBRO de 2021, iniciando às 08h00min, no Salão do Tribunal do 
Júri, localizado no Fórum local, a fim de julgarem os Réus: HÉRCULES CHAVES DE SÁ CASTRO e JOELMA ALMEIDA LIMA, 
sendo eles os seguintes: 1.ALDEIRA CARVALHO DOS SANTOS, 2.ALICE SANTOS NOGUEIRA, 3.ANA PAULA MORAES DE 
JESUS, 4.ANTONIO ALEXANDRE VIEIRA, 5.ANTONIO NILSON MOREIRA DE SOUZA, 6.EDIMILSON VIEIRA BEZERRA, 
7.FRANCIANE NEVES AZEVEDO, 8.FRANCINEY SILVA FEITOZA, 9.HELIZANGELA MORAIS MILHOMEN, 10.JOSE LOPES 
PEREIRA, 11.JOSE RONALDO RODRIGUES SALES, 12.JOSIVANIA DE JESUS DOURADO, 13.JURANILSON OLIVEIRA 
SERRA DA SILVA, 14.LEIDIANE MARTINS DOS SANTOS, 15.LUANA CARLA DE OLIVEIRA FREITAS, 16.LUZELIA DA 
SILVA SOUSA, 17.MARCIEL ALMEIDA PEREIRA, 18.MARLY PEREIRA DE ARAUJO, 19.MONIQUE PEREIRA BANDEIRA, 
20.RAEULAN BARBOSA DA SILVA PEREIRA, 21.ROSANA DA COSTA SOUSA, 22.ROSILEIDE PEREIRA NASCIMENTO, 
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23.SAULO EGLAIN SA MENEZES MORAES, 24.VANDERLY FERREIRA CONCEIÇÃO, 25.WANDER AZEVEDO COELHO. 
Em seguida, procedeu-se ao sorteio dos jurados como suplentes: 1.DAMIAO MATIAS DE MENEZES, 2.LIDIANE BARBOSA DA 
SILVA, 3.NÚBIA DE OLIVEIRA MATOS SILVA, 4.VALDEMIR GOMES DA SILVA MILHOMEM, 5.WELSON ARRUDA DE 
ALMEIDA, para comparecerem à Sessão de Julgamento do Egrégio Tribunal do Júri, no Edifício do Fórum, no dia 19 de 
OUTUBRO de 2021, a partir das 08:00 horas. Sorteados os jurados acima e tirados da urna geral, mandou o MM. Juiz desde 
logo expedir edital de convocação dos jurados, na forma legal. Nada mais havendo a constar mandou encerrar a presente 
audiência. Eu, Marinete Rodrigues de Carvalho, Servidora da Secretaria digitei. HELDER CARVALHO LISBOA Juiz de Direito.  
 

Juizado especial cível e criminal 

Às partes e aos advogados 
 
Processo nº 00019960720188272740 – Classe da Ação: TERMO CIRCUNSTANCIADO 
Autora do Fato: ZORA DE ANDRADE PAIVA 
Advogado: Dionízio Paulo da Silva Júnior OAB/RN 3404 

ATO ORDINATÓRIO: Compulsando os autos, observo que Ministério Público pugnou por diligências (Evento 114). De Ordem 
do MM. Juiz de Direito do JECC e, no teor da Portaria 01/2016 Art. 1º, incisos I, II publicada no DJ nº 3787, pg 36/38, e do 
PROVIMENTO 24/2018 – CGJUS, que Instituiu o Manual de Procedimentos de Juizados Cíveis e Criminais do Estado do 
Tocantins publicado no DJ nº 4401, página 90/105, ATENDA-SE COTA MINISTERIAL. Tocantinópolis-TO, 17 de agosto de 
2021. Ranyere D’chistie Jacevícius – Técnica Judiciária do JECC. 

 
Processo nº 00274340620198272706 – Classe da Ação: TERMO CIRCUNSTANCIADO 
Autora do Fato: JATOBA COMERCIO VAREJISTA DE MADEIRAS LTDA e outros 
Advogado: Leonardo Felipe Lira Dias OAB/RN 14.343 

ATO ORDINATÓRIO: Certifico que compulsando o presente feito, constatei que o representante do Ministério Público em 
evento 75, concordou com a contra proposta ofertada pela Autora do Fato: JATOBA COMERCIO VAREJISTA DE 
MADEIRAS LTDA, para pagamento de 01(UM) salário mínino referente a transação penal. Desta feita, de Ordem do MM. Juiz 
de Direito do JECC -  Arióstenis Guimarães Vieira e, no teor da Portaria 01/2016 Art. 1º,  publicada no DJ nº 3787, pg 36/38, e 
do PROVIMENTO 24/2018 - CGJUS, que Instituiu o Manual de Procedimentos de Juizados Cíveis e Criminais do Estado do 
Tocantins publicado no DJ nº 4401, página 90/105, intime-se a Autora do Fato: JATOBA COMERCIO VAREJISTA DE 
MADEIRAS LTDA, na pessoa de seu Advogado Dr. Leonardo Felipe Lira Dias – OAB/RN 14.343, via Diário da Justiça, para 
efetuar o pagamento da transação penal no valor de 01(UM) salário mínimo. Prazo: 05(cinco) dias. Tocantinópolis-TO, 15 de 
setembro de 2021. Francisco Alves de Jesus – Chefe de Secretaria do JECC. 

 

NÚCLEO DE APOIO ÀS COMARCAS - NACOM 
Editais de citações com prazo de 20 dias 

 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS 
Autos nº 0009987-73.2017.8.27.2706 
Ação: MONITÓRIA 
Requerente: CONCRENORTE COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONTRUÇÃO LTDA-ME 
Advogado: RENATO ROCHA LIMA TO006991 
Requerido: JEFFERSON RODRIGUES CORREA CAMARGO 
O Doutor JOSÉ ESTÁQUIO DE MELO JUNIOR - Juiz de Direito em auxílio a 1ª Vara Cível de Araguaína, Estado do Tocantins, 
na forma da Lei, etc. FAZ SABER a todos que o presente edital virem ou conhecimento dele tiverem que, por este meio, CITA o 
requerido abaixo identificado para o disposto no campo finalidade: CITAÇÃO do requerido JEFFERSON RODRIGUES CORREA 
CAMARGO, pessoa física, inscrita no CPF sob o nº 727.992.421-20, atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome 
conhecimento da presente demanda, e, para, querendo no prazo de 20 (vinte) dias CONTESTE a ação sob pena de confissão e 
revelia dos fatos articulados na inicial como verdadeiros, art. 335 e 344 do NCPC. DESPACHO: "(...) Assim, determino: 1. 
EXPEÇA-SE edital de citação de JEFFERSON RODRIGUES CORREA CAMARGO, anotando-se que o prazo do mesmo é de 20 
(vinte) dias. 2. Decorrido o prazo e nada sendo manifestado, nomeio como curador especial para o demandado citado por edital, 
o órgão da Defensoria da respectiva Comarca. ABRA-SE vista ao Defensor Público, para apresentar defesa, no prazo legal. 3 
Com contestação, sendo levantado fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor ou, ainda, sendo alegada 
qualquer das matérias enumeradas no art. 337 do CPC/15, OUÇA-SE o autor dentro do prazo de 15 (dez) dias. Cumpra-se. 
Palmas/TO, data certificada no sistema. (...)". 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, 14 de setembro de 2021. Eu, JOÃO AFONSO MONTEIRO SANTOS, Estagiário do NACOM, que digitei 
e subscrevi. Assinado eletronicamente por JOSÉ EUSTÁQUIO DE MELO JUNIOR. Juiz de Direito - PORTARIA Nº 1554/2021 - 
PRESIDÊNCIA/ASPRE, de 28 de junho de 2021 - Diário da Justiça nº 4989. 
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PUBLICAÇÕES PARTICULARES 
GUARAÍ 

2ª Vara Cível, Família e Sucessões, Infância e Juventude 
  

Avenida Paraná esquina com a Rua 8, s/n - Bairro: Centro - CEP: 77700-000 - Fone: (63)3464-1042 - Email: 
civguarai2@tjto.jus.br 

INVENTÁRIO Nº 0001905-66.2021.8.27.2721/TO 
AUTOR: MARCOS BEZERRA DE CARVALHO 
ADVOGADO: MANOEL CARNEIRO GUIMARÃES (OAB TO001686) 
ADVOGADO: NELY FERREIRA SOARES (OAB TO008646) 
AUTOR: FERNANDO AUGUSTO SOUSA DE CARVALHO 
ADVOGADO: MANOEL CARNEIRO GUIMARÃES (OAB TO001686) 
ADVOGADO: NELY FERREIRA SOARES (OAB TO008646) 
AUTOR: FERNANDA SOUSA DE CARVALHO 
ADVOGADO: MANOEL CARNEIRO GUIMARÃES (OAB TO001686) 
ADVOGADO: NELY FERREIRA SOARES (OAB TO008646) 
AUTOR: ANTONY SOUSA DE CARVALHO 
ADVOGADO: MANOEL CARNEIRO GUIMARÃES (OAB TO001686) 
ADVOGADO: NELY FERREIRA SOARES (OAB TO008646) 
AUTOR: ADAILTON BEZERRA DE CARVALHO 
ADVOGADO: MANOEL CARNEIRO GUIMARÃES (OAB TO001686) 
ADVOGADO: NELY FERREIRA SOARES (OAB TO008646) 
RÉU: MARIA DA PAZ BEZERRA DE CARVALHO (ESPÓLIO) 

  
EDITAL Nº 3461114 

  
O Doutor Marcelo Eliseu Rostirolla, Juiz de Direito respondendo pela Vara de Família, Sucessões, Infância, Juventude e Cível 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 Inventário n. 
0001905-66.2021.827.2721, movida por ADAILTON BEZERRA DE CARVALHO e outros, em face do espólio de MARIA DA PAZ 
BEZERRA DE CARVALHO, que era inscrita no RG. 1.145.152 SSP/TO, CPF nº. 026.803.421-42, falecida em 06/06/2020; e, por 
meio deste ficam CITADOS os interessados, para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestarem-se sobre as primeiras 
declarações constantes do evento 20 e 21, do processo supramencionado. Ressaltando que consta das primeiras declarações 
como herdeiros: MARCOS BEZERRA DE CARVALHO, CPF n. 846.172.811-04; FERNANDO AUGUSTO SOUSA DE 
CARVALHO, CPF n. 078.609.971-26; FERNANDA SOUSA DE CARVALHO, CPF n. 073.517.221-88; ANTONY SOUSA DE 
CARVALHO. E para que ninguém alegue ignorância, mandou o MM. Juiz de Direito, Ciro Rosa de Oliveira, 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, 23/08/2021. Eu, Edith Lázara 
Dourado Carvalho, Técnica Judiciária, digitei. 
  

Marcelo Eliseu Rostirolla 
Juiz de Direito 

  
C E R T I D Ã O 
Certifico que afixei cópia deste no Placard do Fórum. Guaraí, ____/8/2021. 
_____________Técnico Judiciário 
 

SEÇÃO ADMINISTRATIVA 

CONSELHO DA MAGISTRATURA 
SECRETÁRIA: RITA DE CÁCIA ABREU DE AGUIAR 

Intimações às partes 
 
SEI Nº 21.0.000006684-0 
ORIGEM : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS 
REFERENTE: EDITAL Nº 476 / 2020 - PRESIDÊNCIA/CMAGI – REMOÇÃO pelo critério de Antiguidade para a Comarca de 2ª 
Entrância de Formoso do Araguaia - TO. 
REQUERENTES: HERISBERTO E SILVA FURTADO CALDAS, JORDAN JARDIM, MARCELO ELISEU ROSTIROLLA e 
VALDEMIR BRAGA DE AQUINO MENDONÇA. 
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Por ordem da Excelentíssima Senhora Desembargadora Etelvina Maria Sampaio Felipe, ficam as partes interessadas nos autos 
epigrafados INTIMADAS do Despacho de Nº 58412 / 2021 – “Versam os presentes autos sobre REMOÇÃO para a carreira da 
magistratura tocantinense, pelo critério de ANTIGUIDADE, conforme Edital Nº 92/2021 - PRESIDÊNCIA/CMAGI, publicado em 
14/04/2021 (3623223), com o objetivo de provimento da Comarca de 2ª Entrância de Formoso do Araguaia – TO. 
O processo foi devidamente instruído pela Corregedoria-Geral da Justiça e encaminhado ao Conselho da Magistratura para 
providência. Em seu voto, o e. relator Des. João Rigo Guimarães examinou os requisitos legais do concorrente. 
Preliminarmente, o relator considerou INABILITADO o magistrado Marcelo Rostirolla, a fim de que seja preservado o interesse da 
administração judiciária, tendo em vista que o candidato é irmão do magistrado Luciano Rostirolla, que foi titular da Comarca de 
Formoso do Araguaia e eventual remoção do magistrado Marcelo Rostirolla, geraria prejuízo à adequada prestação jurisdicional 
na Comarca de Formoso do Araguaia, diante da necessidade de designar um magistrado substituto para atuar no acervo 
processual quase que exclusivamente, em razão dos casos de impedimento, conforme disposto no art. 147 do CPC.  
Quanto ao requisito de residência na comarca, os concorrentes foram considerados APTOS. Em relação aos dois anos de efetivo 
exercício na entrância, o relator considerou os magistrados Jordan Jardim, Herisberto e Silva Furtado Caldas e Valdemir Braga 
de Aquino Mendonça APTOS, pois, embora não possuem 2 (dois) anos de efetivo exercício na entrância não há outros 
concorrentes que atendam tal pressuposto (§ 1º do art. 7º da Resolução TJTO nº 32/2020). 
Com relação à retenção injustificada de processos conclusos há mais de 100 dias, o relator passou ao exame das informações e 
ao final considerou os concorrentes APTOS. 
No tocante à ausência de punição definitiva, nos últimos 12 (doze) meses, em processo administrativo disciplinar, com pena igual 
ou superior à de censura e ausência de licença ou afastamento das funções em razão de decisão provisória proferida em 
processo administrativo ou criminal, os concorrentes também estão APTOS, por não possuírem impedimentos. 
Ainda, quanto à ausência de remoção ou permuta nos últimos 12 (doze) meses que antecedem a publicação do edital de 
abertura do procedimento, na respectiva entrância, constatou-se que o magistrado Jordan Jardim foi removido nos últimos 12 
(doze) meses que antecederam o presente Certame, razão pela qual o relator o considerou INAPTO. Por sua vez, os 
magistrados Herisberto e Silva Furtado Caldas e Valdemir Braga de Aquino Mendonça por atenderem adequadamente o 
presente quesito foram considerados APTOS. 
 O Conselho da Magistratura, por unanimidade e nos termos do voto do Relator, Desembargador João Rigo, votou 
preliminarmente no sentido de inabilitar o magistrado Marcelo Rostirolla, em razão dos impedimentos para julgar os processos na 
comarca, a fim de que seja preservado o interesse da administração jurisdicional. Da mesma forma, inabilitou o magistrado 
Jordan Jardim, por ter sido removido nos últimos 12 meses. 
Em razão disto, os magistrados, ora recorrentes JORDAN JARDIM e MARCELO ELISEU 
ROSTIROLLA, interpuseram, respectivamente, recursos administrativos contra a referida decisão do Conselho da 
Magistratura, com fundamento no art. 18, §2º da Resolução 32/2020 (3882824 e 3884284). 
Autos vieram conclusos, em razão da relatoria dos recursos interpostos, nos termos do art. 18, § 3º da Resolução 32/2020 TJTO. 
Pois bem.  
Em homenagem ao contraditório, determino a intimação das partes recorridas na seguinte maneira: 
a) quanto ao recurso interposto pelo recorrente JORDAN JARDIM intimem-se os recorridos Herisberto e Silva Furtado 
Caldas, Valdemir Braga de Aquino Mendonça e Marcelo Eliseu Rostirolla, para apresentarem contrarrazões, no prazo de 10 (dez) 
dias, conforme o art. 18, § 4º da Resolução 32/2020 TJTO. 
b) quanto ao recurso interposto pelo recorrente MARCELO ELISEU ROSTIROLLA intimem-se os recorridos Herisberto e Silva 
Furtado Caldas, Valdemir Braga de Aquino Mendonça e Jordan Jardim, para apresentarem contrarrazões, no prazo de 10 (dez) 
dias, conforme o art. 18, § 4º da Resolução 32/2020 TJTO. Cumpra-se.” Documento assinado eletronicamente por 
 Desembargadora Etelvina Maria Sampaio Felipe, Desembargadora, em 14/09/2021, às 15:05, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 
11.419/2006. 
 

PRESIDÊNCIA 
Portarias 

 
Portaria Nº 2190, de 15 de setembro 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 2021, bem como o contido no processo SEI nº 21.0.000011296-5; 
RESOLVE: 
Art. 1º Autorizar a atuação do Núcleo de Apoio às Comarcas para auxiliar o 3° Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de 
Palmas, através de mutirão de audiências por vídeoconferência e julgamentos (decisões e sentenças) e despachos nos feitos 
englobados no referido mutirão de audiências, bem como na prática de atos cartorários, pelo período de 20 de setembro a 03 de 
novembro de 2021. 
Art. 2º Ficam designados, 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, Edimar de Paula, Vandré 
Marques e Silva e Ricardo Gagliardi, para, sem prejuízo de suas funções, auxiliarem na realização dos trabalhos de que trata o 
art. 1º desta Portaria. 
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Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 
  

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 
Presidente 

 
Portaria Nº 2193, de 15 de setembro de 2021 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e regimentais, 
CONSIDERANDO Resolução/CNJ nº. 407/2021, de 20/08/2021 que institui o Plano Complementar de Comunicação Interna dos 
Tribunais (PCCIT); 
CONSIDERANDO as mudanças introduzidas nas relações e nos processos de trabalho em virtude do fenômeno da 
transformação digital; 
CONSIDERANDO a necessidade de manutenção de um canal permanente de comunicação entre o Poder Judiciário do 
Tocantins e os servidores e magistrados componentes do tribunal e a inviabilidade de manutenção dos canais habituais de 
comunicação por meio de documentos impressos; 
CONSIDERANDO as deliberações constante no SEI nº 21.0.000021503-9. 
  
RESOLVE: 
Art. 1º  Designar os membros do Grupo de Trabalho, responsáveis por apresentar proposta de ações, iniciativas e atos 
normativos para implementação da Resolução/CNJ nº. 407/2021, de 20/08/2021, no âmbito do Poder Judiciário do Estado do 
Tocantins. 
I - Juiz Auxiliar da Presidência, MANUEL DE FARIA REIS NETO, coordenador; 
II - Diretor do Centro de Comunicação Social, JOSÉ SEBASTIÃO PINHEIRO DE SOUZA, membro (CECOM); 
III – Assessora de Comunicação da CGJUS, KÉZIA REIS DE SOUZA, membro (CGJUS) 
IV -  Assistente de Supervisão Tecnológica, WHERBERT DA SILVA ARAÚJO?, membro (ESMAT); 
V – Analista Judiciário, NÚBIA WALÉRIA MARTINS CARDOSO AIRES?, membro (DIGER); 
VI - Assessor de Imprensa, MARCELO SANTOS CARDOSO, membro (CECOM); 
VII - Assessor Técnico da Diretoria-Geral, CRISTIANO MACHADO SANTOS, membro (CECOM); 
VIII - Chefe de Divisão, ABELSON OLIVEIRA RIBEIRO FILHO, membro(CECOM); 
IX - Assistente de Gabinete da Presidência, GLÊS CRISTINA DO NASCIMENTO, membro (CECOM); 
X – Analista Judiciário, AGNES SOUZA DA ROSA, membro (COGES); 
XI - Servidor cedido, VICENTE HERCILIO DA COSTA E SILVA ANDRADE?, membro (DTINF); 
XII -  Assessora Jurídica e representante do Grupo de Trabalho Técnico de Proteção de Dados Pessoais (GTTPDP), MILENA 
SANTANA DE ARAÚJO LIMA, membro. 
§1º As atividades do Grupo de Trabalho serão secretariados pelo servidor CRISTIANO MACHADO SANTOS, matricula 352714. 
§2º O Grupo de Trabalho terá até o dia 01 de novembro de 2021 para conclusão dos seus trabalhos. 
§3º Outras unidades e servidores (as) do Poder Judiciário do Tocantins poderão auxiliar o Grupo de Trabalho, a depender de 
convocação do Coordenador. 
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 
Presidente 

 
Portaria Nº 2196, de 15 de setembro 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  21.0.000011559-0; 
RESOLVE: 
Art. 1º Prorrogar, ad referendum do Tribunal Pleno, até o dia 15 de dezembro de 2021, os efeitos da Portaria n. 1501/2021 - 
PRESIDÊNCIA/ASPRE, de 18 de junho de 2021, que autorizou a atuação do Núcleo de Apoio às Comarcas para, em regime de 
mutirão, auxiliar a Comarca de Xambioá, na atividade de julgamento (sentenças e decisões) e despachos, bem como atos 
cartorários. 
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 16 de setembro de 2021. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 
Presidente 

 
Portaria Nº 2206, de 16 de setembro de 2021 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e regimentais, 
CONSIDERANDO o contido na Resolução nº 19, de 6 de agosto de 2015, que institui o Comitê de Monitoramento do combate e 
prevenção à violência doméstica e familiar contra a mulher, no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Tocantins - CPVID; 
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CONSIDERANDO o contido no processo SEI nº 21.0.000021053-3, 
RESOLVE: 
Art. 1º Ficam designados os seguintes membros para compor o Comitê de Monitoramento do combate e prevenção à violência 
doméstica e familiar contra a mulher, no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Tocantins - CPVID: 
I – Cirlene Maria de Assis Santos Oliveira, juíza e Coordenadora; 
II – Isabelle Rocha Valença Figueiredo, promotora representante do Ministério Público Estadual; 
III – Silvânia Barbosa de Oliveira Pimentel, Defensora Pública representante da Defensoria Pública Estadual; 
IV – Fernanda Teixeira Halum Pitaluga, advogada representante da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Tocantins; 
V – Daíse Rodrigues Teixeira, Delegada de Polícia representante da Secretaria Estadual da Segurança Pública; 
VI – Flávia Laís Munhoz Martins, representante da Secretaria Estadual da Cidadania e Justiça; 
VII –  Josilene Miranda Leite Nunes, servidora representante da Secretaria Estadual da Saúde; 
VIII – Elias Pereira de Sousa, assessor jurídico; 
IX – Viviane de Sousa Gomes Costa, secretária. 
Art. 2º A Coordenadora do Comitê, em suas ausências, afastamentos e/ou impedimentos legais, será substituído pelos demais 
membros, seguindo a ordem de designação. 
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 
Presidente 

 

Termos de homologação 
 

PROCESSO 20.0.000003518-2 

INTERESSADO DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS 

ASSUNTO Equipamentos ergonômicos - Registro de Preços 

Termo de Homologação Nº 67, de 16 de setembro de 2021 
Cuidam os autos de procedimento licitatório com objetivo de registrar preços para a aquisição futura de equipamentos 
ergonômicos, em atendimento às necessidades do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, via Centro de Saúde do Tribunal de 
Justiça do Estado do Tocantins. 
Tendo em vista que a licitação foi realizada de acordo com as disposições da legislação de regência, qual seja, Lei 10.520/2002, 
Decretos 10.024/2019 e 8.538/2015, Lei Complementar 123/2006, e, subsidiariamente, Lei 8.666/93, bem como o parecer da 
ASJUADMDG (evento 3907068), acolho a sugestão proposta pelo Senhor Diretor-Geral (evento 3907366), ao tempo em que 
HOMOLOGO o Pregão Eletrônico 67/2021 - SRP, haja vista o êxito do certame, no qual foram realizadas as seguintes 
adjudicações: 1) O & M MULTIVISAO COMERCIAL EIRELI, em relação aos Itens 1, 5 e 6, pelo valor total de R$ 176.802,00 
(cento e setenta e seis mil oitocentos e dois reais); e 2) KIVER - COMERCIO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA EIRELI, 
em relação aos Itens 2, 3 e 4  (cento e quarenta e quatro mil cento e oitenta e nove reais), pelo valor total de R$ 119.000,00 
(cento e dezenove mil reais), perfazendo a importância global de R$ 295.802,00 (duzentos e noventa e cinco mil oitocentos e 
dois reais), conforme Ata da Sessão, Termo de Adjudicação e Resultado por 
Fornecedor (eventos 3904830, 3904848 e 3904877), para que produzam seus efeitos legais. 
Por conseguinte, determino o encaminhamento dos autos sucessivamente à: 
1. ASPRE para homologação perante o sistema Comprasnet, extração de cópia do respectivo ato e juntada ao presente feito, 
como também publicação do presente Termo de Homologação; 
2. COLIC para juntada dos termos de adjudicação e homologação no Sistema SICAP-LCO; e 
3. DCC para elaboração das Atas de Registro de Preços, coleta de assinaturas, publicações e demais atos pertinentes. 
Concomitante, à DIGEP/CESAU para ciência e acompanhamento. 
Cumpra-se. 

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 
Presidente 

 

CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA 
Provimentos 

Provimento Nº 21 - CGJUS/ASJCGJUS 
Altera o Provimento n. 11/2019/CGJUS/TO, 
que institui a Consolidação das Normas Gerais 
da Corregedoria Geral da Justiça (CNGC), e 
dá outras providências. 

A CORREGEDORA-GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e regimentais e, 
CONSIDERANDO que compete à Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Tocantins (CGJUS/TO), dentre outras atribuições, 
orientar a atividade desenvolvida pelo primeiro grau de jurisdição do Poder Judiciário do Estado do Tocantins; 
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CONSIDERANDO que os Oficiais de Justiça Avaliadores do Poder Judiciário do Estado do Tocantins percebem Indenização de 
Transporte (IT), na forma prevista no art. 28, da Lei Estadual n. 2.409/2010 (PCCR dos servidores efetivos do Poder Judiciário do 
Estado do Tocantins) e regulamentada pela Resolução n. 06/2011/TJTO, editada pelo egrégio Tribunal de Justiça do Estado do 
Tocantins, circunstância esta que afasta a possibilidade de recebimento, por referidos servidores, de quaisquer valores para o 
ressarcimento das despesas com locomoções requeridas pelas Fazendas Públicas; 
CONSIDERANDO que caso as Fazendas Públicas sejam compelidas a recolher as despesas de locomoção dos Oficiais de 
Justiça Avaliadores haverá a indevida percepção, pelos servidores retromencionados, de dupla verba indenizatória pela 
prestação do mesmo serviço, configurando-se, assim, o inaceitável bis in idem; 
CONSIDERANDO, por fim, o disposto nos SEI's ns. 13.0.000053273-2, 15.0.000007720-5, 16.0.000001789-6 e 20.0.000025281-
7; 
RESOLVE: 
Art. 1º. Fica conferida nova redação aos artigos 139, 140 e 141, do Provimento n. 11/2019/CGJUS/TO (Consolidação das 
Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça – CNGC), nos seguintes termos, ipsis litteris: 

"Art. 139. As despesas relativas à locomoção do Oficial de Justiça Avaliador e as resultantes de perícia deverão ser 
recolhidas antecipadamente pelas partes. 
Parágrafo único. Os entes das Fazendas Públicas municipal, estadual e federal são eximidos da antecipação do 
recolhimento das despesas de locomoção com Oficial de Justiça Avaliador, haja vista o pagamento, a estes 
servidores, da Indenização de Transporte (IT), na forma prevista no art. 28, da Lei Estadual n. 2.409/2010 (PCCR 
dos servidores efetivos do Poder Judiciário do Estado do Tocantins). 
Art. 140. Excetuam-se da regra estabelecida no caput do art. 139 as gratuidades instituídas por lei, bem como as 
decorrentes da celebração de convênios. 
Art. 141. No cumprimento das cartas precatórias, as despesas de locomoção devidas ao Oficial de Justiça 
Avaliador devem ser adiantadas pela parte interessada, salvo quando se tratar de diligências requeridas ou que 
envolvam beneficiários da gratuidade da justiça, o Ministério Público, a Defensoria Pública e as Fazendas Públicas 
municipal, estadual e federal". 

Art. 2º. Este provimento entra em vigor na data da sua publicação. 
 

DIRETORIA GERAL 
Portarias 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1560/2021, de 16 de setembro 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 2021/97585 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Diolimar Alves Rodrigues Gusmão, Matrícula 990335, o valor de R$ 126,61, 
relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 253,22, por seu deslocamento de Porto Nacional-TO para 
Distrito do Município de Origem-TO, no período de 24/09/2021 a 24/09/2021, com a finalidade de realizar estudo social, 
determinado no processo 0000266-73.2021.8.27.2701.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1561/2021, de 16 de setembro 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 2021/97588 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Adriane Angelina Lussani, Matrícula 362652, o valor de R$ 126,61, relativo 
ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 253,22, por seu deslocamento de Cristalandia-TO para Santa Rita do 
Tocantins-TO, no período de 13/09/2021 a 13/09/2021, com a finalidade de realizar estudo pedagógico, determinado no processo 
0000017-85.2018.8.27.2715.  

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 1562/2021, de 16 de setembro 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 2021/97586 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 23/09/2021 a 23/09/2021, com a finalidade de realizar avaliação psicológica, determinada no processo 0000474-
51.2021.8.27.2703.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1563/2021, de 16 de setembro 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 2021/97479 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao servidor CEDIDO Ademi Martins Sales, Matrícula 358078, o valor de R$ 302,56, relativo ao 
pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 253,22, descontado o valor de R$ 77,27, conforme determina o 
art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Colinas do Tocantins-TO, no período de 03/09/2021 a 
04/09/2021, com a finalidade de realizar escolta policial 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$ 302,56, 
relativo ao pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 253,22, descontado o valor de R$ 77,27, conforme 
determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Colinas do Tocantins-TO, no período de 
03/09/2021 a 04/09/2021, com a finalidade de realizar escolta policial 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 1564/2021, de 16 de setembro 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 2021/97550 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à servidora Jucilene Ribeiro Ferreira, CHEFE DE DIVISÃO, Matrícula 178532, 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 Alvorada-TO, no período de 06/10/2021 a 
08/10/2021, com a finalidade de promover a substituição dos extintores de incêndio, fiscalização do contrato de prestação dos 
serviços de limpeza, dentre outros, conforme SEI 21.0.000019649-2.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1565/2021, de 16 de setembro 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 2021/97549 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à servidora Jucilene Ribeiro Ferreira, CHEFE DE DIVISÃO, Matrícula 178532, o valor de R$ 302,56, 
relativo ao pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 253,22, descontado o valor de R$ 77,27, conforme 
determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Cristalandia-TO, no período de 04/10/2021 
a 05/10/2021, com a finalidade de promover a substituição dos extintores de incêndio, fiscalização do contrato de prestação dos 
serviços de limpeza, dentre outros, conforme SEI 21.0.000019649-2.  
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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 1566/2021, de 16 de setembro 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 2021/97548 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à servidora Jucilene Ribeiro Ferreira, CHEFE DE DIVISÃO, Matrícula 178532, 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 27/09/2021 a 
01/10/2021, com a finalidade de promover a substituição dos extintores de incêndio, fiscalização do contrato de prestação dos 
serviços de limpeza, dentre outros, conforme SEI 21.0.000019649-2.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1567/2021, de 16 de setembro 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 2021/97540 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à servidora Jucilene Ribeiro Ferreira, CHEFE DE DIVISÃO, Matrícula 178532, o valor de R$ 
1.006,36, relativo ao pagamento de 5,5 (cinco e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 253,22, descontado o valor de R$ 386,35, 
conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Taguatinga-TO, no período de 
20/09/2021 a 25/09/2021, com a finalidade de promover a substituição dos extintores de incêndio, fiscalização do contrato de 
prestação dos serviços de limpeza, dentre outros, conforme SEI 21.0.000019649-2.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1568/2021, de 16 de setembro 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 2021/97552 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à Magistrada Milene de Carvalho Henrique, JUZ3 - JUIZA DE DIREITO DE 3ª ENTRÂNCIA, 
Matrícula 177143, o valor de R$ 3.026,75, relativo ao pagamento de 3,5 (três e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 844,07, 
descontado o valor de R$ 154,54, conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015. Conceder ainda, de acordo com os 
parágrafos 1º, 2º e 3º do Art. 6º da Instrução Normativa nº 004/2007, o pagamento de Ajuda de Custo no valor de R$ 227,04, por 
seu deslocamento de Goiânia-GO para Brasília-DF, no período de 08/09/2021 a 11/09/2021, com a finalidade de participar da IV 
Jornada de Direito da Saúde - Plano Nacional para o Poder Judiciário "Judicialização e Sociedade: ações para o acesso à saúde 
pública de qualidade", conforme SEI 21.0.000020905-5.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 

DIRETORIA ADMINISTRATIVA 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

Atas 
ATA DA 2ª SESSÃO DA CONCORRÊNCIA Nº 003/2021 

PROCESSO Nº 21.0.000006557-6 
Aos 16 dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e um (16/09/2021), às 14:00 horas, em sessão pública, na sala da 
Comissão de Licitações do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, situada na Quadra 103 Norte, Rua NO 11, Lote 02, 3º 
andar, Plano Diretor Norte, Palmas/TO, reuniu-se os membros da CPL, designados pela Portaria nº 595/2021,  de 11 de março 
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de 2021, publicada no Diário da Justiça sob o nº 4920 de 11 de março de 2021, para a sessão de divulgação da análise da 
documentação de habilitação referente a Concorrência nº 003/2021 – Contratação de empresa especializada para execução 
da construção do Arquivo Geral e da cobertura do estacionamento privativo no prédio do Fórum da Comarca de 
Araguaína-TO, conforme previsto na Ata da sessão do dia 14/09/2021, evento 3905382 e 3909223. Declarada aberta a sessão 
pelo Presidente da Comissão de Licitação no horário designado, registro que somente compareceu a presente sessão o senhor 
José Leonan Resplandes de Freitas, representante da empresa CONSTRUPLAC COM. MAT. CONSTRUÇÃO LTDA EIRELI. 
Em seguida o Presidente da Comissão de Licitação informou aos presentes que após análise dos documentos de habilitação 
(envelope nº. 01) verificou que a declaração citada no subitem 6.1.3, letra “b” apresentado pela empresa CONTINENTAL – 
SERVICE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI, às folhas 35, não consta a assinatura do responsável, portanto restou 
INABILITADA. Quanto as demais empresas: 1) CONSTRUPLAC COM. MAT. CONSTRUÇÃO LTDA EIRELI, CNPJ Nº. 
08.639.717/0001-90; e 2) ELIS CONSTRUÇÕES, TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE LTDA-ME, CNPJ n.º 00.887.714/0001-
63, atenderam as exigência do edital, portanto estão HABILITADAS para a fase subsequente deste certame. Após, foram 
novamente franqueados os documentos aos presentes. Em seguida, o Presidente da Comissão Permanente de Licitação 
informou a abertura do prazo para eventual interposição recursal, conforme rege o item 10.1.2 do ato convocatório combinado 
com a alínea “a”, inciso I, do art. 109, da Lei nº. 8.666/93. Registra-se que o prazo para interposição de recurso tem seu termo 
inicial no dia 17/09/2021, e final no dia 23/09/2021, em havendo recurso, dar-se o inicio do prazo para Contrarrazões no dia 
24/092/2021, independente de notificação, finalizando no dia 30/09/2021. Se não houver interposição de recurso, a 
sessão para a  abertura dos envelopes nº 2 (Proposta Comercial) ocorrerá no dia 27/09/2021, às 14:00 hs neste mesmo 
local, portanto desde de já as empresas estão convocadas.   Oportunidade em que informamos que os autos poderão ser 
solicitados através do email: cpl@tjto.jus.to ou direto na Secretaria da CPL aqueles que assim desejarem. Informamos também 
que toda e quaisquer convocações/chamamentos para os atos deste processo serão realizados via e-mails das licitantes, bem 
como através do sito deste Tribunal de Justiça, os quais foram informados na sessão anterior. Registra-se que a Secretaria deste 
CPL, Pauline Sabará Souza, justificou sua ausência por estar acompanhando seu filho ao médico neste horário. O membro 
Titular Ênio Carvalho de Souza em teletrabalho por motivo de força maior, os quais foram substituídos pelos membros suplentes 
Cláudio Barbosa da Silva e Agno Paixão Saraiva. Nada mais requerido nem a tratar, a sessão foi encerrada às 14:55hs e lavrada 
a presente ata, que lida e aprovada, vai assinada pelos membros da Comissão Permanente de Licitação, Apoio Técnico e pelos 
licitantes presentes. 

Moacir Campos de Araújo 
Presidente da CPL 

Cláudio Barbosa da Silva 
Membro - Secretária da CPL 

Agno Paixão Saraiva 
Membro da CPL - suplente 

Empresas: 
CONSTRUPLAC COM. MAT. CONSTRUÇÃO LTDA EIRELI 

José Leonan Resplandes de Freitas  (sócio-Proprietário) 
CONTINENTAL – SERVICE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI 

(ausente) 
ELIS CONSTRUÇÕES, TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE LTDA-ME 

(ausente) 
 

DIVISÃO DE LICITAÇÃO, CONTRATOS E CONVÊNIOS 
Apostilas 

 
EXTRATO DO QUARTO TERMO DE APOSTILAMENTO 
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 1/2018 
PROCESSO 18.0.000000401-0 
CREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CREDENCIADA: Lilian Julian da Silva Guimarães 
OBJETO DO TERMO DE APOSTILAMENTO: 
Fica alterado, com fulcro no § 8º do artigo 65 da Lei nº 8.666/93, o Termo de Credenciamento nº 1/2018, firmado entre o Tribunal 
de Justiça do Estado do Tocantins e Lilian Julian da Silva Guimarães, em virtude da solicitação da Credenciada evento 3908615 
e Informação nº 30801/2021 - GGEM evento 3908619, quanto à mudança do Núcleo Regional de Atendimento Multidisciplinar 
para prestação de serviços na especialidade de psicologia: 
De: Núcleo Regional  de Atendimento Multidisciplinar de Paraíso do Tocantins, Comarca de Miracema do Tocantins e cidade de 
Tocantínia; 
Para: Núcleo Regional de Atendimento Multidisciplinar de Palmas, Comarca de Palmas e cidade de Palmas. 
II - O presente Termo de Apostilamento vincula-se, em sua integralidade, ao Termo de Credenciamento nº 1/2018, aos Autos 
Administrativos 18.0.000000401-0, bem como às disposições da Lei nº. 8.666/93 e suas alterações posteriores, ao Edital de 
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Credenciamento nº 001/2016, republicado por meio do Edital nº 41/2017, no Diário da Justiça nº 3988, de 03 de março de 2017 
e, Edital nº 150/2019, Diário da Justiça nº 4505, de 27 de maio de 2019. 
DATA DA ASSINATURA: 16 de setembro de 2021. 
 

Extratos de contratos 
EXTRATO DE CONTRATO 
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 
 PROCESSO 21.0.000018289-0 
CONTRATO Nº 241/2021 
CONTRATANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CONTRATADO: Instituto Brasileiro de Análise de Veracidade (IBRAV). 
OBJETO: Contratação de 10 (dez) inscrições, sendo 2 (duas) ofertadas como cortesias para participação no 1º Seminário 
Brasileiro de Propaganda e Contrapropaganda, ministrado via transmissão por internet para magistrados e servidores atuantes 
no Núcleo de Inteligência e Segurança Institucional, no Centro de Comunicação Social e na Presidência do Tribunal de Justiça 
do Tocantins.. 
VALOR: O valor para a realização das inscrições para realização do seminário é R$ 3.275,00 (três mil duzentos e setenta e 
cinco reais), incluídos o valor dos honorários e os impostos que correspondem ao CONTRATADO, para 8 (oito) 
inscrições/matrícula, com 2 (duas) cortesias, totalizando 10 (dez) participantes. 
VIGÊNCIA: Este Contrato terá inicio a partir da data de sua assinatura e vigência no seu respectivo crédito orçamentário. 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
UNIDADE GESTORA: 060100 - Funjuris 
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 06010.02.128.1145.4180  
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.39  
FONTE DE RECURSOS: 0240 
DATA DA ASSINATURA: 15 de setembro de 2021. 
 
EXTRATO DE CONTRATO 
PREGÃO ELETRÔNICO - SRP Nº 64/2020 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 49/2021 
PROCESSO 21.0.000016187-7 
CONTRATO Nº 240/2021 
CONTRATANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CONTRATADA: Ferpam Comércio de Ferramentas Parafusos e Máquinas - Ltda 
OBJETO: Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para montagem de equipamento energia 
fotovoltaica ON-GRID para atender a Comarca de Porto Nacional. 
VALOR: O valor estimado do presente Instrumento é de R$ 542.640,00 (quinhentos e quarenta e dois mil seiscentos e quarenta 
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, ressalvado o prazo de garantia dos serviços e dos materiais. 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
UNIDADE GESTORA: 050100 - Tribunal de Justiça 
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 05010.02.061.1145.1101 
NATUREZA DE DESPESA: 44.90.51 
FONTE DE RECURSOS: 0100 
DATA DA ASSINATURA: 16 de setembro de 2021. 
 
EXTRATO DE CONTRATO 
PREGÃO ELETRÔNICO – SRP Nº 42/2021 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 109/2021 
 PROCESSO 21.0.000020825-3 
CONTRATO Nº 242/2021 
CONTRATANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CONTRATADA: Pottencial Veículos Especiais e Equipamentos de Segurança - EIRELI 
OBJETO: Aquisição de veículos zero quilômetro, para atender as demandas do Poder Judiciário do Estado do Tocantins. 
VALOR: O valor ordinário do presente Instrumento fica ajustado em R$ 979.933,00 (novecentos e setenta e nove mil e 
novecentos e trinta e três 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, ressalvado o prazo de garantia dos veículos. 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
UNIDADE GESTORA: 050100 - Tribunal de Justiça 
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 05010.02.061.1145.1104 
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NATUREZA DE DESPESA: 44.90.52 
FONTE DE RECURSOS: 0100 
DATA DA ASSINATURA: 16 de setembro de 2021. 
 

Extratos de termos aditivos 
EXTRATO DE TERMO ADITIVO 
SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 132/2020 
PROCESSO 20.0.000001999-3 
CONTRATANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CONTRATADA: ISM Engenharia – Ltda 
OBJETO DO TERMO ADITIVO: Constitui objeto do presente Termo a prorrogação da vigência do Contrato nº 132/2020, por 
mais 90 (noventa) dias, conforme Despacho nº 58615/2021 - DIVENG, evento 3904694, perfazendo um total de 450 
(quatrocentos e cinquenta) dias. 
DATA DA ASSINATURA: 16 de setembro de 2021. 
 

Extratos das atas de registro de preços 
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 129/2021 
PROCESSO ADMINISTRATIVO 21.0.000000601-4 
PREGÃO ELETRÔNICO – SRP Nº 26/2021 
ORGÃO GERENCIADOR: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
FORNECEDOR REGISTRADO: B. do C. Cordeiro Elvedosa – ME 
OBJETO: Registro de preços visando à contratação futura de empresa especializada para a aquisição de materiais promocionais 
necessários à divulgação de campanhas de caráter institucional 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: 15 de setembro de 2021. 
 

Extratos 
EXTRATO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO 
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 398/2021 
PROCESSO 21.0.000022918-8 
CREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CREDENCIADO: Thiago Silva Ramos 
OBJETO: Constitui objeto do presente Termo de Credenciamento a prestação de serviços na especialidade de Proficiência 
Linguística em Língua de Sinais - Libras, para a prestação de serviços de tradução e interpretação da Língua Brasileira de Sinais 
- Libras/Português e vice-versa, conforme a demanda do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, na Comarca de Porto 
Nacional. 
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: 050100 – Tribunal de Justiça 
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 05010.02.122.1145.2205 
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.36 
FONTE DE RECURSOS: 0100 
DATA DA ASSINATURA: 16 de setembro de 2021. 
 
EXTRATO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO 
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 379/2021 
PROCESSO 21.0.000021419-9 
CREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CREDENCIADA: Delzuita Morais Silva Leite 
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 Araguaína, Comarca de Araguaína e Cidade de Santa Fé do Araguaia. 
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  
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FONTE DE RECURSOS: 0240 
DATA DA ASSINATURA: 16 de setembro de 2021. 
 

DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS 
Portarias 

PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 595/2021, de 16 de setembro de 2021 
A DIRETORA DO FORO DA COMARCA DE PALMAS, ESTADO DO TOCANTINS, no uso das atribuições que lhe conferem o 
art. 80 da Lei Complementar Estadual nº 10, de 11 de janeiro de 1996, bem como, o art. 10, da Portaria nº 2.093, de 1º de 
outubro de 2018 que dispõe sobre as regras e procedimentos para operacionalização do módulo de substituição de servidores no 
Sistema Integrado de Gestão de Pessoas (eGESP);  
CONSIDERANDO o afastamento de usufruto da justiça eleitoral, da servidora MARCIA REGINA PEREIRA SILVA, matrícula nº 
140274, ocupante do cargo de ESCRIVÃO JUDICIAL, da unidade de lotação COMARCA DE PALMAS - 2ª VARA DOS FEITOS 
DAS FAZENDAS E REGISTROS PÚBLICOS, no período de 02/08/2021 a 06/08/2021;  
CONSIDERANDO a solicitação de substituição constante no protocolo nº 2021/97706; 
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 

59150 ELIZANGELA ALVES DE BARROS ESTATUTÁRIO TÉCNICO JUDICIÁRIO 02/08/2021 à 06/08/2021 

Publique-se. Cumpra-se. 
FLAVIA AFINI BOVO 

DIRETORA DO FORO - 3ª ENTRÂNCIA  
 
PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 596/2021, de 16 de setembro 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 LEILA PINHO DE RIBAMAR , matrícula nº 216067, ocupante do 
cargo de OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR, da unidade de lotação COMARCA DE PORTO NACIONAL - CENTRAL DE 
MANDADOS, no período de 15/09/2021 a 24/09/2021;  
CONSIDERANDO a solicitação de substituição constante no protocolo nº 2021/97799; 
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 

354510 ANACLÉA RODRIGUES SOARES CEDIDO AO TJTO CEDIDA AO TJTO 15/09/2021 à 24/09/2021 

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

DIRETOR DO FORO - 3ª ENTRÂNCIA  
 
PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 597/2021, de 16 de setembro 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 licença para tratamento da própria saúde, da servidora LEILA PINHO DE RIBAMAR , 
matrícula nº 216067, ocupante do cargo de OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR, da unidade de lotação COMARCA DE PORTO 
NACIONAL - CENTRAL DE MANDADOS, no período de 13/09/2021 a 13/09/2021;  
CONSIDERANDO a solicitação de substituição constante no protocolo nº 2021/97802; 
RESOLVE: 
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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 

354510 ANACLÉA RODRIGUES SOARES CEDIDO AO TJTO CEDIDA AO TJTO 13/09/2021 à 13/09/2021 

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

DIRETOR DO FORO - 3ª ENTRÂNCIA  
 
PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 598/2021, de 16 de setembro 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 licença para tratamento da própria saúde, da servidora LEILA PINHO DE RIBAMAR , 
matrícula nº 216067, ocupante do cargo de OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR, da unidade de lotação COMARCA DE PORTO 
NACIONAL - CENTRAL DE MANDADOS, no período de 14/09/2021 a 14/09/2021;  
CONSIDERANDO a solicitação de substituição constante no protocolo nº 2021/97803; 
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 

354510 ANACLÉA RODRIGUES SOARES CEDIDO AO TJTO CEDIDA AO TJTO 14/09/2021 à 14/09/2021 

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

DIRETOR DO FORO - 3ª ENTRÂNCIA  
 
PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 599/2021, de 16 de setembro 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 licença para tratamento da própria saúde, do servidor KILME MOREIRA CRUZ, matrícula nº 
105177, ocupante do cargo de OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR, da unidade de lotação COMARCA DE GUARAÍ - CENTRAL 
DE MANDADOS, no período de 13/09/2021 a 15/09/2021;  
CONSIDERANDO a solicitação de substituição constante no protocolo nº 2021/97825; 
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 13/09/2021 à 15/09/2021 

Publique-se. Cumpra-se. 
FABIO COSTA GONZAGA 

DIRETOR DO FORO - 3ª ENTRÂNCIA  
 
PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 600/2021, de 16 de setembro 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 
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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 NILMAURA JORGE SALES, matrícula nº 352169, ocupante do cargo 
de OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR, da unidade de lotação COMARCA DE GUARAÍ - CENTRAL DE MANDADOS, no 
período de 20/09/2021 a 21/09/2021;  
CONSIDERANDO a solicitação de substituição constante no protocolo nº 2021/97826; 
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 20/09/2021 à 21/09/2021 

Publique-se. Cumpra-se. 
FABIO COSTA GONZAGA 

DIRETOR DO FORO - 3ª ENTRÂNCIA  
 

ESMAT 
Editais 

EDITAL nº 090, de 2021 – SEI Nº 21.0.000022971-4 
  

  
O diretor geral da Escola Superior da Magistratura Tocantinense (ESMAT), no uso de suas atribuições, dispõe sobre as normas 
gerais para ingresso e participação da Palestra “O suicídio e suas implicações”, a se realizar no dia 20 de setembro de 2021, 
mediante as condições determinadas neste Edital e nos demais dispositivos legais aplicados à espécie, conforme segue: 
  
1. DADOS GERAIS 
Nome: Palestra “O suicídio e suas implicações”. 
Objetivo: Promover oportunidade para que servidores e servidoras, magistrados e magistradas e estagiários e estagiárias e 
demais profissionais do Poder Judiciário Tocantinense possam refletir sobre a importância de se agir proativamente no sentido 
da prevenção do intento suicida para os dias atuais. 
Período de inscrições: As inscrições ocorrerão no período de 16 a 20 de setembro de 2021. 
Inscrições: As inscrições serão realizadas via web, no endereço eletrônico esmat.tjto.jus.br. 
Público-Alvo: Servidores e servidoras, magistrados e magistradas e estagiários e estagiárias do Poder Judiciário Tocantinense 
e profissionais e integrantes do sistema de justiça brasileiros. 
Carga horária: 1 hora-aula. 
Modalidade: À distância, transmissão ao vivo pelo YouTube. 
Local: Plataforma de transmissão da Esmat. 
  
2. VAGAS:  
2.1 Quantidade de Vagas: 1.500 
2.2 Distribuição das Vagas: 

Público Nº de Vagas 

Servidores e servidoras do Poder Judiciário Tocantinense 900 

Magistrados e magistrados do Poder Judiciário Tocantinense 100 

Estagiários e Estagiárias do Poder Judiciário Tocantinense 200 

Profissionais e integrantes do sistema de justiça brasileiros 300 

  
2.3 Caso o percentual de vagas previstas não seja preenchido na ordem preferencial, estas serão destinadas à classe 
subsequente até que sejam totalmente preenchidas; 
2.4 Os demais interessados em participar da Palestra, os que não fizerem parte das Instituições relacionadas no item 2.2 e 
tenham interesse em participar da atividade, deverão solicitar inscrição pelo e-mail do Núcleo de Capacitação e Aperfeiçoamento 
de Servidores da Esmat – nucas@tjto.jus.br. As solicitações serão atendidas dentro da disponibilidade de vagas. 
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3. PRÉ-REQUISITOS 
3.1 Serem servidores e servidoras, magistrados e magistradas e estagiários e estagiárias do Poder Judiciário Tocantinense e 
profissionais e integrantes do sistema de justiça brasileiros. 
  
4. FREQUÊNCIA E AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM 
4.1 Para certificação na Palestra “O suicídio e suas implicações”, os matriculados deverão participar das atividades 
programadas, as quais serão desenvolvidas conforme programação oficial do evento; 
4.2 A atividade ocorrerá no dia 20 de setembro de 2021, das 17h às 18h; 
4.3 A palestra será transmitida ao vivo por meio da Internet do Poder Judiciário Tocantinense às 40 Comarcas, podendo ser 
registrada frequência aos inscritos e matriculados no evento; 
4.4 A frequência será registrada eletronicamente conforme os registros pela Secretaria Acadêmica Virtual da Esmat; 
  
5. CRONOGRAMA E PROGRAMAÇÃO 
A programação do Evento será divulgada no Portal da Esmat: esmat.tjto.jus.br e no site do Tribunal de Justiça do Estado do 
Tocantins - http://www.tjto.jus.br/. 
  
6.  DISPOSIÇÕES FINAIS 
6.1 A inscrição do candidato implicará aceitação prévia das normas contidas no presente Edital; 
6.2 Os casos omissos e dúvidas de interpretação das normas reguladoras do Evento, porventura suscitados, deverão ser 
encaminhados à Coordenação do Evento. 
  
  
Palmas-TO, 16 de setembro de 2021. 

  
  

Desembargador MARCO VILLAS BOAS 
Diretor Geral da Esmat 

 
EDITAL nº 089, de 2021 – SEI Nº 21.0.000022903-0 

  
O diretor geral da Escola Superior da Magistratura Tocantinense (ESMAT), no uso de suas atribuições, dispõe sobre as normas 
gerais para ingresso e participação no curso Aprendizagem Baseada em Problemas, a se realizar no período de 29 de 
setembro a 20 de outubro de 2021, mediante as condições determinadas neste Edital e nos demais dispositivos legais aplicados 
à espécie, conforme segue: 
  
1. DADOS GERAIS 
Nome: Curso Aprendizagem Baseada em Problemas. 
Objetivo: Conhecer e aprender sobre a Aprendizagem Baseada em Problemas (ABP) e suas vantagens na aplicação do 
processo ensino-aprendizagem. 
Período de Inscrições: As inscrições ocorrerão no período de 17 a 27 de setembro de 2021. 
Inscrições: As inscrições serão realizadas, via web, no endereço eletrônico esmat.tjto.jus.br. Após o período de inscrição, a 
Secretaria Acadêmica enviará e-mail com a confirmação de matrícula. 
Público-Alvo: Servidores e servidoras, magistrados e magistradas do Poder Judiciário Tocantinense e professores e professoras 
convidados(as). 
Carga Horária: 30 horas 
Modalidade: À Distância 
Local: Ambiente Virtual da Esmat e Plataforma Google Meet 
Valor do curso, custeado pela Esmat, por aluno(a): O valor do curso será calculado após a conclusão das atividades, 
considerando-se os critérios de horas-aula, passagens, hospedagem e alimentação dos(as) instrutores(as). 
  
2. VAGAS 
  
2.1 Quantidade de Vagas: 50; 
2.2 Distribuição das Vagas: 

Públicos-Alvo Nº de Vagas 

Servidores e servidoras do Poder Judiciário 20 

Magistrados e magistradas do Poder Judiciário 20 

Professores e professoras convidados(as) 10 
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2.3 Caso o percentual de vagas previstas não seja preenchido na ordem preferencial, estas serão destinadas à classe 
subsequente até que sejam totalmente preenchidas; 
2.4 As inscrições dos professores e professoras convidados(as) serão realizadas por indicação da Diretoria da Esola Superior da 
Magistratura Tocantinense; 
2.5 Os(As) demais servidores(as) interessados(as) em participar do curso, que não fizerem parte do público definido no item 3.1 
e tenham interesse em participar da atividade, deverão solicitar inscrição pelo e-mail do Núcleo de Capacitação e 
Aperfeiçoamento de Servidores da Esmat – nucas@tjto.jus.br – os seguintes dados para matrícula – NOME, CPF, TELEFONE, 
CARGO e CIDADE/COMARCA. As solicitações serão atendidas conforme disponibilidade de vagas. 
  
3. PRÉ-REQUISITOS  
3.1 Serem servidores e servidoras, magistrados e magistradas do Poder Judiciário Tocantinense e professores e professoras 
convidados(as), com atuação docente nos cursos promovidos pela Escola Superior da Magistratura Tocantinense. 
         
4. FREQUÊNCIA E AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM  
4.1 Os(As) servidores(as)  inscritos(as) e matriculados(as) deverão participar das atividades, ao vivo, programadas para o dia 29 
de setembro e nos dias 2, 6, 13, 16 e 20 de outubro de 2021, das 9h às 11h30, por meio da Plataforma Google Meet (com 
registro de até 50% da frequência no curso), e de todas as atividades de Interação e Avaliação de Aprendizagem no Ambiente 
Virtual de Aprendizagem (AVA), no período de 29 de setembro a 20 de outubro de 2021 (com registro de até 50% da frequência 
no curso); 
4.2 Todas as atividades desenvolvidas durante o período do curso são necessárias e obrigatórias para o registro da participação 
e capacitação dos(as) alunos(as); 
4.3 O acesso dos(as) alunos(as) à atividade ocorrerá por meio da Secretaria Acadêmica Virtual da Esmat, onde será registrada a 
frequência automática, após o login do(a)  aluno(a)  e acesso ao link disponibilizado para participação ao vivo da atividade 
síncrona; 
4.4  Somente os(as) alunos(as) inscritos(as) e matriculados(as) terão acesso à plataforma de transmissão e interatividade 
durante o desenvolvimento da atividade; 
4.5 Todo o acesso ocorrerá exclusivamente por meio da Secretaria Acadêmica (SAV) da Esmat; 
4.6 Para participação nas webaulas (aulas ao vivo), o(a) aluno(a) deverá ter disponível computador com tecnologia atualizada 
com áudio e vídeo (microfone e câmera em funcionamento), acesso à internet, e deverá permanecer com sua câmera ligada 
durante todo o desenvolvimento das atividades ao vivo; 
4.7 Qualquer alteração no cronograma de desenvolvimento, ou no período de realização do curso, esta será comunicada por e-
mail aos(às) alunos(as). Para tanto, os(as) alunos(as) deverão atualizar seus e-mails e telefones de contato em seus perfis na 
Secretaria Acadêmica Virtual (SAV) e no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA); 
4.8 As atividades ocorrerão por meio do Ambiente Virtual de Aprendizagem da Esmat – Plataforma Moodle –, sendo necessária a 
participação das aulas remotas por webaulas síncronas, pela Plataforma Google Meet, acesso às videoaulas, participação nos 
fóruns, realização das atividades, como: leitura dos textos propostos, exercícios de fixação, acesso aos links, cumprimento aos 
prazos de realização das atividades de interação e avaliações, e entrega das atividades propostas; 
4.9 Não serão avaliadas atividades enviadas por e-mail aos(às) professores(as), ou seja, todas as ações deverão ser realizadas 
no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA); 
4.10 Durante o curso, os(as) alunos(as) deverão cumprir os prazos estabelecidos em cronograma próprio para o 
desenvolvimento das atividades propostas no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) e pela Plataforma Google Meet, como: 
webaulas e videoconferências síncronas, fóruns, leitura, produções e realização das atividades de interação e avaliações, de 
acordo com o exigido pelo(a)  facilitador(a) de aprendizagem; 
4.11 A frequência no curso será registrada com base no Relatório de Atividades emitido pelo AVA, Relatório este gerado 
automaticamente pelo sistema, de acordo com as ações realizadas pelo(a) aluno(a) no decorrer do curso no Ambiente Virtual de 
Aprendizagem e participação das webaulas pela Plataforma Google Meet; 
4.12 Só receberão certificado de conclusão os(as) alunos(as) que obtiverem média igual ou superior a 7,0 e frequência igual ou 
superior a 75% de aproveitamento; 
4.13 As atividades desenvolvidas no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) serão monitoradas e avaliadas pelos(as) 
professores(as) e servirão de respaldo para a certificação dos(as) concluintes; 
4.14 Todos(as) os(as) alunos(as) estarão sujeitos(as) às regras estabelecidas na Portaria n° 1.965, de 12 de setembro de 2018, 
publicada no Diário da Justiça nº 4.348, em 13 de setembro de 2018, e também às regras previstas no Edital próprio do Curso. 
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5. CRONOGRAMA E CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 

Data/Período Horário Conteúdo Programático e/ou Atividades 

De 29/9 a 20/10/2021 Livre no AVA 

Unidade de conhecimento 
a. Metodologias ativas; 
b. Habilidades Cognitivas na Taxionomia de objetivos educacionais de 
Benjamin Bloom; 
c. Metodologia Baseada em Problemas. 
  
Unidade de Aplicação: 
a. Elaboração de problemas para o PBL; 
b. Metodologia Baseada em Problemas e passos do PBL. 
c. Simulação da Metodologia Baseada em Problemas. 
  
Atividades – Participação das webaulas ao vivo, acesso às videoaulas 
gravadas e disponibilizadas no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA); 
atividades de autoestudo, interação e avaliação no Ambiente Virtual de 
Aprendizagem (AVA); interação com os(as) docentes e demais alunos(as), via 
fórum; leitura do material didático; acesso aos links; realização das atividades 
práticas e de avaliação. 
  

29/9/2021 
Quarta-feira 

Das 9h às 11h30 
Aula ao vivo por Videoconferência, pela Plataforma Google Meet. 
Participação Obrigatória. 

2/10/2021 
Sábado 

Das 9h às 11h30 
Aula ao vivo por Videoconferência, pela Plataforma Google Meet. 
Participação Obrigatória. 

6/10/2021 
Quarta-feira 

Das 9h às 11h30 
Aula ao vivo por Videoconferência, pela Plataforma Google Meet. 
Participação Obrigatória. 

13/10/2021 
Quarta-feira 

Das 9h às 11h30 
Aula ao vivo por Videoconferência, pela Plataforma Google Meet. 
Participação Obrigatória. 

16/10/2021 
Sábado 

Das 9h às 11h30 
Aula ao vivo por Videoconferência, pela Plataforma Google Meet 
Participação Obrigatória. 

20/10/2021 
Quarta-feira 

Das 9h às 11h30 
Aula ao vivo por Videoconferência, pela Plataforma Google Meet. 
Participação Obrigatória. 

Carga Horária 30 horas 

  
  

FACILITADOR  DE APRENDIZAGEM  

Nome Osnilson Rodrigues Silva 

Síntese do 
Currículo 

Mestre em Prestação Jurisdicional e Direitos Humanos. Pós-Graduado em Filosofia e Existência. Graduado 
em Filosofia, pela Universidade Estadual Júlio de Mesquita Filho, 2000. Atualmente é docente do Centro 
Universitário Católica do Tocantins. Professor do Colégio Olimpo de Palmas. Tem experiência na área de 
Filosofia, com ênfase em Filosofia, atuando principalmente nos seguintes temas: Ética, Direito, Habermas, 
Ética do discurso e Educação. 

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

  
Palmas-TO, 16  de setembro de 2021. 

Desembargador MARCO VILLAS BOAS 
Diretor Geral da Esmat 

  
 

EDITAL nº 088, de 2021 – SEI Nº 21.0.000015944-9 
  
O diretor geral da Escola Superior da Magistratura Tocantinense (ESMAT), no uso de suas atribuições, RETIFICA o Edital nº 
048, de 2021, publicado no Diário da Justiça nº 4.994, de 5 de julho de 2021, pp. 44-46, referente a data da realização dos 
Módulos II, III e IV no Item: 5 Cronograma e Conteúdo Programático – COMUNICAÇÃO NÃO VIOLENTA – TURMA II  –, a se 
realizar nos dias 17, 24 de setembro e 1º de outubro de 2021, conforme segue: 
  
5. CRONOGRAMA E CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

COMUNICAÇÃO NÃO VIOLENTA – TURMA II 

MÓDULO II 

Descritores Conteúdo Programático e/ou Atividades 

Tema A Expressão Autêntica 

Data/Período Dia 17 de setembro de 2021 

Professores Sven Fröhlich e Carolina Cassiano 

Conteúdos 
Programáticos 

6. Como a gente escuta? 
7. Os desafios e bloqueios na hora de ouvir. 
8. Escuta ativa, parafraseando na prática. 
9. Empatia na Comunicação Não Violenta: a escuta de sentimentos e necessidades. 

Objetivos Específicos do 
Módulo 

• Desenvolver a capacidade de escuta empática; 
• Contribuir para a construção de soluções sustentáveis no dia a dia, uma vez que todos se sentem 
vistos e considerados; 
• Conseguir ouvir os colegas e equipes, de forma a identificar anseios e desafios do interlocutor, seja 
durante um conflito ou mesmo no dia a dia, o que cultiva a confiança e a segurança psicológica na 
instituição. 

Metodologia do Módulo 

Aula síncrona na Plataforma Google Meet, das 14h às 17h, onde serão utilizadas as seguintes 
metodologias:  
  
• Exposições teóricas e interação com os facilitadores; 
• Demonstrações com os facilitadores; 
• Atividades e trabalhos individuais e exercícios de autorreflexão; 
• Painel de reflexão; 
• Rodas de conversa; 
• Prática de diálogos; 
• Exercícios e dinâmicas em duplas, trios e pequenos grupos; 
• Role-plays e encenações de diálogos; 
• Brainstorming/Divergente e Convergente. 

Carga Horária Total 3 horas-aula 

MÓDULO III 

Descritores Conteúdo Programático e/ou Atividades 

Tema O Poder da Escuta Empática 

Data/Período Dia 24 de setembro de 2021 

Professores Sven Fröhlich e Carolina Cassiano 

Conteúdos 
Programáticos 

10. Mudando o jogo: do "sincericídio" para a autenticidade. 
11. Tirar o filtro mental – aprendendo a observar sem avaliar. 
12. O papel dos sentimentos e dos pseudo-sentimentos. 
13. A arte de pedir corajosamente. 
14. Praticando a Expressão Autêntica. 

Objetivos Específicos do 
Módulo 

• Desenvolver a capacidade da fala autêntica; 
• Conseguir se expressar de forma mais assertiva e livre de julgamentos; 
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• Tornando os participantes aptos a fazer pedidos e oferecer feedbacks que convidam para um diálogo 
colaborativo; 
• Cuidar das emoções e mudar os padrões de diálogo. 

Metodologia do Módulo 

Aula síncrona na Plataforma Google Meet, das 14h às 17h, onde serão utilizadas as seguintes 
metodologias:  
  
• Exposições teóricas e interação com os facilitadores; 
• Demonstrações com os facilitadores; 
• Atividades e trabalhos individuais e exercícios de autorreflexão; 
• Painel de reflexão; 
• Rodas de conversa; 
• Prática de diálogos; 
• Exercícios e dinâmicas em duplas, trios e pequenos grupos; 
• Role-plays e encenações de diálogos; 
• Brainstorming/Divergente e Convergente.  

Carga Horária Total 3 horas-aula 

MÓDULO IV 

Descritores Conteúdo Programático e/ou Atividades 

Tema Prática de Gestão de Conflitos 

Data/Período Dia 1º  de outubro de 2021 

Professores Sven Fröhlich e Carolina Cassiano 

Conteúdos 
Programáticos 

15. Treinando diálogos Autêntico-Empáticos. 
16. Empatia no momento de conflito. 
17. Perguntas e Respostas. 

Objetivos Específicos do 
Módulo 

• Colocar os conceitos da Comunicação Não Violenta em prática e exercitar como aplicar em questões 
reais; 
• Cultivar uma escuta empática e uma fala autêntica para dialogar durante os conflitos; 
• Expressar os incômodos, escutar opiniões divergentes, debater sobre os equívocos com abertura; 
• Criar um clima convidativo, em que as pessoas se sentem estimuladas a compartilhar suas 
experiências e também seguras para se expressar respeitando seu próprio ritmo. 

Metodologia do Módulo 

Aula síncrona na Plataforma Google Meet, das 14h às 17h, onde serão utilizadas as seguintes 
metodologias:  
  
• Exposições teóricas e interação com os facilitadores; 
• Demonstrações com os facilitadores; 
• Atividades e trabalhos individuais e exercícios de autorreflexão; 
• Painel de reflexão; 
• Rodas de conversa; 
• Prática de diálogos; 
• Exercícios e dinâmicas em duplas, trios e pequenos grupos; 
• Role-plays e encenações de diálogos; 
• Brainstorming/Divergente e Convergente. 

Carga Horária Total 3 horas-aula 

  
Palmas-TO, 16 de setembro  2021. 

  
Desembargador MARCO VILLAS BOAS 

Diretor Geral da Esmat 
 

EDITAL nº 091, de 2021 – SEI Nº 21.0.000022972-2 
  
O diretor geral da Escola Superior da Magistratura Tocantinense (ESMAT), no uso de suas atribuições, dispõe sobre as normas 
gerais para ingresso e participação da Roda de Conversa: Setembro Amarelo – Falar, agir e salvar vidas, a se realizar no dia 
21 de setembro de 2021, mediante as condições determinadas neste Edital e nos demais dispositivos legais aplicados à espécie, 
conforme segue: 
  
1. DADOS GERAIS 
Nome: Roda de Conversa: Setembro Amarelo – Falar, agir e salvar vidas. 
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Objetivo: Promover oportunidade para que servidores e servidoras, magistrados e magistradas e estagiários e estagiárias e 
demais profissionais do Poder Judiciário Tocantinense possam refletir sobre a importância de se agir proativamente no sentido 
da prevenção do intento suicida para os dias atuais. 
Período de inscrições: As inscrições ocorrerão no período de 17 a 21 de setembro de 2021. 
Inscrições: As inscrições serão realizadas via web, no endereço eletrônico esmat.tjto.jus.br. 
Público-Alvo: Servidores e servidoras, magistrados e magistradas e estagiários e estagiárias do Poder Judiciário Tocantinense 
e profissionais e integrantes do sistema de justiça brasileiros. 
Carga horária: 2 horas-aula. 
Modalidade: À distância, transmissão ao vivo pelo YouTube. 
Local: Plataforma de transmissão da Esmat. 
  
2. VAGAS:  
2.1 Quantidade de Vagas: 1.500 
2.2 Distribuição das Vagas: 

Público Nº de Vagas 

Servidores e servidoras do Poder Judiciário Tocantinense 900 

Magistrados e magistrados do Poder Judiciário Tocantinense 100 

Estagiários e Estagiárias do Poder Judiciário Tocantinense 200 

Profissionais e integrantes do sistema de justiça brasileiros 300 

  
2.3 Caso o percentual de vagas previstas não seja preenchido na ordem preferencial, estas serão destinadas à classe 
subsequente até que sejam totalmente preenchidas; 
2.4 Os demais interessados em participar da Palestra, os que não fizerem parte das Instituições relacionadas no item 2.2 e 
tenham interesse em participar da atividade, deverão solicitar inscrição pelo e-mail do Núcleo de Capacitação e Aperfeiçoamento 
de Servidores da Esmat – nucas@tjto.jus.br. As solicitações serão atendidas dentro da disponibilidade de vagas. 
  
3. PRÉ-REQUISITOS 
3.1 Serem servidores e servidoras, magistrados e magistradas e estagiários e estagiárias do Poder Judiciário Tocantinense e 
profissionais e integrantes do sistema de justiça brasileiros. 
  
4. FREQUÊNCIA E AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM 
4.1 Para certificação na Roda de Conversa: Setembro Amarelo – Falar, agir e salvar vidas, os matriculados deverão 
participar das atividades programadas, as quais serão desenvolvidas conforme programação oficial do evento; 
4.2 A atividade ocorrerá no dia 21 de setembro de 2021, das 16h20 às 18h; 
4.3 A palestra será transmitida ao vivo por meio da Internet do Poder Judiciário Tocantinense às 40 Comarcas, podendo ser 
registrada frequência aos inscritos e matriculados no evento; 
4.4 A frequência será registrada eletronicamente conforme os registros pela Secretaria Acadêmica Virtual da Esmat; 
  
5. CRONOGRAMA E PROGRAMAÇÃO 
A programação do Evento será divulgada no Portal da Esmat: esmat.tjto.jus.br e no site do Tribunal de Justiça do Estado do 
Tocantins - http://www.tjto.jus.br/. 
  
6.  DISPOSIÇÕES FINAIS 
6.1 A inscrição do candidato implicará aceitação prévia das normas contidas no presente Edital; 
6.2 Os casos omissos e dúvidas de interpretação das normas reguladoras do Evento, porventura suscitados, deverão ser 
encaminhados à Coordenação do Evento. 
  
Palmas-TO, 16 de setembro 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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