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SEÇÃO JUDICIAL 

1º GRAU DE JURISDIÇÃO 

ALVORADA 
1ª escrivania cível 

Editais de intimações com prazo de 20 dias 
EDITAL Nº 3641961 
PRAZO DE 20 DIAS. 
O Doutor FABIANO GONÇALVES MARQUES, MM. Juiz de Direito da Comarca de Alvorada, Estado do Tocantins, na forma da 
Lei, etc... 
INTIMA, para querendo, no prazo legal, opor embargos, LUZIA DAS GRAÇAS MARTINS DOMINGUES, brasileira, casada, 
empresária, portadora da CI/RG nº 247718725-SSP-SP  e CPF/MF  nº  133.330.448-03, atualmente com endereço incerto e não 
sabido (esposa do executado MARCOS JESUS DOMINGUES), de que tramita perante esta Serventia Cível a AÇÃO de 
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL n. 0000525-75.2015.8.27.2702, que TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS 
FINANCEIROS X S.A move em desfavor de MARCOS JESUS DOMINGUES E MARCELA MARTINS DOMINGUES, na qual foi 
determinada a sua intimação quanto a atualização dos valores das avaliações dos imóveis penhorados no processo, quais: 
IMOVEL 1 - MATRICULA Nº R-4.3.299  - aréa 488,48 ha - Municipio de Dois Irmãos/TO - Valor: R$  1.004.398,54; IMOVEL 2 - 
MATRICULA Nº R-2.2872 - aréa 481,33 ha  Municipio de Dois Irmãos/TO - Valor: R$ 989.696,9; e IMOVEL 3 - MATRICULA Nº 
R-3.3.928  aréa 1.285,28 ha - Municipio de Dois Irmãos/TO – Valor: R$ 2.642.755,76. Valor total da avaliação: R$ 4.636.851,20., 
ficando ainda INTIMADA das data sugeridas para realização dos respectivos leilões dos imóveis acima, sendo: 1º LEILÃO: dia 23 
de novembro 2021,  a partir das  09:00 hrs e o 2º LEILÃO, dia 23 de novembro de 2021, a partir das 10:00 hrs. Tudo nos termos 
do Despacho proferido no evento 213, conforme a seguir transcrito. “DESPACHO/DECISÃO: Em vista das pendências 
informadas no evento 211, DETERMINO a intimação da esposa do executado, LUZIA DAS GRAÇAS MARTINS DOMINGUES, 
acerca da avaliação (evento 197). Escoado o prazo de embargos, caso não haja, as datas sugeridas no evento 211 ficam desde 
já homologadas. Na sequência, o leiloeiro deverá providenciar o edital, e o cartório deverá intimar todas as partes, terceiros 
interessados e credores hipotecários. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. (...)” 
E, para que não alegue ignorância, manda expedir o presente edital que será publicado na forma da Lei.  
Dado e passado nesta cidade e Comarca de Alvorada, Estado do Tocantins, aos 17/09/2021, Eu (Thâmara Figueira Almeida), 
Servidora Cedida, digitei e conferi. FABIANO GONCALVES MARQUES, Juiz de Direito. 
 

Às partes e aos advogados 
Processo n. 0003787-57.2020.8.27.2702– JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS 
Requerente: JOSE JOAQUIM DE SOUZA SIDIAO 
Advogado: Dr. JOAO PAULO GOMES DOS SANTOS / GO050050 
Requerido: GILDIMAR LUIZ DA CUNHA 
Advogado: Nihil 
Intimação da requerida: “SENTENÇA (...).Desta forma, hei por bem HOMOLOGAR por sentença o acordo, para que surta seus 
jurídicos e legais efeitos.De consequência, extingo o presente processo, com julgamento de mérito, conforme artigo 487, inciso 
III, alínea "b", determinando que, observadas as cautelas de praxe , sejam os autos arquivados.Cumpra-se nos termos 
requeridos no acordo.As partes ficam dispensadas do pagamento das custas processuais remanescentes, se houver, nos termos 
do artigo 90, §3º, do CPC..P.R.I.Juízo da 1ª Escrivania Cível de Alvorada, datado, certificado e assinado pelo sistema pelo 
sistema e-proc. Fabiano Gonçalves Marques, Juiz de Direito”. 
 

ARAGUAINA 
1ª vara cível 

Boletins de expediente 
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 0003079-68.2015.8.27.2706/TO 
AUTOR: INSTITUTO TOCANTINENSE PRESIDENTE ANTONIO CARLOS - ITPAC 
AUTOR: RAQUEL TORQUATO RODRIGUES DE AZEVEDO 
RÉU: RIVIA DA SILVA SODRE - REVEL 
DESPACHO/DECISÃO - EVENTO 193: "...Portanto, INDEFIRO o pedido de quebra do sigilo fiscal da parte executada. Por fim, 
nota-se que a carta expedida no evento 161/172 retornou infrutífera no evento 191, pelo motivo "endereço inexistente". Logo, não 
há como aplicar a regra de presunção de validade da diligência de intimação quando sequer fora realizada diligência no 
endereço da citação da parte executada.  Assim, diante da frustração da intimação para pagamento voluntário via carta/AR, a 
diligência deve ser renovada por mandado/carta precatória. Determino: 1 INTIME-SE a advogada que apresentou a petição do 
evento 187 para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar aos autos instrumento de mandato que a habilite a representar a parte 
exequente em Juízo, sob pena de a petição ser tida como inexistente; 2 transcorrido o prazo do item 1 retro sem a regularização 
da habilitação da advogada que apresentou a petição do evento 187, INTIME-SE o exequente para, no prazo de 15 (quinze) 
dias, promover o andamento do feito, juntando aos autos comprovante de recolhimento das custas devidas (evento 174), para 
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expedição da certidão requerida no evento 173, bem como indicando meios para a satisfação do seu crédito; 3 EXPEÇA-SE 
mandado/carta precatória para intimação da executada em relação à penhora on-line realizada via sistema SISBAJUD no evento 
160, observando-se o endereço do evento 145. 4 OBSERVE-SE e PROCEDA-SE conforme Portaria nº 001/2019 deste juízo, 
naquilo que for compatível - artigo 1º - adotando-se as normativas pertinentes a cada fase procedimental, fazendo-se conclusão 
no momento oportuno. Intime-se. Cumpra-se." INTIMAÇÃO AO REVEL. 
 

1ª vara criminal 
Editais de citações com prazo de 15 dias 

EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO - PRAZO: 15 DIAS Ação Penal n° 0016445-38.2019.8.27.2706. 
 
FRANCISCO VIEIRA FILHO, MERITÍSSIMO JUIZ DE DIREITO TITULAR DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE 
ARAGUAÍNA, ESTADO DO TOCANTINS. FAZ SABER a todos os que o presente edital virem, ou dele tiverem conhecimento, 
que por meio deste edital  CITAR o (a) acusado(a): ROGÉRIO GONÇALVES, brasileiro, nascido em 15.01.1980, natural de 
Araguaína/TO, filho de Maria Deuselina Gonçalves, CPF nº 874.341.722-15, residente na Rua das Mansões, esq. com a Rua 
Solimões, St. Jardim Paulista, Araguaína/TO, o(a) qual foi denunciado(a) nas penas do Artigo 121, § 2º, incisos II (motivo fútil) e 
IV (recurso que dificultou adefesa da vítima), combinado com o art. 29, caput, ambos do Código Penal,  sob asdiretrizes da Lei nº 
8.072/1990 , nos autos da ação penal nº 0016445-38.2019.8.27.2706, e como está em lugar incerto ou não sabido, fica citado 
pelo presente para o fim exclusivo de o acusado oferecer  defesa preliminar. O prazo para a defesa começará a fluir do 
comparecimento pessoal do acusado ou do defensor constituído. Para o conhecimento de todos é passado o presente edital, 
cuja 2ª via fica afixada no "Placar" do Fórum da Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins e a 3ª via publicado no Diário da 
Justiça Eletrônico. Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, 09 de abril de 2021. Eu, Eliziane Paula Silveira, 
escrivã/escrevente judiciária, digitei o presente. 
 

Editais de intimações de sentença com prazo de 60 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA - PRAZO: 60 DIAS 
FRANCISCO VIEIRA FILHO, MERITÍSSIMO JUIZ DE  DIREITO  TITULAR DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE 
ARAGUAÍNA, ESTADO DO TOCANTINS.  FAZ SABER a todos os que o presente edital virem, ou dele tiverem conhecimento, 
que por meio deste edital vem INTIMAR o (a) acusado (a): FLÁVIO DE SOUSA BORGES, atualmente em local incerto ou não 
sabido, da sentença proferida nos autos nº 0021107-45.2019.8.27.2706,  movida pelo Ministério Público do Estado do Tocantins 
em seu desfavor, cujo dispositivo é: "...Absolvo FLÁVIO DE SOUSA BORGES, brasileiro, solteiro, nascido em 25 de fevereiro 
de 1993, natural de Araguaína-TO, filho de Marinês Barbosa de Sousa e Sebastião Borges, inscrito no CPF nº 051.851.181-21, 
residente na Rua 19, quadra 22, lote 695, bairro Lago Azul IV, Araguaína-TO, da acusação relativa à prática do crime 
capitulado no artigo 180, caput, do Código Penal, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo 
Penal... Araguaína, 08 de junho de 2021. Dr. Francisco Vieira Filho-Juiz de Direito." Para o conhecimento de todos é passado o 
presente edital, Conforme Portaria Conjunta nº 11/2021-PRESIDÊNCIA/ASPRE, 09 de abril de 2021. Art. 18 Para as partes que 
não tenham procurador constituído nos autos ou que não tenham sido localizadas, encontrando-se em local incerto e não sabido, 
deverá ser efetuada citação ou, quando necessário, disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico, sendo dispensada a fixação 
do edital físico no átrio do fórum durante regime extraordinário de teletrabalho compulsório integral. Comarca de Araguaína, 
Estado do Tocantins, 17/09/2021. Eu, Horades da Costa Messias, escrivã/escrevente judiciária, digitei o presente. 
 

2ª vara cível 

Editais de citações com prazo de 30 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS  
CLASSE: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA 
PROCESSO N: 0014442-52.2015.827.2706 
AUTOR: BANCO BRADESCO S.A. 
RÉU: EDMAR ROCHA SILVA 
Juízo da 2ª Vara Cível de Araguaína, Estado do Tocantins, FAZ SABER a todos quanto o presente Edital de Intimação, com 
prazo de 30 (trinta) dias, virem e dele conhecimento tiverem, que se processa por este Juízo, o feito em epígrafe, envolvendo as 
partes acima nominadas, e que por este meio promove a INTIMAÇÃO do requerido EDMAR ROCHA SILVA, portador do CPF: 
987.818.801-97, para, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, pagar a dívida no valor de R$ 53.654,87 (cinquenta tres mil, 
seiscentos e cinquenta quatro reais e oitenta sete centavos), sob pena de o montante da condenação ser acrescido de multa no 
percentual de 10% (dez por cento) e honorários advocatícios arbitrados em igual patamar (10%), com a consequente expedição 
de mandado de penhora e avaliação (CPC, art. 513, § 2º, incisos I e II c/c art. 523, §§ 1º e 3º). CIENTIFICA a parte 
requerida que decorrido o prazo acima indicado, sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para 
apresentar impugnação, independentemente de penhora ou nova intimação, sob pena de preclusão e demais consequências 
legais (CPC, art. 525, caput). ADVERTÊNCIAS: (1) A impugnação deverá ser apresentada por advogado cadastrado no sistema 
e-Proc. (2) Caso, não tenha condições de constituir advogado, poderá procurar a Defensoria Pública Estadual. (3) Para ter 
acesso a todo teor do processo, basta acessar o sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
em www.tjto.jus.br e seguir os passos: Processo Judicial Eletrônico - E-PROC; e-Proc 1º Grau; Consulta Pública; Rito Ordinário; 
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digitar número do processo: 00144425220158272706 e a chave do processo: 241047225015. E para que ninguém possa alegar 
ignorância, mandou expedir o presente edital, o qual será publicado no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, na rede mundial 
de computadores, no sítio do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, no Diário da Justiça e em jornal de ampla circulação, 
além de ser afixado no placar do Fórum local. Ressalva-se que a publicação deste edital será feita apenas no órgão oficial 
quando a parte for beneficiária da gratuidade da justiça. DADO E PASSADO nesta cidade e comarca de Araguaína, Estado do 
Tocantins, aos vinte oito dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte um (28/07/2021). Eu, Ana Paula Martins, Escrivã 
Judiciária, que digitei e conferi. 
 

2ª vara criminal execuções penais 

Editais de citações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE QUINZE (15) DIAS  
O Doutor Antonio Dantas Oliveira Junior, MM. Juiz de Direito titular da 2°a Vara Criminal desta cidade e Comarca de Araguaína, 
Estado do Tocantins, na forma da lei, etc. FAZ SABER a todos quantos o presente edital de intimação virem ou conhecimento 
dele tiverem, que por este Juízo e respectiva Criminal, se processam os autos de Ação Penal, processo n° 
00213392820178272706, tendo como autor Ministério Publico Estadual e WILLIAM DA SILVA SANTOS, brasileiro, solteiro, 
vaqueiro, nascido aos 08/06/1989, natural de Araguaína-TO, filho de Arcelino Barros dos Santos e de Belícia Soares da Silva, 
CPF nº 023.265.451-41,  sendo o presente para CITA-LO E RESPONDER A ACUSAÇÃO, por escrito no prazo de 15 (quinze) 
dias, na resposta o acusado poderá arguir 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 suas intimações, quando 
necessário. Não apresentada a resposta no prazo legal, ou se o acusado citado não constituir defensor, será nomeado defensor 
para oferecê-la, concedendo-lhe vista dos autos pelo prazo legal, a fim de ser qualificado e interrogado e, se ver processar nos 
autos da ação penal em epigrafe que, contra si move a Justiça Pública, por incurso nas sanções do ARTIGO 157, §2º, I DO 
CODIGO PENAL, até o final julgamento, sob pena de revelia, entregando, embora não seja pedida, contrafé do presente edital. E 
para que a noticia chegue ao conhecimento de todos, expediu-se o presente edital, que será publicado, na imprensa por meio 
digital, e no átrio do fórum deste Juízo para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Araguaína-TO, 16 de setembro de 2021. 
Rogério da Silva Lima – Técnico Judiciário. Dr Antonio Dantas Oliveira Junior - Juiz de Direito.  
  
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE QUINZE (15) DIAS 
O Doutor Antonio Dantas Oliveira Junior, MM. Juiz de Direito titular da 2°a Vara Criminal desta cidade e Comarca de Araguaína, 
Estado do Tocantins, na forma da lei, etc. FAZ SABER a todos quantos o presente edital de intimação virem ou conhecimento 
dele tiverem, que por este Juízo e respectiva Criminal, se processam os autos de Ação Penal, processo n° 
00027374720218272706, tendo como autor Ministério Publico Estadual e REGINALDO SOUSA DOS SANTOS, brasileiro, 
técnico de laboratório, nascido aos 21/07/1978, filho de Adalcira Mendes Câmara e de Francisco Sousa Câmara, portador do 
CPF: 906.012.031-00 sendo o presente para CITA-LO E RESPONDER A ACUSAÇÃO, por escrito no prazo de 15 (quinze) dias, 
na resposta o acusado poderá arguir 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 suas intimações, quando 
necessário. Não apresentada a resposta no prazo legal, ou se o acusado citado não constituir defensor, será nomeado defensor 
para oferecê-la, concedendo-lhe vista dos autos pelo prazo legal, a fim de ser qualificado e interrogado e, se ver processar nos 
autos da ação penal em epigrafe que, contra si move a Justiça Pública, por incurso nas sanções dos artigos: 33, caput, 35, caput, 
na forma do artigo 40, inciso V, da Lei n.° 11.343/06 e artigo 333, parágrafo único, do Código Penal, na forma do artigo 69 
também previsto NO CODIGO PENAL, até o final julgamento, sob pena de revelia, entregando, embora não seja pedida, contrafé 
do presente edital. E para que a noticia chegue ao conhecimento de todos, expediu-se o presente edital, que será publicado, na 
imprensa por meio digital, e no átrio do fórum deste Juízo para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Araguaína-TO, 16 de 
setembro de 2021. Rogério da Silva Lima – Técnico Judiciário. Dr Antonio Dantas Oliveira Junior - Juiz de Direito. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE QUINZE (15) DIAS  
O Doutor Antonio Dantas Oliveira Junior, MM. Juiz de Direito titular da 2a Vara Criminal desta cidade e Comarca de Araguaína, 
Estado do Tocantins, na forma da lei, etc. FAZ SABER a todos quantos o presente edital de intimação virem ou conhecimento 
dele tiverem, que por este Juízo e respectiva Criminal, se processam os autos de Ação Penal, processo n° 
00172445220178272706, tendo como autor Ministério Publico Estadual e João Victor Santos Da Cruz, brasileiro, solteiro, 
estudante, nascido aos 26/01/1996, natural de São José dos Patos-MA, filho de Vanderley Elizeu Da Cruz e de Lindaura Dos 
Santos, CPF nº 064.115.303-19, sendo o presente para CITA-LO E RESPONDER A ACUSAÇÃO, por escrito no prazo de 15 
(quinze) dias, na resposta o acusado poderá arguir 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 suas intimações, quando 
necessário. Não apresentada a resposta no prazo legal, ou se o acusado citado não constituir defensor, será nomeado defensor 
para oferecê-la, concedendo-lhe vista dos autos pela prazo legal, a fim de ser qualificado e interrogado e, se ver processar nos 
autos da ação penal em epigrafe que, contra si move a Justiça Publica, por incurso  nas sanções do ARTIGO 155, §§1º e 4º, IV 
DO CODIGO PENAL até o final julgamento, sob pena de revelia, entregando, embora não seja pedida, contrafé do presente 
edital.E para que a noticia chegue ao conhecimento de todos, expediu-se o presente edital, que será publicado, na imprensa por 
meio digital, e no átrio do fórum deste Juízo para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Araguaína-TO, 17 de setembro de 
2021. Rogério da Silva Lima – Técnico Judiciário. Dr Antonio Dantas Oliveira Junior - Juiz de Direito. 
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Central de execuções fiscais 

Editais de citações com prazo de 30 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO (COM PRAZO DE 30 DIAS) Nº 3621190  
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): ANA PAULINA MENEZES DA COSTA CPF n°: 368.766.581-04, por estar atualmente em lugar incerto e 
não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 5000184-69.2003.8.27.2706, que 
lhe move o PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO TOCANTINS e ESTADO DO TOCANTINS, bem como, para, no prazo 
de 05 (cinco) dias, para pagar a importância de R$ 4.535.444,81 (quatro milhões, quinhentos e trinta e cinco mil, quatrocentos e 
quarenta e quatro reais e oitenta e um centavos), representada pela PLANILHA ATUALIZADA (evento 72- PLAN6) acrescida de 
juros, atualização monetária e demais cominações legais, ou no mesmo prazo garantir(em) a Execução: efetuando depósito em 
dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo 
fiança bancária, nomeando bens à penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos 
termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador 
especial atuante perante esta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública de Araguaína , em caso de revelia. Tudo em 
conformidade com o despacho a seguir transcrito: "Ademais, no evento 57 foi proferido despacho deferindo a citação por edital 
da executada Ana Paula, caso a Carta Precatória expedida no evento 61 retornasse sem cumprimento. Assim, considerando que 
a Carta Precatória mencionada retornou no evento 66, e o Oficial de Justiça certificou que não foi possível citar a executada Ana 
Paula, determino ao Cartório para que cumpra o determinado no evento 57, no que concerne a citação po edital. Após, decorrido 
o prazo do edital, sem manifestação, volvam os autos para deferimento do pedido de penhora online (evento 72)." E para que 
ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente edital que será publicado uma (01) vez no Diário Oficial da Justiça 
e afixado no placar do Fórum local. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos 
15 dias do mês de setembro de 2021. Eu, IZAMARA SANTOS MIRANDA, Auxiliar Judiciário, que o digitei. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 DIAS Nº 3640868 
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): FLAVIO DA SILVA FILHO - pessoa fisica subscrita sob o CPF n°: 776.078.802-91, por estar atualmente 
em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0025346-
58.2020.8.27.2706, que lhe move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a 
importância de R$ 1.030,08 (um mil, trinta reais e oito centavos), representada pela CDA n° 20200036565, datada de 
28/05/2020, acrescida de juros, atualização monetária e demais cominações legais, ou no mesmo prazo garantir(em) a 
Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a 
atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens à penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por 
terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte 
executada que será NOMEADO curador especial atuante perante esta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública de 
Araguaína , em caso de revelia. Tudo em conformidade com o despacho a seguir transcrito: "5.2.1- Realizada as buscas e não 
sendo localizado endereço diverso da inicial e encerrado todos os meios de localização dos endereços do(s) executado(s), 
defiro desde logo, caso haja pedido, a expedição do Edital de Citação, com prazo de 30 (trinta) dias, observando-se as 
disposições do art. 8º, IV, da Lei de Execuções Fiscais;" E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o 
presente edital que será publicado uma (01) vez no Diário Oficial da Justiça e afixado no placar do Fórum local. DADO E 
PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos 17 dias do mês de setembro de 2021. Eu, MARIA 
EDUARDA GOMES RIBEIRO, Auxiliar Judiciário, que o digitei. 
 

Diretoria do foro 

Portarias 
Portaria Nº 2208/2021 - PRESIDÊNCIA/DF ARAGUAÍNA, de 16 de setembro de 2021 
Estabelece os magistrados e os servidores do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, responsáveis pelo plantão judicial, no 
âmbito das Comarcas do Grupo 2 do Plantão Regional - Araguaína, Filadélfia, Goiatins e Wanderlândia, no período de 
17/09/2021 à 24/09/2021 
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE ARAGUAÍNA, ESTADO DO TOCANTINS, Excelentíssimo Senhor FABIANO 
RIBEIRO, juiz de direito, no uso de suas atribuições legais, 
Considerando as Resoluções nº 71, de 31 de março de 2009, e nº 152, de 6 de julho de 2012, ambas do Conselho Nacional de 
Justiça, que dispõe sobre o regime de Plantão Judiciário em 1º e 2º graus de jurisdição; 
Considerando a Resolução nº 46, de 07 de dezembro de 2017, com a redação dada pela Resolução nº 2, de 21/03/2019, da 
Presidência do Tribunal de Justiça do Tocantins, que disciplina o Plantão Judiciário de 1º e 2º graus no âmbito do Poder 
Judiciário Tocantinense, e que revogou a Resolução nº 12, de 21/08/2012; 
Considerando a necessidade de ampla divulgação aos jurisdicionados sobre quem atuará nos períodos de plantão, 
notadamente, em face do disposto na Resolução nº 46, de 07 de dezembro de 2017; 
Considerando que compete ao diretor do Foro da Comarca de Araguaína, comarca de entrância mais elevada, nos termos do 
artigo 12, § 1º, inciso III, alínea “a”, da Resolução nº 46, de 07 de dezembro de 2017, disciplinar acerca do Plantão Judiciário 
anual das Comarcas de Araguaína, de Filadélfia, de Goiatins e de Wanderlândia; 
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Considerando o disposto no artigo 42, inciso I, alíneas “a” e “c”, da Lei Complementar nº 10/1996. 
R E S O L V E: 
DO PLANTÃO JUDICIÁRIO 
Art. 1º. Destacar e informar aos jurisdicionados e operadores do sistema de justiça que o plantão judiciário nas Comarcas do 
Grupo 2 (Araguaína, Filadélfia, Goiatins e Wanderlândia) destina-se ao recebimento, processamento e apreciação das seguintes 
medidas: 
I – habeas-corpus e mandados de segurança; 
II – comunicações de prisão em flagrante e a apreciação dos pedidos de concessão de liberdade provisória; 
III – em caso de justificada urgência, de representação da autoridade policial ou do Ministério Público visando à decretação de 
prisão preventiva ou temporária; 
IV - busca e apreensão de pessoas, bens ou valores, desde que objetivamente comprovada a urgência; 
V – medida cautelar, cível ou criminal, que não possam ser realizadas no horário normal de expediente; 
VI – medidas urgentes, cíveis ou criminais, da competência dos Juizados Especiais, limitadas as hipóteses acima enumeradas; 
VII – medidas de urgência do Estatuto da Criança e do Adolescente; 
VIII – outras medidas de extrema urgência, se o Juiz entender que seja imprescindível e inadiável a apreciação durante o 
plantão. 
Parágrafo único. O plantão judiciário não se destina à reiteração, reconsideração ou reexame de pedidos já apreciados 
por órgão judicial, tampouco serão analisados pedidos de levantamento de importância em dinheiro ou valores, de solicitação de 
prorrogação de autorização judicial para escuta telefônica, e, de liberação de bens apreendidos. 
Art. 2º. Nos sábados, domingos, feriados, e nos dias e horários em que não houver expediente forense, haverá plantão 
permanente, observando-se o Decreto Judiciário nº 109 - PRESIDÊNCIA/ASPRE, da seguinte forma: 
I – plantão diurno, excepcionalmente, das 12h00 às 18h00, nos dias em que não haja expediente e, nos dias úteis, nos horários 
em que, dentro deste intervalo, não houver expediente normal, em regime de sobreaviso, para atendimento, apreciação e 
cumprimento de medidas de urgência; 
II – plantão noturno, excepcionalmente, das 18h01 às 11h59 do dia seguinte, em regime de sobreaviso, para apreciação e 
cumprimento de medidas de urgência em que haja comprovada necessidade de que sejam apreciadas e cumpridas neste 
horário (art. 4º da Resolução nº 71/2009, do CNJ). 
Art. 3º. O plantão noturno destina-se a casos excepcionais, sendo exclusivo para a apreciação de pedidos em que se demonstre, 
de forma inequívoca, a necessidade da medida de urgência ser apreciada e cumprida nesse horário (art. 2º, II) e somente 
configura-se: 
I – quando demonstrado que a medida não poderia ter sido requerida ou cumprida durante o expediente normal ou plantão 
diurno; 
II – quando a não apreciação ou não cumprimento da medida durante o plantão noturno implicar em perecimento do direito, risco 
de grave prejuízo ou probabilidade de dano irreparável ou de difícil reparação; 
III – quando a medida, acaso deferida, possa ser imediatamente cumprida. 
Parágrafo único. Ausente qualquer das condições acima enunciadas, a medida não será apreciada durante o plantão noturno, 
podendo o pedido ser repetido no horário de expediente ou no plantão diurno. 
DOS PLANTONISTAS 
Art. 4°. Fica designada a Dra. Adalgiza Viana de Santana, juíza de direito, titular da 1ª Vara Cível da Comarca de 
Araguaína/TO, responsável pelo plantão semanal das Comarcas descritas no Grupo 2, da Resolução nº 46, de 07 de dezembro 
de 2017, pelo período compreendido entre às 18h01 do dia 17/09/2021 às 11h59 do dia 24/09/2021. 
§ 1º. Fica designado o servidor João Antônio Rodrigues de Carvalho, escrivão judicial, lotado(a) na 1ª Vara Cível da Comarca 
de Araguaína/TO, para responder pelo respectivo plantão, por meio do telefone de plantão (63)99971-7727. 
§ 2º. Fica designado o Oficial de Justiça Avaliador Fábio Luiz Ribeiro Gomes, telefone (63)99202-3054, para responder 
pelo respectivo plantão, atuando nas Comarcas de Araguaína e Wanderlândia. 
§ 3º. Fica designado o Oficial de Justiça Avaliador José Nunes de Sousa, telefone (63)99104-1430, para responder pelo 
respectivo plantão, atuando nas Comarcas de Filadélfia e  de Goiatins. 
Art. 5°. A secretária do Foro da Comarca de Araguaína/TO, fica responsável pela habilitação dos servidores e juízes 
plantonistas, pelo período semanal, nos termos desta Portaria. 
Art. 6°. Caberá ao interessado contatar o servidor plantonista para comunicar o protocolo de petições, assim como adotar 
providências subsequentes, necessárias ao cumprimento de qualquer decisão exarada. 
Art. 7°. Ficam os secretários das Comarcas de Filadélfia, Goiatins e Wanderlândia responsáveis pela publicação da presente 
portaria no átrio de suas respectivas Comarcas. 
Publique-se no átrio do Fórum local. Encaminhe-se, via SEI, a presente portaria aos juízes Diretores do Foros das Comarcas de 
Filadélfia, Goiatins e Wanderlândia, bem como ao egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, objetivando publicação no 
Diário da Justiça. 
Cumpra-se. 
DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos dezesseis dias do mês 
de setembro do ano de dois mil e vinte e um (16/09/2021). 

FABIANO RIBEIRO 
Juiz de direito - Diretor do Foro 
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Portaria Nº 2211/2021 - PRESIDÊNCIA/DF ARAGUAÍNA, de 16 de setembro de 2021 
Retifica a Portaria Nº 2125/2021 - PRESIDÊNCIA/DF ARAGUAÍNA, de 01 de setembro de 2021, que dispõe sobre designação de 
Oficiais de Justiça Avaliadores para atuarem nas sessões da 6ª Temporada do Tribunal do Júri/2021, da 1ª Vara Criminal de 
Araguaína, Estado do Tocantins. 
O Diretor do Foro da Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, o Excelentíssimo Senhor FABIANO RIBEIRO, MM. Juiz de 
Direito, no uso de suas atribuições legais, e, 
Considerando a Pauta de Julgamento da 6ª Temporada de 2021 do Tribunal do Júri desta Comarca, publicada pelo MM. Juiz de 
Direito Titular da 1ª Vara Criminal, Dr. Francisco Vieira Filho; 
Considerando a necessidade de regulamentar os serviços, bem como evitar prejuízos ao desenvolvimento dos trabalhos 
durante as sessões da 6ª Temporada do Tribunal do Júri da Comarca de Araguaína, a realizar-se no período de 02.09.2021 a 
30.09.2021, no salão do Tribunal do Júri do Fórum Juiz José Aluísio da Luz, localizado na Avenida Filadélfia, nº 3.650, Setor das 
Autarquias Estaduais, em Araguaína/TO; 
Considerando o disposto no artigo 42, inciso I, alíneas  "a" e "c", da Lei Complementar nº. 10 de 01.11.1996. 
R E S O L V E: 
Artigo 1º. Designar Oficiais de Justiça Avaliadores para atuarem nas sessões da 6ª Temporada do Tribunal do Júri/2021, da 1ª 
Vara Criminal de Araguaína: 
a) Ficam designados o Oficial de Justiça Avaliador  Bento Fernandes da Luz, matrícula 247444, e, o Oficial de 
Justiça Avaliador Edmilson de Sousa Gomes, matrícula 148446, para atuarem na sessão do dia 02/09/2021, a partir das 
7h50min; 
b) Ficam designados o Oficial de Justiça Avaliador  José João Hennemann, matrícula 87340, e, o Oficial de Justiça Bento 
Fernandes da Luz, matrícula 247444, para atuarem na sessão do dia 09/09/2021, a partir das 7h50min; 
c) Ficam designados o Oficial de Justiça Avaliador  Bento Fernandes da Luz, matrícula 247444, e, a Oficial de 
Justiça Avaliador Tatiana Correia Antunes, matrícula 90357, para atuarem na sessão do dia 14/09/2021, a partir das 7h50min; 
d) Ficam designados o Oficial de Justiça Avaliador Edmilson de Sousa Gomes, matrícula 148446, e, o Oficial de 
Justiça Avaliador Bento Fernandes da Luz, matrícula 247444, para atuarem na sessão do dia 16/09/2021, a partir das 7h50min. 
e) Ficam designados o Oficial de Justiça Avaliador Hawill Moura Coelho, matrícula 14279, e, o Oficial de 
Justiça Avaliador José João Hennemann, matrícula 87340, para atuarem na sessão do dia 21/09/2021, a partir das 7h50min; 
f) Ficam designados o Oficial de Justiça Avaliador Fábio Luiz Ribeiro Gomes, matrícula 86245, e, o Oficial de 
Justiça Avaliador Manoel Gomes da Silva Filho, matrícula 90357, para atuarem na sessão do dia 23/09/2021, a partir das 
7h50min; 
g) Ficam designados o Oficial de Justiça Avaliador  Ficam designados o Oficial de Justiça Avaliador Hawill Moura 
Coelho, matrícula 14279, e, a Oficial de Justiça Avaliador Tatiana Correia Antunes, matrícula 90357, para atuarem na sessão 
do dia 28/09/2021, a partir das 7h50min; 
h) Ficam designados a Oficial de Justiça Avaliador Tatiana Correia Antunes, matrícula 90357, e, o Oficial de Justiça Avaliador 
 José João Hennemann, matrícula 87340, para atuarem na sessão do dia 30/09/2021, a partir das 7h50min. 
Artigo 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 
Publique-se no átrio do Fórum local e no Diário da Justiça do TJTO. 
Cumpra-se. 
DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos dezesseis  dias do mês de setembro do 
ano de dois mil e vinte e um (16/09/2021). 

FABIANO RIBEIRO 
Juiz de direito - Diretor do Foro 

 

ARAGUATINS 
1ª escrivania criminal 

Editais de intimações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE AUDIÊNCIA COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS Ação Penal nº 5001976-06.2013.8.27.2707 , 
Chave nº 682365079213 Denunciado: DOMINGOS SÁVIO CAVALCANTE DE OLIVEIRAA Doutora Nely Alves da Cruz, Juíza 
de Direito da Vara Criminal da Comarca de Araguatins, 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, 
a Ação Penal supra, que a Justiça Pública move contra o denunciado: DOMINGOS SÁVIO CAVALCANTE DE OLIVEIRA, 
brasileiro, casado, motorista, nascido aos 04/08/1977, natural de Marabá/PA, filho de Milton de Oliveira Melo e Izaltina 
Cavalcante de Oliveira, residente na Rua Quintino Bocaiúva, n° 28, Araguatins/TO, a comparecer perante este Juízo, na sala das 
audiências do Fórum local, no dia 06/10/2021, as 15:00 horas, para realização da audiência de  Instrução e Julgamento, 
oportunidade em que será submetido ao interrogatório. QUE SERÁ REALIZADA POR MEIO DE VÍDEOCONFERÊNCIA, 
designada nos autos supra, que a justiça publica move em desfavor do mesmo. Observação: As audiências serão realizadas por 
videoconferência pelo sistema YEALINK, salvo pela comprovação de prejuízo pela parte interessada, o que deverá ser informado 
nos autos, após sua intimação, caso queira a testemunha poderá entrar em contato com os servidores (Telefone e 
Wattsapp: (63) 9-9991-5983 - Emanuella Lopes da Silva, (63) 9-9938-4362 -Alzenira Queiroz dos Santos), responsável em 
criar e organizar a sala de audiências virtuais, que lhes instruirá, em caso de dúvidas acerca do videoconferência. As  partes 
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deverão, no ato de intimação, fornecer o número de telefone, WhatsApp, ou outro aplicativo similares as quais serão realizadas 
as comunicações processuais, que porventura surgirem, se não houverem nenhum meio de comunicação, compareça no Fórum 
local dia e hora designada da audiência, sito na Avenida Araguaia, Lote 02, Quadra 89-B, esquina coma a Rua A-02, centro. Se 
houver mudança do número de telefone, a parte deverá informar de imediato a serventia judicial, sob pena de ser considerado 
notifcado para os efeitos dos atos de comunicação Dado e passada nesta cidade de Araguatins-TO, setembro de 2021 -  dois mil 
e vinte e um (17/09/2021), Eu, Técnica Judiciária, que digitei.Para conhecimento de todos será publicado o presente edital no 
Diário da Justiça e no Placar do Fórum, local de costume. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguatins, Estado do 
Tocantins, aos dezessete dias mês de setembro do ano de dois mil e vinte e um (17/09/2021). Eu, (Gilvânia Maria Ferreira 
Rozal), Técnica Judiciária, lavrei o presente. Dra. Nely Alves da Cruz, Juíza de Direito. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE AUDIÊNCIA COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS Ação Penal nº 5001567-64.2012.8.27.2707 , 
Chave nº 799734274514 Denunciado: WALLISON TAVES DOS SANTOS A Doutora Nely Alves da Cruz, Juíza de Direito da 
Vara Criminal da Comarca de Araguatins, Estado do Tocantins, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a todos que o presente edital 
virem, ou dele tiver conhecimento, que neste Juízo corre em seus trâmites legais, a Ação Penal supra, que a Justiça Pública 
move contra o denunciado: WALLISON TAVARES DOS SANTOS, brasileiro, lavrador, nascido aos 02/12/1993, natural de 
Imperatriz-MA, filho de Jadonildom Pereira dos Santos e Vanusa Costa Tavares, residente na Rua Novo Horizonte, s/nº, Centro, 
ao lado da Delegacia de Policia de Buriti do Tocantins-TO, INTIME-SE, a comparecer perante este Juízo, na sala das audiências 
do Fórum local, no dia 13/10/2021, às 13:00 horas, para a audiência de instrução e julgamento, oportunidade em que será 
submetido ao interrogatório. QUE SERÁ REALIZADA POR MEIO DE VÍDEOCONFERÊNCIA, designada nos autos supra, que a 
justiça pública move em desfavor do denunciado supra, atualmente em lugar incerto e não sabido, incurso nas sanções do 129, § 
9º e 147, ambos do Código Penal Brasileiro. Para conhecimento de todos será publicado o presente edital no Diário da Justiça e 
no Placar do Fórum, local de costume. Observação: A audiência será realizada por videoconferência pelo sistema YEALINK, 
salvo pela comprovação de prejuízo pela parte interessada, o que deverá ser informado nos autos, após sua intimação, caso 
queira a a testemunha poderá entrar em contato com os servidores (Telefone e Wattsapp: (63) 9-9991-5983 - Emanuella Lopes 
da Silva, (63) 9-9938-4362 -Alzenira Queiroz dos Santos), responsável em criar e organizar a sala de audiências virtuais, que 
lhes instruirá, em caso de dúvidas acerca do videoconferência. As  partes deverão, no ato de intimação, fornecer o número de 
telefone, WhatsApp, ou outro aplicativo similares as quais serão realizadas as comunicações processuais, que porventura 
surgirem, se não houverem nenhum meio de comunicação, compareça no Fórum local dia e hora designada da audiência, sito na 
Avenida Araguaia, Lote 02, Quadra 89-B, esquina coma a Rua A-02, centro. Se houver mudança do número de telefone, a parte 
deverá informar de imediato a serventia judicial, sob pena de ser considerado notificado para os efeitos dos atos de 
comunicação. Dado e passada nesta cidade de Araguatins-TO, aos setembro de dois mil e vinte e um (17/09/2021), Eu, Técnica 
Judiciária, que digitei. lavrei o presente. Dra. Nely Alves da Cruz, Juíza de Direito. 
 

ARRAIAS 
1ª escrivania cível 

Às partes e aos advogados 
Classe Judicial: Ação de Curatela c/c Tutela de Urgência 
Autos n°: 0000459-64.2021.8.27.2709     
Chave n°: 454939078321 
Requerente: Tereza Gonçalves Chaves 
Requerido: Valdecy Pereira Gonçalves 
Sentença: Cuidam os autos de ação de curatela com pedido de tutela de urgência promovida por TEREZINHA GONÇALVES 
CHAVES em face de VALDECY PEREIRA GONÇALVES, todos qualificados nos presentes autos. Alega, em suma, ser o 
curatelado irmão da requerente, e possui “quadro de dependência química e/ou transtorno mental associado lesões 
características de uso excessivo de tabaco, fala desconexa (fora da realidade), agitação motora, apresenta transtorno 
esquizofrênico com alucinação e delírio) – CID-10:F19.1/F19.2/F25.0; que “quadro iniciou em 2013 após espancamento por 
assaltantes quando ficou 3 meses em coma. Ao voltar do coma, ficou com comportamento alterado. Já era usuário abusivo de 
álcool, o que ficou ainda mais acentuado e apresentou amnésia retrógrada”; que não tem capacidade para manter atividades 
laborativas, e sequer consegue desenvolver sozinho suas obrigações habituais, sendo dependente de terceiros. No evento de n. 
4, foi deferida a tutela de urgência, declarando-se a interdição provisória do requerido, nomeando-lhe curadora a autora – 
TEREZINHA GONÇALVES CHAVES. Restou determinado ainda, que fosse expedido mandado de citação do promovido, através 
de Carta Precatória, devendo o oficial de justiça constatar se o mesmo tinha entendimento sobre o caráter do presente feito, e 
intimar o seu curador para comparecer na Defensoria Pública, a fim de providenciar o contraditório no feito, atuando aquela 
instituição como curadora do incapaz. O requerido foi citado na pessoa de sua curadora (evento n. 11). Foi apresentada 
contestação pela Defensoria Pública (evento n. 25), pugnando pela realização de estudo psicossocial e inquirição do 
interditando. O ilustre parquet verberou que considerando a prova produzida é desnecessária a realização de audiência para 
entrevista, pugnando pelo acolhimento do pedido (evento n. 29). Relatados, decido. Não há vícios ou nulidades a serem 
declaradas, estando o feito apto a julgamento do mérito. Não há dúvida sobre a incapacidade do curatelado, decorrente do 
quadro compatível com CID-10:F19.1/F19.2/F25.0, atingindo suas faculdades mentais de tal forma que o torna incapaz de gerir 
sua própria vida sem auxílio permanente de terceiros, conforme demonstram os relatórios médicos acostados ao feito (evento n. 
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1). No mérito, o pedido de curatela deve ser analisado à luz das disposições do artigo 1.767, inciso I, do Código Civil: Art. 1.767. 
Estão sujeitos a curatela: I – aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua vontade (Redação 
dada pela Lei nº 13.146, de 2015). Com efeito, ressai dessa norma que uma das causas de interdição é a impossibilidade da 
pessoa exprimir sua vontade, por causa permanente ou ainda que transitória. Todavia, com o advento da Lei n. 13.146/15 
(Estatuto da Pessoa com Deficiência), não se trata mais de pessoa absolutamente incapaz, mas sim relativamente, haja vista 
que a curatela se restringe a atos relacionados aos direitos de natureza patrimonial e negocial e passa a ser uma medida 
extraordinária (art. 85) sem, contudo, subtrair da pessoa sua autonomia para questões existenciais quando puderem exprimir sua 
vontade. Sobre o tema, a doutrina dispõe que: Em louvável opção garantista, o Estatuto da Pessoa Com Deficiência confere 
ênfase à extensão da curatela: somente afeta os atos patrimoniais. Portanto, o curatelado sofre restrições para a prática de atos 
patrimoniais, reclamando a presença de representante ou assistente, a depender da extensão de sua curatela. Os atos de índole 
existencial podem ser praticados diretamente pela pessoa curatelada, independente de representação ou de assistência. (…) Os 
atos existenciais defluem da própria personalidade do titular, intrínsecos à sua humanidade. Por isso, a curatela somente alcança 
atos de índole econômica, como negócios jurídicos de disposição patrimonial, dentre os quais a compra e venda, a doação, o 
empréstimo, a assunção de dívidas, a transferência de bens e direitos, etc. (FARIAS, Cristiano Chaves. CUNHA, Rogério 
Sanches. PINTO, Ronaldo Batista. Estatuto da Pessoa com Deficiência Comentado. Salvador: Ed. JusPodivm, 2016). No caso 
em exame, constata-se que o curatelado não possui condições de reger a si próprio e administrar seus bens, necessitando de 
cuidados de terceiros, diante dos transtornos apresentados. Demonstrado nos autos que a autora, TEREZINHA GONÇALVES 
CHAVES, é irmã do curatelado, e que este é portador de quadro compatível com CID-10:F19.1 (Transtornos mentais e 
comportamentais devidos ao uso de múltiplas drogas e ao uso de outras substâncias psicoativas - uso nocivo para a saúde), 
CID-10:F19.2 (Transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de múltiplas drogas e ao uso de outras substâncias 
psicoativas - síndrome de dependência), e   CID-10:F25.0  (Transtornos esquizoafetivos), o que o torna funcional e 
cognitivamente impedido de reger plena e efetivamente sua vida civil, é de se confirmar a decisão liminar e tornar definitiva a 
interdição do requerido, consolidando a curatela a requerente. Outrossim, não se mostra necessária a produção de outras 
provas, já que o conjunto probatório carreado aos autos é suficiente para o julgamento da lide e a pessoa que postula o exercício 
da curatela comprova ser sua irmã e, portanto, legitimada para assumir tal encargo. Quanto aos limites da curatela, diante de 
toda prova dos autos acerca das condições da parte requerida, necessário que seja estabelecida em sua totalidade para as 
questões patrimoniais e negociais, mormente a administração de eventual benefício previdenciário, haja vista o estado de 
declínio cognitivo importante da parte, razão pela qual estabeleço o exercício da curatela em sua totalidade enquanto perdurar a 
incapacidade. Por fim, considerando-se a possibilidade de levantamento da interdição em caso de eventual remissão da doença 
mental, a fim de se evitar que a presente decisão se torne inócua com o passar do tempo, hei por bem não fixar prazo de 
duração, bem como entendo desnecessário delimitar os atos negociais e de disposição patrimonial sujeitos à curatela, vez que 
esta abrangerá a totalidade dos negócios jurídicos. Posto isso, ante a fundamentação retro, com espeque no artigo 487, inciso I, 
do Código de Processo Civil, EXTINGO o feito com resolução do mérito, e JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para fixar a 
curatela em favor de VALDECY PEREIRA GONÇALVES, que deverá ser representado nos atos relacionados à administração do 
patrimônio e questões negociais, considerando a impossibilidade de exprimir vontade de forma consciente, enquanto perdurar a 
incapacidade. Nomeio curadora TEREZINHA GONÇALVES CHAVES, que não poderá de qualquer modo alienar ou onerar bens 
móveis, imóveis ou de qualquer natureza, pertencentes ao curatelado, sem autorização judicial. Eventuais valores percebidos 
junto a entidade previdenciária e as rendas/proventos ou direitos hereditários em nome do curatelado deverão ser aplicados 
exclusivamente no seu tratamento, alimentação e bem-estar. Com supedâneo no artigo 84, § 4º, da Lei n. 13.146/2015, a 
curadora deverá apresentar anualmente contas de sua administração, apresentando o balanço do respectivo ano. Lavre-se o 
termo de curatela, constando as restrições acima, e intime-se a curadora para prestar compromisso nos termos da lei. 
Dispensada a caução, ante a idoneidade moral da curadora, com fulcro nas disposições do artigo 1.745, parágrafo único c/c 
artigo 1.781, do Código Civil. Em obediência ao disposto no artigo 755, §3º, do Código de Processo Civil e ao artigo 9º, inciso III, 
do Código Civil, promovam-se as publicações e os registros necessários. Isento a parte requerida de custas e honorários, na 
medida em que lhe concedo os benefícios da assistência judiciária. Após o trânsito em julgado, expeçam-se os documentos 
necessários e arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Cientifique-se o Ministério Público. Intime-se. Cumpra-se. 
Arraias/TO, na data certificada pelo sistema. Eduardo Barbosa Fernandes. Juiz de Direito. 
 

Diretoria do foro 

Portarias 
Portaria Nº 2221/2021 - PRESIDÊNCIA/DF ARRAIAS, de 17 de setembro de 2021 

Estabelece a escala do Plantão Judiciário a ser observada pelas COMARCAS DE  DIANÓPOLIS, ARRAIAS, TAGUATINGA, 
PARANÃ, ALMAS E AURORA DO TOCANTINS no período compreendido entre os dias  17 a 24 DE SETEMBRO  DE  2021. 
MÁRCIO RICARDO FERREIRA MACHADO, Juiz de Direito e Diretor do Foro desta Comarca de Arraias Estado do Tocantins, no 
uso de suas atribuições, legais etc. 
CONSIDERANDO  o disposto na Resolução n° 46/2017, que disciplina o Plantão Judiciário de 1° e 2° graus no âmbito do Poder 
Judiciário do Estado do Tocantins 
CONSIDERANDO a necessidade de ampla divulgação às partes sobre quem, efetivamente, atuará nos períodos de plantão. 
CONSIDERANDO a Portaria Nº 53/2021 - PRESIDÊNCIA/DF ARRAIAS, de 08 de janeiro de 2021 (evento 3504151). 
CONSIDERANDO Informação Nº 30553 / 2021 - PRESIDÊNCIA/DF DIANÓPOLIS e Informação Nº 30526 / 2021 - 
PRESIDÊNCIA/DF AURORA. 



ANO XXXIII-DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 5044 PALMAS-TO, SEXTA-FEIRA, 17 DE SETEMBRO DE 2021 10 

 

 
 

CONSIDERANDO que a Diretoria do Foro da Comarca de Arraias, nos termos do art.12, alínea “b” da Resolução n° 46/2017, 
compete elaboração anual da escala de plantão dos magistrados e servidores pertencentes ao Grupo 4, formado pelas 
Comarcas de DIANÓPOLIS, ARRAIAS, TAGUATINGA, PARANÃ, ALMAS E AURORA DO TOCANTINS. 
RESOLVE 
Art. 1o – DESIGNAR a escala de Plantão Forense para o período de 17/09/2021 a 24/09/2021. 
Art. 2°- Fica estabelecida a escala de plantão conforme anexo único desta Portaria. 
Art. 3° - Nos sábados, domingos e feriados, e nos dias e horários em que não houver expediente, haverá plantão permanente, da 
seguinte forma: 
§ 1º - Plantão diurno, das 12h00min às 17h59min, nos dias em que não haja expediente e, nos dias úteis, nos horários em que, 
dentro deste intervalo, não houver expediente normal, em regime de sobreaviso, para atendimento, apreciação e cumprimento de 
medidas de urgência. 
§ 2º - Plantão noturno, das 18h00min às 11h59min do dia seguinte, em regime de sobreaviso, para apreciação e cumprimento de 
medidas de urgência em que haja comprovada necessidade de que sejam apreciadas e cumpridas neste horário (art. 4º da 
Resolução nº 71/2009 – CNJ). 
Art. 4° – Caso o magistrado não puder comparecer ao plantão, será substituído pelo seguinte, na ordem de designação 
constante na Portaria Nº 53/2021 - PRESIDÊNCIA/DF ARRAIAS, competindo-lhe as providências necessárias para a 
comunicação tempestiva do substituto, a fim de que se dê a indispensável publicidade. 
Art. 5° A habilitação do magistrado e servidores como plantonistas no SISTEMA E-PROC será feita pela Secretária do Fórum da 
Comarca de Arraias, observando as informações dos Anexos I, II e III da Portaria Nº 53/2021 - PRESIDÊNCIA/DF ARRAIAS, de 
08 de janeiro de 2021. 
Encaminhem-se cópia da presente portaria aos Diretores dos Fóruns das Comarcas de Almas, Aurora do Taguatinga. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Márcio Ricardo Ferreira Machado 
Diretor do Foro 

Portaria Nº 2221/2021 - PRESIDÊNCIA/DF ARRAIAS, de 17 de setembro de 2021 

COMARCA DE DIANÓPOLIS, ARRAIAS, TAGUATINGA, PARANÃ, ALMAS E AURORA DO TOCANTINS 

18H DO DIA 17/09/2021  ÀS 11H 59MIN DO DIA  24/09/2021 

JUIZ - COMARCA DE  AURORA SERVIDORES/TELEFONE 

DRª. EMANUELA DA CUNHA GOMES 
ASSESSORA: MAÍSA OTÍLIA DA SILVA SOUSA, MAT: 353215. 

ESCRIVÃ: ROSANNE PEREIRA DE SOUZA, MAT: 33372. 
TELEFONE: (63) 9 9998-7525 

COMARCAS OFICIAL DE JUSTIÇA. 

ARRAIAS, PARANÃ E AURORA 
OFICIAL: JALES BASÍLIO R. PEREIRA – MAT. 140960 

TELEFONE: (63) 98484-0999 

DIANÓPOLIS, TAGUATINGA E ALMAS 
OFICIAL: JURCELES MELO RODRIGUES – MAT.93740. 

TELEFONE: (63) 99236-3484. 

 

COLINAS 
1ª vara criminal 

Editais de citações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO: 15 (QUINZE) DIAS 
JOSÉ CARLOS FERREIRA MACHADO, Juiz Substituto respondendo pela 1ª Vara Criminal desta Cidade e Comarca, Estado do 
Tocantins. FAZ SABER a todos os que o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, que por meio deste edital CITA o 
acusado ALAIRTON RODRIGUES DE SOUSA, vulgo “Cowboy”, brasileiro, solteiro, ajudante geral, nascido aos 31/08/1971, RG: 
2172592-2 SSP/GO e CPF: 549.32.841-53, filho de Maria Machado de Sousa e Valporé Rodrigues de Sousa, nos autos de ação 
penal nº 0004553-77.2020.8.27.2713, por estar (em) em lugar incerto ou não sabido, conforme certificou o senhor Oficial de 
Justiça incumbido da diligência, para o fim exclusivo de oferecer defesa preliminar no prazo de 10 dias. Na hipótese do parágrafo 
anterior, expirado o prazo do edital e o prazo para oferecimento da defesa inicial e, não comparecendo o (a) acusado (a), nem 
constituindo defensor, no dia seguinte à expiração do prazo, certifique-se e venham os autos conclusos para deliberação, nos 
termos do que dispõe o artigo 366 do Código de Processo Penal. Para conhecimento de todos é passado o Presente Edital, 
ficando a 2ª via afixada no “Placar” do Fórum desta Comarca, Estado do Tocantins e a 3ª via publicada no Diário da Justiça. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO: 15 (QUINZE) DIAS 
JOSÉ CARLOS FERREIRA MACHADO, Juiz Substituto respondendo pela 1ª Vara Criminal desta Cidade e Comarca, Estado do 
Tocantins. FAZ SABER a todos os que o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, que por meio deste edital CITA o 
acusado LENILSON BEZERRA DOS SANTOS, vulgo “CHINA”, brasileiro, união estável, técnico contábil, nascido em 21/08/1992, 
natural de Palmeirantes/TO, filho de Marinalva Silva Bezerra e Genezio Silva dos Santos, portador do RG nº 1524307 SSP/TO e 
CPF nº 086.068.581-02, nos autos de ação penal nº 0002451-19.2019.8.27.2713, por estar (em) em lugar incerto ou não sabido, 
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conforme certificou o senhor Oficial de Justiça incumbido da diligência, para o fim exclusivo de oferecer defesa preliminar no 
prazo de 10 dias. Na hipótese do parágrafo anterior, expirado o prazo do edital e o prazo para oferecimento da defesa inicial e, 
não comparecendo o (a) acusado (a), nem constituindo defensor, no dia seguinte à expiração do prazo, certifique-se e venham 
os autos conclusos para deliberação, nos termos do que dispõe o artigo 366 do Código de Processo Penal. Para conhecimento 
de todos é passado o Presente Edital, ficando a 2ª via afixada no “Placar” do Fórum desta Comarca, Estado do Tocantins e a 3ª 
via publicada no Diário da Justiça. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO: 15 (QUINZE) DIAS 
JOSÉ CARLOS FERREIRA MACHADO, Juiz Substituto respondendo pela 1ª Vara Criminal desta Cidade e Comarca, Estado do 
Tocantins. FAZ SABER a todos os que o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, que por meio deste edital CITA o 
acusado MANOEL MESSIAS DA SILVA LIMA JUNIOR, brasileiro, convivente, nascido em 23/12/1993, natural de Colinas do 
Tocantins, filho de Vanderlene Gomes de Alencar, portador do CPF nº 027.225.031-74, nos autos de ação penal nº 0002291-
91.2019.8.27.2713, por estar (em) em lugar incerto ou não sabido, conforme certificou o senhor Oficial de Justiça incumbido da 
diligência, para o fim exclusivo de oferecer defesa preliminar no prazo de 10 dias. Na hipótese do parágrafo anterior, expirado o 
prazo do edital e o prazo para oferecimento da defesa inicial e, não comparecendo o (a) acusado (a), nem constituindo defensor, 
no dia seguinte à expiração do prazo, certifique-se e venham os autos conclusos para deliberação, nos termos do que dispõe o 
artigo 366 do Código de Processo Penal. Para conhecimento de todos é passado o Presente Edital, ficando a 2ª via afixada no 
“Placar” do Fórum desta Comarca, Estado do Tocantins e a 3ª via publicada no Diário da Justiça. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO: 15 (QUINZE) DIAS 
Ação Penal - Procedimento Ordinário Nº 0002686-20.2018.8.27.2713 AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO RÉU: GENIVALDO 
LOPES LACERDA O Dr JOSÉ CARLOS FERREIRA MACHADO, Juiz de Direito respondendo pela 1ª Vara Criminal desta 
Cidade e Comarca, Estado do Tocantins. FAZ SABER a todos os que o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, que 
por meio deste edital CITA o acusado GENIVALDO LOPES LACERDA, brasileiro, vendedor, portador do CPF n° 059.019.811-
46, nascido aos 17/05/1976 em Araripina - PE, filho de Laura De Jesus Lopes Lacerda, nos autos de ação penal nº 0002686-
20.2018.8.27.2713, por estar (em) em lugar incerto ou não sabido, conforme certificou o senhor Oficial de Justiça incumbido da 
diligência, para o fim exclusivo de oferecer defesa preliminar no prazo de 10 dias. Na hipótese do parágrafo anterior, expirado o 
prazo do edital e o prazo para oferecimento da defesa inicial e, não comparecendo o (a) acusado (a), nem constituindo defensor, 
no dia seguinte à expiração do prazo, certifique-se e venham os autos conclusos para deliberação, nos termos do que dispõe o 
artigo 366 do Código de Processo Penal. Para conhecimento de todos é passado o Presente Edital, ficando a 2ª via afixada no 
“Placar” do Fórum desta Comarca, Estado do Tocantins e a 3ª via publicada no Diário da Justiça. DADO E PASSADO, nesta 
cidade e Comarca de Colinas do Tocantins, Estado do Tocantins, aos 16 de Setembro de 2021. Eu, (Lorena S. Borges Amaral), 
servidora de cartório, lavrei e subscrevi. 
 

2ª vara cível 
Boletins de expediente 

BOLETIM DE EXPEDIENTE Nº 052/2021 
1. AUTOS nº. 0005200-09.2019.8.27.2713 
AÇÃO: EXECUÇÃO FISCAL 
EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE COLINAS DO TOCANTINS 
EXECUTADO: JOAO ARAUJO DOS PASSOS 
INTIMAÇÃO/SENTENÇA: “Ante o exposto, HOMOLOGO por sentença o presente pedido de desistência (artigo 200, parágrafo 
único do Código de Processo Civil) e, via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, 
com fulcro no artigo 485, inciso VIII do Código de Processo Civil. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a não 
angularização da demanda. Sem condenação em custas processuais e taxa judiciária, tendo em vista que a Fazenda Pública, 
seja da União, Estados ou Municípios, e suas autarquias são isentos desse recolhimento nas ações de execuções fiscais, 
mesmo quando a demanda tem curso na Justiça Estadual por competência delegada federal (art. 39, Lei 6.830/80 e REsp 
1180437/RS, j. 18/03/2010). Fica, no entanto, obrigada a ressarcir as despesas eventualmente realizadas pelos executados 
(parágrafo único do art. 39 da LEF). Proceda a Escrivania a baixa de restrições eventualmente deferidas nos autos. COM O 
TRÂNSITO EM JULGADO, havendo custas e/ou taxa judiciária remanescentes, ressalvados os casos de gratuidade da Justiça, 
proceda a Escrivania tal como determinado no Provimento n°. 09/2019/CGJUS, independentemente de novo despacho judicial. 
Em seguida, arquivem-se com as cautelas de praxe. PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. Colinas do 
Tocantins, data do protocolo eletrônico. (ass) Marcelo Laurito Paro – Juiz de Direito”. 
 
BOLETIM DE EXPEDIENTE Nº 053/2021 
1. AUTOS nº. 0005250-98.2020.8.27.2713 
AÇÃO: BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA 
EXEQUENTE: BANCO BRADESCO S.A. 
EXECUTADO: NADSON DA SILVA ROCHA 
INTIMAÇÃO/SENTENÇA: “Ante todo exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO com fulcro no 
artigo 485, inciso III, c/c parágrafo 1º do Código de Processo Civil. Consequentemente, REVOGO a liminar deferida no evento 
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13. Custas processuais pela parte autora. Sem honorários ante a não angularização da demanda. Proceda a Escrivania a baixa 
eventuais gravames deferidos.COM O TRÂNSITO EM JULGADO, havendo custas e/ou taxa judiciária remanescentes, 
ressalvados os casos de gratuidade da Justiça, proceda a Escrivania tal como determinado no Provimento n°. 
09/2019/CGJUS/AS, independentemente de novo despacho judicial. Em seguida, arquivem-se com as cautelas de praxe. 
PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. Colinas do Tocantins, data do protocolo eletrônico. (ass) Marcelo 
Laurito Paro – Juiz de Direito”. 
 

CRISTALÂNDIA 
1ª escrivania cível 

Às partes e aos advogados 
AUTOS N°:  0002219-35.2018.8.27.2715               CHAVE DO PROC. 347399467718 
Ação: Execução Fiscal 
Requerente: MUNICÍPIO DE LAGOA DA CONFUSÃO 
Requerida: NILTON AUGUSTO CHAGAS 
INTIMAÇÃO: da parte requerida NILTON AUGUSTO CHAGAS, CPF/CNPJ nº 159.599.371-15, da r. Sentença proferida no 
evento 44 dos referidos autos cujo a parte “ANTE O EXPOSTO, com fundamento no artigo 485, VI c/c artigo 12, parágrafos 
terceiro e sexto, da Lei Complementar nº 807/2018 do município de Lagoa da Confusão/TO, JULGO EXTINTO O PROCESSO, 
SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.20. Do teor desta sentença:20.1 INTIME-SE a parte exequente no prazo em dobro de 30 (trinta) 
dias úteis. Caso não haja regularização processual referente ao ano de 2021, INTIME-SE via mandato;20.2 INTIME(M)-SE e a 
parte executada NILTON AUGUSTO CHAGAS no prazo de 15 (quinze) dias, da seguinte forma: a) pela via eletrônica (em caso 
de advogado habilitado); b) por mandato, na hipótese de falta de  advogado constituído; c) em último caso, por edital. 21. 
CUMPRA-SE. 22. Sem custas e honorários (Lei nº 6830, artigo 39). 23. Após o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE com as 
cautelas de sempre. 24. Cristalândia, data no sistema e-Proc.ESTA SENTENÇA SERVE DE MANDADO. 
 

DIANÓPOLIS 
Vara cível 

Editais de citações com prazo de 20 dias 
EDITAL Nº 3628115 
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 0000752-13.2021.8.27.2716 de Usucapião, tendo como Requerente(s) JOAO BATISTA DE OLIVEIRA e DOMINGAS 
BATISTA DOS SANTOS OLIVEIRA e Requerido(s) VALDEMIR BATISTA DE OLIVEIRA, VALDEMAR BATISTA OLIVEIRA, 
VALDELICE PEREIRA DE OLIVEIRA, MIRANI BATISTA DOS SANTOS, ESPOLIO VALDONEI, ESPOLIO VALDENOR, 
ESPOLIO JOSÉ, DILMA PEREIRA OLIVEIRA CARDOSO e ALCEU PEREIRA DE OLIVEIRA. Pelo presente edital, que será 
afixado na sede deste Juízo, no lugar público de costume e por cópia publicada no Diário da Justiça, CITA, os terceiros 
interessados, incertos e desconhecidos, para querendo no prazo de 15 (quinze) dias, contestarem a presente ação, sob 
pena de revelia. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Dianópolis-TO, aos 16 dias do mês de setembro do ano de 
2021. Eu, Dulcineia Sousa ]barbosa, Técnico(a) Judiciário(a), digitei. João Alberto Mendes Bezerra Júnior-Juiz de Direito. 
 

FIGUEIRÓPOLIS 
1ª escrivania cível 

Editais de citação 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS. 
A Excelentíssima Sra. Dra. KEYLA SUELY SILVA DA SILVA, Juíza de Direito da Comarca de Figueirópolis/TO, na forma da lei, 
etc, FAZ SABER a todos quanto o presente Edital virem ou dele tiverem conhecimento, que por este Juízo e Escrivania Cível se 
processam os autos de  Guarda n° 0002424-87.2020.8.27.2717, e por meio deste Edital com prazo de 20 (vinte) dias, para 
consoante despacho evento 30, fica RONIELE SOUZA DOS SANTOS devidamente CITADA via edital, com prazo de 20 (vinte) 
dias, para contestar/responder aos pedidos iniciais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia e confissão quanto à 
matéria fática contida na inicial. Keyla Suely Silva da Silva - Juíza de Direito. DADO E PASSADO, nesta cidade e Comarca de 
Figueirópolis, Estado do Tocantins, aos 03/09/2021. Eu,  Alessandra Waleska R de Aguiar, Técnico Judiciário, o digitei. 
 

GURUPI 
1ª vara cível 

Editais de intimações com prazo de 15 dias 
EDITAL Nº 3460555 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 10 DIAS 



ANO XXXIII-DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 5044 PALMAS-TO, SEXTA-FEIRA, 17 DE SETEMBRO DE 2021 13 

 

 
 

CITANDO: JEVACI COSTA SOLANO e WILMAR MOREIRA 
OBJETIVO: Intimação dos requeridos  acerca da renúncia ao mandado na AÇÃO ARRESTO, autos nº 5000048-
63.1999.8.27.2722, em fase de Execução de Sentença, que lhe move CVR COMÉRCIO DE MÁQUINAS E DEFENSIVOS 
AGRÍCOLAS LTDA, inscrito no CPF/CNPJ sob o nº 02080230000133, bem como para que apresentem novo procurador no 
prazo legal. OBJETO: 2366. VALOR DA CAUSA de R$ 1.000,00. E, para que ninguém possa alegar ignorância, o MM. Juiz de 
Direito mandou expedir este edital que será publicado na forma da lei. Gurupi-TO, 23 de Agosto de 2021. Eu, Lívia Póvoa 
Mendes, Servidora de Secretaria, o digitei e assino. Adriano Morelli. Juiz de Direito. 
 

Editais de intimações com prazo de 30 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO PRAZO DE 30 DIAS 
CITANDO: PERCILIA DE CASTRO CARNEIRO e JOÃO DOMINGOS SILVA COSTA 
OBJETIVO: Intimação de PERCILIA DE CASTRO CARNEIRO, brasileiro, viúva, lavradora, inscrita no Cadastro de Pessoas 
Físicas sob o n° 032.864.141-31 e Registro Geral n° 131.890, expedido pela Secretaria de Estado da Justiça e Segurança 
Pública do Estado do Estado do Tocantins, e seu filho JOÃO DOMINGOS SILVA COSTA, brasileiro, solteiro lavrador, inscrito no 
Cadastro de Pessoas Físicas sob o n° 029.845.421-18 e Registro Geral n° 1.046.146, expedido pela Secretaria de Segurança 
Pública do Estado do Tocantins, ambos residentes e  domiciliados na Fazenda Bacopari, s/n, CEP 77.390-000, Zona Rural, no 
município de São Valério, estado do TO, para comparecerem em juízo no intuito de prestar informação processual sobre o 
feito. 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, 17 de setembro de 2021. Fábia Soares 
Siriano, Técnico Judiciário, o digitei e assino. Adriano Morelli. Juiz de Direito. 
 

Editais de citações com prazo de 20 dias 
EDITAL Nº 3602568 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 20 DIAS 
CITANDO: IMOBILIÁRIA NOVA FRONTEIRA URBANIZADORA LTDA 
OBJETIVO: Citação do requerido do inteiro teor do autos nº 0009997-35.2018.8.27.2722, Procedimento Comum Cível que lhe 
move ALEX-SANDRIA FERREIRA DE SOUSA, inscrito no CPF/CNPJ sob o nº 90565452134, do inteiro teor da petição inicial, 
cuja cópia segue anexa, bem como para, CITÁ-LO do inteiro teor da petição de inicial, cuja cópia segue anexa, bem como para, 
caso queira, no prazo de 15 (quinze) dias contestar o presente feito, sob pena de serem presumidos aceitos por verdadeiros os 
fatos articulados na inicial, e ainda confissão e revelia, nos termos dos artigos 285 e 319 do CPC. (Citação conforme a Lei nº 
8.710/93).VALOR DA CAUSA de R$ 500,00. E, para que ninguém possa alegar ignorância, o MM. Juiz de Direito mandou 
expedir este edital que será publicado na forma da lei. Gurupi-TO, 13 de Setembro de 2021. Eu, Lívia Póvoa Mendes, Servidora 
de Secretaria, o digitei e assino. Adriano Morelli. Juiz de Direito. 
 

3ª vara cível 

Editais de citações com prazo de 20 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 20 DIAS 
CITANDO: IGOR PRADO SILVA SANTOS, brasileira(o), portadora(o) da cédula de identidade RG nº 610324 e do CPF/MF 
006.206.551-35, atualmente em lugar incerto e não sabido.  OBJETIVO: Citar da Ação MONITÓRIA que lhe é proposta por 
CAIXA CONSÓRCIOS S/A ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS, sociedade por ações devidamente inscrita no CNPJ/MF sob 
nº 05.349.595/0001-09, para no prazo de 15 (quinze) dias, pagar a quantia devida ou embargar,  bem como os honorários 
advocatícios fixados no percentual de 5% (cinco por cento) sobre o valor atribuído à causa, ciente de que cumprida a obrigação 
ficará isenta de custas, e caso não haja o pagamento, nem o oferecimento de embargos, constituir-se-á de pleno direito o título 
executivo judicial.  REQUERENTE: CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS. REQUERIDO: IGOR 
PRADO SILVA SANTOS .AÇÃO: Monitória. Processo: nº 0006003-67.2016.8.27.2722. PRAZO DO EDITAL: 20(vinte) dias. Em 
Gurupi - TO. Eu, Marilúcia Albuquerque Moura, técnica judiciária que digitei e subscrevi. José Eustáquio de Melo Júnior - Juiz de 
Direito. 
 

MIRANORTE 
1ª escrivania cível 
Editais de citação 

DIVÓRCIO LITIGIOSO Nº 0000010-89.2020.8.27.2726/TO 
AUTOR: MARIA LUCIA NOLETO DA SILVA 
RÉU: JOSÉ MONTEZUMA DA SILVA 
EDITAL Nº 3625230 
PRAZO TRINTA (20) DIAS 
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 
O Doutor RICARDO GAGLIARDI, MM. Juiz de Direito da Vara Cível desta cidade e Comarca de Miranorte, Estado do Tocantins, 
na forma da lei, etc., FINALIDADE: CITAR o requerido, JOSÉ MONTEZUMA DA SILVA, brasileiro, estando em lugar incerto e 
não sabido, para que, querendo, apresente contestação no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de se considerarem verdadeiros 
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os fatos narrados na inicial, conforme despacho lançado no evento 57, acostado nos autos. E para que ninguém alegue 
ignorância, mandou expedir o presente edital, o qual deverá ser publicado uma vez no Diário da Justiça do Estado do Tocantins 
e afixado no átrio do Fórum local. Comarca de Miranorte, Estado do Tocantins, aos 16 de setembro de 2021. Eu, Shirlei Cristina 
Canalle Castro, Servidora de Secretaria, Mat. 353854, digitei o presente. 
 

Sentenças 
AUTOS Nº 00001039120168272726 CHAVE: 243241388716 
Classe Judicial: Ação Civil de Improbidade Administrativa 
Autor: Ministério Público do Estado do Tocantins 
Requerido: Espólio de  Orlando Santos Xavier Sardinha 
Requerido: Manoel Correia Araujo Neto 
Interessado: Município de Rio Dos Bois   
SENTENÇA: “(...)DISPOSITIVO - Em face do exposto e o mais que dos autos consta, solidário com o conjunto probatório neles 
existente, JULGO PARCIALMENTE  PROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial. Em consequência, CONDENO o 
requerido MANOEL CORRÊA ARAÚJO NETO por ato de improbidade administrativa, nos termos do artigos 10 e 11, da Lei 
8.429/92. Com fulcro no art. 12, inciso II, da Lei nº 8.429/92, APLICO ao Requerido MANOEL CORRÊA ARAÚJO NETO as 
seguintes sanções pelos atos de improbidade administrativa praticados: 1) SUSPENSÃO DOS SEUS DIREITOS POLÍTICOS 
PELO PRAZO DE 08 (oito) anos; 2) RESSARCIMENTO INTEGRAL DOS DANOS, no valor de R$38.624,85 (trinta e oito mil e 
seiscentos e vinte e quatro reais, e oitenta e cinco centavos), solidariamente, arcados pelo Município, em favor do Município 
incidindo correção monetária e juros de mora de 1% ao mês, a contar da data da citação; e 3) MULTA CIVIL, no valor de 
R$10.000,00 (dez mil reais), que deve ser revertida ao Município de Rio dos Bois. Referido valor deve ser pago de uma só vez 
ou parcelado em até seis vezes (regra da moratória), corrigido monetariamente e incidindo juros de mora, conforme regras da 
Fazenda Pública, a contar da data da sentença. Condeno o primeiro requerido ESPÓLIO DE ORLANDO SANTOS XAVIER 
SARDINHA a pagar, solidariamente, o valor de R$38.624,85 (trinta e oito mil e seiscentos e vinte e quatro reais, e oitenta e cinco 
centavos) em favor do Município, incidindo correção monetária e juros de mora de 1% ao mês, a contar da data da citação. Tais 
sanções mostram-se proporcionais, considerando que os requeridos, como fundamentado nos autos, praticaram violações às 
normas de forma reiterada, com repercussão social e no sistema democrático. Após o trânsito em julgado, ou após confirmação 
da sentença por órgão Colegiado e pagamento da multa, determino a extinção do processo com resolução de mérito, na forma 
do art. 487, I, do Código de Processo Civil; oficie-se o Município de Rio dos Bois, TRE-TO e TSE, acerca das condenações 
impostas ao requerido; preste informação ao Conselho Nacional de Justiça, por meio de banco de dados próprio; intime-se o 
Município de Rio dos Bois e/ou o MPE a fim e executar a indenização e a multa civil, e arquivem-se. Condeno os requeridos ao 
pagamento de custas e despesas processuais sem honorários advocatícios pelo abandono da ação. Publique-se. Registre-se. 
Intimem-se. Miranorte, 17 de julho de 2.021. RICARDO GAGLIARDI - Juiz de Direito”. 
  

PALMAS 
3ª vara cível 

Editais de citações com prazo de 30 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO DE TERCEIROS INTERESSADOS 
PRAZO: 30 (TRINTA) DIAS 
AUTOS: USUCAPIÃO Nº 0020372-69.2021.8.27.2729 
AUTOR: MITRA ARQUIDIOCESANA DE PALMAS, CNPJ: 01172466000641 
RÉU: MARIA LUZIA PORTO MAIA, CPF: 44076312104 , GERALDO FERREIRA BARBOSA NETO, CPF: 33111170187. 
A Excelentíssima Senhora Doutora EDSSANDRA BARBOSA DA SILVA, Juíza de Direito, do Juízo da 3ª Vara Civel de Palmas-
TO, na forma da lei etc 
FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo da Juízo da 3ª Vara Civel 
de Palmas tramita a Ação de  USUCAPIÃO nº 0020372-69.2021.8.27.2729, proposta por MITRA ARQUIDIOCESANA DE 
PALMAS em desfavor de MARIA LUZIA PORTO MAIA e GERALDO FERREIRA BARBOSA NETO  
FINALIDADE: CITAR EVENTUAIS INTERESSADOS para os termos da ação de Usucapião ajuizada pelo autor em desfavor dos 
requeridos acima descritos, envolvendo o imóvel a seguir descrito. DESCRIÇÃO DO BEM: lotes L 14, L 15 e L 16 da alameda 14 
da Quadra ARSE 61, cujas matrículas na Serventia de Registro de Imóveis da Comarca de Palmas correspondem, 
respectivamente, aos números 14.453; 14.454 e 14.455. Para que não possa alegar ignorância, expediu-se o presente edital com 
o prazo de 30 (trinta) dias, que será afixado no placar do Fórum local.  
Decisão: 1. DEFIRO os benefícios da gratuidade da justiça postulados pela parte autora (CPC, art. 98). 2. Cite(m)-se, 
pessoalmente, a(s) pessoa(s) em cujo(s) nome(s) estiver transcrito o imóvel e os confinantes (art. 246, § 3º, do CPC) para, 
querendo, contestarem o feito, no prazo de quinze dias, sob pena de presumirem-se verdadeiros os fatos alegados na petição 
inicial. 3. Cite-se, por edital, com prazo de 30 (trinta) dias, os interessados, ausentes, incertos e desconhecidos  para a mesma 
finalidade supra (art. 259, I, do Código de Processo Civil). 4. Intimem-se, por via postal, para que manifestem eventual interesse 
na causa, a União, o Estado e o Município (artigo 943, do Código de Processo Civil), remetendo-se a cada um deles cópia da 
inicial e dos documentos que a instruíram. 5. Dê-se ciência ao Ministério Público para manifestar interesse em intervir no 
feito. 6. Intime-se.  SILVANA MARIA PARFIENIUK, Juíza de Direito. 
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6ª vara cível 

Editais de citações com prazo de 30 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO 
PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Silvana Maria Parfieniuk, Meritíssima Juiza de Direito da 6ª Vara Cível, no uso de suas atribuições legais e na forma da lei, etc... 
FAZ SABER a todos que o presente edital virem ou que dele conhecimento tiverem que por este meio CITA a Requerida RAUL 
GOMES, para o disposto no campo finalidade: 
AUTOS N°: 0005545-58.2018.8.27.2729 
AÇÃO: Procedimento Comum Cível 
VALOR DA CAUSA: 24.198,16 
REQUERENTE: CINTHYA LEAL CARVALHO 
REQUERIDO: RAUL GOMES 
FINALIDADE: CITAR a requerida RAUL GOMES em endereço incerto e não sabido, para nos termos da ação supra mencionada, 
bem como para no prazo de 15 (quinze) dias oferecer defesa, sob pena de serem aceitos como verdadeiros os fatos articulados 
na inicial, cientificando-o que, em caso de revelia, será nomeado curador especial. 
DESPACHO: Tendo em vista que as tentativas de citação da parte requerida no endereço encontrado nas buscas realizadas nos 
sistemas Infojud e Renajud, bem como os indicados pela autora, restaram infrutíferas, DEFIRO o pedido formulado no evento 
43, ADVERTINDO a parte requerente que caso comprovado que alegou dolosamente a ocorrência das circunstâncias 
autorizadoras da citação por edital, incorrerá em multa de 05 (cinco) vezes o salário mínimo, revertida em benefício do citando 
(CPC, art. 258). EXPEÇA-SE edital, com prazo de 30 (trinta) dias úteis contados da data da primeira publicação. PUBLIQUE-
SE na rede mundial de computadores, no sítio do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins e na plataforma de editais do CNJ 
(CPC, art. 257, II). PUBLIQUE-SE, ainda, em jornal de ampla circulação (CPC, art. 257, parágrafo único). Decorrido o prazo do 
edital, não havendo manifestação da parte, nos termos do artigo 72, inciso II, do Código de Processo Civil1, nomeio como 
curadora especial à parte requerida, a Defensoria Pública do Estado do Tocantins, o qual deverá ser intimada desta nomeação. 
Intime-se. Cumpra-se. Palmas/TO, data e hora constantes da movimentação processual. SILVANA MARIA PARFIENIUK, Juíza 
de Direito. 
SEDE DO JUÍZO: 6ª Vara Cível, Fórum Marquês de São João da Palma, Avenida Teotônio Segurado s/n, Próximo ao Paço 
Municipal, Palmas - TO - Telefone nº (063) 3218-4565. O presente edital foi expedido para que chegue ao conhecimento de 
todos e ninguém possa alegar ignorância, sendo que uma via será afixada no átrio do Fórum desta Comarca, bem como será 
publicado na forma da lei. Palmas, data e horário certificados pelo sistema.  
 
EDITAL DE CITAÇÃO 
PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Silvana Maria Parfieniuk, Meritíssima Juiza de Direito da 6ª Vara Cível, no uso de suas atribuições legais e na forma da lei, etc... 
FAZ SABER a todos que o presente edital virem ou que dele conhecimento tiverem que por este 
meio CITA o Requerido MARCOS LUIS DA SILVA, para o disposto no campo finalidade: 
AUTOS N°: 0011579-49.2018.8.27.2729 
AÇÃO: Procedimento Comum Cível 
VALOR DA CAUSA: 1.529,23 
REQUERENTE: TEREZINHA RIBEIRO DA SILVA 
REQUERIDO: MARCOS LUIS DA SILVA 
FINALIDADE: CITAR o requerido MARCOS LUIS DA SILVA em endereço incerto e não sabido, para nos termos da ação supra 
mencionada, bem como para no prazo de 15 (quinze) dias oferecer defesa, sob pena de serem aceitos como verdadeirosa os 
fatos articulados na inicial, cientificando-o que, em caso de revelia, será nomeado curador especial. 
DESPACHO:  Não se olvida que a citação por edital deve ser utilizada de maneira excepcional. No entanto, no caso em tela, a 
medida mostra-se adequada, uma vez que presente a hipótese prevista no artigo 256, inciso I, do Código de Processo Civil 
(CPC), tendo em vista que as tentativas de citação da parte requerida no endereço encontrado nas buscas realizadas nos 
sistemas Infojud e Renajud, restou infrutífera.  Assim, DEFIRO o pedido de citação editalícia formulado no evento 81 em face de 
MARCOS LUIS DA SILVA, ADVERTINDO a parte requerente que caso comprovado que alegou dolosamente a ocorrência das 
circunstâncias autorizadoras da citação por edital, incorrerá em multa de 05 (cinco) vezes o salário mínimo, revertida em 
benefício do citando (CPC, art. 258). EXPEÇA-SE edital, com prazo de 30 (trinta) dias úteis contados da data da primeira 
publicação. PUBLIQUE-SE na rede mundial de computadores, no sítio do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins e na 
plataforma de editais do CNJ (CPC, art. 257, II). PUBLIQUE-SE, ainda, em jornal de ampla circulação (CPC, art. 257, parágrafo 
único). Em caso de não comparecimento da parte, NOMEIO como curador especial para defender os interesses da requerida 
citada por edital, a Defensoria Pública do Estado do Tocantins, nos termos do art. 72, II do CPC. INTIME-SE o curador da 
presente nomeação, CONCEDENDO-LHE vistas ao processo pelo prazo legal (CPC, art. 186). Intime-se. Cumpra-se.SILVANA 
MARIA PARFIENIUK, Juiz de Direito. 
SEDE DO JUÍZO: 6ª Vara Cível, Fórum Marquês de São João da Palma, Avenida Teotônio Segurado s/n, Próximo ao Paço 
Municipal, Palmas - TO - Telefone nº (063) 3218-4565. O presente edital foi expedido para que chegue ao conhecimento de 
todos e ninguém possa alegar ignorância, sendo que uma via será afixada no átrio do Fórum desta Comarca, bem como será 
publicado na forma da lei. Palmas, data e horário certificados pelo sistema.  
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EDITAL DE CITAÇÃO 
PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Silvana Maria Parfieniuk, Meritíssima Juiza de Direito da 6ª Vara Cível, no uso de suas atribuições legais e na forma da lei, etc... 
FAZ SABER a todos que o presente edital virem ou que dele conhecimento tiverem que por este 
meio CITA o Requerido ALESSANDRO ANGELO GODOI, para o disposto no campo finalidade: 
AUTOS N°: 0055025-68.2019.8.27.2729 
AÇÃO: Procedimento Comum Cível 
VALOR DA CAUSA: 17.000,00 
REQUERENTE: IVO PONTES ARAUJO 
REQUERIDO: ALESSANDRO ANGELO GODOI 
FINALIDADE: CITAR o requerido ALESSANDRO ANGELO GODOI em endereço incerto e não sabido, para nos termos da ação 
supra mencionada, bem como para no prazo de 15 (quinze) dias oferecer defesa, sob pena de serem aceitos como verdadeirosa 
os fatos articulados na inicial, cientificando-o que, em caso de revelia, será nomeado curador especial. 
DESPACHO: Não se olvida que a citação por edital deve ser utilizada de maneira excepcional. No entanto, no caso em tela, a 
medida mostra-se adequada, uma vez que presente a hipótese prevista no artigo 256, inciso I, do Código de Processo Civil 
(CPC), tendo em vista que as tentativas de citação da parte requerida no endereço encontrado nas buscas realizadas nos 
sistemas Siel, Infojud e Renajud, restaram infrutíferas. Assim, DEFIRO o pedido de citação editalícia formulado no evento 36 em 
face de ALESSANDRO ANGELO GODOI, ADVERTINDO a parte requerente que caso comprovado que alegou dolosamente a 
ocorrência das circunstâncias autorizadoras da citação por edital, incorrerá em multa de 05 (cinco) vezes o salário mínimo, 
revertida em benefício do citando (CPC, art. 258). EXPEÇA-SE edital, com prazo de 30 (trinta) dias úteis contados da data da 
primeira publicação. PUBLIQUE-SE na rede mundial de computadores, no sítio do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins e 
na plataforma de editais do CNJ (CPC, art. 257, II). PUBLIQUE-SE, ainda, em jornal de ampla circulação (CPC, art. 257, 
parágrafo único). Em caso de não comparecimento da parte, NOMEIO como curador especial para defender os interesses da 
requerida citada por edital, a Defensoria Pública do Estado do Tocantins, nos termos do art. 72, II do CPC. INTIME-SE o curador 
da presente nomeação, CONCEDENDO-LHE vistas ao processo pelo prazo legal (CPC, art. 186). Após, INTIME-SE a parte 
autora para se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto a certidão lançada no evento 32. Intime-se. Cumpra-se.SILVANA 
MARIA PARFIENIUK, Juíza de Direito. 
SEDE DO JUÍZO: 6ª Vara Cível, Fórum Marquês de São João da Palma, Avenida Teotônio Segurado s/n, Próximo ao Paço 
Municipal, Palmas - TO - Telefone nº (063) 3218-4565. O presente edital foi expedido para que chegue ao conhecimento de 
todos e ninguém possa alegar ignorância, sendo que uma via será afixada no átrio do Fórum desta Comarca, bem como será 
publicado na forma da lei. Palmas, data e horário certificados pelo sistema.  
 

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 Eletrônico - e-Proc - nº 00384465020168272729 , que lhe move 
A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executado: SABRINA MARQUES DE AGUIAR- CNPJ/CPF: 897.864.321-
34,INTIMADO para, caso queira, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do Art. 854, § 3º, I e II, do CPC, comprovar nos autos 
que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade excessiva, conforme extrato em 
anexo.Eu_____ Wagner Ferreira Marinho, Escrivão Judicial, o digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 16 de 
setembro de 2021. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15(QUINZE) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: ADEMIR RODRIGUES DE FREITAS, CPF/CNPJ: 38351846104; por estar 
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – 
Autos Eletrônico - e-Proc - 00109459220148272729, que lhe move A FAZENDA PUBLICA ESTADUAL, para, no prazo de 15 
(cinco) dias, pagar o débito remanescente, referindo-se aos honorários advocatícios, que deverá ser acrescido dos juros, multa 
de mora e encargos ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo em estabelecimento 
oficial de crédito que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à 
penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exeqüente. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e 
assino por determinação judicial. Palmas – TO, 17 de setembro de 2021. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 
226651. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da 
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 00051693820198272729 que lhe move 
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A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL ,fica o executado: MARQUES GOMES FERREIRA,CNPJ/CPF nº: 82409250149,INTIMADO 
para, caso queira, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do Art. 854, § 3º, I e II, do CPC, comprovar nos autos que as quantias 
tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade excessiva, conforme extrato em anexo. 
Transcorrido o prazo supracitado sem que haja qualquer manifestação da parte Executada, dar-se-á início ao prazo de 30 (trinta) 
dias para a interposição dos respectivos embargos Eu_____ Wagner Ferreira Marinho, Escrivão Judicial, o digitei e assino por 
determinação judicial. Palmas – TO, 06 agosto de 2021. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da 
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc - nº 00092518820148272729 que lhe move 
A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL fica LUCAS MARTINS MOREIRA NETO ,CNPJ/CPF nº: 499.247.531-00 ,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 00298911520148272729, que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executado CALL CENTERNET PRESTACAO DE SERVICOS CADASTRAIS 
LTDA - ME, CNPJ/CPF nº 08545778000198, 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 00102307920168272729, que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, fica o executado NORWALK LOGISTICA, TRANSPORTES E COMÉRCIO LTDA., 
CNPJ/CPF nº 14653839000133, 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 sócio coobrigado: EXPEDITO GOMES DE LIMA, CPF/CNPJ: 17634954268, por estar 
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – 
Autos Eletrônico - e-Proc – 00053695020168272729, 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). 20150020828, inscrita em: 
05/02/2014, referente ao IPTU; 20150020829, inscrita em: 05/02/2014, referente ao COSIP; cujo valor até a data do 
ajuizamento do referido feito executivo era R$ 414,68 (Quatrocentos e Quatorze Reais e Sessenta e Oito Centavos), que 
deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à 
ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito 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: F. DO B. AIRES DA SILVA - ME, CPF/CNPJ: 06004413000120, por 
estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – 
Autos Eletrônico - e-Proc – 00071758120208272729, que lhe move A FAZENDA PUBLICA ESTADUAL, bem como, para, no 
prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S). J-2091/2019, inscrita em: 
06/05/2019, referente ao PROCON-TO; cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era R$ 18.397,71 
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(dezoito mil trezentos e noventa e sete reais e setenta 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 Civi l, 
fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em 
caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente 
que será publicado na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. 
Palmas – TO, 17 de 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; JOSE PEREIRA LOPES.CNPJ/CPF: 388.789.331-04,por estar atualmente 
em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico 
- e-Proc - nº  50028043820108272729 que lhe move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, bem como, para, no prazo de 5 
(cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S). 20090072161 inscrita em 12/03/2008 
referente à TXL-FUNC,20090072166 inscrita em 13/01/2009 referente à TXL-FUNC, 2134927407309 inscrita em 27/01/2006 
referente à TXL- FUNC,cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 6.478,06 (Seis Mil e 
Quatrocentos e Setenta e Oito Reais e Seis Centavos) que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, 
garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito 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, 17 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: PAULO VINICIU MATOS BARRETO, CPF/CNPJ: 86400630104, por 
estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – 
Autos Eletrônico - e-Proc – 00147923420168272729, 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). 20160000493, inscrita em: 
26/10/2015, referente ao TLF; 20160000494, inscrita em: 12/08/2015, referente ao MULTA-POST; 20160000495, inscrita em: 
26/10/2015, referente ao MULTA-POST; cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era R$ 2.588,40 (Dois 
Mil e Quinhentos e Oitenta e Oito Reais e Quarenta Centavos), que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e 
encargos, ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de 
crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à 
penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, 
fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em 
caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente 
que será publicado na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. 
Palmas – TO, 17 de setembro de 2021. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da 
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc - nº 50004111920058272729, que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, fica o executado MACIFE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO PALMAS LTDA., 
CNPJ/CPF nº 04268253000100, bem como os sócios coobrigados: ARNALDO RAMOS MENDONÇA, CNPJ/CPF nº 
41000293734, JOSÉ DELMO DIAS RIBEIRO, CNPJ/CPF nº 28776143287, 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 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: DAVI LOPES DE ARAÚJO LIMA, CPF/CNPJ: 88076890144, 
LUCAS MARQUES DE ARAÚJO, CPF/CNPJ: 13790820130, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome 
conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc – 50031479720118272729, que lhe 
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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). 20110005827, 20110005828, 20110005829, 20110005830, 20110005831, 20110005832, 
inscritas em: 08/12/2010, referentes ao ISS-AF, cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era R$ 
950.276,22 (novecentos e cinqüenta mil duzentos e setenta e seis reais e vinte e dois centavos), que deverá ser acrescido 
dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em 
estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a 
penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do 
Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a Central de 
Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, 
mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e 
assino por determinação judicial. Palmas – TO, 17 de setembro de 2021. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 
226651. 
 

PALMEIRÓPOLIS 
1ª escrivania cível 

Editais de Intimações de sentença com prazo de 10 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA COM PRAZO 10 DIAS 
FAZ SABER, a lodos quantos o presente EDITAL DE INTIMAÇÃO vir, ou dele conhecimentos tiverem que se processa por este 
Juízo, no Cartório Cível o Processo n°. 0000479-94.2018.8.27.2730 Ação  2172, tendo como Requerente MINISTÉRIO PÚBLICO 
e Requerido/MENOR INFRATOR. MANDA INTIMAR SAMUEL BATISTA NERES, brasileiro, solteiro, nascido aos 17/12/1999, 
filho de Leonides Batista Benevides Sobrinho e Sebastiana Rios Neres, que atualmente encontra-se em local incerto e não 
sabido, para tomar ciência do inteiro teor da sentença proferida no evento n.º 56 os autos em epígrafe, a seguir transcrito: Ex 
positis, JULGO EXTINTO A PRESENTE EXECUÇÃO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA, com base no artigo 485, IV do Código 
de Processo Civil c/c o artigo 152 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Publicada eletronicamente. Registro desnecessário. 
Intimem-se. Cumpra-se. Após as devidas baixas, arquivem-se. Palmeirópolis/TO, data certificada pelo sistema. MARCIO 
SOARES DA CUNHA - Juiz de Direito em Substituição Automática. Este Edital deverá ser publicado por uma única vez no Diário 
da Justiça, sob os auspícios da Justiça Gratuita, e para que ninguém possa alegar ignorância deverá ser atada uma cópia no 
placar do Fórum. Dado e passado nesta cidade e comarca de Palmeirópolis, aos 16 de setembro de 2021. Eu, Rosimeire Pereira 
Barbosa Oliveira, Técnica Judiciária de 1ª Instância o digitei. Dr.  VALDEMIR BRAGA DE AQUINO MENDONÇA - JUIZ DE 
DIREITO. 
 

PARAÍSO 
1ª vara criminal 

Editais 
EDITAL DE INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DA PENA DE MULTA 
Prazo: 15(quinze) dias 
Autos de Ação Penal: 0005728-86.2019.8.27.2731 
Acusado: GUSTAVO RODRIGUES NAVEGA 
RENATA DO NASCIMENTO E SILVA Juíza de Direito Titular da Única Vara Criminal desta Comarca de Paraíso do 
Tocantins/TO, na forma da lei etc... 
FAZ SABER a todos os que o presente Edital com o prazo de 15 (quinze) dias virem, ou dele tiverem conhecimento, que neste 
Juízo corre em seus trâmites legais, um processo crime em que o Ministério Público do Estado do Tocantins, como autor, move 
contra o sentenciado GUSTAVO RODRIGUES NAVEGA, brasileiro, solteiro, natural de Barrolândia/TO, nascido a os 
13/11/2000, filho de Marçoene Rosa Navega e de Hilka Rodrigues Barros, portador do RG de nº 1.270.484 SSP/TO, inscrito no 
CPF sob o nº 051.178.531-30, residente na Rua Maquiné, nº 1903, Setor Jardim Paulista, cidade de Paraíso do 
Tocantins/TO, o qual se encontra em lugar incerto e não sabido, conforme certificou o Senhor Oficial de Justiça incumbido da 
diligência, fica INTIMADO nos termos do art. 164, caput da Lei nº 7.2010/84, para no prazo de 10 (dez) dias, efetivar o 
recolhimento da pena de multa ou nomear bens à penhora, no valor de R$ trezentos e quarenta e seis reais e vinte e dois 
centavos (346,22) mediante recolhimento na Guia de Recolhimento da União no link abaixo informado. Deverá ser 
recolhido e comprovado o recolhimento no processo. 
  
 Para conhecimento de todos é passado o presente edital, cuja 2ª via fica afixada no local de costume. 
https://consulta.tesouro.fazenda.gov.br/gru_novosite/gru_simples.asp 
Unidade Gestora (UG): 200333 / Código de Recolhimento: 14600-5 
Departamento Penitenciário Nacional 
DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Paraíso do Tocantins/TO, aos 14 de Setembro de 2021. (14/09/2021). Eu 
(Mikaelly Cristina Montelo Sousa)-Estagiária de Direito) que digitei e subscrevi. 
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Editais de citações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO 
Prazo: 15(quinze) dias 
Autos de Ação Penal nº 0007628-07.2019.8.27.2731 
Denunciado: ALAIR JOSÉ CASTRO AGUIAR 
RENATA DO NASCIMENTO E SILVA, Juíza de Direito Titular da Única Vara Criminal desta Comarca de Paraíso do 
Tocantins/TO, na forma da lei etc. 
FAZ SABER a todos os que o presente edital com o prazo de 15 (quinze) dias virem ou dele tiverem conhecimento, que neste 
Juízo corre em seus trâmites legais, um processo de ação penal em desfavor do acusado ALAIR JOSÉ CASTRO AGUIAR, 
brasileiro, solteiro, desempregado, nascido aos 04/08/1999, filho de Suely Santana Aguiar Dias, residente na Rua Pará, n 700, 
Setor Oeste, cidade de Paraíso do Tocantins/TO, atualmente em lugar incerto e não sabido, como incurso nas sanções do artigo 
29, caput, e no artigo 32, §2º, da Lei 9.605/98, no artigo 147, caput, por duas vezes, e no artigo 329, §2º, do Código Penal. E, o 
qual se encontra em lugar incerto e não sabido, conforme certificou o Senhor Oficial de Justiça incumbido da diligência, 
fica CITADO, o acusado em epigrafe, do inteiro teor da DENÚNCIA, bem como, INTIMADO para apresentar defesa escrita e 
querendo rol de testemunhas, no prazo de 10 (dez) dias, cuja peça deverá ser oferecida por advogado, sendo certo que fluído o 
prazo sem a apresentação da dita defesa, ser-lhe-á nomeado membro da Defensoria Pública para tal finalidade. Para 
conhecimento de todos é passado o presente edital, cuja 2º via fica afixada no local de costume. DADO E PASSADO nesta 
cidade e Comarca de Paraíso do Tocantins/TO, Estado do Tocantins, aos (14 de Setembro de 2021). (14/09/2021). Eu 
(MIKAELLY CRISTINA MONTELO SOUSA-Estagiária de Direito), que digitei e subscrevi. 
 

PEDRO AFONSO 
1ª escrivania criminal 

Editais de intimações de sentença com prazo de 30 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 30 (trinta) DIAS 
FINALIDADE: EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 30 DIAS. O Doutor Milton Lamenha de Siqueira, Juiz de Direito da Vara 
Criminal desta Comarca de Pedro Afonso, Estado do Tocantins, na forma da lei, etc. FAZ SABER a todos quantos o presente 
Edital de Intimação ou dele conhecimento tiverem, que tramita por este Juízo e Cartório Criminal a Ação Penal nº  0002167-
19.2017.8.27.2733, que a Justiça Pública, como Autora, move contra o denunciado LEANDRO FREITAS DE CASTRO , 
brasileiro, união estável, consultor agrícola, nascido aos 28/02/1990, natural de Lagoa da Confusão-TO, filho de Geraldo Gomes 
de Castro e Ivoneide Freitas da Silva, portador do RG nº 14547666 SESP/ Polícia Civil/MG e CPF nº 015.932.136- 03,  estando 
atualmente em lugar incerto e não sabido, fica por meio do presente, INTIMADO para tomar conhecimento do inteiro teor 
da SENTENÇA proferida nos autos pelo MM Juiz de Direito da Vara Criminal desta Comarca, Dr. Milton Lamenha Siqueira, com 
o seguinte teor: “(...) iante do exposto, julgo PROCEDENTE a denúncia, para condenar o acusado LEANDRO FREITAS DE 
CASTRO como incurso nas penas 129, § 9º do Código Penal, em atenção a Lei 11.340/06. PENA DEFINITIVA:  Fica assim 
estabelecida à pena definitiva em 03 (três) meses de detenção, Condeno o acusado ao pagamento das custas processuais. (...) 
DISPOSIÇÕES FINAIS: Após o trânsito em julgado desta sentença (respeitadas as modificações, em caso de provimento de 
eventual recurso):Com fulcro no artigo 336 do CPP determino que o valor da fiança seja restituído para a vítima, com a finalidade 
de reparação do dano (387, inciso IV, do Código de Processo Penal),  a) lance-se o nome do réu no rol dos culpados; b) extraia-
se a guia de execução penal e providencie a cobrança da multa e a comunicação à Justiça Eleitoral; c) procedam-se às 
comunicações previstas no Capítulo 7, Seção 16, do Provimento n.º 036/02-CGJ. P.R.I. Pedro Afonso, 14 de setembro de 2021. 
Juiz M. Lamenha de Siqueira. Para conhecimento de todos será publicado o presente edital no Diário da Justiça e no Placard do 
Fórum local. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Pedro Afonso, Estado do Tocantins, aos dezessete dias do mês de 
setembro do ano de dois mil e vinte e um (17/09/2021). Eu___, Maria Sandia Brito Campos – Servidora à disposição do TJTO, 
que o digitei e subscrevi. MILTON LAMENHA DE SIQUEIRA Juiz de Direito 
 

PORTO NACIONAL 
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. 00061219020198272737 - Justiça Pública desta Comarca - como Autora, move contra MINISTÉRIO 
PÚBLICO, KELY JOSÉ DOS SANTOS, brasileira, nascida em 14/02/1997 natural de Guaraí – TO, filha de Edilson Bernadino do 
Santos e Maires José da Silva, 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/ de 2021. Servidor(a) Iranir Tavares Cerqueira Pires, digitei o presente. 
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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. 00038711620218272737 - 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 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. 00050759520218272737 - Homicídio Qualificado - Justiça Pública desta 
Comarca – como Autora, move contra ANTONIO MARCOS DE MELO FERNANDES, brasileiro, nascido em 17/11/1976, filho de 
ANTONIO DIAS FERNANDES e JESULINA DE MELO FERNANDES, inscrito no CPF nº 91914302168 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 
 

2ª vara cível 

Editais 
EDITAL DE PRAÇA 
1ª Praça:18/10/2021 
2ª Praça:25/10/2021 
Horário:14:00horas 
Valor do débito: R$125.005,24 
Ação: Execução Fiscal 
Número: 5003239-80.2013.8.27.2737 
Requerente: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL, CPF 38155222000156 
Requerido: SUPERMERCADO POTIGUA DE SECOS E MOLHADOS LTDA 
O Dr. ELIAS RODRIGUES DOS SANTOS, MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível desta Comarca de Porto Nacional, no uso de 
suas atribuições legais e na forma da Lei etc...FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento 
tiverem que nos autos supra, a INTIMAÇÃO do executado SUPERMERCADO POTIGUA DE SECOS E MOLHADOS LTDA, 
CNPJ; 03819240000100, de que foi designado o dia 18/10/2021 ás 14:00horas, para a realização da 1ª hasta pública e 2ª 
hasta pública no dia 25/10/2021 ás 14:00horas, no átrio do Fórum local, situado no Anel Viário, setor central, Porto Nacional - 
TO, onde a Porteira dos Auditórios levará a público o pregão para a venda e arrematação por preço não inferior ao da avaliação, 
do seguinte bem penhorado do executado, a saber: 01 - (um) lote de n.° 13, da Quadra 12, do loteamento Novo 
Horizonte,situado no Município de Porto Nacional -TO, com limites e confrontações descritas na Escritura do Imóvel, 
registrada sob n° R-01-12353, no CRI local. 01 - (um) lote de n.° 14, da Quadra 12, do loteamento Novo Horizonte,situado 
no Município de Porto Nacional -TO, com limites e confrontações descritas na Escritura do Imóvel, registrada sob n° R-
01-12355, no CRI local, com limites e confrontações descritas na Escritura do Imóvel, registrada sob n° R-01-12355, no 
CRI local, avaliado em RS 30.000,00 (Trinta Mil Reais) cada um dos Lotes avaliados. E, para que ninguém possa alegar 
ignorância, mandou expedir o presente Edital que será publicado na forma da lei e afixado uma via no placard do fórum local. 
DADO E PASSADO nesta Cidade e Comarca de Porto Nacional - TO. CERTIDÃO: CERTIFICO E DOU FÉ que afixei uma via do 
presente no placar do Fórum. Juiz de Direito 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE HASTA PÚBLICA 
Prazo: 30 (trinta) dias 
Processo n.º 5003239-80.2013.8.27.2737 
Ação: Execução Fiscal 
Requerente: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL 
Requerido: SUPERMERCADO POTIGUA DE SECOS E MOLHADOS LTDA 
O Dr. ELIAS RODRIGUES DOS SANTOS, MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível desta Comarca de Porto Nacional, no uso de 
suas atribuições legais e na forma da Lei etc...FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento 
tiverem que nos autos supra, a INTIMAÇÃO do executado SUPERMERCADO POTIGUA DE SECOS E MOLHADOS LTDA, 
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CNPJ; 03819240000100, de que foi designado o dia 18/10/2021 ás 14:00horas, para a realização da 1ª hasta pública e 2ª 
hasta pública no dia 25/10/2021 ás 14:00horas, no átrio do Fórum local, situado no Anel Viário, setor central, Porto Nacional - 
TO, onde a Porteira dos Auditórios levará a público o pregão para a venda e arrematação por preço não inferior ao da avaliação, 
do seguinte bem penhorado do executado, a saber: (um) lote de n.° 13, da Quadra 12, do loteamento Novo Horizonte,situado no 
Município de Porto Nacional -TO, com limites e confrontações descritas na Escritura do Imóvel, registrada sob n° R-01-12353, no 
CRI local, R$30.000,00 (Trinta Mil Reais) 01 - (um) lote de n.° 14, da Quadra 12, do loteamento Novo Horizonte, situado no 
Município de Porto Nacional -TO, com limites e confrontações descritas na Escritura do Imóvel, registrada sob n° R-01-12355, no 
CRI local, avaliado em RS 30.000,00 (Trinta Mil Reais). E, para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o 
presente Edital que será publicado na forma da lei e afixado uma via no placard do fórum local. DADO E PASSADO nesta 
Cidade e Comarca de Porto Nacional - TO. CERTIDÃO: CERTIFICO E DOU FÉ que afixei uma via do presente no placar do 
Fórum. 
 

Central de execuções ficais 

Editais de intimações com prazo de 30 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO 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...FAZ SABER aos que o presente EDITAL DE INTIMAÇÃO virem ou dele 
tiverem conhecimento, ou a quem interessar possa, fica(m) INTIMADO(S) o(s) Executado(s): IESPEN - INSTITUTO DE ENSINO 
SUPERIOR DE PORTO NACIONAL S/A e MESSIAS DA CONCEIÇÃO AIRES DA SILVA - CPF/CNPJ Nº 06021779000108 e 
01820826104, por estar(em) atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome ciência da penhora realizada via 
Sistema SISBAJUD, recaída sobre valores em conta de sua titularidade, cuja importância é de R$ 615,35 (seiscentos e quinze 
reais e trinta e cinco centavos) na conta de titularidade de MESSIAS DA CONCEICAO AIRES DA SILVA, 
CPF: 018.208.261-04:, para, bem como, para no prazo de 05 (cinco) dias, comprovar nos autos, a cerca de eventual 
impenhorabilidade dos valores e 30 (trinta) dias,  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 ___, ABRAAO LUIZ DE SOUZA , que digitei. Porto Nacional-TO. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO 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...FAZ SABER aos que o presente EDITAL DE INTIMAÇÃO virem ou dele 
tiverem conhecimento, ou a quem interessar possa, fica(m) INTIMADO(S) o(s) Executado(s): GERCIONE RODRIGUES 
FERREIRA - CPF/CNPJ Nº 04233007176, por estar(em) atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome ciência da 
penhora realizada via Sistema SISBAJUD, recaída sobre valores em conta de sua titularidade, cuja importância é de R$ 912,49 
(novecentos e doze reais e quarenta e nove centavos)???????, para, bem como, para no prazo de 05 (cinco) dias, 
comprovar nos autos, a cerca de eventual impenhorabilidade dos valores e 30 (trinta) dias,  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 INTIMAÇÃO 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...FAZ SABER aos que o presente EDITAL DE INTIMAÇÃO virem ou dele 
tiverem conhecimento, ou a quem interessar possa, fica(m) INTIMADO(S) o(s) Executado(s): JUSCILENE DE ARAUJO SOUSA 
- CPF/CNPJ Nº 02110345179, por estar(em) atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome ciência da penhora 
realizada via Sistema SISBAJUD, recaída sobre valores em conta de sua titularidade, cuja importância é de R$ 946,44 
(novecentos e quarenta e seis reais e quarenta e quatro centavos)???????, para, bem como, para no prazo de 05 (cinco) 
dias, comprovar nos autos, a cerca de eventual impenhorabilidade dos valores e 30 (trinta) dias,  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 INTIMAÇÃO 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... FAZ SABER também aos que o presente EDITAL DE INTIMAÇÃO virem ou 
dele tiverem conhecimento, ou a quem interessar possa, fica(m) INTIMADO(S) o(s) Executado(s): MARIA IRENE GOMES 
MACIEL e M I G MACIEL - CPF/CNPJ Nº 27963543268 e 02193723000180, por estar(em) atualmente em lugar incerto e não 
sabido, para que tome ciência da penhora realizada via Sistema SISBAJUD, recaída sobre valores em conta de MARIA IRENE 
GOMES MACIEL, cuja importância é de R$ 604,66 (seiscentos e quatro reais e sessenta e seis centavos), para, bem como, 
para no prazo de 05 (cinco) dias, comprovar nos autos, a cerca de eventual impenhorabilidade dos valores e 30 (trinta) 
dias,  opor embargos  conforme estabelece o art. 16, III, da Lei 6.830/80. E para que chegue ao conhecimento de todos e 
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ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei (Art. 8º, IV da Lei 6.830/80). Eu 
___, ABRAAO LUIZ DE SOUZA , que digitei. Porto Nacional-TO. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO 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...FAZ SABER aos que o presente EDITAL DE INTIMAÇÃO virem ou dele 
tiverem conhecimento, ou a quem interessar possa, fica(m) INTIMADO(S) o(s) Executado(s): CERAMICA PAI & FILHO EIRELI, 
MATIAS WASHINGTON OLIVEIRA NEGRi, ELIANE RAIMUNDA DE OLIVEIRA NEGRI BARTOCCINI,  MARIA DO SOCORRO 
DE OLIVEIRA NEGRI RICARDO, ,  - CPF/CNPJ Nº 33307877000189, 07529287168, 33094896120, 36130354134, , por 
estar(em) atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome ciência da penhora realizada via Sistema SISBAJUD, 
recaída sobre valores em conta de titularidade de MATIAS WASHINGTON OLIVEIRA NEGRI cuja importância é de R$ 661,98 
(seiscentos e sessenta e um reais e noventa e oito centavos), ELIANE RAIMUNDA DE OLIVEIRA NEGRI BARTOCCINI 
cuja importância é de R$ 120,13 (cento e vinte reais e treze centavos),  MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA NEGRI 
RICARDO,  cuja importância é de R$ 1.206,74 (um mil duzentos e seis reais e setenta e quatro centavos), para, bem 
como, para no prazo de 05 (cinco) dias, comprovar nos autos, a cerca de eventual impenhorabilidade dos valores e 30 
(trinta) dias,  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 ___, ABRAAO LUIZ DE SOUZA , que digitei. Porto Nacional-TO. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO 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... FAZ SABER também aos que o presente EDITAL DE INTIMAÇÃO virem ou 
dele tiverem conhecimento, ou a quem interessar possa, fica(m) INTIMADO(S) o(s) Executado(s): MARIA IRENE GOMES 
MACIEL e M I G MACIEL - CPF/CNPJ Nº 27963543268 e 02193723000180, por estar(em) atualmente em lugar incerto e não 
sabido, para que tome ciência da penhora realizada via Sistema SISBAJUD, recaída sobre valores em conta de MARIA IRENE 
GOMES MACIEL, cuja importância é de R$ 604,66 (seiscentos e quatro reais e sessenta e seis centavos), para, bem como, 
para no prazo de 05 (cinco) dias, comprovar nos autos, a cerca de eventual impenhorabilidade dos valores e 30 (trinta) 
dias,  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 
___, ABRAAO LUIZ DE SOUZA , que digitei. Porto Nacional-TO. 
 

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 PEDRO WUDSON FERREIRA, CNPJ/CPF nº 
03638425606, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da Ação de 
Execução Fiscal nº 0008045-73.2018.8.27.2737 - Chave: 392354140818, que lhe move o MUNICIPIO DE PORTO NACIONAL-
TO, bem como, fica(m) também INTIMADO(S) para que tome ciência da penhora realizada via Sistema BACENJUD, recaída 
sobre valores em conta de sua titularidade, cuja importância é de R$ 2.268,27 (dois mil duzentos e sessenta e oito reais e 
vinte e sete 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 NEUZIRA LOPES DA SILVA, CNPJ/CPF nº 
80655084134, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da Ação de 
Execução Fiscal nº 0008021-45.2018.8.27.2737 - Chave: 755908843718, 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$ 47,47 (quarenta e sete reais e quarenta e sete 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 LUZIMAR RIBEIRO DE ARAÚJO, CNPJ/CPF nº 
46300325172, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da Ação de 
Execução Fiscal nº 0008656-26.2018.8.27.2737 - Chave: 428905817518, 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 
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sobre valores em conta de sua titularidade, cuja importância é de R$ 455,19 (quatrocentos e cinquenta e cinco reais e 
dezenove 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 TACIO NUNES BORGES, CNPJ/CPF nº 
00621980170, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da Ação de 
Execução Fiscal nº 0012050-41.2018.8.27.2737 - Chave: 396789159818, 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$ 1.079,50 (um mil setenta e nove reais e cinquenta 
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 LIDINALVA VIVEIROS DE OLIVEIRA, CNPJ/CPF 
nº 54674735149, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da Ação de 
Execução Fiscal nº 0009080-34.2019.8.27.2737 - Chave: 176214460819, 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$ 494,49 (quatrocentos e noventa e quatro reais e 
quarenta e nove centavos), para, caso queira, no prazo de 30 (trinta) dias para,  opor embargos  conforme estabelece o art. 16, 
III, da Lei 6.830/80. E para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o 
presente que será publicado na forma da lei (Art. 8º, IV da Lei 6.830/80). Eu _____, INGRID TAVARES PIRES, que digitei. Porto 
Nacional-TO. 
 

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

EDITAL DE CITAÇÃO - 20 (VINTE) DIAS  
AUTOR: BANCO DO BRASIL SA 
RÉU: RR RAÇÕES E BIOTECNOLOGIA LTDA 
RÉU: ROBERTO RINALDI 
RÉU: GIUSEPPE RINALDI 
RÉU: ANNA MARIA CONSIGLIO RINALDI 
O Doutor NILSON AFONSO DA SILVA, MM. Juiz de Direito em auxilio ao Juizo da 1ª Vara Cível de Guaraí, Estado do Tocantins, 
na forma da Lei, etc...CITA a requerida RR RAÇÕES E BIOTECNOLOGIA LTDA  - CNPJ: 44.919.413/0001-40, ROBERTO 
RINALDI - CPF: 00831199814,  GIUSEPPE RINALDI - CPF: 92204210897 e ANNA MARIA CONSIGLIO RINALDI - 
CPF: 07446434813 atualmente com endereço incerto e não sabido, por todo conteudo da petição da Ação de PROCEDIMENTO 
CONMUM n. 5000109-43.2007.8.27.2721, CHAVE: 101337697415, que lhe move BANCO DO BRASIL SA, para querendo, no 
prazo de 15 (quinze) dias, apresentar recurso, sob pena de serem tidos como verdadeiros os fatos articulados na inicial, nos 
termos do art. 257, II, CPC/15. Nos termos do despacho proferido no evento 8. E, para que não alegue ignorância, manda 
expedir o presente edital que será publicado na forma da Lei. Eu, DEYSE CARVALHO LEITE que digitei e subscrevi. 
 

PUBLICAÇÕES PARTICULARES 
ALVORADA 
Vara Cível 

  
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL Nº 0000986-13.2016.8.27.2702/TO 
AUTOR: BANCO DO BRASIL SA 
ADVOGADO: RAFAEL SGANZERLA DURAND (OAB SP211648) 
RÉU: ORLANDO PAULINO DA SILVA NETO 
RÉU: TIAGO PAULINO CRISPIM BAIOCCHI 
RÉU: OMAR PAULINO CRISPIM BAIOCCHI 

EDITAL Nº 3312076 
Prazo: 20 (vinte) dias 
O Doutor FABIANO GONÇALVES MARQUES, MM. Juiz de Direito da Comarca de Alvorada, Estado do Tocantins, na forma da 
Lei, etc... 
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CITA o(s) executado(s) OMAR PAULINO CRISPIM BAIOCCHI, brasileiro, solteiro, agricultor, CI/RG n. 3214980 DGP/GO, CP n. 
826.11.091-04, ORLANDO PAULINO DA SILVA NETO, brasileiro, solteiro, servidor público municipal, CNH n. 
465994729/DETRAN/GO, CPF n. 826.11.091-04 e IAGO PAULINO CRISPIM BAIOCCCHI, brasileiro, solteiro, advogado, CI/RG 
n. 3214526-2645955 - SSP/GO, CPF n. 826.163.881-20, todos com endereço incerto e não sabido, de que tramita perante esta 
Serventia Cível o processo n. 0000986-13.2016.8.27.2702, Ação: EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL que lhe 
move BANCO DO BRASIL SA, para que no prazo de 03 (três) dias úteis, efetue o pagamento da dívida (CPC, art. 829, caput), 
no valor de R$ 390.804,17 (trezentos e noventa mil, oitocentos e quatro reais e dezessete centavos), em 07/2016; INTIMANDO-
OS quanto ao prazo de 15 (quinze) dias úteis para oferecimento de EMBARGOS, contados na forma do art. 231 do NCPC, 
conforme o caso (NCPC, art. 915), e CIENTE de que: a) em caso de integral pagamento no prazo de 03 (três) dias úteis, a verba 
honorária será reduzida pela metade (NCPC, art. 827, § 1º); b) no prazo para embargos, poderá requerer o pagamento de 70% 
(setenta por cento) do débito em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros até 1% (um por cento), 
se reconhecer a dívida do exequente e comprovar o depósito de 30% (trinta por cento) do valor em execução, mais custas e 
honorários de advogado (NCPC, art. 916), sob pena de penhora de bens tantos quanto bastem para garantir a execução. Para 
hipótese de pagamento no prazo de 03 (três) dias úteis, sem oposição de embargos, ARBITRO os honorários advocatícios no 
percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, REDUZINDO-OS pela metade (NCPC, art. 827, §1º). 
E, para que não alegue ignorância, manda expedir o presente edital que será publicado na forma da Lei. Dado e passado nesta 
cidade e Comarca de Alvorada, Estado do Tocantins, aos 03/08/2021. Eu, Edivane T. Provenci Doneda, Técnica Judiciária, 
digitei e conferi. 
Documento eletrônico assinado por FABIANO GONCALVES MARQUES, 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 3312076v2 e do código CRC 1d514b5f. 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): FABIANO GONCALVES MARQUES 
Data e Hora: 3/8/2021, às 13:10:45 
 

GURUPI 
2ª Vara Cível 

  
EDITAL Nº 3481577. 

  
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 20 DIAS. 
O Doutor NILSON AFONSO DA SILVA, meritíssimo Juiz de direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Gurupi, no exercício de suas 
atribuições legais etc. Faz saber a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo e 
Escrivania do 2º Cível, processam-se os autos n.º  0021080-53.2015.8.27.2722, de Ação de Cumprimento de sentença 
requerida por WGUEUDSON DA SILVA RIBEIRO, WGLEDSON DA SILVA RIBEIRO e JULIANA LOPES DA SILVA em face 
de SÔNIA PIRES MOURÃO, JOSIMAR PACHECO DOS SANTOS, LUEMILLY PACHECO MOURA e AMARA DE SOUZA 
SANTOS, e por este meio CITA o Cônjuge JOSIAS PACHECO DOS SANTOS, inscrito no CPF sob o nº 470.669.381-
00, atualmente em lugar incerto ou não sabido, do Termo de Penhora constante do evento 186 e do Laudo de Avaliação 
constante do evento 207 LAU2, dos autos supra, para caso queira, manifestar no prazo legal. OBSERVAÇÃO: Fica a parte 
ciente que o acesso ao processo será através da Chave n.º 347141046115, no site www.tjto.jus.br, no link E-PROC. E 
para que ninguém alegue ignorância, mandou que fosse expedido o presente edital e publicado na forma da lei. Dado e passado 
nesta cidade e Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins, aos 25 dias do mês de agosto de 2021. Eu ____, Nilton de Sousa 
Figueira, Técnico Judiciário de 1ª Instância, digitei e subscrevo.  Nilson Afonso da Silva Juiz de Direito 
 

GURUPI 
2ª Vara Cível 

  
EDITAL Nº 3481866. 

  
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 20 DIAS.  
O Doutor NILSON AFONSO DA SILVA, meritíssimo Juiz de direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Gurupi, no exercício de suas 
atribuições legais etc.  Faz saber a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo e 
Escrivania do 2º Cível, processam-se os autos n.º  0021080-53.2015.8.27.2722, de Ação de Cumprimento de sentença 
requerida por WGUEUDSON DA SILVA RIBEIRO, WGLEDSON DA SILVA RIBEIRO e JULIANA LOPES DA SILVA em face 
de SÔNIA PIRES MOURÃO, JOSIMAR PACHECO DOS SANTOS, LUEMILLY PACHECO MOURA e AMARA DE SOUZA 
SANTOS, e por este meio CITA a Cônjuge MARIA JOSÉ DE SOUSA MOURA PACHECO, inscrita no CPF sob o nº 
232.051.053-20, atualmente em lugar incerto ou não sabido, do Termo de Penhora constante do evento 186 e do Laudo de 
Avaliação constante do evento 207 LAU2, dos autos supra, para caso queira, manifestar no prazo legal. OBSERVAÇÃO: Fica a 
parte ciente que o acesso ao processo será através da Chave n.º 347141046115, no site www.tjto.jus.br, no link E-PROC. 
E para que ninguém alegue ignorância, mandou que fosse expedido o presente edital e publicado na forma da lei. Dado e 
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passado nesta cidade e Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins, aos 25 dias do mês de agosto de 2021. Eu ____, Nilton de 
Sousa Figueira, Técnico Judiciário de 1ª Instância, digitei e subscrevo. Nilson Afonso da Silva Juiz de Direito 
 

SEÇÃO ADMINISTRATIVA 

PRESIDÊNCIA 
Decretos 

Decreto Judiciário Nº 464, de 17 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 no despacho nº 345, de 3 de setembro de 2021, do Presidente do Instituto de Gestão Previdenciária 
do Estado do Tocantins, exarado no Processo Administrativo IGEPREV nº 2020.04.208114R1 e Processo SEI nº 
20.0.000018550-8, 
RESOLVE: 
Art. 1º Retificar o Decreto Judiciário nº 265, de 19 de abril de 2021, publicado no Diário da Justiça nº 4943, de 19 de abril de 
2021, a fim de incorporar aos proventos da segurada, o Adicional de Qualificação no percentual de 5%, a partir de 6 de 
dezembro de 2019. 
Art. 2º Este Decreto Judiciário entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 
Presidente 

 
Decreto Judiciário Nº 465, de 17 setembro de 2021 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e de acordo 
com o art. 12, § 1º, inciso VI, do Regimento Interno desta Corte, bem como o contido no processo SEI nº 21.0.000023209-0, 
resolve nomear, a pedido e a partir da data de publicação deste ato, Gregório José de Freitas Pereira para o cargo de provimento 
em comissão de Secretário Executivo. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 
Presidente 

 
Decreto Judiciário Nº 466, de 17 de setembro de 2021 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e de acordo 
com o art. 12, § 1º, inciso VI, do Regimento Interno desta Corte, bem como o contido no processo SEI nº 19.0.000016417-0, 
resolve exonerar, a pedido e a partir de 14 de setembro de 2021, Igor Labre de Oliveira Barros do cargo de provimento em 
comissão de Assessor Jurídico de 1ª Instância, com lotação no Núcleo de Apoio às Comarcas. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 
Presidente 

 
Decreto Judiciário Nº 467, de 17 de setembro de 2021 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e de acordo 
com o art. 12, § 1º, inciso VI, do Regimento Interno desta Corte, bem como o contido no processo SEI nº 19.0.000016417-0, 
resolve nomear, a pedido e a partir da data de publicação deste ato, Vivian Martins Diedrichs para o cargo de provimento em 
comissão de Assessora Jurídica de 1ª Instância, com lotação no Núcleo de Apoio às Comarcas. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 
Presidente 

 

Decisões 

PROCESSO 21.0.000020283-2 

INTERESSADO ESMAT 

ASSUNTO Curso de Capacitação 

Decisão Nº 3826, de 17 de setembro de 2021 
Trata-se de encaminhamento de Projeto Básico, pela Escola Superior da Magistratura Tocantinense - ESMAT, com visas à 
contratação de instrutor para ministrar o Módulo VII - Recursos repetitivos no Superior Tribunal de Justiça, do 
curso PRECEDENTES JUDICIAIS: TEORIA E PRÁTICA, para magistrados e servidores do Poder Judiciário Tocantinense, no 
dia 27 de setembro de 2021, na modalidade EaD, com carga horária de 5 (cinco) horas/aula. 
Tendo em vista os fundamentos deduzidos pela Assessoria Jurídico-Administrativa da Diretoria-Geral (evento 3910843) e, 
comprovada a disponibilidade orçamentária (evento 3910562), no exercício das atribuições legais, RATIFICO A 
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INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, declarada pelo Senhor Diretor-Geral, nos termos do artigo 25, inciso II  c/c o artigo 13, inciso 
VI, ambos da Lei 8.666/93 (evento 3910972), com vistas à contratação direta do instrutor Fabiano da Rosa Tesolin, para 
ministrar o módulo em referência, no valor total de R$ 1.250,00 (um mil duzentos e cinquenta reais), conforme Proposta sob o 
evento 3869910. 
Por conseguinte, determino o encaminhamento dos autos sucessivamente à: 
1. ASPRE para publicação desta Decisão; 
2. DIFIN para emissão da Nota de Empenho respectiva, a qual substituirá o instrumento contratual, consoante artigo 62 do 
Estatuto Licitatório; 
3. CCOMPRAS para envio da NE ao aludido Instrutor. 
Concomitante, à DEESMAT para ciência e acompanhamento. 
Cumpra-se. 

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 
Presidente 

 

PROCESSO 21.0.000020281-6 

INTERESSADO ESMAT 

ASSUNTO   

Decisão Nº 3823, de 17 de setembro de 2021 
Trata-se de Projeto Básico da Escola Superior da Magistratura Tocantinense que tem como objetivo a contratação 
do professor Paulo Mendes de Oliveira, para ministrar o  Módulo V do curso - RESP E RE NO ATUAL SISTEMA DE 
PRECEDENTES: O PROBLEMA DA ZONA DE PENUMBRA ENTRE CORTES SUPREMAS, para magistrados e servidores, a 
ser realizado na modalidade EAD no dia 20 de setembro de 2021. 
Tendo em vista os fundamentos deduzidos pela Assessoria Jurídico-Administrativa da Diretoria-Geral (evento 3910790) e, 
comprovada a disponibilidade orçamentária (evento 3910303), no exercício das atribuições legais, RATIFICO A 
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, declarada pelo Senhor Diretor-Geral, nos termos do artigo 25, inciso II  c/c o artigo 13, inciso 
VI, ambos da Lei 8.666/93 (evento 3910794), com vistas à contratação direta do instrutor Paulo Mendes de Oliveira, para 
ministrar o Módulo V do curso - RESP E RE NO ATUAL SISTEMA DE PRECEDENTES: O PROBLEMA DA ZONA DE 
PENUMBRA ENTRE CORTES SUPREMAS, para magistrados e servidores, a ser realizado na modalidade EAD no dia 20 de 
setembro de 2021, mediante INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, no valor total de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos 
reais), consoante Proposta acostada ao evento 3862394. 
Encaminhem-se os autos sucessivamente à: 
1. ASPRE para publicação desta decisão; 
2. DIFIN para emissão da Nota de Empenho respectiva, a qual substituirá o instrumento contratual, consoante disposição do 
artigo 62 do Estatuto Licitatório; 
3. CCOMPRAS para envio da NE à contratada aludida. 
Concomitante, à DEESMAT para ciência e acompanhamento. 
Cumpra-se. 
  

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 
Presidente 

 

COMITÊ ESTADUAL DE SAÚDE 
Portarias 

Portaria Nº 2056/2021 - PRESIDÊNCIA/CEMAS, de 26 de agosto de 2021 
Dispõe sobre o Regimento Interno do Comitê Estadual de Saúde do Estado do Tocantins. 

  
O COMITÊ ESTADUAL DE SAÚDE DO ESTADO DO TOCANITNS, por seus membros devidamente constituídos por meio de 
Portaria, no uso de suas atribuições legais e regimentais, 
RESOLVE: 
Art. 1º Dispor e aprovar sobre seu regimento interno o qual regula a competência e o funcionamento do Comitê Estadual de 
Saúde do Estado do Tocantins – anteriormente denominado como Comitê Executivo para Monitoramento das Ações de Saúde 
do Estado do Tocantins – CEMAS-TO, conforme preconiza os termos das Resoluções nº 107, de 06 de abril de 2010, e nº 238, 
de 6 de setembro de 2016 e nº 388, de 13 de abril de 2021, do Conselho Nacional de Justiça – CNJ. 
CAPÍTULO I 
DA CARACTERIZAÇÃO E DO OBJETIVO 
Art. 2º Conforme estabelecido no artigo 1º Resolução do CNJ nº 388, de 13 de abril de 2021, o Comitê Executivo de 
Monitoramento das Ações de Saúde do Estado do Tocantins (CEMAS-TO) passa a se chamar “Comitê Estadual de Saúde do 
Estado do Tocantins”, e regulamentado pelo artigo 1º da Portaria nº 1619/2021 – PRESIDÊNCIA/ASPRE, de 02 de julho de 
2021. 
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Art. 3º O Comitê Estadual de Saúde do Estado do Tocantins é um órgão colegiado, multidisciplinar e deliberativo, com sede e 
foro na cidade de Palmas, capital do Estado do Tocantins, com o objetivo de propor medidas concretas, administrativas, práticas 
e/ou normativas nas ações de saúde pública e suplementar, visando a racionalização da judicialização. 

CAPÍTULO II 
 DAS COMPETÊNCIAS 
Art. 4º Para a consecução de suas finalidades, anteriormente denominado como Comitê Executivo para Monitoramento das 
Ações de Saúde do Estado do Tocantins – CEMAS-TO, compete ao Comitê Estadual de Saúde do Estado do Tocantins: 

1. Colocar em operacionalização as matérias de competências do Fórum Nacional da Saúde e/ou avaliar e propor outras 
medidas consideradas pertinentes ao cumprimento do objetivo do Fórum Nacional da Saúde; 

2. Monitorar o cumprimento das medidas deliberadas neste Comitê; 
3. Monitorar o cumprimento das decisões judiciais que envolvam a saúde pública e suplementar. 
4. Monitoramento das ações judiciais que envolvam os sistemas de saúde pública e suplementar propondo medidas 

voltadas à: 

1. otimização de rotinas processuais; 
2. organização e estruturação de unidades judiciárias especializadas; 
3. prevenção de conflitos judiciais; e 
4. definição de estratégias em matérias de direito sanitário. 

   V. Auxiliar o tribunal da esfera federativa que detiver a competência da coordenação do Comitê no aprimoramento, expansão e 
necessidades do Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário (NatJus), constituído de profissionais da saúde, responsáveis por 
elaborar notas técnicas baseadas em evidências cientificas de eficácia, acurácia, efetividade e segurança, devendo ainda: 

1. viabilizar e auxiliar nos Termos de Cooperação Técnica para o funcionamento dos NatJus locais para subsidiar os 
Magistrados, representantes do Ministério Público e Defensoria Pública em exercício no Estado. 

6. Atuar como elo de diálogo interinstitucional, com o escopo de acompanhar e contribuir com ações atinentes a demandas 
de saúde pública e suplementar; bem como a articulação e ação entre os diversos poderes, autoridades de saúde e 
órgãos das três esferas de governo, entidades não governamentais, representações de classes, comunidade científica e 
sociedade civil organizada que visem a melhoria do serviço de saúde prestado no Estado do Tocantins; 

7. Propor ao tribunal da esfera federativa que detiver a competência da coordenação do Comitê a celebração de convênios, 
termos aditivos ou outros instrumentos similares que visem a otimização do serviço de saúde prestado no Estado do 
Tocantins; 

8. Propor e incentivar a realização de seminários e outros eventos para o estudo e desenvolvimento de soluções práticas 
voltadas para a superação das questões relacionados aos objetivos do Comitê, NatJus e Políticas Públicas em Saúde; 

9. Deliberar e monitorar o cumprimento das seguintes matérias e medidas, propondo os encaminhamentos que julgar 
pertinentes: 

1. Elaboração do seu Regimento Interno, mediante deliberação de 2/3 dos membros com direito a voto, tudo a ser 
submetido à aprovação da presidência tribunal da esfera federativa que detiver a competência da coordenação do 
Comitê; 

2. Tratamento a ser dado aos assuntos que lhe forem submetidos, podendo editar recomendações, as quais serão 
encaminhadas ao Ministério Público, a Defensoria Pública, ao Conselho Estadual de Saúde e demais órgãos e entidades 
que tenham relação temática com o assunto, para adoção de medidas que entenderem cabíveis; 

3. Apresentação de propostas para implementação e regulamentação de políticas públicas de saúde, inclusive emitindo 
recomendações; 

4. Realização de estudos, pesquisas, campanhas, debates e outras ações que objetivem articular e mobilizar a sociedade e 
o poder público em matérias afetas às suas competências; 

5. Acompanhamento de normas voltadas à regulamentação e implementação das políticas de saúde; 
6. Levantamento de informações e criação de banco de dados para subsidiar suas ações; e 
7. Constituição de: 

1. Comissões temáticas para análise de tema específico, podendo ser compostas por integrantes do Comitê e/ou por 
convidados indicados; e 

2. Comitês regionais, cabendo ao Comitê Estadual fixar sua competência e composição; e 
3. Implantação de NatJus, observado a oportunidade e a conveniência. 

Parágrafo único. Aplica-se ao Comitê Estadual de Saúde do Estado do Tocantins, naquilo que lhe competir, as mesmas 
atribuições cometidas ao Fórum Nacional de Saúde, nos termos do art. 2º da Resolução no 107/2010. 
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CAPÍTULO III 
DA COMPOSIÇÃO E MANDATO, DAS ATRIBUIÇÕES E DAS RESPONSABILIDADES DOS MEMBROS 

Seção I 
Da composição e do mandato 

Art. 5º O Comitê Estadual de Saúde do Estado do Tocantins terá composição formada por representantes do sistema de justiça, 
do sistema de saúde, de órgãos executivos, comunitários e acadêmicos, contendo, idealmente, os seguintes integrantes: 

1. magistrados indicados pelo Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins; 
2. magistrados indicados pelo Presidente do Tribunal Regional Federal do Estado do Tocantins – TRF1; 
3. 1 (um) profissional de saúde integrante do NatJus, indicado pelo magistrado que o coordena; 
4. 1 (um) membro indicado pelo Ministério da Saúde; 
5. 1 (um) membro indicado pela Advocacia-Geral da União; 
6. 1 (um) membro indicado pela Secretaria de Estado de Saúde do Estado do Tocantins; 
7. 1 (um) Procurador do Estado indicado pelo Procurador-Geral do Estado; 
8. 1 (um) membro indicado pela Secretaria Municipal de Saúde da capital do Estado do Tocantins; 
9. 1 (um) membro indicado pela Secretaria Municipal de Saúde do interior representando a macro-região norte do Estado 

do Tocantins; 
10. 1 (um) membro indicado pela Secretaria Municipal de Saúde do interior representando a macro-região centro-sul do 

Estado do Tocantins; 
11. 1 (um) Procurador do Município indicado pelo Procurador-Geral Municipal da capital do Estado do Tocantins; 
12. 1 (um) membro indicado pelo Conselho Estadual de Secretários Municipais de Saúde (COSEMS); 
13. 1 (um) membro indicado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa); 
14. 1 (um) membro indicado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS); 
15. 1 (um) membro do Ministério Público Estadual do Tocantins indicado pelo Procurador-Geral de Justiça; 
16. 1 (um) Procurador da República indicado pelo Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado do Tocantins; 
17. 1 (um) Defensor Público indicado pelo Defensor Público-Geral do Estado do Tocantins; 
18. 1 (um) Defensor Público da União indicado pelo Defensor Público-Geral da União; 
19. 1 (um) advogado indicado pelo Presidente da Ordem dos Advogados do Brasil do Estado do Tocantins; 
20. 1 (um) membro indicado pelo Conselho Estadual do Estado do Tocantins, como representante dos usuários do Sistema 

Público de Saúde - CES; 
21. 1 (um) membro indicado pelo Sistema de Saúde Suplementar;   
22. 1 (um) membro indicado pelo Procon, como representante dos usuários da saúde suplementar; 
23. 1 (um) membro indicado pelo Ministério Público de Defesa da Saúde - AMPASA; 
24.  1 (um) Conselheiro indicado pelo Tribunal de Contas do Estado do Tocantins - TCE; 
25. 1 (um) membro indicado pelo Conselho Regional de Medicina - CRM; 
26. 1 (um) membro indicado pelo Conselho Municipal de Saúde de Palmas – CMS-PALMAS; 
27. 1 (um) membro indicado pelo Conselho Regional de Enfermagem do Tocantins - COREN; 
28. 1 (um) pesquisador(a) em saúde pública indicado(a) pela Universidade Estadual do Tocantins - UNITINS; e 
29. 1 (um) membro indicado pelo Núcleo de Estudo da Saúde do Tocantins pela Universidade Federal do Tocantins - UFT. 

§1° Sempre que possível será designado um suplente para cada indicação de titular feita. 
§ 2º Poderá o coordenador do Comitê convidar ou autorizar a participação de colaboradores não mencionados nos incisos acima, 
visando o alcance das competências previstas no art. 4º, observado o disposto no § 3º, do art. 10 deste Regimento. 
Parágrafo único. A composição efetiva ficará a cargo deste Comitê Estadual, mediante interlocução do Tribunal de Justiça e 
Tribunal Regional Federal da 1ª Região com outros órgãos, visando à indicação de representantes. 
Art. 6º As indicações aludidas nos incisos I e II do caput do art. 5º deverão recair, preferencialmente, em magistrados que 
exerçam jurisdição em matéria de saúde pública ou suplementar ou que tenham destacado saber jurídico na área da saúde e, 
em relação aos demais integrantes, que tenham destacado saber jurídico na área da saúde. 
§ 1º O magistrado indicado para o Comitê Estadual de Saúde terá mandato de dois anos, prorrogável por igual período, mediante 
recondução, a critério do Presidente do respectivo tribunal. 
§ 2º Compete à Presidência dos tribunais comunicarem à coordenação do Comitê local e ao CNJ o nome de seus 
representantes, designados por portaria. 
§ 3º Outras entidades ou órgãos poderão passar a integrar o Comitê Estadual de Saúde do Estado do Tocantins, desde que 
tenham finalidade/função afim às atividades do Comitê, mediante voto favorável de 2/3 dos membros com direito a voto. 
Art. 7º A coordenação e a vice-coordenação do Comitê Estadual de Saúde serão bienais e alternadas entre as justiças estadual 
e federal, conforme preconiza o art. 5º da Resolução nº 388, de 13 de abril de 2021. 
Parágrafo único. O critério de alternância da coordenação poderá ser relevado por acordo entre os tribunais, prorrogando-se o 
mandato do tribunal em exercício, com ciência ao CNJ. 

Seção II 
Das atribuições da Coordenação do Comitê 

Art. 8º Compete ao coordenador do Comitê Estadual de Saúde do Estado do Tocantins e, na sua ausência, ao vice-coordenador: 
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1. Representar oficialmente o Comitê ou delegar tal representação a outro membro quando necessário; 
2. Convocar e conduzir as reuniões, bem como a organização, a instalação e o funcionamento de suas atividades, auxiliado 

por um servidor indicado pela unidade federativa que detiver a coordenação do Comitê; 
3. Registrar e divulgar as deliberações e outros atos dignos de anotações ocorridos nas reuniões do colegiado; 
4. Comunicar e disseminar informações e as ações desenvolvidas pelo Comitê às instituições e aos diversos segmentos da 

sociedade; 
5. Elaborar, anualmente, o calendário de reuniões para apreciação e aprovação do Comitê; 
6. Designar o secretário do Comitê; 
7. Ser coordenador e supervisionar as ações dos Núcleos de Apoio Técnico do Judiciário - NatJus existentes no Estado do 

Tocantins (Estadual e Municipais); 
8. Autorizar previamente a participação de convidados e interessados nas reuniões do Comitê, das comissões temáticas e 

das comissões regionais; 
9. Designar os membros das Comissões Temáticas e/ou Regionais que lhe compete na forma dos arts. 12 e 13 deste 

Regimento; 
10. Decidir os casos omissos. 

Seção III 
Das responsabilidades dos membros: 

Art. 9º São responsabilidades dos membros do Comitê Estadual de Saúde do Estado do Tocantins: 

1. Participar das reuniões e votar as matérias em deliberação; 
2. Sugerir, apreciar e deliberar sobre os assuntos em pauta; 
3. Representar o Comitê, quando indicado, nos atos que se fizerem necessário; 
4. Cumprir o regimento interno e buscar cumprimento e a divulgação das deliberações emanadas pelo comitê; 
5. Sugerir temas para a pauta e a participação de convidados às reuniões; 
6. Compartilhar informações e conhecimentos que contribuam para o alcance dos objetivos propostos pelo comitê. 

Parágrafo único. O membro do Comitê que deixar de participar de três reuniões consecutivas, sem a devida justificativa, ou de 
seis reuniões no período de um ano, sem efetiva substituição pelo suplente, com ou sem a devida justificativa, poderá ser 
excluído do Comitê Estadual de Saúde do Estado do Tocantins mediante requisição da Coordenação, que solicitará sua 
substituição à instituição competente que o indicou. 

CAPÍTULO IV 
DA ORGANIZAÇÃO DAS REUNIÕES, DO VOTO E DAS COMISSÕES 

Seção I 
Da organização das reuniões 

Art. 10.  As reuniões ordinárias do Comitê Estadual de Saúde do Estado do Tocantins serão realizadas, no mínimo, a cada 30 
dias, conforme calendário pré-definido, ou de forma extraordinária nos termos do § 4º deste artigo, preferencialmente por sistema 
de videoconferência e/ou presencial quando for possível realizar nessa modalidade, em local a ser disponibilizado pelo Tribunal 
de Justiça ou Justiça Federal integrantes do Comitê. 
§ 1º As reuniões serão conduzidas pelo coordenador do Comitê ou por quem o representar, com indicação precisa dos assuntos 
que devam ser objeto de discussão e deliberação. 
§ 2º Poderão ser convocadas reuniões extraordinárias, observada a antecedência mínima de 48 horas, com justificativa da 
urgência. 
§ 3º Será admitida a participação de convidados e interessados nas reuniões do Comitê, das comissões temáticas e das 
comissões regionais que vier a constituir, sem direito a voto, mediante autorização prévia da coordenação do respectivo 
colegiado. A participação deve ser pontual, sendo a escolha em razão do cargo, conhecimento técnico ou possíveis contribuições 
que possam, por ocasião, o cumprimento das deliberações do Comitê sobre as situações que se apresentarem. 
§ 4º Cada sessão ensejará a lavratura de uma memória de reunião ou ata, resumindo os debates e as propostas apresentadas, a 
qual deverá ser submetida aos membros presentes na reunião para aprovação. 
§ 5º Todo membro do Comitê pode apresentar propostas para medidas, normas e debates, as quais deverão ser submetidas ao 
colegiado para aprovação e posterior desenvolvimento do projeto pelo comitê. 
§ 6º Nas reuniões ordinárias somente poderá haver deliberação sobre matérias constantes da pauta, que será remetida 
juntamente com o convite, ressalvada a hipótese de surgimento de tema extrapauta. 
§ 7º Os assuntos e matérias retiradas de pautas na forma do parágrafo anterior deverão ser, preferencialmente, incluídas na 
reunião subsequente. 
§ 8º Os projetos a serem desenvolvidos pelo Comitê serão distribuídos aos membros por relatoria, dando-se preferência ao autor 
da proposta aprovada. 
Parágrafo único. As memórias das reuniões ou atas deverão ser disponibilizadas via eletrônica para os membros, e divulgadas 
publicamente no site do Tribunal de Justiça e na Seção Judiciária do Tocantins – TRF1. 

Seção II 
Dos votos: 
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Art. 11.  Para fins de deliberação deste comitê, considerar-se-ão os votos de todos os participantes do artigo 5º deste regimento, 
salvo quando houver mais de um componente da mesma categoria, hipótese que será contabilizado apenas um voto. 
§ 1º A votação dos integrantes do Comitê deverá ocorrer durante a reunião ordinária ou extraordinária, seja por videoconferência 
ou presencialmente. 
§ 2º O quórum de instalação da reunião deverá ser de 1/4 dos membros com direito a voto.     
§ 3º A aprovação das deliberações durante a reunião ordinária ou extraordinária, será suficientemente a maioria simples dos 
membros presentes com direito a voto. 
§ 4º Nos casos em que a entidade que integra o Comitê tiver indicado suplente, este não terá direito ao voto, salvo nos casos de 
ausência do membro titular na reunião. 
§ 5º Nos casos de empate, caberá ao coordenador ou por quem o representar decidir o voto de minerva. 
§ 6º Não existe voto por procuração. 
§ 7º Convidado e/ou colaborador do Comitê Estadual não terá direito ao voto. 

Seção III 
Das Comissões 

Art. 12. Por deliberação do plenário do Comitê Estadual de Saúde do Estado do Tocantins, poderá ser instituída Comissão 
Temática para a elaboração de estudo, levantamento e apresentação de medidas concretas e/ou normativas sobre determinado 
tema; 
§ 1º Poderão compor as Comissões Temáticas outros representantes das instituições que compõem o Comitê Estadual de 
Saúde do Estado do Tocantins, além de especialistas, pesquisadores e outros colaboradores convidados. 
§ 2º O relator da Comissão Temática será escolhido dentre os seus integrantes. 
Art. 13. Por deliberação do plenário do Comitê Estadual de Saúde do Estado do Tocantins, poderão ser instituídos Comitês 
Regionais para coordenar, atuar na interlocução com o Comitê Estadual, promover reuniões, fazer levantamento das dificuldades 
encontradas nas regiões em que coordenam, para monitorar, avaliar e divulgar os resultados alcançados. 

CAPÍTULO IV 
DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 14. O regimento interno somente poderá ser alterado mediante aprovação da maioria qualificada de 2/3 dos membros com 
direito a voto, em reunião convocada especificamente para essa finalidade. 
Art. 15.  Os casos omissos e as dúvidas, não previstos por este Regimento, serão dirimidos pelo colegiado do Comitê Estadual 
de Saúde do Tocantins ou, em caso de urgência, pela Coordenação, ad referendum do colegiado, por decisão da maioria de 2/3 
dos membros com direito a voto. 
Art. 16. As memórias da reunião ou as atas, bem como demais documentos produzidos nos trabalhos do comitê serão 
encaminhados para cada membro por meios eletrônicos, ficando na responsabilidade de cada entidade o seu arquivamento. 
Art. 17.  O presente Regimento Interno terá vigência e se aplica em todos os seus termos no que dispõem sobre a constituição, 
as atribuições e o funcionamento do Comitê Estadual de Saúde do Estado do Tocantins, salvo disposições em contrário 
estabelecidas pelo CNJ. 
Art. 18. Este Regimento entrará em vigor na data de sua aprovação. 
  
Publique-se. Cumpra-se. 
  

Milene de Carvalho Henrique 
Juíza de Direito/Coordenadora do Comitê Estadual de Saúde do Estado do Tocantins 

  
Fabrício Roriz Bressan 

Juiz Federal/Vice-Coordenador do Comitê Estadual de Saúde do Estado do Tocantins 
 

DIRETORIA GERAL 
Portarias 

Portaria Nº 2213/2021 - PRESIDÊNCIA/DIGER, de 16 de setembro de 2021 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 59 da Resolução nº 
17/09/TJTO, c/c Decreto Judiciário nº 99/2013, publicado no DJ nº 3045, de 7 de Fevereiro de 2013, da Presidência do Tribunal 
de Justiça; 
CONSIDERANDO o contido nos Autos Administrativos SEI nº 21.0.000016231-8 ; 
CONSIDERANDO o disposto na Instrução Normativa Nº 7 - TJTO, que dispõe sobre a gestão patrimonial no âmbito do Poder 
Judiciário do Estado do Tocantins, resolve: 
Art. 1º. Criar Comissão de recebimento dos bens constantes na nota fiscal nº 1752; 
Art. 2º. Designar os servidores abaixo relacionados para, sem prejuízo de suas atribuições, comporem a Comissão 
supramencionada, sob a presidência do primeiro: 
I - Joana D'arc Batista Silva - matrícula nº 263644; 
II - Vinícius Fernandes Barboza - matrícula nº 352403; 
III - Lily Sany Silva Leite - matrícula nº 352549. 
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Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Jonas Demostene Ramos 
 Diretor Geral 

 
Portaria Nº 2188/2021 - PRESIDÊNCIA/DIGER/DIADM/DCC, de 15 de setembro de 2021 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais, 
CONSIDERANDO o disposto no art. 67, §§ 1º e 2º da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993; 
CONSIDERANDO a necessidade de acompanhar e monitorar a execução de contratos celebrados entre o Tribunal de Justiça 
Tocantinense e fornecedores de bens e/ou serviços; 
CONSIDERANDO, ainda, o contrato nº 242/2021, referente ao Processo Administrativo 21.0.000020825-3, celebrado por este 
Tribunal de Justiça e a empresa Pottencial Veículos Especiais e Equipamentos de Segurança - EIRELI, que tem por objeto a 
aquisição de veículos zero quilômetro, para atender as demandas do Poder Judiciário do Estado do Tocantins. 
RESOLVE: 
Art. 1º. Designar o servidor Jhonne Araújo  de Miranda, matrícula 204861, como gestor do contrato nº 242/2021, e o servidor 
Acácio Lopes Lima, matrícula 185243, como substituto, para, nos termos do “caput” do artigo 67 da Lei nº. 8.666/93, conhecerem 
as obrigações mútuas previstas no instrumento contratual, acompanhar e fiscalizar até a sua completa execução. 
Parágrafo único – Verificada a ocorrência de falta ou defeito na execução do contrato, o gestor notificará a contratada para 
regularização do apontamento, caso em que, não sendo atendido ou justificado, no prazo estabelecido, deverá informar à 
autoridade competente sobre o ocorrido, para fins de aplicação de penalidades. 
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Jonas Demostene Ramos 
 Diretor Geral 

 
Portaria Nº 2189/2021 - PRESIDÊNCIA/DIGER/DIADM/DCC, de 15 de setembro de 2021 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais, 
CONSIDERANDO o que determina o artigo 73 da Lei nº. 8.666, de 21 de junho de 1993; 
CONSIDERANDO o disposto na Instrução Normativa nº 7/2021- PRESIDENCIA/ASPRE - TJTO, que dispõe acerca das normas 
de administração de bens permanentes móveis e imóveis do Poder Judiciário do Estado do Tocantins; 
RESOLVE: 
Art. 1º. Criar Comissão para recebimento provisório e definitivo dos bens de que trata o contrato nº 242/2021, referente ao 
Processo Administrativo 21.0.000020825-3, celebrado por este Tribunal de Justiça e a empresa Pottencial Veículos Especiais e 
Equipamentos de Segurança - EIRELI, que tem por objeto a aquisição de veículos zero quilômetro, para atender as demandas 
do Poder Judiciário do Estado do Tocantins. 
Art. 2º. Designar os servidores abaixo relacionados para, sem prejuízo de suas atribuições, comporem a Comissão 
supramencionada, sob a presidência do primeiro: 

LOTAÇÃO MEMBROS MATRÍCULA 

DIADM / SETRAN Jhonne Araújo  de Miranda 204861 

DIADM / SETRAN Acácio Lopes Lima 185243 

DIADM / DPATR  Moredson Mendenha de Abreu Almas 352416 

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

Jonas Demostene Ramos 
 Diretor Geral 

 
Portaria Nº 2175/2021 - PRESIDÊNCIA/DIGER/DIADM/DCC, de 13 de setembro de 2021 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais, 
CONSIDERANDO o disposto no art. 67, §§ 1º e 2º da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993; 
CONSIDERANDO a necessidade de acompanhar e monitorar a execução de contratos celebrados entre o Tribunal de Justiça 
Tocantinense e fornecedores de bens e/ou serviços; 
CONSIDERANDO, ainda, o contrato nº 240/2021, referente ao Processo Administrativo 21.0.000016187-7, celebrado por este 
Tribunal de Justiça e a empresa Ferpam Comércio de Ferramentas Parafusos e Máquinas - Ltda, que tem por objeto a 
contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para montagem de equipamento energia fotovoltaica ON-
GRID, com o objetivo de atender as demandas do Poder Judiciário do Estado do Tocantins. 
RESOLVE: 
Art. 1º. Designar o servidor Edward Afonso Kneipp, matrícula 352793, como gestor do contrato nº 240/2021, e o servidor 
Sebastião de Oliveira Camilo, matrícula 360511, como substituto, para, nos termos do “caput” do artigo 67 da Lei nº. 8.666/93, 
conhecerem as obrigações mútuas previstas no instrumento contratual, acompanhar e fiscalizar até a sua completa execução. 
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Parágrafo único – Verificada a ocorrência de falta ou defeito na execução do contrato, o gestor notificará a contratada para 
regularização do apontamento, caso em que, não sendo atendido ou justificado, no prazo estabelecido, deverá informar à 
autoridade competente sobre o ocorrido, para fins de aplicação das penalidades. 
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Jonas Demostene Ramos 
 Diretor Geral 

 
Portaria Nº 2217/2021 - PRESIDÊNCIA/DIGER, de 16 de setembro de 2021 
O DIRETOR-GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 59 da Resolução nº 
17/2009/TJTO, c/c Decreto Judiciário nº 99/2013, publicado no DJ nº 3045, de 7 de Fevereiro de 2013; 
CONSIDERANDO o contido nos autos SEI nº 21.0.000020509-2, resolve: 
Art. 1º Ficam designados os servidores Roger Freitas Nascimento, matrícula 352629, Rogério Lopes da Conceição, matrícula 
185929, Karen Cristina de Melo e Barros, matrícula nº 353094, Acácio Lopes Lima, matrícula nº 185243 e Iuri Divino 
Pedreira Neves, matrícula 358234, para, sob a Presidência do primeiro, comporem a Comissão Especial de Avaliação de 
Correção dos Valores da Indenização de Transportes - IT, conforme determina o art. 28 da Lei Estadual 2.409/2010 c/c o art. 
3º da Resolução nº 6/2011. 
Art. 2º A referida comissão terá o prazo de 30 (trinta) dias para a conclusão dos trabalhos e apresentação de Relatório Técnico. 
Art. 3º Esta Portaria entrará em vigor na data da sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Jonas Demostene Ramos 
 Diretor Geral 

 

DIRETORIA ADMINISTRATIVA 
DIVISÃO DE LICITAÇÃO, CONTRATOS E CONVÊNIOS 

Apostilas 
EXTRATO DO SEGUNDO TERMO DE APOSTILAMENTO 
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 212/2017 
PROCESSO 17.0.000027058-0 
CREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CREDENCIADA: Maria dos Remedios Brito Viana 
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 212/2017, firmado entre o 
Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins e Maria dos Remédios Brito Viana, em virtude da solicitação da Credenciada evento 
3908632, e Informação GGEM nº 30804/2021 evento 3908633, quanto à mudança da cidade e comarca que compõem o Núcleo 
Regional de Atendimento Multidisciplinar de Tocantinópolis para prestação de serviços na especialidade de psicologia: 
De: Núcleo Regional de Atendimento Multidisciplinar de Tocantinópolis, Comarca de Augustinópolis e Cidade de Augustinópolis; 
Para: Núcleo Regional de Atendimento Multidisciplinar de Tocantinópolis, Comarca de Itaguatins e Cidade de Itaguatins. 
O presente Termo de Apostilamento vincula-se, em sua integralidade, ao Termo de Credenciamento nº 212/2017, aos Autos 
Administrativos 17.0.000027058-0, bem como às disposições da Lei nº. 8.666/93 e suas alterações posteriores, ao Edital de 
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: 17 de setembro de 2021. 
 
EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO 
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 39/2020 
PROCESSO 20.0.000002601-9 
CREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CREDENCIADA: Valdeane Oliveira Alves 
OBJETO DO TERMO DE APOSTILAMENTO: 
I - Fica alterado, com fulcro no § 8º do artigo 65 da Lei nº 8.666/93, o Termo de Credenciamento nº 39/2020, firmado entre o Tribunal de 
Justiça do Estado do Tocantins e Valdeane Oliveira Alves, em virtude da solicitação da Credenciada evento 3908641, e Informação GGEM 
nº 30806/2021 evento 3908642, quanto à mudança da cidade que compõe o Núcleo Regional de Atendimento Multidisciplinar de 
Tocantinópolis para prestação de serviços na especialidade de pedagogia: 
De: Núcleo Regional de Atendimento Multidisciplinar de Tocantinópolis, Comarca de Itaguatins e Cidade de Itaguatins; 
Para: Núcleo Regional de Atendimento Multidisciplinar de Tocantinópolis, Comarca de Itaguatins e Cidade de Sítio Novo. 
O presente Termo de Apostilamento vincula-se, em sua integralidade, ao Termo de Credenciamento nº 39/2020, aos Autos Administrativos 
20.0.000002601-9, bem como às disposições da Lei nº. 8.666/93 e suas alterações posteriores, ao Edital de 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: 17 de setembro de 2021. 
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Extratos de contratos 
EXTRATO DE CONTRATO 
PREGÃO ELETRÔNICO - SRP Nº 37/2021 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 87/2021 
 PROCESSO 21.0.000020370-7 
CONTRATO Nº 237/2021 
CONTRATANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CONTRATADA: Macro Produtos e Serviços – Ltda 
OBJETO: Aquisição de materiais de expediente com objetivo de atender as demandas do Poder Judiciário do Estado do 
Tocantins. 
VALOR: O valor total do presente Instrumento é de R$ 52.484,40 (cinquenta e dois mil quatrocentos e oitenta e quatro reais e 
quarenta centavos), compreendendo todas as despesas e custos diretos e indiretos necessários à perfeita execução deste 
Contrato. 
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 materiais. 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
UNIDADE GESTORA: 050100 - Tribunal de Justiça 
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 05010.02.061.1145.2205 
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.30 
FONTE DE RECURSOS: 0100 
DATA DA ASSINATURA: 16 de setembro de 2021. 
 

Extratos de termos aditivos 
EXTRATO DE TERMO ADITIVO 
QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 155/2017 
PROCESSO 17.0.000026671-0 
CONTRATANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CONTRATADA: Oracle do Brasil Sistemas – Ltda 
OBJETO DO TERMO ADITIVO: O presente Instrumento tem por objeto a prorrogação da vigência do Contrato nº 155/2017, por 
mais 12 (doze) meses, ou seja, pelo período de 31/10/2021 a 30/10/2022, perfazendo um total de 60 (sessenta) meses. 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
UNIDADE GESTORA: 060100 - Funjuris 
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 06010.02.126.1145.4231 
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.40 
FONTE DE RECURSOS: 0240 
DATA DA ASSINATURA: 16 de setembro de 2021. 
 

Extratos das atas de registro de preços 
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 142/2021 
PROCESSO ADMINISTRATIVO 21.0.000009131-3 
PREGÃO ELETRÔNICO – SRP Nº 43/2021 
ORGÃO GERENCIADOR: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
FORNECEDOR REGISTRADO: Andréia Rháissa Dias Oliveira Silva 
OBJETO: Registro de preços visando à aquisição futura de bens permanentes (forno microondas), objetivo de atender as 
demandas do Poder Judiciário do Estado do Tocantins. 
VIGÊNCIA: A Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses, contados a partir da publicação do extrato no Diário 
da Justiça Eletrônico - DJE. 
DATA DA ASSINATURA: 16 de setembro de 2021. 
 

Extratos 
EXTRATO DE TERMO DE DOAÇÃO 
TERMO DE DOAÇÃO Nº 18/2021 
PROCESSO: 21.0.000015649-0 
DOADOR: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins. 
DONATÁRIA Secretaria de Educação, Juventude e Esportes do Estado do Tocantins 
OBJETO: Doação de bens em conformidade com a Instrução Normativa 7/2021, o artigo 17, inciso II, alínea "a'", da Lei nº 
8.666/93. 
DATA DA ASSINATURA: 17 de setembro de 2021. 
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EXTRATO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO 
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 391/2021 
PROCESSO 21.0.000021914-0 
CREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CREDENCIADO: Tiago Costa Rodrigues 
OBJETO: Constitui objeto do presente Termo o credenciamento de pessoa física, para prestação de serviços como antropólogo, 
destinados a atender às demandas do Poder Judiciário do Estado do Tocantins nas seguintes etnias: Karajá, Apinajé, Khaó, 
Krahó-Kanela, Canelas do Tocantins, Xerente, Javaé, Karajá Xambioá e Ava-Canoeiro. 
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: 06010.02.122.1145.4204 
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.36 
FONTE DE RECURSOS: 0240 
DATA DA ASSINATURA: 17 de setembro de 2021. 
 

DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS 
Portarias 

PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 601/2021, de 16 de setembro de 2021 
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE DIANÓPOLIS, ESTADO DO TOCANTINS, no uso das atribuições que lhe conferem 
o art. 80 da Lei Complementar Estadual nº 10, de 11 de janeiro de 1996, bem como, o art. 10, da Portaria nº 2.093, de 1º de 
outubro de 2018 que dispõe sobre as regras e procedimentos para operacionalização do módulo de substituição de servidores no 
Sistema Integrado de Gestão de Pessoas (eGESP);  
CONSIDERANDO o afastamento de plantão, do servidor MARIO SERGIO MELLO XAVIER, matrícula nº 254547, ocupante do 
cargo de CHEFE DE SECRETARIA, da unidade de lotação COMARCA DE DIANÓPOLIS - 1ª VARA CRIMINAL, no período de 
20/09/2021 a 24/09/2021;  
CONSIDERANDO a solicitação de substituição constante no protocolo nº 2021/97838; 
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 

352134 CLARICIA TOLINTINO AGUIAR CEDIDO AO TJTO CEDIDA AO TJTO 20/09/2021 à 24/09/2021 

Publique-se. Cumpra-se. 
JOÃO ALBERTO MENDES BEZERRA JUNIOR 

DIRETOR DO FORO - 3ª ENTRÂNCIA  
 
PORTARIA FÉRIAS Nº 1211/2021, de 16 de setembro de 2021 
A DIRETORA DO FORO DA COMARCA DE PALMAS, ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e na forma 
da lei,  
Considerando o disposto no artigo n° 91 da Lei Complementar nº 10/1996 c/c o artigo n° 86, do Estatuto dos Servidores 
Públicos, Lei 1.818/2007; 
Considerando o disposto no artigo n° 42, inciso I, alínea "c" da Lei Complementar n° 10/1996 e conforme solicitação contida no 
sistema eGESP, 
RESOLVE: 
Art. 1º Suspender as férias da servidora FERNANDA LUIZA VOLPI MARQUES, matrícula nº 353310, relativas ao período 
aquisitivo 2019/2020, marcadas para o período de 16/09 a 15/10/2021, a partir de 16/09/2021 até 15/10/2021, assegurado o 
usufruto dos dias remanescentes para o período de 19/09 a 18/10/2022, em razão de interesse da administração.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Flavia Afini Bovo 
Diretora do Foro 

 
PORTARIA FÉRIAS Nº 1212/2021, de 16 de setembro de 2021 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e na forma 
da lei,  
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CONSIDERANDO o disposto no artigo n° 91 da Lei Complementar nº 10/1996 c/c o artigo n° 86, do Estatuto dos Servidores 
Públicos, Lei 1.818/2007; 
CONSIDERANDO o disposto o artigo nº 59, inciso XXVI da Resolução 17/2009; 
CONSIDERANDO o disposto no Decreto Judiciário nº 99/2013, publicado no DJ nº 3045, de 07 de fevereiro de 2013 e conforme 
solicitação contida no sistema eGESP, 
RESOLVE: 
Art. 1º Suspender as férias da servidora ROBERTA MARTINS SOARES MACIEL ISMAEL, matrícula nº 353612, relativas ao 
período aquisitivo 2017/2018, marcadas para o período de 16 a 30/09/2021, a partir de 16/09/2021 até 30/09/2021, assegurado 
o usufruto dos dias remanescentes para o período de 09 a 23/01/2023, em razão de interesse da administração.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA FÉRIAS Nº 1213/2021, de 16 de setembro de 2021 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e na forma 
da lei,  
CONSIDERANDO o disposto no artigo n° 91 da Lei Complementar nº 10/1996 c/c o artigo n° 86, do Estatuto dos Servidores 
Públicos, Lei 1.818/2007; 
CONSIDERANDO o disposto o artigo nº 59, inciso XXVI da Resolução 17/2009; 
CONSIDERANDO o disposto no Decreto Judiciário nº 99/2013, publicado no DJ nº 3045, de 07 de fevereiro de 2013 e conforme 
solicitação contida no sistema eGESP, 
RESOLVE: 
Art. 1º Suspender as férias da servidora LETICIA DOS SANTOS BRITO, matrícula nº 353434, relativas ao período aquisitivo 
2016/2017, marcadas para o período de 13 a 26/09/2021, a partir de 13/09/2021 até 26/09/2021, assegurado o usufruto dos dias 
remanescentes para o período de 31/01 a 13/02/2022, em razão de interesse da administração.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA FÉRIAS Nº 1214/2021, de 16 de setembro de 2021 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e na forma 
da lei,  
CONSIDERANDO o disposto no artigo n° 91 da Lei Complementar nº 10/1996 c/c o artigo n° 86, do Estatuto dos Servidores 
Públicos, Lei 1.818/2007; 
CONSIDERANDO o disposto o artigo nº 59, inciso XXVI da Resolução 17/2009; 
CONSIDERANDO o disposto no Decreto Judiciário nº 99/2013, publicado no DJ nº 3045, de 07 de fevereiro de 2013 e conforme 
solicitação contida no sistema eGESP, 
RESOLVE: 
Art. 1º Suspender as férias do servidor JUAREZ LOPES MARINHO, matrícula nº 353163, relativas ao período aquisitivo 
2017/2018, marcadas para o período de 16/09 a 15/10/2021, a partir de 16/09/2021 até 15/10/2021, assegurado o usufruto dos 
dias remanescentes para o período de 01 a 30/03/2022, em razão de interesse da administração.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 602/2021, de 17 de setembro de 2021 
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE ARRAIAS, ESTADO DO TOCANTINS, no uso das atribuições que lhe conferem o 
art. 80 da Lei Complementar Estadual nº 10, de 11 de janeiro de 1996, bem como, o art. 10, da Portaria nº 2.093, de 1º de 
outubro de 2018 que dispõe sobre as regras e procedimentos para operacionalização do módulo de substituição de servidores no 
Sistema Integrado de Gestão de Pessoas (eGESP);  
CONSIDERANDO o afastamento de plantão, do servidor MARKUS DANNYLLO CORDEIRO RODRIGUES, matrícula nº 274735, 
ocupante do cargo de CHEFE DE SECRETARIA, da unidade de lotação COMARCA DE ARRAIAS - 1ª VARA CRIMINAL, no 
período de 16/09/2021 a 17/09/2021;  
CONSIDERANDO a solicitação de substituição constante no protocolo nº 2021/97894; 
RESOLVE: 
Art. 1º Designar o(os) servidor(es) listado(s) no Anexo I desta Portaria, para, sem prejuízo de suas funções, substituir o(a) 
servidor(a) afastado(a), com o consequente pagamento, após a certificação referente ao período da efetiva substituição.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.  
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ANEXO 1 

Matrícula Nome Funcional Cargo Período 

184638 GLENNIA RUBIA DE OLIVEIRA GUEDES ESTATUTÁRIO TÉCNICO JUDICIÁRIO 16/09/2021 à 17/09/2021 

Publique-se. Cumpra-se. 
MARCIO RICARDO FERREIRA MACHADO 

DIRETOR DO FORO - 3ª ENTRÂNCIA  
 
PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 603/2021, de 17 de setembro de 2021 
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE ARRAIAS, ESTADO DO TOCANTINS, no uso das atribuições que lhe conferem o 
art. 80 da Lei Complementar Estadual nº 10, de 11 de janeiro de 1996, bem como, o art. 10, da Portaria nº 2.093, de 1º de 
outubro de 2018 que dispõe sobre as regras e procedimentos para operacionalização do módulo de substituição de servidores no 
Sistema Integrado de Gestão de Pessoas (eGESP);  
CONSIDERANDO o afastamento de plantão, do servidor MARKUS DANNYLLO CORDEIRO RODRIGUES, matrícula nº 274735, 
ocupante do cargo de CHEFE DE SECRETARIA, da unidade de lotação COMARCA DE ARRAIAS - 1ª VARA CRIMINAL, no 
período de 20/09/2021 a 22/09/2021;  
CONSIDERANDO a solicitação de substituição constante no protocolo nº 2021/97897; 
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 

184638 GLENNIA RUBIA DE OLIVEIRA GUEDES ESTATUTÁRIO TÉCNICO JUDICIÁRIO 20/09/2021 à 22/09/2021 

Publique-se. Cumpra-se. 
MARCIO RICARDO FERREIRA MACHADO 

DIRETOR DO FORO - 3ª ENTRÂNCIA  
 

ESMAT 
Editais 

EDITAL nº 092, de 2021 – SEI Nº 20.0.000022034-6 
  
  
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 JUIZADOS ESPECIAIS ESTADUAIS CÍVEIS E DA FAZENDA PÚBLICA,  a se 
realizar no período de 29 de setembro a 29 de outubro de 2021, mediante as condições determinadas neste Edital e demais 
dispositivos legais aplicados à espécie, conforme segue: 
  
1. DADOS GERAIS 
Nome: Juizados Especiais Estaduais Cíveis e da Fazenda Pública. 
Objetivo: Ampliar a utilização dos princípios e das regras inerentes ao sistema dos Juizados Especiais  
Período de inscrições: As inscrições acontecerão no período de 21 a 27 de setembro de 2021. 
Inscrições: Serão realizadas, via web, no endereço eletrônico www.tjto.jus.br/esmat. 
Público-Alvo: Magistrados, magistradas, assessores e assessoras Jurídicas 
Carga horária: 25 horas 
Modalidade: EaD 
Local: Ambiente Virtual da Esmat 
Valor do curso, custeado pela Esmat, por aluno: O valor do curso será calculado após a conclusão das atividades, 
considerando-se os critérios de horas-aula, passagens, hospedagem e alimentação dos instrutores. 
  
2. VAGAS 
  
2.1 Quantidade de Vagas: 40 
2.2 Distribuição das Vagas: 

Nº Público-Alvo Quantidade 

6.1.1 Magistrados e Magistradas 30 
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6.1.2 Assessores e Assessoras Jurídicas 10 

Total 40 

  
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 No caso de seleção dos alunos, esta será realizada considerando-se o relatório de inscritos por ordem de data e horário de 
inscrição. 
  
3. PRÉ-REQUISITOS  
3.1 Ser magistrado ou magistrada do Poder Judiciário Tocantinense, que preferencialmente atue nas Varas dos Juizados 
Especiais Cíveis e da Fazenda Pública; 
  
3.2 Ser servidor ou servidora do Poder Judiciário Tocantinense, que preferencialmente atue nas Assessorias Jurídicas das Varas 
dos Juizados Especiais Cíveis e da Fazenda Pública. 
  
4 FREQUENCIA E AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM  
4.1 Frequência 
A frequência no curso será registrada com base nos seguintes itens: 
  
4.1.1 50% pela participação nas videoconferências pelo GoogleMeet. Essa frequência será registrada no momento em que o(a) aluno(a) 
efetuar o seu login de acesso no Sistema Acadêmico Virtual (SAV), para assistir à transmissão do Evento, link este que será disponibilizado 
pela Coordenação do Curso no Mural de Avisos do AVA; 
  
4.1.2 50% pela participação nos fóruns de discussão formativa e na realização da atividade avaliativa proposta pelo professor-facilitador de 
aprendizagem ao final do Módulo III. Ao final do curso, a Secretaria Acadêmica gerará o Relatório de frequência consolidado; 
  
4.1.3 Todas as atividades ocorrerão por meio do Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), na Plataforma Moodle. As dificuldades de acesso 
deverão ser printadas e enviadas por e-mail ao Núcleo de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados (NUFAM), para conhecimento e 
repasse ao setor de Tecnologia da Esmat. A infrequência não poderá ser abonada sob nenhuma justificativa; 
  
4.1.4 Se houver alteração no cronograma de desenvolvimento ou no período de realização do curso esta será comunicada por e-mail. Para 
tanto, os alunos e as alunas deverão atualizar os seus e-mails e telefones de contato em seus perfis na Secretaria Acadêmica Virtual (SAV) 
e Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA). 
  

4.2 Avaliação  
  
4.2.1 A avaliação será realizada pela participação dos(as) alunos(as) ao longo das aulas síncronas, bem como por meio de atividade escrita, 
consistente na análise de caso prático envolvendo situação comumente enfrentada no diaadia forense, questão valendo até 100; 
  
4.2.2 Após o término do curso, o professor-facilitador de aprendizagem ficará responsável pela aferição de notas de seus alunos e alunas, e 
o fechamento do Diário Eletrônico – informações necessárias que servirão de respaldo para a certificação dos(as) concluintes; 
  
4.2.3 Somente receberão o certificado de conclusão os alunos e as alunas que obtiverem média igual ou superior a 7,0 e frequência igual ou 
superior a 75% de aproveitamento; 
  
4.2.4 Os alunos e as alunas estarão sujeitos(as) às regras estabelecidas na Portaria nº 1.965, de 12 de setembro de 2018, e também às 
regras previstas neste Edital. 

  
5. CRONOGRAMA E CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
  

JUIZADOS ESPECIAIS ESTADUAIS CÍVEIS E DA FAZENDA PÚBLICA 

AMBIENTAÇÃO  

Descritores Conteúdo Programático e/ou Atividades 

Data/Período De 29 de setembro a 3 de outubro de 2021 

Proposta para o Curso 
Período de ambientação no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), na Plataforma Moodle,para 
apresentação do curso, com tutoriais para que osalunos e as alunas possam se apropriar das 
ferramentas disponibilizadas na modalidade de curso EaD. 

Carga Horária 3 horas-aula 

MÓDULO I 

Descritores Conteúdo Programático e/ou Atividades 

Tema O sistema dos Juizados Especiais dos Estados – alicerces constitucionais e principiológicos. 
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Data/Período De 4 a 10 de outubro de 2021 

Professor Maurício Ferreira Cunha 

Conteúdos Programáticos 

 O microssistema dos Juizados Especiais; 
 Procedimento sumaríssimo; 
 Critérios norteadores; 
 Competência; 
 Conciliadores e juízes leigos; 
 Legitimação ativa e capacidade postulatória, legitimação passiva; 
 Intervenção de terceiros e participação do Ministério Público. 

Objetivos Específicos do 
Módulo 

 Reafirmar conhecimento sobre as finalidades do Sistema dos Juizados Especiais Estaduais 
(Cíveis e Fazendários) e sobre os métodos mais eficientes para a solução dos conflitos; 

 Compreender sistematicamente os critérios norteadores da oralidade, simplicidade, 
informalidade, economia processual e celeridade. 

Metodologia do Módulo 

Carga Horária Síncrona  
Webaula 1: Videoconferência no Google Meet 
Data: 4 de outubro de 2021 
Horário: Das 16h às 18h 
  
OBS: Esta videoconferência será gravada e disponibilizada no AVA posteriormente. 
  
Carga Horária Assíncrona 
Tempo destinado às atividades: a critério do aluno e da aluna, desde que cumpram a carga horária 
de interatividade no AVA de3 horas de estudos no mínimo. 
  

 Interatividade no Ambiente Virtual de Aprendizagem com o acompanhamento de alunos e de 
alunas com o facilitador de aprendizagem; 

 Utilização de slides, vídeos, artigos para ilustrar a temática do módulo; 
 Fórum de Discussão Formativa.. 

Distribuição da Carga 
Horária do Módulo 

Videoconferência – 2 horas-aula 
Interatividade no AVA –3 horas-aula 

Carga Horária 5 horas-aula 

MÓDULO II 

Descritores Conteúdo Programático e/ou Atividades 

Tema Aspectos procedimentais do microssistema – processo de conhecimento. 

Data/Período De 11 a 17 de outubro de 2021 

Professor Maurício Ferreira Cunha 

Conteúdos Programáticos 

 Atos processuais e comunicação; 
 Petição inicial e procedimento padrão; 
 Indeferimento da petição inicial/improcedência liminar; 
 Tutelas provisórias; 
 Audiência de conciliação; 
 Resposta do réu; 
 Sistema probatório. 

Objetivo Específico do 
Módulo 

 Abordagem das características procedimentais e avaliação das hipóteses de aplicação 
subsidiária ou supletiva do ordenamento processual civil ao sistema dos Juizados Especiais 
no processo de conhecimento. 

Metodologia do Módulo 

Carga Horária Síncrona  
Webaula 2: Videoconferência no Google Meet 
Data: 11 de outubro de 2021 
Horário: Das 16h às 18h. 
  
OBS: Esta videoconferência será gravada e disponibilizada no AVA posteriormente. 
Carga Horária Assíncrona 
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Tempo destinado às atividades: a critério do aluno e da aluna, desde que cumpram a carga horária 
de interatividade no AVA de3 horas de estudos no mínimo. 
  

 Interatividade no Ambiente Virtual de Aprendizagem com o acompanhamento de alunos e de 
alunas com o facilitador de aprendizagem; 

 Utilização de slides, vídeos, artigos para ilustrar a temática do módulo; 
 Fórum de Discussão Formativa. 

Distribuição da Carga 
Horária do Módulo 

Videoconferência – 2 horas-aula 
Interatividade no AVA – 3 horas-aula 

Carga Horária 5 horas-aula  

MÓDULO III 

Descritores Conteúdo Programático e/ou Atividades 

Tema 
Da instrução aos meios de impugnação das decisões judiciais. Sistema de precedentes. 
Processo de execução. 

Data/Período De 18 a 24 de outubro de 2021 

Professor Maurício Ferreira Cunha 

Conteúdos Programáticos 

 Audiência de instrução e julgamento; 
 Sentença e remessa necessária; 
 Embargos de declaração, recurso inominado, agravo e recurso extraordinário; 
 Reclamação/IRDR; 
 Extinção do processo sem julgamento de mérito; 
 Cumprimento de sentença/execução de título extrajudicial; 
 Despesas. 

Objetivos Específicos do 
Módulo 

 Desenvolver as principais características das fases instrutória e decisória, para além do 
sistema recursal e atividades executivas. 

 Identificar técnicas para o enfrentamento do excesso de demanda, sem prejuízo do 
acolhimento humanitário inerente aos Juizados. 

Metodologia do Módulo 

Carga Horária Síncrona  
Webaula 3: Videoconferência no Google Meet 
Data: 18 de outubro de 2021 
Horário: Das 16h às 18h. 
  
OBS: Esta videoconferência será gravada e disponibilizada no AVA posteriormente. 
  
Carga Horária Assíncrona 
Tempo destinado às atividades: a critério do aluno e da aluna, desde que cumpram a carga horária 
de interatividade no AVA de3 horas de estudos no mínimo. 
  

 Interatividade no Ambiente Virtual de Aprendizagem com o acompanhamento de alunos e de 
alunas com o facilitador de aprendizagem; 

 Utilização de slides, vídeos, artigos para ilustrar a temática do módulo; 

 Fórum de Discussão Formativa. 

Distribuição da Carga 
Horária do Módulo 

Videoconferência – 2 horas-aula 
Atividade Avaliativa – 3 horas-aula 

Carga Horária 5 horas-aula 

ATIVIDADE AVALIATIVA DO CURSO 

Data/Período De 25 a 27de outubro de 2021 

Metodologia 
Proposta de atividade Avaliativa elaborada pelo facilitador de aprendizagem 
Fórum Tira-Dúvidas 

Carga Horária 5 horas-aula 

AVALIAÇÃO DE REAÇÃO E FECHAMENTO DO CURSO 
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Descritores Conteúdo Programático e/ou Atividades 

Data/Período De 28 a 29 de outubro de 2021 

Proposta para o Curso 
Avaliação pelos alunos e pelas alunas da estrutura curricular, do professor, da metodologia aplicada. 
  
Fechamento do Diário Eletrônico pelo facilitador de aprendizagem. 

Carga Horária 2 horas-aula 

CARGA HORÁRIA TOTAL DO CURSO 25 horas-aula 

      

  

5.1 PROFESSOR E FACILITADOR DE APRENDIZAGEM 

Nome Maurício Ferreira Cunha 

Síntese do Currículo 

Juiz de Direito (TJMG). Coordenador dos Juizados Especiais da comarca de Poços de Caldas. 
Estágio de pesquisa pós-doutoral (UdG – Universidade de Girona/ESP). Doutor em Direito Processual, 
pela PUC/MINAS. Bolsista CAPES (Doutorado Sanduíche) na Universidade Nova de Lisboa, 2011-
2012. Mestre em Direito Processual Civil, pela PUC/CAMPINAS. Professor dos cursos de Graduação 
(provimento) e Pós-Graduação Lato Sensu (PUC/MINAS – campus Poços de Caldas). Membro do 
Instituto Brasileiro de Direito Processual (IBDP). Membro da Associação Brasileira de Direito 
Processual (ABDPro). Membro do Instituto de Direito Processual (IDPro). 

  
6.  DISPOSIÇÕES FINAIS 
  
6.1 A inscrição do candidato implicará aceitação prévia das normas contidas no presente Edital, no Regimento Interno da Esmat e na 

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

  
Palmas-TO, 17 de setembro de 2021. 

  
 

Desembargador MARCO VILLAS BOAS 
Diretor Geral da Esmat 

  
   

Portarias 
PORTARIA No  022, de 2021 – SEI  Nº 20.0.000022034-6 

  
O Excelentíssimo Senhor Desembargador MARCO VILLAS BOAS, diretor geral da Escola Superior da Magistratura Tocantinense (ESMAT), 
no uso das atribuições que a Resolução no  076, de 2014, lhe confere e, 
  
CONSIDERANDO a importância de desenvolver competências nos magistrados e nas magistradas que atuam nos Juizados Especiais 
Estaduais Cíveis e da Fazenda Pública, e aos que atuam nas comarcas de vara única, para que julguem, sob o rito da Lei nº 9.099, de 1995, 
os casos que se enquadrem, de forma a impactar no futuro, positivamente, a situação do Tribunal de Justiça. 
R E S O L V E 
Art. 1º Designar a desembargadora ANGELA MARIA RIBEIRO PRUDENTE e a juíza ALINE MARINHO BAILÃO IGLESIAS, sem prejuízo 
de suas funções, como coordenadoras do curso Juizados Especiais Estaduais Cíveis e da Fazenda Pública –, a ser promovido pela Escola 
Superior da Magistratura Tocantinense (ESMAT). 
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Palmas-TO, 17 de setembro de 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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