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SEÇÃO JUDICIAL 

2ª CÂMARA CÍVEL 
SECRETÁRIO: CARLOS GALVÃO CASTRO NETO 

Intimações de acórdãos 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000194-78.2021.8.27.2736/TO 
PROCESSO ORIGINÁRIO: Nº 0000194-78.2021.8.27.2736/TO 
RELATOR: JUIZ JOCY GOMES DE ALMEIDA 
APELANTE: MAXIMIANO ALVES RODRIGUES (AUTOR) 
ADVOGADO: RICARDO PEREIRA SOARES GLORIA (OAB TO009166) 
APELADO: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A (RÉU) 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C.C. DANO MORAL. DETERMINAÇÃO DE 
JUNTADA DE EXTRATOS BANCÁRIOS ATINENTES AO PERÍODO DE CELEBRAÇÃO DO CONTRATO QUESTIONADO NÃO 
CUMPRIDA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA CASSADA. 1. A ausência de cópia de 
extratos bancários não constitui motivo a ensejar a extinção do processo sem resolução do mérito, razão pela qua,l atendidos os 
requisitos previstos nos artigos 320 e 321 do Código de Processo Civil, impõe-se a cassação da Sentença que indeferiu a 
Petição Inicial. 2. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada. 
ACÓRDÃO: A a Egrégia 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por unanimidade, CONHECER 
do recurso de apelação para, no mérito, DAR-LHES PROVIMENTO, para tornar sem efeito a sentença primeva e determinar o 
regular processamento do feito na origem. Sem majoração de honorários em razão da ausência de fixação na origem, bem como 
a desconstituição da sentença primeva, nos termos do voto do(a) Relator(a). Palmas, 15 de setembro de 2021. 
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0048109-18.2019.8.27.2729/TO 
RELATOR: JUIZ JOCY GOMES DE ALMEIDA 
APELANTE: MUNICIPIO DE PALMAS (AUTOR) 
PROCURADOR: PATRÍCIA MACEDO ARANTES   PGM268401     
APELADO: ESPÓLIO DE SELEDONIO BARROS VIANA (RÉU) 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO INTERPOSTO PELO MUNICÍPIO DE PALMAS. EXECUÇÃO FISCAL. ART. 34, DA LEI Nº 
6.830/80. VALOR DE ALÇADA. 50 OBRIGAÇÕES REAJUSTÁVEIS DO TESOURO NACIONAL – ORTN. CRÉDITO 
EXECUTADO. MONTANTE INFERIOR. APELO NÃO CONHECIDO. 1. O art. 34, da Lei nº 6.830/80, estabelece que, das 
sentenças prolatadas em Execução Fiscal de valor igual ou inferior a 50 (cinquenta) ORTN’s, admitir-se-ão, tão somente, 
Embargos Infringentes e de Declaração. 2. Em julgado submetido à sistemática dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de 
Justiça definiu que este valor, em Dezembro/2000, seria equivalente a R$ 328,27 (trezentos e vinte e oito reais e vinte e sete 
centavos), devendo o mesmo ser atualizado até a data da propositura da demanda para verificar a espécie recursal cabível. 3. 
Tendo em vista que, na data do ajuizamento, o valor da causa não ultrapassava o valor mínimo estabelecido pelo citado 
dispositivo legal, incabível a interposição de Apelação, motivo pelo qual o seu não conhecimento é medida de rigor. 4. Apelo não 
conhecido. 
ACÓRDÃO: A a Egrégia 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por unanimidade, NÃO 
CONHECER do recurso de Apelação interposto, eis que incabível na espécie. Deixo de majorar os honorários advocatícios, 
porquanto não arbitrados na origem (art. 85, § 11, CPC), nos termos do voto do(a) Relator(a). Palmas, 15 de setembro de 2021. 
 
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0008271-87.2021.8.27.2700/TO 
RELATOR: JUIZ JOCY GOMES DE ALMEIDA 
AGRAVANTE: BOLIVAR CAMELO ROCHA 
ADVOGADO: BOLIVAR CAMELO ROCHA (OAB TO00210B) 
AGRAVANTE: BARBARA GONÇALVES CAMELO 
ADVOGADO: BOLIVAR CAMELO ROCHA (OAB TO00210B) 
AGRAVADO: TERRAPALMAS – COMPANHIA IMOBILIÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS (ANTIGA CODETINS) 
PROCURADOR: ELFAS CAVALCANTE LUSTOSA ARAGÃO ELVAS   8786640    
AGRAVADO: ENEIDA AIRES DA SILVA NERES 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
AGRAVADO: FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA NERES 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. RECURSO AVIADO PELOS AUTORES. PEDIDO DE GRATUIDADE DE 
JUSTIÇA NEGADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. POSSIBILITADO O PARCELAMENTO. 
INDEFERIMENTO MANTIDO. PRECEDENTES STJ E DESTA CORTE DE JUSTIÇA. PARCELAMENTO DAS CUSTAS 
PROCESSUAIS DEFERIDO NA ORIGEM. PAGAMENTO DA TAXA JUDICIÁRIA AO FINAL DA DEMANDA. IMPOSSIBILIDADE. 
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A presunção de veracidade da alegação firmada por pessoa natural, nos termos do 
art. 99, § 3º, do CPC, é relativa, podendo ser afastada por prova contrária, sendo necessário também provas documentais que 



ANO XXXIII-DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 5048 PALMAS-TO, QUINTA-FEIRA, 23 DE SETEMBRO DE 2021 3 

 

 
 

evidenciem a impossibilidade de se arcar com as custas e despesas processuais. 2. Assim, a concessão da justiça gratuita está 
condicionada à comprovação real da hipossuficiência econômica da parte postulante, que deve trazer aos autos elementos que 
demonstrem sua insuficiência financeira (Art. 5º, LXXIV da Constituição Federal). 3. Não há no processo qualquer elemento hábil 
a demonstrar que os Agravantes não têm condições financeiras para arcarem com as despesas processuais, sem prejuízo a sua 
subsistência e de sua família, não fazendo jus a concessão da benesse. Precedentes STJ e TJTO. 4. Não há de se ignorar a real 
possibilidade de alguém, possuidor de boa renda e condições financeiras, atravessar momentos de fragilidade material, de modo 
que deve-se homenagear o princípio constitucional do livre acesso à justiça, permitindo-lhe que efetue o pagamento das custas 
processuais e taxa judiciária de forma parcelada. Todavia, ainda que tenha sido indeferido o pedido de assistência judiciária 
gratuita, tenho que o seu acesso a justiça não foi obstado, uma vez que restou oportunizado o pagamento destas em 8 (oito) 
parcelas, nos termos do art. 3º, § 1º, inciso IV do Provimento nº 07/2017 CGJUS/TO, o que não irá comprometer a subsistência 
dos Agravantes. 5. De igual forma, me filio à corrente que entende pela impossibilidade do pagamento da taxa judiciária ao final 
da demanda. Contudo, deve-se permitir à parte cumprir a obrigação respectiva em 2 (duas) parcelas de igual valor, o que foi 
oportunizado aos autores na primeira instância. 6. Agravo conhecido e improvido. Decisão mantida. 
ACÓRDÃO: A a Egrégia 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por unanimidade, conhecer do 
recurso, pois presentes os pressupostos e, no mérito NEGAR PROVIMENTO ao agravo em manejo, mantendo-se inalterada a 
decisão agravada, nos termos do voto do(a) Relator(a). Palmas, 15 de setembro de 2021. 
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0054427-17.2019.8.27.2729/TO 
RELATOR: DESEMBARGADOR EURÍPEDES LAMOUNIER 
APELANTE: MUNICIPIO DE PALMAS (AUTOR) 
PROCURADOR: JOSÉ FRANCISCO DE SOUZA PARENTE   TO000964 
APELADO: MARCOS SAMPAIO DE SOUSA (RÉU) 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
PROCESSUAL CIVIL – EXECUÇÃO FISCAL – VALOR CONSIDERADO ÍNFIMO/DISPENSÁVEL (R$ 1.898,91) – EXTINÇÃO 
DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE – VIOLAÇÃO AO DIREITO CONSITUCIONAL DE 
PETIÇÃO E ACESSO À JUSTIÇA – JUÍZO DE CONVENIÊNCIA EXCLUSIVO DA ADMINISTRAÇÃO. Revela-se manifestamente 
ilegal e violadora do direito de petição e acesso à Justiça, a sentença que extingue execução fiscal por ausência de interesse 
processual, fundada no baixo valor da dívida. O juízo de viabilidade da utilização da via judicial nesses casos é exclusivo da 
Administração Pública. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada. 
ACÓRDÃO: A a Egrégia 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por maioria, conhecer do 
recurso manejado e dou-lhe provimento, razão pela qual, casso a sentença e determino a retomada do devido processo legal nos 
termos do voto do(a) Relator(a). Palmas, 15 de setembro de 2021. 
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0004994-58.2020.8.27.2713/TO 
RELATOR: JUIZ JOCY GOMES DE ALMEIDA 
APELANTE: JOAO GOMES DA SILVA (AUTOR) 
ADVOGADO: EUDES ROMAR VELOSO DE MORAIS SANTOS (OAB TO004336) 
APELADO: CONAFER CONFEDERACAO NACIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES E EMPREEND.FAMI.RURAIS DO 
BRASIL (RÉU) 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO POR FRAUDE NA CONTRATAÇÃO 
C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. 
INDEFERIMENTO DA INICIAL. NÃO CABIMENTO. CÓPIA DO CONTRATO. MEIO PROBATÓRIO. EXIGÊNCIA DE PROVA 
QUE NÃO É INDISPENSÁVEL PARA A PROPOSITURA DA DEMANDA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. 
SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.  1. É necessária a desconstituição da sentença hostilizada que extinguiu o 
processo de forma prematura, sustentada na falta de juntada do instrumento contratual discutido, sobretudo porque é documento 
prescindível ao ajuizamento da demanda.  2. Tratando-se de prova negativa, o ônus de sua produção será arcado pela parte que 
puder suportá-lo, sendo assim, não se pode exigi-la daquele que nega a existência/validade da relação jurídica, sob pena de 
restar configurado o cerceamento de defesa. 3. Somente a ausência de documentos indispensáveis à propositura da ação 
autoriza o indeferimento da inicial. 4. A mera ausência de documento essencial à prova do direito alegado não configura 
deficiência apta a viciar a demanda da origem, mas tão somente insuficiência probatória que poderá ser sanada no decorrer do 
trâmite processual. 5. Sentença cassada. 6. Apelo conhecido e provido. 
ACÓRDÃO: A a Egrégia 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por unanimidade, DAR 
PROVIMENTO para cassar a sentença hostilizada, diante do verificado erro de procedimento, determinando o retorno dos autos 
ao juízo de origem para regular prosseguimento do feito, nos termos do voto do(a) Relator(a). Palmas, 15 de setembro de 2021. 
 
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0007777-28.2021.8.27.2700/TO 
RELATOR: DESEMBARGADOR EURÍPEDES LAMOUNIER 
AGRAVANTE: EDILSON JOSE DE CARVALHO 
ADVOGADO: PABLO DYEGO ARAUJO CARVALHO (OAB TO008414) 
AGRAVADO: BANCO DA AMAZÔNIA S/A 
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ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - EMBARGOS À EXECUÇÃO - PESSOA FÍSICA - 
DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIENCIA - PRESUNÇÃO RELATIVA - CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO -– 
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. A declaração de hipossuficiência financeira firmada pela parte tem presunção relativa 
de veracidade, podendo ser elidida pelas circunstâncias do caso concreto. Não comprovado o alegado em relação à indigitada 
insuficiência econômica, não resta consubstanciada relevante fundamentação jurídica a ensejar a concessão da almejada 
gratuidade, eis que tal benesse deve ser concedida apenas aos realmente necessitados, a fim de ser evitada a banalização 
desse Instituto, que tem por verdadeiro objetivo proporcionar o acesso à justiça àqueles que comprovadamente não possuem 
condições de arcar com as despesas processuais. Recurso conhecido e desprovido. 
ACÓRDÃO: A a Egrégia 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por unanimidade, conhecer do 
presente para negar-lhe provimento, nos termos do voto do(a) Relator(a). Palmas, 15 de setembro de 2021. 
 
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0006428-87.2021.8.27.2700/TO 
RELATOR: DESEMBARGADOR EURÍPEDES LAMOUNIER 
AGRAVANTE: JULIANA BATISTA OKABAIASHI 
ADVOGADO: LUCIANO DA CRUZ DINIZ (OAB TO007995) 
AGRAVADO: BRAZILIAN MORTGAGES COMPANHIA HIPOTECÁRIA 
ADVOGADO: CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR (OAB SP247319) 
AGRAVADO: CONSTRUTORA D. I LTDA    
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE HIPOTECA - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - REQUISITOS 
ENSEJADORES À CONCESSÃO DA MEDIDA LIMINAR – PRESENÇA - DECISÃO - CANCELAMENTO DE HIPOTECA - 
QUITAÇÃO DO PREÇO COMPROVADA. SÚMULA 308 DO STJ. RECURSO PROVIDO. Comprovado o pagamento do total do 
preço, o adquirente possui direito à escritura definitiva do bem isento de quaisquer ônus, incluindo-se a hipoteca, incumbindo, 
nesta hipótese, tanto ao credor hipotecário como a construtora a exoneração do gravame instituído sobre unidade habitacional 
prometida à venda, uma vez quitado o preço do imóvel.   Recurso conhecido e provido. 
ACÓRDÃO: A a Egrégia 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por unanimidade, conhecer do 
presente recurso para dar-lhe provimento para determinar o cancelamento da hipoteca gravada sobre as unidades autônomas 
adquiridas pela Agravante, devendo o juízo de origem comunicar imediatamente o Cartório de Registro de Imóveis desta Capital 
Palmas/TO o decidido, nos termos do voto do(a) Relator(a). Palmas, 15 de setembro de 2021. 
 
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0005268-27.2021.8.27.2700/TO 
RELATOR: DESEMBARGADOR EURÍPEDES LAMOUNIER 
AGRAVANTE: AUGUSTO CESAR ARAÚJO SOARES 
ADVOGADO: ALDAÍRA PARENTE MORENO BRAGA (DPE) 
AGRAVADO: LUCAS CESAR DE ARAÚJO 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
MP: MINISTÉRIO PÚBLICO 
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE ALIMENTOS. PEDIDO DE PRISÃO CIVIL INDEFERIDO 
EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA. PRECEDENTES DO STJ QUE AUTORIZAM O DIFERIMENTO DA PRISÃO. DECISÃO 
REFORMADA EM PARTE. 1. Da análise dos autos de origem  observa-se que a exequente cobra a verba alimentícia atinente 
aos meses de novembro e dezembro de 2019, bem como de janeiro de 2020 e, nos termos do art. 528, § 3º do Código de 
Processo Civil, seria possível a decretação da prisão civil do devedor, haja vista que este foi devidamente citado e não adimpliu 
com o débito, tampouco apresentou justificativa para não o fazer. 2. É cediço que diante da pandemia que assola o Brasil e o 
mundo e com o escopo de diminuir o contágio da COVID/19 o CNJ editou a Recomendação nº 62/2020, na qual recomendou-se 
“aos magistrados com competência cível que considerem a colocação em prisão domiciliar das pessoas presas por dívida 
alimentícia, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus”. 
3. Todavia, na prática mostrou-se que a prisão domiciliar de devedores de alimentos tornar-se-ia medida inócua, razão pela qual 
a recente jurisprudência do STJ possui o entendimento que cabe ao credor a faculdade de escolher entre a colocação do 
agravado em prisão domiciliar ou diferir esta para momento posterior. 4. Entrevê-se que o Juízo de origem, ao indeferir de pronto 
o pedido de prisão civil em decorrência da pandemia não levou em consideração a escolha do credor, bem como a possibilidade 
de ser diferida a prisão para momento posterior em que haja a viabilidade sanitária de prisão em regime fechado, nos termos da 
jurisprudência da Corte Superior, razão pela qual deve ser reformada em parte. 5. Recurso conhecido e provido em parte para 
reformar em parte a decisão de origem com o escopo de deferir a prisão civil do executado, no entanto, diferir o seu cumprimento 
para momento adequado e sanitariamente seguro, sem prejuízo de adoção de outros meios para a satisfação do crédito 
exequendo. 
ACÓRDÃO: A a Egrégia 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por unanimidade, CONHECER 
do recurso de agravo de instrumento e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, reformando em parte a decisão de origem com o 
escopo de deferir a prisão civil do executado, no entanto, diferir o seu cumprimento para momento adequado e sanitariamente 
seguro, sem prejuízo de adoção de outros meios para a satisfação do crédito exequendo, nos termos do voto do(a) Relator(a). 
Palmas, 15 de setembro de 2021. 
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APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003672-37.2019.8.27.2713/TO 
RELATOR: DESEMBARGADOR EURÍPEDES LAMOUNIER 
APELANTE: MUNICÍPIO DE COLINAS DO TOCANTINS (AUTOR) 
PROCURADOR: JEAN CARLOS PAZ DE ARAUJO   TO002703     
APELADO: ANCELMO MATOS DA SILVA (RÉU) 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
APELAÇÃO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. CUSTAS 
PROCESSUAIS. ISENÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 39 DA LEI Nº 6.830/1980.  PRECEDENTE DO STJ. RECURSO 
CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1- A Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de 
custas e emolumentos, em sede de execução fiscal, a não ser se vencida no feito, quando deverá reembolsar as despesas 
realizadas pela parte contrária (art. 39 da Lei nº 6.830/80), o que não é o caso dos autos. 2- O Superior Tribunal de Justiça, ao 
interpretar o art. 39 da Lei nº 6.830/1980, firmou o entendimento, sob o rito dos recursos repetitivos, de que a Fazenda Pública da 
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, é isenta do recolhimento de custas efetivamente estatais, cuja natureza 
jurídica é de taxa judiciária, nas ações de execução fiscal, ainda que tenham trâmite perante a Justiça Estadual. 3- Recurso 
conhecido e provido. 4- Sentença reformada em parte. 
ACÓRDÃO: A a Egrégia 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por unanimidade, conhecer do 
recurso e dou-lhe provimento, para reformar parcialmente a sentença, e afastar a condenação do Ente municipal ao pagamento 
de custas processuais, isentando-o de tal ônus, com base no artigo 39 da Lei nº 6.830/80, nos termos do voto do(a) Relator(a). 
Palmas, 15 de setembro de 2021. 
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003760-77.2021.8.27.2722/TO 
RELATOR: DESEMBARGADOR EURÍPEDES LAMOUNIER 
APELANTE: GLENER DE SOUZA BORGES (AUTOR) 
ADVOGADO: OTANIEL MOREIRA GALVÃO (OAB GO021536) 
APELADO: GALILEU DE SOUSA BORGES (RÉU) 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
APELADO: GLINER DE SOUZA BORGES 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
APELADO: JUSABDON NAVES CANÇADO  
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
APELADO: LILIAN MARIA DE REZENDE CANÇADO  
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
APELADO: SEQUOIA ARMAZÉNS GERAIS LTDA 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
APELAÇÃO CÍVEL.  AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COBRANÇA E DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA CAUTELAR EM 
CARÁTER ANTECEDENTE. AUSÊNCIA DE DECISÃO QUANTO AO PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. CASO SEJA 
INDEFERIDO A BENESSE DEVE O REQUERENTE SER INTIMADO PARA REALIZAR O PAGAMENTO DAS CUSTAS 
INICIAIS.  RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. 1- Frisa-se, que no presente caso, em que pese o 
apelante quando intimado para comprovar a sua hipossuficiencia financeira a fim de obter a gratuidade da justiça ter quedado-se 
inerte. Entretanto, denota-se que o magistrado de piso em ato continuo não decidiu sobre o pedido de gratuidade da justiça, já 
vindo a sentenciar o feito. 2- Assim, no caso de entendimento pelo indeferimento da gratuidade, a parte deveria ser intimada para 
recolher as custas iniciais, no prazo de 15 dias, só assim, caso não fosse atendido tal determinação que poderia o magistrado ter 
sentenciado o feito julgando extinto o processo, sem resolução de mérito e determinado o cancelamento da distribuição, 
conforme preceitua o art. 290, do CPC. 3- Não havendo o indeferimento da gratuidade, bem como, a intimação do apelante para 
o recolhimento das custas iniciais, deve a sentença ser cassada para que seja analisado o pedido de gratuidade da justiça, e em 
caso de indeferimento, seja o autor, ora apelante devidamente intimado para o recolhimento das custas iniciais. 4- Recurso 
conhecido e provido. 5- Sentença cassada. 
ACÓRDÃO: A a Egrégia 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por unanimidade, conhecer do 
recurso e dou-lhe provimento, para cassar a sentença recorrida, determinando o retorno nos autos ao juízo de origem, nos 
termos adrede expostos, nos termos do voto do(a) Relator(a). Palmas, 15 de setembro de 2021.de setembro de 2021. 
 
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0004411-78.2021.8.27.2700/TO 
PROCESSO ORIGINÁRIO: Nº 0015485-52.2020.8.27.2737/TO 
RELATOR: JUIZ JOCY GOMES DE ALMEIDA 
AGRAVANTE: MARIA BONFIM OLIVEIRA FONTOURA 
ADVOGADO: EUDES ROMAR VELOSO DE MORAIS SANTOS (OAB TO004336) 
AGRAVADO: ACE SEGURADORA S.A. 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
INTERESSADO: JUIZ(O) DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE PORTO NACIONAL - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO 
DO TOCANTINS - PORTO NACIONAL 
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AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO AVIADO PELA AUTORA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO 
JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANO MORAL. CONTRATO BANCÁRIO. “BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA”. 
IDOSO/ANALFABETO. SUSPENSÃO POR FORÇA DE INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. NÃO 
CABIMENTO. MATÉRIA ATINENTE A POSSÍVEL FRAUDE BANCÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO 
REFORMADA. 1.  Embora o autor da ação de origem seja pessoa idosa e analfabeta além do que a lide gira em torno de uma 
possível “fraude contratual”, e não discute requisitos de formalização de contrato, não comportando, portanto, a suspensão por 
força do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº. 0010329-83.2019.827.0000, em trâmite neste Tribunal de Justiça. 
2. Recurso conhecido e provido para reformar a decisão agravada, e determinar o prosseguimento do feito originário, haja vista 
que a demanda não foi afetada pela ordem de suspensão do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº. 0010329-
83.2019.827.0000. 3. Agravo conhecido e provido. Decisão reformada. 
ACÓRDÃO: A a Egrégia 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por unanimidade, CONHECER 
do recurso aviado, por estarem presentes os seus pressupostos e, no mérito, DAR PROVIMENTO ao agravo, para reformar a 
decisão agravada, e determinar o prosseguimento do feito originário, haja vista que a demanda não foi afetada pela ordem de 
suspensão do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº. 0010329-83.2019.827.0000, nos termos do voto do(a) 
Relator(a). Palmas, 15 de setembro de 2021. 
 

1º GRAU DE JURISDIÇÃO 
ALMAS 

1ª escrivania cível 

Editais de citações com prazo de 30 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
O Doutor BALDUR ROCHA GIOVANNINI, MM. Juiz de Direito respondendo pela Central de Execuções Fiscais da Comarca de 
Dianópolis-TO, na forma da Lei, etc... Determina a Citação do(a)(s) Executado(a)(s) KELLE MARLY PEREIRA, CPF. 
863.165.911-87, estando em lugar incerto e não sabido, de todo o conteúdo da Ação de Execução Fiscal - autos nº 0000497-
26.2019.8.27.2716, que lhe movem a FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a dívida no 
valor de R$ 22.275,06 (vinte e dois mil duzentos e setenta e cinco reais e seis centavos), acrescidos de juros, multa de mora e 
encargos indicados na certidão da Dívida Ativa nº C-4083/2018, bem como as custas processuais e honorários advocatícios 
fixados em 10% da dívida ou garantir a execução com oferecimento de bens a penhora, sob pena de não o fazendo ser lhe 
penhorados bens suficientes ao adimplemento da dívida. Em tempo, fica Vossa Senhoria informada acerca da possibilidade de 
quitação do débito de forma parcelada, a ser realizado administrativamente à critério da Fazenda Pública exequente. E, para que 
chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mando expedir o presente Edital, que será publicado na 
forma da lei. Eu, Cristovam Amarante Santana, Técnico Judiciário, o digitei. Dianópolis, 23 de setembro de 2021. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
O Doutor BALDUR ROCHA GIOVANNINI, MM. Juiz de Direito respondendo pela Central de Execuções Fiscais da Comarca de 
Dianópolis-TO, na forma da Lei, etc... Determina a Citação do(a)(s) Executado(a)(s) WILLIAM CESAR PEREIRA DE LIMA, CPF. 
960.482.521-04, estando em lugar incerto e não sabido, de todo o conteúdo da Ação de Execução Fiscal - autos nº 0000497-
26.2019.8.27.2716, que lhe movem a FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a dívida no 
valor de R$ 22.275,06 (vinte e dois mil duzentos e setenta e cinco reais e seis centavos), acrescidos de juros, multa de mora e 
encargos indicados na certidão da Dívida Ativa nº C-4083/2018, bem como as custas processuais e honorários advocatícios 
fixados em 10% da dívida ou garantir a execução com oferecimento de bens a penhora, sob pena de não o fazendo ser lhe 
penhorados bens suficientes ao adimplemento da dívida. Em tempo, fica Vossa Senhoria informada acerca da possibilidade de 
quitação do débito de forma parcelada, a ser realizado administrativamente à critério da Fazenda Pública exequente. E, para que 
chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mando expedir o presente Edital, que será publicado na 
forma da lei. Eu, Cristovam Amarante Santana, Técnico Judiciário, o digitei. Dianópolis, 23 de setembro de 2021. 
 

ALVORADA 
1ª escrivania cível 

Editais 
EDITAL Nº 3685243 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... INTIMA o(s) executado(s) COM. DE PETRÓLEO TALISMÃ LTDA - CELIO E. CHAVES - CPF/CNPJ: 
04.601.450/0001-90, e seu representante legal CÉLIO EVANGELISTA CHAVES - CPF 24617997172, atualmente com endereço 
incerto e não sabido, acerca da Decisão proferida no evento 113 do processo n. 0002761-24.2020.8.27.2702, Ação: EXECUÇÃO 
FISCAL que lhe move CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA, bem como quanto as Restrições Judiciais On-
Line, via sistema RENAJUD, efetivadas em veiculo(s) de sua(s) propriedade(s), conforme evento 114, e despacho de evento 
144, para querendo, no prazo legal, manifestar-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 22/09/2021. Eu 
(Edivane T. Provenci Doneda), Técnica Judiciária, digitei e conferi. Fabiano Gonçalves Marques, Juiz de Direito”. 
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EDITAL Nº 3661149 
O Doutor FABIANO GONÇALVES MARQUES, MM. Juiz de Direito da Comarca de Alvorada, Estado do Tocantins, na forma da 
Lei, etc... Pelo presente, faz saber a todos quanto virem ou tomarem conhecimento do presente Edital, que a 1ª Escrivania Cível 
de Alvorada – TO, que será (ão) levado(s) a LEILÃO o(s) bem(ns) penhorado(s), na seguinte forma: DATAS E HORÁRIOS: 
PRIMEIRO LEILÃO: dia 06 de outubro de 2021, a partir das 09h00min, por preço igual ou superior ao da avaliação. 
SEGUNDO LEILÃO: dia 06 de outubro de 2021, a partir das 10h00min, pelo maior lance oferecido, exceto preço vil. (50% do 
valor da avaliação). LOCAL: Através do site www.agilleiloes.com.br, para captação de lances. PROCESSO:  0001554-
58.2018.8.27.2702 EXEQUENTE: ESTADO DO TOCANTINS    EXECUTADA: TEIXEIRA E SOUZA LTDA BEM: 01 (uma) 
Honda POP100, renavam 00300909640, Placa NWE 7093/TO Placa NWE 7093, fabricação/modelo 2011/2011. VALOR DA 
AVALIAÇÃO: R$ 5.000,00 (cinco mil reais) LOCALIZAÇÃO DO BEM: Av. Virginia Torres de Oliveira, n. 13, Qd. 03, Lt. 13, 
Centro, Alvorada/TO, representante legal Jose Teixeira Neto residente e domiciliado nesta cidade na Rua 15 de novembro, s/n, 
Alvorada/TO.  FIEL DEPOSITÁRIO:  José Teixeira Neto  VALOR DO DÉBITO EM EXECUÇÃO: R$ 183.614,60 (cento e oitenta 
e três mil seiscentos e quatorze reais e sessenta centavos)* Valor sujeito a alteração. LEILOEIRO OFICIAL MARCO ANTONIO 
FERREIRA DE MENEZES, devidamente matriculado na JUCETINS através da MATRÍCULA 2012.09.0015. COMISSÃO DO 
LEILOEIRO: será paga nos seguintes moldes (art. 884, parágrafo único, CPC/2015): A. Na arrematação: A comissão 
corresponderá a 5% do valor da arrematação, a ser paga pelo ARREMATANTE. B. Na adjudicação: A comissão corresponderá a 
2% do valor da avaliação, a ser paga pelo  ADJUDICANTE. C. Na remissão e/ou acordo: A comissão será de 2% do valor da 
avaliação e será paga pelo EXECUTADO. As comissões serão devidas após 10 dias da nomeação do leiloeiro sem que haja 
neste prazo alguma contestação. FORMAS DE PAGAMENTO PARCELADO e/ou À VISTA: Lances à vista terão preferência 
sobre os lances parcelados, bastando igualar-se ao último lance ofertado,o que não interfere na continuidade da disputa, nesse 
caso, o interessado deverá avisar ao Leiloeiro no início do leilão sobre seu interesse em dar o lance à vista. Caso não haja 
ofertas à vista, o leilão terá continuidade apenas para lances parcelados. O parcelamento será permitido para imóveis e veículos 
conforme art. 895 do CPC (Lei nº. 13.105, de 16 de março de 2015), sendo observadas as seguintes regras:  1) Até o início do 
primeiro leilão, mediante apresentação por escrito de proposta de aquisição do bem por valor não inferior ao da avaliação; até o 
início do segundo leilão, mediante apresentação por escrito de proposta de aquisição do bem por valor que não seja considerado 
vil, com indicação do prazo, da modalidade, do indexador de correção monetária e das condições de pagamento do saldo. 2) 
Pagamento de valor mínimo de 25% (vinte e cinco por cento) do valor do lance à vista e o restante parcelado em até 30 (trinta) 
meses, sendo as prestações mensais e sucessivas, no valor mínimo de R$ 500,00 cada. O valor de cada parcela, por ocasião do 
pagamento, poderá ser acrescido de índice de correção monetária Adotado pelo índice de correção da vara, garantida a 
integralização do lance por hipoteca judicial sobre o próprio bem.         Efetuado o depósito do valor referente a 25% (vinte e 
cinco por cento), a proposta escrita do arrematante será encaminhada ao Juizo da vara em que está distriuído o processo, que 
decidirá, dando o bem por arrematado pelo apresentante do melhor lançe ou proposta mais conveniente. Será vedada a 
concessão de parcelamento da arrematação no caso de concurso de penhora com credor privilegiado. 3) No caso de 
parcelamento, o licitante deverá apresentar carteira de identidade, CPF, comprovante de residência, referências bancárias, 
idoneidade financeira e demonstrar inexistência de restrição em registro de cadastro de proteção ao crédito. Caso não seja 
apresentada documentação solicitada, o parcelamento poderá não ser autorizado. 4)   Não sendo aceita a caução idônea pelo 
Juizo da Vara onde tramita o processo, o arrematante poderá efetuar o pagamento da arrematação à vista, ou manter o pedido 
de parcelamento, porém terá a posse do bem postergada para após a quitação do lance  ofertado. No caso de atraso de 
qualquer das prestações, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre a soma da parcela inadimplida com as parcelas vincendas, 
autorizando o exequente a pedir a resolução da arrematação ou promover, em face do arrematante, a execução do valor devido, 
devendo ambos os pedidos ser formulados nos autos do processo em que se deu a arrematação (CPC, art. 895, §§ 4º e 5º). 
LEILÃO NA MODALIDADE ELETRÔNICA Quem pretender arrematar dito(s) bem(ns), ofertar lances pela Internet, através do site 
www.agilleiloes.com.br a partir do primeiro dia útil subsequente à publicação deste edital, encerrando-se na mesma data e 
horário do leilão presencial, devendo, para tanto, os interessados, efetuarem cadastramento prévio, no prazo de até 24 (vinte e 
quatro) horas de antecedência do leilão, bem como recolher o valor devido na data designada para a realização do leilão, a fim 
de viabilizar a lavratura do respectivo termo. Os lances oferecidos via INTERNET não garantem direitos ao participante em caso 
de insucesso do mesmo por qualquer ocorrência, como, por exemplo, problemas na conexão de internet, no funcionamento do 
computador, na incompatibilidade de software etc. Destarte, o interessado assume os riscos emanados de falhas ou 
impossibilidades técnicas, não sendo cabível qualquer reclamação posterior. DAS ASSINATURAS DO AUTO DE 
ARREMATAÇÃO As assinaturas do Auto eletrônico de Arrematação e do Auto de Arrematação seguem as seguintes regras: 
A).A assinatura do Arrematante ocorre no momento da arrematação após o próximo segundo do fim da contagem do relógio da 
sala de leilões com o fechamento do lote leiloado; B). A assinatura do Leiloeiro ocorre no ato da lavratura do Auto Eletrônico de 
Arrematação logo após o fechamento do lote arrematado; C). A assinatura do Magistrado, considerar-se a no próximo minuto 
após a juntada do Auto eletrônico de Arrematação ao Processo. DA VITRINE ELETRÔNICA DA AGILLEILOES E DAS 
PROPOSTAS Infrutíferas as tentativas de venda do(s) bem(ns) penhorado(s) nos leilões supra e não havendo  interesse do 
Exequente em adjudicá-lo(s), será mantido o bem exposto na vitrine eletrônica do Site da Agil Leilões por meio do link: 
https://www.agilleiloes.com.br/  nas mesmas condições descritas em Edital a fim de receber propostas de arrematação quais 
serão levadas ao conhecimento do MM. para aceitação e ou recusa. ADVERTÊNCIAS I - Os bens poderão ser reavaliados e a 
dívida atualizada até a data do 1º leilão, sofrendo alteração em seus valores, os quais serão informados pelo Leiloeiro, ora 
nomeado, no ato do leilão. II - Os bens serão vendidos no estado de conservação em que se encontrarem, não cabendo à 
Justiça Estadual e/ou Leiloeiro quaisquer responsabilidades quanto a consertos e reparos. III - Eventuais dívidas a título de 
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impostos, taxas, multas, etc, vencidas até a data da arrematação não são de responsabilidade do arrematante e sim do 
anterior proprietário, sendo que tais dívidas sub-rogam-se no preço da arrematação (parágrafo único do art. 130 do CTN). IV - 
Caso o valor da arrematação seja inferior ao valor dos débitos incidentes sobre o bem, caberá ao exequente promover a 
execução de seu crédito em face do devedor, valendo- se dos privilégios e das prerrogativas de que possui. V - O arrematante 
poderá desistir da arrematação, sendo-lhe imediatamente devolvido o depósito que tiver feito: a) se provar, nos 10 (dez) dias 
seguintes, a existência de ônus real ou gravame não mencionado no edital; b) se, antes de expedida a carta de arrematação ou a 
ordem de entrega, o executado alegar alguma das situações previstas no §1º do artigo 903 do Código de Processo Civil; c) uma 
vez citado para responder a ação autônoma de que trata o §4º do artigo 903 do Código de Processo Civil, desde que apresente a 
desistência no prazo de que dispõe para responder a essa ação, nos termos do §5º do mencionado artigo. VI - Se houver 
desistência após a arrematação, será aplicada ao arrematante multa de 20% (vinte por cento) calculada sobre o valor do lance, 
em favor do autor da ação, salvo nos casos previstos no art. 903, § 5º do CPC. VII - Caso o arrematante ou seu fiador não pague 
o preço no prazo estabelecido, ser-lhe-á imposta, em favor do exequente, a perda da caução eventualmente prestada, voltando 
os bens a novo leilão, do qual não serão admitidos a participar o arrematante e o fiador remissos (art. 897 do CPC). A comissão 
paga ao Leileiro não será devolvida. VIII - Havendo leilão positivo a carta de arrematação do bem imóvel, com o respectivo 
mandado de imissão na posse, será expedida depois de efetuado o depósito ou prestadas as garantias pelo arrematante, bem 
como realizad o pagamento da comissão do leiloeiro e das demais despesas da execução (CPC, §1º, art. 901) e, ainda, após o 
decurso de todos os prazos legais e a comprovação do pagamento do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis - ITBI. IX - A 
carta de arrematação conterá a descrição do imóvel, com remissão à sua matrícula ou individuação e aos seus registros, a cópia 
do auto de arrematação e a prova de pagamento do imposto de transmissão, além da indicação da existência de eventual ônus 
real ou gravame (CPC, §2º do art. 901). X - Expedida a carta de arrematação para pagamento parcelado, será a mesma levada 
pelo arrematante, se imóvel, ao respectivo Cartório de Registro de Imóveis para averbação da hipoteca em favor do credor. XI - 
Considerar-se-á preço vil para os fins dispostos no art. 891 do CPC o lance que ofertar valor inferior a 50% (cinquenta por 
cento) da avaliação do bem. XII - Os executados e respectivos cônjuges, se casados forem, e/ou na pessoa de seu 
representante legal, bem como eventuais: coproprietário; proprietário de terreno e/ou titular de: usufruto, uso, habitação, 
enfiteuse, direito de superfície, concessão de uso especial para fins de moradia ou concessão de direito  real  de  uso;  credor 
 pignoratício, hipotecário, anticrético,    fiduciário ou com p enhora anteriormente averbada; promitente. comprador/vendedor 
ficarão intimados sobre as datas designadas para o leilão por meio do respectivo edital, se porventura não forem encontrados 
para a intimação pessoal, bem como para os efeitos do art. 889, inciso I, do CPC, e de que, antes da arrematação e da 
adjudicação do(s) bem(ns), poderá(ão) remir a execução, consoante o disposto no art. 826 do CPC. XIII - Ficam todos cientes de 
que aquele que tentar impedir, perturbar ou fraudar arrematação judicial; afastar ou procurar afastar concorrente ou licitante, por 
meio de violência, grave ameaça, fraude ou oferecimento de vantagem, estará sujeito a penalidade prevista no art. 358 do 
Código Penal, sem prejuízo da reparação do dano na esfera cível, nos termos do art. 186 do Código Civil. XIV -Na eventualidade 
de ser frustrada, no próprio leilão, a arrematação de determinado lote, por não atendimento pelo arrematante de requisitos 
necessários, será facultado ao licitante que ofertou o segundo melhor lance, se houver e caso este tenha interesse, a 
confirmação da arrematação pelo último lance que ofertou e caso não aceite, será facultado nas mesmas condições  a aceitação 
ao terceiro lançador e assim sucessivamente será convocado o próximo licitante até a devida satisfação do crédito do exequente. 
DA ENTREGA DOS BENS A carta de arrematação do bem imóvel, com o respectivo mandado de imissão na posse, ou termo de 
entrega quando se tratar de bem móvel, será expedida em favor do arrematante após pagamento do valor da arrematação e da 
comissão do Leiloeiro, mediante a apresentação dos documentos que comprovem a condição de Arrematante e transcorrido o 
prazo recursal. Caso haja interposição de recurso, fica facultado ao arrematante, no prazo de 05 (cinco) dias, desistir da 
arrematação do bem leiloado, oportunidade em que será devolvido o valor depositado inicialmente a título de pagamento do bem 
e comissão do leiloeiro. Não sendo o caso de desistência, a carta de arrematação será expedida após o julgamento do recurso 
interposto. Os bens serão vendidos no estado de conservação em que se encontrarem, não cabendo à Justiça e/ou ao Leiloeiro 
quaisquer responsabilidades quanto a consertos e reparos ou mesmo providências referentes à retirada, embalagem, impostos, 
encargos sociais e transportes daqueles arrematados. Será ainda atribuição dos licitantes/arrematantes a verificação do estado 
de conservação, situação de posse e especificações dos bens oferecidos no leilão. Qualquer dúvida ou divergência na 
identificação/descrição dos bens deverá ser dirimida no ato do leilão. Os bens móveis penhorados poderão ter sido removidos 
para depósito particular, e as custas referentes à remoção, avaliação, guarda e conservação do(s) mesmo(s), bem como outras 
despesas relacionadas ao processo, serão descontadas na prestação de contas do leilão realizado, deduzindo-se do produto da 
alienação judicial. ÔNUS/GRAVAMES Os bens serão ADQUIRIDOS LIVRES E DESEMBARAÇADOS DE QUAISQUER ÔNUS, 
entre eles PENHORAS E INDISPONIBILIDADE DE BENS até a data da expedição da respectiva Carta de Arrematação ou 
Mandado de Entrega, excetuando-se as obrigações Propter Rem (v.g. cotas condominiais). O ARREMATANTE de bem IMÓVEL 
RECEBERÁ a  coisa livre de tributos de âmbito municipal (IPTU e contribuições de melhoria), cujo fato imponível tenha ocorrido 
em data anterior à arrematação. Os referidos tributos serão subrogados no preço ofertado pelo licitante, nos termos do artigo 130 
do CTN; para os bens imóveis a expedição da carta de arrematação ficará condicionada à comprovação do pagamento do 
Imposto de Transmissão de Bens Imóveis – ITBI pelo arrematante – e custas   processuais (Item 6.7.11 do Provimento 36/2002 
TJ-TO). O ARREMATANTE de VEÍCULO não estará sujeito ao pagamento de débitos anteriores à data da alienação judicial. A 
COMISSÃO DE LEILOEIRO e as demais despesas relacionadas abaixo  nas letras A, B e C ficarão por conta do arrematante, 
inclusive as custas da expedição da carta de arrematação (tabela de custas da Corregedoria do TJ/TO), não   inclusas no 
preço do lance: A) CUSTAS DE ARREMATAÇÃO, (1% do valor da arrematação, adjudicação ou remição em hasta pública - 
mínimo de R$ 24,00 e máximo de R$ 240,00 reais), nos termos do Anexo Único da Lei 1.286/2001, Tabela X, item 63, a ser 
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recolhida aos cofres do Funjuris através de DAJ - deverá o Arrematante retirar a guia de Custas de Arrematação na vara que ora 
realiza o leilão e, em caso de parcelamento a emissão das parcelas (guia de parcelamento), serão de responsabilidade do 
Arrematante e devem ser retiradas diretamente na vara onde ocorrer. B) EVENTUAIS TAXAS DE TRANSFERÊNCIA DO BEM. 
Como ITBI, Registro(s) no CRI, ITR e outras eventuais guias e custas relacionadas a transferência do Bem em nome do 
ARREMATANTE; C) TAXA ADMINISTRATIVA: Correrá por conta do arrematante a despesa com a taxa administrativa, sendo o 
mínimo no valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) e o máximo no valor de R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais). A taxa 
administrativa e a comissão obrigatória devida ao leiloeiro, não estão inclusas no valor do lance, taxa e comissão deverão ser 
pagas juntamente com o valor da arrematação. Pagamentos realizados em contas bancárias divergentes das contas informadas 
no auto de arrematação NÃO serão em hipótese nenhuma aceitos, ficando os arrematantes obrigados a realizarem novo 
pagamento na conta correta, caso descumpram com a obrigação serão sujeitos as  penalidades cabíveis.  INFORMAÇÃO DE 
ÔNUS E GRAVAMES CONSTANTES NO DETRAN/TO E NA SEFAZ/TO SE HOUVER OBS.: *HOMOLOGADA A 
ARREMATAÇÃO SERÃO PROVIDÊNCIADAS PELO JUDICIÁRIO AS RESPECTIVAS BAIXAS DE TODAS E QUAISQUER 
RESTRIÇÔES EXISTENTES NO IMÓVEL LEILOADO ATÉ A DATA DA SUA ARREMATAÇÃO, ISENTANDO O 
ARREMATENTE DE TODA E QUALQUER RESPONSABILIDADE EM RAZÃO DELAS. INTIMAÇÃO Fica(m) desde logo 
intimado(a)(s) o(a)(s): EXECUTADA: TEIXEIRA E SOUZA LTDA, através de seu Advogado devidamente constituídos nos autos 
Dr.(a)(s) BENITO DA SILVA QUERIDO OAB/TO008721, os respectivos sócios, seus cônjuges e representante legal, bem como 
os eventuais coproprietário de terreno e/ou titular de: usufruto, uso, habitação, enfiteuse, direito de superfície, concessão de uso 
especial para fins de moradia ou concessão de direito real de uso; credores, pignoratício, hipotecário, anticrético, fiduciário ou 
com penhora anteriormente averbada; promitente comprador/vendedor; União, Estado e Município no caso de bem tombado, das 
datas acima, se por ventura não forem encontrados para a intimação pessoal, bem como para os efeitos do art. 889, inciso I, do 
Código de Processo Civil/2015 e de que, antes da arrematação e da adjudicação do(s) bem(ns), poderá(ão) remir a execução, 
consoante o disposto no art. 826 do Código de Processo Civil/2015. Fica(m) cientificado(s) de que o prazo para a apresentação 
de quaisquer medidas processuais contra os atos expropriatórios contidas no § 1º do art. 903 do CPC será de dez dias após o 
aperfeiçoamento da arrematação (art. 903§ 2º do Código De Processo Civil/2015). Bem como a(s) EXEQUENTE: ESTADO DO 
TOCANTINS, através de seu Procurador devidamente constituídos nos autos Dr.(a)(s): ELFAS CAVALCANTE LUSTOSA 
ARAGÃO ELVAS 8786640, e para que chegue ao conhecimento de todos e no futuro ninguém possa alegar ignorância, 
expediu-se o presente edital que será publicado e afixado na forma da Lei. DADO E PASSADO nesta Cidade e Comarca de 
Alvorada, Estado do Tocantins. 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 20/09/2021. Eu (Edivane T. Provenci 
Doneda), Técnica Judiciária, digitei e conferi. FABIANO GONÇALVES MARQUES, Juiz de Direito. 
 

ANANÁS 
1ª escrivania cível 

Editais de intimações com prazo de 30 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 DIAS 
O Doutor HERISBERTO E SILVA FURTADO CALDAS, Juiz de Direito,desta cidade e Comarca de Ananás/TO, no uso de suas 
atribuições, etc.FAZ SABER a todos quantos o presente edital de citação, virem ou dele conhecimento tiverem, que por esta 
respectiva Escrivania Cível tramita os autos de nº 00018512820198272703, Classe: OUTROS PROCEDIMENTOS DE 
JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA proposta por PEDRO FELIX DE MOURA, e por meio deste citar com prazo de 30 (trinta) dias, para 
conhecimento geral acerca da existência desta ação e intimação de eventuais interessados, para, querendo, manifestarem, o 
qual deverá ser publicado no DJe e fixado no Cartório de Registro de Imóveis, no placar da Prefeitura Municipal de Riachinho/TO 
e no átrio do Fórum da Comarca de Ananás/TO..e para que ninguém alegue ignorância, sobretudo a requerida, mandou expedir 
o presente edital, que será devidamente publicado na forma da lei. Dado e passado nesta Comarca de Ananás, Estado do 
Tocantins, aos 09/2021. Eu Ariné Monteiro de Sousa, escrivã , digitei e conferi. 
 

Editais de citações com prazo de 30 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 DIAS 
O Doutor HERISBERTO E SILVA FURTADO CALDAS, Juiz de Direito, desta cidade e Comarca de Ananás/TO, no uso de suas 
atribuições, etc.FAZ SABER a todos quantos o presente edital de citação, virem ou dele conhecimento tiverem, que por esta 
respectiva Escrivania Cível tramita os autos de nº 0002147-50.2019.8.27.2703, Classe: Execução Fiscal proposta por 
MUNICIPIO DE ANANAS - TO, e por meio deste citar CONSTRUTORA WALLI LTDA CNPJ 26.788.356/0001-25 com prazo de 
30 (trinta) dias, para conhecimento geral acerca da existência desta ação: Citação, tal como preconiza o art. 8.º da lei referida. 
Penhora, caso não seja paga a dívida nem garantida a execução por meio de depós: Avaliação dos bens penhorado Registro da 
penhora, observado o disposto no art. 14 da lei mencionada: Arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar, e 
para que ninguém alegue ignorância, sobretudo a requerida, mandou expedir o presente edital, que será devidamente publicado 
na forma da lei. Dado e passado nesta Comarca de Ananás, Estado do Tocantins, aos 09/2021. Eu Celma Anjos da Silva, 
servidora de secretaria, digitei e conferi. 
 

Editais de intimações de sentença com prazo de 15 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA COM PRAZO DE 15 DIAS 
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O Dr. HERISBERTO E SILVA FURTADO CALDAS, JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE  ANANÁS/TO, MANDA através deste 
INTIMAÇÃO DA REQUERIDA CREUZA DA LUZ OLIVEIRA – ME CNPJ: 37582467000105  para tomar ciência da sentença 
proferida  no evento 25, nos autos de nº 5000007-17.2003.8.27.2703  cuja parte dispositiva é o que segue: DISPOSITIVO: 
DISPOSITIVO: Ante o exposto, RECONHEÇO a PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE e, por conseguinte, DECLARO EXTINTA A 
EXECUÇÃO FISCAL, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil. A 
Fazenda Pública é isenta do pagamento das custas processuais nas ações de execução fiscal, conforme dispõe o art. 39 da Lei 
nº 6.830/80. DEIXO de condenar ao pagamento de honorários advocatícios sucumbências, haja vista a inexistência de atuação 
de advogado (STJ, REsp 1403155/SP). Com o trânsito em (julgado) CERTIFIQUE-SE;ii) PROMOVA-SE a baixa definitiva;iii) 
CUMPRA-SE o Provimento nº 09/2019 da CGJUSTO.INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. E para que ninguém alegue ignorância 
mandou expedir o presente edital. Dado e passado nesta cidade de Ananás/ TO, aos, 23 de setembro de 2021. Eu, Celma Anjos 
da Silva, Servidora de Secretaria digitei e conferi. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA COM PRAZO DE 15 DIAS 
O Dr. HERISBERTO E SILVA FURTADO CALDAS, JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE  ANANÁS/TO, MANDA através deste 
 INTIMAÇÃO DA REQUERIDA M A C MARQUES & CIA LTDA - ELETROMARQUES – ME CNPJ: 05798878000138  para tomar 
ciência da sentença proferida  no evento 35, nos autos de nº 5000031-64.2011.8.27.2703  cuja parte dispositiva é o que segue: 
DISPOSITIVO: DISPOSITIVO: Ante o exposto, RECONHEÇO a PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE e, por conseguinte, 
DECLARO EXTINTA A EXECUÇÃO FISCAL, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, inciso II, do Código de 
Processo Civil. A Fazenda Pública é isenta do pagamento das custas processuais nas ações de execução fiscal, conforme 
dispõe o art. 39 da Lei nº 6.830/80. DEIXO de condenar ao pagamento de honorários advocatícios sucumbências, haja vista a 
inexistência de atuação de advogado (STJ, REsp 1403155/SP). Com o trânsito em (julgado) CERTIFIQUE-SE;ii) PROMOVA-SE 
a baixa definitiva;iii) CUMPRA-SE o Provimento nº 09/2019 da CGJUSTO.INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. E para que ninguém 
alegue ignorância mandou expedir o presente edital. Dado e passado nesta cidade de Ananás/ TO, aos, 23 de setembro de 
2021. Eu, Celma Anjos da Silva, Servidora de Secretaria digitei e conferi. 
 

Editais de publicações de sentenças de interdição 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE  INSCRIÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO 
AUTOS DE Nº 0001545-59.2019.8.27.2703 
AÇÃO: Curatela 
EXEQÜENTE LUCINEIA JARDIM DA SILVA 
PROCESSO SEM PARTE RÉ 
O Dr. HERISBERTO E SILVA FURTADO CALDAS, JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE  ANANÁS/TO, MANDA através deste 
INTIMAÇÃO DAS PARTES ACERCA DA SENTENÇA DO EVENTO 56 PROFERIDA NO PROCESSO EM EPIGRAFE A SEGUIR 
TRANSCRITO, Pelo exposto, acolho o parecer do Ministério Público e JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para decretar a 
interdição de LUCINEIA JARDIM DA SILVA, brasileira, solteira, aposentada, portadora do RG nº 1.433527 SSP/TO e inscrita no 
CPF de nº 794.916.422-00, NOMEANDO como sua curadora, sob compromisso, sua mãe MARIA DEUSENIRA JARDIM DA 
SILVA, qualificada nos autos, limitando o exercício da curatela aos atos da vida civil de natureza patrimonial e negociar. Prestado 
compromisso, a curadora estará, desde logo, apta ao exercício pleno da curatela, pois a dispenso da especialização de hipoteca 
legal. Expeça-se mandado para o registro da sentença no ofício competente, devendo ainda ser publicada conforme determina o 
§3º do art. 755 do CPC. Custas sobrestadas na forma do art. 98, § 3º, do CPC. Sem honorários. Intimem-se. Ciência ao 
Ministério Público. Transitada em julgado, arquivem-se os autos. Cumpra-se. Ananás/TO, Dado e passado nesta cidade de 
Ananás/ TO, aos, 23 de setembro de 2021. Eu, Celma Anjos da Silva, Servidora de Secretaria digitei e conferi. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE  INSCRIÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO 
AUTOS DE Nº 0002261-52.2020.8.27.2703 
AÇÃO: Curatela 
REQUERENTE: FELICIDADE ARAÚJO DE SOUSA 
REQUERIDO: KÁTIA ARAÚJO DE SOUSA 
O Doutor HERISBERTO E SILVA FURTADO CALDAS, Juiz de Direito, desta cidade e Comarca de Ananás/TO, no uso de suas 
atribuições, etc.FAZ SABER a todos quantos o presente edital PUBLICAÇÃO E INTIMAÇÃO DAS PARTES ACERCA DA 
SENTENÇA DO EVENTO 73 PROFERIDA NO PROCESSO EM EPIGRAFE A SEGUIR TRANSCRITO, Ante o exposto, DEFIRO 
a substituição do curador BERNARDINO SOUSA ARAÚJO, nomeando a Sra. FELICIDADE ARAÚJO DE SOUSA curadora de 
KÁTIA ARAÚJO DE SOUSA, permanecendo os termos da interdição como antes deferido. RESOLVO O MÉRITO do processo, 
na forma do art. 487, I, CPC/15. Lavre-se termo de curadoria. Nos termos do art. 755, §3º, CPC/15[1] e art. 9º, III, CC/02, 
DETERMINO: I. inscreva-se a presente sentença no Registro Civil de Pessoas Naturais; II. Publique-se no DJE por 03 (três) 
vezes, com intervalo de 10 (dez) dias; III. Dispenso a publicação na imprensa local (inteligência ao disposto no artigo 98, inciso 
III, do CPC); IV. publique-se na plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça, onde permanecerá pelo prazo de 06 
(seis) meses, ficando dispensado o cumprimento desta determinação enquanto a plataforma não for criada e estiver em efetivo 
funcionamento; Expeça-se ofício ao INSS informando a substituição da curatela, devendo informar as medidas adotadas, no 
prazo de 10 (dez) dias. Sem custas e honorários advocatícios. Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, observadas as 
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formalidades de praxe. , Dado e passado nesta cidade de Ananás/ TO, aos, 23 de setembro de 2021. Eu, Celma Anjos da Silva, 
Servidora de Secretaria digitei e conferi. 
 

Sentenças 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA COM PRAZO DE 15 DIAS 
O Dr. HERISBERTO E SILVA FURTADO CALDAS, JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE  ANANÁS/TO, MANDA através deste 
INTIMAÇÃO DO REQUERIDO SILVANY RIBEIRO ARAÚJO para tomar ciência da sentença proferida  no evento 36, nos autos 
de nº 0002709-59.2019.8.27.2703  cuja parte dispositiva é o que segue: DISPOSITIVO: DISPOSITIVO: Ante o exposto, 
julgo EXTINTO o processo, sem resolução de mérito, com base no art. 485, V, do Novo Código de Processo Civil. Sem 
condenação as custas processuais e honorários advocatícios. Na eventualidade de não serem interpostos recursos voluntários 
no prazo legal, certifique-se a data do trânsito em julgado, após arquive-se. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 
Cumpra-se. E para que ninguém alegue ignorância mandou expedir o presente edital. Dado e passado nesta cidade de Ananás/ 
TO, aos, 23 de setembro de 2021. Eu, Celma Anjos da Silva, Servidora de Secretaria digitei e conferi. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA COM PRAZO DE 15 DIAS 
O Dr. HERISBERTO E SILVA FURTADO CALDAS, JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE  ANANÁS/TO, MANDA através deste 
INTIMAÇÃO, DO REQUERIDO ODIMA DE JESUS MIRANDA CPF 427.165.431-00 para tomar ciência da sentença proferida  no 
evento 22, nos autos de nº 5000016-08.2005.8.27.2703  cuja parte dispositiva é o que segue: DISPOSITIVO: DISPOSITIVO: 
Ante o exposto, RECONHEÇO a PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE e, por conseguinte, DECLARO EXTINTA A EXECUÇÃO 
FISCAL, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil. A Fazenda Pública é 
isenta do pagamento das custas processuais nas ações de execução fiscal, conforme dispõe o art. 39 da Lei nº 6.830/80. DEIXO 
de condenar ao pagamento de honorários advocatícios sucumbências, haja vista a inexistência de atuação de advogado (STJ, 
REsp 1403155/SP). Com o trânsito em (julgado) CERTIFIQUE-SE;ii) PROMOVA-SE a baixa definitiva;iii) CUMPRA-SE o 
Provimento nº 09/2019 da CGJUSTO.INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. E para que ninguém alegue ignorância mandou expedir o 
presente edital. Dado e passado nesta cidade de Ananás/ TO, aos, 23 de setembro de 2021. Eu, Celma Anjos da Silva, 
Servidora de Secretaria digitei e conferi. 
 

ARAGUAINA 
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  2a Vara Criminal desta cidade e Comarca de Araguaina, 
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° 
00143795120208272706, tendo como autor Ministério Publico Estadual e GUSTAVO FERNANDO COSTA SILVA, brasileiro, 
solteiro, natural de Araguaína/TO, nascido aos 07/06/1997, filho de Francisco de Assis Alves da Silva e Lidiane Araújo Costa, 
residente na Rua Machado de Assis, n.º 681, Bairro São João, Araguaína/TO,  sendo o presente para CITA-LO E RESPONDER 
A ACUSAÇÃO , por escrito no prazo de 15 (quinze) dias, na resposta o acusado podera argüir preliminares e alegar tudo o que 
interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, 
qualificando-as e requerendo suas intimações, quando necessário. Não apresentada a resposta no prazo legal, ou se o acusado 
citado não constituir defensor, será nomeado defensor para oferece-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 163, III DO CODIGO PENAL, EM CONTINUIDADE DELITIVA, NA FORMA DO ARTIGO 71 DO 
MESMO CODIGO ate 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. Araguaina-TO, 23 de setembro de 2021. 
Rogério da Silva Lima – Técnico Judiciário. Dr Antonio Dantas Oliveira Junior -  Juiz de Direito. 
  

Central de execuções fiscais 

Editais de citações com prazo de 30 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS  
EDITAL Nº 3663103, 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): GLACY ROSSANA FERREIRA COSTA - CPF n°: 663.499.151-00, por estar 
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 
0002784-55.2020.8.27.2706, que lhe move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para 
pagar a importância de R$ 3.149,63 (três mil, cento e quarenta e nove reais e sessenta e três centavos), representada pela CDA 
n° 20190028740, datada de 11/10/2019, acrescida de juros, atualização monetária e demais cominações legais, ou no mesmo 
prazo garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, 
que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens à penhora, ou indicando à penhora bens 
oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a 
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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: "4.2.1- Realizada as 
buscas e não sendo localizado endereço diverso da inicial e encerrado todos os meios de localização dos endereços do(s) 
executado(s), defiro desde logo, caso haja pedido, a expedição do Edital de Citação, com prazo de 30 (trinta) dias, observando-
se as disposições do art. 8º, IV, da Lei de Execuções Fiscais; Cumpra-se. SERGIO APARECIDO PAIO, Juiz de Direito" E para 
que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente edital que será publicado uma (01) vez no Diário Oficial da 
Justiça e afixado no placar do Fórum local. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos 
21 dias do mês de setembro de 2021. Eu, MATHEUS ALVES MOURA GOMES FERREIRA, Auxiliar Judiciário, que o digitei. 
 

Às partes e aos advogados 
ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S) 
AUTOS Nº. 0026051-56.2020.8.27.2706/TO 
CHAVE: 130496444520 
Classe Judicial: EXECUÇÃO FISCAL 
Exequente MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
Advogado: GUSTAVO FIDALGO E VICENTE 
Executados: EUKERLENE PEREIRA DA SILVA 
Advogado: 
SENTENÇA: “(...) Conforme dito no relatório, o exequente informou a quitação total do débito exequendo, tanto o principal 
quanto os honorários sucumbênciais. Destarte, a extinção do feito é medida que se impõe. DISPOSITIVO Ante o exposto, com 
base no art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil, julgo EXTINTO o feito com resolução de mérito, em face de pagamento. 
Sob a égide do Princípio da Causalidade, condeno a parte executada ao pagamento das despesas processuais, caso hajam. 
Sem condenação em honorários advocatícios, tendo em vista o pagamento informado no evento 16. Determino ao 
Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública que cientifique a exequente ante a renúncia ao prazo 
recursal. Intime-se a parte executada da presente decisão. Após, cumprida a determinação acima e, certificado o trânsito em 
julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as cautelas de praxe.Intime-se. Cumpra-se. 
 
ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S) 
AUTOS Nº. 0024909-17.2020.8.27.2706/TO 
CHAVE: 572410872020 
Classe Judicial: EXECUÇÃO FISCAL 
Exequente MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
Advogado: GUSTAVO FIDALGO E VICENTE 
Executados: FRANCISCO DE ASSIS GOMES DOS SANTOS 
Advogado: 
SENTENÇA: “(...) O objetivo da ação de execução fiscal é a satisfação de uma dívida. Realizado o pagamento, não há o porquê 
de existir do feito executório. In casu, considerando o pagamento, outra conclusão não resta senão a extinção do presente feito. 
DISPOSITIVO. Ante o exposto, com base no art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil, julgo EXTINTO o feito com 
resolução de mérito, em face de pagamento. Sem condenação em honorários advocatícios, tendo em vista a informação de 
pagamento do débito no evento 13. Considerando o fato de ter a quitação do débito fiscal ocorrido após o ajuizamento desta 
demanda, condeno o executado ao pagamento das custas processuais, caso haja. Determino ao Cartório da Vara de 
Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública que: 1 - Cientifique-se a exequente ante a renúncia ao prazo recursal; 2 - Intime-
se a parte executada da presente sentença; 3 - Promova-se a retirada de eventuais gravames existentes sobre bens de 
titularidade da parte executada; 4 - Caso seja interposto recurso de apelação: I) intime-se o apelado para apresentar 
contrarrazões, no prazo de lei; II) apresentado recurso adesivo, intime-se a parte contrária para apresentar contrarrazões, no 
prazo de lei; III) após, remetam-se os autos ao e. TJTO, independentemente de juízo de admissibilidade (CPC, art. 1.010, § 3º), 
a ser realizado pelo relator do recurso (CPC, art. 932, III); 5- Após o trânsito em julgado, em cumprimento ao Ofício circular nº 
218/2017/PRESIDENCIA/DIGER/DIFIN/DFESP, de 23.08.2017, proceda o cartório com a conferência dos dados cadastrados no 
sistema e-PROC, a fim de verificar se eles correspondem com os documentos insertos no processo, certificando nos autos antes 
da remessa à COJUN, a(s) parte(s) condenada(s) ao pagamento das custas finais, seus dados (CPF, CNPJ, RG, telefone, 
endereço) e o valor da causa. Cumprida a determinação acima, PROMOVA-SE a baixa definitiva, e REMETA-SE o processo 
à COJUN – Contadoria Judicial Unificada para a cobrança das custas processuais nos termos do Provimento n. 
09/2019/CGJUS/TO. Araguaina-TO, 29 de julho de 2021 – Milene de Carvalho Henrique – Juíza de Direito. 
 
ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S) 
AUTOS Nº. 0007514-12.2020.8.27.2706/TO 
CHAVE: 356202193620 
Classe Judicial: EXECUÇÃO FISCAL 
Exequente MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
Advogado: GUSTAVO FIDALGO E VICENTE 
Executados: JAQUELINE DE FREITAS R.E OUTRA 
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Advogado: 
SENTENÇA: “(...) O Código de Processo Civil é bem claro ao dizer em seu artigo 924, inciso II, que extingue-se a execução 
quando a obrigação for satisfeita. Conforme dito no relatório, o exequente informou a quitação total do débito exequendo, tanto o 
principal quanto os honorários sucumbenciais. Destarte, a extinção do feito é medida que se impõe. DISPOSITIVO. Ante o 
exposto, com base no art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil, julgo EXTINTO o feito com resolução de mérito, em face 
de pagamento. Sob a égide do Princípio da Causalidade, condeno a parte executada ao pagamento das despesas processuais, 
caso hajam. Sem condenação em honorários advocatícios, tendo em vista o pagamento informado no evento 26. Expeça-se 
alvará em favor da parte executada, do montante constrito nos autos (evento 25), devendo o Cartório proceder com as 
diligências cabíveis para liberação da quantia. Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde 
Pública que cientifique a exequente ante a renúncia ao prazo recursal. Intime-se a parte executada da presente decisão. Após, 
cumprida a determinação acima e, certificado o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as cautelas de praxe. Intime-
se. Cumpra-se. Araguaina-TO, 21 de setembro de 2021. Milene de Carvalho Henrique – Juíza de Direito. 
 
Execução Fiscal Nº 0000171-62.2020.8.27.2706/TO 
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
RÉU: DIACUY ALVES CARDOSO 
SENTENÇA: '  Ante o exposto, com base no art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil, julgo EXTINTO o feito com resolução 
de mérito, em face de pagamento. Sem condenação em honorários advocatícios, tendo em vista a informação de pagamento do 
débito no evento 20. Considerando o fato de ter a quitação do débito fiscal ocorrido após o ajuizamento desta demanda, 
condeno a parte executada ao pagamento das custas processuais, caso haja.' 
 

Vara especializada no combate à violência contra a mulher 
Editais de intimações com prazo de 15 dias 

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO: 15 DIAS 
Classe da ação: Ação Penal - Procedimento Sumário 
Nº dos Autos: 0017364-61.2018.8.27.2706 
Acusado: GELDAZIO NOGUEIRA DA SILVA 
 Vítima: MARILENE DOS SANTOS 
Cirlene Maria de Assis Santos Oliveira, Juíza de Direito titular pela Vara Especializada no Combate a Violência Doméstica e 
Familiar contra a Mulher desta Cidade e 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 fica(m) INTIMADO(A)(s): MARILENE DOS SANTOS, 
brasileira, união estável, doméstica, natural de Dourados-TO, nascida aos 01/12/1985, filha de Otacilio dos Santos e de Maria de 
Nazaré dos Santos, atualmente em local incerto ou não sabido,  da decisão/sentença proferida nos autos em epígrafe, cujo 
dispositivo segue transcrito: "... Recebo a denúncia ofertada, sob o rito sumário , uma vez que: a) atende ao disposto no artigo 41 
do CPP; b) não se enquadra em qualquer dos casos do artigo 395 do mesmo diploma legal; c) lastreia-se em elementos de prova 
que evidenciam justa causa para a propositura da Ação Penal e narra de forma detalhada os fatos atribuídos ao denunciado, 
proporcionando-lhe oferecimento de defesa. Cite-se o denunciado para responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) 
dias (artigo 396, do CPP). Ressalte-se que, em sua defesa, o denunciado poderá arguir preliminares, narrar sua versão a 
respeito dos fatos, juntar documentos e justificações, especificar as provas que pretende produzir e arrolar testemunhas, 
qualificando-as e requerendo a sua intimação, quando necessário. No ato da citação, o denunciado deverá informar ao Oficial de 
Justiça se possui, ou não, condições financeiras de constituir advogado. Se afirmar que não possui as condições alhures 
mencionadas, deverá indicar ao oficial de justiça o nome do causídico contratado. Não apresentada a resposta no prazo legal - 
ou se o acusado, citado, não constituir defensor - desde já,  nomeio-lhe a Defensoria Pública, para oferecê-la, concedendo-lhe 
vista dos autos por 20 (vinte) dias, já que tem a prerrogativa de prazo em dobro, podendo ao final ser arbitrados honorários 
advocatícios em favor da referida Instituição. Em caso de nomeação de defensor, fica o denunciado ciente de que a qualquer 
momento poderá constituir advogado, porém o profissional assumirá o processo no estado em que se encontra...". Para 
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 publicada no Diário da Justiça. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína Estado 
do Tocantins, 21 de setembro de 2021. 
 

Editais de intimações com prazo de 20 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO: 20 DIAS 
Classe da ação: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha) Criminal 
Nº dos Autos: 0004261-50.2019.8.27.2706 
Acusado:  J. A. R. DA S. 
 Vítimas: A. P. DOS S. S. ;  A. P. DOS S. S. e  L. C.  S.  S. 
Cirlene Maria de Assis Santos Oliveira, Juíza de Direito titular pela Vara Especializada no Combate a Violência Doméstica e 
Familiar contra a Mulher desta Cidade e 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 fica(m) INTIMADO(A)(s): J. A. R. DA S. , brasileiro, união 
estável, pedreiro, atualmente em local incerto ou não sabido,  da decisão/sentença proferida nos autos em epígrafe, cujo 
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dispositivo segue transcrito:  "... No que concerne à tutela inibitória, fixo multa no valor de R$ 2.000,00 (mil reais), por cada 
descumprimento das medidas protetivas que for levado a efeito pelo requerido doravante. Caso o réu retorne ao imóvel, a multa 
cominatória incidirá por cada dia de permanência no local. Estabeleço, em ambos os casos, o limite R$ 8.000,00 (oito mil reais), 
sem prejuízo da decretação da prisão preventiva...".  Para 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 publicada no Diário da Justiça. DADO E 
PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína Estado do Tocantins, 22 de setembro de 2021. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO: 20 DIAS 
Classe da ação: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha) Criminal 
Nº dos Autos: 0008891-81.2021.8.27.2706 
Acusado: A. B. DE M.  
 Vítima:  P. B. DE M. 
Cirlene Maria de Assis Santos Oliveira, Juíza de Direito titular pela Vara Especializada no Combate a Violência Doméstica e 
Familiar contra a Mulher desta Cidade e 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 fica(m) INTIMADO(A)(s): A. B. DE M., brasileiro, solteiro, 
nascido aos 29/07/1977, natural de Conceição do Araguaia-PA, atualmente em local incerto ou não sabido,  da 
decisão/sentença proferida nos autos em epígrafe, cujo dispositivo segue transcrito:  "...  Ante o exposto, com fundamento no 
artigo 22 da Lei n° 11.340/2006, DEFIRO as medidas protetivas de urgência postuladas pela requerente e, por 
conseguinte, DETERMINO ao requerido: a) o seu imediato afastamento do imóvel da vítima, estando autorizado a retirar 
apenas seus pertences de uso pessoal. Em caso de resistência, o Senhor Oficial de Justiça está desde já autorizado a usar a 
força policial. O meirinho deve reconduzir a vítima ao imóvel após o afastamento do requerido. Além disso, deverá o requerido 
informar a este Juízo o atual endereço, no prazo de 10 (dez) dias, a contar da intimação desta decisão; b) No curso deste 
procedimento ou até ulterior determinação judicial, o requerido deve manter uma distância mínima de 200 (duzentos) metros do 
imóvel onde reside a requerente, ainda que esta não esteja no local; c) Está também proibido de se aproximar da vítima, 
devendo manter desta uma distância mínima de 200 (duzentos) metros, ainda que seja em lugar público; d) Está proibido ainda 
de manter contato com a ofendida e testemunhas por qualquer meio de comunicação, mesmo que o contato se dê por intermédio 
de terceiros, a pedido do requerido; e) Está proibido de frequentar determinados lugares, normalmente procurados pela ofendida, 
como o local de trabalho dela, igreja, feira, casa de amigos, clubes, eventuais supermercados próximos à residência da vítima, a 
fim de preservar a integridade física e psicológica da ofendida. Fica o requerido advertido de que o descumprimento das 
medidas acima impostas poderá implicar, em último caso, na decretação de sua prisão preventiva, nos termos do art. 
282, § 4º, do Código Instrumental Penal, bem como na configuração do crime previsto no artigo 24-A da Lei 
11.340/2006.  O Senhor oficial de justiça deverá indagar a vítima, no ato de sua intimação, se tem condições de constituir 
advogado. PRAZO DE VIGÊNCIA: Estas medidas permanecerão em vigor até o trânsito em julgado de eventual sentença 
condenatória que venha a ser proferida em face do requerido, ou mesmo de sentença absolutória, ou de qualquer outra 
causa de extinção do processo principal vinculado, momentos em que elas serão automaticamente cessadas, salvo se, 
previamente, a vítima demonstrar que a situação de risco ainda persiste, devendo procurar a Defensoria Pública para 
tanto, caso não possua condições financeiras de contratar advogado. Outrossim, não sendo instaurado nenhum 
procedimento criminal correlato a estas medidas, seja por falta de representação ou de ajuizamento de ação penal 
privada, o prazo de duração será de seis meses...".    Para 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 publicada no Diário da Justiça. 
DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína Estado do Tocantins, 22 de setembro de 2021. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO: 20 DIAS 
Classe da ação: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha) Criminal 
Nº dos Autos: 0008891-81.2021.8.27.2706 
Acusado: A. B. DE M. 
 Vítima: P. B. DE M. 
Cirlene Maria de Assis Santos Oliveira, Juíza de Direito titular pela Vara Especializada no Combate a Violência Doméstica e 
Familiar contra a Mulher desta Cidade e 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 
fica(m) INTIMADO(A)(s): P. B. DE M., brasileira, aposentado, viúva, nascida aos 29/03/1951, filha de Domingas Ferreira da Silva 
e Salustriano Borges de Lemos, CPF: 579.911.622-49, atualmente em local incerto ou não sabido,  da 
decisão/sentença proferida nos autos em epígrafe, cujo dispositivo segue transcrito: "...  Ante o exposto, com fundamento no 
artigo 22 da Lei n° 11.340/2006, DEFIRO as medidas protetivas de urgência postuladas pela requerente e, por 
conseguinte, DETERMINO ao requerido: a) o seu imediato afastamento do imóvel da vítima, estando autorizado a retirar 
apenas seus pertences de uso pessoal. Em caso de resistência, o Senhor Oficial de Justiça está desde já autorizado a usar a 
força policial. O meirinho deve reconduzir a vítima ao imóvel após o afastamento do requerido. Além disso, deverá o requerido 
informar a este Juízo o atual endereço, no prazo de 10 (dez) dias, a contar da intimação desta decisão; b) No curso deste 
procedimento ou até ulterior determinação judicial, o requerido deve manter uma distância mínima de 200 (duzentos) metros do 
imóvel onde reside a requerente, ainda que esta não esteja no local; c) Está também proibido de se aproximar da vítima, 
devendo manter desta uma distância mínima de 200 (duzentos) metros, ainda que seja em lugar público; d) Está proibido ainda 
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de manter contato com a ofendida e testemunhas por qualquer meio de comunicação, mesmo que o contato se dê por intermédio 
de terceiros, a pedido do requerido; e) Está proibido de frequentar determinados lugares, normalmente procurados pela ofendida, 
como o local de trabalho dela, igreja, feira, casa de amigos, clubes, eventuais supermercados próximos à residência da vítima, a 
fim de preservar a integridade física e psicológica da ofendida. Fica o requerido advertido de que o descumprimento das 
medidas acima impostas poderá implicar, em último caso, na decretação de sua prisão preventiva, nos termos do art. 
282, § 4º, do Código Instrumental Penal, bem como na configuração do crime previsto no artigo 24-A da Lei 
11.340/2006.  O Senhor oficial de justiça deverá indagar a vítima, no ato de sua intimação, se tem condições de constituir 
advogado. PRAZO DE VIGÊNCIA: Estas medidas permanecerão em vigor até o trânsito em julgado de eventual sentença 
condenatória que venha a ser proferida em face do requerido, ou mesmo de sentença absolutória, ou de qualquer outra 
causa de extinção do processo principal vinculado, momentos em que elas serão automaticamente cessadas, salvo se, 
previamente, a vítima demonstrar que a situação de risco ainda persiste, devendo procurar a Defensoria Pública para 
tanto, caso não possua condições financeiras de contratar advogado. Outrossim, não sendo instaurado nenhum 
procedimento criminal correlato a estas medidas, seja por falta de representação ou de ajuizamento de ação penal 
privada, o prazo de duração será de seis meses..."   Para 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 publicada no Diário da Justiça. DADO E 
PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína Estado do Tocantins, 22 de setembro de 2021.  
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO: 20 DIAS 
Classe da ação: Ação Penal - Procedimento Sumário 
Nº dos Autos: 0001174-28.2015.8.27.2706 
Acusado: MARCIO PEREIRA DA SILVA 
 Vítima: VALDENICE DE SOUSA AGUIAR  
Cirlene Maria de Assis Santos Oliveira, Juíza de Direito titular pela Vara Especializada no Combate a Violência Doméstica e 
Familiar contra a Mulher desta Cidade e 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 fica(m) INTIMADO(A)(s): VALDENICE DE SOUSA 
AGUIAR, brasileira, auxiliar de serviços gerais, nascida aos 14/09/1984, natural de Estreito- MA, filha de Anaide Coêlho de 
Sousa e Ciriaco José Portilho Aguiar, CPF n° 017.800.091-43 e RG n° 754294 SESP/TO, atualmente em local incerto ou não 
sabido,  da decisão/sentença proferida nos autos em epígrafe, cujo dispositivo segue transcrito: "... Ante o exposto, com base 
no artigo 107, inciso IV, do Código Penal, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE de MARCIO PEREIRA DA SILVA, já 
qualificado nos autos, pelo crime descrito na denúncia...". Para 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 publicada no Diário da Justiça. 
DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína Estado do Tocantins, 15 de setembro de 2021. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO: 20 DIAS 
Classe da ação: Ação Penal - Procedimento Ordinário 
Nº dos Autos: 0019690-33.2014.8.27.2706 
Acusado: MANOEL MESSIAS RIBEIRO DA SILVA 
 Vítima: SONIA PEREIRA DA SILVA 
Cirlene Maria de Assis Santos Oliveira, Juíza de Direito titular pela Vara Especializada no Combate a Violência Doméstica e 
Familiar contra a Mulher desta Cidade e 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 fica(m) INTIMADO(A)(s):  SONIA PEREIRA DA SILVA, 
brasileira, solteira, nascida aos 11.11.1986, filha de Angela Ferreira da Silva e Antônio Pereira dos Santos, atualmente em local 
incerto ou não sabido,  da decisão/sentença proferida nos autos em epígrafe, cujo dispositivo segue transcrito: "... Ante o 
exposto, com base no artigo 107, inciso IV, do Código Penal, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE de MANOEL MESSIAS 
RIBEIRO DA SILVA, já qualificado nos autos, pelo crime descrito na denúncia...". Para 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 
publicada no Diário da Justiça. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína Estado do Tocantins, 20 de setembro 
de 2021 . 
 

Editais de citações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO 
PRAZO: 15 (QUINZE) DIAS 
    
CIRLENE MARIA DE ASSIS SANTOS OLIVEIRA, Juíza de Direito titular da Vara Especializada no Combate à Violência 
Doméstica e Familiar Contra a Mulher desta Cidade e 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 fica CITADO (a) o acusado (a): GILDÁZIO 
NOGUEIRA DA SILVA, brasileiro, união estável, pedreiro, natural de Araguaína/TO, nascido aos 05.07.1980, filho de Cely 
Nogueira da Silva, inscrito no RG n.º 455.542 – SSP/TO e CPF n.º 898.228.701-91, atualmente em lugar incerto e não sabido, o 
qual foi denunciado nas penas do artigo 129, § 9.º, do Código Penal, aplicando-se o disposto no art. 7.º, inciso II, da Lei 
11.340/06 , nos autos de ação penal nº 0017364-61.2018.8.27.2706 , e como está em lugar incerto ou não sabido, conforme 
certificou o senhor oficial de Justiça incumbido da diligência, fica citado (a) pelo presente para o fim exclusivo de o acusado 
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oferecer defesa. O prazo para a defesa começará a fluir do comparecimento pessoal do acusado ou do Defensor 
constituído. Expirado o prazo do edital e o prazo para oferecimento de defesa inicial e, não comparecendo o(a) acusado (a), nem 
constituindo defensor no dia seguinte à expiração do prazo, certifique-se e venham-me 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, cuja 
2ª via fica afixada no “Placar” do Fórum da Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins e a 3ª via publicada no Diário da Justiça. 
DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína Estado do Tocantins, 22 de setembro de 2021. 
 

COLINAS 
1ª vara criminal 

Editais de citações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO: 15 (QUINZE) DIAS 
Ação Penal - Procedimento Sumário Nº 0002064-33.2021.8.27.2713 AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO RÉU: ORLEAN SOUSA 
DE OLIVEIRA RÉU: ISMAEL RODRIGUES DA COSTA 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 ORLEAN SOUSA DE OLIVEIRA, brasileiro, 
solteiro, natural de Guadalupe/PI, nascido em 08/09/1980, filho de Maria Aparecida Sousa de Oliveira e Francisco José de 
Oliveira e o acusado ISMAEL RODRIGUES DA COSTA, vulgo “Josué Rodrigues”, brasileiro, solteiro, natural de Gurupi/TO, 
nascido em 13/03/1987, filho de Maria Rodrigues da Costa, RG n.º 1.066.138, CPF n.º 019.534.751-08 , nos autos de ação penal 
nº 0002064-33.2021.8.27.2713, 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 21 de Setembro de 2021. Eu, 
(Lorena S. Borges Amaral), servidora de cartório, lavrei e subscrevi. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO: 15 (QUINZE) DIAS 
AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO Nº 0004350-52.2019.8.27.2713/TO AUTOR: MINISTÉRIO 
PÚBLICO RÉU: NILSON PEREIRA DOS SANTOS 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 NILSON PEREIRA DOS SANTOS, BRASILEIRO, SOLTEIRO, FILHO 
DE MARIA DE JESUS PEREIRA DOS SANTOS, PORTADOR DO RG Nº 640.965 2ª VIA SSP/TO, nos autos de ação penal nº 
0004350-52.2019.8.27.2713, 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. DADO E PASSADO, nesta cidade e Comarca de Colinas do Tocantins, Estado do Tocantins, aos 22 de setembro de 
2021. Eu, _____ (Gabriella Costa Dias), servidora de cartório, lavrei e subscrevi. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO: 15 (QUINZE) DIAS 
AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO Nº 0004880-22.2020.8.27.2713/TO AUTOR: MINISTÉRIO 
PÚBLICO RÉU: EDSON RODRIGUES DO CARMO 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 EDSON RODRIGUES DO CARMO, brasileiro, solteiro, nascido aos 
08/09/1990 em Palmeirante/TO, CPF nº 700.098.311-69, filho de Maria Antônia Rodrigues dos Santos e Joaquim Francisco do 
Carmo, nos autos de ação penal nº 0004880-22.2020.8.27.2713, 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.DADO E PASSADO, nesta cidade e Comarca de Colinas do Tocantins, Estado do Tocantins, aos 
22 de setembro de 2021. Eu, _____ (Gabriella Costa Dias), servidora de cartório, lavrei e subscrevi. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO: 15 (QUINZE) DIAS 
AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO Nº 0005760-14.2020.8.27.2713/TO AUTOR: MINISTÉRIO 
PÚBLICO RÉU: FABIANO DE OLIVEIRA BARROS JOSÉ CARLOS FERREIRA MACHADO, Juiz Substituto respondendo pela 1ª 
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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 FABIANO DE OLIVEIRA BARROS, brasileiro, convivente, 
comerciante, nascido aos 12/12/1984, natural de Água Branca/AL, inscrito no CPF 017.486.791-39, filho de José Carlos 
Malaquias de Barros, nos autos de ação penal nº 0005760-14.2020.8.27.2713, 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.  DADO E PASSADO, nesta cidade e Comarca de Colinas do Tocantins, Estado do Tocantins, 
aos 22 de setembro de 2021. Eu, _____ (Gabriella Costa Dias), servidora de cartório, lavrei e subscrevi. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO: 15 (QUINZE) DIAS 
AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO SUMÁRIO Nº 0006482-82.2019.8.27.2713/TO AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO RÉU: ELSO 
TELES DA SILVA 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 ELSO TELES DA SILVA, BRASILEIRO, CONVIVENTE EM UNIÃO ESTÁVEL, PEDREIRO, 
NATURAL DE ARAGUAÍNATO, NASCIDO EM 12/08/1977, FILHO DE VALDIVINO MARQUES DA SILVA E RAIMUNDA TELES 
BARBOSA, RG Nº 890.752 SSP-TO, nos autos de ação penal nº 0006482-82.2019.8.27.2713, 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. DADO E PASSADO, nesta cidade e Comarca de Colinas do 
Tocantins, Estado do Tocantins, aos 22 de setembro de 2021. Eu, _____ (Gabriella Costa Dias), servidora de cartório, lavrei e 
subscrevi. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO: 15 (QUINZE) DIAS 
AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO Nº 0002031-43.2021.8.27.2713/TO AUTOR: MINISTÉRIO 
PÚBLICO RÉU: FRANCIVALDO ALVES DE ARAÚJO 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 FRANCIVALDO ALVES DE ARAÚJO, brasileiro, solteiro, 
nascido em 14.09.1992, filho de Francisco Cardoso de Araújo e de Eva Alves dos Santos, inscrito no CPF sob o n. 037.936.501-
46 e portador do RG n. 1.439.130, SSP/TO, nos autos de ação penal nº 0002031-43.2021.8.27.2713, 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 22 de setembro de 2021. Eu, _____ (Gabriella Costa Dias), servidora de cartório, lavrei e 
subscrevi. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO: 15 (QUINZE) DIAS 
AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO Nº 0001081-34.2021.8.27.2713/TO AUTOR: MINISTÉRIO 
PÚBLICO RÉU: FRANCENILDO GUIMARÃES CUNHA  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 FRANCENILDO GUIMARÃES CUNHA, popularmente 
conhecido como “BREDY”, brasileiro, solteiro, desocupado, natural de Belém - PA, nascido em 01/02/1980, filho de Sebastião 
Soares da Cunha e Maria José Guimarães Cunha, portador do RG n. 709.468 SSP/PA e inscrito no CPF n. 929.031.341-20, nos 
autos de ação penal nº 0001081-34.2021.8.27.2713, 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 22 de setembro de 
2021. Eu, _____ (Gabriella Costa Dias), servidora de cartório, lavrei e subscrevi. 
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EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO: 15 (QUINZE) DIAS 
AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO Nº 0005380-88.2020.8.27.2713/TO AUTOR: MINISTÉRIO 
PÚBLICO RÉU: FRANCENILDO GUIMARÃES CUNHA  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 FRANCENILDO GUIMARÃES CUNHA, pularmente conhecido 
como "Brad" e "Parazinho", brasileiro, solteiro, desocupado, nascido em 01/02/1980, natural de Belém/PA, filho de Sebastião 
Soares da Cunha e Maria José Guimarães Cunha, RG n° 709468 SSP/PA, CPF n° 929.031.341-20, nos autos de ação penal nº 
0005380-88.2020.8.27.2713, 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 COM PRAZO DE 15 DIAS 
PROCESSO nº. 0006818-52.2020.827.2713 Ação Penal – Procedimento Ordinário Autor: Ministério Público Acusado: 
ROSIMÁRIA RIBEIRO SIRQIEURA - Doutor JOSÉ CARLOS FERREIRA MAMCHADO – MM. Juiz Substituto respondendo pela 
Vara Criminal desta Comarca de Colinas do Tocantins, Estado do Tocantins, na forma da lei etc. FAZ SABER a todos os que o 
presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, que por meio deste edital CITA o acusado ROSIMARIA RIBEIRO 
SIRQUEIRA, brasileira, convivente em união estável, nascida em03/01/1993, filha de Emanuel Jesus Sirqueira e Lucileia 
Carvalho Sirqueira, CPF n° 055.156.201-35, residente na rua Florianópolis, n° 1.047, setor Santa Rosa, na cidade de Colinas do 
Tocantins-TO, nos autos de ação penal nº 0006818-52.2020.827.2713, 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. O prazo para a 
defesa começará a fluir do comparecimento pessoal do (a) acusado (a) ou do defensor constituído. 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, no s 
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 23 dias do mês de setembro de 
2021. Eu, _____ (Keliane Almeida), Técnica Judiciária, lavrei e subscrevi. JOSÉ CARLOS FERREIRA MACHADO Juiz Substituto 
respondendo pela Vara Criminal. 
 

CRISTALÂNDIA 
1ª escrivania cível 

Intimações às partes 
AUTOS Nº 0002152-70.2018.8.27.2715 CHAVE DO PROC. 364328043618 
Ação: Monitória 
Requerente: BANCO DO BRASIL SA 
Requeridos: EDISON ROSA DA SILVA JUNIOR e RICARDO ROSA DA SILVA 
INTIMAÇÃO: da parte requerida RICARDO ROSA DA SILVA, brasileiro, solteiro, agricultor, portador da Carteira de Identidade nº 
277244, emitida por SSP/TO, inscrito no CPF/MF sob o n º 815.753.511-53 e EDISON ROSA DA SILVA JUNIOR, brasileiro, 
solteiro, trabalhador rural, portador da Carteira de Identidade nº602262, órgão emissor SJSP/TO, inscrito no CPF/MF sob o nº 
921.093.141-68, da r. Sentença proferida no evento 62 dos referidos autos cujo a parte conclusiva a segue transcrita: “DIANTE 
DO EXPOSTO, presentes os requisitos da Ação Monitória e, em face da não oposição de embargos pela ré devedora ou seu 
representante legal, RECONHEÇO, na forma do artigo 701, §2º do CPC/2015, A CONSTITUIÇÃO DE PLENO DIREITO DE 
TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL, do pedido contido na ação monitória.12. CONDENO os requeridos RICARDO ROSA DA SILVA 
e EDISON ROSA DA SILVA JUNIOR ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios, 
que arbitro no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.13. Sendo o réu revel sem advogado 
constituído, DETERMINO ao cartório que OBSERVE a regra do art. 346 do CPC/2015 “Os prazos contra o revel que não tenha 
patrono nos autos fluirão da data de publicação do ato decisório no órgão oficial”.14. DETERMINO a inclusão da informação 
"REVEL" no polo passivo desta demanda. 15. INTIME-SE eletroniamente somente o requerente e AGUARDE-SE o transcuso do 
prazo para o revel em cartório. Findo este último prazo, CERTIFIQUE-SE.16. Promovidos os atos acima, por uma simples 
questão de economia processual e atendendo ao princípio do impulso oficial, DETERMINO que, após o trânsito em 
julgado, PROCEDA-SE À EVOLUÇÃO DA CLASSE DA AÇÃO PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA e INTIME-SE a parte 
autora para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, apresentar a memória dos cálculos do quantum debeatur, conforme esta sentença e 
para a execução (ação de cumprimento de sentença: NCPC, art. 523).17. Cristalândia/TO, data no sistema e-Proc. ESTA 
SENTENÇA SERVE DE MANDADO. 
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DIANÓPOLIS 
1ª vara criminal 

Editais de citações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO com o prazo de 15 (quinze) dias 
AUTOS: 00044653020208272716 
DENUNCIADO: EDMAR LUSTOSA 
O Dr. BALDUR ROCHA GIOVANINNI, MM. Juiz de Direito Titular da Escrivania Criminal da Comarca de Dianópolis, Estado do 
Tocantins, na forma da lei, etc... FAZ SABER a todos que o presente edital com o prazo de QUINZE (15) dias virem ou dele 
tiverem conhecimento, que neste Juízo corre em seus trâmites legais, um PROCESSO CRIME nº 0004465-30.2020.8.27.2716, 
que o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, como Autor, move contra o Denunciado EDMAR LUSTOSA, brasileiro, solteiro, 
desocupado, nascido aos 16/03/2000, filho de Elsy Lustosa Faria, inscrito sob o CPF 084.720.851-63, como incurso nas 
sanções do Artigo 157, § 2º, II, do CP. E como esteja em lugar incerto ou não sabido, conforme certificou o Senhor Oficial de 
Justiça incumbido da diligência, fica citado e intimado para responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias , por 
meio de advogado regularmente constituído ou da Defensoria Pública, nos termos do Art. 406 do CPP, com as advertências 
abaixo: 1. O(s) réu(s) poderá(ão) arguir preliminares e alegar tudo que interesse a sua defesa, oferecer documentos e 
justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, até o máximo de 08 (oito), qualificando-as e requerendo 
sua intimação, quando necessário; 2. Seja o(s) réu(s) esclarecido(s) que a não apresentação da resposta no prazo acima 
assinalado, implicará à nomeação da Defensoria Pública para a prática do ato. FICANDO desde logo citado para todos os 
demais termos e ato do processo, sendo-lhe de direito fazer-se acompanhar de advogado, e se ver processar, promover sua 
defesa e ser notificado dos ulteriores termos do processo, a que deverá comparecer, sob pena de revelia. Para conhecimento de 
todos é passado o presente edital, cuja 2ª via fica afixada na local de costume. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de 
Dianópolis - TO, 23/09/2021. Eu, EMITERIO MARCELINO MENDES FILHO, Servidor da Secretaria, digitei e conferi. 
 

Vara cível 
Editais de citações com prazo de 20 dias 

EDITAL Nº 3680714 
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 0000397-87.2017.8.27.2701 de Usucapião, tendo como Requerente(s) GERVASIO MENDES GONÇALVES e 
Requerido(s) JOAO AMERICO FRANÇA VIEIRA, JAMP INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA e HILARIO PESSOA VIEIRA. 
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 22 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. 
 

GURUPI 
1ª vara criminal 

Editais de intimações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO 
A Drª. Cibele Maria Bellezzia, MMª Juíza de Direito auxiliar da 1a Vara Criminal, Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins, na 
forma da lei etc. FAZ SABER a todos os que o presente edital virem, ou dele tiverem conhecimento, que neste Juízo corre seus 
trâmites legais os autos de Ação Penal - Procedimento Ordinário nº 5000551-69.2008.8.27.2722 que a Justiça Pública desta 
Comarca, como autora, move contra o  acusado JOSÉ NILTON DA SILVA, brasileiro, divorciado, filho de José Alexandre da 
Silva e Elenita Aires da Silva, nautral de Uruaçu/GO, nascido aos 23/03/1968, CPF nº 779.305.181-72, atualmente em lugar 
incerto e não sabido. E para que chegue ao conhecimento do acusado, expediu-se o presente Edital, que será afixado no 
placar do Foro local e publicado uma vez no Diário da Justiça, ficando, assim, intimado para comparecer a Audiência de 
Instrução e Julgamento designada para o dia 09 de novembro de 2021, às 13:00 horas, na Sala de Audiências da 1ª Vara 
Criminal do Fórum de Gurupi/TO, situado na Avenida Rio Grande do Norte, entre ruas 3 e 4, Centro, Gurupi/TO, CEP 77410-
080, Fone: (63) 3311-2896. Dado e passado nesta cidade e Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins, aos 21 de setembro de 
2.021. Eu, Luciana Barros Acácio Noleto, Assistente Administrativo, lavrei o presente. 
 

Editais de citações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 DIAS 
A Drª. Mirian Alves Dourado, MMª Juíza de Direito Titular da 1a Vara Criminal, Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins, na 
forma da lei etc. FAZ SABER a todos os que o presente edital virem, ou dele tiverem conhecimento, que neste Juízo corre seus 
trâmites legais a Ação Penal nº 0004281-22.2021.8.27.2722 que a Justiça Pública desta Comarca, como autora, move contra o 
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acusado ARTUR CAVALIERI, brasileiro, divorciado, empresário, portador do RG nº 4.908.653-SSP/SP e CPF: 510.979.908-34, 
atualmente em lugar incerto e não sabido, como incurso nas sanções do crime do artigo 171, § 2º, I do Código Penal. E, 
como não foi encontrado para ser citado pessoalmente, fica citado pelo presente, para responder à acusação por escrito, no 
prazo de 10 (dez) dias, ficando ciente de que se o acusado não possuir defensor constituído ou se não tem condições de pagar 
por um advogado, na ausência de resposta será nomeado defensor público para sua defesa. Dado e passado nesta cidade e 
Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins, aos 22 de setembro de 2.021. Eu, Luciana Barros Acácio Nolêto, Assistente 
Adminsitrativo, lavrei o presente. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 DIAS 
A Drª. Mirian Alves Dourado, MMª Juíza de Direito Titular da 1a Vara Criminal, Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins, na 
forma da lei etc. FAZ SABER a todos os que o presente edital virem, ou dele tiverem conhecimento, que neste Juízo corre seus 
trâmites legais a Ação Penal nº 0003633-42.2021.8.27.2722 que a Justiça Pública desta Comarca, como autora, move contra o 
acusado JHONATAN ERLLAN DOS SANTOS CHAGAS, brasileiro, solteiro, pedreiro, nascido aos 20 de julho de 1992, natural 
de Gurupi-TO, filho de Joseline dos Santos e Belino Inácio Chagas, portador do RG nº: 1.206.125 2ª via SSP/TO e CPF nº: 
057.832.561-61, atualmente em lugar incerto e não sabido, como incurso nas sanções do crime do artigo 155, “caput” do 
Código Penal. E, como não foi encontrado para ser citado pessoalmente, fica citado pelo presente, para responder à acusação 
por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, ficando ciente de que se o acusado não possuir defensor constituído ou se não tem 
condições de pagar por um advogado, na ausência de resposta será nomeado defensor público para sua defesa. Dado e 
passado nesta cidade e Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins, aos 21 de setembro de 2.021. Eu, Luciana Barros Acácio 
Noleto, Assistente Administrativo, lavrei o presente. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 DIAS 
A Drª. Mirian Alves Dourado, MMª Juíza de Direito Titular da 1a Vara Criminal, Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins, na 
forma da lei etc. FAZ SABER a todos os que o presente edital virem, ou dele tiverem conhecimento, que neste Juízo corre seus 
trâmites legais a Ação Penal nº 0007535-03.2021.8.27.2722 que a Justiça Pública desta Comarca, como autora, move contra 
o(a) acusado(a) ADRIANO CESAR ALVES DOS SANTOS, brasileiro, nascido em 11 demaio de 1.993, natural de Aliança do 
Tocantins-TO, filho de IraciCandida dos Santos e Anselmo Cesar Alves dos Santos, portadordo RG nº 785.803 2ª Via SSP/TO e 
CPF nº 041.377.901-75,residente na Rua das Bandeiras, nº 97, Centro, Aliança doTocantins-TO, atualmente em lugar incerto e 
não sabido, como incurso nas sanções do crime do art. 12 da Lei nº 10.826/03. E, como não foi encontrado para ser citado 
pessoalmente, fica citado pelo presente, para responder à acusação por escrito, no prazo de 15 (quinze) dias, ficando ciente de 
que se o acusado não possuir defensor constituído ou se não tem condições de pagar por um advogado, na ausência de 
resposta será nomeado defensor público para sua defesa. Dado e passado nesta cidade e Comarca de Gurupi, Estado do 
Tocantins, aos 20/09/2021. Eu, Livia Kálita Barbosa Amorim, Estagiária, lavrei o presente. 
 

3ª vara cível 
Editais de intimações com prazo de 20 dias 

CITANDO: JOSÉ FERNANDES BORGES , CPF/CNPJ nº 05002630197 atualmente em lugar incerto e não sabido. OBJETIVO: 
Citar da Ação de Procedimento Comum Cível que lhe é proposta por RB COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS MECÂNICOS 
LTDA - EPP, bem como para no prazo de 15 (quinze) dias, contestar, sob pena de revelia e confissão. ADVERTÊNCIA: Art. 344 
do C.P.C (Não contestando presumir-se-ão como verdadeiros os fatos narrados pelo autor na inicial) REQUERENTE: RB 
COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS MECÂNICOS LTDA - EPP. REQUERIDO: JOSÉ FERNANDES BORGES AÇÃO: 
Procedimento Comum Cível. Processo: nº 0013655-67.2018.8.27.2722. PRAZO DO EDITAL: 20(vinte) dias. Em Gurupi - TO. Eu 
, técnica judiciária que digitei e subscrevi. JOSÉ EUSTÁQUIO DE MELO JUNIOR, Juiz de Direito.  
 
INTIMANDO: JOSE NETO COELHO RODRIGUES, inscrito no CPF sob nº 009.451.351-14, com endereço na Avenida Jader 
Pires, 61, Duere-TO, CPF/CNPJ nº 60746948000112 atualmente em lugar incerto e não sabido. OBJETIVO: Intimar para no 
prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento da condenação/honorários advocatícios, no valor de R$ 7.372,25  (sete mil, 
trezentos e setenta e dois reais e vinte e cinco centavos), pena de multa de 10%. No Cumprimento de sentença em que lhe é 
proposta por CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS em desfavor de JOSE NETO COELHO RODRIGUES. 
REQUERENTE: JOSE NETO COELHO RODRIGUES. REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. AÇÃO: Cumprimento de 
sentença. Processo: nº 0017603-80.2019.8.27.2722. PRAZO DO EDITAL: 20(vinte) dias. Em Gurupi - TO. Eu, técnica judiciária 
que digitei e subscrevi. JOSÉ EUSTAQUIO DE MELO JUNIOR, Juiz de Direito. 
 
CITANDO: RODRIGO DE JESUS PEREIRA, brasileiro, casado, pintor, inscrito no CPF nº 028.010.681-52, endereço eletrônico 
desconhecido,  atualmente em lugar incerto e não sabido.  OBJETIVO: Citar da Ação de Monitória que lhe é proposta por FAZER 
NEGÓCIOS FINANCEIROS EIRELI, bem como 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: FAZER NEGÓCIOS FINANCEIROS EIRELI. REQUERIDO: RONILDA 
BARBOSA LUZ e RODRIGO DE JESUS PEREIRA .AÇÃO: Monitória. Processo: nº 0002254-03.2020.8.27.2722. PRAZO DO 
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EDITAL: 20(vinte) dias. Em Gurupi - TO. Eu, Gardênia Coelho de Oliveira, técnica judiciária que digitei e subscrevi.JOSÉ 
EUSTAQUIO DE MELO JUNIOR, Juiz de Direito 
 

Central de execução fiscal 

Editais de citações com prazo de 30 dias 
 EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 DIAS  
Na forma da Lei. Determino à CITAÇÃO do executado: ELIAS BENTO DA FONSECA- CPF/CNPJ 944.097.221-15, 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 0016122-24.2015.827.2722, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, bem como, para, 
no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa No (S). 6171, cujo valor até a data do 
ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 114,13 (CENTO E QUATORZE REAIS E TREZE CENTAVOS) que deverá ser 
acrescido dos juros, multa de mora e encargos ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste 
Juízo em estabelecimento oficial de crédito que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a 
penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. E, para que chegue ao conhecimento 
de todos e ninguém possa alegar ignorância, mando expedir o presente que será publicado na forma da lei. Cite-se. Cumpra-se. 
Gurupi/TO 23 de setembro de 2021. Doutor Nassib Cleto Mamud, MM. Juiz de Direito da Vara dos Feitos, Fazenda e Registros 
Públicos desta cidade e Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins. 
 
 EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 DIAS  
Na forma da Lei. Determino à CITAÇÃO do executado: ESPOLIO DE EURIPEDES MACHADO DIAS - CPF/CNPJ 020.721.061-
68, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO 
FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 0016122-24.2015.827.2722, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, bem 
como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa No (S). 53883, cujo valor 
até a data do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 357,21 (TREZENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E VINTE 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 que assegure a atualização monetária; 
oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo 
exequente. E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mando expedir o presente que 
será publicado na forma da lei. Cite-se. Cumpra-se. Gurupi/TO 23 de setembro de 2021. Doutor Nassib Cleto Mamud, MM. Juiz 
de Direito da Vara dos Feitos, Fazenda e Registros Públicos desta cidade e Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins. 
 
 EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 DIAS  
Na forma da Lei. Determino à CITAÇÃO do executado: JOAO NERES BARBOSA - CPF/CNPJ 739.205.331-00, 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 0016785-70.2015.827.2722, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, bem como, para, 
no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa No (S). 80159, cujo valor até a data 
do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 647,61 (SEISCENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E SESSENTA 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 que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança 
bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. E, para 
que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mando expedir o presente que será publicado na 
forma da lei. Cite-se. Cumpra-se. Gurupi/TO 23 de setembro de 2021. Doutor Nassib Cleto Mamud, MM. Juiz de Direito da Vara 
dos Feitos, Fazenda e Registros Públicos desta cidade e Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins. 
 
 EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 DIAS  
Na forma da Lei. Determino à CITAÇÃO do executado: JOSE RIBEIRO LIMA - CPF/CNPJ 739.205.331-00, 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 0016826-37.2015.827.2722, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, bem como, para, no prazo de 5 
(cinco) dias, pagar(em) a dívida indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa No (S). 60095, cujo valor até a data do ajuizamento 
do referido feito executivo é de R$ 413,70 (QUATROCENTOS E TREZE REAIS E SETENTA CENTAVOS ) que deverá ser 
acrescido dos juros, multa de mora e encargos ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste 
Juízo em estabelecimento oficial de crédito que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a 
penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. E, para que chegue ao conhecimento 
de todos e ninguém possa alegar ignorância, mando expedir o presente que será publicado na forma da lei. Cite-se. Cumpra-se. 
Gurupi/TO 23 de setembro de 2021. Doutor Nassib Cleto Mamud, MM. Juiz de Direito da Vara dos Feitos, Fazenda e Registros 
Públicos desta cidade e Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins. 
 
 EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 DIAS  
Na forma da Lei. Determino à CITAÇÃO do executado: DONTINA ALVES DE FRANCA - CPF/CNPJ 020.504.211-25, por estar 
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – 
Autos Eletrônico - e-Proc - nº 0016907-83.2015.827.2722, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, bem como, para, 
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no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa No (S). 7415, cujo valor até a data do 
ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 38,85 (TRINTA E OITO REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS ) que deverá 
ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste 
Juízo em estabelecimento oficial de crédito que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a 
penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. E, para que chegue ao conhecimento 
de todos e ninguém possa alegar ignorância, mando expedir o presente que será publicado na forma da lei. Cite-se. Cumpra-se. 
Gurupi/TO 23 de setembro de 2021. Doutor Nassib Cleto Mamud, MM. Juiz de Direito da Vara dos Feitos, Fazenda e Registros 
Públicos desta cidade e Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins. 
 
 EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 DIAS  
Na forma da Lei. Determino à CITAÇÃO do executado: ELIUDE FERREIRA DOS SANTOS - CPF/CNPJ 031.787.151-00, 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 0016986-62.2015.827.2722, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, bem como, para, 
no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa No (S). 3702, cujo valor até a data do 
ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 64,65 (SESSENTA E QUATRO REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS ) 
que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à 
ordem deste Juízo em estabelecimento oficial de crédito que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, 
nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. E, para que chegue 
ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mando expedir o presente que será publicado na forma da lei. 
Cite-se. Cumpra-se. Gurupi/TO 23 de setembro de 2021. Doutor Nassib Cleto Mamud, MM. Juiz de Direito da Vara dos Feitos, 
Fazenda e Registros Públicos desta cidade e Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins. 
 
 EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 DIAS  
Na forma da Lei. Determino à CITAÇÃO do executado: MARIA APARECIDA DA SILVA - CPF/CNPJ 626.062.711-49, por estar atualmente 
em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - 
nº 0017376-32.2015.827.2722, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, bem como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a 
dívida indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa No (S). 14311, cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 
531,61 (QUINHENTOS E TRINTA E UM REAIS E SESSENTA 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 que 
assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por 
terceiros e aceitos pelo exequente. E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mando expedir o 
presente que será publicado na forma da lei. Cite-se. Cumpra-se. Gurupi/TO 23 de setembro de 2021. Doutor Nassib Cleto Mamud, MM. Juiz 
de Direito da Vara dos Feitos, Fazenda e Registros Públicos desta cidade e Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins. 

 

Diretoria do foro 
Portarias 

Portaria Nº 2252/2021 - PRESIDÊNCIA/DF GURUPI, de 22 de setembro de 2021 
ALTERAÇÃO PARCIAL DA ESCALA DO PLANTÃO REGIONAL 
A Dra. EDILENE PEREIRA DE AMORIM ALFAIX NATÁRIO, Juíza de Direito e Diretora do Foro da Comarca de Gurupi, Estado do 
Tocantins, no uso de suas atribuições legais e na forma da Lei, etc. 
CONSIDERANDO que compete ao Diretor do Foro da Comarca de Gurupi, nos termos do artigo 12, § 1º, inciso II, alínea “a”, da Resolução 
nº 46/2017, disciplinar sobre o Plantão Judiciário anual das Comarcas de Alvorada, Araguaçu, Figueirópolis, Formoso do 
Araguaia, Gurupi, Palmeirópolis e Peixe; 
CONSIDERANDO a necessidade de ampla divulgação aos jurisdicionados sobre quem atuará nos períodos de plantão, notadamente, em 
face do disposto na Resolução 46/2017, do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins; 
CONSIDERANDO a necessidade de promover alterações da Escala do Plantão Regional instituída por meio da Portaria Nº 2023/2021 - 
PRESIDÊNCIA/DF GURUPI, de 24 de agosto de 2021, publicada no Diário da Justiça n° 5030, em 25 de agosto de 2021, páginas 18 a 
21. 
RESOLVE: 
Art. 1º - Alterar parcialmente o artigo 12 da Portaria Nº 2023/2021 - PRESIDÊNCIA/DF GURUPI, de 24 de agosto de 2021, para fins de 
registrar que a Servidora  MARILÚCIA LABUQUERQUE MOURA, matrícula n° 205074, responderá pelo plantão nas comarcas 
de Alvorada, Araguaçu, Figueirópolis, Formoso do Araguaia, Gurupi, Palmeirópolis e Peixe, no período compreendido das 18h do 
dia 24 de setembro de 2021 às 11h59mim do dia 1º de outubro de 2021, em substituição da Servidora LARA SANTOS CASTRO, 
matrícula nº 182742. 
§ 1º. O (a) Escrivão(ã) Plantonista poderá ser contatado por meio do telefone (63) 9 9954-5805. 
Art. 2º - Ficam os secretários das Comarcas de Peixe, Palmeirópolis, Alvorada, Araguaçu, Formoso do Araguaia e 
Figueirópolis, responsáveis pela publicação da presente portaria no átrio de suas respectivas Comarcas. 
Art. 3º - Publique-se no Diário da Justiça. Encaminhe-se via SEI a presente portaria aos juízes Diretores dos Foros das Comarcas 
de Alvorada, Araguaçu, Figueirópolis, Formoso do Araguaia, Palmeirópolis e Peixe; 
Art. 4º -  Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. 

Publique-se. Cumpra-se. 
Dra. EDILENE PEREIRA DE AMORIM ALFAIX NATÁRIO 

Juíza de Direito e Diretora do Foro 
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Portaria Nº 2253/2021 - PRESIDÊNCIA/DF GURUPI, de 22 de setembro de 2021 
LOTAÇÃO DE SERVIDOR 
A Dra. EDILENE PEREIRA DE AMORIM ALFAIX NATÁRIO, Juíza de Direito e Diretora do Foro da Comarca de Gurupi, Estado 
do Tocantins, no uso de suas atribuições legais e etc. 
CONSIDERANDO o contido no processo SEI nº 21.0.000006855-9; 
CONSIDERANDO a Resolução Nº 13 - PRESIDÊNCIA/ASPRE, de 23 de junho de 2021, da lavra do Excelentíssimo Senhor 
Desembargador João Rigo Guimarães, Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, publicado no Diário da Justiça 
nº  4988, de 25 de novembro de 2021, que dispõe sobre a anexação, transformação e unificação das unidades judiciárias que 
indica e dá outras providências; 
CONSIDERANDO a unificação do Juizado Especial Cível e Juizado Especial Criminal, que passou a ter a nomenclatura Juizado 
Especial Cível e Criminal da Comarca de Gurupi -TO e a necessidade de regularização do órgão de lotação dos servidores, 
conforme normativa vigente; 
CONSIDERANDO que a lotação dos servidores na Comarca é determinada pela Diretoria do Foro, nos termos do art. 42, I, da 
Lei Complementar nº 10, de 11 de janeiro de 1996. 
RESOLVE: 
Art. 1º - Lotar a servidora CLÁUDIA ROMÃO NICÉZIO, Escrivã Judicial, matrícula 100584, no Juizado Especial Cível e Criminal 
da Comarca de Gurupi -TO, a partir de 21 de setembro de 2021.   
Art 2º - Revogo às disposições em contrário, em especial a Portaria nº 041/04 da DF-Gurupi. 
Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

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

 
Portaria Nº 2254/2021 - PRESIDÊNCIA/DF GURUPI, de 22 de setembro de 2021 
PLANTÃO REGIONAL 
Estabelece aos magistrados e servidores responsáveis pelo plantão semanal no âmbito das Comarcas de Alvorada, Araguaçu, 
Figueirópolis, Formoso do Araguaia, Gurupi, Palmeirópolis e Peixe, no período compreendido das 18h do dia 1º de 
outubro de 2021 às 11h59mim do dia 28 de outubro de 2021. 
A Dra. EDILENE PEREIRA DE AMORIM ALFAIX NATÁRIO, Juíza de Direito e Diretora do Foro  da Comarca de Gurupi, Estado 
do Tocantins, no uso de suas atribuições legais e na forma da lei, etc.; 
CONSIDERANDO 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 46/2017, de 07 de dezembro de 2017, 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 Revoga a Resolução nº 12, de 
21 de agosto de 2012; 
CONSIDERANDO a Resolução Nº 8 - PRESIDÊNCIA/ASPRE, de 16 de maio de 2019, que altera o §4º acrescido no artigo 12 da 
Resolução nº 2, de 21 de março de 2019, que alterou a Resolução nº 46, de 7 de dezembro de 2017, que disciplina o Plantão 
Judiciário de 1º e 2º graus no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Tocantins - (SEI 19.0.000010987-0); 
CONSIDERANDO a Resolução Nº 49 - PRESIDÊNCIA/ASPRE, de 11 de dezembro de 2020, que estabelece o horário do 
expediente forense no Poder Judiciário do Tocantins, conforma SEI n° 20.0.000019641-0. 
CONSIDERANDO a necessidade de ampla divulgação aos jurisdicionados sobre quem atuará nos períodos de plantão, 
notadamente, em face do disposto na Resolução 46/2017, do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins; 
CONSIDERANDO que compete ao Diretor do Foro da Comarca de Gurupi, nos termos do artigo 12, § 1º, inciso II, alínea “a”, da 
Resolução nº 46/2017, disciplinar sobre o Plantão Judiciário anual das Comarcas de Alvorada, Araguaçu, Figueirópolis, 
Formoso do Araguaia, Gurupi, Palmeirópolis e Peixe. 
CONSIDERANDO o disposto no artigo 42, inciso I, alíneas “a” e “c”, da Lei Complementar nº10/1996. 
RESOLVE: 
DO PLANTÃO JUDICIÁRIO 
Art. 1º - Destacar e informar aos jurisdicionados e operadores do sistema de justiça que o plantão judiciário nas Comarcas do 
Grupo 3 ( Alvorada, Araguaçu, Figueirópolis, Formoso do Araguaia, Gurupi, Palmeirópolis e Peixe) 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 ou antecipatória, 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. 
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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 e feriados, e nos dias e horários em que não houver expediente, haverá plantão permanente, da 
seguinte forma: 
I – plantão diurno, excepcionalmente, 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. 
II – 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) e (Resolução Nº 49 - PRESIDÊNCIA/ASPRE, de 11 de dezembro de 2020). 
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 neste 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. 4º - Ficam designados o Dr. ADRIANO MORELLI, matrícula n° 129745, MM. Juiz de Direito e a servidora FÁBIA SOARES 
SIRIANO, Técnica Judiciária de 1ª Instância, lotados na 1ª Vara Cível, Falências e Recuperações Judiciais da Comarca de 
Gurupi - TO, responsáveis pelo plantão das Comarcas descritas no Grupo 3 da  Resolução nº 46, de 07 de dezembro de 2017, 
pelo período compreendido das 18h do dia 1º de outubro de 2021 às 11h59mim do dia 08 de outubro de 2021. 
§ 1º. O (a) Escrivão (ã) plantonista poderá ser contatado por meio do telefone (63) 9 9954-5805. 
Art. 5º - Ficam designados os Oficiais de Justiça Avaliadores, SILAS TERRA, matrícula n° 183837, para responder pelo plantão 
nas comarcas de Figueirópolis, Formoso do Araguaia, Gurupi e Peixe e HEIDYLAMAR PEREIRA MARTINS FERREIRA, 
matrícula n° 352488, para responder pelo plantão nas comarcas de Alvorada, Araguaçu e Palmeirópolis, no período 
compreendido das 18h do dia 1º de outubro de 2021 às 11h59mim do dia 08 de outubro de 2021. 
§ 1º. O Oficial de Justiça plantonista  SILAS TERRA, poderá ser localizado por meio do telefone (63) 9 8451-8211. 
§ 2º. A Oficial de Justiça plantonista HEIDYLAMAR PEREIRA MARTINS FERREIRA, poderá ser localizada por meio do 
telefone (63) 9 9292-8633. 
Art. 6º - Ficam designados o Dr. ADRIANO MORELLI, matrícula n° 129745, MM. Juiz de Direito e a servidora FÁBIA SOARES 
SIRIANO, Técnica Judiciária de 1ª Instância, lotados na 1ª Vara Cível, Falências e Recuperações Judiciais da Comarca de 
Gurupi - TO, responsáveis pelo plantão das Comarcas descritas no Grupo 3 da  Resolução nº 46, de 07 de dezembro de 2017, 
pelo período compreendido das 18h do dia 08 de outubro de 2021 às 11h59mim do dia 15 de outubro de 2021. 
§ 1º. O (a) Escrivão (ã) plantonista poderá ser contatado por meio do telefone (63) 9 9954-5805. 
Art. 7º - Ficam designados os Oficiais de Justiça Avaliadores, THATIANNE RODRIGUES LARA O. GONÇALVES, matrícula n° 
264837, para responder pelo plantão nas comarcas de Figueirópolis, Formoso do Araguaia, Gurupi e Peixe e ROGÉRIO DE 
SOUSA OLIVEIRA, matrícula n° 44169, para responder pelo plantão nas comarcas de Alvorada, Araguaçu e Palmeirópolis, 
no período compreendido das 18h do dia 08 de outubro de 2021 às 11h59mim do dia 15 de outubro de 2021. 
§ 1º. A Oficial de Justiça plantonista  THATIANNE RODRIGUES LARA O. GONÇALVES, poderá ser localizado por meio do 
telefone (63) 9 9213-8155. 
§ 2º. O Oficial de Justiça plantonista ROGÉRIO DE SOUSA OLIVEIRA, poderá ser localizada por meio do telefone (63) 9 9292-
3599. 
Art. 8º - Ficam designados a Dra. ANA PAULA ARAÚJO AIRES TORÍBIOS, matrícula 352441, MMª. Juíza de Direito e o 
servidor ALAN BARBOSA VOGADO, matrícula 352531, Chefe de Secretaria, lotados na Comarca de Peixe - TO, responsáveis 
pelo plantão das Comarcas descritas no Grupo 3 da  Resolução nº 46, de 07 de dezembro de 2017, pelo período 
compreendido das 18h do dia 15 de outubro de 2021 às 11h59mim do dia 22 de outubro de 2021. 
§ 1º. O (a) Escrivão(ã) Plantonista poderá ser contatado por meio do telefone (63) 9 9210-0504?. 
Art. 9º - Ficam designados os Oficiais de Justiça Avaliadores, IARA BATISTA DE OLIVEIRA, matrícula 352653, para responder 
pelo plantão nas comarcas de Figueirópolis, Formoso do Araguaia, Gurupi e Peixe e ADÃO BITTENCOURT AGUIAR, 
matrícula n° 172844, para responder pelo plantão nas comarcas de Alvorada, Araguaçu e Palmeirópolis, no período 
compreendido das 18h do dia 15 de outubro de 2021 às 11h59mim do dia 22 de outubro de 2021. 
§ 1º. A Oficial de Justiça plantonista  IARA BATISTA DE OLIVEIR, poderá ser localizada por meio do telefone (63) 9 8404-7119. 
§ 2º. O Oficial de Justiça plantonista ADÃO BITTENCOURT AGUIAR, poderá ser localizado por meio do telefone (63) 9 8115-
6133. 
Art. 10 - Ficam designados a Dra. MÍRIAN ALVES DOURADO, matrícula n° 206071, MMª. Juíza de Direito e o servidor DIEGO 
CRISTIANO INÁCIO DE SÁ SILVA, matrícula n° 352622, Técnico Judiciário de 1ª Instância, lotados na 1ª Vara Criminal da 
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Comarca de Gurupi - TO, responsáveis pelo plantão das Comarcas descritas no Grupo 3 da  Resolução nº 46, de 07 de 
dezembro de 2017, pelo período compreendido das 18h do dia 22 de outubro de 2021 às 11h59mim do dia 28 de outubro de 
2021. 
§ 1º. O (a) Escrivão(ã) Plantonista poderá ser contatado por meio do telefone (63) 9 9954-5805. 
Art. 11 - Ficam designados os Oficiais de Justiça Avaliadores, JÚNIA OLIVEIRA DE ANUNCIAÇÃO, matrícula n° 218061, para 
responder pelo plantão nas comarcas de Figueirópolis, Formoso do Araguaia, Gurupi e Peixe e OSMAR TEIXEIRA LOPES, 
matrícula n° 60075, para responder pelo plantão nas comarcas de Alvorada, Araguaçu e Palmeirópolis, no período 
compreendido das 18h do dia 22 de outubro de 2021 às 11h59mim do dia 28 de outubro de 2021. 
§ 1º. A Oficial de Justiça plantonista JÚNIA OLIVEIRA DE ANUNCIAÇÃO, poderá ser localizado por meio do telefone (63) 9 
8421-9052. 
§ 2º. O Oficial de Justiça plantonista OSMAR TEIXEIRA LOPES, poderá ser localizado por meio do telefone (63) 9 8512-0000. 
Art. 12 - Caso o magistrado não puder comparecer ao plantão, será substituído pelo seguinte, na ordem de designação 
constante da escala, competindo-lhe as providências necessárias para a comunicação tempestiva do substituto, a fim de que se 
dê a indispensável publicidade. 
Art. 13 - O Secretário do Foro da Comarca de Gurupi - TO será responsável pela habilitação dos servidores e juízes plantonistas, 
pelo período semanal, nos termos desta Portaria. 
Art. 14 - Os Secretários das Comarcas (Alvorada, Araguaçu, Figueirópolis, Formoso do Araguaia, Gurupi, Palmeirópolis e 
Peixe), são responsáveis pela inserção no sistema eGESP, das horas trabalhada pelos servidores Plantonistas, vinculados a sua 
Comarca, imediatamente ao término do Plantão Regional. 
Art. 15 -  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. 16 - Ficam os secretários das Comarcas de Peixe, Palmeirópolis, Alvorada, Araguaçu, Formoso do Araguaia e 
Figueirópolis responsáveis pela publicação da presente portaria no átrio do Fórum de suas respectivas Comarcas. 
Art. 17 - Encaminhe-se via SEI a presente portaria aos juízes Diretores dos Foros das Comarcas de Peixe, Palmeirópolis, 
Alvorada, Araguaçu, Formoso do Araguaia e Figueirópolis, bem como ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
objetivando ser publicada no Diário da Justiça. 
Art. 18 - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. 
Publique-se. Cumpra-se. 

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

 
Portaria Nº 2259/2021 - PRESIDÊNCIA/DF GURUPI, de 22 de setembro de 2021 
LOTAÇÃO DE SERVIDOR 

A Dra. EDILENE PEREIRA DE AMORIM ALFAIX NATÁRIO, Juíza de Direito e Diretora do Foro da Comarca de Gurupi, Estado 
do Tocantins, no uso de suas atribuições legais e etc. 
CONSIDERANDO o contido no processo SEI nº 21.0.000006855-9; 
CONSIDERANDO a Resolução Nº 13 - PRESIDÊNCIA/ASPRE, de 23 de junho de 2021, da lavra do Excelentíssimo Senhor 
Desembargador João Rigo Guimarães, Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, publicado no Diário da Justiça 
nº  4988, de 25 de novembro de 2021, que dispõe sobre a anexação, transformação e unificação das unidades judiciárias que 
indica e dá outras providências; 
CONSIDERANDO a unificação do Juizado Especial Cível e Juizado Especial Criminal, que passou a ter a nomenclatura Juizado 
Especial Cível e Criminal da Comarca de Gurupi -TO e a necessidade de regularização do órgão de lotação dos servidores, 
conforme normativa vigente; 
CONSIDERANDO que a lotação dos servidores na Comarca é determinada pela Diretoria do Foro, nos termos do art. 42, I, da 
Lei Complementar nº 10, de 11 de janeiro de 1996. 
RESOLVE: 
Art. 1º - Lotar a servidora ELIANDRA MILHOMEM DE SOUZA, técnica judiciária, matrícula 232071, no Juizado Especial Cível e 
Criminal da Comarca de Gurupi -TO, a partir de 21 de setembro de 2021.   
Art 2º - Revogo às disposições em contrário, em especial a Portaria nº 023/2015 da DF-Gurupi. 
Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

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

 

MIRACEMA 
1ª vara cível 

Editais 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 DIAS 
O DOUTOR ANDRÉ FERNANDO GIGO LEME NETTO, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Miracema do Tocantins, 
Estado do Tocantins, no uso de suas atribuições legais e na forma da lei, etc...FAZ SABER, a quantos o presente edital de 
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citação com prazo de 30 dias, extraído do processo nº 0001143-98.2018.8.27.2739 Ação Execuão Fiscal,  onde figura como 
requerente ESTADO DO TOCANTINS e requeridos AUTO POSTO PEREQUETE LTDA, JOÃO LUIZ ROMANHOLO COSTA 
NETO e RENATO ALVES DA COSTA, CPF: 952.871.591-53, virem ou dele conhecimento tiverem que, por este fica 
devidamente CITADO: AUTO POSTO PEREQUETE LTDA, CNPJ 07309244/0003-61, JOÃO LUIZ ROMANHOLO COSTA 
NETO, CPF 013.002.521-62 e RENATO ALVES DA COSTA, CPF: 952.871.591-53, estando em lugar incerto e não sabido, dos 
termos da inicial e  para pagar a dívida no prazo de 05 dias ou garantir a execução, nos termos do despacho do evento 07. 
DESPACHO: "...CITE(M)-SE o(s) devedor(es) indicados na inicial, via correio, nos termos do artigo 8º, da Lei nº. 6.830/80, 
consignando em especial os prazos de 5 (cinco) dias para pagamento e, se garantida a execução, de 30 (trinta) dias para 
embargos. Juntamente com a carta de citação deverá ser enviada a guia de custas judiciais para possibilitar ao executado o seu 
imediato recolhimento. Inclua-se no mandado de citação a informação quanto à eventual possibilidade de quitação do débito de 
forma parcelada, a ser realizado administrativamente à critério da Fazenda Pública exequente , que comunicará a este Juízo a 
quitação ou o parcelamento, sendo, nesse caso, obrigatória a apresentação, por parte do(s) executado(s), do comprovante de 
recolhimento das custas judiciais e dos honorários advocatícios arbitrados, para fins de extinção ou suspensão da presente 
execução; Comunicado o parcelamento do débito pela parte executada ou pelo Oficial de Justiça ad hoc, INTIME-SE a Fazenda 
Pública Exequente a fim de que, no prazo de 30 (trinta) dias, se manifestes nos autos, requerendo o que lhe for de direito, sob 
pena de suspensão do feito pelo prazo do parcelamento informado. Decorrido o prazo do parcelamento, com ou sem 
manifestação nos autos, retornem conclusos; Para a hipótese de pronto pagamento do débito, FIXO os honorários advocatícios 
em 10% (dez por cento) da dívida...". E, para que ninguém possa alegar ignorância, expediu-se este Edital que será publicado na 
forma da lei, e terá uma via afixada no lugar de costume, na sede deste Juízo. DADO E PASSADO nesta cidade de Miracema do 
Tocantins, em 17/09/2021.Eu, Rosi Vilanova, o digitei. 
 

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

EDITAL DE INTIMAÇÃO COM O PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
O Excelentíssimo Senhor Doutor Marcello Rodrigues de Ataídes, MM. Juiz de Direito Titular da Única Vara Criminal da Comarca 
de Miracema do Tocantins/TO, na forma da Lei, etc., FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, 
que por este Juízo Criminal tramita o Pedido de Medidas Protetivas de Urgência n.º 0001795-55.2021.827.2725, chave para 
consulta n.º 56642313821, requerido por Tereza Brupai Xerente Karajá em desfavor de Joca Brga da Silva, sendo o presente 
Edital para INTIMAR o requerido JOCA BRAGA DA SILVA, brasileiro, união estável, lavrador, atualmente em lugar incerto e não 
sabido, a fim de que o mesmo tome conhecimento da decisão judicial de concessão de medidas protetivas de urgência em seu 
desfavor, proferida no evento 8 dos autos acima mencionados no dia 14/07/2021, cuja parte conclusiva passo a transcrever a 
seguir: “...Para tanto, notifique-se através de mandado o agressor, ex-vi do disposto no artigo 22, inciso III, alíneas "a" e "b" da 
Lei nº 11.340/2006, para que não se aproxime doravante da ofendida, de seus familiares e de eventuais testemunhas presenciais 
ao ocorrido, devendo manter-se, no mínimo, a cem metros de distância entre estes e para que se abstenha de manter contato 
com a vítima e seus parentes, através de qualquer meio de comunicação, advertindo-o, destarte, das disposições contidas no 
artigo 20, "caput", da Lei em questão, que estabelece: " em qualquer fase do Inquérito Policial ou da instrução criminal, caberá a 
prisão preventiva do agressor, decretada pelo juiz, de ofício, a requerimento do Ministério Público ou mediante representação da 
autoridade policial. As medidas protetivas acima vigorarão pelo prazo decadencial de seis meses (até 14 de janeiro de 2021), 
findo o qual, não havendo ajuizamento das demandas cíveis ou criminais pertinentes, terão sua eficácia cessada. O 
descumprimento da decisão poderá ensejar a decretação da prisão preventiva, caso a autora venha a representar criminalmente 
(artigo 313, inciso IV, do Código de Processo Penal e artigo 20 da Lei Maria da Penha), ou a imposição de multa (§ 4º do artigo 
22, da LMP c/c o artigo 5º do art. 461, do CPC). Em caso de obstrução ao cumprimento da presente ordem, será preso e autuado 
em flagrante por crime de desobediência à ordem judicial. Advirta-se a vítima que o cumprimento das medidas protetivas deve se 
dar de forma recíproca, a fim de se evitar a ocorrência de novas situações de risco, e para que haja preservação também dos 
direitos fundamentais do agressor. Não sendo contestado o pedido presumir-se-ão aceitos pelo requerido, como verdadeiros, os 
fatos alegados pela requerente (artigo 803, CPC). Intimem-se vítima e requerido. Ciência ao Ministério Público (artigos 19, § 1º, 
parte final, 25 e 26 da Lei n.º 11.340/06). Ciência, ainda, à autoridade policial. Sirva-se cópia da presente decisão como 
mandado. Cumpra-se. Miracema, data e horário certificados pelo sistema.” E para que chegue ao conhecimento de todos, e que 
ninguém possa alegar ignorância, nos termos do artigo 361, c/c o artigo 370, ambos do Código de Processo Penal, mandou o 
MM. Juiz que fosse expedido o presente Edital e publicado na forma da Lei. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de 
Miracema do Tocantins - TO, Única Vara Criminal, aos vinte e três dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e um 
(23/09/2021). Eu, Ednaldo Galvão da Silva, Técnico Judiciário de 1ª Instância, que o digitei. (Ass) Dr. Marcello Rodrigues de 
Ataídes - Juiz de Direito. 
 

MIRANORTE 
1ª escrivania cível 

Editais 
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE OBRIGAÇÃO DE PRESTAR ALIMENTOS Nº 0002384-49.2018.8.27.2726/TO 
AUTOR: JOSE HENRIQUE RESPLANDES 
RÉU: JOSE ARNALDO ARAUJO GUIMARAES 
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EDITAL Nº 3658540 
PRAZO TRINTA (30) DIAS 
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 
O Doutor RICARDO GAGLIARDI, MM. Juiz de Direito da Vara Cível desta cidade e Comarca de Miranorte, Estado do Tocantins, 
na forma da lei, etc., FINALIDADE: INTIMAR o executado: JOSÉ ARNALDO ARAÚJO GUIMARÃES, brasileiro, filho de Maria 
de Jesus Araújo, inscrito no CPF N. 006.968.401-46, estando em lugar incerto e não sabido, para, em 15 (quinze) dias, pagar, 
provar que pagou ou justificar a impossibilidade de pagamento do débito apontado na inicial, sob pena de penhora dos bens 
necessários à satisfação do crédito, além de protesto da decisão judicial, tudo nos termos do artigo 523 combinado no art. 528, § 
8°, CPC/15. 2. CIENTIFICÁ-LO, de que somente, será aceita justificativa como comprovação de fato que gere impossibilidade 
absoluta de pagar conforme despachos lançados nos eventos 05 e 45, 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 20 de Setembro de 2021. Eu, Mara Núbia 
Martins dos Santos, digitei o presente. 
 

PALMAS 
1ª vara da fazenda e registros públicos 

Editais de citações com prazo de 30 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
O Dr. GIL DE ARAÚJO CORRÊA , MM. Juiz de Direito em substituição automática na 1ª Vara dos Feitos da Fazenda e Registros 
Públicos desta Comarca, Capital do Estado do Tocantins, na forma da lei, etc. faz saber a quantos o presente edital virem, ou 
dele tomarem conhecimento, que perante este Juízo, tramita a AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL, autos 
nº 5004977-69.2009.8.27.2729, tendo como exequente ESTADO DO TOCANTINS e executados SUPIMPA INDÚSTRIA E 
COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - ME, ITAMAR MACIEL BALESTRASSE e SANCLE DE SOUZA BRITO, 
cujo feito foi requerido e deferido a CITAÇÃO por edital do executado ITAMAR MACIEL BALESTRASSE, brasileiro, casado, 
empresário, inscrito no CPF nº 613.174.206-59, com endereço incerto e não sabido  para tomar conhecimento da presente ação 
e, no prazo de 15 (quinze) dias,  oferecer contestação, sob pena de revelia.  Dado e passado aos 12 dias do mês de agosto de 
2021, na Escrivania da 1ª Vara dos Feitos das Fazendas e Registros Públicos da Comarca de Palmas, Estado do Tocantins. 
  
 

2ª vara criminal 

Editais de citações com prazo de 15 dias 
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 
EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
AUTOS Nº 0034768-51.2021.8.27.2729 
AÇÃO PENAL - Procedimento Ordinário 
Acusado(a): HALLAN JEDSON DA SILVA 
FINALIDADE: O juiz de Direito LUIZ ZILMAR DOS SANTOS PIRES , 2ª Vara Criminal de Palmas, no uso das suas atribuições 
legais, etc. FAZ SABER a todos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, por esse meio, CITA e INTIMA, 
COM O PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, o(a) acusado(a) HALLAN JEDSON DA SILVA, brasileiro, união estável, almoxarife, 
nascido em 11 de agosto de 1992, natural de Porto Nacional-TO, filho de Elisângela Moreira da Silva, portador do RG nº 
1.155.829 SSP/TO, inscrito no CPF nº 037.522.731-86, residente e domiciliado na RUA 18, QD. 62, LT. 6,, 6 - AURENY IV - 
77000000 - Palmas, TO, atualmente em local incerto e não sabido, nos autos da AÇÃO PENAL nº 00347685120218272729, 
pelos motivos a seguir expostos: "DENÚNCIA: "Consta dos Autos de Inquérito Policial que na data de 25 de outubro de 2019, em 
horário não precisado nos autos, num ponto de transporte coletivo localizado na Quadra 309 Sul, Plano Diretor Sul desta Capital, 
os denunciados, agindo voluntariamente e com total consciência da ilicitude de seus atos, mediante violência e grave ameaça, 
subtraíram para si: 01 aparelho telefônico celular, marca Samsung, modelo SM-J105B/DL; e 01 bolsa contendo cartões 
bancários, carteiras estudantis, cartão SUS, molho de chaves, etc. (conforme Auto de Exibição e Apreensão e demais provas 
coligidas aos Autos de IP); em prejuízo da vítima Tatiane Correa de Souza. Exsurge dos autos investigatórios que na data e local 
acima descritos, a vítima aguardava o transporte coletivo no ponto de ônibus, momento em que foi surpreendida com a presença 
de dos denunciados, o qual se aproximou abruptamente e a abordou, anunciando o assalto. Extrai-se do feito que, visando 
concretizar seus intentos criminosos, enquanto um dos autores do crime ficou no veículo automotor em que eles se locomoviam 
(caminhão caçamba na cor azul), em apoio à fuga, o outro meliante foi em direção à vítima Tatiane Correa e, com uma chave de 
fenda em punho, ameaçou aquela de morte e ordenou que a mesma entregasse o aparelho de telefone que levava consigo e a 
bolsa contendo documentos e objetos pessoais, no que foi prontamente atendido. Na posse das reses substractas, os inculpados 
empreenderam fuga, tomando rumo ignorado. A vítima acionou a Polícia Militar, bem como informou as características do veículo 
utilizado no roubo. De posse de tais informações, os milicianos empreenderam diligências com o escopo de localizar e identificar 
os autores do crime, obtendo êxito pouco tempo depois. Os denunciados foram abordados e identificados, bem como o telefone 
celular roubado da vítima foi apreendido em poder do inculpado Thiago Roney. Por tais motivos eles foram presos e conduzidos 
à Delegacia de Polícia para os procedimentos de praxe. Na DEPOL, os denunciados confessaram a autoria delitiva. Destarte, 
materialidade e autoria delitivas encontram-se devidamente demonstradas, pelo Auto de Prisão em Flagrante, Auto de Exibição e 
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Apreensão e demais provas coligidas aos Autos de IP. Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS, 
por seu órgão de execução, denuncia HALLAN JEDSON DA SILVA e THIAGO RONEY MOREIRA CARDOSO, já devidamente 
qualificados, como incursos nas penas do crime tipificado no artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal brasileiro. Requer, seja a 
presente autuada e recebida, determinando-se a citação dos denunciados para oferecerem defesa escrita no prazo de 10 (dez) 
dias, em seguida proceda-se à designação de dia e hora para audiência de instrução, interrogatórios e julgamento, ouvindo-se 
nesta, as testemunhas abaixo arroladas, prosseguindo o feito até final decisão condenatória, nos termos do artigo 394 e 
seguintes do Código de Processo Penal. Requer, ainda, seja fixado em sentença valor mínimo reparatório para a vítima, nos 
termos do art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, devendo aquela ser intimada para acompanhar os termos do feito, 
inclusive devendo constar do mandado de intimação a advertência para que, se quiser, forneça ao processo os comprovantes de 
gastos e demais prejuízos derivados das condutas ilícitas ora em comento, nos termos do art. 201, do CPP. Palmas-TO, 07 de 
novembro de 2019. ANDRÉ RAMOS VARANDA 1ª Promotoria de Justiça da Capital. DESPACHO: Considerando a não 
localização do acusado HALLAN JEDSON DA SILVA, expeça-se edital de citação com prazo de 15 (quinze) dias, na forma do 
artigo 361 do Código de Processo Penal. Transcorrido o prazo em referência, se o réu não comparecer nem constituir advogado, 
aplico desde já os termos do art. 366 do CPP, suspendo o processo e o curso prescricional. A antecipação de provas foi 
determinada na ação penal relacionada, vide evento 145 dos autos n. 00470222720198272729. Deixo de decretar a prisão 
preventiva do acusado, apesar de estar em lugar ignorado, porque lhe foi atribuída a prática de crime cuja pena máxima não 
supera quatro anos ou porque a análise de seus antecedentes não revela necessidade de se adotar tal medida. Após lavrada a 
certidão de decurso de prazo do edital, à escrivania para confeccionar e juntar aos autos o espelho do cálculo da prescrição da 
pretensão punitiva disponibilizada pelo CNJ1, movimentando o processo ao localizador correspondente. Antes de sobrestar os 
autos, ciência ao Ministério Público. Palmas/TO, 21/9/2021, LUIZ ZILMAR DOS SANTOS PIRES, Juiz de Direito.” 
INFORMAÇÕES E ADVERTÊNCIAS: 1. O endereço da Defensoria Pública é Quadra 502 Sul, Av. Teotônio Segurado, Paço 
Municipal, ao lado do Fórum, Palmas/TO, CEP: 77021-654, telefone: (63) 3218-6752; 2. Na resposta, o acusado poderá argüir 
preliminares e alegar tudo o que interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e 
arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário (art. 396-A do Código de Processo Penal); 
3. Não apresentada a resposta no prazo legal, ou se o acusado, citado, não constituir defensor, o juiz nomeará defensor para 
oferecê-la (§ 2º do mesmo artigo); 4. O processo seguirá sem a presença do acusado que, citado ou intimado pessoalmente para 
qualquer ato, deixar de comparecer sem motivo justificado, ou, no caso de mudança de residência. Para o conhecimento de 
todos é passado o presente edital, cuja 2ª via fica afixada no local de costume, bem como será publicado no Diário da Justiça. 
DADO E PASSADO, nesta cidade e Comarca de Palmas/TO, 23/09/2021. Eu, JOYCE MARTINS ALVES SILVEIRA, digitei e 
subscrevo. 
  

Editais de intimações de sentença com prazo de 90 dias 
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA COM PRAZO DE 90 (NOVENTA) DIAS 
AUTOS Nº 00243125220158272729 
Juizo da 2ª Vara Criminal de Palmas 
AÇÃO PENAL - Procedimento Ordinário 
Acusada: EDUARDO NUNES DA SILVA 
FINALIDADE: O juiz de Direito LUIZ ZILMAR DOS SANTOS PIRES, do Juizo da 2ª Vara Criminal de Palmas , no uso das suas 
atribuições legais, etc. FAZ SABER a todos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, por esse meio, 
INTIMA o acusado(a) EDUARDO NUNES DA SILVA ?, atualmente em local incerto e não sabido, com prazo de 90 (noventa) 
dias, a fim de cientificar-lhe da SENTENÇA proferida nos autos da AÇÃO PENAL n.º 0024312-52.2015.8.27.2729, cujo 
resumo/teor segue transcrito: "1. RELATÓRIO: Trata-se de ação penal promovida pelo Ministério Público do Estado do Tocantins 
em desfavor de Eduardo Nunes da Silva pela prática da conduta descrita no artigo 121, caput, c/c artigo 14, II, c/c artigo 61, II, 
“e”, todos do Código Penal, pelos fatos assim narrados na peça exordial, os quais transcrevo, in verbis: [...] 1. No dia 16 de julho 
de 2015, por volta das 13 horas, na residência localizada na Rua Rio Grande do Sul, Quadra 27-A, Lote 07, Aureny II, 
Palmas/TO, o denunciado, consciente e voluntariamente, tentou matar o seu genitor, Lorivaldo Nunes Carvalho, disparando 
contra ele três tiros, não consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade. 2. Consta dos autos de prisão em 
flagrante que no dia do crime o denunciado pegou emprestado o celular de seu genitor, Lorivaldo Nunes Carvalho, tendo-o 
danificado, razão pela qual iniciaram uma discussão. 3. Conforme relatos testemunhais, o denunciado, em razão dessa 
discussão e por ser pessoa de temperamento violento, teria se irritado com o seu genitor, a ponto de contra ele sacar uma arma 
de fogo e disparar três tiros, não o acertando por imperícia associada ao fato de a vítima ter fugido do local, pedindo 
socorro. [...] A denúncia foi recebida em 18 de agosto de 2015 pelo juízo da 1ª Vara Criminal de Palmas (evento 3). Houve 
citação do acusado (evento 14). Foi apresentada resposta à acusação (evento 16). Por não incorrer em nenhuma hipótese 
prevista no artigo 397 do Código de Processo Penal, foi determinado inclusão em pauta para audiência de instrução e 
julgamento. A primeira audiência ocorreu em 23/11/2015 (evento 52), a segunda em 13/6/2015 (evento 75), quando foi decretada 
a revelia do réu, e a terceira em 2/8/2016 (evento 145). Os resumos dos depoimentos prestados estão assim transcritos: 1. Lucas 
Moura Miranda. Conhece o réu há uns 3 anos, nunca viu ele fazendo nada de errado. Ele conversava com o pai. Não sabe se 
tinha problemas com drogas. Não era agressivo com familiares e vizinhos. Não tinha arma. Não sabe nada sobre os 
fatos. 2. Roni Lopes da Silva. Não tem nada contra o réu. Ele trabalhava com o pai, relacionavam-se normalmente. Ficou 
impressionado, pois nunca tinha acontecido com a família. 3. Susdarley Moura de Azevedo. Conhece o réu há quatro anos. Ele 
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convivia bem com o pai. Ficou surpresa quando soube. Ele trabalhava com o pai. Soube depois dos fatos que eles discutiram. 
Não soube sobre disparo de arma. 4. PM Manoel de Souza. Foram acionados via SIOP em virtude de uma situação na área 
verde do Aureny II. No local, Lourival disse que seu filho efetuou alguns disparos na sua direção, mas não foi alvejado. O autor 
se apresentou, estava desarmado e confessou que disparou, mas não sabia da arma, alguém teria pego. Não localizaram ela. A 
vítima disse que tudo começou devido a um aparelho celular. O réu pegou o celular do pai e deu fim. A vítima localizou 
posteriormente e estava quebrado, quando começou a discussão. Depois houveram os disparos. A testemunha estava em frente 
à casa e viu os disparos, disse que o réu era usuário. O pai disse que o réu era usuário. Conduziram o primo porque foi o único a 
sair do local em uma moto, ele saiu e retornou depois, a arma desapareceu. A vítima disse que a intenção do réu era atingi-lo, 
que comentava na hora do disparo, da discussão. Não atingiu ninguém. O acusado aparentava estar embriagado. Não viu onde 
os disparos acertaram, parece que não acertou em nada. 5. Bruno Silva Nogueira. Morava com o réu na época dos fatos. Não 
sabia se ele tinha emprestado o celular da vítima, presenciou o desentendimento. Não viu quando disparou, só ouviu. Não sabe 
o motivo. O réu disparou. Não sabe o motivo dele portar arma, não costumava andar armado e não tem porte. Não sabe como 
adquiriu. Nunca mais viu ele após o ocorrido. A vítima nunca mais foi vista. O réu é violento quando bebe e usa drogas. Nunca 
viu ele se envolvendo em briga. Ele é violento porque já brigou com ele quando estava drogado. Ouviu dois tiros, os quais não 
atingiram Lourivaldo. Os projéteis pararam no quintal. Não viu cartucho vazio. Usou uma .22, não conhece arma e nem a viu 
após. A bala não foi encontrada. A relação deles era boa, não brigavam, foi a primeira. O local onde discutiram é muito grande, 
uns 50 metros quadrados. É uma casa. Eduardo trabalhava com o pai em jardinagem. Conhece o réu há pouco tempo, uns 3 
anos. Ele não tinha intenção de matar o pai, foi efeito do álcool e da droga. A discussão começou por causa da mulher de 
Eduardo, Bianca. Eduardo estava drogado, passou 3 noites usando e bebendo. Soube que seu pai tinha ido buscar Bianca, 
achou que seu pai estava tendo um caso com ela. Quando Lourivaldo chegou, ouviu a discussão e os disparos. Lourivaldo 
buscou Bianca para cuidar do filho dela.  Em seu interrogatório, o réu relatou que se arrepende do que fez, pois nunca brigou 
com seu pai, foi a primeira vez. Estava com ciúme da sua mulher. Bebeu no dia, quebrou o celular dele. Seu pai disse palavras 
que não gostou. Tinha uma arma emprestada e disparou duas vezes, não quis atingi-lo. É usuário de drogas desde 12, 13 anos. 
Estava sob efeito no dia, usou crack e pinga. Já foi internado uma vez. Está preso porque guardou uma moto roubada e droga. 
Alugou uma casa e saiu. Estava com a arma há uns 3 dias para sua defesa. Sua relação com ele era boa, nunca tinham brigado. 
Atirou para o alto para assustá-lo. Não queria matá-lo (evento 144, AUDIO_MP33 e AUDIO_MP34). As partes apresentaram 
memoriais escritos (eventos 153 e 156) e houve desclassificação para o delito de disparo de arma de fogo por ausência 
de animus necandi (evento 159). Os autos foram redistribuídos e o Ministério Público aditou a inicial, imputando ao réu a prática 
do crime do artigo 15 da Lei n. 10.826, in verbis: [...] 1. Extrai-se dos autos que no dia 16 de julho de 2015, por volta das 13 
horas, na residência localizada na Rua Rio Grande do Sul, Quadra 27-A, Lote 07, Aureny II, Palmas/TO, o denunciado, 
consciente e voluntariamente, efetuou três disparos de arma de fogo com o intuito de assustar o seu genitor, Lorivaldo Nunes 
Carvalho, com o qual mantinha uma discussão. 2. Consta dos autos de prisão em flagrante que no dia do crime o denunciado 
pegou emprestado o celular de seu genitor, Lorivaldo Nunes Carvalho, tendo-o danificado, razão pela qual iniciaram uma 
discussão. 3. Conforme relatos testemunhais, o denunciado, em razão dessa discussão e por ser pessoa de temperamento 
violento, teria se irritado com as reclamações de seu pai, a ponto de sacar uma arma de fogo e disparar três tiros, intimidando-o 
de tal forma que este deixou a residência da família em desabalada carreira, pedindo por socorro. 4. A Polícia Militar foi então 
acionada e efetuou a prisão em flagrante do réu. Todavia a arma não foi encontrada, restando como prova da materialidade do 
crime, as declarações prestadas pelas testemunhas. [...] O acusado apresentou nova resposta à acusação (evento 185). O 
aditamento foi recebido em 1º de dezembro de 2017 (evento 188). Houve citação (evento 196) e nova resposta à acusação 
(evento 200). Por não incorrer em nenhuma hipótese prevista no artigo 397 do Código de Processo Penal, foi determinado 
inclusão em pauta para audiência de instrução e julgamento. A primeira audiência ocorreu em 22/10/2019, quando foi 
ouvida a seguinte testemunha, cujo resumo dos depoimento a acompanha (evento 243): 1. PM Manoel de Sousa. Não recordou 
dos fatos. Não foi requerida nenhuma diligência. Em suas alegações finais por memoriais escritos, o Ministério Público pugnou 
pela condenação nos termos do aditamento (evento 291). A defesa, por sua vez, em sede de memoriais, requereu a fixação da 
pena-base no mínimo legal e o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea (evento 294). É, em síntese, o 
relatório. 2. FUNDAMENTAÇÃO: Presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, tanto que sequer foram 
arguidas questões preliminares ou prejudiciais, passo ao exame do mérito da demanda. Finda a instrução processual, concluo 
que o réu praticou o crime de disparo de arma de fogo. Emerge do conjunto probatório que o réu discutiu com a vítima, seu 
genitor, em virtude de ciúmes da sua companheira, motivo pelo qual efetuou dois disparos dentro do lote da sua residência com 
o intuito de assustá-la.  O tipo penal está assim descrito: Art. 15. Disparar arma de fogo ou acionar munição em lugar habitado ou 
em suas adjacências, em via pública ou em direção a ela, desde que essa conduta não tenha como finalidade a prática de outro 
crime: Pena – reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa. A materialidade está comprovada através do que segue: Auto de 
Prisão em Flagrante (evento 1, P_FLAGRANTE1, p. 2, do IP); Laudo Pericial de Vistoria em Local de Crime n. 3649/2015 (evento 
26, LAUDO/1, do IP); Depoimentos prestados em juízo; Interrogatório. A autoria e a responsabilidade penal estão comprovadas 
pelos mesmos fundamentos acima. Todas as elementares do tipo foram preenchidas e devidamente comprovadas, pois o réu 
disparou uma arma de fogo na sua residência, no endereço Rua Rio Grande do Sul, Quadra 27-A, Lote 07, Aureny II, 
Palmas/TO, tratando-se de local habitado, conforme atestado no laudo supracitado. Em que pese a arma não ter sido apreendida 
para realização de perícia, é possível substituí-la pelas provas indiretas, como os depoimentos das testemunhas Manoel de 
Souza e Bruno Silva Nogueira, e o interrogatório do réu (vide AP n. 00096248520198270000/TO, Rel. Des. Moura Filho). 
Considerando que foi comprovado não haver animus necandi, a conduta foi desclassificada para disparo e não constituiu outro 
crime.  O réu faz jus às atenuantes da menoridade e da confissão espontânea, do artigo 65, I e III, alínea "d", do CP, pois nasceu 



ANO XXXIII-DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 5048 PALMAS-TO, QUINTA-FEIRA, 23 DE SETEMBRO DE 2021 30 

 

 
 

em 1/4/1997 e tinha 18 (dezoito) anos à época, bem como a sua sinceridade foi relevante para delimitação do ânimo subjetivo da 
conduta. 3. DISPOSITIVO: Ante o exposto, julgo procedente o aditamento da denúncia para condenar Eduardo Nunes da 
Silva como incurso nas pena do artigo 15 da Lei n. 10.826/03. Passo à dosagem da pena, conforme artigos 59 e 68 do Código 
Penal. 1º FASE: DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS: a) a culpabilidade, analisada como grau de reprovação da conduta, não 
foge à normalidade; b) o réu não possui maus antecedentes; c) a conduta social deve ser considerada favorável ao réu à míngua 
de provas em sentido contrário; d) a personalidade também deve ser considerada favorável ao réu, à míngua de prova técnica a 
demonstrar que o mesmo seja voltado para a prática delitiva; e) a motivação é normal à espécie; f) as circunstâncias também são 
comuns ao delito; g) não há consequências comprovadas; h) não há prova de que o comportamento da vítima contribuiu para a 
ação delitiva. Assim, considerando o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas, fixo a pena-base em 2 (dois) anos de 
reclusão e 10 (dez) dias-multa. 2ª FASE: AGRAVANTES E ATENUANTES: Não há circunstâncias agravantes. Apesar de 
existirem as atenuantes da menoridade e da confissão espontânea, não é possível aplicá-las na dosimetria em virtude da 
vedação da Súmula 231 do STJ1. 3ª FASE: CAUSAS DE AUMENTO E DE DIMINUIÇÃO: Não há causas de aumento ou 
diminuição. Fixo a pena definitiva de Eduardo Nunes da Silva em 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, cujo valor 
arbitro no mínimo legal.  Estipulo o regime inicial ABERTO para o início do cumprimento da pena, considerando o quantum fixado 
e a primariedade do réu, conforme artigo 33, § 2º, alínea "c", do CP. Substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas 
de direito, pois atende aos requisitos do artigo 44 e seu § 2º, do CP, sendo: a) comparecimento mensal à CEPEMA; 
e b) prestação de serviços à comunidade, de forma compatível com seu ofício. Deixo de aplicar o sursis, diante da vedação do 
artigo 77, III, do CP. Concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade. Condeno o réu no pagamento das custas processuais. 
Eventual bem apreendido deverá ser restituído, conforme Provimento n. 11/2019/CGJUS/TO. Intimo as partes para ciência. 
Expeça-se o necessário. Após o trânsito em julgado, volvam-me os autos conclusos para verificação da prescrição da pretensão 
punitiva retroativa. Palmas/TO, 20/9/2021. LUIZ ZILMAR DOS SANTOS PIRES- Juiz de Direito." Palmas, aos 23/09/2021. Eu, 
HEITTOR VIEIRA NASCIMENTO, digitei e subscrevo. 
 

3ª vara criminal 

Editais de citações com prazo de 15 dias 
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 
EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
AUTOS Nº 0001587-59.2021.8.27.2729 
AÇÃO PENAL - Procedimento Ordinário 
Acusado(a): NATHAN MENDES DOS SANTOS 
 
FINALIDADE: O juiz de Direito RAFAEL GONCALVES DE PAULA, 3ª Vara Criminal de Palmas, no uso das suas atribuições 
legais, etc. FAZ SABER a todos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, por esse meio, CITA e INTIMA, 
COM O PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, o(a) acusado(a) NATHAN MENDES DOS SANTOS, brasileiro, convivente em união 
estável, nascido aos 22/03/1997, natural de Porto Nacional/TO, portador do RG nº 985.428 2ª via SSP/TO, inscrito no CPF nº 
030.044.681-07, filho de Netuno Trajano dos Santos e de Edna Mendes dos Santos, atualmente em local incerto e não sabido, 
nos autos da AÇÃO PENAL nº 00015875920218272729, pelos motivos a seguir expostos: "DENÚNCIA: "O MINISTÉRIO 
PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS, pelo Promotor de Justiça que esta subscreve, no exercício de suas atribuições 
constitucionais e legais, vem oferecer DENÚNCIA em desfavor de NATHAN MENDES DOS SANTOS, brasileiro, convivente em 
união estável, nascido em 22 de março de 1997, natural de Porto Nacional/TO, filho de Netuno Trajano dos Santos e de Edna 
Mendes dos Santos, inscrito no CPF sob o nº 030.044.681-07, residente na Quadra 409 Norte, Alameda 23, Lote 13, nesta 
Capital, Telefone: (63) 99248-4855, imputando-lhe a prática do seguinte fato delituoso: Consta do inquérito policial em epígrafe 
que, em 14 de outubro de 2019, por volta das 10h00min, no estabelecimento comercial denominado “Loja do Jeans”, situado à 
Quadra 407 Norte, nesta Capital, o denunciado, voluntariamente e consciente da ilicitude de seus atos, subtraiu para si peças de 
roupas em prejuízo da empresa vítima (conforme Auto de Prisão em Flagrante, Auto de Exibição e Apreensão e demais 
documentos anexados aos autos de IP). Apurou-se que, nas circunstâncias de tempo e lugar citadas, o denunciado dirigiu-se ao 
estabelecimento comercial e pegou duas camisetas, saindo sem pagar. Após o denunciado sair do local, a gerente da loja foi 
avisada sobre o furto. A polícia militar foi acionada e, em diligências, localizou o denunciado em outro estabelecimento comercial, 
de posse das duas camisas furtadas. Ao ser interrogado, Nathan Mendes dos Santos confessou a autoria delitiva. Destarte, 
materialidades e autoria delitiva estão devidamente demonstradas pelo Auto de Prisão em Flagrante, Auto de Exibição e 
Apreensão e demais provas coligidas aos autos de IP. Ante o exposto, o Ministério Público denuncia NATHAN MENDES DOS 
SANTOS, como incurso nas penas do crime tipificado no artigo 155, caput, do Código Penal; requerendo seja a presente 
autuada e recebida, determinando-se a citação do denunciado para oferecer defesa escrita no prazo de 10 (dez) dias, 
designando-se a seguir dia e hora para audiência de instrução, interrogatório e julgamento, ouvindo-se as testemunhas abaixo 
arroladas, prosseguindo o feito até final decisão condenatória, nos termos do artigo 394 e seguintes do Código de Processo 
Penal. Palmas-TO, 22 de janeiro de 2021. Diego Nardo. Promotor de Justiça." DESPACHO: "Esgotaram-se as tentativas de 
localização da pessoa acusada, por isso determino que seja citada por meio de edital com prazo de quinze (15) dias. Palmas, 21 
de setembro de 2021. RAFAEL GONÇALVES DE PAULA. Juiz de Direito.” INFORMAÇÕES E ADVERTÊNCIAS: 1. O endereço 
da Defensoria Pública é Quadra 502 Sul, Av. Teotônio Segurado, Paço Municipal, ao lado do Fórum, Palmas/TO, CEP: 77021-
654, telefone: (63) 3218-6752; 2. Na resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo o que interesse à sua defesa, 
oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo sua 
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intimação, quando necessário (art. 396-A do Código de Processo Penal); 3. Não apresentada a resposta no prazo legal, ou se o 
acusado, citado, não constituir defensor, o juiz nomeará defensor para oferecê-la (§ 2º do mesmo artigo); 4. O processo seguirá 
sem a presença do acusado que, citado ou intimado pessoalmente para qualquer ato, deixar de comparecer sem motivo 
justificado, ou, no caso de mudança de residência. Para o conhecimento de todos é passado o presente edital, cuja 2ª via fica 
afixada no local de costume, bem como será publicado no Diário da Justiça. DADO E PASSADO, nesta cidade e Comarca de 
Palmas/TO, 22/09/2021. Eu, NAYNA GABRIELLA MARQUES MENDES, digitei e subscrevo. 
 

Editais de intimações de sentença com prazo de 60 dias 
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA  
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA COM PRAZO DE 60 (SESSENTA) DIAS 
AUTOS Nº 00436610220198272729 
Juizo da 3ª Vara Criminal de Palmas 
AÇÃO PENAL - Procedimento Ordinário 
Acusada: GIULLIA ROBERTA ARAUJO RESPLANDES 
FINALIDADE: O juiz de Direito RAFAEL GONCALVES DE PAULA, do Juizo da 3ª Vara Criminal de Palmas , no uso das suas 
atribuições legais, etc. FAZ SABER a todos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, por esse meio, 
INTIMA o acusado(a) GIULLIA ROBERTA ARAÚJO RESPLANDES, brasileira, solteira, estudante, nascida em 27 de maio de 
1997, natural de Goiânia-GO, filha de Paulo Roberto dos Santos Resplandes e Adiana Araújo da Silva Resplandes, portadora do 
RG nº 1.051.262 SSP/TO, inscrita no CPF sob o nº 052.427.341-32?, atualmente em local incerto e não sabido, com prazo de 60 
(sessenta) dias, a fim de cientificar-lhe da SENTENÇA proferida nos autos da AÇÃO PENAL n.º 0043661-02.2019.8.27.2729, 
cujo a parte dispositiva segue transcrita: “JULGO IMPROCEDENTE  a denúncia e ABSOLVO a acusada com fundamento no 
artigo 386, inciso VII do CPP.” (Dr Rafael Gonçalves de Paula - juiz de direito)". Os depoimentos, as manifestações e a sentença 
foram registrados em meio audiovisual, sendo gerados arquivos acessíveis por meio do link a seguir, com a utilização da senha 
criminal3palmas: https://vc.tjto.jus.br/file/share/c0eb632b63c64a5fac334c6750aac8d2. RAFAEL GONCALVES DE PAULA- Juiz 
de Direito." Palmas, aos 23/09/2021. Eu, DOMINIQUE FALCÃO MARTINS, digitei e subscrevo. 
 

Vara de execuções fiscais e ações de saúde 

Editais de intimações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da 
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc - nº 50015879120098272729, que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o sócio executado: LUBIA CASTRO PIMENTEL, CNPJ/CPF nº 01536554103, 
INTIMADO para, caso queira, no prazo de 05 (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. Ficando o executado, INTIMADO que, transcorrido o prazo supracitado sem que haja qualquer manifestação nos autos, 
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, 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 50015879120098272729, que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executado: GETEK COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES E 
CONSTRUTORA LTDA – ME, CNPJ/CPF nº 02023983000107, bem como do sócio coobrigado: DORIVAL ANDRADE DA 
SILVA, CPF/CNPJ: 00695003208 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 50024155320108272729, que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executado: COOGUES COLEGIO OSVALDO RODRIGUES LTDA - ME, 
CNPJ/CPF nº 00184948000144, 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. 
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EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da 
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc - nº 50024155320108272729, que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executado: PAULO LOPES DE SOUSA, CNPJ/CPF nº 74427539149, 
INTIMADO para, caso queira, no prazo de 05 (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. Ficando o executado, INTIMADO que, transcorrido o prazo supracitado sem que haja qualquer manifestação nos autos, 
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, 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 50097863420118272729, que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executado: LUCIOLO CUNHA GOMES, CNPJ/CPF nº 35050926300, 
INTIMADO para, caso queira, no prazo de 05 (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. Ficando o executado, INTIMADO que, transcorrido o prazo supracitado sem que haja qualquer manifestação nos autos, 
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, data certificada pelo sistema. (AS) Wagner Ferreira 
Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 

Editais de citações com prazo de 30 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: CRUVINEL COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS LTDA, CPF/CNPJ: 
15400459000230, bem como os sócios coobrigados: NATHALIA GONÇALVES CRUVINEL E SILVA, CPF/CNPJ nº 05795144126 
e WANESSA GONÇALVES VELOSO CRUVINEL, CPF/CNPJ n° 78648378168 por estar atualmente em lugar incerto e não 
sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc – 
00173876920178272729, que lhe move A FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a 
dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S). 20170013398, inscritas em: 05/02/2014, referentes ao TLS; 
20170013399, inscritas em: 05/02/2014, referentes ao TLF; 20170013400, inscritas em: 25/03/2015, referentes ao TLF; 
20170013401, inscritas em: 25/03/2015, referentes ao TLS; cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era 
R$ 1.942,44 (Um Mil e Novecentos e Quarenta e Dois Reais e Quarenta e Quatro Centavos) que deverá ser acrescido dos juros, 
multa de mora e encargos, ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em 
estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a 
penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do 
Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a Central de 
Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, 
mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e 
assino por determinação judicial. Palmas – TO, 23 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 socio coobrigado CERTO CENTRO DE EDUCACAO E RECREACAO DO 
TOCANTINS LTDA, CPF/CNPJ: 37244944000114, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome 
conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc – 50012604920098272729, 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). 21309276212649, inscritas em: 27/01/2006, referentes ao TXL-FUNC; cujo valor até a 
data do ajuizamento do referido feito executivo era R$ 703,44(SETECENTOS E TÊS REAIS E QUARENTA E QUATRO 
CENTAVOS) que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito 
em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo 
fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos 
termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador 
especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de todos e 
ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira 
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Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 23 de setembro de 2021. (AS) Wagner Ferreira 
Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 

Vara especializada no combate à violência contra a mulher 

Editais de citações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 DIAS 
ASSISTÊNCIA JUDICIARIA 
AUTOS DE AÇÃO PENAL Nº 00398936820198272729 
DENUNCIADO: EDVAM RAMOS ALVES 
O MM Juiz de Direito Titular desta Vara Especializada no combate à Violência Domestica e Familiar contra a Mulher da Comarca 
de Palmas – TO, no uso das suas atribuições legais,na forma da Lei. DETERMINA a citação por edital com prazo de 15 (quinze) 
dias, do denunciado EDVAM RAMOS ALVES, brasileiro, natural de Ribeirão Preto/SP, união estável, cozinheiro, nascido em 
17/08/1964, filho de Ieda Ramos Alves, inscrito no CPF n° 016.647.231-02, para tomar ciência da ação penal proposta pelo 
Ministério Publico acusando-o e requerendo a condenação nas penas do  Art. 129 § 9º do CP, na modalidade do art. 7º, I, da Lei 
nº 11.340/2006, referente aos autos de Ação Penal n.º 00398936820198272729, e como o denunciado encontra-se atualmente 
em local incerto e não sabido, fica CITADO pelo presente edital, para nos termos do art. 396 e 396-A do CPP, responder à 
acusação, por escrito no prazo de 10 (dez) dias, podendo arguir preliminares e alegar tudo que interesse à sua defesa, oferecer 
documento e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo sua intimação, 
quando necessária. Não apresentada a resposta no prazo legal, ou se o acusado, citado, não constituir defensor, o juiz nomeará 
o defensor para oferecê-la. O processo seguirá sem a presença do acusado que citado ou intimado pessoalmente para qualquer 
ato, deixar de comparecer sem motivo justificado, ou, no caso de mudança de residência, não comunicar o novo endereço ao 
juízo (art. 367 do CPP). E, para que não se alegue ignorância, é expedido o presente edital, que será afixado no local de 
costume e publicado no Diário da Justiça. Palmas - TO, aos 22/09/2021. Eu, LUCAS VINICIUS PEREIRA DA SILVA, estagiário, 
Mat. 357706, digitei. Dr. ALLAN MARTINS FERREIRA – Juiz de Direito. 
 

PARAÍSO 
2ª vara cível, família e sucessões 

Editais de citações com prazo de 20 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 (vinte) DIAS 
ADRIANO GOMES DE MELO OLIVEIRA, Juiz de Direito respondendo pela Vara de Família e Sucessões e Infância e Juventude 
desta Comarca de Paraíso do Tocantins - TO, no uso de suas atribuições legais, etc. FAZ SABER a todos quantos o presente 
Edital virem ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo e Escrivania da Vara de Família e Sucessões e Infância e 
Juventude processam os autos de INVENTÁRIO, registrada sob o nº 50006174620138272731, na qual figura como inventariante 
ORIO RIBEIRO GLÓRIA, brasileiro, vendedor, portador do RG n° 2.329.631 SSP/TO e do CPF nº 389.382.191-00, tendo como 
de cujus Odete Ribeiro Glória, era portadora do CPF/MF: 904.916.611-34, falecida em 16 de agosto de 2009, Certidão de Óbito 
nº 126706 01 55 2009 4 00018 185 0005792 79. E é o presente para CITAR Todos os herdeiros e interessados que estejam em 
em lugar incerto e não sabido, dos termos das primeiras declarações prestadas pelo(a) inventariante, e caso queiram se 
habilitam nos autos, nos termos do despacho lançado ao evento 135 dos autos. E para que chegue ao conhecimento de todos e 
ninguém possa alegar ignorância mandou o MM. Juiz que publicasse o presente no placar do Fórum Local e no diário da Justiça. 
Dado e passado nesta cidade e Comarca de Paraíso do Tocantins. Eu, Maira Adriene Azevedo Resende Rocha - digitei. 
Certidão: Certifico e dou fé que afixei uma via da presente no placar do Edifício do Fórum local. É verdade e dou fé. Em 
_____/_____/_____, Ana Luisa P. C. Pereira - Porteira dos Auditórios ______________. 
 

PONTE ALTA 
1ª escrivania cível 

Editais de intimações com prazo de 30 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 60 (SESSENTA) DIAS.   
O Doutor WILLIAM TRIGILIO DA SILVA, MM. Juiz de Direito desta comarca de Ponte Alta do Tocantins/TO, na forma daLei, etc. 
  FAZ SABER a todos quanto o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo e Escrivania Criminal, 
processam-se os Autos de Ação Penal epigrafe em que o Ministério Público Estadual como autor move em desfavor do réu 
acima citado, tendo o presente para intimar o réu JOVELINO RODRIGUES TURÍBIO, brasileiro, união estável, natural de Ponte 
Alta do Tocantins, nascido no dia 18/07/1998, portador do CPF nº 076.235.491-70, filho de Alcione Tavares Turíbio e Sebastiana 
Rodrigues da Silva, residente na Avenida Estrela do Sul, s/nº, Setor Sul em Ponte Alta do Tocantins/TO, atualmente residindo em 
local incerto e não sabido, do INTEIRO TEOR DA SENTENÇA proferida nos autos epígrafe, cujo inteiro teor passo a transcrever: 
Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido contido na inicial acusatória, para: a) ABSOLVER o 
réu JOVELINO RODRIGUES TURÍBIO SILVA da prática do delito do artigo 24-A da Lei de n. 11.340/06, com fundamento no art. 
386, I, do Código de Processo Penal; b) RECONHECER aplicação da Lei de n. 11.340/06 (Maria da Penha), no caso vertente; 
c) CONDENAR o acusado JOVELINO RODRIGUES TURÍBIO SILVA pela prática do delito tipificado no art. 129, §9º, do Código 
Penal, na forma da Lei de n. 11.340/06; e d) REVOGAR A PRISÃO PREVENTIVA decretada e determinar a expedição de Alvará 
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de Soltura se por outro motivo não estiver preso. - VI - Cumprindo a regra constitucional que determina a individualização da 
pena (CF, art. 5º, XLVI), passo à dosimetria das sanções aplicadas para cada condenado, com fundamento no art. 68 do CP, 
combinado com o art. 59 do mesmo codex, passando pela análise das circunstâncias atenuantes e agravantes e, por fim, pelas 
causas de aumento e de diminuição da pena. - VI.1- Da dosimetria do acusado JOVELINO RODRIGUES TURÍBIO SILVA Pela 
prática do delito tipificado no artigo 129, §9º, do CP, com a incidência da Lei n. 11.340/06, perpetrada pelo réu JOVELINO 
RODRIGUES TURÍBIO SILVA: A culpabilidade do réu, consistente em elemento fundamentador e limitador da pena, ou seja, a 
reprovação social que o crime e que o autor do fato merece, mas nada havendo nos fatos apurados que justifique o afastamento 
do mínimo legal. Os antecedentes são desfavoráveis, pois há nos autos registros de práticas delituosas anteriores a serem 
considerados. A conduta social, compreendida como a interação do agente em seus vários setores de relacionamento, bem 
como no ambiente no qual está inserido, não deve ser pontuada desfavoravelmente. A personalidade do agente, a meu ver, 
somente pode ser aferível mediante uma análise das condições em que ele se formou e vive. Segundo moderna e mais 
abalizada doutrina penal, com a qual faço coro, a personalidade só é determinável por critérios técnicos e científicos que 
escapam ao domínio cognoscível do juiz. Por tais razões, esta vetorial deve ser considerada neutra. Os motivos do crime, 
considerados como um plexo de situações psíquicas que faz alguém agir criminosamente, podendo representar tanto a causa do 
delito como a finalidade a ser atingida pelo agente, são típicos ao delito praticado, pois, objetiva a ofender a integridade física da 
vítima, correspondendo à própria proteção jurídica proporcionada pelo tipo penal. As circunstâncias do delito foram as comuns 
para a espécie. O comportamento da vítima é um indiferente penal, tendo em vista a impossibilidade de influenciar na conduta 
perpetrada pelo agente. Considerando o conjunto das circunstâncias judiciais acima, fixo a pena-base em 03 (três) meses de 
detenção. Na segunda fase verifico que há uma circunstância agravante, a de reincidência (art. 61, I, do CP), pela condenação 
dos delitos previstos nos artigos 155, § 1° e artigo 129, §9º, ambos do Código Penal, nos processos de números 0000654-
70.2018.827.2736 e 0000724-87.2018.827.2736, respectivamente, razão pela qual majoro a pena-base em 1/6.  Por outro lado, 
verifico que não há circunstâncias atenuantes. Portanto, em razão da circunstância agravante, passo dosar a pena em 03 (três) 
meses e 15 (quinze) dias de detenção. Na terceira fase, verifico que não há causas de aumento, e no que diz respeito ao pedido 
de diminuição da pena pleiteado pela defesa, entendo que não deve ser aplicado no caso em exame, uma vez que não há 
provas nos autos que evidencie que o acusado fora previamente provocado de forma injusta pela ofendida.  Desta forma, 
mantenho a pena aplicada e torno-a definitiva em 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção. Consta dos autos que o 
réu JOVELINO RODRIGUES TURÍBIO SILVA foi preso em 24.12.2019 (evento 29, dos autos de n. 0001092-62.2019.827.2736), 
permanecendo nessa condição até a presente data, o que perfaz 10 (dez) meses a serem detraídos. Portanto, verifica-se que o 
acusado cumpriu integralmente a pena imposta, sendo, portanto, o caso de declarar a extinção da punibilidade do condenado, 
nos termos do artigo 66, II, c/c o art. 109, ambos da Lei de Execução Penal.  Entretanto, caberá ao juízo da execução penal 
declarar a extinção da punibilidade, conforme previsão legal (art. 66, II, da LEP). Tendo em vista que não há pedido formulado 
pelo MPE, por ocasião da denúncia ou das alegações finais4, deixo de fixar o valor mínimo para a reparação do dano 
ocasionado. Ainda, condeno o réu ao pagamento das custas e taxas processuais. Entretanto, a exigência de tais verbas fica 
suspensa, nos termos do artigo 98, §3º, do CPC, tendo em vista que o réu está assistido pela Defensoria Pública Estadual. Não 
há bens sobre os quais deliberar. - VII - PROVIDÊNCIAS DE IMPULSO PROCESSUAL Antes do trânsito em julgado: (a) Expeça-
se mandado para revogação da prisão preventiva do réu; (b) Intimem-se as partes. Oportunamente, com o trânsito em julgado, 
deverá a Secretaria: a) Oficie-se à Justiça Eleitoral, quanto ao cumprimento integral da pena; b) Comunicar a Polícia Civil; e c) 
Promover as providências de praxe. Expeça-se o necessário. Publique-se. Registre-se. Cientifique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 
para que chegue ao conhecimento dos interessados e ninguém alegue ignorância, mandou expedir o presente Edital o qual 
deverá ser publicado uma vez no Diário da Justiça do Estado e afixado no átrio do Fórum local. DADO E PASSADO nesta cidade 
e Comarca de Ponte Alta do Tocantins/TO, aos 20 de setembro de 2021. Eu, Ezelto Barbosa de Santana - Técnico Judiciário, 
digitei e subscrevo. 
  

Editais de citações com prazo de 30 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA ) DIAS.  
O Doutor Willian Trigilio da Silva, MM. Juiz de Direito desta Comarca de Ponte Alta do Tocantins/TO., na forma da Lei, etc.  FAZ 
SABER a todos quanto o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo e Escrivania do Cível, 
processam-se os autos de Ação Processo de Apuração de Ato Infracional n.º  0002762-04.2020.8.27.2736, em que MINISTÉRIO 
PÚBLICO, move em face WAGNER MELO DE SOUSA, brasileiro, estudante, solteiro, nascido no dia 23/09/202, natural de Porto 
Nacional, filho de Junior Dalvo Bento de Sopusa e Vanuza Lourenço de Melo, residente na Av. Dr. Albery Ferraz Machado, s/n, 
Setor Aeroporto, Ponte Alta do Tocantins/TO e WERBETE VICTOR, Brasileiro, solteiro, nascido no dia 22/08/2004, natural de 
Porto Nacional/TO, , filho de Neilton Cezário dos Santos e Eliete dos Santos bezerra, residente na Av. Brasília, s/n, Ponte Alta do 
Tocantins, com qualificação desconhecida, residente em local incerto e não sabido, sendo o presente para CITAR os requeridos 
acima citados, para os termos da ação supra citada, e, para responderem a presente no prazo de 15 (quinze) dias, caso 
queiram, sob pena de se presumirem aceitos como verdadeiros os fatos articulados pela parte autora art. 344 do CPC.  E para 
que chegue ao conhecimento dos interessados e ninguém alegue ignorância, mandou expedir o presente Edital o qual deverá 
ser publicado uma vez em Jornal de ampla circulação e afixado no átrio do Fórum local.DADO E PASSADO nesta cidade e 
Comarca de Ponte Alta/TO,22/09/2021. Eu, Flávia Coelho Gama Klein, Técnico Judiciário, digitei e subscrevo. 
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PORTO NACIONAL 
1ª vara criminal 

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. 00126838120208272737 - Estupro - Justiça Pública desta Comarca – como 
Autora, move contra FRANCISCO OLIMPIO DE SOUSA, CPF Nº 430.153.101-78, brasileiro, nascido em 12/12/1952 em 
Floriano-PI, filho de JOAQUIM OLÍMPIO DE SOUSA e RAIMUNDA OLIMPIA DA ROCHA, 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, 23/09/2021. Laura Stefani 
Soares e Silva, estagiária, digitei o presente. Alessandro Hofmann T. Mendes - Juiz de Direito - 1ª Vara Criminal 
 
EDITAL DE CITAÇÃO com prazo de 15 dias  
O Doutor ALESSANDRO HOFMANN TEIXEIRA MENDES, Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Porto 
Nacional/TO, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a todos os que o presente edital virem, ou dele conhecimento tiverem, que neste 
Juízo corre seus trâmites legais, processo crime nº. 00016150320218272737 - Violência Doméstica Contra a Mulher - Justiça 
Pública desta Comarca – como Autora, move contra JOAQUIM FRANCISCO BARBOSA, CPF Nº 028.248.571-61, RG 734.174, 
brasileiro, nascido em 26/08/1987 em Dianópolis-TO, filho de CLARA FRANCISCA BARBOSA, 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, 23/09/2021. Laura 
Stefani Soares e Silva, estagiária, digitei o presente. Alessandro Hofmann T. Mendes - Juiz de Direito - 1ª Vara Criminal 
 
EDITAL DE CITAÇÃO com prazo de 15 dias  
O Doutor ALESSANDRO HOFMANN TEIXEIRA MENDES, Juiz de Direito  da 1ª Vara Criminal da Comarca de Porto 
Nacional/TO, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a todos os que o presente edital virem, ou dele conhecimento tiverem, que neste 
Juízo corre seus trâmites legais, processo crime nº. 00025868520218272737 - Contra a mulher - Justiça Pública desta Comarca 
– como Autora, move contra MARLON FERREIRA DO ROZARIO, CPF 008.722.231-08, brasileiro, nascido em 02/07/1984 em 
Porto Nacional-TO, filho de MUDESTO SALES MONTEIRO e MARIA FERREIRA DO ROZARIO, 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, 23/09/2021. 
Laura Stefani Soares e Silva, estagiária, digitei o presente. Alessandro Hofmann T. Mendes - Juiz de Direito - 1ª Vara Criminal 
 

2ª vara criminal 
Editais de citações com prazo de 15 dias 

EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 DIAS 
AUTOS Nº 00023861520208272737 
Ação: AÇÃO PENAL 
Autor: Ministério Público do Estado do Tocantins 
Acusados: JOSIMAR ALVES MAGALHÃES 
A Dra.Umbelina Lopes Pereira Rodrigues , MM Juiza de Direito da 2ª Vara Criminal e Execuções Penais, Comarca de Porto 
Nacional, Estado do Tocantins, na forma da lei etc. FAZ SABER a todos os que o presente edital virem, ou dele tiverem 
conhecimento, que neste Juízo corre em seus trâmites legais os Autos de Ação Pena 00023861520208272737, que a Justiça 
Pública desta Comarca, como autora, move contra o(a)(s) acusado(a) JOSIMAR ALVES MAGALHÃES , vulgo “Toquinho”, 
brasileiro, solteiro, filho de Nelson Pereira Lopes e Zilda Magalhães de Souza, residente na Rua Contorno, Setor 
Imperial, Porto Nacional-TO ,que fica(m) CITADO(S) para, no prazo de 15 (quinze) dias, responder(em) à acusação, por 
escrito, consistente de defesa prévia e exceções, podendo argüir preliminares e invocar todas as razões de defesa, oferecer 
documentos e justificações, especificar as provas que pretende produzir e arrolar testemunhas, nos termos da denúncia extraída 
dos autos de Ação 00023861520208272737,que a Justiça Pública, como autora, move contra o(s) mesmo(s), e na qual se 
acha(m) denunciado(s) como incurso(s) artigo 217-A do Código Penal.Devendo constituir advogado para promover sua 
defesa, não apresentando, será nomeado Defensor Público. E, como não foi encontrado(s) para ser (em) citado(s) 
pessoalmente, fica(m) citado(s) pelo presente, a fim de ser (em) interrogado(s) e se ver (em) processar, promover (em) sua(s) 
defesa(s) e ser (em) notificado(s) dos ulteriores termos do processo, a que deverá(ão) comparecer, sob pena de revelia. Para 
conhecimento de todos é passado o presente Edital. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Porto Nacional, Estado do 
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Tocantins, ao 22 de setembro de 2021. Eu Maria Luiza de Oliveira Negre Silva, Estagiária, lavrei e subscrevi.Umbelina Lopes 
Pereira Rodrigues – Juiza de Direito 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 DIAS 
AUTOS Nº 00024179820218272737 
Ação: AÇÃO PENAL 
Autor: Ministério Público do Estado do Tocantins 
Acusados: CLAUDIVAN FELIX DA SILVA 
A Dra.Umbelina Lopes Pereira Rodrigues , MM Juiza de Direito da 2ª Vara Criminal e Execuções Penais, Comarca de Porto 
Nacional, Estado do Tocantins, na forma da lei etc. FAZ SABER a todos os que o presente edital virem, ou dele tiverem 
conhecimento, que neste Juízo corre em seus trâmites legais os Autos de Ação Pena 00024179820218272737, que a Justiça 
Pública desta Comarca, como autora, move contra o(a)(s) acusado(a) CLAUDIVAN FELIX DA SILVA, brasileiro, união estável, 
vaqueiro, nascido aos 29/06/1989, na cidade de Colônia Leopoldina/AL, filho de João Felix da Silva e Vera Lucia 
Gorgonho da Silva residente na Fazenda Redenção do Balsa (Fazenda das Pedreiras), a 9 km de Pindorama sentido 
Ponte Alta vira a esquerda, zona rural, Pindorama do Tocantins/TO,que fica(m) CITADO(S) para, no prazo de 15 (quinze) 
dias, responder(em) à acusação, por escrito, consistente de defesa prévia e exceções, podendo argüir preliminares e invocar 
todas as razões de defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas que pretende produzir e arrolar 
testemunhas, nos termos da denúncia extraída dos autos de Ação  00024179820218272737  ,que a Justiça Pública, como 
autora, move contra o(s) mesmo(s), e na qual se acha(m) denunciado(s) como incurso(s) artigo 147 do Código Penal 
Brasileiro (em crime continuado) e aplicando-se as disposições dos artigos 5º, 7º, II, e 41, todos da Lei 
11.340/06..Devendo constituir advogado para promover sua defesa, não apresentando, será nomeado Defensor 
Público. E, como não foi encontrado(s) para ser (em) citado(s) pessoalmente, fica(m) citado(s) pelo presente, a fim de ser (em) 
interrogado(s) e se ver (em) processar, promover (em) sua(s) defesa(s) e ser (em) notificado(s) dos ulteriores termos do 
processo, a que deverá(ão) comparecer, sob pena de revelia. Para conhecimento de todos é passado o presente Edital. DADO E 
PASSADO nesta cidade e Comarca de Porto Nacional, Estado do Tocantins, ao 22 de setembro de 2021. Eu Maria Luiza de 
Oliveira Negre Silva, Estagiária, lavrei e subscrevi.Umbelina Lopes Pereira Rodrigues – Juiza de Direito. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 DIAS 
AUTOS Nº 0015273-65.2019.827.2737 
Ação: AÇÃO PENAL 
Autor: Ministério Público do Estado do Tocantins 
Acusados: WEBERSON TIMOTEO SANTOS 
A Dra.Umbelina Lopes Pereira Rodrigues , MM Juiza de Direito da 2ª Vara Criminal e Execuções Penais, Comarca de Porto 
Nacional, Estado do Tocantins, na forma da lei etc. FAZ SABER a todos os que o presente edital virem, ou dele tiverem 
conhecimento, que neste Juízo corre em seus trâmites legais os Autos de Ação Pena 0015273-65.2019.827.2737, que a Justiça 
Pública desta Comarca, como autora, move contra o(a)(s) acusado(a) WEBERSON TIMOTEO SANTOS, brasileiro, nascido 
aos 25/06/1984, filho de Adelia Timoteo dos Santos residente e domiciliado na Rua 06, quadra 28, lote 21, setor Padre 
Luso, Porto Nacional/TO,,que fica(m) CITADO(S) para, no prazo de 15 (quinze) dias, responder(em) à acusação, por escrito, 
consistente de defesa prévia e exceções, podendo argüir preliminares e invocar todas as razões de defesa, oferecer documentos 
e justificações, especificar as provas que pretende produzir e arrolar testemunhas, nos termos da denúncia extraída dos autos de 
Ação  0015273-65.2019.827.2737 ,que a Justiça Pública, como autora, move contra o(s) mesmo(s), e na qual se 
acha(m) denunciado(s) como incurso(s) art. 129, § 9º, do Código Penal, nos termos da Lei nº 11.340/06.Devendo constituir 
advogado para promover sua defesa, não apresentando, será nomeado Defensor Público. E, como não foi encontrado(s) para 
ser (em) citado(s) pessoalmente, fica(m) citado(s) pelo presente, a fim de ser (em) interrogado(s) e se ver (em) processar, 
promover (em) sua(s) defesa(s) e ser (em) notificado(s) dos ulteriores termos do processo, a que deverá(ão) comparecer, sob 
pena de revelia. Para conhecimento de todos é passado o presente Edital. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Porto 
Nacional, Estado do Tocantins, ao 23 de setembro de 2021. Eu Maria Luiza de Oliveira Negre Silva, Estagiária, lavrei e 
subscrevi.Umbelina Lopes Pereira Rodrigues – Juiza de Direito. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 DIAS 
AUTOS Nº 0015119-47.2019.827.2737 
Ação: AÇÃO PENAL  
Autor: Ministério Público do Estado do Tocantins 
Acusados: BRUNO RODRIGUES PEREIRA 
A Dra.Umbelina Lopes Pereira Rodrigues , MM Juiza de Direito da 2ª Vara Criminal e Execuções Penais, Comarca de Porto 
Nacional, Estado do Tocantins, na forma da lei etc. FAZ SABER a todos os que o presente edital virem, ou dele tiverem 
conhecimento, que neste Juízo corre em seus trâmites legais os Autos de Ação Pena 0015119-47.2019.827.2737, que a Justiça 
Pública desta Comarca, como autora, move contra o(a)(s) acusado(a) BRUNO RODRIGUES PEREIRA, brasileiro, em união 
estável, auxiliar de serviços gerais, natural de Porto Nacional/TO, nascido em 18/01/1997, filho de Maria Daísa Rodrigues 
Pereira, residente na Rua G2, quadra 04, lote 21, Setor Granville, Porto Nacional/TO,que fica(m) CITADO(S) para, no prazo 
de 15 (quinze) dias, responder(em) à acusação, por escrito, consistente de defesa prévia e exceções, podendo argüir 
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preliminares e invocar todas as razões de defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas que pretende 
produzir e arrolar testemunhas, nos termos da denúncia extraída dos autos de Ação 0015119-47.2019.827.2737,que a Justiça 
Pública, como autora, move contra o(s) mesmo(s), e na qual se acha(m) denunciado(s) como incurso(s) artigo 129, §9º, do 
Código Penal, com as implicações da Lei 11.340/06.Devendo constituir advogado para promover sua defesa, não 
apresentando, será nomeado Defensor Público. E, como não foi encontrado(s) para ser (em) citado(s) pessoalmente, fica(m) 
citado(s) pelo presente, a fim de ser (em) interrogado(s) e se ver (em) processar, promover (em) sua(s) defesa(s) e ser (em) 
notificado(s) dos ulteriores termos do processo, a que deverá(ão) comparecer, sob pena de revelia. Para conhecimento de todos 
é passado o presente Edital. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Porto Nacional, Estado do Tocantins, ao 23 de 
setembro de 2021. Eu Maria Luiza de Oliveira Negre Silva, Estagiária, lavrei e subscrevi.Umbelina Lopes Pereira Rodrigues – 
Juiza de Direito. 
 

Central de execuções ficais 

Editais de citações com prazo de 30 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE: 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o DR. VALDEMIR BRAGA DE AQUINO MENDONÇA, MM Juiz de Direito da Central de Execuções Fiscais da 
Comarca de Porto Nacional-TO, na forma da Lei... Determina a CITAÇÃO de COMERCIO VAREJISTA DE ROUPAS SATIRO 
SANTOS LTDA, CNPJ/CPF nº 10881227000147, HERICO REZENDE DANTAS, CNPJ/CPF  nº03427829162 E WILLIAM 
REZENDE DE LEMOS, CNPJ/CPF nº 19586353168, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome 
conhecimento da existência da Ação de Execução Fiscal nº 0002021-34.2015.8.27.2737 - Chave: 633823720815, que lhe 
move o ESTADO DO TOCANTINS, bem como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida indicada na(s) 
Certidão(ões) de Dívida Ativa nº (C-1426/2014), cujos valores somados até a data do ajuizamento do referido feito executivo é 
de R$ 24.893,61 (vinte e quatro mil oitocentos e noventa e três reais e sessenta e um centavos), que deverão ser 
acrescidos dos juros, multa de mora e encargos ou, garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste 
Juízo em estabelecimento oficial de crédito que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a 
penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pela Fazenda Exequente. E para que chegue ao 
conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei (Art. 
8º, IV da Lei 6.830/80). Porto Nacional-TO, 23 de SETEMBRO de 2021. 
 

Vara de família, sucessões, infância e juventude 

Editais de publicações de sentenças de interdição 
Interdição Nº 0003333-35.2021.8.27.2737/TO 
AUTOR: VERA LUCIA PEREIRA BARROS AMARAL 
RÉU: MARIA APARECIDA PEREIRA BARROS 
EDITAL Nº 3540700 
EDITAL DE INTERDIÇÃO DE MARIA APARECIDA PEREIRA BARROS- 2ª PUBLICAÇÂO 
A Doutora  HÉLVIA TÚLIA SANDES PEDREIRA, Juíza de Direito da Vara de Família, Sucessões, Infância e Juventude da 
Comarca de Porto Nacional, Estado do Tocantins, etc...FAZ SABER, a todos quantos o presente edital virem, ou dele 
conhecimento tiverem, que se processando por este Juízo e Cartório os termos da Ação de  INTERDIÇÃO E CURATELA de 
MARIA APARECIDA PEREIRA BARROS AUTOS Nº:0003333-35.2021.8.27.2737 requerida por VERA LUCIA PEREIRA 
BARROS AMARAL decretou a interdição do(a) requerido conforme se vê o final da sentença : DECISÃO . ...POSTO ISTO, 
JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, DECRETANDO A INTERDIÇÃO DE MARIA APARECIDA PEREIRA BARROS 
NOMEANDO-LHE  CURADOR (A) NA PESSOA DE  VERA LUCIA PEREIRA BARROS AMARAL COM FULCRO NOS 
ARTIGOS 1767 E SEGUINTES DO CÓDIGO CIVIL. INSCREVA-SE A PRESENTE SENTENÇA NO CARTÓRIO NO CARTÓRIO 
DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS DO DOMICILIO DO(A) INTERDITADO(A) (ART.1184 DO CPC E ARTS 29 V, 
92 E 93 DA LRP) . ANOTE-SE A INTERDIÇÃO NO REGISTRO DE NASCIMENTO. (ART. 107 DA LRP), EM DOIS DIAS, 
SERVINDO ESTA DE MANDADO. PRESTE-SE COMPROMISSO EM LIVRO PRÓPRIO NA FORMA DO ARTIGO 1187 DO 
CPC. OFICIE-SE O CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DO DOMICÍLIO DO(A) INTERDITADO(A) PARA INSCRIÇÃO DA 
SENTENÇA DE INTERDIÇÃO, AVERBANDO-SE A SENTENÇA NO REGISTRO CIVIL DO(A) INTERDITADO(A). FALECENDO 
O(A) INTERDITADO(A), O(A) CURADOR(A) DEVERÁ COMPARECER EM CARTÓRIO, INFORMANDO O ÓBITO NO PRAZO 
DE CINCO DIAS, SOB AS PENAS DA LEI. OS PODERES DA CURATELA NÃO AUTORIZAM A ALIENAÇÃO DOS BENS DO(A) 
INTERDITADO(A). PUBLIQUE-SE NA IMPRENSA OFICIAL POR TRÊS VEZES, CONSTANDO DO EDITAL O(S) NOME(S) 
DO(A) INTERDITADO(A) E DO(A) CURADOR(A), A CAUSA DA INTERDIÇÃO E OS LIMITES DA CURATELA (ART.1.184 CPC). 
P.R.I. PORTO NACIONAL/TO, 18 DE JUNHO DE 2013. (A) HÉLVIA TÚLIA SANDES PEDREIRA - JUIZA DE DIREITO". E para 
que ninguém  possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado e afixado na forma da lei. Comarca de 
Cidade de Porto Nacional, Cartório de Família, Sucessões, Infância e Juventude. Eu, Scheila Coeli Costa Colino. - Servidora à 
Disposição, digitei.HÉLVIA TÚLIA SANDES PEDREIRA  Juíza de Direito 
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TOCANTINÓPOLIS 
1ª vara criminal 

Editais de citações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 DIAS  
O Dr. HELDER CARVALHO LISBOA, Juiz de Direito da Vara Criminal, desta cidade e Comarca, Estado do Tocantins. FAZ 
SABER a todos os que o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, que por meio deste edital CITA o (s) acusado (os): 
JOHNNY GOMES FERREIRA CAMPOS, brasileiro, solteiro, nascido aos 02/03/2000, filho de Elisângela Ferreira Campos e de 
José Gomes Ferreira Filho, CPF 073.146.661-64,  nos autos de Ação Penal n° 0004170-18.2020.8.27.2740, 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. O prazo para a defesa começará a fluir do comparecimento pessoal do(a) acusado(a) ou do defensor 
constituído. Expirado o prazo do edital e o prazo para oferecimento de defesa inicial e, não comparecendo o(a) acusado(a), nem 
constituído defensor, os autos serão certificados e 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. Data e assinatura certificadas eletronicamente. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 DIAS  
O Dr. HELDER CARVALHO LISBOA, Juiz de Direito da Vara Criminal, desta cidade e Comarca, Estado do Tocantins. FAZ 
SABER a todos os que o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, que por meio deste edital CITA o (s) acusado 
(os): ELLYSON SOARES CAMPOS, vulgo ‘Dheique’, brasileiro, nascido em 26/03/2000, filho de Maria Silvaneide Soares 
Carneiro, CPF 716.498.551-09,  e MATEUS BANDEIRA FARIAS, brasileiro, convivente em união estável, nascido aos 
03/02/1999, filho de Antonia Bandeira Farias; nos autos de Ação Penal n° 0000459-68.2021.8.27.2740, por estar (em) em 
lugar incerto ou não sabido, conforme certificou o senhor Oficial de Justiça incumbido da diligência, para o fim exclusivo de 
oferecerem defesa preliminar. O prazo para a defesa começará a fluir do comparecimento pessoal do(s) acusado(s) ou do 
defensor constituído. Expirado o prazo do edital e o prazo para oferecimento de defesa inicial e, não comparecendo o(a) 
acusado(a), nem constituído defensor, os autos serão certificados e 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. Data e assinatura certificadas 
eletronicamente. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 DIAS 
O Dr. HELDER CARVALHO LISBOA, Juiz de Direito da Vara Criminal, desta cidade e Comarca, Estado do Tocantins. FAZ 
SABER a todos os que o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, que por meio deste edital CITA o acusado 
LÁZARO BORGE DE SOUSA, brasileiro, nascido aos 11/02/1992, natural de Estreito/MA, filho de Maria Creunice Borge Vila 
Nova e de Nelson de Sousa Santos, nos autos de Ação Penal n° 0005210-35.2020.8.27.2740/TO, por estar em lugar incerto ou 
não sabido, conforme certificou o senhor Oficial de Justiça incumbido da diligência, para o fim exclusivo de oferecer defesa 
preliminar. O prazo para a defesa começará a fluir do comparecimento pessoal do acusado ou do defensor constituído. Expirado 
o prazo do edital e o prazo para oferecimento de defesa inicial e, não comparecendo o acusado, nem constituído defensor, os 
autos serão certificados e 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. Data e assinatura certificadas eletronicamente. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 DIAS 
O Dr. HELDER CARVALHO LISBOA, Juiz de Direito da Vara Criminal, desta cidade e Comarca, Estado do Tocantins. FAZ 
SABER a todos os que o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, que por meio deste edital CITA o (s) acusado (os): 
VALDEZ ALMEIDA COSTA, brasileiro, solteiro, autônomo, 36 anos de idade, filho de Maria do Espírito Santo, nos autos de 
Ação Penal n° 0005085-67.2020.8.27.2740, 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. O prazo para a defesa começará a fluir do 
comparecimento pessoal do(a) acusado(a) ou do defensor constituído. Expirado o prazo do edital e o prazo para oferecimento de 
defesa inicial e, não comparecendo o(a) acusado(a), nem constituído defensor, os autos serão certificados e 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. Data e assinatura certificadas eletronicamente. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 DIAS 
O Dr. HELDER CARVALHO LISBOA, Juiz de Direito da Vara Criminal, desta cidade e Comarca, Estado do Tocantins. FAZ 
SABER a todos os que o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, que por meio deste edital CITA o (s) acusado (os): 
ANTONIO MARCIEL ALVES DOS CASAIS, brasileiro, nascido em 04/11/1989, filho de Maria Dalva Alves dos Casais e Nelson 
Casais do Nascimento, RG 1072956 SSP/TO, CPF 022.150.941-09, nos autos de Ação Penal n° 0001744-96.2021.8.27.2740, 
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. O prazo para a defesa começará a fluir do comparecimento pessoal do(a) acusado(a) ou 
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do defensor constituído. Expirado o prazo do edital e o prazo para oferecimento de defesa inicial e, não comparecendo o(a) 
acusado(a), nem constituído defensor, os autos serão certificados e 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. Data e assinatura certificadas 
eletronicamente. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
O Dr. HELDER CARVALHO LISBOA, Juiz de Direito da Vara Criminal, desta cidade e Comarca, Estado do Tocantins. FAZ 
SABER a todos os que o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, que por meio deste edital CITA o (s) acusado (os): 
ELSON LOPES DOS SANTOS, brasileiro, nascido aos 25/09/1985, filho de Raimundo Ramos dos Santos e Raimunda Lopes de 
Oliveira, CPF 006.479.091-62, nos autos de Ação Penal n° 0001317-02.2021.8.27.2740, 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. O prazo para a defesa começará a fluir do comparecimento pessoal do(a) acusado(a) ou do defensor constituído. 
Expirado o prazo do edital e o prazo para oferecimento de defesa inicial e, não comparecendo o(a) acusado(a), nem constituído 
defensor, os autos serão certificados e 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 af ixada no “Placar” do Fórum desta 
Comarca, Estado do Tocantins e a 3ª via publicada no Diário da Justiça. Data e assinatura certificadas eletronicamente. 
 

WANDERLÂNDIA 
1ª escrivania cível 

Editais de citações com prazo de 30 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
O DOUTOR JOSÉ CARLOS FERREIRA MACHADO, MM. JUIZ DE DIREITO REPONDENDO PELA ÚNICA VARA CÍVEL 
DESTA COMARCA DE WANDERLÂNDIA, ESTADO DO TOCANTINS, SITO À PRAÇA PE. JOSIMO – RUA RAIMUNDO PINTO, 
S/Nº, CENTRO, WANDERLÂNDIA/TO, NA FORMA DA LEI, ETC... FAZ SABER a todos quantos o presente Edital de citação 
virem, ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo e Escrivania do Ofício Cível, se processam os autos da Ação de 
EXECUÇÃO FISCAL autuada sob o nº 0000533-32.2015.827.2741, proposta pela A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL em 
desfavor de R2X DISTRIBUIÇAO E LOGISTICA LTDA EPP, sendo o presente, para CITAÇÃO dos Sócios da Empresa 
executada: JOHNEMISON ALVES RIBEIRO, CPF. 054.348.963-94 e PAULO HENRIQUE CARDOSO COSTA, CPF. 
665.530.403-20, com endereço em local incerto e não sabido, para que fiquem cientes do teor da petição inicial, evento 1, bem 
como, para que no prazo de 05(cinco) dias, pagar o valor da dívida, devidamente atualizada, com os acréscimos legais ou 
garantir a execução com a INDICAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. Advertindo-os (a) que poderão, querendo, 
oferecer embargos no prazo de 30 (trinta) dias, contados da intimação da penhora. Não pago o débito nem garantida à 
execução, o Oficial de Justiça fará a PENHORA de bens do devedor, procedendo-se, desde logo, à AVALIAÇÃO, devendo o 
valor constar no termo ou auto de penhora. Caso a devedora esteja se ocultando do domicílio, proceda se ao ARRESTO de 
bens. Devendo ser feita a intimação do cônjuge da parte devedora, se tiver, caso a constrição recaia sobre bens imóveis, 
registrando-se na Serventia Extrajudicial competente. Em caso de pagamento imediato da dívida, fixo os honorários advocatícios 
em 10% (dez por cento). Tudo em conformidade com os despachos, eventos 4 e 85.  DADO E PASSADO nesta cidade e 
Comarca de Wanderlândia, Estado do Tocantins, aos vinte e três dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e um. 
Eu, Osaldina da Silva Lima, Auxiliar no Cartório Cível, que digitei e subscrevi. 
 

SEÇÃO ADMINISTRATIVA 

PRESIDÊNCIA 
Decretos 

Decreto Judiciário Nº 470, de 23 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, considerando o contido no processo nº 21.0.000023540-4, 
resolve ceder o servidor Antônio Araújo Costa Filho, Auxiliar Judiciário, ao Poder Legislativo do Estado do Tocantins no período 
de 1º de setembro a 31 de dezembro de 2021, com ônus para o órgão de origem. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 
Presidente 

 

Decisões 

PROCESSO 21.0.000015137-5 

INTERESSADO DTINF 

ASSUNTO Curso de Capacitação 
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Decisão Nº 3896, de 22 de setembro de 2021 
  
Tratam os autos da participação dos servidores do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins: André Luis Nazareno de Aguiar 
(matrícula nº 361751), José Ribeiro Neto (matrícula nº 358235), Lêda de Oliveira Batista Aires (matrícula nº 353592), Vicente 
Hercílio da Costa e Silva Andrade (matrícula 362893), Afrânio Vilar Freire de Carvalho (matrícula 362237) e Mauro Sérgio Braz 
(matrícula 360049), no "Seminário Prático de Contratação de Soluções de TI (3ª Edição)", que ocorrerá na modalidade 
online, no período de 3 a 5 de novembro de 2021. 
Tendo em vista o Parecer da ASJUADMDG (evento 3919234), assim como a Reserva Orçamentária da DIFIN/ORCDIFIN 
(evento 3917095), no exercício das atribuições legais, RATIFICO A INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, declarada pelo Senhor 
Diretor-Geral, nos termos do inciso II do art. 25 c/c inciso VI do artigo 13, ambos da Lei 8.666/93 (evento 3919555), com vistas à 
contratação da empresa ELO CONSULTORIA EMPRESARIAL E PRODUCAO DE EVENTOS LTDA para viabilizar a capacitação 
em referência, por meio do instrutor André Luiz Furtado Pacheco, pelo valor de R$ 6.750,00, conforme Proposta acostada ao 
evento 3910498. 
Por conseguinte, determino o envio dos autos sucessivamente à: 
1. ASPRE para publicação desta Decisão; 
2. DIFIN para emissão da respectiva Nota de Empenho, a qual substituirá o instrumento contratual, consoante artigo 62 da Lei 
8.666/93; e 
3. CCOMPRAS para encaminhamento de cópia da NE à empresa proponente e demais providências de mister. 
Concomitante, ao GABDTI para ciência dos servidores e acompanhamento. 
Cumpra-se. 

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 
Presidente 

 

PROCESSO 21.0.000023145-0 

INTERESSADO ESMAT 

ASSUNTO   

Decisão Nº 3927, de 23 de setembro de 2021 
Trata-se de Projeto Básico da Escola Superior da Magistratura Tocantinense que tem como objetivo a contratação de empresa para ministrar 
o curso JUIZADOS ESPECIAIS ESTADUAIS CÍVEIS E DA FAZENDA PÚBLICA, para magistrados e servidores  do Poder Judiciário do 
Estado do Tocantins, a ser realizado na modalidade EAD no período de 29 de setembro a 29 de outubro de 2021. 
Tendo em vista os fundamentos expendidos pela ASJUADMDG (evento 3921981) e, comprovada a disponibilidade orçamentária 
(evento 3920402), 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 3921988), visando à contratação da 
empresa CUNHA PROCIVIL ATIVIDADES DE ENSINO SOCIEDADE SIMPLES LTDA para a realização do curso em referência, pelo valor 
total de R$ 9.000,00 (nove mil reais), conforme proposta sob o evento 3912581. 
Por conseguinte, determino o encaminhamento dos autos sucessivamente à: 
1. ASPRE para publicação desta Decisão; 
2. DCC para as providências relacionadas à contratação, com base na minuta aprovada (evento 3920635); e 
3. DIFIN para emissão da respectiva Nota de Empenho. 
Concomitante, à DEESMAT para ciência e acompanhamento. 
Cumpra-se. 

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 
Presidente 

 

Portarias 
Portaria Nº 2260, de 22 de setembro de 2021 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e regimentais, 
CONSIDERANDO a Portaria nº 392/2021, de 18 de fevereiro de 2021, alterada pela Portartia nº 587/2021, de 10 de março de 2021, que 
instituiu, no âmbito do 2º grau do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, a Comissão de Prevenção e Enfrentamento do Assédio Moral e 
do Assédio Sexual; 
CONSIDERANDO o contido nos autos SEI nº 20.0.000025593-0, 
RESOLVE: 
Art. 1º O inciso VII do artigo 1º da Portaria nº 1523, de 23 de junho de 2021, passa a vigorar com a seguinte redação: 
"Art 1º .............................................................................................................................................................. 
........................................................................................................................................................................... 
VII - Janivaldo Ribeiro Nunes, indicado pelo SINSJUSTO; 
................................................................................................................................................................" (NR) 
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 
Presidente 
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Portaria Nº 2267, de 23 de setembro de 2021 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e regimentais, 
CONSIDERANDO o disposto na Resolução TJTO nº 2, de 22 de fevereiro de 2013, c/c a Instrução Normativa nº 1, de 30 de 
janeiro de 2014, bem como o contido no processo SEI nº 21.0.000001653-2; 
RESOLVE: 
Art. 1º Prorrogar, ad referendum do Tribunal Pleno, de 22 de setembro de 2021 a 21 de dezembro de 2021, os efeitos da Portaria 
nº 626/2021 - PRESIDÊNCIA/ASPRE, de 15 de março de 2021, que autorizou a atuação do Núcleo de Apoio às Comarcas para, 
em regime de mutirão, auxiliar nos julgamentos (decisões, sentenças) e despachos na Serventia Cível da Comarca de 
Cristalândia, bem como na prática de atos cartorários.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 22 de setembro de 2021. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 
Presidente 

 

Termos de homologação 
Termo de Homologação Nº 70, de 22 de setembro de 2021 
Cuidam os autos de procedimento licitatório com objetivo de registrar preços visando à aquisição de móveis, incluindo-se a 
entrega/instalação e assistência técnica durante o prazo de garantia, e itens de decoração, para atender às demandas do Poder 
Judiciário do Estado do Tocantins. 
Tendo em vista que a licitação foi realizada de acordo com as disposições da legislação de regência, qual seja, Lei 10.520/2002, 
Decretos 10.024/2019 e 8.538/2015, Lei Complementar 123/2006, e, subsidiariamente, Lei 8.666/93, bem como o parecer da 
ASJUADMDG (evento 3921015), acolho a sugestão proposta pelo Senhor Diretor-Geral (evento 3921353), ao tempo em 
que HOMOLOGO o Pregão Eletrônico 57/2021 - SRP, haja vista o êxito do certame, no qual foram realizadas as seguintes 
adjudicações: 1) MAGALHAES E MAGALHAES COMERCIO DE MOVEIS LTDA, em relação aos Itens 4 e 5, pelo valor total de 
R$ 100.000,00 (cem mil reais); 2) SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, em relação aos Itens 10 e 11, pelo valor 
total de R$ 92.500,00 (noventa e dois mil e quinhentos reais); 3) J LEMOS DE CARVALHO, em relação aos Itens 1, 8 e 9, pelo 
valor total de R$ 138.500,00 (cento e trinta e oito mil e quinhentos reais); 4) R.W.M. CASTRO COMERCIO DE PISOS E 
TAPETES, em relação ao Item 2, pelo valor total de R$ 60.700,00 (sessenta mil e setecentos reais); e 5) RICHARD LUCINO DE 
QUADROS LICITACAO E COBRANCA, em relação ao Item 3, pelo valor total de R$ 22.267,50 (vinte e dois mil duzentos e 
sessenta e sete reais e cinquenta centavos); perfazendo a quantia global de R$ 413.967,50 (quatrocentos e treze mil novecentos 
e sessenta e sete reais e cinquenta centavos), conforme Ata da Sessão, Resultado por Fornecedor e Termo de 
Adjudicação (eventos 3903438, 3903444 e 3903554), para que produzam seus efeitos legais. 
Por conseguinte, determino o envio do feito sucessivamente à: 
1. ASPRE para homologação perante o sistema Comprasnet, extração de cópia do respectivo ato e juntada ao presente feito, 
como também publicação do presente Termo de Homologação; 
2. COLIC para juntada dos termos de adjudicação e homologação no Sistema SICAP-LCO; e 
3. DCC para elaboração das Atas de Registro de Preços, coleta de assinaturas, publicações e demais atos pertinentes. 
Concomitante, à DINFR/DIVARQ para ciência e acompanhamento. 
Cumpra-se. 

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 
Presidente 

 

CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA 
Editais 

Edital Nº 338 / 2021 - CGJUS/2JACGJUS/CSEX CGJUS/DIVEX 
A Corregedora-Geral da Justiça do Estado do Tocantins, Desembargadora ETELVINA MARIA SAMPAIO FELIPE, no uso de 
suas atribuições legais; 
COMUNICA a todos os que virem o presente edital ou dele tiverem conhecimento, que nos termos disciplinados no art. 23, da 
Lei Complementar nº 10/96, Lei Orgânica do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, c/c com o disposto no artigo 17, do 
Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Tocantins e art. 78, XX da Resolução Nº 8/2021 do Regimento Interno da 
Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Tocantins e ainda, o artigo 16 do Provimento n. 62/2017 do Conselho Nacional de 
Justiça - CNJ, o extravio de papel de segurança utilizado para aposição de Apostila de Haia sob n.º A7394861 pela serventia 
de 1º Tabelionato de Notas do Município de Palmas em 1º de Setembro de 2021. 
Publique-se. 
Palmas, 22 de setembro de 2021. 

Desembargadora ETELVINA MARIA SAMPAIO FELIPE 
Corregedora-Geral da Justiça 

 

Recomendações 
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Recomendação Nº 9 - CGJUS/ASJCGJUS 
Recomenda aos magistrados, magistradas, servidores e servidoras com atuação na primeira 
instância do Poder Judiciário do Estado do Tocantins que adotem ajustes procedimentais a fim de 
colaborar para a célere e eficiente prestação dos serviços da Contadoria Judicial Unificada – COJUN. 

A CORREGEDORA-GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e regimentais e, 
CONSIDERANDO que compete à Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Tocantins (CGJUS/TO), dentre outras atribuições, 
orientar a atividade desenvolvida pelo primeiro grau de jurisdição do Poder Judiciário do Estado do Tocantins; 
CONSIDERANDO a necessidade de constante adoção de medidas concretas e normativas voltadas à eficiência dos serviços 
judiciários, à qualificação da jurisdição e à satisfação do interesse público; 
CONSIDERANDO que o Contador Judicial desempenhará as suas atribuições na forma prevista na Lei Complementar nº 10/96 
c/c Lei nº 2.409/10 e Resolução nº 32/2015 – TJ/TO, observando-se a Portaria nº 94/2015 – TJ/TO e as leis 
específicas; todavia, o Poder Judiciário é uno, e todos os magistrados, magistradas, servidores e servidoras podem colaborar, 
dentro de suas competências, para uma harmoniosa, célere e eficiente prestação jurisdicional em prol do(a) cidadão(a); 
CONSIDERANDO a necessidade de desenvolvimento de ajustes procedimentais nos processos judiciais com vistas a colaborar 
para a célere e eficiente prestação dos serviços da Contadoria Judicial Unificada – COJUN, bem como a fim de amenizar a 
sobrecarga em que se encontram os contadores judiciais; 
CONSIDERANDO a viabilidade de padronização e otimização de gestão processual, a partir do refinamento e/ou diminuição de 
demandas encaminhadas aos contadores judiciais, reduzindo-se o tempo para a elaboração dos cálculos judiciais, com vistas à 
garantia constitucional da razoável duração do processo; 
CONSIDERANDO a fundamental importância da indicação clara dos parâmetros a serem adotados para a elaboração dos 
cálculos judiciais, notadamente para reduzir eventuais impugnações das partes e retrabalho do contador judicial, garantindo-se 
maior segurança e efetividade procedimental; 
CONSIDERANDO a necessidade de se estabelecer diretrizes de mérito à pronta elaboração dos cálculos, com o objetivo de 
evitar omissões e contradições nos comandos judiciais direcionados à COJUN; 
CONSIDERANDO as providências determinadas nos autos do SEI nº 20.0.000028059-4; 
 
RESOLVE: 
Art. 1º. Recomendar a todos os magistrados e à todas as magistradas, bem como aos servidores e servidoras atuantes na 
primeira instância do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, que adotem, a par das previsões legais já existentes, os ajustes 
procedimentais descritos neste ato normativo, a fim de colaborar para a célere e eficiente prestação dos serviços da Contadoria 
Judicial Unificada – COJUN, bem como para atender ao princípio constitucional da duração razoável do processo. 
Art. 2º. Nas decisões judiciais que requeiram a elaboração de cálculos, os juízes e as juízas deverão observar, com o objetivo de 
evitar omissões e contradições nos comandos judiciais direcionados à COJUN, o seguinte: 
I - indicação de forma expressa e clara dos termos iniciais de juros e correção monetária, consoante previsto no art. 491 do CPC, 
com a fixação das datas a serem utilizadas nos cálculos; 
II – indicação expressa e clara da base de cálculo e outros parâmetros que devem ser considerados na confecção dos cálculos 
judiciais e respectiva atualização; 
III – evitar a utilização de assertivas ou expressões, bem como o uso excessivo de termos jurídicos que possam dificultar a 
realização dos cálculos pelos contadores e contadoras judiciais, a exemplo dos juros legais. 
Art. 3º.  A fixação de prazos para a elaboração de cálculos judiciais deverá atender o princípio da razoabilidade, não sendo 
recomendável a estipulação de prazos exíguos/inexequíveis quando se tratar de demanda sem urgência processual. 
Parágrafo único. A determinação, pelos magistrados e magistradas, de realização de cálculos judiciais no prazo de 48 (quarenta 
e oito) horas, observará as hipóteses de extrema urgência. 
Art. 4º. Resguardada a independência funcional do magistrado e da magistrada na condução processual, a remessa dos autos à 
Contadoria Judicial Unificada – COJUN deverá observar a estrita necessidade, sendo analisada a possível dispensa no caso 
concreto, sobretudo quando o ônus for atribuído à parte e não depender a elaboração de cálculos da atuação imediata dos 
contadores e contadoras judiciais. 
Parágrafo único. A remessa dos autos para a realização dos cálculos judiciais observará a prévia liquidação da sentença. 
Art. 5º. Os processos em que não houver condenação ao pagamento de custas processuais não serão remetidos à COJUN; 
salvo para elaboração de cálculos determinados em decisão judicial e suas atualizações. 
Art. 6º. As serventias judiciais deverão observar o correto valor da causa na autuação do processo judicial/carta precatória, antes 
de enviar os autos à COJUN, assim como em caso de alteração do valor da causa, promoverão a retificação, através da 
ferramenta “Retificar Autuação”. 
Art. 7º. Os magistrados e as magistradas, assim como os servidores e servidoras das unidades judiciárias com competência para 
expedição de ofício precatório e RPV (juízo da execução), diante dos cálculos atualizados pela COJUN, deverão adotar as 
providências necessárias à respectiva expedição e envio ao tribunal competente, em observância à regulamentação específica. 
Art. 8º. Para atender o disposto no artigo anterior, a COJUN deverá, preferencialmente, devolver em cartório, até o dia 15 
(quinze) de cada mês, os processos remetidos à Contadoria Judicial para atualização de cálculos referentes aos processos 
pendentes de expedição de ofício precatório e/ou RPV. 
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          Art. 9º. Ficam cientificadas todas as unidades judiciais do Poder Judiciário do Estado do Tocantins acerca da nova redação 
conferida ao art. 728, caput e inserção do §1º-A ao art. 728, ambos do Provimento nº 11/2019/CGJUS (Consolidação das 
Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça), conforme Provimento 13 – CGJUS/ASJCGJUS, que rezam: 
          “Art. 728. Quando imposta pena de multa (arts. 49/52, do Código Penal), após a expedição da certidão de trânsito em 
julgado da sentença penal condenatória, os autos originários da ação penal, antes de inseridos no Sistema Eletrônico de 
Execução Unificado (SEEU), serão remetidos à Contadoria Judicial, para fins de atualização da multa penal. 
          § 1º-A. Uma vez atualizada a pena de multa pela Contadoria Judicial, o réu condenado será intimado para pagamento, no 
prazo de 10 (dez) dias”. 
          Art. 10. Sempre que possível, os contadores e contadoras judiciais e demais servidores e servidoras deverão utilizar o 
Sistema de Atualização de Cálculos Judiciais Eletrônicos (PlanJud), instituído pela Portaria Conjunta nº 21, de 23/07/2021. 
          Art. 11. Esta Recomendação entra em vigor na data da sua publicação. 
          Publique-se. Cumpra-se 

 Desembargadora Etelvina Maria Sampaio Felipe 
 Corregedora-Geral da Justiça 

 

DIRETORIA GERAL 
Portarias 

PORTARIA DIÁRIAS Nº 1569/2021, de 23 de setembro de 2021 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com 
o disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2021/97839 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Lidiane Nogueira da Silva, Matrícula 990528, o valor de R$ 126,61, relativo 
ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 253,22, por seu deslocamento de Miranorte-TO para Dois Irmaos do 
Tocantins-TO, no período de 25/09/2021 a 25/09/2021, com a finalidade de realizar estudo pedagógico, determinado no processo 
0002872-33.2020.8.27.2726.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1570/2021, de 23 de setembro de 2021 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com 
o disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2021/97869 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Elizangela Luciano da Silva, Matrícula 990486, o valor de R$ 126,61, relativo 
ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 253,22, por seu deslocamento de Novo Alegre-TO para Combinado-
TO, no período de 27/09/2021 a 27/09/2021, com a finalidade de realizar estudo social, determinado no processo 0000549-
66.2021.8.27.2711.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1571/2021, de 23 de setembro de 2021 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com 
o disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2021/97872 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Creusa de Sousa Pinheiro, Matrícula 990222, o valor de R$ 126,61, relativo 
ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 253,22, por seu deslocamento de Goiatins-TO para Zona Rural-TO, 
no período de 25/09/2021 a 25/09/2021, com a finalidade de realizar estudo social, determinado no processo 
00004775220218272720.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 
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PORTARIA DIÁRIAS Nº 1572/2021, de 23 de setembro de 2021 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com 
o disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2021/97841 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Divina Vieira Santos, Matrícula 990127, o valor de R$ 126,61, relativo ao 
pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 253,22, por seu deslocamento de Porto Nacional-TO para Monte do 
Carmo-TO, no período de 27/09/2021 a 27/09/2021, com a finalidade de realizar estudo pedagógico, determinado no processo 
0007907-04.2021.8.27.2737.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1573/2021, de 23 de setembro de 2021 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com 
o disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2021/97843 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Marluce Pereira Faustino, Matrícula 990046, o valor de R$ 126,61, relativo 
ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 253,22, por seu deslocamento de Natividade-TO para Zona Rural-TO, 
no período de 26/09/2021 a 26/09/2021, com a finalidade de realizar estudo social, determinado no processo 
00002902320218272727.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1574/2021, de 23 de setembro de 2021 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com 
o disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2021/97836 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Lurdiania Castro dos Santos, Matrícula 361871, o valor de R$ 126,61, 
relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 253,22, por seu deslocamento de Novo Acordo-TO para 
Santa Tereza do Tocantins-TO, no período de 23/09/2021 a 23/09/2021, com a finalidade de realizar estudo social, determinado 
no processo 0002179-77.2019.8.27.2728.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1575/2021, de 23 de setembro de 2021 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com 
o disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2021/97862 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Lilian Goettems Gonçalves, Matrícula 358997, o valor de R$ 126,61, relativo 
ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 253,22, por seu deslocamento de Araguaina-TO para Wanderlandia-
TO, no período de 21/09/2021 a 21/09/2021, com a finalidade de realizar avaliação psicológica, determinada no processo 
0002304-06.2019.8.27.2741.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1576/2021, de 23 de setembro de 2021 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com 
o disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2021/97842 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 
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Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Gilvânia Pereira Lima, Matrícula 357542, o valor de R$ 126,61, relativo ao 
pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 253,22, por seu deslocamento de Pedro Afonso-TO para Zona Rural-TO, 
no período de 27/09/2021 a 27/09/2021, com a finalidade de realizar estudo social, determinado no processo 0000362-
60.2019.8.27.2733.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1577/2021, de 23 de setembro de 2021 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com 
o disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2021/97831 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Rita de Sousa Pinheiro , Matrícula 356685, o valor de R$ 126,61, relativo ao 
pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 253,22, por seu deslocamento de Pedro Afonso-TO para Tupirama-TO, 
no período de 25/09/2021 a 25/09/2021, com a finalidade de realizar estudo pedagógico, determinado no proesso 5000146-
92.2011.8.27.2733.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1578/2021, de 23 de setembro de 2021 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com 
o disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2021/97832 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Sandra Neves de Souza, Matrícula 356347, o valor de R$ 126,61, relativo ao 
pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 253,22, por seu deslocamento de Taguatinga-TO para Combinado-TO, 
no período de 27/09/2021 a 27/09/2021, com a finalidade de realizar avaliação psicológica, determinada no processo 0000302-
85.2021.8.27.2711.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1579/2021, de 23 de setembro de 2021 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com o disposto 
na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2021/97755 no sistema eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Marluce Pereira Faustino, Matrícula 990046, o valor de R$ 126,61, relativo ao 
pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 253,22, por seu deslocamento de Natividade-TO para Zona Rural-TO, no período de 
25/09/2021 a 25/09/2021, com a finalidade de realizar estudo social, determinado no processo 00002902320218272727.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1580/2021, de 23 de setembro de 2021 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com 
o disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2021/97754 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Cleane Rodrigues Pereira Olimpio, Matrícula 992607, o valor de R$ 379,83, 
relativo ao pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 253,22, por seu deslocamento de Palmas-TO para 
Novo Acordo-TO, no período de 20/09/2021 a 21/09/2021, com a finalidade de condução de depoimento especial, determinado 
no processo 0003592-91.2020.8.27.2728.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 
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PORTARIA DIÁRIAS Nº 1581/2021, de 23 de setembro de 2021 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com 
o disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2021/97753 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Cinthia Ferreira de Paula, Matrícula 990230, o valor de R$ 633,05, relativo 
ao pagamento de 2,5 (duas e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 253,22, por seu deslocamento de Palmas-TO para Gurupi-
TO, no período de 21/09/2021 a 23/09/2021, com a finalidade de condução de depoimento especial, determinado nos processo 
0009430-33.2020.8.27.2722 e 0002784-07.2020.8.27.2722.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1582/2021, de 23 de setembro de 2021 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com 
o disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2021/97844 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Joao Paulo Pereira de Sousa, Matrícula 356275, o valor de R$ 126,61, 
relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 253,22, por seu deslocamento de Palmeiras do Tocantins-TO 
para Zona Rural-TO, no período de 10/09/2021 a 10/09/2021, com a finalidade de realizar estudo social, determinado no 
processo 0001784-78.2021.8.27.2740.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1583/2021, de 23 de setembro de 2021 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com 
o disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2021/97834 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Flaviana Gonçalves Soares, Matrícula 355651, o valor de R$ 126,61, relativo 
ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 253,22, por seu deslocamento de Xambioa-TO para Zona Rural-TO, 
no período de 13/09/2021 a 13/09/2021, com a finalidade de realizar avaliação psicológica, determinada no processo 
0000209.29.2021.8.27.2742.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1584/2021, de 23 de setembro de 2021 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com 
o disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2021/97829 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Taila Medeiros Terra, Matrícula 352935, o valor de R$ 126,61, relativo ao 
pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 253,22, por seu deslocamento de Gurupi-TO para Sao Valerio da 
Natividade-TO, no período de 20/09/2021 a 20/09/2021, com a finalidade de realizar avaliação psicológica, determinado no 
processo 0001279-08.2021.8.27.2702.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1585/2021, de 23 de setembro de 2021 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com 
o disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2021/97707 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 
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Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Osmarina Alves de Brito, Matrícula 990183, o valor de R$ 126,61, relativo ao 
pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 253,22, por seu deslocamento de Miranorte-TO para Dois Irmaos do 
Tocantins-TO, no período de 16/09/2021 a 16/09/2021, com a finalidade de realizar estudo social, determinado no processo 
0002872-33.2020.8.27.2726.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1586/2021, de 23 de setembro de 2021 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com 
o disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2021/97606 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Elza Maria Turibio Martins de Sena, Matrícula 359911, o valor de R$ 379,83, 
relativo ao pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 253,22, por seu deslocamento de Novo Acordo-TO 
para Rio Sono-TO, no período de 23/09/2021 a 24/09/2021, com a finalidade de realizar estudo social, determinado no processo 
0001368-55.2017.8.27.2739.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1587/2021, de 23 de setembro de 2021 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com 
o disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2021/97699 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Nathanne Ribeiro Saraiva Barbosa, Matrícula 358326, o valor de R$ 126,61, 
relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 253,22, por seu deslocamento de Porto Nacional-TO para 
Monte do Carmo-TO, no período de 16/09/2021 a 16/09/2021, com a finalidade de realizar avaliação psicológica, determinada no 
processo 00079070420218272737.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1588/2021, de 23 de setembro de 2021 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com 
o disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2021/97709 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao servidor Zailon Labre Batista Miranda, CHEFE DE DIVISÃO, Matrícula 358520, o valor de R$ 
225,29, relativo ao pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 253,22, descontado o valor de R$ 154,54, 
conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Arraias-TO, no período de 
16/09/2021 a 17/09/2021, com a finalidade de medir as salas de depoimento especial e de conferencia dos presídios nas 
comarcas de destino, conforme SEI nº. 20.0.000024068-1.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1589/2021, de 23 de setembro de 2021 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com 
o disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2021/97719 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao servidor Divina Aparecida Santana de Carvalho, CHEFE DE SERVIÇO, Matrícula 354456, o valor 
de R$ 225,29, relativo ao pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 253,22, descontado o valor de R$ 
154,54, conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Parana-TO, no período 
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de 16/09/2021 a 17/09/2021, com a finalidade de fiscalizar, medir e acompanhar das obras de reforma das comarcas de destino, 
conforme SEI nº. 21.0.000006404-9/19.0.000032546-8.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1590/2021, de 23 de setembro de 2021 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com 
o disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2021/97721 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao servidor Carlos Cavalcante de Abreu, SECRETÁRIO TJ, Matrícula 353575, o valor de R$ 225,29, 
relativo ao pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 253,22, descontado o valor de R$ 154,54, conforme 
determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Arraias-TO, no período de 16/09/2021 a 
17/09/2021, com a finalidade de realizar manutenção em equipamento de som pertencente ao referido fórum, conforme SEI 
21.0.000022437-2.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1591/2021, de 23 de setembro de 2021 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com 
o disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2021/97724 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à servidora Heloiza Simonni Rosa Tavares Vieira, ARQUITETO, Matrícula 353366, o valor de R$ 
63,41, relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 281,36, descontado o valor de R$ 77,27, conforme 
determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Porto Nacional-TO, no período de 
15/09/2021 a 15/09/2021, com a finalidade de participar de reunião com o diretor do foro da comarca de destino conforme, SEI 
nº. 21.0.000020828-8.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1592/2021, de 23 de setembro de 2021 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com 
o disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2021/97773 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao servidor CEDIDO Dorvely Sobrinho Costa, CHEFE DE DIVISÃO, Matrícula 353219, o valor de R$ 
225,29, relativo ao pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 253,22, descontado o valor de R$ 154,54, 
conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Araguacema-TO, no período de 
23/09/2021 a 24/09/2021, com a finalidade de fiscalizar e acompanhar as obras de construção do novo fórum da comarca de 
destino, conforme SEI nº. 21.0.000001303-7.  

Art. 2º Conceder ao servidor Rogério José Canalli, DIRETOR DE INFRAESTRUTURA E OBRAS, Matrícula 357146, o 
valor de R$ 267,50, relativo ao pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 281,36, descontado o valor de R$ 
154,54, conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Araguacema-TO, no 
período de 23/09/2021 a 24/09/2021, com a finalidade de fiscalizar e acompanhar as obras de construção do novo fórum da 
comarca de destino, conforme SEI nº. 21.0.000001303-7.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1593/2021, de 23 de setembro de 2021 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com 
o disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2021/97774 no sistema 
eGESP,  
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RESOLVE: 
Art. 1º Conceder ao servidor CEDIDO Dorvely Sobrinho Costa, CHEFE DE DIVISÃO, Matrícula 353219, o valor de R$ 

49,34, relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 253,22, descontado o valor de R$ 77,27, conforme 
determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Porto Nacional-TO, no período de 
15/09/2021 a 15/09/2021, com a finalidade de participar de reunião com o diretor do foro da comarca de destino conforme, SEI 
nº. 21.0.000020828-8.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1594/2021, de 23 de setembro de 2021 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com 
o disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2021/97857 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao servidor Francisco Carneiro da Silva, TÉCNICO JUDICIÁRIO, Matrícula 158148, o valor de R$ 
225,29, relativo ao pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 253,22, descontado o valor de R$ 154,54, 
conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Araguaina-TO, no período de 
15/09/2021 a 16/09/2021, com a finalidade de participar da solenidade de doação de equipamentos, conforme o SEI 
20.0.000025786-0.  

Art. 2º Conceder à servidora Kenia Cristina de Oliveira, CHEFE DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA, Matrícula 167343, 
o valor de R$ 267,50, relativo ao pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 281,36, descontado o valor de 
R$ 154,54, conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Araguaina-TO, no 
período de 15/09/2021 a 16/09/2021, com a finalidade de participar da solenidade de doação de equipamentos, conforme o SEI 
20.0.000025786-0.  

Art. 3º Conceder ao servidor Celzo Filho de Lima Alves, CHEFE DE GABINETE DE DESEMBARGADOR, Matrícula 
353059, o valor de R$ 267,50, relativo ao pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 281,36, descontado o 
valor de R$ 154,54, conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Araguaina-
TO, no período de 15/09/2021 a 16/09/2021, com a finalidade de participar da solenidade de doação de equipamentos, conforme 
o SEI 20.0.000025786-0.  

Art. 4º Conceder ao servidor CEDIDO Oswaldo Marques Pimentel Filho, Matrícula 357415, o valor de R$ 225,29, 
relativo ao pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 253,22, descontado o valor de R$ 154,54, conforme 
determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Araguaina-TO, no período de 15/09/2021 a 
16/09/2021, com a finalidade de participar da solenidade de doação de equipamentos, conforme o SEI 20.0.000025786-0.  

Art. 5º Conceder ao servidor Rondinelli Moreira Ribeiro, CHEFE DE DIVISÃO, Matrícula 352149, o valor de R$ 
225,29, relativo ao pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 253,22, descontado o valor de R$ 154,54, 
conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Araguaina-TO, no período de 
15/09/2021 a 16/09/2021, com a finalidade de participar da solenidade de doação de equipamentos, conforme o SEI 
20.0.000025786-0.  

Art. 6º Conceder ao servidor Cristiano Machado Santos, ASSESSOR TÉCNICO DA DIRETORIA-GERAL, Matrícula 352714, o 
valor de R$ 225,29, relativo ao pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 253,22, descontado o valor de R$ 154,54, 
conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Araguaina-TO, no período de 15/09/2021 a 
16/09/2021, com a finalidade de participar da solenidade de doação de equipamentos, conforme o SEI 20.0.000025786-0.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1595/2021, de 23 de setembro de 2021 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com 
o disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2021/97835 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao servidor Emerson Resplandes da Silva, TÉCNICO JUDICIÁRIO, Matrícula 352490, o valor de R$ 49,34, 
relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 253,22, descontado o valor de R$ 77,27, conforme determina o art. 20 da 
Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Jau do Tocantins-TO para Gurupi-TO, no período de 17/09/2021 a 17/09/2021, com a 
finalidade de para fins de renovação da certificação digital, conforme Service Desk R38543.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 
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PORTARIA DIÁRIAS Nº 1596/2021, de 23 de setembro de 2021 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com 
o disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2021/97567 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao servidor Lindomar Jose da Cunha, CHEFE DE SERVIÇO, Matrícula 352230, o valor de R$ 225,29, 
relativo ao pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 253,22, descontado o valor de R$ 154,54, conforme 
determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Araguaina-TO, no período de 16/09/2021 a 
17/09/2021, com a finalidade de manutenção corretiva no prédio da referida comarca, conforme SEI 21.0.000000058-0.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
Portaria Nº 1980/2021 - PRESIDÊNCIA/DIGER/DIADM/DCC, de 17 de agosto de 2021 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais, 
CONSIDERANDO o disposto no art. 67, §§ 1º e 2º da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993; 
CONSIDERANDO a necessidade de acompanhar e monitorar a execução de Contratos celebrados entre o Tribunal de Justiça 
Tocantinense e fornecedores de bens e/ou serviços; 
CONSIDERANDO, ainda, o contrato nº 64/2021, referente ao Processo Administrativo 21.0.000004603-2, celebrado por este 
Tribunal de Justiça a empresa Montana Segurança Privada EIRELI - EPP, que tem por objeto a contratação de 
empresa especializada na prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com escala de 12 (doze) horas 
diurnas ininterruptas, de segunda-feira a domingo, envolvendo 2 (dois) vigilantes, em turnos de 12 (doze) x 36 (trinta e seis) 
horas - Vigilante armado, compreendendo o fornecimento de EPIs, ferramentas e equipamentos necessários e adequados à 
execução dos serviços, os quais serão executados nas dependências do Poder Judiciário do Estado do Tocantins. 
RESOLVE: 
Art. 1º. Designar os servidores abaixo como fiscal setorial titular do contrato nº 64/2021, e fiscal setorial substituto nas Unidades 
relacionadas a seguir, 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 o contrato nº 64/2021 até a sua completa execução. 

CIDADE UNIDADES FISCAL SETORIAL TITULAR 
FISCAL SETORIAL 
SUBSTITUTO 

Palmas/TO Anexo I - Diadm, Dtinf, Coges 
 Jucilene Ribeiro Ferreira 
Matrícula 178532 

Tácio Rafael Soares de Carvalho 
Matrícula 353325 

Palmas/TO Anexo II - Almoxarifado e Patrimônio  
Joana Darc Batista Silva  
Matrícula 263644 

 Luzandio Brito dos Santos 
Matrícula 185439 

Palmas/TO 
Escola Superior da Magistratura 
Tocantinense -  ESMAT 

 Lily Sany Silva Leite 
Matrícula 352549 

Vinícius Fernandes Barboza 
Matrícula 352403 

Parágrafo único – Verificada a ocorrência de falta ou defeito na execução do contrato, o fiscal comunicará ao gestor que 
notificará a contratada para regularização do apontamento, caso em que, não sendo atendido ou justificado, no prazo 
estabelecido, deverá informar à autoridade competente sobre o ocorrido, para fins de aplicação das penalidades. 
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Jonas Demostene Ramos 
 Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1597/2021, de 23 de setembro de 2021 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com 
o disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2021/97863 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao Desembargador Pedro Nelson de Miranda Coutinho, DES - DESEMBARGADOR, Matrícula 
31378, o valor de R$ 689,54, relativo ao pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 562,72, descontado o 
valor de R$ 154,54, conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Gurupi-TO, 
no período de 22/09/2021 a 23/09/2021, com a finalidade de realizar inspeção na Comarca de Gurupi, conforme o SEI 
21.0.000022799-1.  

Art. 2º Conceder ao Magistrado Jordan Jardim, JUZ2 - JUIZ DE DIREITO DE 2ª ENTRÂNCIA, Matrícula 352087, o 
valor de R$ 520,73, relativo ao pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 450,18, descontado o valor de R$ 
154,54, conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Gurupi-TO, no período 
de 22/09/2021 a 23/09/2021, com a finalidade de realizar inspeção na Comarca de Gurupi, conforme o SEI 21.0.000022799-1.  
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Art. 3º Conceder ao servidor CEDIDO Poliano Coelho Mendes, Matrícula 353115, o valor de R$ 520,73, relativo ao 
pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 450,18, descontado o valor de R$ 154,54, conforme determina o 
art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Gurupi-TO, no período de 22/09/2021 a 23/09/2021, 
com a finalidade de realizar inspeção na Comarca de Gurupi, conforme o SEI 21.0.000022799-1.  

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1598/2021, de 23 de setembro de 2021 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com 
o disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2021/97761 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao servidor CEDIDO Julio Cesar Lima de Alencar, Matrícula 168634, o valor de R$ 753,14, relativo 
ao pagamento de 4,5 (quatro e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 253,22, descontado o valor de R$ 386,35, conforme 
determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Augustinopolis-TO, no período de 
20/09/2021 a 24/09/2021, com a finalidade de realizar manutenção preventiva, nos prédios dos fóruns das referidas comarcas, 
conforme SEI 21.0.000000060-1 e 21.0.000000065-2.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
Portaria Nº 1966/2021 - PRESIDÊNCIA/DIGER/DIADM/DCC, de 16 de agosto de 2021 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais, 
CONSIDERANDO o disposto no art. 67, §§ 1º e 2º da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993; 
CONSIDERANDO a necessidade de acompanhar e monitorar a execução de Contratos celebrados entre o Tribunal de Justiça 
Tocantinense e fornecedores de bens e/ou serviços; 
CONSIDERANDO, ainda, o contrato nº 83/2021, referente ao Processo Administrativo 21.0.000004598-2, celebrado por este 
Tribunal de Justiça e a Empresa Judá Segurança Privada EIRELI - ME, que tem por objeto a contratação de 
empresa especializada na prestação dos serviços de natureza continuada de vigilância armada, com escala de 12 (doze) horas 
noturnas ininterruptas, de segunda-feira a domingo, envolvendo 2 (dois) vigilantes, em turnos de 12 (doze) x 36 (trinta e seis) 
horas, compreendendo o fornecimento de EPIs, ferramentas e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços, 
os quais serão executados nas dependências do Poder Judiciário localizadas no Estado do Tocantins. 
RESOLVE: 
Art. 1º. Designar os servidores abaixo como fiscal setorial titular do contrato nº 83/2021, e fiscal setorial substituto nas Unidades 
relacionadas a seguir, 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 o contrato nº 83/2021 até a sua completa execução. 

CIDADE UNIDADES FISCAL SETORIAL TITULAR FISCAL SETORIAL SUBSTITUTO 

Palmas/TO Anexo I - Diadm, Dtinf, Coges 
Jucilene Ribeiro Ferreira 
Matrícula 178532 

Tácio Rafael Soares de Carvalho 
Matrícula 353325 

Palmas/TO Anexo II - Almoxarifado e Patrimônio  
Joana Darc Batista Silva 
Matrícula 263644 

Luzandio Brito dos Santos 
Matrícula 185439 

Palmas/TO 
Escola Superior da Magistratura 
Tocantinense – ESMAT 

Lily Sany Silva Leite 
Matrícula 352549 

Vinícius Fernandes Barboza 
Matrícula 352403 

  
Parágrafo único – Verificada a ocorrência de falta ou defeito na execução do contrato, o fiscal comunicará ao gestor que 
notificará a contratada para regularização do apontamento, caso em que, não sendo atendido ou justificado, no prazo 
estabelecido, deverá informar à autoridade competente sobre o ocorrido, para fins de aplicação das penalidades. 
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Jonas Demostene Ramos 
 Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1599/2021, de 23 de setembro de 2021 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com 
o disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2021/97565 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 
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Art. 1º Conceder ao servidor CEDIDO Julio Cesar Lima de Alencar, Matrícula 168634, o valor de R$ 753,14, relativo 
ao pagamento de 4,5 (quatro e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 253,22, descontado o valor de R$ 386,35, conforme 
determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Peixe-TO, no período de 13/09/2021 a 
17/09/2021, com a finalidade de realizar manutenção preventiva em ares condicionados nas referidas comarcas, conforme SEI 
21.0.000000093-8.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1600/2021, de 23 de setembro de 2021 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com 
o disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2021/97910 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Aline Lima de Jesus , Matrícula 356037, o valor de R$ 886,27, relativo ao 
pagamento de 3,5 (três e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 253,22, por seu deslocamento de Palmas-TO para Novo Acordo-
TO, no período de 20/09/2021 a 23/09/2021, com a finalidade de realizar audiências de conciliação, conforme solicitação via Sei 
nº 20.0.000012763-0.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
Portaria Nº 2223/2021 - PRESIDÊNCIA/DIGER, 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 processo SEI nº 21.0.000007695-0; 
RESOLVE: 
Art. 1º Prorrogar, por igual período, o prazo para a conclusão dos trabalhos constante da Portaria Nº 1977/2021 - 
PRESIDÊNCIA/DIGER, de 17 de agosto de 2021. 
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 17.09.2021. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Jonas Demostene Ramos 
 Diretor Geral 

 

Termos de homologação 

PROCESSO 21.0.000012635-4 

INTERESSADO CECOM 

ASSUNTO Programa "Por Dentro do Palácio da Justiça" 

Termo de Homologação Nº 71 / 2021 - PRESIDÊNCIA/DIGER/ASJUADMDG 
Cuidam os presentes autos de procedimento licitatório registrar preços, para contratação de empresa especializada na área de 
produção cultural para produzir as ações previstas pelo programa “Por Dentro do Palácio da Justiça. 
Tendo em vista que a licitação foi realizada de acordo com as disposições da sua legislação de regência, qual seja, Lei 
10.520/2002, Decretos 10.024/2019 e 8.538/2015, Lei Complementar 123/2006, e, subsidiariamente, Lei 8.666/93, a dotação 
orçamentária (evento 3745597), bem como o parecer da ASJUADMDG (evento 3921533),  HOMOLOGO o Pregão Eletrônico 
52/2021, haja vista o êxito do certame, cujo objeto foi adjudicado à empresa KELLY VANESSA SCHOEMBERGER, pelo valor 
total de R$ 84.696,00 (oitenta e quatro mil seiscentos e noventa e seis reais), conforme Ata da Sessão, Resultado por 
Fornecedor e Termo de Adjudicação (eventos 3851531, 3851540 e 3851556), para que produzam seus efeitos legais. 
Por conseguinte, determino o envio dos autos sucessivamente à: 
1. DIGER para a homologação perante o sistema COMPRASNET, extração de cópia do respectivo ato e juntada aos autos; 
2. SPADG para a publicação do presente Termo de Homologação; 
3. DCC para as providências relacionadas à formalização do instrumento contratual; e 
4. DIFIN para emissão da respectiva Nota de Empenho. 
Concomitantemente, ao CECOM para ciência e acompanhamento. 
Cumpra-se. 

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

Apostilas 
EXTRATO DO TERCEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO 
PROCESSO 18.0.000008987-3 
CONTRATO Nº. 139/2018 
CONTRATANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CONTRATADA: Qualyteam Sistemas de Informática Ltda – EPP 
OBJETO DO TERMO DE APOSTILAMENTO: 
O presente Instrumento tem por objeto o reajuste do Contrato nº 139/2018, evento 2186671, conforme previsto no item 7.1. da 
Cláusula Sétima, pelo Índice INPC - Índice Nacional de Preços ao Consumidor, evento 3910048, acumulado no período de 
setembro/2020 a agosto/2021, com fulcro no § 8º do art. 65 da Lei nº. 8.666/93. 
O reajuste é de 10,421830%, aplicado a partir do dia 13/09/2021, acrescendo ao valor mensal à quantia de R$ 156,33 (cento e 
cinquenta e seis reais e trinta e três centavos), passando o valor mensal de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), para R$ 
1.656,33 (um mil seiscentos e cinquenta e seis reais e trinta e três centavos), perfazendo o valor global de R$ 19.875,96 
(dezenove mil oitocentos e setenta e cinco reais e noventa e seis centavos). 
DATA DA ASSINATURA: 22 de setembro de 2021. 
 
EXTRATO DO SEGUNDO TERMO DE APOSTILAMENTO 
PROCESSO 19.0.000019544-0 
CONVÊNIO Nº 3/2019 
CONVENENTES: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins (TJTO), com a interveniência da Escola Superior da Magistratura 
Tocantinense (ESMAT), e Fundação Universidade Federal do Tocantins (UFT), com o apoio de sua interveniente administrativa e 
financeira, a Fundação de Apoio Científico e Tecnológico do Tocantins (FAPTO). 
OBJETO DO TERMO DE APOSTILAMENTO: 
 Fica alterada, com fulcro no § 8º do artigo 65 da Lei nº 8.666/93, a Cláusula Sétima do Primeiro Termo Aditivo, evento 3757971, 
ao Convênio nº 3/2019, evento 3757971, em virtude de erro material que alterou o foro do referido Convênio, passando a referida 
Cláusula a vigorar nos termos que seguem: 
"CLÁUSULA SÉTIMA – DO FORO:  
7.1. Fica eleita à Câmara de Conciliação e Arbitragem da Administração Federal – CCAF, para dirimir questões oriundas deste 
Convênio, que não possam ser resolvidas administrativamente". 
DATA DA ASSINATURA: 22 de setembro de 2021. 
 

Extratos de contratos 
EXTRATO DE CONTRATO 
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 
 PROCESSO 21.0.000009227-1 
CONTRATO Nº 243/2021 
CONTRATANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CONTRATADA: Editora Revista dos Tribunais - Ltda. 
OBJETO: Aquisição de assinatura anual para acesso ao produto online BIBLIOTECA DIGITAL PROVIEW, a fim de integrar o 
acervo da Biblioteca da Escola Superior da Magistratura Tocantinense – ESMAT. 
VALOR: O valor da assinatura, por 12 (doze)  meses, é de R$ 69.349,27 (sessenta e nove mil trezentos e quarenta e nove reais 
e vinte e sete centavos)?, para 200 (duzentos) acessos simultâneos. 
VIGÊNCIA: A vigência deste Contrato será de 12 (doze) meses contados a partir 22 de setembro de 2021. 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
UNIDADE GESTORA: 050100 - Tribunal de Justiça 
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 05010.02.061.1145.2181 
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.40 
FONTE DE RECURSOS: 0100 
DATA DA ASSINATURA: 22 de setembro de 2021. 
 
EXTRATO DE CONTRATO 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 44/2021 
 PROCESSO 20.0.000024653-1 
CONTRATO Nº 244/2021 
CONTRATANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CONTRATADA: Educalibras Treinamento e Desenvolvimento do Idioma de Libras Ltda - EPP 
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OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de tradução em linguagem brasileira de sinais - 
LIBRAS, nas formas simultânea ou consecutiva, ao vivo ou ensaiada, das manifestações públicas do Tribunal de Justiça do 
Estado do Tocantins 
VALOR: O valor global do presente Contrato é de R$ 183.816,00 (cento e oitenta e três mil, oitocentos e dezesseis reais), 
compreendendo todas as despesas e custos diretos e indiretos necessários à perfeita execução deste Contrato. 
VIGÊNCIA: O presente Contrato terá vigência de 12 (doze) meses, contado da data da sua assinatura, excluído o dia do começo 
e incluído o do vencimento. 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
UNIDADE GESTORA: 060100 – Funjuris 
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 06010.02.122.1145.4204 
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.39 
FONTE DE RECURSOS: 0240 
DATA DA ASSINATURA: 22 de setembro de 2021. 
 
EXTRATO DE CONTRATO 
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 
 PROCESSO 21.0.000023145-0 
CONTRATO Nº 247/2021 
CONTRATANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CONTRATADA: Cunha Procivil Atividades de Ensino Sociedade Simples - Ltda 
OBJETO: Contratação de empresa para realização do curso Juizados Especiais Estaduais Cíveis e da Fazenda Pública, para 
magistrados e servidores do Poder Judiciário Tocantinense. 
VALOR: O valor para a realização do curso é de R$ 9.000,00 (nove mil reais) incluídos o valor dos honorários e os impostos que 
correspondem à CONTRATADA. 
VIGÊNCIA: Este Contrato terá inicio a partir da data de sua assinatura e vigência no seu respectivo crédito orçamentário. 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
UNIDADE GESTORA: 060100 – Funjuris 
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 06010.02.128.1145.4180 
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.39 
FONTE DE RECURSOS: 0240 
DATA DA ASSINATURA: 23 de setembro de 2021. 
 

Extratos de termos aditivos 
EXTRATO DE TERMO ADITIVO 
SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 18/2021 
PROCESSO 20.0.000013163-7 
CONTRATANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CONTRATADA: Isolacustic Soluções Acústicas - Ltda 
OBJETO DO TERMO ADITIVO: Constitui objeto do presente Termo a prorrogação da vigência do Contrato nº 18/2021 por mais 
30 (trinta) dias, conforme Despacho nº 59996/2021 - DIVENG, evento 3914496, perfazendo um total de 2010 (duzentos e dez) 
dias. 
DATA DA ASSINATURA: 22 de setembro de 2021. 
 

Extratos das atas de registro de preços 
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 147/2021 
PROCESSO ADMINISTRATIVO 21.0.000006988-1 
PREGÃO ELETRÔNICO - SRP Nº 63/2021 
ORGÃO GERENCIADOR: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
FORNECEDOR REGISTRADO: Master Placas EIRELI – ME 
OBJETO: Registro de preços visando à contratação futura de empresa especializada para prestação de serviços de confecção e 
instalação de placas de sinalização e identificação diversas, em especial placas em braile para atender as necessidades 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: 22 de setembro de 2021. 
 
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 149/2021 
PROCESSO ADMINISTRATIVO 21.0.000006988-1 
PREGÃO ELETRÔNICO - SRP Nº 63/2021 
ORGÃO GERENCIADOR: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
FORNECEDOR REGISTRADO: Optatec Impressão Digital – Ltda 
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OBJETO: Registro de preços visando à contratação futura de empresa especializada para prestação de serviços de confecção e 
instalação de placas de sinalização e identificação diversas, em especial placas em braile para atender às necessidades 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: 22 de setembro de 2021. 
 
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 148/2021 
PROCESSO ADMINISTRATIVO 21.0.000006988-1 
PREGÃO ELETRÔNICO - SRP Nº 63/2021 
ORGÃO GERENCIADOR: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
FORNECEDOR REGISTRADO: AEP Comércio e Indústria - EIRELI 
OBJETO: Registro de preços visando à contratação futura de empresa especializada para prestação de serviços de confecção e 
instalação de totens, quadro de localização, placas de sinalização e identificação diversas, em especial placas em braile para 
atender às necessidades 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: 23 de setembro de 2021. 
 
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 150/2021 
PROCESSO ADMINISTRATIVO 20.0.000003518-2 
PREGÃO ELETRÔNICO – SRP Nº 67/2021 
ORGÃO GERENCIADOR: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
FORNECEDOR REGISTRADO: O & M Multivisão Comercial - EIRELI 
OBJETO: Registro de preços visando à aquisição futura de equipamentos ergonômicos, para atender as necessidades do Poder 
Judiciário do Estado do Tocantins, via Centro de Saúde do Tribunal de Justiça 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: 23 de setembro de 2021. 
 
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 151/2021 
PROCESSO ADMINISTRATIVO 20.0.000003518-2 
PREGÃO ELETRÔNICO – SRP Nº 67/2021 
ORGÃO GERENCIADOR: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
FORNECEDOR REGISTRADO: KIVER - Comércio de Suprimentos para Informática – EIRELI 
OBJETO: Registro de preços visando à aquisição futura de equipamentos ergonômicos, para atender as necessidades do Poder 
Judiciário do Estado do Tocantins, via Centro de Saúde do Tribunal de Justiça 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: 23 de setembro de 2021. 
 

Extratos 
EXTRATO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO 
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 405/2021 
PROCESSO 21.0.000023405-0 
CREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CREDENCIADA: Jânia Gomes Aquino 
OBJETO: Constitui objeto do presente Termo de Credenciamento a prestação de serviços na especialidade de pedagogia, 
destinado a prestação de serviços de caráter auxiliar e especializado de entrevistadora de crianças e adolescentes vítimas ou 
testemunhas de violência, por meio de depoimento especial, durante a fase probatória em processos judiciais, com a 
possibilidade de produção antecipada de prova no processo penal, antes do ajuizamento da ação, conforme inciso I do art. 156 
do Código de Processo Penal, para atender as demanda do Poder Judiciário do Estado do Tocantins na Comarca de Arraias, 
conforme disposições previstas neste Termo e no Edital de Credenciamento. 
VIGÊNCIA: O presente Termo de Credenciamento terá vigência de 60 (sessenta) meses, contados a partir da publicação 
resumida do extrato no Diário da Justiça Eletrônico - DJE. 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
UNIDADE GESTORA: 050100 – Tribunal de Justiça 
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 05010.02.122.1145.2392 
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.36 
FONTE DE RECURSOS: 0100 
e/ou 
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UNIDADE GESTORA: 060100 -  Funjuris 
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 0601.02.122.1145.4492  
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.36 
FONTE DE RECURSOS: 0240 
DATA DA ASSINATURA: 23 de setembro de 2021. 
 
EXTRATO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO 
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 404/2021 
PROCESSO 21.0.000023542-0 
CREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CREDENCIADA: Sandra Neves de Souza 
OBJETO: Constitui objeto do presente Termo de Credenciamento a prestação de serviços na especialidade de psicologia, 
destinado a prestação de serviços de caráter auxiliar e especializado de entrevistadora de crianças e adolescentes vítimas ou 
testemunhas de violência, por meio de depoimento especial, durante a fase probatória em processos judiciais, com a 
possibilidade de produção antecipada de prova no processo penal, antes do ajuizamento da ação, conforme inciso I do art. 156 
do Código de Processo Penal, para atender as demanda do Poder Judiciário do Estado do Tocantins na Comarca de Taguatinga, 
conforme disposições previstas neste Termo e no Edital de Credenciamento. 
VIGÊNCIA: O presente Termo de Credenciamento terá vigência de 60 (sessenta) meses, contados a partir da publicação 
resumida do extrato no Diário da Justiça Eletrônico - DJE. 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
UNIDADE GESTORA: 050100 – Tribunal de Justiça 
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 05010.02.122.1145.2392 
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.36 
FONTE DE RECURSOS: 0100 
e/ou 
UNIDADE GESTORA: 060100 -  Funjuris 
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 0601.02.122.1145.4492  
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.36 
FONTE DE RECURSOS: 0240 
DATA DA ASSINATURA: 23 de setembro de 2021. 
 

Termos de doação 
EXTRATO DE TERMO DE DOAÇÃO 
TERMO DE DOAÇÃO Nº 19/2021 
PROCESSO: 21.0.000019531-3 
DOADOR: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins. 
DONATÁRIA: Casa Civil do Governo 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: 22 de setembro de 2021. 
 

DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS 
Portarias 

PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 609/2021, de 22 de setembro de 2021 
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE ITAGUATINS, 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 férias, do servidor KELCIO CUNHA FREITAS, matrícula nº 276043, ocupante do cargo de 
OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR, da unidade de lotação COMARCA DE ITAGUATINS - CENTRAL DE MANDADOS, no 
período de 01/10/2021 a 30/10/2021;  
CONSIDERANDO a solicitação de substituição constante no protocolo nº 2021/98174; 
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 
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Matrícula Nome Funcional Cargo Período 

357939 GLEISSON DA SILVA FERREIRA CEDIDO AO TJTO CEDIDO AO TJTO 01/10/2021 à 30/10/2021 

Publique-se. Cumpra-se. 
HERISBERTO E SILVA FURTADO CALDAS 

DIRETOR DO FORO - 2ª ENTRÂNCIA  
 
PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 610/2021, de 22 de setembro de 2021 
A DIRETORA DO FORO DA COMARCA DE PALMAS, ESTADO DO TOCANTINS, no uso das atribuições que lhe conferem o 
art. 80 da Lei Complementar Estadual nº 10, de 11 de janeiro de 1996, bem como, o art. 10, da Portaria nº 2.093, de 1º de 
outubro de 2018 que dispõe sobre as regras e procedimentos para operacionalização do módulo de substituição de servidores no 
Sistema Integrado de Gestão de Pessoas (eGESP);  
CONSIDERANDO o afastamento de licença para tratamento da própria saúde, da servidora WANESSA BALDUINO PONTES 
ROCHA, matrícula nº 141957, ocupante do cargo de ESCRIVÃO JUDICIAL, da unidade de lotação COMARCA DE PALMAS - 3° 
JUIZADO ESPECIAL, no período de 14/09/2021 a 28/09/2021;  
CONSIDERANDO a solicitação de substituição constante no protocolo nº 2021/98164; 
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 

243064 KAROLINE LIMA SOUSA ESTATUTÁRIO TÉCNICO JUDICIÁRIO 14/09/2021 à 28/09/2021 

Publique-se. Cumpra-se. 
FLAVIA AFINI BOVO 

DIRETORA DO FORO - 3ª ENTRÂNCIA  
 
PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 611/2021, de 22 de setembro de 2021 
A DIRETORA DO FORO DA COMARCA DE PALMAS, ESTADO DO TOCANTINS, no uso das atribuições que lhe conferem o 
art. 80 da Lei Complementar Estadual nº 10, de 11 de janeiro de 1996, bem como, o art. 10, da Portaria nº 2.093, de 1º de 
outubro de 2018 que dispõe sobre as regras e procedimentos para operacionalização do módulo de substituição de servidores no 
Sistema Integrado de Gestão de Pessoas (eGESP);  
CONSIDERANDO o afastamento de licença para tratamento da própria saúde, da servidora WANESSA BALDUINO PONTES 
ROCHA, matrícula nº 141957, ocupante do cargo de ESCRIVÃO JUDICIAL, da unidade de lotação COMARCA DE PALMAS - 3° 
JUIZADO ESPECIAL, no período de 30/08/2021 a 13/09/2021;  
CONSIDERANDO a solicitação de substituição constante no protocolo nº 2021/98162; 
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 

243064 KAROLINE LIMA SOUSA ESTATUTÁRIO TÉCNICO JUDICIÁRIO 30/08/2021 à 13/09/2021 

Publique-se. Cumpra-se. 
FLAVIA AFINI BOVO 

DIRETORA DO FORO - 3ª ENTRÂNCIA  
 
PORTARIA FÉRIAS Nº 1246/2021, de 23 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; 
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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 JUN HEITOR MORAES MOCHIDA, matrícula nº 352862, relativas ao período aquisitivo 
2019/2020, marcadas para o período de 23/09 a 22/10/2021, a partir de 23/09/2021 até 22/10/2021, assegurado o usufruto dos 
dias remanescentes para o período de 03/04 a 02/05/2023, 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 1247/2021, de 23 de setembro de 2021 
A DIRETORA DO FORO DA COMARCA DE GURUPI, ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e na forma 
da lei,  
Considerando o disposto no artigo n° 91 da Lei Complementar nº 10/1996 c/c o artigo n° 86, do Estatuto dos Servidores 
Públicos, Lei 1.818/2007; 
Considerando o disposto no artigo n° 42, inciso I, alínea "c" da Lei Complementar n° 10/1996 e conforme solicitação contida no 
sistema eGESP, 
RESOLVE: 
Art. 1º Suspender as férias da servidora CHRISTYANNE DE OLIVEIRA SILVA, matrícula nº 352472, relativas ao período 
aquisitivo 2020/2021, marcadas para o período de 20/09 a 09/10/2021, a partir de 20/09/2021 até 09/10/2021, assegurado o 
usufruto dos dias remanescentes para o período de 08 a 27/03/2022, em razão de interesse da administração.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Edilene Pereira De Amorim Alfaix Natário 
Diretora do Foro 
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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 
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