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SEÇÃO JUDICIAL 

1ª CÂMARA CÍVEL 
SECRETÁRIO: ADALBERTO AVELINO DE OLIVEIRA 

Editais de intimações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO (PRAZO DE 15 DIAS) 
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0012687-98.2021.8.27.2700 
AGRAVANTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.  
ADVOGADO(A): FELICIANO LYRA MOURA   TO05611A     
AGRAVADO: JOSIMAR BRUNO DE ASSIS  
ADVOGADO(A): RODRIGO GUERRERO GUIMARAES MG191079 (ADVOGADO NÃO CADASTRADO NO E-PROC) 
O(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) JACQUELINE ADORNO DE LA CRUZ BARBOSA, Relator(a), no uso de 
suas atribuições legais e na forma da lei, etc. FAZ SABER aos que o presente EDITAL virem ou dele tiverem conhecimento que 
por este meio MANDA INTIMAR o agravado JOSIMAR BRUNO DE ASSIS, brasileiro, inscrito no CPF n° 169.296.401- 15, 
residente e domiciliado na Av. Bernardo Sayão, 934, Vila Dertins, Araguaina-TO, Cep 77816-200, da DECISÃO constante do 
evento 02 dos autos do AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0012687-98.2021.8.27.2700. ORIGEM: 1ª CAMARA CÍVEL. 
AGRAVANTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.; ADVOGADO(A): FELICIANO LYRA MOURA   TO05611A   . AGRAVADO: 
JOSIMAR BRUNO DE ASSIS  ADVOGADO: NÃO CONSTITUÍDO, RELATOR(A): JACQUELINE ADORNO DE LA CRUZ 
BARBOSA; DECISÃO: Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto 
pelo BANCO C6 CONSIGNADO S.A, em face da decisão proferida no evento 12 – (DECDESPA1), dos autos originários 
pelo MM. JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE ARAGUAÍNA-TO, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA 
DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 
C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA Nº. 0009924-09.2021.827.2706/TO, ajuizada em desfavor do 
recorrente por JOSIMAR BRUNO DE ASSIS, ora agravado. 
Na origem alegou o autor que vem sofrendo descontos em seus proventos de aposentadoria, desde março de 2021, do qual já 
foram descontados a quantia de R$ 81,64, (oitenta e um reais e sessenta e quatro centavos). 
Realça que o autor é pessoa muito humilde e com pouco entendimento, tanto assim que quando o valor do empréstimo não 
solicitado caiu na sua conta, tratou lodo de devolver a referida quantia. 
Sustenta que interpôs a presente ação com o intuito de obter o cancelamento do contrato Nº 010016212231 e a restituição dos 
valores descontados indevidamente com a devida atualização monetária em dobro, bem como a suspensão dos futuros 
descontos, com indenização moral decorrente da falha na prestação do serviço. 
Na decisão objurgada, o Douto Magistrado “a quo” deferiu o pedido de liminar para determinar que à Instituição Financeira 
requerida suspenda, no prazo de 05 (cinco) dias, a cobrança dos descontos referentes ao contrato Nº 010016212231, no valor de 
R$ 40,82 (quarenta reais e oitenta e dois centavos) da conta da parte Requerente, sob pena de aplicação de multa diária de 
R$ 300,00 (trezentos reais) até o limite de 30 (trinta) dias, que será revertido à parte Requerente, nos termos do artigo 537 e 
seguintes do CPC. 
Inconformado o Banco agravante interpôs o presente agravo de instrumento com o intuito de vê-la reformada. 
Nas suas razões recursais alega o recorrente que se trata de Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Pedido de Tutela de 
Urgência, promovida pelo agravado em face do banco ora agravante, sob o argumento de que jamais firmou qualquer contrato 
de empréstimo consignado com este agravante, sendo os descontos em seu benefício previdenciário, indevidos. 
Frisa que o agravado manejou a demanda requerendo a concessão dos benefícios da justiça gratuita, inversão do ônus da 
prova, a suspensão dos descontos referentes aos contratos firmados, a devolução, em dobro, de todos os valores cobrados e 
indenização por danos morais. 
Enfatiza que o MM Juiz Singular deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que o Banco Agravante em até 05 dias 
suspenda a cobrança dos descontos referentes ao contrato Nº 010016212231, no valor de R$ 40,82 (quarenta reais e oitenta e 
dois centavos) da conta da parte Requerente, sob pena de aplicação de multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais) até o limite 
de 30 (trinta) dias, que será revertido à parte Requerente, nos termos do artigo 537 e seguintes do CPC. 
Sustenta a inadequação de imposição de uma multa diária em um cumprimento mensal de uma obrigação de fazer. Isso porque, 
a obrigação de suspensão de descontos que ora se exige, possui periodicidade mensal, ao passo que a multa por eventual 
descumprimento foi arbitrada com periodicidade diária, sendo, portanto, incompatível com a natureza da obrigação imposta.    
Menciona que existe uma data de corte para inclusão e exclusão dos descontos. Consequentemente, caso a decisão de 
suspensão/exclusão desses descontos tenha sido publicada após a data de corte do órgão pagador, inevitavelmente, a cliente 
sofrerá o desconto o que, por si só, não poderá ser considerado descumprimento à ordem judicial, para dar ensejo a aplicação 
da multa. 
Enfatiza que a manutenção dos termos da decisão proferida, faz parecer que ocorrem descontos por dia, quando na verdade o 
desconto é mensal, e, portanto, o descumprimento da obrigação, ocorre em um único ato mensal, e não trinta vezes em cada 
mês. 
Destaca que tal parâmetro de multa diária, se mostra desproporcional, posto que ainda que o agravante suspenda os descontos, 
tal fato só poderá ser verificado no contracheque e extrato do mês seguinte. 
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Pondera que é totalmente desnecessário o arbitramento de multa diária, bem como que a sua irrazoabilidade seria em razão da 
periodicidade e também do valor arbitrado da multa de R$ 300,00 (trezentos reais) por dia, gera uma quantia totalmente 
desproporcional. 
Explana que a imposição da multa ao agravante viola os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, razão pela qual deve 
ser a mesma reduzida. 
Afirma que se encontram devidamente evidenciados nos autos os requisitos ensejadores da concessão da liminar almejada, 
quais sejam: o “fumus boni iuris” e o “periculum in mora”. 
Termina pugnando pela concessão do pedido de atribuição de efeito suspensivo a decisão fustigada, até o deslinde final dos 
pontos controvertidos apontados no presente agravo de instrumento. 
No mérito, requer o conhecimento e provimento recursal para que seja reformada a decisão agravada. 
Ilustrando a inicial vieram os documentos acostados no evento 01 e os autos originários Nº 0009924-09.2021.827.2706/TO. 
Distribuídos, por sorteio eletrônico, vieram-me os autos para relato. (evento1) 
É o relatório do essencial. DECIDO. 
O recurso em análise é adequado, porquanto, opugna decisão interlocutória, é tempestivo e o preparo foi devidamente realizado. 
Nesses termos, merece o presente Agravo de Instrumento ser conhecido e julgado pelo Colegiado. 
O art. 1.019, inciso I do NCPC, possibilita ao relator atribuir efeito suspensivo ou mesmo deferir, em antecipação de tutela, total 
ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. 
Sabe-se que a concessão de efeito ativo ou suspensivo em agravo de instrumento está condicionada à possibilidade de ter o 
recorrente, com a manutenção da decisão agravada, lesão grave e de difícil reparação, além de se fazer presente a 
probabilidade de existir o direito perseguido. 
Acerca da “atribuição de efeito suspensivo” ao agravo, com espeque no artigo 1019, I, do Código de Processo Civil/2015, cabe 
salientar que a concessão da referida medida tem caráter excepcional, sendo cabível apenas nos casos que possam resultar 
lesão grave, de difícil ou impossível reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo 
único do CPC/2015). 
Sobreleva-se, que o objeto do Agravo de Instrumento restringe-se à análise da legalidade ou ilegalidade da decisão agravada, 
devendo o Tribunal de Justiça abster-se de incursões profundas na seara meritória a fim de não antecipar o julgamento do mérito 
da demanda, perpetrando a vedada e odiosa supressão de instância. 
Conforme se vê, nos presentes autos, a pretensão do agravante cinge-se na suspensão/reforma da decisão monocrática 
proferida pelo MM Juiz Singular, que deferiu a tutela antecipada pleiteada pelo ora agravado, nos autos originários para 
determinar que o banco recorrente se abstenha de efetuar descontos relativos a Contrato de Empréstimo Consignado, em seu 
benefício previdenciário.   
Em uma análise preliminar, verifico que a decisão agravada foi proferida com total acerto. 
Neste aspecto, não merece guarida às alegações do agravante de fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação que 
o cumprimento da decisão recorrida poderá trazer ao Banco Agravante, caso não seja concedido o efeito suspensivo ora 
pleiteado pelo recorrente, uma vez que prejuízo maior deverá ser suportado pelo ora recorrido, haja vista que foram descontados 
de seu benefício previdenciário, parcelas mensais referentes ao pagamento de empréstimo consignado que, segundo suas 
alegações,  o recorrido não contratou, configurando-se, assim, o periculum in mora inverso. 
Dessa forma, entendo não merecer reparos à decisão vergastada, que determinou que o Banco ora Agravante suspenda a 
cobrança das parcelas do empréstimo nos benefícios previdenciários do ora agravado. 
Assim sendo, pelo menos neste momento processual, verifico que não assiste razão ao Banco Agravante ao alegar dano 
irreparável ou de difícil reparação em decorrência da suspensão da cobrança das parcelas mensais dos empréstimos 
consignados no benefício de aposentadoria do agravado, que lhe foi imposta. 
Por outro lado, verifica-se que não assiste razão ao recorrente ao alegar dano irreparável em razão da sanção pecuniária que lhe 
foi atribuída  em caso de descumprimento da ordem judicial, uma vez que a imposição da multa possui amparo legal. 
Ademais, não se pode olvidar que a decisão cominatória possui caráter inibitório, o que significa dizer que se for retirada a 
aludida sanção o agravante obviamente ficará desmotivado a cumprir a determinação ora vergastada, pois sem o dever legal de 
fazê-lo, a ordem judicial deixará de ter sentido tornando-se inócua. 
Portanto, observo que o agravante não conseguiu demonstrar de forma clara e induvidosa o fumus boni iuris e o periculum in 
mora, requisitos indispensáveis para respaldar a pretensão ora almejada, bem como os prejuízos de difícil reparação que podem 
ser causados pela decisão, caso, ao final, seja eventualmente provido o presente agravo, evidenciando, destarte, a ausência da 
urgência na suspensão dos efeitos da decisão agravada, requisito indispensável ao deferimento da medida. 
Sobreleva-se ainda, que a multa fora fixada com o objetivo de impor, desde logo, penalidade ao infrator e compensação aquele a 
quem beneficiar as astreintes, promovendo de maneira coercitiva, o cumprimento da determinação judicial. 
Assim, o que se quer com o estabelecimento da multa é que seja atendida a ordem judicial, não havendo motivos para que o réu 
deixe de cumpri-la. 
Neste aspecto, vale lembrar que ao contrário do que foi alegado pelo recorrente, os artigos 497 e § 1º, do artigo 536, ambos do 
Novo Código de Processo Civil, expressamente autorizam a imposição de multa para caso de descumprimento de ordem judicial. 
Confira-se: 
Art. 497. Na ação que tenha por objeto a prestação de fazer, o juiz, se procedente o pedido, concederá a tutela específica ou 
determinará providências que assegurem a obtenção da tutela pelo resultado prático equivalente. 
Art. 536. (...) 
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§ 1º Para atender ao disposto no caput, o juiz poderá determinar, entre outras medidas, a imposição de multa, a busca e 
apreensão, a remoção de pessoas e coisas, o desfazimento de obras e o impedimento de atividade nociva, podendo, caso 
necessário, requisitar o auxílio de força policial. 
A par disso, a pena cominatória em questão pode ser revista a qualquer tempo ou grau de jurisdição, mesmo de ofício, à luz do 
disposto no art. 537, § 1º do Novo CPC, devendo o seu quantum ser adequado ao caso concreto. 
No presente caso, observa-se que a multa pelo descumprimento foi fixada em R$ 300,00 (trezentos reais) por dia, limitada ao 
período de 30 (trinta) dias. 
Dessa forma, considerando o quantum efetivamente fixado, entendo não merecer reparos a decisão vergastada, porquanto, é 
razoável o valor arbitrado, até mesmo porque a referida multa, somente será exigida em caso de descumprimento da 
mencionada ordem judicial. 
Sendo assim, não vislumbro motivos para se atribuir efeito suspensivo à decisão rechaçada. 
Ante o exposto, INDEFIRO a liminar pleiteada, mantendo incólume a decisão de primeiro grau, pelos seus próprios fundamentos. 
Em virtude de os autos originários estarem tramitando pela via eletrônica, se torna desnecessária a remessa de informações do 
Douto Magistrado Singular. 
Em observância ao disposto no artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil/2015, INTIME-SE o Agravado para, querendo, 
oferecer resposta ao recurso interposto, no prazo de 15 (quinze) dias. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO (PRAZO DE 15 DIAS)  
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0010196-21.2021.8.27.2700      
AGRAVANTE: BANCO HONDA S/A 
ADVOGADO(A): MARCIO SANTANA BATISTA   SP257034    
AGRAVADO: DALCI RODRIGUES DOS SANTOS   
ADVOGADO(A): Não Constituído. 
O(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Juiz(a) JOSÉ RIBAMAR MENDES JÚNIOR, Relator(a) Convocado, no uso de suas atribuições 
legais e na forma da lei, etc. FAZ SABER aos que o presente EDITAL virem ou dele tiverem conhecimento que por este meio 
MANDA INTIMAR o agravado DALCI RODRIGUES DOS SANTOS, Brasileiro(a), SOLTEIRO (A), AUTÔNOMO (A), portador (a) 
da cédula de identidade RG 03849078004, inscrito no CPF/CNPJ sob o nº 303.119.261-34, residente e domiciliado na Avenida 
Lontra, 936, Jk, Araguaina, TO, CEP: 77816-190 da DESPACHO constante do evento 27 dos autos do AGRAVO DE 
INSTRUMENTO Nº 0010196-21.2021.8.27.2700. ORIGEM: 1ª CAMARA CÍVEL. AGRAVANTE: BANCO HONDA S/A.; 
ADVOGADO(A): MARCIO SANTANA BATISTA   SP257034. AGRAVADO: DALCI RODRIGUES DOS SANTOS, ADVOGADO: 
NÃO CONSTITUÍDO, RELATOR(A): JOSÉ RIBAMAR MENDES JÚNIOR; DESPACHO: Petição do agravante no evento 25 
requerendo o julgamento da demanda sem a citação do agravado em virtude do retorno do AR sem cumprimento. Contudo, para 
se evitar eventual nulidade processual, e assegurar o resultado útil do processo, intime-se o agravado por edital, para querendo, 
no prazo de quinze dias apresentar as devidas contrarrazões. Após o decurso do prazo, volvam-me conclusos. 
 

1º GRAU DE JURISDIÇÃO 

ARAGUAINA 
1ª vara criminal 

Editais de citações com prazo de 15 dias 
 
Edital de Citação e Intimação com prazo de 15 dias 
FRANCISCO VIEIRA FILHO, Juiz de direito titular da 1ª Vara Criminal 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 CITAR 
os (a) acusado: CITAR LUIZ HENRIQUE DE SOUSA, brasileiro, nascido em 23 de março de 1987, natural de Araguaína/TO, 
filho de Maria do Socorro de Sousa, atualmente em local incerto ou não sabido, o(a) qual foi denunciado(a) nas penas 
do artigo 155, caput, do Código Penal, nos autos da ação penal nº 0023680-56.2019.8.27.2706, e como está em lugar incerto 
ou não sabido, fica citado pelo presente para o fim exclusivo de o acusado oferecer  defesa preliminar. O prazo para a defesa 
começará a fluir do comparecimento pessoal do acusado ou do defensor constituído. Para o conhecimento de todos é passado o 
presente edital, Conforme Portaria Conjunta nº 11/2021-PRESIDÊNCIA/ASPRE, 09 de abril de 2021. Art. 18. Para as partes que 
não tenham procurador constituído nos autos ou que não tenham sido localizadas, encontrando-se em local incerto e não sabido, 
deverá ser efetuada citação ou, quando necessário, disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico, sendo dispensada a fixação 
do edital físico no átrio do fórum durante regime extraordinário de tele trabalho compulsório integral. Comarca de Araguaína, 
Estado do Tocantins, 16 de novembro de 2021. Eu, Ulyanna Luiza Moreira, digitei o presente. 
 

Editais de intimações de sentença com prazo de 90 dias 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA COM PRAZO DE 90 DIAS 
FRANCISCO VIEIRA FILHO, MERITISSIMO JUIZ DE DIREITO TITULAR DA 1ª VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DA 
COMARCA DE ARAGUAÍNA, ESTADO DO TOCANTINS, NA FORMA DA LEI, ETC... FAZ SABER a todos os que o presente 
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edital virem, ou dele tiverem conhecimento, que por meio deste edital vem INTIMAR o acusado JAMES SOBRAL DO 
NASCIMENTO, brasileiro, nascido em 09/09/1997, natural de AraguaínaTO, filho de Francisco Luz do Nascimento e Enedina 
Carneiro Sobral de Sousa, inscrito no CPF sob o nº 063.952.831-70, portador da cédula de identidade nº 1307301 - SSP/TO, 
atualmente em local incerto ou não sabido, da sentença proferida nestes autos, movida pelo Ministério Público do Estado do 
Tocantins em seu desfavor, cujo dispositivo é: "...Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a pretensão punitiva do 
Estado e, como consequência natural: condeno JAMES SOBRAL DO NASCIMENTO... nas penas do artigo 180, caput, do 
Código Penal.... Por esse motivo, atenuo as penas na fração de  1/6 (um sexto), passando a dosá-las em 1 (um) ano, 1 
(um) mês e 22 (vinte e dois) dias de reclusão e pagamento de 12 (doze)  dias-multa à base de um trigésimo do salário 
mínimo vigente à época do fato delituoso..regime aberto... Quanto a James, presentes os requisitos legais, na forma do artigo 
44 do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade pela de prestação de serviço à comunidade equivalendo a uma 
hora diária ou sete horas semanais, pelo mesmo período da pena substituída e em dias compatíveis com suas 
atividades....Araguaína, 16 de setembro de 2021. Dr. Francisco Vieira Filho-Juiz de Direito." Para o conhecimento de todos é 
passado o presente edital, Conforme Portaria Conjunta nº 11/2021-PRESIDÊNCIA/ASPRE, 09 de abril de 2021. Art. 18 Para as 
partes que não tenham procurador constituído nos autos ou que não tenham sido localizadas, encontrando-se em local incerto e 
não sabido, deverá ser efetuada citação ou, quando necessário, disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico, sendo 
dispensada a fixação do edital físico no átrio do fórum durante regime extraordinário de teletrabalho compulsório integral. 
Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, 17/11/2021. Eu, Danniella Almeida Sousa, dietora de secretaria, digitei o presente. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 90 DIAS 
FRANCISCO VIEIRA FILHO, MERITISSIMO JUIZ DE DIREITO TITULAR DA 1ª VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DA 
COMARCA DE ARAGUAÍNA, 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 vem INTIMAR os (a) acusados (a): LEONARDO DA 
COSTA SOUSA, brasileiro, nascido em 31 de janeiro de 1992, natural de Caucaia – CE, filho de Valdemar Pereira de Sousa e 
Maria Elisa Maciel da Costa, a, inscrito no CPF nº. 611.847.373-04, portador da cédula de identidade RG nº. 2007-9.642.491 - 
SSP/CE, atualmente em local incerto ou não sabido e EDILON ARAÚJO REIS, brasileiro, nascido em 15 de outubro de 1992, 
natural de Santa Luzia do Paruá – MA, filho de Raimundo Nonato Reis e Francisca Araújo Reis, portador da cédula de identidade 
RG nº 6.892.056-3 - SSP/PA, morador de rua, atualmente em local incerto ou não sabido, acerca da DECISÃO - Acolhimento 
de Embargos de Declaração (evento 114) proferida nos autos nº 0011241-42.2021.8.27.2706, movida pelo Ministério Público 
do Estado do Tocantins em seu desfavor, cujo dispositivo é: "(...) Ante o exposto, conheço os embargos declaratórios opostos 
no evento 104, e a eles dou provimento, a fim de sanar o erro material apontado. Desta forma, a dosimetria da pena da 
sentença condenatória no evento 84 passa a ter a seguinte redação: 1.0 DO ACUSADO LEONARDO DA COSTA SOUZA(...)Por 
isso, aumento a pena em 1/3 (um terço) tornando-a definitiva em 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão e o pagamento 
de 16 (dezesseis) dias-multa na base de um trigésimo do salário mínimo vigente na época do fato. 2.0 DO ACUSADO 
EDILON ARAÚJO REIS(...)Assim, com essas considerações, onde nenhuma das circunstâncias lhe é desfavorável, fixo 
as penas-base em 2 (dois) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa, na base de 1/30 (um trigésimo) do 
salário mínimo vigente. (...) Por isso, aumento a pena em 1/3 (um terço) tornando-a definitiva em 2 (dois) anos e 8 (oito) 
meses de reclusão e o pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa na base de um trigésimo do salário mínimo vigente na 
época do fato. No mais, a sentença permanece inalterada. Intimem-se as partes. Araguaína, 18 de outubro de 
2021. Francisco Vieira Filho - Juiz de direito titular". Para o conhecimento de todos é passado o presente edital, Conforme 
Portaria Conjunta nº 11/2021-PRESIDÊNCIA/ASPRE, 09 de abril de 2021. Art. 18 Para as partes que não tenham procurador 
constituído nos autos ou que não tenham sido localizadas, encontrando-se em local incerto e não sabido, deverá ser efetuada 
citação ou, quando necessário, disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico, sendo dispensada a fixação do edital físico no 
átrio do fórum durante regime extraordinário de teletrabalho compulsório integral. Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, 
17 de novembro de 2021. Eu, Ulyanna Luiza Moreira - Técnica Judiciária, digitei o presente. 
 

Central de execuções fiscais 

Editais de intimações de sentença com prazo de 15 dias 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA COM PRAZO DE 15 DIAS Nº 4120770 
A Magistrada, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que por esta Vara 
de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública de Araguaína-TO, processam os autos de Execução Fiscal nº 0023966-
97.2020.8.27.2706, proposta pelo MUNICIPIO DE ARAGUAINA em face de JOAO MOURA DE MATOS FILHO, CPF nº 
177.924.283-20, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada que atualmente encontra-se em lugar incerto e não sabido, 
para tomar ciência do inteiro teor da sentença proferida no evento n.º 11 dos autos em epígrafe, a seguir transcrito: "Ante o 
exposto, com base nos arts. 485, inciso IV, e 803, inciso I do CPC, EXTINGO o feito, sem resolução de mérito, em face da 
manifesta nulidade da CDA. Sem condenação em honorários advocatícios. Condeno a exequente ao pagamento das 
custas processuais, caso haja.". E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente edital que será 
publicado uma (01) vez no Diário Oficial da Justiça e afixado no placar do Fórum local. DADO E PASSADO nesta cidade e 
Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos 17 dias do mês de novembro de 2021. Eu, IZAMARA SANTOS MIRANDA, 
Auxiliar Judiciário, que o digitei. 
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Às partes e aos advogados 
Execução Fiscal Nº 0018871-52.2021.8.27.2706/TO 
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
RÉU: ELEONICIO ALVES DE OLIVEIRA 
Ante o exposto, e o mais que dos autos consta, EXTINGO o feito sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso IX, 
do Código de Processo Civil, em face do falecimento da parte executada e pela impossibilidade de transmissão deste feito 
executivo. Sem condenação ao pagamento de despesas processuais e honorários sucumbenciais. Ao Cartório da Vara de 
Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública determino que intime o exequente da presente sentença. Após, cumprida a 
determinação acima e, certificado o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as cautelas de praxe. 
 
Execução Fiscal Nº 0027895-75.2019.8.27.2706/TO 
AUTOR: ESTADO DO TOCANTINS 
RÉU: PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS LTDA 
RÉU: AFFINIA SOUTHER N HOLDINGS LLC 
RÉU: AFFINIA CANADA CORP 
Ante ao exposto, com base nos artigos 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, e 803, inciso I do Código de Processo Civil, 
julgo EXTINTO o feito sem resolução de mérito, em face à flagrante falta de interesse processual e nulidade da execução. Sob a 
égide do Princípio da Causalidade, condeno o exequente ao pagamento ao pagamento de despesas processuais, caso hajam. 
Sem condenação em honorários advocatícios.  Ao cartório, determino as seguintes providências: 1. Intimem-se as partes da 
presente sentença; 2. Promova-se a retirada de eventuais gravames existentes sobre bens de titularidade da pessoa jurídica 
executada; Após, cumpridas as determinações acima e, certificado o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as 
cautelas de praxe. 
 
Execução Fiscal Nº 0021479-23.2021.8.27.2706/TO 
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
RÉU: ORLANDO DE SOUZA OLIVEIRA 
Ante o exposto, e o mais que dos autos consta, EXTINGO o feito sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso IX, 
do Código de Processo Civil, em face do falecimento da parte executada e pela impossibilidade de transmissão deste feito 
executivo. Sem condenação ao pagamento de despesas processuais e honorários sucumbenciais. Ao Cartório da Vara de 
Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública determino que intime o exequente da presente sentença. Após, cumprida a 
determinação acima e, certificado o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as cautelas de praxe. 
 
Execução Fiscal Nº 0021461-02.2021.8.27.2706/TO 
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
RÉU: NAZARE RODRIGUES SILVA 
Ante o exposto, e o mais que dos autos consta, EXTINGO o feito sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso IX, 
do Código de Processo Civil, em face do falecimento da parte executada e pela impossibilidade de transmissão deste feito 
executivo. Sem condenação ao pagamento de despesas processuais e honorários sucumbenciais. Ao Cartório da Vara de 
Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública determino que intime o exequente da presente sentença. Após, cumprida a 
determinação acima e, certificado o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as cautelas de praxe. 
 
Execução Fiscal Nº 0016692-48.2021.8.27.2706/TO 
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
RÉU: SONIA APARECIDA SEGANTINA ALCAZAS 
Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de retificação do polo passivo e EXTINGO o feito sem resolução de mérito, nos termos do 
artigo 485, inciso IX, do Código de Processo Civil, em face do falecimento da parte executada e pela impossibilidade de 
transmissão deste feito executivo. Sem condenação ao pagamento de despesas processuais e honorários sucumbenciais. Ao 
Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública determino que intime o exequente da presente sentença. 
 
Execução Fiscal Nº 0021570-16.2021.8.27.2706/TO 
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
RÉU: RAIMUNDO BRITO MACHADO 
Ante o exposto, e o mais que dos autos consta, EXTINGO o feito sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso IX, 
do Código de Processo Civil, em face do falecimento da parte executada e pela impossibilidade de transmissão deste feito 
executivo. Sem condenação ao pagamento de despesas processuais e honorários sucumbenciais. Ao Cartório da Vara de 
Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública determino que intime o exequente da presente sentença. Após, cumprida a 
determinação acima e, certificado o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as cautelas de praxe. 
 
Execução Fiscal Nº 0009222-97.2020.8.27.2706/TO 
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
RÉU: ANTONIA ALENCAR DO NASCIMENTO 
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Ante o exposto, e o mais que dos autos consta, EXTINGO o feito sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso IX, 
do Código de Processo Civil, em face do falecimento da parte executada e pela impossibilidade de transmissão deste feito 
executivo. Sem condenação ao pagamento de despesas processuais e honorários sucumbenciais. Ao Cartório da Vara de 
Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública determino que intime o exequente da presente sentença. Após, cumprida a 
determinação acima e, certificado o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as cautelas de praxe. 
 
Execução Fiscal Nº 0021526-94.2021.8.27.2706/TO 
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
RÉU: DIVINO FERREIRA DE MELO 
Ante o exposto, e o mais que dos autos consta, EXTINGO o feito sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso IX, 
do Código de Processo Civil, em face do falecimento da parte executada e pela impossibilidade de transmissão deste feito 
executivo. Sem condenação ao pagamento de despesas processuais e honorários sucumbenciais. Ao Cartório da Vara de 
Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública determino que intime o exequente da presente sentença. Após, cumprida a 
determinação acima e, certificado o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as cautelas de praxe. 
 
Execução Fiscal Nº 0021504-36.2021.8.27.2706/TO 
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
RÉU: PEDRO VICENTE DE SOUZA 
Ante o exposto, e o mais que dos autos consta, EXTINGO o feito sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso IX, 
do Código de Processo Civil, em face do falecimento da parte executada e pela impossibilidade de transmissão deste feito 
executivo. Sem condenação ao pagamento de despesas processuais e honorários sucumbenciais. Ao Cartório da Vara de 
Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública determino que intime o exequente da presente sentença. Após, cumprida a 
determinação acima e, certificado o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as cautelas de praxe. 
 
Execução Fiscal Nº 5000235-41.2007.8.27.2706/TO 
AUTOR: ESTADO DO TOCANTINS 
RÉU: MARINICE CLAUDETE PERIN? 
RÉU: DIOGO LUIZ PERIN 
RÉU: M G D INDUSTRIA E COMERCIO DE REVESTIMENTOS LTDA 
Destarte, com respaldo no citado Recurso Especial Repetitivo nº 1.340.553, ESTATUO, de ofício, a prescrição intercorrente 
ao caso sub judice, e consequentemente, EXTINGO o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do 
Código de Processo Civil e artigo 174 do Código Tributário Nacional. Sem condenação em honorários advocatícios.  Pautado 
no entendimento do Recurso Especial de n° 1769201, julgado pelo Superior Tribunal de Justiça, bem como corroborando com o 
princípio da causalidade, deixo de condenar a Fazenda Pública Estadual ao pagamento das despesas processuais finais, 
tendo em vista que os executados deram causa ao ajuizamento da ação, sendo contraproducente que o exequente além de 
perder o seu direito em ver satisfeito o crédito exequendo, ainda assuma a obrigação quanto as custas judiciais. Determino ao 
Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública que:1. Intimem as partes da presente sentença; 2. Promova a 
retirada de eventuais gravames existentes sobre bens de titularidade das partes executadas; 3. Proceda a desvinculação no 
painel processual do patrono da pessoa jurídica executada, após, associe-se o novo causídico da executada, nos termos da 
procuração do evento 50, PROC1; 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 TJTO, independentemente de juízo de admissibilidade (CPC, art. 1.010, § 3º), a 
ser realizado pelo relator do recurso (CPC, art. 932, III). Cumpra-se. 
 
Execução Fiscal Nº 0001061-64.2021.8.27.2706/TO 
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
RÉU: JOSE GONÇALVES DE SOUZA FILHO 
Ante o exposto INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, com fulcro no art. 330, inciso III, do CPC. Em consequência, EXTINGO o 
processo, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso I, do mesmo diploma. Sem condenação em custas e 
honorários advocatícios. Decorrido o trânsito em julgado ou renunciado o prazo recursal e feitas as comunicações de estilo, 
arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 
 
EXECUÇÃO FISCAL Nº 5003511-70.2013.8.27.2706/TO 
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
RÉU: LISANE PEREIRA GOMES 
RÉU: LINDONESA GOMES DE SANTANA 
RÉU: JOAO PEREIRA DE SANTANA 
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 103. Considerando o fato de ter a quitação do débito fiscal ocorrido após o ajuizamento desta demanda, condeno as 
partes executadas Lindonesa Gomes de Santana e Joao Pereira de Santana ao pagamento das custas processuais, caso haja. 
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Execução Fiscal Nº 0001415-89.2021.8.27.2706/TO 
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
RÉU: TATIELE PEREIRA DA SILVA 
Ante o exposto INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, com fulcro no art. 330, inciso III, do CPC. Em consequência, EXTINGO o 
processo, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso I, do mesmo diploma. Sem condenação em custas e 
honorários advocatícios. Decorrido o trânsito em julgado ou renunciado o prazo recursal e feitas as comunicações de estilo, 
arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 
 
Execução Fiscal Nº 0001304-08.2021.8.27.2706/TO 
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
RÉU: MARIO ANTONIO SOUSA DE BRITO 
Ante o exposto INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, com fulcro no art. 330, inciso III, do CPC. Em consequência, EXTINGO o 
processo, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso I, do mesmo diploma. Sem condenação em custas e 
honorários advocatícios. Decorrido o trânsito em julgado ou renunciado o prazo recursal e feitas as comunicações de estilo, 
arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 
 
Execução Fiscal Nº 0001620-21.2021.8.27.2706/TO 
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
RÉU: JOSE MANOEL SANCHES DA CRUZ RIBEIRO 
Sentença : “Ante o exposto INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, com fulcro no art. 330, inciso III, do CPC. Em consequência, 
EXTINGO o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso I, do mesmo diploma. Sem condenação em 
custas e honorários advocatícios. Decorrido o trânsito em julgado ou renunciado o prazo recursal e feitas as comunicações de 
estilo, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Publique-se. Registre-se. Intime-se.” 
Execução Fiscal Nº 0001540-57.2021.8.27.2706/TO 
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
RÉU: JOAO PEREIRA FILHO 
Sentença : “Ante o exposto INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, com fulcro no art. 330, inciso III, do CPC. Em consequência, 
EXTINGO o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso I, do mesmo diploma. Sem condenação em 
custas e honorários advocatícios. Decorrido o trânsito em julgado ou renunciado o prazo recursal e feitas as comunicações de 
estilo, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Publique-se. Registre-se. Intime-se.” 
Execução Fiscal Nº 0001604-67.2021.8.27.2706/TO 
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
RÉU: JOSE DE OLIVEIRA CASTRO 
Sentença : “Ante o exposto INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, com fulcro no art. 330, inciso III, do CPC. Em consequência, 
EXTINGO o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso I, do mesmo diploma. Sem condenação em 
custas e honorários advocatícios. Decorrido o trânsito em julgado ou renunciado o prazo recursal e feitas as comunicações de 
estilo, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Publique-se. Registre-se. Intime-se.” 
Execução Fiscal Nº 0001538-87.2021.8.27.2706/TO 
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
RÉU: TEREZINHA GUIMARAES COSTA 
Sentença : “Ante o exposto INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, com fulcro no art. 330, inciso III, do CPC. Em consequência, 
EXTINGO o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso I, do mesmo diploma. Sem condenação em 
custas e honorários advocatícios. Decorrido o trânsito em julgado ou renunciado o prazo recursal e feitas as comunicações de 
estilo, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Publique-se. Registre-se. Intime-se.” 
Execução Fiscal Nº 0001592-53.2021.8.27.2706/TO 
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
RÉU: JOSE ALMEIDA CARREIRO DE SOUSA (Espólio) 
Sentença : “Ante o exposto INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, com fulcro no art. 330, inciso III, do CPC. Em consequência, 
EXTINGO o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso I, do mesmo diploma. Sem condenação em 
custas e honorários advocatícios. Decorrido o trânsito em julgado ou renunciado o prazo recursal e feitas as comunicações de 
estilo, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Publique-se. Registre-se. Intime-se.” 
Execução Fiscal Nº 0001528-43.2021.8.27.2706/TO 
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
RÉU: RAYLLANY DIAS DE ALMEIDA CARVALHO 
Sentença : “Ante o exposto INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, com fulcro no art. 330, inciso III, do CPC. Em consequência, 
EXTINGO o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso I, do mesmo diploma. Sem condenação em 
custas e honorários advocatícios. Decorrido o trânsito em julgado ou renunciado o prazo recursal e feitas as comunicações de 
estilo, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Publique-se. Registre-se. Intime-se.” 
Execução Fiscal Nº 0001572-62.2021.8.27.2706/TO 
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
RÉU: EUDOXIO CORREA DA SILVA (Espólio) 
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Sentença : “Ante o exposto INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, com fulcro no art. 330, inciso III, do CPC. Em consequência, 
EXTINGO o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso I, do mesmo diploma. Sem condenação em 
custas e honorários advocatícios. Decorrido o trânsito em julgado ou renunciado o prazo recursal e feitas as comunicações de 
estilo, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Publique-se. Registre-se. Intime-se.” 
Execução Fiscal Nº 0001406-30.2021.8.27.2706/TO 
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
RÉU: TATIANY FERREIRA MARINHO 
Sentença : “Ante o exposto INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, com fulcro no art. 330, inciso III, do CPC. Em consequência, 
EXTINGO o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso I, do mesmo diploma. Sem condenação em 
custas e honorários advocatícios. Decorrido o trânsito em julgado ou renunciado o prazo recursal e feitas as comunicações de 
estilo, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Publique-se. Registre-se. Intime-se.” 
Execução Fiscal Nº 0001568-25.2021.8.27.2706/TO 
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
RÉU: LUIZ GONZAGA FERREIRA 
Sentença : “Ante o exposto INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, com fulcro no art. 330, inciso III, do CPC. Em consequência, 
EXTINGO o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso I, do mesmo diploma. Sem condenação em 
custas e honorários advocatícios. Decorrido o trânsito em julgado ou renunciado o prazo recursal e feitas as comunicações de 
estilo, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Publique-se. Registre-se. Intime-se.” 
Execução Fiscal Nº 0001630-65.2021.8.27.2706/TO 
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
RÉU: EUZIOMAR DE SOUSA FREITAS 
Sentença : “Ante o exposto INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, com fulcro no art. 330, inciso III, do CPC. Em consequência, 
EXTINGO o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso I, do mesmo diploma. Sem condenação em 
custas e honorários advocatícios. Decorrido o trânsito em julgado ou renunciado o prazo recursal e feitas as comunicações de 
estilo, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Publique-se. Registre-se. Intime-se.” 
Execução Fiscal Nº 0001547-49.2021.8.27.2706/TO 
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
RÉU: JONIVAL DA SILVA RODRIGUES 
Sentença : “Ante o exposto INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, com fulcro no art. 330, inciso III, do CPC. Em consequência, 
EXTINGO o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso I, do mesmo diploma. Sem condenação em 
custas e honorários advocatícios. Decorrido o trânsito em julgado ou renunciado o prazo recursal e feitas as comunicações de 
estilo, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Publique-se. Registre-se. Intime-se.” 
Execução Fiscal Nº 0001626-28.2021.8.27.2706/TO 
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
RÉU: JOSE PEDRO DA SILVA 
Sentença : “Ante o exposto INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, com fulcro no art. 330, inciso III, do CPC. Em consequência, 
EXTINGO o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso I, do mesmo diploma. Sem condenação em 
custas e honorários advocatícios. Decorrido o trânsito em julgado ou renunciado o prazo recursal e feitas as comunicações de 
estilo, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Publique-se. Registre-se. Intime-se.” 
Execução Fiscal Nº 0001544-94.2021.8.27.2706/TO 
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
RÉU: JOÃO RAIMUNDO ALVES DE SOUSA 
Sentença : “Ante o exposto INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, com fulcro no art. 330, inciso III, do CPC. Em consequência, 
EXTINGO o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso I, do mesmo diploma. Sem condenação em 
custas e honorários advocatícios. Decorrido o trânsito em julgado ou renunciado o prazo recursal e feitas as comunicações de 
estilo, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Publique-se. Registre-se. Intime-se.” 
Execução Fiscal Nº 0001394-16.2021.8.27.2706/TO 
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
RÉU: JOAO PEREIRA FILHO 
Sentença : “Ante o exposto INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, com fulcro no art. 330, inciso III, do CPC. Em consequência, 
EXTINGO o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso I, do mesmo diploma. Sem condenação em 
custas e honorários advocatícios. Decorrido o trânsito em julgado ou renunciado o prazo recursal e feitas as comunicações de 
estilo, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Publique-se. Registre-se. Intime-se.” 
Execução Fiscal Nº 0001615-96.2021.8.27.2706/TO 
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
RÉU: JOSÉ LIDIO PEREIRA DA MATA 
Sentença : “Ante o exposto INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, com fulcro no art. 330, inciso III, do CPC. Em consequência, 
EXTINGO o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso I, do mesmo diploma. Sem condenação em 
custas e honorários advocatícios. Decorrido o trânsito em julgado ou renunciado o prazo recursal e feitas as comunicações de 
estilo, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Publique-se. Registre-se. Intime-se.” 
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Execução Fiscal Nº 0001427-06.2021.8.27.2706/TO 
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
RÉU: TAYNE DE OLIVEIRA 
Ante o exposto INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, com fulcro no art. 330, inciso III, do CPC. Em consequência, EXTINGO o 
processo, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso I, do mesmo diploma. Sem condenação em custas e 
honorários advocatícios. Decorrido o trânsito em julgado ou renunciado o prazo recursal e feitas as comunicações de estilo, 
arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 
Execução Fiscal Nº 0001439-20.2021.8.27.2706/TO 
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
RÉU: MARIA NAZARE DE MOURA 
Ante o exposto INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, com fulcro no art. 330, inciso III, do CPC. Em consequência, EXTINGO o 
processo, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso I, do mesmo diploma. Sem condenação em custas e 
honorários advocatícios. Decorrido o trânsito em julgado ou renunciado o prazo recursal e feitas as comunicações de estilo, 
arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 
Execução Fiscal Nº 0001441-87.2021.8.27.2706/TO 
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
RÉU: OZIEL BARBOSA DOS SANTOS 
Ante o exposto INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, com fulcro no art. 330, inciso III, do CPC. Em consequência, EXTINGO o 
processo, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso I, do mesmo diploma. Sem condenação em custas e 
honorários advocatícios. Decorrido o trânsito em julgado ou renunciado o prazo recursal e feitas as comunicações de estilo, 
arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 
Execução Fiscal Nº 0001300-68.2021.8.27.2706/TO 
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
RÉU: MARINES SOARES LIMA 
Ante o exposto INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, com fulcro no art. 330, inciso III, do CPC. Em consequência, EXTINGO o 
processo, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso I, do mesmo diploma. Sem condenação em custas e 
honorários advocatícios. Decorrido o trânsito em julgado ou renunciado o prazo recursal e feitas as comunicações de estilo, 
arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 
Execução Fiscal Nº 0001426-21.2021.8.27.2706/TO 
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
RÉU: MARIA LEONORA ALVES DE CARVALHO 
Ante o exposto INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, com fulcro no art. 330, inciso III, do CPC. Em consequência, EXTINGO o 
processo, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso I, do mesmo diploma. Sem condenação em custas e 
honorários advocatícios. Decorrido o trânsito em julgado ou renunciado o prazo recursal e feitas as comunicações de estilo, 
arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 
Execução Fiscal Nº 0001234-88.2021.8.27.2706/TO 
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
RÉU: EMILIA OLIVEIRA DA SILVA (Espólio) 
Ante o exposto INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, com fulcro no art. 330, inciso III, do CPC. Em consequência, EXTINGO o 
processo, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso I, do mesmo diploma. Sem condenação em custas e 
honorários advocatícios. Decorrido o trânsito em julgado ou renunciado o prazo recursal e feitas as comunicações de estilo, 
arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 
Execução Fiscal Nº 0001425-36.2021.8.27.2706/TO 
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
RÉU: NUBIA COSTA 
Ante o exposto INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, com fulcro no art. 330, inciso III, do CPC. Em consequência, EXTINGO o 
processo, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso I, do mesmo diploma. Sem condenação em custas e 
honorários advocatícios. Decorrido o trânsito em julgado ou renunciado o prazo recursal e feitas as comunicações de estilo, 
arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 
Execução Fiscal Nº 0001227-96.2021.8.27.2706/TO 
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
RÉU: CANDIDO MONTEIRO DA SILVA 
Ante o exposto INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, com fulcro no art. 330, inciso III, do CPC. Em consequência, EXTINGO o 
processo, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso I, do mesmo diploma. Sem condenação em custas e 
honorários advocatícios. Decorrido o trânsito em julgado ou renunciado o prazo recursal e feitas as comunicações de estilo, 
arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 
Execução Fiscal Nº 0001421-96.2021.8.27.2706/TO 
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
RÉU: NILTON GALDINO DA SILVA 
Ante o exposto INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, com fulcro no art. 330, inciso III, do CPC. Em consequência, EXTINGO o 
processo, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso I, do mesmo diploma. Sem condenação em custas e 
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honorários advocatícios. Decorrido o trânsito em julgado ou renunciado o prazo recursal e feitas as comunicações de estilo, 
arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 
 

Vara especializada no combate à violência contra a mulher 

Editais de intimações com prazo de 20 dias 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO: 20 DIAS 
Classe da ação: Relaxamento de Prisão 
Nº dos Autos: 0022335-84.2021.8.27.2706 
Acusado: Luan Keuvi Pereira da Silva 
 Vítimas: P.H.P.C. e K.R.P.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 ficam INTIMADOS: P.H.P.C. e K.R.P.S. ambos menores, 
representados por sua genitora, Reisimar Soares Paiva, brasileira, em união estavel, com CPF de nº 028.285.273-52, 
nascida em 05/01/1985, filha de Maria das Graças Soares, atualmente em local incerto ou não sabido,  da 
decisão/sentença proferida nos autos em epígrafe, cujo dispositivo segue transcrito: " Considerando que as vítimas não 
mantiveram seus endereços atualizados e que se trata apenas da comunicação da soltura do requerente, sem nenhum reflexo 
na persecução penal em apenso, entendo razoável, para fins de racionalização dos trabalhos e dos escassos recursos humanos 
existentes neste juízo, que as vítimas sejam notificadas por edital com prazo de 20 dias, vez que estão em local incerto e não 
sabido.". 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, 10 de novembro de 2021. Eu,  Albertino Coelho Neto, estagiario, lavrei e subscrevi. 
 

ARAGUATINS 
1ª escrivania criminal 

Editais de intimações com prazo de 15 dias 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS 
Ação Penal nº 0000532-13.2019.8.27.2707, Chave nº 495629444719, Denunciado: WEMERSON BANDEIRA DE MIRANDA e 
ADELMAR VIEIRA DOS SANTOS MACIEL, A Doutora Nely Alves da Cruz, Juíza de Direito da Vara Criminal da Comarca de 
Araguatins, Estado do Tocantins, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a todos os que o presente edital com prazo de quinze (15) 
dias virem, ou dele tiver conhecimento, que neste Juízo corre em seus trâmites legais, a Ação Penal supra, que a Justiça Pública 
move contra o denunciado: ADELMAR VIEIRA DOS SANTOS MACIEL, brasileiro, solteiro, desocupado, natural de Buriti do 
Tocantins/TO, nascido aos 27/07/1987, filho de Adelson Pereira Maciel e Evani Vieira dos Santos, inscrito no CPF n°. 
024.575.001-09, residente e domiciliado na Travessa José de Assis, n° 475, esquina com a rua São Paulo, Centro, Buriti do 
Tocantins/TO; atualmente em lugar incerto e não sabido, incurso nas sanções do artigo 155, § 1º e § 4°, incisos I e IV, do Código 
Penal Brasileiro, e art. 244-B da Lei 8.069/90, observando-se o disposto no artigo 69 do CP, fica intimado pelo presente, para no 
prazo de 10(dez) dias constituir novo advogado ou comparecer em cartório e firmar declaração que não tem condições de 
custear os honorários advocatícios. Ficando advertido que, transcorrido o prazo assinalado, sem indicação de defensor, será 
nomeado a Defensoria Pública, para patrocinar a defesa. Para conhecimento de todos será publicado o presente edital no Diário 
da Justiça e no Placar do Fórum, local de costume. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguatins, Estado do 
Tocantins, novembro de 2021 (16/11/2021). Eu, (Gilvânia Maria Ferreira Rozal), Técnica Judiciária, lavrei o presente. Dra. Nely 
Alves da Cruz, Juíza de Direito. 
 

Editais de citações com prazo de 30 dias 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Ação Penal nº 5000259-27.2011.8.27.2707 Denunciado: ANTONIO PEREIRA DA SILVA A Doutora Nely Alves da Cruz, Juíza de 
Direito da Vara Criminal da Comarca de Araguatins, Estado do Tocantins, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a todos os que o 
presente edital com prazo de quinze (15) dias virem, ou dele tiver conhecimento, que neste Juízo corre em seus trâmites legais, 
a Ação Penal supra, que a Justiça Pública move contra o denunciado: ANTONIO PEREIRA DA SILVA, Vulgo “Ronilson 
Cabeção”, brasileiro, união estável, lavrador, nascido aos 30/08/1988, natural de Sampaio-TO, filho de José Martins da Silva e 
Terezinha Pereira da Silva, residente na Avenida Brasil, Sn, centro, Buriti; atualmente em lugar incerto e não sabido, incurso nas 
sanções do art. 129 § 9º e 147  do Código Penal Brasileiro, fica intimado para audiência de Interrogatório, designada para o dia 
30/11/2021, às 13:00 horas, no Fórum de Araguatins-TO, A AUDIÊNCIA SERÁ REALIZADA POR MEIO DE  
VIDEOCONFERÊNCIA. Para conhecimento de todos será publicado o presente edital no Diário da Justiça e no Placar do Fórum, 
local de costume. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguatins, Estado do Tocantins, aos vinte e seis dias mês de 
outubro do ano de dois mil e vinte e um (26/10/2021). Eu, (Gilvânia Maria Ferreira Rozal), Técnica Judiciária, lavrei o presente. 
Dra. Nely Alves da Cruz, Juíza de Direito. 
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Vara de família e sucessões 

Editais de publicações de sentenças de interdição 
EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO. 
Autos nº 0003907-85.2020.827.2707  Processo Eletrônico - 3ª Publicação 
Ação: Interdição 
Requerente: KATIANE MILHOMEM CARNEIRO DA SILVA 
Interditada: ANDREZA MILHOMEM DE PAULA 
Sentença: (...) Diante do exposto e por tudo que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido para declarar 
a requerida ANDREZA MILHOMEM DE PAULA incapaz de exercer pessoalmente os atos da vida civil, na forma do art. 1.767, I, 
do Código Civil e art. 754 do Código de processo Civil. A interdição ora decretada preserva, no entanto, os direitos da curatelada, 
previstos no art. 85, § 1º, da Lei nº 13.146/2015. Nomeio a requerente KATIANE MILHOMEM CARNEIRO DA SILVA como 
curadora da interditada para todos os atos da vida civil, dado o estado de desenvolvimento mental do interditando, nos termos do 
art. 755, I, do Código de Processo Civil, mediante compromisso, lavrando-se o competente termo nos autos. Por 
conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do Código de 
Processo Civil. Dispenso o(a) curador(a) ora nomeado(a) de prestar caução ou especialização em hipoteca legal, em garantia, 
sem bens identificáveis do(a) interditado(a), nos termos dos arts. 1.745, parágrafo único, do Código Civil. Também não há 
porque prestar contas da gestão dos bens e/ou direitos do(a) curatelado(a), ressalvadas as determinações judiciais, sob risco de 
ser destituída e responder pela desídia, na forma dos arts. 1.755, 1.762 e 1.774 do citado codex substantivo civil. Anoto que a 
alienação de quaisquer bens pertencentes ao curatelado requer prévia autorização judicial. Inscreva-se a presente Sentença nos 
assentamentos do Registro de Pessoas Naturais e providenciem-se as publicações pertinentes, nos termos do artigo 9º do 
Código Civil e artigo 755, § 3º do Código de Processo Civil. Custas nos termos da lei, com a ressalva do artigo 98, § 3º, do 
Código de Processo Civil, caso as partes sejam beneficiárias da gratuidade da Justiça. Publicada e registrada eletronicamente. 
Intimem-se. Cumpridas as formalidades legais, arquivem-se com as baixas normativas. Araguatins/TO, 09 de julho de 2021. Dr. 
José Carlos Tajra Reis Júnior - Juiz de Direito Titular da Vara Cível desta Comarca de Araguatins – TO. 
 
EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO. 
Autos nº 0003663-59.2020.827.2707  Processo Eletrônico - 3ª Publicação 
Ação: Interdição 
Requerente: GERALDA RIBEIRO DE REZENDE 
Interditada: ADÃO ROBERTO DE REZENDE 
Sentença: (...) Diante do exposto e por tudo que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido para declarar 
o requerido ADÃO ROBERTO DE REZENDE incapaz de exercer pessoalmente os atos da vida civil, na forma do art. 1.767, I, do 
Código Civil e art. 754 do Código de processo Civil. A interdição ora decretada preserva, no entanto, os direitos da curatelada, 
previstos no art. 85, § 1º, da Lei nº 13.146/2015. Nomeio a requerente GERALDA RIBEIRO DE REZENDE como curadora da 
interditada para todos os atos da vida civil, dado o estado de desenvolvimento mental do interditando, nos termos do art. 755, I, 
do Código de Processo Civil, mediante compromisso, lavrando-se o competente termo nos autos. Por conseguinte, JULGO 
EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil. Dispenso 
o(a) curador(a) ora nomeado(a) de prestar caução ou especialização em hipoteca legal, em garantia, sem bens identificáveis 
do(a) interditado(a), nos termos dos arts. 1.745, parágrafo único, do Código Civil. Também não há porque prestar contas da 
gestão dos bens e/ou direitos do(a) curatelado(a), ressalvadas as determinações judiciais, sob risco de ser destituída e 
responder pela desídia, na forma dos arts. 1.755, 1.762 e 1.774 do citado codex substantivo civil. Anoto que a alienação de 
quaisquer bens pertencentes ao curatelado requer prévia autorização judicial. Inscreva-se a presente Sentença nos 
assentamentos do Registro de Pessoas Naturais e providenciem-se as publicações pertinentes, nos termos do artigo 9º do 
Código Civil e artigo 755, § 3º do Código de Processo Civil. Custas nos termos da lei, com a ressalva do artigo 98, § 3º, do 
Código de Processo Civil, caso as partes sejam beneficiárias da gratuidade da Justiça. Publicada e registrada eletronicamente. 
Intimem-se. Cumpridas as formalidades legais, arquivem-se com as baixas normativas. Araguatins/TO, 09 de julho de 2021. Dr. 
José Carlos Tajra Reis Júnior - Juiz de Direito Titular da Vara Cível desta Comarca de Araguatins – TO. 
 
EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO. 
Autos nº 0002883-22.2020.827.2707 Processo Eletrônico -2ª Publicação 
Ação: Interdição 
Requerente: CREUSA AIRES MOREIRA 
Interditada: MARIA DE LOURDES AIRES DA SILVA 
Sentença: (...) Diante do exposto e por tudo que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido para declarar o(a) 
requerido(a) MARIA DE LOURDES AIRES DA SILVA incapaz de exercer pessoalmente os atos da vida civil, na forma do art. 
1.767, I, do Código Civil e art. 754 do Código de processo Civil. A interdição ora decretada preserva, no entanto, os direitos do 
(a) curatelado (a), previstos no art. 85, § 1º, da Lei nº 13.146/2015. Nomeio o (a) requerente CREUSA AIRES DA SILVA como 
curador(a) do(a) interditado(a) para todos os atos da vida civil, dado o estado de desenvolvimento mental do interditando, nos 
termos do art. 755, I, do Código de Processo Civil, mediante compromisso, lavrando-se o competente termo nos autos. Por 
conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do Código de 
Processo Civil. Dispenso o(a) curador(a) ora nomeado(a) de prestar caução ou especialização em hipoteca legal, em garantia, 



ANO XXXIII-DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 5081 PALMAS-TO, QUARTA-FEIRA, 17 DE NOVEMBRO DE 2021 13 

 

 
 

sem bens identificáveis do(a) interditado(a), nos termos dos arts. 1.745, parágrafo único, do Código Civil. Também não há porque 
prestar contas da gestão dos bens e/ou direitos do(a) curatelado(a), ressalvadas as determinações judiciais, sob risco de ser 
destituída e responder pela desídia, na forma dos arts. 1.755, 1.762 e 1.774 do citado codex substantivo civil. Anoto que a 
alienação de quaisquer bens pertencentes ao curatelado requer prévia autorização judicial. Inscreva-se a presente Sentença nos 
assentamentos do Registro de Pessoas Naturais e providenciem-se as publicações pertinentes, nos termos do artigo 9º do 
Código Civil e artigo 755, § 3º do Código de Processo Civil. Custas nos termos da lei, com a ressalva do artigo 98, § 3º, do 
Código de Processo Civil, caso as partes sejam beneficiárias da gratuidade da Justiça. Publicada e registrada eletronicamente. 
Intimem-se. Cumpridas as formalidades legais, arquivem-se com as baixas normativas. Araguatins/TO, 25 de agosto de 2021. Dr. 
José Carlos Tajra Reis Júnior - Juiz de Direito Titular da Vara Cível desta Comarca de Araguatins – TO. 
 
EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO. 
Autos nº 0002229-69.2019.827.2707 Processo Eletrônico - 2ª Publicação 
Ação: Interdição 
Requerente: MARIA DA LUZ FARIAS 
Interditada: MARIA DALVA FARIAS 
Sentença: (...) Diante do exposto e por tudo que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido para declarar o(a) 
requerido(a) MARIA DALVA FARIAS incapaz de exercer pessoalmente os atos da vida civil, na forma do art. 1.767, I, do Código 
Civil e art. 754 do Código de processo Civil. A interdição ora decretada preserva, no entanto, os direitos do (a) curatelado (a), 
previstos no art. 85, § 1º, da Lei nº 13.146/2015. Nomeio o(a) requerente MARIA DA LUZ FARIAS como curador(a) do(a) 
interditado(a) para todos os atos da vida civil, dado o estado de desenvolvimento mental do interditando, nos termos do art. 755, 
I, do Código de Processo Civil, mediante compromisso, lavrando-se o competente termo nos autos.Por conseguinte, JULGO 
EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil. Dispenso 
o(a) curador(a) ora nomeado(a) de prestar caução ou especialização em hipoteca legal, em garantia, sem bens identificáveis 
do(a) interditado(a), nos termos dos arts. 1.745, parágrafo único, do Código Civil. Também não há porque prestar contas da 
gestão dos bens e/ou direitos do(a) curatelado(a), ressalvadas as determinações judiciais, sob risco de ser destituída e 
responder pela desídia, na forma dos arts. 1.755, 1.762 e 1.774 do citado codex substantivo civil. Anoto que a alienação de 
quaisquer bens pertencentes ao curatelado requer prévia autorização judicial. Inscreva-se a presente Sentença nos 
assentamentos do Registro de Pessoas Naturais e providenciem-se as publicações pertinentes, nos termos do artigo 9º do 
Código Civil e artigo 755, § 3º do Código de Processo Civil. Custas nos termos da lei, com a ressalva do artigo 98, § 3º, do 
Código de Processo Civil, caso as partes sejam beneficiárias da gratuidade da Justiça. Publicada e registrada eletronicamente. 
Intimem-se. Cumpridas as formalidades legais, arquivem-se com as baixas normativas. Araguatins/TO, 03 de agosto de 2021. 
Dr. José Carlos Tajra Reis Júnior - Juiz de Direito Titular da Vara Cível desta Comarca de Araguatins – TO. 
 
EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO. 
Autos nº 0006011-50.2020.827.2707  Processo Eletrônico - 3ª Publicação 
Ação: Interdição 
Requerente: LUCILANE FERREIRA DE QUEIROZ 
Interditada: MARIA FERREIRA DE SOUZA QUEIROZ 
Sentença: (...) Diante do exposto e por tudo que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido para declarar 
a requerida MARIA FERREIRA DE SOUZA QUEIROZ incapaz de exercer pessoalmente os atos da vida civil, na forma do art. 
1.767, I, do Código Civil e art. 754 do Código de processo Civil. A interdição ora decretada preserva, no entanto, os direitos da 
curatelada, previstos no art. 85, § 1º, da Lei nº 13.146/2015. Nomeio a requerente LUCILANE FERREIRA DE QUEIROZ como 
curadora da interditada para todos os atos da vida civil, dado o estado de desenvolvimento mental do interditando, nos termos do 
art. 755, I, do Código de Processo Civil, mediante compromisso, lavrando-se o competente termo nos autos. Por 
conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do Código de 
Processo Civil. Dispenso o(a) curador(a) ora nomeado(a) de prestar caução ou especialização em hipoteca legal, em garantia, 
sem bens identificáveis do(a) interditado(a), nos termos dos arts. 1.745, parágrafo único, do Código Civil. Também não há 
porque prestar contas da gestão dos bens e/ou direitos do(a) curatelado(a), ressalvadas as determinações judiciais, sob risco de 
ser destituída e responder pela desídia, na forma dos arts. 1.755, 1.762 e 1.774 do citado codex substantivo civil. Anoto que a 
alienação de quaisquer bens pertencentes ao curatelado requer prévia autorização judicial. Inscreva-se a presente Sentença nos 
assentamentos do Registro de Pessoas Naturais e providenciem-se as publicações pertinentes, nos termos do artigo 9º do 
Código Civil e artigo 755, § 3º do Código de Processo Civil. Custas nos termos da lei, com a ressalva do artigo 98, § 3º, do 
Código de Processo Civil, caso as partes sejam beneficiárias da gratuidade da Justiça. Publicada e registrada eletronicamente. 
Intimem-se. Cumpridas as formalidades legais, arquivem-se com as baixas normativas. Araguatins/TO, 09 de julho de 2021. Dr. 
José Carlos Tajra Reis Júnior - Juiz de Direito Titular da Vara Cível desta Comarca de Araguatins – TO. 
 
EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO. 
Autos nº 0006264-38.2020.827.2707  Processo Eletrônico - 2ª Publicação 
Ação: Interdição 
Requerente: MARIA APARECIDA PEREIRA DOS REIS 
Interditada:  JOANA MARIA DOS REIS 
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Sentença: (...) Diante do exposto e por tudo que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido para declarar o(a) 
requerido(a) JOANA MARIA DOS REIS incapaz de exercer pessoalmente os atos da vida civil, na forma do art. 1.767, I, do 
Código Civil e art. 754 do Código de processo Civil.A interdição ora decretada preserva, no entanto, os direitos do (a) curatelado 
(a), previstos no art. 85, § 1º, da Lei nº 13.146/2015.Nomeio o(a) requerente MARIA APARECIDA PEREIRA DOS REIS como 
curador(a) do(a) interditado(a) para todos os atos da vida civil, dado o estado de desenvolvimento mental do interditando, nos 
termos do art. 755, I, do Código de Processo Civil, mediante compromisso, lavrando-se o competente termo nos autos.Por 
conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do Código de 
Processo Civil.Dispenso o(a) curador(a) ora nomeado(a) de prestar caução ou especialização em hipoteca legal, em garantia, 
sem bens identificáveis do(a) interditado(a), nos termos dos arts. 1.745, parágrafo único, do Código Civil. Também não há 
porque prestar contas da gestão dos bens e/ou direitos do(a) curatelado(a), ressalvadas as determinações judiciais, sob risco de 
ser destituída e responder pela desídia, na forma dos arts. 1.755, 1.762 e 1.774 do citado codex substantivo civil.Anoto que a 
alienação de quaisquer bens pertencentes ao curatelado requer prévia autorização judicial. Inscreva-se a presente Sentença nos 
assentamentos do Registro de Pessoas Naturais e providenciem-se as publicações pertinentes, nos termos do artigo 9º do 
Código Civil e artigo 755, § 3º do Código de Processo Civil. Custas nos termos da lei, com a ressalva do artigo 98, § 3º, do 
Código de Processo Civil, caso as partes sejam beneficiárias da gratuidade da Justiça. Publicada e registrada eletronicamente. 
Intimem-se. Cumpridas as formalidades legais, arquivem-se com as baixas normativas. Nada mais, ordenou o MM. Juiz que se 
encerrasse este termo. Araguatins/TO, 09 de julho de 2021. Dr. José Carlos Tajra Reis Júnior - Juiz de Direito Titular da Vara 
Cível desta Comarca de Araguatins – TO. 
 

COLINAS 
1ª vara criminal 

Editais de intimações com prazo de 30 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 30 (QUINZE) DIAS 
0003448-70.2017.827.2713– AÇÃO PENAL O DOUTOR JOSÉ CARLOS FERRERIA MACHADO, MERITÍSSIMO JUIZ 
SUBSTITUTO RESPONDENDO PELA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE COLINAS DO TOCANTINS, ESTADO DO 
TOCANTINS, NA FORMA DA LEI, ETC. FAZ SABER a todos quanto o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, que 
por meio deste edital de Intimação fica o acusado, JOAO ERNANDES ABREU AMORINHO, brasileiro, solteiro, vendedor, 
natural de Colinas do Tocantins-TO, nascido em 08/11/01981, filho de Cícero Alves Amorinho e de Maria Eunice Abreu 
Amorinho, RG n° 1.100.555 SSP/TO e CPF n°040.205.131-98, residente na Rua Treze, n. 422, Setor Santo Antonio, na cidade 
de Colinas do Tocantins-TO., o qual se encontra atualmente em local incerto ou não sabido, intimado para, tomar 
conhecimento da r. decisão do evento 84, segue cópia da parte dispositiva: Por tal motivo, deverá ser dado início ao 
cumprimento da pena que lhe foi imposta, no, mediante o cumprimento das condições abaixo elencadas. PRESTAÇÃO 
PECUNIÁRIA, devendo o apenado arcar com o pagamento do valor de R$ 2.000,00 (Dois mil reais), sendo que este valor deverá 
ser depositado na Conta Judicial: Agencia n. 1116, Operação n. 040, conta n. 01501864-7, junto a Caixa Econômica Federal de 
Colinas do Tocantins, o qual será posteriormente destinado a Programas Sociais. Por fim, deverá ser juntado aos autos o 
respectivo comprovante. O reeducando fica advertido de que o descumprimento da(s) condição(ões) acima, bem como a prática 
de nova infração penal, importará na regressão para o regime mais rigoroso, a ser cumprido em unidade prisional específico 
adequada ao cumprimento do atual regime. Determino ainda ao Sr. Oficial de Justiça que no momento do cumprimento da 
presente decisão esclareça ao sentenciado o teor das condições aqui impostas, bem como a sanção em caso de 
descumprimento. Esta decisão vale de mandado judicial e ciência da(s) condição(ões) fixada(s). Colinas do Tocantins/To, 12 de 
março de 2021. José Carlos Ferreira Machado – Juiz de Direito. Para conhecimento de todos é passado o Presente Edital, 
ficando a 2ª via afixada no “Placar” do Fórum da Comarca de Colinas do Tocantins, Estado do Tocantins e a 3ª via publicada no 
Diário da Justiça. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca do Tocantins, Estado do Tocantins, aos 17 de novembro de 2021. 
Eu, ____ (Keliane Almeida), Técnico Judiciário, Mat. 249830, da Vara Criminal, lavrei e subscrevi. JOSÉ CARLOS FERREIRA 
MACHADO - Juiz Substituto Respondendo pela Vara Criminal. 
 

Editais de citações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO: 15 (QUINZE) DIAS 
Ação Penal - Procedimento Sumário Nº 0007115-93.2019.8.27.2713 AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO RÉU: DIEGO FERREIRA 
SANTOS 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 DIEGO FERREIRA SANTOS, brasileiro, solteiro, natural de Montes Claros-GO, nascido em 
10/11/1992, filho de Vanilda Ferreira dos Santos, CPF nº 044.807.111-80, nos autos de ação penal nº 0007115-
93.2019.8.27.2713, 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 
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cidade e Comarca de Colinas do Tocantins, Estado do Tocantins, aos 16 de novembro 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 0004264-13.2021.8.27.2713 AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO RÉU: LUCAS FEITOSA 
DOS SANTOS 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 LUCAS FEITOSA DOS SANTOS, brasileiro, solteiro, nascido aos 02/12/1975, inscrito no CPF nº 
010.651.021-51, com RG nº 387517, filho de Tereza Feitosa dos santos, Natural de Colinas do Tocantins/TO, nos autos de ação 
penal nº 0004264-13.2021.8.27.2713, 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 16 de Novembro 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 0003437-02.2021.8.27.2713 AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO RÉU: RAIMUNDO 
FERREIRA BEZERRA 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 RAIMUNDO FERREIRA BEZERRA, brasileiro, união estável, vaqueiro, nascido aos 
26/10/1970, Natural de Goiatins - TO, inscrito com CPF: 015.739.241-48, filho de Leusina Ferreira Bezerra, nos autos de ação 
penal nº 0003437-02.2021.8.27.2713, 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 16 de Novembro 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 0000055-35.2020.8.27.2713 AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO RÉU: TIAGO DA SILVA 
CASTRO EDITAL Nº 4104483 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 TIAGO DA SILVA CASTRO, brasileiro, nascido em 20/07/1990, filho 
de Maria Barbosa da Silva Castro, CPF nº 031.762.021-56, nos autos de ação penal nº 0000055-35.2020.8.27.2713, 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 16 de Novembro de 2021. Eu,(Lorena S. Borges Amaral), servidora de cartório, lavrei e 
subscrevi. 
 

2ª vara cível 

Boletins de expediente 
BOLETIM DE EXPEDIENTE Nº 0059/2021 
1. AUTOS nº. 0003649-91.2019.8.27.2713 
AÇÃO: EXECUÇÃO FISCAL 
EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE COLINAS DO TOCANTINS 
EXECUTADO: ADEUVALDO SOUZA DA LUZ 
INTIMAÇÃO/SENTENÇA: “Assim sendo, JULGO EXTINTA a execução, com fulcro no artigo 924, inciso II e 925 do Código de 
Processo Civil. Eventuais custas finais a cargo da parte executada. Honorários adimplidos. Recolha-se eventual mandado de 
penhora e avaliação expedido, bem como providencie-se a baixa de restrições judiciais eventualmente determinadas. COM O 
TRÂNSITO EM JULGADO, havendo custas e/ou taxa judiciária remanescentes, ressalvados os casos de gratuidade da Justiça, 
proceda a Escrivania tal como determinado no Provimento n°. 09/2019/CGJUS/TO, independentemente de novo despacho 
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judicial. Em seguida, arquivem-se com as cautelas de praxe.  PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. 
 Colinas do Tocantins, data do protocolo eletrônico. . (ass) Marcelo Laurito Paro-Juiz de Direito.” 
 
BOLETIM DE EXPEDIENTE Nº 0060/2021 
1. AUTOS nº. 0005034-74.2019.8.27.2713 
AÇÃO: EXECUÇÃO FISCAL 
EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE COLINAS DO TOCANTINS 
EXECUTADO: ROSIVÂNIA DE SOUSA PEREIRA SILVA 
INTIMAÇÃO/SENTENÇA: “Assim sendo, JULGO EXTINTA a execução, com fulcro no artigo 924, inciso II e 925 do Código de 
Processo Civil. Eventuais custas finais a cargo da parte executada. Honorários adimplidos. Recolha-se eventual mandado de 
penhora e avaliação expedido, bem como providencie-se a baixa de restrições judiciais eventualmente determinadas. COM O 
TRÂNSITO EM JULGADO, havendo custas e/ou taxa judiciária remanescentes, ressalvados os casos de gratuidade da Justiça, 
proceda a Escrivania tal como determinado no Provimento n°. 09/2019/CGJUS/TO, independentemente de novo despacho 
judicial. Em seguida, arquivem-se com as cautelas de praxe.  PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. 
 Colinas do Tocantins, data do protocolo eletrônico. (ass) Marcelo Laurito Paro-Juiz de Direito.” 
 
BOLETIM DE EXPEDIENTE Nº 0061/2021 
1. AUTOS nº. 0005671-25.2019.8.27.2713 
AÇÃO: USUCAPIÃO 
EXEQUENTE: BEIJAMIRA BORGES DA FONSECA SILVA 
EXECUTADO: PAULO DA SILVA RIBEIRO 
EXECUTADO: PAULO DA SILVA RIBEIRO 
INTIMAÇÃO/SENTENÇA: “Ex positis: a) com fundamento no artigo 1.238, parágrafo único do Código Civil, JULGO 
PROCEDENTE O PEDIDO formulado nos autos do processo principal (autos n.º 0005671-25.2019.8.27.2713), 
para DECLARAR que autora BEIJAMIRA BORGES DA FONSECA SILVA adquiriu o domínio do imóvel urbano, constituído de 
parte do lote n.º 12, denominado 12-A, quadra 72, situado na Avenida Bernardo Sayão, Colinas do Tocantins – TO, como área de 
222,00m², matrícula sob n.º M-8.357, do Livro n.º 2, com registro no CRI de Colinas do Tocantins – TO, por usucapião 
extraordinária urbana. a.1) Nesse particular, CONDENO a parte requerida ao pagamento de custas processuais e honorários 
advocatícios que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no art. 85, parágrafos 2° e 6° do Código de 
Processo Civil, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça que ora DEFIRO (art. 98 do Código de Processo 
Civil). Por conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO PRINCIPAL COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 
487, inciso I do Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado: a.2) EXPEÇA-SE MANDADO ao titular do Cartório de 
Imóveis para o necessário REGISTRO da sentença em favor da parte requerente (artigo 167, inciso I, 28 da Lei nº. 6.015/73), 
uma vez satisfeitas as exigências fiscais, salientando não ser devido o imposto de transmissão por ato inter vivos, por ser modo 
originário de aquisição da propriedade. Frise-se que gratuidade da justiça deferida em favor da parte autora compreende os 
emolumentos devidos a notários ou registradores em decorrência da prática de registro, averbação, abertura de matrícula, ou 
qualquer outro ato notarial necessário à efetivação de decisão judicial ou à continuidade de processo judicial no qual o benefício 
tenha sido concedido (artigo 98, parágrafo 1°, inciso IX do Código de Processo Civil). a.3) Havendo custas e/ou taxa judiciária 
remanescentes, ressalvados os casos de gratuidade da Justiça, proceda a Escrivania tal como determinado no Provimento n°. 
09/2019/CGJUS, independentemente de novo despacho judicial. b) JULGO PROCEDENTES OS EMBARGOS DE 
TERCEIRO apresentados (autos n.º 5000387-29.2011.8.27.2713) – lide secundária – para desconstituir a penhora realizada nos 
autos de Execução Fiscal n.º 5000537-44.2010.8.27.2713, sobre o imóvel urbano constituído pelo lote de n.º 12, denominado 12-
A, quadra 72, situado na Avenida Bernardo Sayão, Colinas do Tocantins – TO, como área de 222,00m², matrícula sob n.º M-
8.357, do Livro n.º 2, com registro no CRI de Colinas do Tocantins – TO, mantendo-o, em definitivo, na posse da embargante. 
b.1) Consequentemente RATIFICO a parte concessiva da liminar deferida no evento 04. b.2) Pelo princípio da causalidade e 
amparado na Súmula 303 do STJ, CONDENO a embargante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, 
estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, parágrafos 2° e 6° do Código de Processo 
Civil (TRF-4 - AC: 50141632320204049999 5014163-23.2020.4.04.9999, Relator: ROGER RAUPP RIOS, Data de Julgamento: 
14/04/2021, PRIMEIRA TURMA). b.3) Em razão de a parte autora ser beneficiária da justiça gratuita esses valores só poderão 
ser cobrados da mesma se houver modificação em seu estado econômico no prazo de até 05 (cinco) anos contados do trânsito 
em julgado da decisão que os certificou, nos termos do artigo 98, parágrafo 3° do Código de Processo Civil. Por 
conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso I do Código 
de Processo Civil. COM O TRÂNSITO EM JULGADO, havendo custas e/ou taxa judiciária remanescentes, ressalvados os casos 
de gratuidade da justiça, proceda a Escrivania tal como determinado no Provimento n°. 09/2019/CGJUS, independentemente de 
novo despacho judicial. Em seguida, arquivem-se ambos os processos com as cautelas de praxe. Publique-se. Registre-se. 
Intimem-se. Cumpra-se. Colinas do Tocantins, data do protocolo eletrônico. (ass) Marcelo Laurito Paro-Juiz de Direito.” 
 
BOLETIM DE EXPEDIENTE Nº 0062/2021 
1. AUTOS nº. 0004733-30.2019.8.27.2713 
AÇÃO: EXECUÇÃO FISCAL 
EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE COLINAS DO TOCANTINS 
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EXECUTADO: VALDEMIR DIVINO DA SILVA 
INTIMAÇÃO/SENTENÇA: “Assim sendo, JULGO EXTINTA a execução, com fulcro no artigo 924, inciso II e 925 do Código de 
Processo Civil. Eventuais custas finais a cargo da parte executada. Honorários adimplidos. Recolha-se eventual mandado de 
penhora e avaliação expedido, bem como providencie-se a baixa de restrições judiciais eventualmente determinadas. COM O 
TRÂNSITO EM JULGADO, havendo custas e/ou taxa judiciária remanescentes, ressalvados os casos de gratuidade da Justiça, 
proceda a Escrivania tal como determinado no Provimento n°. 09/2019/CGJUS/TO, independentemente de novo despacho 
judicial. Em seguida, arquivem-se com as cautelas de praxe. PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. 
Colinas do Tocantins, data do protocolo eletrônico. (ass) Marcelo Laurito Paro-Juiz de Direito.” 
 

Editais de citações com prazo de 20 dias 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS 
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL Nº 0004141-54.2017.8.27.2713/TO 
AUTOR: BANCO DO BRASIL SA 
RÉU: MARINEIDE ALVES PEREIRA 
O Doutor Marcelo Laurito Paro, Juiz de Direito da 2ª Vara Cível desta Comarca de Colinas do Tocantins, Estado do Tocantins, 
na forma da lei... FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que por este Juízo tramita 
os autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial, processo nº 0004141-54.2017.8.27.2713, em que figuram 
como partes BANCO DO BRASIL SA contra MARINEIDE ALVES PEREIRA, sendo pelo Meritíssimo Juiz foi determinado a 
expedição do presente EDITAL, pelo qual CITA-SE E INTIMA-SE a executada MARINEIDE ALVES PEREIRA, atualmente 
com endereço incerto e não sabido, para pagar a dívida, custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios, 
fixados no patamar de 10% (dez por cento), no prazo de 03 (três) dias, a contar da citação (artigo 827, caput, c/c artigo 829, 
caput, ambos do Código de Processo Civil). No caso de integral pagamento no prazo acima estipulado, o valor dos honorários 
advocatícios será reduzido pela metade (artigo 827, parágrafo 1° do Código de Processo Civil). Poderá o executado, caso queira, 
opor-se à execução por meio de embargos, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do despacho inicial, com as 
complementações que se fizerem necessárias, sob pena de revelia e nomeação de curador especial (artigo 257, incisos I, III e IV 
do Código de Processo Civil). Nos termos do despacho de evento 114. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Colinas 
do Tocantins, aos 12 de novembro de 2021. Eu, Thays Joanna Gonçalves Berlanda, Estagiária, conferi e subscrevi. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS 
USUCAPIÃO Nº 0001776-32.2014.8.27.2713/TO 
AUTOR: WELEN DE SALES LIMA 
AUTOR: TEREZINHA APARECIDA DE SALES NOLÊTO 
RÉU: ESPÓLIO DE BERNARDO SANCHAS DA SILVA 
RÉU: ESPÓLIO DE ANTÔNIA DA SILVA AGUIAR 
RÉU: JOSE RAIMUNDO SANCHES DA SILVA 
RÉU: LUIS GONZAGA SANCHES DA SILVA 
RÉU: LUCIANO SANCHES DA SILVA 
RÉU: MARIA DA CONCEICAO SANCHES DA SILVA GOMES 
RÉU: MARIA SANCHES DE CARVALHO 
RÉU: FELIX SANCHES DA SILVA 
O Doutor MARCELO LAURITO PARO, Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Colinas do Tocantins, Estado do 
Tocantins, na forma da lei... 
FAZ SABER a todos quantos o presente edital de Citação virem ou dele conhecimento tiverem que, por este Juízo, tramita os 
autos da Ação de Usucapião, Processo nº 0001776-32.2014.8.27.2713, em que figuram como partes WELEN DE SALES 
LIMA e TEREZINHA APARECIDA DE SALES NOLÊTO contra ESPÓLIO DE BERNARDO SANCHAS DA SILVA, ESPÓLIO 
DE ANTÔNIA DA SILVA AGUIAR e outros, em cujo feito fora pelo Merítisimo Juiz determinado a expedição do presente com a 
finalidade de se proceder a CITAÇÃO E INTIMAÇÃO  dos requeridos JOSE RAIMUNDO SANCHES DA SILVA, CPF nº 
563.523.792-49, residente em lugar incerto e não sabido, LUCIANO SANCHES DA SILVA, CPF nº 235.134.381-
68, residente em lugar incerto e não sabido e MARIA DA CONCEICAO SANCHES DA SILVA GOMES, CPF nº 433.723.331-
87, residente em lugar incerto e não sabido, para querendo, apresentar CONTESTAÇÃO no prazo de 15 (quinze) dias 
úteis (artigo 335 caput, c/c artigo 219, todos do Código de Processo Civil), observada a regra do artigo 231 do mesmo diploma, 
sob pena de revelia e nomeação de curador especial (artigo 257, incisos I, III e IV do Código de Processo Civil). E, para que 
chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, foi expedido o presente Edital que será afixado no placar 
do Fórum local e publicado na forma da lei. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Colinas do Tocantins, aos doze dias 
do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e um (12/11/2021). Eu, Thays Joanna Gonçalves Berlanda, Estagiária, o digitei e 
subscrevi. 
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COLMEIA 
1ª escrivania cível 

Editais de citações com prazo de 20 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 20 DIAS. Execução de Título Extrajudicial Nº 0002223-07.2020.8.27.2714/TO, AUTOR: 
BANCO DO BRASIL AS, RÉU: MANOEL MESSIAS FERREIRA LURA e  RÉU: DORIVAN SOARES DOS SANTOS. O Dr. 
Marcelo Eliseu Rostirolla - MM. Juiz de Direito desta Comarca de Colméia, Estado do Tocantins, no uso de suas atribuições 
legais, na forma da lei, etc...FAZ SABER a todos quantos podem interessar que por este juízo e respectiva escrivania se 
processam os termos da ação em epigrafe. O presente por FINALIDADE DE CITAR: MANOEL MESSIAS FERREIRA LURA, 
brasileiro, solteiro, pecuarista, portador do CPF nº 264.262.181.- 20 e RG nº 2585233 SSP/GO., Para que pague a execução em 
03 dias. Advertindo que havendo o pagamento neste prazo a averba honorária será reduzida pela metade (art. 827, §1167, 
CPC). OU QUERENDO POSSA OFERECER CONTESTAÇÃO NO PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS. Estando o mesmo em lugsr 
incerto e não sabido, dos termos da presente ação, e que, querendo, apresentar sua defesa no prazo legal. Conforme 
despacho contido nos presentes autos. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Colméia, aos dezesseis dias do mês de 
novembro de 2021, (16/11/2021). ________,Antonia da Silva Gomes, Técnica Judiciária o digitei e subscrevo. 

  
 

DIANÓPOLIS 
Vara cível 

Editais de citações com prazo de 20 dias 
EDITAL Nº 4062085 
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 0001433-80.2021.8.27.2716 de Inventário, tendo como Requerente(s) ZELIA SANTANA CARDOSO PEREIRA, VIONE 
CARDOSO PEREIRA, SELMA CARDOSO PEREIRA, SEBASTIAO JUNIOR CARDOSO PEREIRA, MARSUELY CARDOSO 
PEREIRA, JOAO MACHADO SCHIMIDT, GELCY SEVERINA CARDOSO e DURVALINO CARDOSO PEREIRA e 
Requerido(s) PROCESSO NÃO LITIGIOSO / SEM PARTE RÉ. 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 ausentes 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 09 dias do mês de novembro do ano de 2021. Eu, Dulcineia Sousa 
Barbosa, Técnico(a) Judiciário(a), digitei. João Alberto Mendes Bezerra Júnior -Juiz de Direito. 
 
EDITAL Nº 3799119 
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 0003497-97.2020.8.27.2716 de Execução Extrajudicial de Alimentos, tendo como Requerente(s) J. D. DOS S. P. e D. D. S. 
R e Requerido(s) D. R. DE S.. Pelo presente edital, que será afixado na sede deste Juízo, no lugar público de costume e por 
cópia publicada no Diário da Justiça, CITA, DAMIÃO RODRIGUES DE SOUSA, brasileiro, convivente em união estável, repositor 
de mercadorias, carteira de identidade RG nº 1.151.465, inscrito no CPF sob o nº 033.558.911-18, ESTANDO EM LOCAL 
INCERTO E NÃO SABIDO, para no prazo de 3 (três) dias efetuar o pagamento dos alimentos em atraso e os que se 
vencerem durante o tramitar do processo, no valor de R$ 2.458,15 (dois mil quatrocentos e cinquenta e oito reais e quinze 
centavos), provar que o fez ou justificar a impossibilidade de efetuá-lo. Ficando ciente, ainda, que se não pagar, nem justificar, 
ou se a justificativa apresentada não for aceita, o juiz, mandará protestar o pronunciamento judicial, além de ser-lhe decretada a 
prisão pelo prazo de 1 (um) a 3 (três) meses (§ 3º do art. 528 do NCPC), sem prejuízo do pagamento da dívida ora 
executada. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Dianópolis-TO, aos 07 dias do mês de outubro do ano de 2021. Eu, 
Dulcineia Sousa Barbosa, Técnico(a) Judiciário(a), digitei e conferi. João Alberto Mendes Bezerra Júnior-Juiz de Direito. 
 

GOIATINS 
1ª escrivania cível 

Editais 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS 
O Exmº Sr. Dr. RODRIGO DA SILVA PEREZ ARAÚJO – Juiz de Direito titular desta Comarca de Goiatins – Estado do Tocantins, 
na forma da lei, etc. FAZ SABER a todos quanto o presente edital virem ou dele conhecimentos tiverem, que por este Juízo e 
Escrivania Cível, se processam aos termos da Ação de Usucapião registrada sob o n.0000951-62.2017.8.27.2720, na qual figura 
como requerente MIGUEL ARCANJELO BERTANHA e Requeridos ANTÔNIO CARLOS SETTANI CORTEZ, M.JOSÉ 
CARVALHO, CLEIDE PEDROSA CORTEZ e BANCO DA AMAZONIA SA., e por meio deste, CITAR o(s) demandado(s) e os 
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confinantes e os os demais interessados, bem como seus respectivos cônjuges como tambem eventuais sucessores do ex-
proprietário da empresa requerida M. Jose Carvalho Me, possam oferecer contestação, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias 
úteis (art. 335), podendo arguir toda a matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito com que impugna o pedido do 
autor e especificando as provas que pretende produzir (art. 336), manifestando-se precisamente sobre as alegações de fato 
constantes da petição inicial, sendo considerado revel e presumidas como verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo 
autor (arts. 341 e 344), podendo ainda arguir nos mesmos autos incompetência absoluta ou relativa, incorreção do valor da 
causa e indevida concessão do benefício da gratuidade processual (art. 337), inclusive independentemente de oferecer 
contestação, propor reconvenção nos mesmos autos para manifestar pretensão própria, conexa com a ação principal ou com o 
fundamento da defesa (art. 343). Dado e passado nesta cidade e Comarca de Goiatins TO, aos 14 (quatorze) dias do mês de 
outubro (10) do ano de dois mil e vinte e um (2021). Certifico e dou fé que, afixei uma via do presente Edital no placar do Fórum 
da comarca de Goiatins - TO. Eu, Orcean Oliveira Costa e Silva, Técnico Judiciário, Mat. n 358142. 
 

GURUPI 
1ª vara criminal 

Editais de intimações de sentença com prazo de 90 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA COM PRAZO DE 90 DIAS 
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 a Ação Penal nº 0002791-96.2020.8.27.2722 que a Justiça Pública desta Comarca, como autora, move contra o 
acusado JEREMIAS VALADARES DE SOUZA,  brasileiro, solteiro, nascido em 15/11/2000, natural de Gurupi-TO, filho de Elza 
Valadares de Souza e Dionízio Pereira de Souza, inscrito no RG sob o n.° 1.281.237 SSP/TO, atualmente em lugar incerto e 
não sabido, como incurso nas sanções do crime do art. 14 da Lei 10.826/03. E para que chegue ao conhecimento do acusado, 
expediu-se o presente Edital, que será afixado no placar do Foro local e publicado uma vez no Diário da Justiça, ficando, assim, 
intimado do inteiro teor da sentença condenatória inserida no evento nº 58, cujo dispositivo segue transcrito:  "Pelo o exposto e 
mais que dos autos consta, e nos termos do artigo 387 do Caderno Processual Penal julgo PROCEDENTE a denúncia e em 
consequência condeno JEREMIAS VALADARES DE SOUZA, como incurso nas sanções penais do art. 14 da Lei 10.826/03. 2.1- 
Das circunstâncias judiciais para dosagem da pena nos termos do artigo 59 do CP. Culpabilidade - Segundo Capez é o juízo de 
reprovação exercido sobre o autor de um fato típico e ilícito (Capez, Fernando, curso de Direito Penal, v. 2/Fernando Capez - 
9.ed. - São Paulo, Saraiva-2009, p. 456). Merece o réu reprovabilidade total, pois, tinha potencial consciência da ilicitude dos 
delitos, era exigida conduta diversa da que teve. Não há nenhuma justificativa que lhe tire sua responsabilidade no cometimento 
dos delitos, razão pela qual merece reprovabilidade total. Antecedentes - A atual sistemática de aplicação da pena, cujos 
parâmetros principais são estabelecidos no artigo 59 do CP, esvaziou o conteúdo da figura "antecedentes" e para evitar o "bis in 
idem" com as outras circunstâncias, este hoje, de acordo com a melhor doutrina e jurisprudência é condicionado a existência de 
sentença penal condenatória transitada em julgado não caracterizadora da agravante reincidência, sob pena de também ofender 
o preceito da presunção de inocência inscrito no artigo 5o , Inciso LVII da Carta Magna (neste sentido TACRIM - SP - Ac - Rei. 
Silva Rico-RJD 8/157). Não registra maus antecedentes. Vez que os episódios processuais constantes em nome do réu não 
podem ser elementos evidenciadores de maus antecedentes. Personalidade -  De acordo com Aníbal Bruno "é todo complexo, 
porção herdada e porção adquirida, com o jogo de todas as forças que determinam ou influenciam comportamento humano" 
(Direito Penal 4a ed. VIII, 154, 1984).  Não há parâmetros nos autos. Conduta Social - diz "aos diversos papéis desempenhados 
pelo agente perante comunidade, tais como suas atividades relativas ao trabalho, à vida familiar, etc." (Júlio Fabbríni Mirabete, 
Manual de Direito Penal, 1989, p. 292). Não há parâmetros nos autos. Motivos -  São os precedentes causais de caráter 
psicológico da atitude do réu, como ódio, amor, vingança, futilidade. Não observância da legislação penal. As Circunstâncias 
Inominadas - São elementos acidentais estranhos a estrutura própria do tipo, ou seja, o lugar do crime, o tempo de sua duração, 
o relacionamento existente entre autor e vítima, o modo de execução da ação delituosa. Os fatos aconteceram conforme 
descreve o tipo penal. Das consequências - ou seja, a definição de Magalhães Maranhão "o maior ou menor vulto do dano ou 
perigo de dano, que é sempre inerente ao delito, não só para as vítimas como para a sociedade, o sentimento de insegurança 
provocada nesta e outros efeitos ainda que mais afastados (Direito Penal vol. 241, 1989). As consequências são graves. Para a 
sociedade são desfavoráveis, diante do aumento da criminalidade. Além do que como se sabe, caso não seja punido, trará a 
sensação de inoperância do poder público diante do crescimento da criminalidade. Comportamento da vítima: Não há 
participação. 2.2 - Das circunstâncias legais Da reincidência: O réu é tecnicamente primário. 2.3 - Das Fases para Aplicação da 
Pena. 1º fase: Considerando as circunstâncias Judiciais acima especificadas, fixo a pena base no mínimo legal, 02 (dois) anos 
de reclusão. 2º fase:  Deixo de reconhecer as circunstâncias atenuantes da menoridade relativa e confissão espontânea contidas 
no  Art. 65, incs. I e III, “d”  do CP, vez que a pena base já fora fixada em seu mínimo legal. Não há circunstâncias agravantes a 
serem valoradas. 3º fase:  Não há causas de aumento  ou diminuição da pena. Pena de Multa:  Condeno ainda o réu ao 
pagamento de 100  (cem) dias-multa. Pena Definitiva: Torno a pena em definitivo em  02 (dois) anos de reclusão,  e 100  (cem) 
dias – multa. 3. DO REGIME PRISIONAL: Estabeleço como regime inicialmente ABERTO para o cumprimento da pena, nos 
termos do art. 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal. 4 . DO VALOR DIAS-MULTA: Fixo o dia multa no valor de 1/30 (um 
trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato (15 de junho de 2019), devendo ser calculado quando da formação do 
processo de execução. No momento do efetivo pagamento, o valor da multa deverá ser atualizado pelos índices de correção 
monetária nos termos §2º do Art. 49 do CP. A multa deverá ser paga nos termos do Art. 50 do Código Penal 5. DA REPARAÇÃO 
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CIVIL: Não há parâmetros nos autos. 6. DA DESTINAÇÃO DOS OBJETOS APREENDIDOS: Quanto à arma e às munições 
apreendidas nos autos, determino seu encaminhamento ao Exército para destruição, nos termos do artigo 509, §2º, das 
NSCGJ. 7. DAS CUSTAS PROCESSUAIS: Concedo ao réu os benefícios da Justiça Gratuita. 8. DA SUBSTITUIÇÃO DA 
PENA: Verifico presentes os requisitos do artigo 44 do Código Penal, tendo em vista a primariedade do réu e a quantidade da 
pena aplicada. Desta forma, substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, consistentes em prestação de 
serviços à comunidade, pelo período da pena privativa de liberdade substituída, em entidade a ser designada em sede de 
Execução Criminal, e limitação de fim de semana, nos termos do artigo 45 e ss do Código Penal. 9. DO RECURSO Admito 
recurso em liberdade, tendo em vista não preenchido os requisitos contidos nos artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal. 
Esta decisão será publicada em mãos do Sr. Escrivão Judicial, que deverá proceder as intimações nos termos do artigo 392 do 
Código de Processo Penal. A representação do Parquet será intimada no Gabinete. Após o trânsito, dentre outras providências 
estilares em relação ao sentenciado, se for o caso, delibero:a) expedição de mandado de prisão; b) nome no rol dos culpados; c) 
ofício ao Juízo Eleitoral para os fins do artigo 15, III, da "Lex Magna"; d) caso não seja efetuado o pagamento da multa no prazo 
estabelecido, expeça certidão da dívida ativa e encaminhe a Procuradoria da Fazenda Nacional - FUPEM para execução, se o 
caso; e) designação de audiência admonitória; f) expedição de guia de recolhimento e requisição de vaga em órgão penitenciário 
de nosso Estado; g) formem-se os autos de execução penal; h) anotações e comunicações, inclusive as de interesse estatístico 
(CPP, artigo 809, § 3o ); cumpridas todas as diligências, arquive-se com as cautelas de estilo; i) intimem-se a vítima nos termos 
do artigo 201 § 2º do Código Processual Penal. J) Se o réu não for encontrado para ser intimado da sentença, fica desde já 
determinada à intimação através de Edital. Caso, intimado via edital não compareça, expeça-se Mandado de Prisão; m) Caso 
não efetue o pagamento das custas processuais no prazo determinado, fica desde já determinado a Escrivania para que proceda 
ao cumprimento obedecendo ao disposto no Provimento n. 06 - CGJUS/ASJCGJUS, publicado no Diário da Justiça/TJTO de 19 
de dezembro de 2014, que "dispõe sobe o protesto de sentença condenatória transitada em julgado, custas processuais, taxa 
judiciária e honorários advocatícios. Cumpridas todas as diligências, arquive-se com as cautelas de estilos Publique-se. 
Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.".  Dado e passado nesta cidade e Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins, aos 
12/11/2021. Eu, Luciana Barros Acácio Nolêto, Assistente Administrativo, lavrei o presente. 
 

1ª vara da família e sucessões 

Editais de citações com prazo de 20 dias 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS 
AUTOS Nº: 0013953-25.2019.8.27.2722/TO – ASSISTENCIA JUDICIÁRIA 
Ação: DIVORCIO LITIGIOSO 
AUTOR: MARIA RODRIGUES DOS SANTOS 
RÉU: RAIMUNDO BARBOSA DOS SANTOS 
A Dra. Edilene Pereira de Amorim Alfaix Natário, Juíza de Direito da Vara de Família e Sucessões da Comarca de Gurupi - 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 de Gurupi – TO processa os autos identificado. FINALIDADE: 
Proceda-se a CITAÇÃO de RAIMUNDO BARBOSA DOS SANTOS, brasileiro, casado, lavrador, filho de Brasilina Barbosa dos 
Santos, demais qualificações ignoradas, residente e domiciliado atualmente em lugar incerto e não sabido, para que, querendo, 
CONTESTE a presente ação no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de serem presumidos, como verdadeiros, os fatos alegados 
na inicial, tudo em conformidade com o art. 256, 335 e 344 do NCPC. Tudo conforme despacho exarado nos autos em epígrafe. 
DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins, aos 16 de novembro de 2021. Eu (Marinete 
Barbosa Bele Guimarães), Técnica Judiciária que digitei e conferi. EDILENE PEREIRA DE AMORIM ALFAIX NATÁRIO – JUIZA 
DE DIREITO. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS 
AUTOS Nº: 0013953-25.2019.8.27.2722/TO – ASSISTENCIA JUDICIÁRIA 
Ação: DIVORCIO LITIGIOSO 
AUTOR: MARIA RODRIGUES DOS SANTOS 
RÉU: RAIMUNDO BARBOSA DOS SANTOS 
A Dra. Edilene Pereira de Amorim Alfaix Natário, Juíza de Direito da Vara de Família e Sucessões da Comarca de Gurupi - 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 de Gurupi – TO processa os autos identificado. FINALIDADE: 
Proceda-se a CITAÇÃO de NILBERTO ALVES DA SILVA, brasileiro, demais qualificações ignoradas, residente e domiciliado 
atualmente em lugar incerto e não sabido, para os termos do inventário e da partilha do Espólio de Antônio Alves da 
Silva, dispondo do prazo de 15 (quinze) dias, para se manifestar sobre as primeiras declarações (constante no evento 11), nos 
termos dos artigos 626 c/c 627 do CPC. OBSERVAÇÃO: Cientifique-se a parte que o acesso ao processo será através da 
Chave nº 972457651519, no site www.tjto.jus.br, no link E-PROC. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Gurupi, 
Estado do Tocantins, aos 16 de novembro de 2021. Eu (Marinete Barbosa Bele Guimarães), Técnica Judiciária que digitei e 
conferi. EDILENE PEREIRA DE AMORIM ALFAIX NATÁRIO – JUIZA DE DIREITO. 
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2ª vara cível 

Editais de intimações com prazo de 20 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 20 DIAS. 
O Doutor NILSON AFONSO DA SILVA, meritíssimo Juiz de direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Gurupi, no exercício de suas 
atribuições legais etc. Faz saber a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo e 
Escrivania do 2º Cível, processam-se os autos n.º  0008248-80.2018.8.27.2722, de Ação de Cumprimento de sentença 
requerida por JOSIMAR TEIXEIRA FEITOSA em face de MARCIAL BISPO DE CARVALHO e JUANIZIO NUNES DA SILVA, 
e por este meio INTIMA o(a) executado(a) Juanizio Nunes da Silva, brasileiro, solteiro, motorista, portador do RG sob n° 
1218689 SSP/TO, inscrito no CPF sob n ° 783.591.551-00, atualmente em lugar incerto ou não sabido, para, no prazo de 15 
(quinze) dias, efetuar o pagamento no valor de R$ 6.900,00 (seis mil e novecentos reais), sob pena de multa de 10%, nos 
termos do art. 523 do CPC e constrição judicial de bens. Efetuado o pagamento neste período, afasta a incidência da multa e 
honorários advocatícios de 10% (dez por cento) para esta fase. Ao final deste prazo, inicia-se o prazo de quinze dias 
para impugnar (art. 525 do CPC). OBSERVAÇÃO: Fica a parte ciente que o acesso ao processo será através da Chave n.º 
716343600618, no site www.tjto.jus.br, no link E-PROC. E para que ninguém alegue ignorância, mandou que fosse expedido o 
presente edital e publicado na forma da lei. Dado e passado nesta cidade e Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins, aos 17 
dias do mês de novembro de 2021. Eu ____, Nilton de Sousa Figueira, Técnico Judiciário de 1ª Instância, digitei e subscrevo. 
 

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

EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 20 DIAS 
FAZ SABER a todos quantos do presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo e Cartório da 3ª Vara 
Cível, se processam os termos da Execução, autos n º 0003696-67.2021.8.27.2722, onde é exequente,  E. C. DE SOUZA - 
LOCACOES E SERVICOS - ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no C.N.P.J. sob o nº 11.260.587/0001-94, e em 
atendimento ao que dos autos consta, fica(m) o(s) executado(s) ELETRONORD ENGENHARIA & SERVICOS LTDA, pessoa 
jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 35.327.014/0002-80, estando atualmente em lugar incerto e não 
sabido. CITADO, para no prazo de 03 (três) dias, contados do término do prazo do edital, pagar o débito atualizado, mais os 
acréscimos legais. Ficam INTIMADO,  para no prazo de 15 (quinze) dias, querendo propor EMBARGOS DO DEVEDOR. Prazo 
do Edital: 20(vinte) dias. DADO E PASSADO nesta  cidade e Comarca de Gurupi -TO, nesta. Eu, Técnica Judiciária, que digitei e 
subscrevi. José Eutáquio de Melo Júnior - Juiz de Direito.  
 

MIRACEMA 
1ª vara cível 

Editais 
EDITAL DE INTIMAÇÃO 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 virem o presente edital de 
intimação com prazo de 20 dias, extraído da Ação de 644, nº 5000044-22.1996.8.27.2725, onde EDITAL DE INTIMAÇÃO COM 
PRAZO DE 30 (TRINTA 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 intimação com prazo de 30 dias, extraído do processo nº 5000044-22.1996.8.27.2725, onde figura 
como parte autora PAPELARIA CONDOR ATACADISTA LTDA e requeridos CITOPEL CIA TOCANTINENSE DE PAPEIS IND. E 
COM. E REP. LTDA virem ou dele conhecimento tiverem que, por este fica devidamente intimado PAPELARIA CONDOR 
ATACADISTA LTDA, CNPJ N.37610557000154  na pessoa de seu representante legal, estando em lugar incerto e não sabido, 
para que se manifeste no prazo de 05 DIAS se tem interesse no prosseguimento do feito, sob pena de extinção e 
arquivamento.Tudo conforme despacho a seguir transcrito: "Levante-se a suspensão do processo.Certifique o cartório se o 
processo de concordata foi julgado.Intime-se a parte autora pessoalmente e através de seu procurador para se manifestar no 
prazo de 05 dias se tem interesse no prosseguimento do feito, sob pena de extinção e arquivamento. Caso não seja localizado, 
intime-se via edital com o prazo de 30 dias.Cumpra-se. Intimem-se. Miracema do Tocantins, 18 de março de 2020.(as) Dr. André 
Fernando Gigo Leme Netto - Juiz de Direito". E, para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir 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 20 de agosto de 2021. Eu, CÁTIA CILENE MENDONDONÇA DE BRITO, o digitei. 
 

NOVO ACORDO 
1ª escrivania cível 

Editais de citação 
EDITAL DE CITAÇÃO 
A Juíza de Direito, Aline Marinho Bailão Iglesias, titular desta Comarca de Novo Acordo – TO, na forma da Lei etc., faz saber a 
todos, quanto o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, que no Cartório Cível desta Comarca, se processam os 
autos de Usucapião n. 00010994920178272728, proposta por, BANCO DA AMAZONIA S/A, inscrito no CNPJ n. 
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04902979000144, em face de ITAMAR FRANCISCO DA SILVA, inscrito no CPF n. 00373555113, e, uma vez que o Requerido 
encontra-se em local incerto e não sabido, fica CITADO POR EDITAL dos termos da presente ação e, efetuar o pagamento da 
dívida, no valor de R$ 23.066,72 (vinte e três mil, sessenta e seis reais e setenta e dois centavos), querendo, no prazo de 03 
(três) dias. Poderá o executado oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO, no prazo de 15 (quinze) dias, contados de sua citação, em 
autos apartados (art. 915, CPC). Ou poderá ainda, requerer parcelamento nos termos do art. 916, CPC. Tudo conforme 
despacho a seguir transcrito: “1. CITE-SE a parte executada para que no prazo de 03 (três) dias úteis, efetue o pagamento da 
dívida (CPC, art. 829, caput). 2. Em seguida, seja a parte executada INTIMADA quanto ao prazo de 15 (quinze) dias úteis para 
oferecimento de EMBARGOS, contados na forma do art. 231 do NCPC, conforme o caso (NCPC, art. 915). 3. DÊ-SE CIÊNCIA a 
parte executado de que: a) em caso de integral pagamento no prazo de 03 (três) dias úteis, a verba honorária será reduzida pela 
metade (NCPC, art. 827, § 1º); b ) no prazo para embargos, poderá requerer o pagamento de 70% (setenta por cento) do débito 
em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros até 1% (um por cento), se reconhecer a dívida do 
exequente e comprovar o depósito de 30% (trinta por cento) do valor em execução, mais custas e honorários de advogado 
(NCPC, art. 916). 4. Decorrido o prazo acima de 03 (três) dias úteis sem que haja o pagamento do débito pela parte executada, 
DETERMINO que o Oficial de Justiça, em novas diligências, munido da segunda via do mandado, PROCEDA de imediato à 
PENHORA DOS BEM(NS) HIPOTECADO(S), e a sua(s) AVALIAÇÃO(ÕES), LAVRANDO-SE o respectivo AUTO (NCPC, art. 
829, §§ 1º e 2º). Na mesma oportunidade, INTIME-SE à parte executada da PENHORA, observando-se o disposto nos §§ 1º ao 
4º do art. 841, do NCPC. Recaindo a penhora sobre bens imóveis (se casado for a parte executada), INTIME-SE o cônjuge, 
SALVO se forem casados em regime de separação absoluta de bens (NCPC, art. 842).5. Caso não seja encontrada a parte 
executada, DETERMINO que o Oficial de Justiça ARRESTE tantos bens quanto bastem para garantir a execução, observando-
se as limitações previstas na Lei n. 8.009/90; e nos 10 (dez) dias úteis seguintes à efetivação do arresto, procure a parte 
executada por 2 (duas) vezes em dias úteis distintos para intimação; não a encontrando e havendo suspeita de ocultação, 
poderá realizar a citação com hora certa, CERTIFICANDO pormenorizadamente o ocorrido (NCPC, art. 830, § 1º). 6. Para 
hipótese de pagamento no prazo de 03 (três) dias úteis, sem oposição de embargos, ARBITRO os honorários advocatícios no 
percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, REDUZINDO-OS pela metade (NCPC, art. 827, § 1º).”. E, para que 
chegue ao conhecimento de todos, mandou a Juíza de Direito, que fosse expedido o presente edital, que será publicado no 
Diário da Justiça deste Estado e afixado no Fórum local e publicado na forma da lei. Dado e passado, nesta cidade e Comarca 
de Novo Acordo, Estado do Tocantins, aos 18 de setembro de 2021. Eu, Luciana Nascimento Alves, matricula 271156, que o 
digitei. 
 

Editais de publicações de sentenças de interdição 
 
EDITAL DE 2ª PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO 
A Doutora Aline Marinho Bailão Iglesias, Titular na Comarca de Novo Acordo, Estado do Tocantins,na forma da Lei, etc... FAZ 
SABER, a todos que o presente Edital de Publicação de Sentença de Interdição virem ou dele tiverem conhecimento, que por 
este Juízo e Escrivania de Família e Sucessões, tramita os autos 00034490520208272728, Ação de Interdição, tendo como 
requerente a Sra LUIZA RODRIGUES RAMOS brasileira, portadora do RG nº. 200.471 2ª via SSP/TO, inscrita no CPF sob o 
n°.921.437.251-91, residente e domiciliada na Avenida Central, município de Santa Tereza/TO, telefone nº (63) 9 9938-0972, 
com referência à interdição de IZABEL ALVES CARDOSO, brasileira, portadora do RG n.º 860.089 SSP/TO, inscrita no CPF sob 
o nº 738.628001-72, residente e domiciliada na Avenida Central, município de Santa Tereza/TO, e nos termos da Sentença 
proferida pela Juíza de Direito desta Comarca, datada de 25/05/2021, no evento 36, foi decretada a interdição de IZABEL ALVES 
CARDOSO, e nomeado(a) como curador(a), LUIZA RODRIGUES RAMOS, para representá-lo na prática dos atos da vida civil. 
Para efeitos de direito, o presente edital será publicado e afixado na forma disposta no artigo 1.184 do Código de Processo Civil. 
DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Novo Acordo-TO, aos 27 de outubro de 2021. Eu, Fernanda Glória Amaral, 
Auxiliar de Cartório, o digitei.  ALINE MARINHO BAILÃO IGLESIAS JUIZA DE DIREITO 
 
EDITAL DE 3ª PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO 
A Doutora Aline Marinho Bailão Iglesias, Titular na Comarca de Novo Acordo, Estado do Tocantins,na forma da Lei, etc... FAZ 
SABER, a todos quanto o presente Edital virem ou conhecimento dele tiverem, que por este Juízo e respectivo Cartório 
processaram-se os autos da Ação supramencionada, cuja Sentença de mérito declarou em definitivo a interdição civil de 
CLAUDIANE CUNHA DE SOUSA,  em razão de ser portadora de Transtorno Mental, apresentando déficit cognitivo, sendo este 
permanente, o que lhe retira totalmente o discernimento necessário para a prática dos atos da vida civil, deixando-a 
absolutamente incapaz e sem capacidade de exprimir a sua própria vontade, sendo nomeada como sua curadora para todos os 
atos da vida civil a pessoa de VICENÇA CUNHA DE SOUSA, brasileira, solteira, portadora da Cédula de Identidade nº. 774.118 
(SSP/TO), inscrita no CPF nº. 012.980.171-22, nascida em 23.07.1986, residente e domiciliada na Avenida Mato Grosso, quadra 
17, lote 02, município de São Félix-TO. E para que ninguém possa alegar ignorância, determinou o MM. Juiz que se expedisse o 
presente Edital, que deverá ser publicado no sítio eletrônico do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins e na 
plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça, e ainda por 01 (uma) vez na imprensa local, e por 03 (três) vezes, com 
intervalo de 10 (dez) dias, no Diário de Justiça Eletrônico do Tribunal de Justiça deste Estado. Novo Acordo-TO, data certificada 
pelo sistema. Eu, Fernanda Glória Amaral, Auxiliar de Cartório, o digitei. ALINE MARINHO BAILÃO IGLESIAS JUIZA DE 
DIREITO 
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EDITAL DE 3ª PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO 
A Doutora Aline Marinho Bailão Iglesias, Titular na Comarca de Novo Acordo, Estado do Tocantins,na forma da Lei, etc... FAZ 
SABER. FAZ SABER a todos quanto o presente Edital virem ou conhecimento dele tiverem, que por este Juízo e respectivo 
Cartório processaram-se os autos da Ação nº 00012062520198272728, cuja Sentença de mérito declarou em definitivo a 
interdição civil de JOSILENE BATISTA DE SOUSA, em razão de ser portadora de transtornos psiquiátricos, alucinações auditivas 
e visuais em decorrência de retardo mental não especificado com comprometimento no comportamento, sendo este permanente, 
o que lhe retira totalmente o discernimento necessário para a prática dos atos da vida civil, deixando-a absolutamente incapaz e 
sem capacidade de exprimir a sua própria vontade, sendo nomeada como sua curadora para todos os atos da vida civil a pessoa 
de MARIA DE LURDES BATISTA DE SOUSA, brasileira, aposentada, portadora da identidade 1.288.727 SSP/GO e CPF: 
167.017.391-71, residente e domiciliada na Avenida Rio Vermelho, nº 104, centro, município de Lagoa do Tocantins estado do 
Tocantins. E para que ninguém possa alegar ignorância, determinou a MMª Juíza que se expedisse o presente Edital, que deverá 
ser publicado no sítio eletrônico do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins e na plataforma de editais do Conselho 
Nacional de Justiça, e ainda por 01 (uma) vez na imprensa local, e por 03 (três) vezes, com intervalo de 10 (dez) dias, no Diário 
de Justiça Eletrônico do Tribunal de Justiça deste Estado. Novo Acordo-TO, data certificada pelo sistema, que digitei e subscrevi. 
Eu, Fernanda Glória Amaral, Auxiliar de Cartório, o digitei. ALINE MARINHO BAILÃO IGLESIAS JUIZA DE DIREITO 
 

PALMAS 
 Secretaria Judicial Unificada das Varas Cíveis 

Editais de intimações com prazo de 30 dias 
  
EDITAL DE INTIMAÇÃO  
PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
O Excelentíssimo Senhor Doutor RODRIGO DA SILVA PEREZ ARAUJO,  Juiz de Direito Auxiliar da 2ª Vara Civel de Palmas, no 
uso de suas atribuições legais na forma da Lei, etc.FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem ou dele tiverem 
conhecimento, que pelo Juízo da 2ª Vara Civel de Palmas, tramita o processo de nº. 0026321-79.2018.8.27.2729, Classe: 
Cumprimento de sentença, proposta por IRMA GUIMARÃES AIRES, em desfavor de HEBER CAIRES DE OLIVEIRA, e que por 
este meio, procede a INTIMAÇÃO da parte Executada HEBER CAIRES DE OLIVEIRA, CPF: 47827130615, atualmente em 
endereço incerto e não sabido, para tomar conhecimento da presente ação, bem como, para que no prazo de 15 (quinze) dias 
úteis, pagar o valor descrito na petição inicial - R$ 12.703,37 (doze mil setecentos e três reais e trinta e sete 
centavos), conforme cálculos atualizados juntados pela parte exequente que cumpriu o disposto no artigo 509, caput, NCPC, 
sob pena de aplicação de multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, nos termos do artigo 523, § 1º, NCPC, sem 
prejuízo de penhora e avaliação de tantos bens quantos bastarem para satisfazer a dívida e demais encargos, conforme 
determinado no Despacho do evento 74.OBSERVAÇÕES:O presente edital foi expedido para que chegue ao conhecimento 
de todos, e que ninguém possa alegar ignorância, sendo que uma via será afixada no átrio do Fórum desta Comarca, 
bem como, será publicado no Diário da Justiça, na forma da lei.Tudo em conformidade com a petição inicial e decisão 
disponibilizadas via sistema e-Proc. Para ter acesso ao inteiro teor do processo, basta acessar a Consulta Pública no site do 
Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, através do link: eproc - Consulta Pública :: (tjto.jus.br). Importante ressaltar, que o 
acesso à consulta pública do Poder Judiciário do Tocantins, a partir de agora será realizado mediante autenticação na plataforma 
via Gov.Br do Governo Federal, uma forma tranquila e transparente de login, buscando com isso tornar o acesso mais rápido e 
prático. Após fazer o login, será redirecionado para a página de consulta pública, bastando inserir o número e a chave do 
processo 367983080618 para acesso integral.Eu, Amanda Coelho Soares, Servidor de Secretaria da Secretaria Judicial 
Unificada das Varas Cíveis de Palmas, que digitei, conferi e atesto ser autêntica a assinatura da MMª. Juíza de Direito abaixo 
lançada.Palmas/TO, data registrada pelo sistema. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
O Excelentíssimo Senhor Doutor RODRIGO DA SILVA PEREZ ARAUJO,  Juiz de Direito Auxiliar da 1ª Vara Cível de Palmas, 
no uso de suas atribuições legais na forma da Lei, etc. FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem ou dele tiverem 
conhecimento, que pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Palmas, tramita o processo de nº. 0034330-35.2015.8.27.2729, Classe: 
Cumprimento de sentença, proposta por DANIEL ALVES DO NASCIMENTO, em desfavor de DOMINGOS DE ALENCAR 
ALVES, e que por este meio, procede a INTIMAÇÃO da parte Executada DOMINGOS DE ALENCAR ALVES, CPF: 
708.812.001-15, atualmente em endereço incerto e não sabido, para tomar conhecimento da presente ação, bem como, para que 
no prazo de 15 (quinze) dias úteis, pagar o valor descrito na petição inicial - R$ 2.000,00  (setecentos e oitenta e oito 
reais), conforme cálculos atualizados juntados pela parte exequente que cumpriu o disposto no artigo 509, caput, NCPC, sob 
pena de aplicação de multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, nos termos do artigo 523, § 1º, NCPC, sem prejuízo 
de penhora e avaliação de tantos bens quantos bastarem para satisfazer a dívida e demais encargos, conforme determinado no 
Despacho do evento 124. OBSERVAÇÕES: O presente edital foi expedido para que chegue ao conhecimento de todos, e 
que ninguém possa alegar ignorância, sendo que uma via será afixada no átrio do Fórum desta Comarca, bem como, 
será publicado no Diário da Justiça, na forma da lei. Tudo em conformidade com a petição inicial e decisão disponibilizadas 
via sistema e-Proc. Para ter acesso ao inteiro teor do processo, basta acessar a Consulta Pública no site do Tribunal de Justiça 
do Estado do Tocantins, através do link: eproc - Consulta Pública :: (tjto.jus.br). Importante ressaltar, que o acesso à consulta 
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pública do Poder Judiciário do Tocantins, a partir de agora será realizado mediante autenticação na plataforma via Gov.Br do 
Governo Federal, uma forma tranquila e transparente de login, buscando com isso tornar o acesso mais rápido e prático. Após 
fazer o login, será redirecionado para a página de consulta pública, bastando inserir o número e a chave do processo 
446669573515 para acesso integral. Eu, Raimunda Pinto de Sousa, Servidor de Secretaria da Secretaria Judicial Unificada 
das Varas Cíveis de Palmas, que digitei, conferi e atesto ser autêntica a assinatura da MMª. Juíza de Direito abaixo lançada. 
Palmas/TO, data registrada pelo sistema. Documento eletrônico assinado por SILVANA MARIA PARFIENIUK, Juíza 
Coordenadora, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Instrução Normativa nº 5, de 24 de 
outubro de 2011. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico http://www.tjto.jus.br, 
mediante o preenchimento do código verificador 4111975v2 e do código CRC 9d5b13a6. Informações adicionais da 
assinatura: Signatário (a): SILVANA MARIA PARFIENIUK. Data e Hora: 16/11/2021, às 17:54:36. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
O Excelentíssimo Senhor Doutor RODRIGO DA SILVA PEREZ ARAUJO,  Juiz de Direito Auxiliar da 1ª Vara Cível de Palmas, 
no uso de suas atribuições legais na forma da Lei, etc. FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem ou dele tiverem 
conhecimento, que pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Palmas, tramita o processo de nº. 0008129-35.2017.8.27.2729, Classe: 
Cumprimento de sentença, proposta por UNIMED PALMAS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, em desfavor de L & L 
CUNHA COMERCIO DE MOVEIS LTDA e LIVIA DA SILVA CUNHA, e que por este meio, procede a INTIMAÇÃO da 
parte Executada L & L CUNHA COMERCIO DE MOVEIS, pessoa juridica de direito privado, inscrita sob o CNPJ nº 
11.292.044/0001-59, por meio da representante legal LÍVIA DA SILVA CUNHA, atualmente em endereço incerto e não sabido, 
para tomar conhecimento da presente ação, bem como, para que no prazo de 15 (quinze) dias úteis, pagar o valor descrito na 
petição inicial - R$ 9.711,99  (nove mil, setecentos e onze reais e noventa e nove centavos), conforme cálculos atualizados 
juntados pela parte exequente que cumpriu o disposto no artigo 509, caput, NCPC, sob pena de aplicação de multa de 10% (dez 
por cento) sobre o valor do débito, nos termos do artigo 523, § 1º, NCPC, sem prejuízo de penhora e avaliação de tantos bens 
quantos bastarem para satisfazer a dívida e demais encargos, conforme determinado no Despacho do 
evento 119. OBSERVAÇÕES: O presente edital foi expedido para que chegue ao conhecimento de todos, e que ninguém 
possa alegar ignorância, sendo que uma via será afixada no átrio do Fórum desta Comarca, bem como, será publicado 
no Diário da Justiça, na forma da lei. Tudo em conformidade com a petição inicial e decisão disponibilizadas via sistema e-
Proc. Para ter acesso ao inteiro teor do processo, basta acessar a Consulta Pública no site do Tribunal de Justiça do Estado do 
Tocantins, através do link: eproc - Consulta Pública :: (tjto.jus.br). Importante ressaltar, que o acesso à consulta pública do Poder 
Judiciário do Tocantins, a partir de agora será realizado mediante autenticação na plataforma via Gov.Br do Governo Federal, 
uma forma tranquila e transparente de login, buscando com isso tornar o acesso mais rápido e prático. Após fazer o login, será 
redirecionado para a página de consulta pública, bastando inserir o número e a chave do processo 143290912617 para acesso 
integral. Eu, Raimunda Pinto de Sousa, Servidor de Secretaria da Secretaria Judicial Unificada das Varas Cíveis de Palmas, 
que digitei, conferi e atesto ser autêntica a assinatura da MMª. Juíza de Direito abaixo lançada. Palmas/TO, data registrada pelo 
sistema. Documento eletrônico assinado por SILVANA MARIA PARFIENIUK, Juíza Coordenadora, na forma do artigo 1º, inciso 
III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Instrução Normativa nº 5, de 24 de outubro de 2011. A conferência 
da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico http://www.tjto.jus.br, mediante o preenchimento do 
código verificador 4111468v2 e do código CRC 4c6199ea. Informações adicionais da assinatura: Signatário (a): SILVANA 
MARIA PARFIENIUK - Data e Hora: 16/11/2021, às 17:53:55. 
 

2ª vara criminal 

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 00159636020158272729 
Juizo da 2ª Vara Criminal de Palmas 
AÇÃO PENAL - Procedimento Ordinário 
Acusado: RONAN PEREIRA ISIDÓRIO JUNIOR 
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) RONAN PEREIRA ISIDÓRIO JUNIOR, brasileiro, solteiro (união estável), eletricista autônomo, nascido aos 
23/07/1990, natural de Itumbiara/GO, ?filho de Ronan Pereira Isidório e de Maria Eurípedes Silva, 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 
0015963-60.2015.8.27.2729, cujo resumo/teor segue transcrito: "1. RELATÓRIO. Trata-se de ação penal promovida pelo 
Ministério Público do Estado do Tocantins em desfavor de Ronan Pereira Isidório Junior pela prática da conduta descrita no 
artigo 180, caput, 307 e 311, c/c artigo 69, todos do Código Penal, pelos fatos assim narrados na peça exordial, os quais 
transcrevo, in verbis: [...] Consta dos autos do Inquérito Policial que no dia 13 de maio de 2015, por volta das 12h30min, na 
Quadra 201 Norte, próximo ao Restaurante Comunitário Tereza Ayres, nesta Capital, o denunciado foi preso em flagrante na 
posse da motocicleta Honda Biz C 100, cor verde, placa JUZ 6562/PA, chassi 9C2HA070003R01170, a qual era objeto de furto. 
Conforme se infere dos autos, nas circunstâncias de tempo e local acima mencionadas, policiais militares avistaram a 
motocicleta acima descrita, a qual tinha as mesmas características repassadas pela vítima do furto da mesma, momento em que 
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o condutor do veículo, ora denunciado, passou a empreender fuga, em direção a um matagal, sendo seguido e abordado pela 
polícia. Em seguida, foi constatado que a motocicleta é proveniente de furto, ocorrido nesta Capital em 06/05/2015, figurando 
como vítima Jaires Oliveira Carvalho, tendo como placa original MWJ 8470. Ao ser indagado acerca da origem da motocicleta, 
Ronan Pereira Isidório Júnior informou que tinha comprado de uma pessoa desconhecida, sem dar maiores explicações. Infere-
se dos autos de inquérito policial que no momento da prisão, o denunciado estava na posse de uma motocicleta com “placa fria”  
(JUZ 6562), placa esta pertencente a outra motocicleta, que havia sido furtada nesta Capital em 12/05/2015, ocorrendo, assim, 
adulteração de sinal identificador de veículo automotor. E ainda, no momento em que foi abordado pela polícia militar, o 
denunciado, com o objetivo de não ser responsabilizado penalmente sobre os fatos narrados nesta denúncia e descritos por todo 
o inquérito policial, atribuiu a si a identidade falsa de Lucas Ribeiro Silva, sendo constatado posteriormente que seu verdadeiro 
nome é Ronan Pereira Isidório Júnior. [...]A denúncia foi recebida em 01 de junho de 2015 (evento 3). 3. DISPOSITIVO. Ante o 
exposto, julgo improcedente a denúncia para: a) extinguir a punibilidade de Ronan Pereira Isidório Junior pela prescrição da 
pretensão punitiva em relação ao delito de falsa identidade, nos termos do artigo 109, VI, do Código Penal c/c artigo 61, caput, 
do Código de Processo Penal; b) absolver Ronan Pereira Isidório Junior das imputações de furto e adulteração de sinal 
identificador de veículo automotor, com fulcro no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal. Sem custas. Eventual bem 
apreendido deverá ser restituído, conforme Provimento n. 11/2019/CGJUS/TO. Intimo as partes para ciência. Promovam as 
baixas e atualizações de praxe, oficiando o Instituto de Identificação. Salvo recursos e após cumprimento das diligências 
cartorárias, arquive-se. Palmas/TO, 15 de setembro 2021. LUIZ ZILMAR DOS SANTOS PIRES - Juiz de Direito." Palmas, aos 
17/11/2021. Eu, NAYNA GABRIELLA MARQUES MENDES, digitei e subscrevo. 
 

Editais de intimações de sentença com prazo de 90 dias 
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA COM PRAZO DE 90 (NOVENTA) DIAS 
AUTOS Nº 00007666520158272729 
Juizo da 2ª Vara Criminal de Palmas 
AÇÃO PENAL - Procedimento Ordinário 
Acusado: RODRIGO MOREIRA MACIEL 
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) RODRIGO MOREIRA MACIEL, brasileiro, solteiro, cabeleireiro, nascido aos 25/04/1990, natural de 
Miracema do Tocantins, portador do RG nº 880.908, filho de Maria Luíza Moreira Maciel?, 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 
0000766-65.2015.8.27.2729, cujo resumo/teor segue transcrito: "1. RELATÓRIO. Trata-se de ação penal promovida pelo 
Ministério Público do Estado do Tocantins em desfavor de Rodrigo Moreira Maciel, pela prática da conduta descrita no artigo 
168, caput (1° fato), artigo 155, § 4°, I e II, c/c artigo 14, II (2° fato) e artigo 155, § 4°, I e II (3° fato), c/c artigo 71, todos do 
Código Penal, pelos fatos assim narrados na peça exordial, os quais transcrevo, in verbis: [...] 1° Fato: Consta dos inclusos autos 
de inquérito policial que no dia 25 de dezembro de 2014, no período da madrugada, na residência situada na Quadra 305 Norte, 
QI-25, Alameda 07, Lote 25, nesta Capital, o denunciado, agindo consciente e voluntariamente, apropriou-se indevidamente de 
um aparelho celular Sansumg Galaxy Gran Duos Neo, cor branca, de propriedade da vítima Sueidy Lany Bispo Carvalho. Infere-
se que o denunciado estava na referida residência juntamente com outras pessoas reunidos na noite de natal e solicitou à vítima 
Sueidy que lhe emprestasse seu aparelho celular, o que foi feito. Instantes depois Sueidy solicitou a Rodrigo que lhe devolvesse 
seu aparelho, ao que ele disse que não estava mais com aquele. A vítima então ameaçou chamar a polícia e o denunciado 
evadiu-se do local com o celular. 2° Fato: Consta dos inclusos autos de inquérito policial que na mesma data, por volta das 
01h30min, na residência situada na Quadra 106 Norte, Alameda 15, Lote 22, nesta Capital, o denunciado, agindo consciente e 
voluntariamente, mediante escalada e arrombamento, tentou subtrair, para si, coisas alheias móveis, consistentes em peças de 
vestuário e objetos pessoais, só não alcançando seu intento por circunstâncias alheias à sua vontade. Infere-se que nas 
circunstâncias de tempo acima referidas, o denunciado pulou o muro da referida residência, arrombou a janela da sala e 
adentrou-a, apossando-se de duas malas onde acondicionou em seus interiores várias roupas, perfumes, relógios e tênis, tendo 
em seguida levado as malas para próximo do muro perimetral do imóvel. O autor ainda tentou retirar uma televisão LCD do 
painel preso à parede da sala, porém não conseguiu. Pouco tempo depois, o pai da vítima chegou na residência, ocasião em que 
Rodrigo empreendeu fuga, pulando o muro para a casa do vizinho, deixando para trás as malas com as reses furtivas e também 
uma bolsa feminina, contendo sua carteira de identidade, um óculos de sol e algumas moedas. 3° Fato: Ato contínuo, após pular 
o muro para a residência vizinha, o denunciado avistou José Antônio dormindo na área de serviço, que se trata do vigia da casa, 
e subtraiu daquele a quantia de R$ 341,00 (trezentos e quarenta e um reais), importância que estava acondicionada numa 
carteira de bolso, bem como subtraiu também uma faca. Em seguida arrombou a janela da sala da residência, adentrando-a e 
passando a procurar objetos de valor para subtrair. Porém, naquele momento o vigia acordou e avistou Rodrigo, o qual 
empreendeu fuga, conseguido evadir-se do local. A Polícia Militar foi acionada e, em diligências, encontrou o denunciado nas 
proximidades do local, sendo então preso em flagrante e encaminhado à Delegacia de Polícia para as providências 
cabíveis. [...]A denúncia foi recebida em 11 de janeiro de 2015 (evento 3). Houve citação do acusado (evento 11). Foi 
distribuído incidente de insanidade mental, conforme autos n. 00017929820158272729. Conforme laudo (evento 24), o acusado 
tinha imputabilidade diminuída à época. Ele foi homologado pelo juízo (evento 32). Foi apresentada resposta à acusação (evento 
24). Por não incorrer em nenhuma hipótese prevista no artigo 397 do Código de Processo Penal, foi determinado inclusão em 
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pauta para audiência de instrução e julgamento. A primeira audiência ocorreu em 2/6/2015 (evento 49). Foram ouvidas 
as seguintes testemunhas, cujo resumo do depoimento as acompanha: 1. Robert Silva Neto, vítima (2º fato). Era noite de natal, 
25/12/2014, quando chegaram em casa encontraram com o réu, ele tinha entrado na casa. Ele é conhecido do depoente, pediu 
para beber água, então entrou na casa. Depois, quando seu pai chegou da chácara, encontrou a casa arrombada, TV no chão. 
Tinha cachorros, mas como o réu era conhecido, não avançaram. No fundo estavam os documentos dele, roupas, chamaram a 
polícia. Reconheceu o réu em audiência. Ele foi à sua casa e retornou quando não estavam. Ele não conseguiu subtrair nada, 
tinha uma mala na garagem com roupa, perfume, relógio, mas não levou. Na bolsa tinha a identidade de Rodrigo, ele usava a 
bolsa anteriormente. Ele arrombou a grade, custou R$ 150 para repor. Os bens custavam quase R$ 2.500. Ele tentou levar uma 
TV, mas ficou preso nos fios, não conseguiu. Ele pulou os muros após chamarem a polícia, entrou na casa do vizinho, onde 
estava um pedreiro. O pedreiro acordou e viu Rodrigo na casa do médico, o pedreiro estava vigiando a casa. Encontraram ele 
escondido numa árvore, num muro, na rua da sua casa. Ele tinha dinheiro e faca, o que ele pegou na casa do médico. Só 
encontraram celular quando ele foi para a polícia civil, pois a dona do aparelho ligou e estava com o policial. Parece que foi 
furtado dela. Conhecia o réu da igreja. Ele tinha problemas com homossexualismo e a igreja o ajudou. Ele já tinha sido preso 
antes. Ele confessou para a polícia. Conhece o réu há 1 ano e pouco, estava sendo tratado por ser usuário de drogas. Ele não 
trabalhava na época, sobrevivia pela família dele. A aparência dele era de estar drogado no dia do crime, seu irmão levou água 
até ele. Ele pediu para ficar na sua casa. Ele não levou os objetos por conta dos cachorros e pelo tamanho das malas, que eram 
grandes. Acha que eram empecilhos. Não acha que ele se arrependeu. Não viu a faca. Não viu ele subtraindo os outros itens, 
soube depois. Ele confessou a prática do crime na sua casa, a família viu. Ele parecia agir normalmente nos cultos. Ele usava 
maconha e cocaína. Viu ele uns 20 minutos depois de ter saído da sua casa, estava só de cueca, deixou as roupas na sua casa. 
Ocorreu de madrugada. Ele estava de camiseta regata, shorts e uma bolsa. 2. José Antônio do Nascimento, vítima (3º fato). 
Estava vigiando a casa do Dr. Melquiades. Ficou até 2h10min, acabou dormindo. De repente o réu invadiu a casa. Reconheceu o 
réu em audiência. Ele entrou na área externa, pegou sua carteira, R$ 360. Ele arrebentou a janela do banheiro e entrou na 
casa. Ouviu os cachorros latindo. Ele forçou a janela com uma faca e entrou, não quebrou nada. Ele já tinha arrebentado a casa 
do vizinho. Avistou ele dentro da casa, acionou a polícia, travou o portão. Pegaram ele na primeira casa. Usava camiseta branca, 
mas saiu de cueca. Ele estava embriagado ou drogado. Recuperou o dinheiro. Ele levou uma faca de mesa que estava na área. 
Ele o ameaçou de morte na Delegacia. Levou meia hora desde a subtração até a chegada da polícia. Ele pulou o muro para sair. 
A carteira estava sobre a mesa do quarto da empregada. 3. PM Cristian Bezerra de Carvalho. Conduziu o réu em flagrante. 
Foram acionados a respeito de um furto em residência na 106 norte. Quando chegaram lá, a casa tinha sido arrombada, tinham 
objetos espalhados pela casa, mala com roupa, pedaços de comida no sofá e uma porta arrombada. Foram acionados 
novamente em outra alameda a respeito de outro furto. A vítima disse que foi furtada e que viu o autor, mas ele fugiu. Ouviu 
latidos de cachorro na vizinhança, pediu reforço. O autor estava nas imediações e prenderam ele. Ele confessou. Ele não estava 
normal, devia estar alcoolizado, drogado. As coisas ficaram na casa, era uma mala grande, tinham várias coisas. Tinha janela e 
porta arrombada. A porta era para o interior da casa, teria que jogar a mala para sair. Da segunda casa, ele levou uns R$ 400. 
Tinha um celular também. Acha que ele estava só de cueca quando foi preso, tinha dinheiro, faca de cozinha e um celular em 
mãos. A vítima o reconheceu de pronto. Disse que o celular era da mãe dele. O celular tocou e a pessoa disse que era dona do 
aparelho, que teria sido furtada durante o dia. Na segunda residência ele arrombou uma janela. Passou pouco tempo entre o 
chamado e a prisão. O vigia viu o réu na casa. 4. PM Fernando Sena Lima. Foram acionados via SIOP e quando chegaram lá, a 
família de Robert não tinha entrado. Encontraram uma bolsa com roupas e objetos, perfumes, e outra bolsa com a identidade de 
Rodrigo. Na outra casa, o senhor disse que viu Rodrigo lá dentro, mas que correu. Ele tinha levado uns R$ 400. Escutaram 
cachorros latindo na rua de trás, quando encontraram o réu. Ele entrou na casa de Robert pela janela que estava aberta. Não 
houve arrombamento. Na segunda casa ele arrombou. Não levou nada da primeira casa. Levou uma faca. Ele confessou do 
segundo. Tinha um celular branco com ele, teve uma ligação e era a vítima do furto. Acha que ele estava de cueca quando foi 
preso. Acha que ele estava embriagado. Ele disse que não matou o vigia porque não quis. Os objetos do Robert estavam numa 
mala, a identidade estava numa bolsa. A segunda audiência foi infrutífera (evento 85). A terceira audiência ocorreu em 
18/10/2019 (evento 138). Foi declarada a revelia do réu. Foi ouvida a seguinte informante, cujo resumo do depoimento 
a acompanha: 1. Robert Silva Neto, vítima. Ele era discípulo do seu irmão na época. Foi preso porque assaltou sua casa na noite 
de natal. Foram para a casa do pastor, quando seu pai chegou em casa estava tudo arrombado. Na porta do fundo, que estava 
arrombada, estava a bolsa dele com a identidade. Ele esqueceu a bolsa lá. Ele estava como travesti, com bolsa, sapato e mini 
saia. Ele frequentava sua casa nos fins de semana, quando tinha célula, não tinha como ter deixado a bolsa. Foi reconhecida 
a nulidade do ato que declarou a revelia do acusado, pois ele havia comparecido em cartório em momento anterior (evento 152). 
A quarta audiência ocorreu em 29/7/2021, quando o réu foi interrogado e disse que foi denunciado em 2014, porque se envolveu 
numa briga. Ficou preso 1 mês. No mesmo ano, teve outro processo, ficou preso 7 meses. É furto ou receptação. Não lembra 
muito do primeiro fato, porque tem transtorno bipolar e não sabia da patologia. Depois que começou a tomar medicação, não 
teve mais surto. Não nega que todos os crimes ocorreram, mas foram em época de surto psicótico. Toma carbonato de lítio, 
amitripilina, clonazepan, ácido valprórico e omeprazol. Não se recorda do seu médico, está em Miracema. Ele é psiquiatra. Usava 
bebida alcoólica e maconha na época. Descobriu o problema em 2002. Tinha 22 anos quando deu o primeiro surto. Não é nada 
de Suedilane, nem conhece. Não lembra de nada do que aconteceu, porque estava em surto. Todos os fatos são verdadeiros, 
lembra da polícia e do vigia, mas não da parte das roupas. É verdade que se o vigia entrasse o mataria, pois estava com uma 
faca. Tem vergonha de tudo, mas foi uma parte do seu transtorno. Está disposto a colaborar. Hoje é técnico de enfermagem. 
Antes era cabeleireiro. Fez curso de dois anos para ser técnico. Não teve surto, pois estava medicado. Usa até hoje. Não foi 
requerida nenhuma diligência. Em suas alegações finais por memoriais escritos, o Ministério Público pugnou pela condenação 
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nos termos da denúncia (evento 205). A defesa, por sua vez, em sede de memoriais, requereu a absolvição por não haver prova 
da existência do fato e pela insuficiência probatória. Em caso de condenação, pugnou pela fixação da pena-base no mínimo 
legal, a aplicação da atenuante da confissão espontânea, a fixação do regime prisional menos gravoso e a concessão do direito 
de recorrer em liberdade (evento 208). 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 um crime de furto qualificado tentado e outro consumado. 
Entretanto, será considerada a sua imputabilidade diminuída, conforme atestado em laudo pericial nos autos 
n. 00017929820158272729. Em relação ao crime de apropriação indébita, não há provas suficientes acerca da materialidade, 
pois, em que pese o réu estar na posse do aparelho celular, não se sabe se foi objeto de furto ou de apropriação indébita, não 
havendo o que lhe imputar. 2.1 Fato 1: apropriação indébita em face da vítima Sueidy Lany Bispo Carvalho. Emerge da inicial 
acusatória que o réu apropriou-se do aparelho celular Samsung Duos, branco, mas a vítima e as testemunhas que depuseram 
em juízo relataram que ele foi furtado: Robert Silva Neto, vítima (2º fato). [...] Só encontraram celular quando ele foi para a polícia 
civil, pois a dona do aparelho ligou e estava com o policial. Parece que foi furtado dela. [...] PM Cristian Bezerra de Carvalho. 
[...] Tinha um celular também. [...] Disse que o celular era da mãe dele. O celular tocou e a pessoa disse que era dona do 
aparelho, que teria sido furtada durante o dia. [...] PM Fernando Sena Lima. [...] Tinha um celular branco com ele, teve uma 
ligação e era a vítima do furto. [...] Considerando que Sueidy não foi ouvida neste processo, entendo que a imputação carece de 
prova de materialidade, pois não se sabe se houve uma subtração, apropriação ou um fato atípico. Sabe-se que o processo 
penal não deve ser utilizado para obter a verdade real, mas as provas produzidas nos autos devem ser robustas o suficiente para 
embasar eventual condenação. Caso assim não seja, o constituinte originário deixou claro que a balança deverá pender 
favoravelmente ao réu, conforme artigo 5º, LVII, da Constituição Federal. Considerando as diversas dúvidas e que não estou 
convencido acerca do suposto delito praticado, deve prevalecer o princípio in dubio pro reo. 2.2 Fato 2: furto qualificado tentado 
em face da vítima Robert Silva Neto. Lado oposto, entendo que há robustez probatória em relação à subtração qualificada 
tentada do patrimônio da vítima Robert. O réu era conhecido da vítima e frequentavam a mesma igreja. Na noite de natal, foi à 
casa dela pedir um copo d'água. Após ela ter saído, aproveitou para romper a grade da janela de estrutura metálica e entrar no 
imóvel, de onde tentou subtrair diversos pertences, como roupas, livros, bolsas e sandálias. Aparentemente, o réu não conclui 
seu intento criminoso porque a mala era grande e somente conseguiria levá-la para fora se jogasse sobre o muro, sendo uma 
circunstância alheia à sua vontade. Não reconheço a qualificadora da escalada, pois o laudo pericial de vistoria não concluiu 
neste sentido, atestando apenas o rompimento de obstáculo. A materialidade está comprovada através do que segue: Auto de 
Prisão em Flagrante Delito (evento 1, P_FLAGRANTE1, p. 2, do IP); Auto de Exibição e Apreensão (evento 1, P_FLAGRANTE1, 
p. 21, do IP); Laudo Pericial de Vistoria em Local de Arrombamento n. 7405/2014 (evento 21, LAUDO/1, p. 23, do IP); 
depoimentos prestados em juízo; interrogatório. A autoria e a responsabilidade penal estão comprovadas pelos mesmos 
fundamentos acima. Conforme atestado no Laudo Pericial de Vistoria em Local de Arrombamento n. 7405/2014 (evento 21, 
LAUDO/1, p. 23, do IP), houve rompimento de obstáculo, pois o réu quebrou a grade da janela, estando presente a qualificadora. 
Além do réu ter confessado a prática do crime, a vítima ainda encontrou sua carteira de identidade na sua casa, a qual 
possivelmente foi esquecida pelo primeiro (evento 1, P_FLAGRANTE1, p. 21, do IP), não havendo dúvidas sobre a autoria 
delitiva. Serão valorados negativamente os maus antecedentes do réu, em virtude da condenação por fato anteior nos autos 
n. 50001092120138272725, cujo trânsito se deu posteriormente. Lado oposto, será reconhecida a atenuante da confissão 
espontânea, do artigo 65, III, alínea "d", do CP, pois ele contribuiu com o Poder Judiciário e demonstrou honestidade. Tendo em 
vista que o réu não concluiu o intento criminoso por não conseguir retirar a mala da residência, será aplicada a causa de 
diminuição da tentativa, no patamar de 1/3, conforme artigo 14, parágrafo único, do CP. 2.3 Fato 3: furto qualificado em face da 
vítima José Antônio do Nascimento. Assim que saiu da residência de Robert, o réu dirigiu-se à casa onde José exercia a função 
de vigia e entrou no imóvel mediante escalada. Como era madrugada, a vítima acabou pegando no sono e não viu quando foi 
subtraída a importância de R$ 341 (trezentos e quarenta e um reais) que estava em sua carteira, sobre uma mesa. Quando 
acordou, deparou-se com o acusado dentro da casa, onde entrou por uma janela que estava aberta. Na saída, subtraiu uma faca 
serrilhada, marca Tramontina, com cabo de madeira. A materialidade está comprovada através do que segue: Auto de Prisão em 
Flagrante Delito (evento 1, P_FLAGRANTE1, p. 2, do IP); Auto de Exibição e Apreensão (evento 1, P_FLAGRANTE1, p. 9, do 
IP); Laudo Pericial de Vistoria em Local de Furto n. 7404/2014 (evento 21, LAUDO/1, p. 1, do IP); depoimentos prestados em 
juízo; interrogatório. A autoria e a responsabilidade penal estão comprovadas pelos mesmos fundamentos acima. Não reconheço 
a qualificadora do arrombamento, pois o Laudo Pericial de Vistoria em Local de Furto n. 7404/2014 (evento 21, LAUDO/1, p. 1, 
do IP) concluiu apenas pela existência de escalada e afirmou que a janela estava aberta quando ele entrou no imóvel. Na saída, 
bastou abrir a janela normalmente, o que não caracteriza a qualificadora. Além do réu ter confessado a prática do crime, a vítima 
o viu dentro do imóvel e reconheceu logo em seguida, bem como em audiência, não havendo dúvidas sobre a autoria delitiva. 
Serão valorados negativamente os maus antecedentes do réu, em virtude da condenação por fato anteior nos autos 
n. 50001092120138272725, cujo trânsito se deu posteriormente. Lado oposto, será reconhecida a atenuante da confissão 
espontânea, do artigo 65, III, alínea "d", do CP, pois ele contribuiu com o Poder Judiciário e demonstrou 
honestidade. 2.4 Imputabilidade diminuída ou semi-imputabilidade. Analisando o incidente de insanidade mental 
n. 00017929820158272729, a perícia médica concluiu que o acusado possuía perturbação mental à época dos fatos, 
tendo parcial capacidade de entendimento e determinação (evento 24). O laudo foi devidamente homologado (evento 32), 
sendo inconteste a aplicação do artigo 26, parágrafo único, do CP, in verbis: "A pena pode ser reduzida de um a dois terços, se o 
agente, em virtude de perturbação de saúde mental ou por desenvolvimento mental incompleto ou retardado não era 
inteiramente capaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento.". Sendo assim, 
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em virtude da semi-imputabilidade do agente, a pena será diminuída de 1/3. 2.5 Concurso de crimes. Levando em consideração 
que os delitos da mesma espécie ocorreram na madrugada do dia 25/12/2014, um em seguida do outro, e que houve 
semelhança na maneira de execução, entendo que se trata de continuidade delitiva, conforme artigo 71, caput, do CP. Em 
virtude disto, será dosada e aplicada a pena do crime mais grave, qual seja, do furto qualificado consumado, acrescida em 1/6, 
pois são dois crimes. 3. DISPOSITIVO. Ante o exposto, julgo parcialmente parcialmente procedente a denúncia para: a) 
absolver Rodrigo Moreira Maciel da imputação do artigo 168, caput, do Código Penal, com fulcro no artigo 386, II e VII, do 
Código de Processo Penal; b) condenar Rodrigo Moreira Maciel como incurso nas penas dos artigo 155, § 4º, I c/c artigo 14, II, e 
artigo 155, § 4º, II, na forma do artigo 71, caput, todos do Código Penal. Passo à dosagem da pena do crime mais grave, no 
caso, furto qualificado consumado, para evitar tautologia, conforme artigos 59, 68 e 71 do Código Penal. 1º FASE: DAS 
CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. a) a culpabilidade, analisada como grau de reprovação da conduta, não foge à normalidade; b) o 
réu possui maus antecedentes, conforme autos n. 50001092120138272725; c) a conduta social deve ser considerada favorável 
ao réu à míngua de provas em sentido contrário; d) a personalidade também deve ser considerada favorável ao réu, à míngua de 
prova técnica a demonstrar que o mesmo seja voltado para a prática delitiva; e) a motivação é normal à espécie; f) 
as circunstâncias também são comuns ao delito; g) não há consequências comprovadas; h) não há prova de que 
o comportamento da vítima contribuiu para a ação delitiva. Assim, considerando o intervalo entre as penas mínima e máxima 
cominadas e a existência de uma circunstância judicial negativa, aplico a fração de 1/8 sobre a pena mínima e fixo a pena-base 
em 2 (dois) anos e 3 (três) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa. 2ª FASE: AGRAVANTES E ATENUANTES. Não há 
circunstâncias agravantes. Reconheço a atenuante da confissão espontânea, do artigo 65, III, alínea "d", do CP, e atenuo a pena 
em 1/6. Nesta fase, fixo a pena em 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, considerando a vedação da Súmula 231 do 
STJ1. 3ª FASE: CAUSAS DE AUMENTO E DE DIMINUIÇÃO. Não há causas de aumento. Reconheço a causa de diminuição 
da semi-imputabilidade, do artigo 26, parágrafo único, do CP, e diminuo a pena em 1/3. Fixo a pena em 1 (um) ano e 4 (quatro) 
meses de reclusão e 7 (sete) dias-multa. Em virtude da continuidade delitiva, aplico a fração de 1/6 sobre a pena, pois foram 
praticados dois crimes. Fixo a pena definitiva de Rodrigo Moreira Maciel em 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão e 8 (oito) 
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. Não substituo a pena 
privativa de liberdade pela restritiva de direitos nem concedo sursis, em virtude dos maus antecedentes do réu, estando ausentes 
os requisitos dos artigos 44 e 77 do CP. Concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade. Sem custas. Eventual bem 
apreendido deverá ser restituído, conforme Provimento n. 11/2019/CGJUS/TO. Intimo as partes para ciência. Expeça-se o 
necessário. Após o trânsito em julgado, volvam-me conclusos para análise da prescrição da pretensão punitiva retroativa. 
Palmas, 17 de setembro de 2021. LUIZ ZILMAR DOS SANTOS PIRES - Juiz de Direito." Palmas, aos 17/11/2021. Eu, NAYNA 
GABRIELLA MARQUES MENDES, digitei e subscrevo. 
 
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA COM PRAZO DE 90 (NOVENTA) DIAS 
AUTOS Nº 00108647520168272729 
Juizo da 2ª Vara Criminal de Palmas 
AÇÃO PENAL - Procedimento Ordinário 
Acusado: CARLOS RODRIGO DA SILVA SANTANA 
FINALIDADE: O juiz de Direito LUIZ ZILMAR DOS SANTOS PIRES, do Juizo da 2ª Vara Criminal de Palmas, no uso das suas 
atribuições legais, etc. FAZ SABER a todos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, por esse meio, 
INTIMA o acusado(a) CARLOS RODRIGO DA SILVA SANTANA, brasileiro, solteiro, nascido aos 27/06/1997, natural de 
Açailândia/MA, portador do RG n° 1.080.628 SSP/TO, inscrito no CPF n° 058.590.571-13, filho de Leonardo Rodrigues Santana 
e de Alessandra Pereira 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 0010864-75.2016.8.27.2729, cujo resumo/teor segue transcrito: "1. 
RELATÓRIO. Trata-se de ação penal promovida pelo Ministério Público do Estado do Tocantins em desfavor de Dhomnatan 
Almeida Santos e Carlos Rodrigo da Silva Santana pela prática da conduta descrita no artigo 155, § 4°, I e IV c/c artigo 29, 
ambos do Código Penal, pelos fatos assim narrados na peça exordial, os quais transcrevo, in verbis: [...] Consta dos inclusos 
autos de inquérito policial que no dia 16/03/2016, por volta das 16h40min, no estacionamento da Secretaria Estadual da Saúde, 
em Palmas/TO, os denunciados CARLOS RODRIGO DA SILVA SANTANA e DHOMNATAN ALMEIDA DOS SANTOS, agindo 
com consciência, voluntariedade e unidade de desígnios, subtraíram para si, 01 (um) capacete vermelho marca San Marino 
Taurus, 01 (um) blezer modelo feminino e 01 (uma) camiseta preta modelo feminino, todos de propriedade de Mayara Alves 
Maciel Lima, conforme Auto de Exibiçao e Apreensão constante às folhas 19, do (evento 01), dos autos do inquérito policial. 
Segundo logrou-se apurar, na data dos fatos, a vítima havia deixado a sua motocicleta Web Sundown, placa MWM-3781, no 
estacionamento da Secretaria de Estado da Saúde, quando os denunciados, com o objetivo de furtar os objetos que continham 
no interior de seu bagageiro, romperam a fechadura e de lá subtraíram os objetos acima descritos. Logo após a prática do furto, 
a Polícia Militar foi acionada, conseguindo capturar os dois denunciados com as res furtiva, restituindo-as para a vítima conforme 
Termo de Restituição constante no (evento 1), fls. 22 dos autos de inquérito policial [...] A denúncia foi recebida em 5 de abril de 
2016 (evento 4). Houve citação dos acusados (eventos 13 e 14). Foi apresentada resposta à acusação (evento 24). Por não 
incorrer em nenhuma hipótese prevista no artigo 397 do Código de Processo Penal, foi determinado inclusão em pauta para 
audiência de instrução e julgamento. A audiência ocorreu em 17/8/2021. Foi decretada a revelia de Carlos. Foram ouvidas as 
seguintes testemunhas, cujo resumo do depoimento as acompanha: 1. Mayara Alves Maciel Lima, vítima. Relatou que a sua 
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moto estava estacionada em frente à secretaria da saúde. Estava trabalhando, não viu o ocorrido. As pessoas sabiam que a sua 
moto ficava lá e uma servidora viu um rapaz abrindo a moto ou as motos e retirando o capacete. Segundo ela, ele tentou ligar a 
moto, sair com ela, mas não conseguiu, então abriu e pegou o capacete. A notícia se espalhou e todos que tinham moto 
desceram para o hall. Viu que foi a sua moto. Parece que havia um segundo rapaz auxiliando. Parece que a polícia estava 
fazendo ronda próximo à Secretaria, pois não era um caso isolado e estava procurando os rapazes. Encontraram ele com o 
capacete, que foi reconhecido e devolvido. Ele estava dentro do cooler da moto, mas não era confiável, pois a moto não era tão 
nova e abria com facilidade. Estava travado. Quando chegou, o cooler estava destravado. Não lembra se a trava foi danificada. 
2. PM Andreia Pelizari Labanca. Eles estavam sendo monitorados pela P2, foram acionados via SIOP, porque tinham tentado 
arrombar motos em frente à FERPAM, não conseguiram. Arrombaram moto em frente à Secretaria de Saúde. Ele estava com 
uma jaqueta e um capacete. Eram dois, cada um foi para um lado, viram eles correndo. Os dois estavam a pé. A outra viatura 
pegou o outro. A P2 já tinha passado as características, roupas, como estavam. Prenderam Dhomnatam com o capacete e a 
jaqueta. Sabe porque guarda os relatórios, foi ele que apresentaram na Delegacia. 3. PM Marcione De Sousa Varão. Foram 
acionados via SIOP porque haviam dois rapazes tentando abrir o bagageiro das motos entre duas secretarias, na praça dos 
girassóis. Foram orientados por um P2. O rapaz tinha furtado um capacete, que estava no bagageiro de uma das 
motos. Abordaram um dos indivíduos que estava com capacete nas mãos. Não foi requerida nenhuma diligência. Em suas 
alegações finais orais, o Ministério Público pugnou pela condenação nos termos da denúncia. Em caso de comprovação do óbito, 
pugnou pela declaração de extinção da punibilidade de Dhomnatan. A defesa, por sua vez, em sede de alegações finais orais, 
requereu a absolvição pela ausência de comprovação sobre o rompimento de obstáculo. Em caso de comprovação do óbito, 
pugnou pela declaração de extinção da punibilidade de Dhomnatan. Havendo condenação, requereu pela aplicação do princípio 
da insignificância, pois os bens subtraídos têm valor diminuto. É, em síntese, o relatório. 2. FUNDAMENTAÇÃO. 2.1 
Preliminares. Diante da certidão juntada ao evento 118, que atesta o óbito de Dhomnatan Almeida Santos, e da manifestação 
ministerial em audiência e também no evento 122, julgo extinta a sua punibilidade, nos termos do artigo 107, I, do CP c/c 62 do 
Código de Processo Penal. 2.2 Mérito. Tendo em vista que nenhuma questão preliminar foi arguida e que o processo cursou 
normalmente, analisarei o mérito da demanda em relação a Carlos Rodrigo da Silva Santana. Finda a instrução processual, 
concluo que o réu subtraiu um capacete e um blazer da vítima Mayara Alves Maciel Lima mediante concurso de pessoas. Não 
reconheço o rompimento de obstáculo, pois não foi realizado exame pericial na motocicleta para comprovar que de fato a 
qualificadora se operou, o qual é imprescindível e só poderá ser substituído por prova indireta quando houver justificativa da não 
realização. É o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: [...] 3. A incidência da qualificadora prevista no art. 155, § 4º, II, do 
Código Penal exige exame pericial para a comprovação do rompimento de obstáculo, somente admitindo-se prova indireta 
quando justificada a impossibilidade de realização do laudo direto, o que não restou explicitado nos autos. 4. Na hipótese, tendo 
a qualificadora sido aplicada apenas com base em prova testemunhal, deve ser afastado o rompimento de obstáculo e 
reconhecida a prática de furto qualificado pelo concurso de pessoas, pois, além de não ter sido demonstrada a impossibilidade 
de realização da perícia técnica, tais provas não suprem a necessidade de sua efetivação. [...] (HC 620.969/SC, Rel. Ministro 
RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020). Além disto, a vítima afirmou em juízo que a trava 
do cooler da sua moto não era confiável, abria com facilidade, contribuindo para afastar a qualificadora. Por outro lado, está 
configurada a qualificadora do concurso de pessoas, pois os réus praticaram o o fato típico e ilícito em unidade de desígnios. 
A materialidade está comprovada através do que segue: Auto de Prisão em Flagrante Delito (evento 1, P_FLAGRANTE1, p. 2, 
do IP); interrogatório do réu no inquérito policial (evento 1, P_FLAGRANTE1, p. 7, do IP); Auto de Exibição e Apreensão (evento 
1, P_FLAGRANTE1, p. 19, do IP); Termo de Restituição (evento 1, P_FLAGRANTE1, p. 22, do IP); Laudo Pericial de Avaliação 
Direta de Objetos n. 1644/2016 (evento 25, LAUDO/1, do IP); depoimentos prestados em juízo. A autoria e a responsabilidade 
penal estão comprovadas pelos mesmos fundamentos acima. Em que pese o réu não ter sido interrogado na fase judicial, foi 
preso em situação de flagrante presumido, pois estava com o capacete e o blazer da vítima logo depois da subtração e ainda 
confessou ter praticado o crime para vender e comprar droga: Sendo assim, não há dúvidas acerca da autoria delitiva. Não 
acolho a tese defensiva de aplicação do princípio da insignificância, pois não se analisa somente o valor dos itens, mas de outros 
requisitos elencados pelos tribunais superior: i) mínima ofensividade da conduta; ii) ausência de periculosidade social da ação; iii) 
reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; iv) inexpressividade da lesão jurídica. No caso em apreço, o réu é 
reincidente, possui maus antecedentes e praticava furtos para manter seu vício em drogas. Assim, estão ausentes os requisitos 
acima elencados, pois a sua conduta era ofensiva, a sua ação causava perigo à sociedade, já que agia comandado pelo vício, 
tornando seu comportamento reprovável. Será considerado em desfavor do acusado a existência de maus antecedentes, pois 
ostenta duas condenações por fatos anteriores cujo trânsito se deu posteriormente ao ocorrido, conforme autos 
n. 00155828120178272729 e 0004650-68.2016.8.27.2729. Na primeira fase, será aplicada a fração de 2/8 sobre a pena mínima, 
sendo 1/8 para cada condenação. Ele também é reincidente, conforme autos n. 00320878420168272729, motivo pelo qual 
incidirá a agravante da reincidência, do artigo 61, I, do CP. Na segunda fase da dosimetria, a pena será agravada em 1/6. Em 
contrapartida, serão valoradas em benefício do réu as atenuantes da menoridade e da confissão espontânea, do artigo 65, I e III, 
alínea "d", do CP, pois nasceu em 27/06/1997 e tinha 19 (dezenove) anos à época do ocorrido, além de ter confessado a prática 
do crime perante a autoridade policial, contribuindo para delimitação da autoria delitiva. 3. DISPOSITIVO. Ante o exposto, 
julgo parcialmente procedente a denúncia para extinguir a punibilidade de Dhomnatan Almeida Santos, com fulcro no artigo 107, 
I, do CP c/c 62 do Código de Processo Penal, e condenar Carlos Rodrigo da Silva Santana como incurso nas penas do artigo 
155, § 4º, IV, do Código Penal. Passo à dosagem da pena, conforme artigos 59 e 68 do Código Penal. 1º FASE: DAS 
CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. a) a culpabilidade, analisada como grau de reprovação da conduta, não foge à normalidade; b) o 
réu possui maus antecedentes, conforme autos n. 00155828120178272729 e 0004650-68.2016.8.27.2729; c) a conduta 
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social deve ser considerada favorável ao réu à míngua de provas em sentido contrário; d) a personalidade também deve ser 
considerada favorável ao réu, à míngua de prova técnica a demonstrar que o mesmo seja voltado para a prática delitiva; e) 
a motivação é normal à espécie; f) as circunstâncias também são comuns ao delito; g) não há consequências comprovadas; h) 
não há prova de que o comportamento da vítima contribuiu para a ação delitiva. Assim, considerando o intervalo entre as penas 
mínima e máxima cominadas e a existência de maus antecedentes, aplico a fração de 2/8 (1/8 para cada condenação) sobre a 
pena mínima e fixo a pena-base em 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa. 2ª FASE: AGRAVANTES 
E ATENUANTES. Reconheço a agravante da reincidência, do artigo 61, I, do CP, em virtude dos autos 
n. 00320878420168272729, e agravo a pena em 1/6. Lado outro, atenuo a pena em 2/6 em virtude das atenuantes 
da menoridade e da confissão espontânea, do artigo 65, I e III, alínea "d", do CP. Considerando o teor da Súmula 231 do STJ, 
que limita a atenuação da pena ao mínimo legal, fixo a pena em 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa. 3ª FASE: 
CAUSAS DE AUMENTO E DE DIMINUIÇÃO. Não há causas de aumento ou diminuição. Fixo a pena definitiva de Carlos Rodrigo 
da Silva Santana em 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, cujo valor arbitro no mínimo legal. Estipulo o regime 
inicial SEMIABERTO para o início do cumprimento da pena, considerando a reincidência do réu, conforme artigo 33, § 2º, alínea 
"b", do CP. Não substituo a pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos nem concedo sursis, pois estão ausentes os 
requisitos dos artigos 44 e 77 do CP. Concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade. Sem custas. Eventual bem apreendido 
deverá ser restituído, conforme Provimento n. 11/2019/CGJUS/TO. Intimo as partes para ciência. Expeça-se o necessário e oficie 
o Instituto de Identificação. Após o trânsito em julgado, volvam-me conclusos para avaliar eventual prescrição da pretensão 
punitiva retroativa. Palmas/TO, 09 de setembro de 2021. LUIZ ZILMAR DOS SANTOS PIRES. Juiz de Direito." Palmas, aos 
16/11/2021. Eu, NAYNA GABRIELLA MARQUES MENDES, digitei e subscrevo. 
 

2ª vara da fazenda e registros públicos 

Editais 
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO COM PRAZO DE (30 DIAS)                                                                                              
O Dr. JOSÉ MARIA LIMA Juiz de Direito respondendo pela 2ª Vara dos Feitos das Fazendas e Registros Públicos da Comarca 
de Palmas, na forma da Lei, FAZ SABER a todos quantos o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, que por este 
Juízo e Escrivania, processam os autos Civil de Improbidade Administrativa registrada sob o n.º 0002913-93.2017.8.27.2729, na 
qual figura como requerente Ministério Público e requerido LUCIANO IVO DA SILVA  e outros. É O presente 
para NOTIFICAR  a parte requerida LUCIANO IVO DA SILVA , brasileiro, casado, empresario, inscrita no CPF n° 779.809.216 – 
15 e RG sob n° 6.148.261 SSP/MG, estando em lugar incerto e não sabido, do teor da presente ação, para caso queira, se 
manifestar no prazo de 15(quinze) dias, na forma e no prazo do art. 17,§ 7º, da Lei 8.429/92. Ressalto ainda, que visando dar 
maior celeridade processual ao feito eventual citação desta ação será feita na pessoa do advogado constituído e devidamente 
cadastrado no eproc. E para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém alegue ignorância, mandou o MM. Juiz expedir o 
presente Edital que será publicado na forma da Lei e afixado no Placar do Fórum local, bem como será publicado no Diário da 
Justiça. Dado e passado nesta cidade e Comarca de Palmas-TO, 15 de outubro de 2021. Eu, Núria Barbosa da Mota, Servidora 
de Secretaria, que o digitei e subscrevi. 
 

Editais de citações com prazo de 30 dias 
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO COM PRAZO DE (30 DIAS)                                                                                              
O Dr. JOSÉ MARIA LIMA Juiz de Direito respondendo pela 2ª Vara dos Feitos das Fazendas e Registros Públicos da Comarca 
de Palmas, na forma da Lei, FAZ SABER a todos quantos o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, que por este 
Juízo e Escrivania, processam os autos Civil de Improbidade Administrativa registrada sob o n.º 0002913-93.2017.8.27.2729, na 
qual figura como requerente Ministério Público e requerido LUCIANO IVO DA SILVA  e outros. É O presente 
para NOTIFICAR  a parte requerida LUCIANO IVO DA SILVA , brasileiro, casado, empresario, inscrita no CPF n° 779.809.216 – 
15 e RG sob n° 6.148.261 SSP/MG, estando em lugar incerto e não sabido, do teor da presente ação, para caso queira, se 
manifestar no prazo de 15(quinze) dias, na forma e no prazo do art. 17,§ 7º, da Lei 8.429/92. Ressalto ainda, que visando dar 
maior celeridade processual ao feito eventual citação desta ação será feita na pessoa do advogado constituído e devidamente 
cadastrado no eproc. E para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém alegue ignorância, mandou o MM. Juiz expedir o 
presente Edital que será publicado na forma da Lei e afixado no Placar do Fórum local, bem como será publicado no Diário da 
Justiça. Dado e passado nesta cidade e Comarca de Palmas-TO, 15 de outubro de 2021. Eu, Núria Barbosa da Mota, Servidora 
de Secretaria, que o digitei e subscrevi. 
 

3ª vara criminal 

Editais de intimações de sentença com prazo de 90 dias 
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA COM PRAZO DE 90 (NOVENTA) DIAS 
AUTOS Nº 00307297920198272729 
Juizo da 3ª Vara Criminal de Palmas 
AÇÃO PENAL - Procedimento Ordinário 
Acusado: WAGNER PIRES DE OLIVEIRA SILVA 
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FINALIDADE: O juiz de Direito RAFAEL GONÇALVES 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) WAGNER PIRES DE OLIVEIRA SILVA, brasileiro, solteiro, desocupado, nascido aos 28/06/2000, natural 
de Goiânia-GO, inscrito no CPF nº 063.463.621-94, filho Rosilene de Sousa Oliveira e Márcio Pires 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 0030729-79.2019.8.27.2729, cujo resumo/teor segue transcrito: "1. RELATÓRIO. O Ministério Público 
denunciou WAGNER PIRES DE OLIVEIRA SILVA, brasileiro, solteiro, desocupado, nascido em 28 de junho de 2000, natural de 
Goiânia-GO, filho de Márcio Pires da Silva e Rosilene de Sousa Oliveira, inscrito no CPF sob o nº 063.463.621-94 1, por fato 
assim descrito: Consta dos Autos de Inquérito Policial que na data de 08 de julho de 2019, no período vespertino, no Jardim 
Aureny I, Região Sul desta Capital, o denunciado, agindo voluntariamente e com total consciência da ilicitude de seu ato, 
mediante violência e grave ameaça, tentou subtrair para si: 01 bolsa contendo documentos e objetos pessoais, 01 aparelho 
telefônico celular e a importância de R$ 100,00 em espécie (conforme Auto de Prisão em Flagrante e demais provas coligidas e 
anexadas aos Autos de IP); em prejuízo da vítima Marcely Silva Costa. Exsurge dos autos investigatórios que na data, horário e 
local acima descritos, a vítima caminhava tranquilamente pela via, momento em que foi surpreendida com a chegada do 
inculpado, o qual aproximou-se abruptamente e anunciou o assalto. Ato contínuo, visando concretizar seu intento criminoso, o 
inculpado colocou a mão sob suas vestes e, simulando estar armado, ordenou que a vítima entregasse o aparelho de telefone 
celular que levava consigo, no que Marcely Silva se negou. Naquele instante, o inculpado, mediante violência física, agarrou e 
puxou a bolsa com documentos, telefone celular e dinheiro que a vítima segurava. Extrai-se do feio que, após o inculpado 
perceber que a vítima bradava por ajuda e alguns populares foram em seu auxílio, ele largou a bolsa da vítima e empreendeu 
fuga, porém foi perseguido por populares e por policiais civis que flagraram aquela situação. Logo em seguida o denunciado foi 
abordado e detido. Ao serem informados do ocorrido, os agentes de polícia prenderam o denunciado e o conduziram à Delegacia 
de Polícia para os procedimentos de praxe. Na DEPOL o inculpado confessou a autoria delitiva. A vítima reconheceu o inculpado 
como sendo o seu algoz. Destarte, materialidade e autoria delitivas encontram-se demonstradas pelo Auto de Prisão em 
Flagrante, confissão e demais provas coligidas aos Autos de IP. Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO 
TOCANTINS, por seu órgão de execução, denuncia WAGNER PIRES DE OLIVEIRA SILVA, já devidamente qualificado, como 
incurso nas penas do crime tipificado no artigo 157, caput, na forma do artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal brasileiro. 
Requer, seja a presente autuada e recebida, determinando-se a citação do denunciado para oferecer defesa escrita no prazo de 
10 (dez) dias, em seguida proceda-se à designação de dia e hora para audiência de instrução, interrogatório 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. O 
acusado foi preso em flagrante e teve liberdade provisória concedida em decisão proferida em audiência de custódia que 
aconteceu em 10/07/2019 (evento 18 do Inquérito Policial nº 0028040-62.2019.8.27.2729), com a imposição das medidas 
cautelares de recolhimento domiciliar e monitoração eletrônica. No evento 25 do IP, informo-se a indisponibilidade do 
equipamento de monitoração, então este juízo revogou as medidas cautelares (evento 26). A denúncia foi oferecida em 
30/07/2019 e recebida no mesmo dia. O acusado foi citado e apresentou resposta por meio de defensora pública (evento 33). Na 
decisão do evento 35, o recebimento da denúncia foi ratificado. Por causa das medidas de prevenção à Covid-19, a instrução 
não se iniciou de imediato. O processo esteve suspenso e retomou a marcha em 22/03/2021 (evento 84). Na primeira audiência 
de instrução, realizada em 31/05/2021, foi ouvida a testemunha AFONSO VITOR LEITE DE LIMA (evento 103). Na ocasião, 
verificou-se que o acusado não fora encontrado para ser notificado (evento 101), sendo considerado revel. Ausentes as 
testemunhas ROSILENE DE SOUSA OLIVEIRA SALES e JOSÉ LENILTON SOARES DE OLIVEIRA, a defesa insistiu em sua 
inquirição, bem assim requereu prazo para tentar localizar o acusado. No curso do processo, os representantes das partes 
desistiram da inquirição da vítima MARCELY SILVA COSTA, por não ter sido também encontrada (eventos 51 e 54). A defesa 
informou novo endereço do acusado, que foi notificado para a nova audiência (eventos 110 e 115). No evento 116, certificou-se o 
falecimento de ROSILENE DE SOUSA OLIVEIRA SALES, tendo a defesa abdicado da indicação de testemunha substituta 
(evento 120). Na audiência em continuação, realizada em 19/10/2021, a defesa desistiu da oitiva de JOSÉ LENILTON SOARES 
DE OLIVEIRA, tendo-se realizado apenas o interrogatório. Em alegações finais orais, o órgão do Ministério Público reiterou o 
pedido de condenação do acusado, com o reconhecimento da atenuante de confissão e sem a imposição da pena reparatória. A 
defesa pediu a gratuidade da justiça, a absolvição quanto ao roubo ou a desclassificação do fato para furto, o reconhecimento da 
desistência voluntária, a imposição de pena mínima, o reconhecimento das atenuantes de confissão e menoridade relativa, a 
aplicação da redução pela tentativa no grau máximo, a não imposição da pena reparatória, a substituição da pena por restritiva 
de direitos e o direito ao recurso em liberdade. 2. FUNDAMENTAÇÃO. Eis a síntese das narrativas colhidas na audiência judicial: 
AFONSO VITOR LEITE DE LIMA: é policial civil. Estava abrindo o portão da delegacia onde trabalhava, quando ouviu um rapaz 
gritando que um ladrão estava fugindo. Logo viu um outro rapaz passar correndo. Saiu em perseguição a este rapaz, primeiro de 
carro e depois à pé, e conseguiu alcançá-lo quando ele caiu. A bolsa da vítima foi encontrada, mas não se lembra se estava em 
poder do rapaz perseguido. O rapaz que o alertou sobre o fato chegou em seguida ao local da detenção do autor e disse que o 
estava perseguindo autor desde o momento da subtração. A vítima chegou ao local pouco depois e disse que o autor a havia 
ameaçado para tomar a bolsa. Não se lembra se ela disse que o autor estava com uma faca ou se havia simulado que estava 
armado. WAGNER PIRES DE OLIVEIRA SILVA (acusado): confessou a autoria do fato. Estava sob efeito de álcool e droga na 
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hora do fato. Aproximou-se da vítima e pegou a bolsa dela. Admitiu que simulou que estava armado. A vítima resistiu e começou 
a gritar, então o depoente saiu correndo. Não tem certeza, mas acha que a vítima caiu. Pretendia pegar dinheiro para pagar 
contas. Na hora em que a vítima reagiu, o depoente caiu na consciência. Assim estabelecida a dinâmica dos acontecimentos, 
passo ao exame do mérito da causa. A materialidade do fato ficou devidamente comprovada nas declarações colhidas nas 
audiências, constatando-se que houve a tentativa de subtração da bolsa da vítima. No inquérito policial, não existem auto de 
exibição e apreensão e termo de restituição das coisas subtraídas, pois o acusado aparentemente não logrou tomar a bolsa da 
vítima, dada a resistência desta. A autoria é igualmente segura. Em seu interrogatório, o acusado relatou como o fato 
desenvolveu-se. Sua versão está em harmonia com as provas produzidas, especialmente com o relato da testemunha ouvida em 
juízo. Reitero que a vítima não foi ouvida em juízo, mas suas declarações no auto de prisão em flagrante coincidem com a 
versão que o acusado apresentou no interrogatório judicial, como segue (evento 1, doc. 1, p. 8, do Inquérito Policial nº 0028040-
62.2019.8.27.2729): Assim, pode-se afirmar que o acusado foi o autor da subtração, conduta que se ajusta ao tipo do art. 157 do 
Código Penal, haja vista que a tentativa de desapossamento da coisa decorreu da grave ameaça exercida por ele, que simulou 
estar armado e, desta forma, quis impedir que a vítima reagisse na defesa de seu patrimônio. Por conseguinte, não há 
possibilidade de absolvição ou desclassificação do fato para furto. Causas de diminuiçao de pena: comprovou-se neste caso que 
o acusado tentou arrebatar a bolsa da vítima, porém ela resistiu e começou a gritar, fazendo com que ele interrempesse a ação e 
se evadisse. Nesta situação, não há cabimento para a tese de desistência voluntária, pois o acusado somente deixou de 
prosseguir em razão do comportamento da vítima, ou seja, por circunstância alheia à vontade dele. Enfim, configurou-se a 
hipótese prevista no inciso II do art. 14 do Código Penal, como postulado pelo Ministério Público. 3. DISPOSITIVO. Diante do 
exposto, julgo procedente a denúncia para condenar o acusado WAGNER PIRES DE OLIVEIRA SILVA nas sanções do art. 157, 
caput, cc art. 14, inciso II, do Código Penal. Passo a dosagem da pena. 1ª fase – Circunstâncias judiciais (art. 59 do Código 
Penal): o acusado agiu com culpabilidade normal para o tipo; não registra maus antecedentes2; sua personalidade e conduta 
social devem ser consideradas normais, pois não foram suficientemente avaliadas; o motivo, as circunstâncias e as 
consequências da infração não prejudicam o acusado, pois são inerentes a fatos desta natureza; o comportamento da vítima em 
nada contribuiu para a prática do ato criminoso, mas isso não afetará a graduação da pena. Pena-base: diante do exposto acima, 
aplico a pena-base em 4 anos de  reclusão. 2ª fase. Atenuantes: apesar de o acusado ter confessado a autoria do fato e ser 
menor de 21 anos de idade na data do fato, sua pena não será atenuada, pois foi aplicada no mínimo, fazendo incidir o 
Enunciado nº 231 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Agravantes: não há. Dessa forma, a pena permanece inalterada 
nesta fase. 3ª Fase. Causas de diminuição de pena: a pena será reduzida em 2/3 pela causa prevista no parágrafo único do art. 
14 do Código Penal e tendo em visto o iter criminis percorrido pelo acusado, que apenas puxou a bolsa da vítima, mas não 
chegou a tê-la consigo. Causas de aumento de pena: não há. Pena definitiva: Fica estabelecida a pena definitiva em 1 ano e 4 
meses de reclusão. Multa: Fixo proporcionalmente a multa em 3 dias-multa, cujo valor unitário arbitro no mínimo legal. Regime 
inicial: diante das circunstâncias do fato e da quantidade de pena aplicada determino que esta seja cumprida inicialmente em 
regime aberto. O local será definido pelo juízo da execução. Suspensão condicional da pena: estão presentes os requisitos 
previstos no art. 77 do Código Penal,  por isso determino que o cumprimento da pena fique suspenso por 2 anos. As condições 
do art. 59 do Código Penal foram favoráveis ao acusado, por isso ele ficará sujeito às seguintes condições para a suspensão 
condicional da pena, conforme permite o § 2º do art. 78 do mesmo diploma: a) proibição de frequentar bares, boates e 
congêneres; b) proibição de ausentar-se da comarca onde reside, sem autorização judicial; c) comparecimento pessoal e 
obrigatório ao juízo da execução, mensalmente, para informar e justificar suas atividades. Substituição: não é possível, porque já 
houve o sursis e porque o crime foi cometido com grave ameaça a pessoa. Recurso: concedo ao acusado o direito de apelar em 
liberdade, por não se apresentaram evidentes os fundamentos da prisão preventiva. Além diso, o regime aplicado e a suspensão 
da pena são incompatíveis com a prisão. Os direitos políticos do acusado ficarão suspensos durante o cumprimento da 
pena. Isento o acusado do pagamento das custas processuais, com fundamento no art. 6º, inciso I, da Lei estadual nº 
1.286/2001. Fiança, coisas apreendidas, outros efeitos da condenação etc.: nada há a decidir. Valor mínimo da reparação do 
dano: incabível, pois a vítima não se ressentiu de prejuízo material. Ficam intimados os representantes das partes por meio do 
sistema e-Proc/TJTO. Remeto o processo à SECRIM, para intimar o acusado e para acompanhar o eventual trânsito em julgado 
desta sentença. Palmas, 19 de outubro de 2021. RAFAEL GONCALVES DE PAULA - Juiz de Direito." Palmas, aos 16/11/2021. 
Eu, NAYNA GABRIELLA MARQUES MENDES, digitei e subscrevo. 
 

4ª vara criminal execuções penais 

Editais de intimações de sentença com prazo de 90 dias 
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA COM PRAZO DE 90 (NOVENTA) DIAS 
AUTOS Nº 00173417520208272729 
Juizo da 4ª Vara Criminal de Palmas 
AÇÃO PENAL - Procedimento Ordinário 
Acusada: MARCIA GARDENIA DOS SANTOS 
FINALIDADE: O juiz de Direito ALLAN MARTINS FERREIRA, do Juizo da 4ª Vara Criminal de Palmas, no uso das suas 
atribuições legais, etc. FAZ SABER a todos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, por esse meio, 
INTIMA o acusado(a) MARCIA GARDENIA DOS SANTOS, brasileira, solteira, nascida aos 01/02/1980, natural de PedreirasMA, 
inscrito no CPF nº 910.277.051-20, filha de Ercília Carolina da Silva Santos e de Francisco Elias dos Santos, atualmente em local 
incerto e não sabido, com prazo de 90 (noventa) dias, a fim de cientificar-lhe da SENTENÇA proferida nos autos da AÇÃO 
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PENAL n.º 0017341-75.2020.8.27.2729, cujo resumo/teor segue transcrito: "1 - RELATÓRIO. Trata-se de Ação Penal Pública na 
qual o Ministério Público denuncia MÁRCIA GARDÊNIA DOS SANTOS como incursa no art. 33, caput, c/c artigo 40, inciso III, 
ambos da Lei n. 11.343/06, com arrimo nos fatos que seguem:“(...) No dia 02 de janeiro de 2020, por volta das 11h15 na Casa de 
Prisão Provisória de Palmas, Zona Rural, nesta Capital, a denunciada, com consciência e vontade, após adquirir, foi flagrada 
trazendo consigo//transportando, drogas sem autorização legal ou regulamentar, consistente em 01 (uma) porção contendo 
massa bruta de 177,8 (cento e setenta e sete gramas e oito decigramas) de MACONHA, envolta em um saco plástico 
transparente, conforme auto de prisão em flagrante,depoimentos de testemunhas, auto de apreensão e exibição e laudo pericial 
definitivo nº 0015/2020. Casa de Prisão Provisória de Palmas/TO como visitante de seu filho Paulo Sérgio dos Santos e do 
marido Edivaldo que estão presos, e ao passar pelo aparelho BODY SCAN nada foi detectado, mas foi realizada revista pessoal 
na denunciada e foi encontrado no cós da calça legging que usava, um volume contendo a droga acima referida. No 
interrogatório a denunciada confessa que portava a droga no cós da calça legging e disse que estava levando para o marido 
Edivaldo Barbos, que está preso. (...).” Notificada, a acusada apresentou defesa prévia (evento 13). A denúncia foi recebida, nos 
moldes da decisão elencada no evento 16, momento em que fora determinada a inclusão do feito em pauta para audiência de 
instrução e julgamento. Em audiência realizada no dia 15 de setembro de 2021 foram ouvidas as testemunhas arroladas pelo 
Ministério Público, interrogada a ré, bem como colhidas as alegações finais orais do Ministério Público e Defesa. As declarações 
das testemunhas e o interrogatório da ré, prestados em Juízo, além das alegações orais do MP e Defesa, foram gravadas pelo 
sistema audiovisual, yealink sistema de videoconferência e audiências do Tribunal de Justiça do Tocantins, e foram gerados os 
arquivos na plataforma que poderão ser acessados por meio dos links informados no termo de audiência acostado ao evento 37. 
Em suas alegações orais a representante do Ministério Público ratificou a denúncia oferecida, requerendo a condenação da ré 
nos exatos termos da peça exordial, com o reconhecimento do tráfico privilegiado. Por seu turno, a Defesa em sede de 
alegações finais, requereu a desclassificação do crime tipificado no artigo 33 da Lei de Drogas para o delito descrito no art igo 28 
da Lei 11.343/06, argumentando em síntese que a droga destinava-se ao consumo pessoal. Subsidiariamente, em caso de 
condenação, requer a aplicação da pena em seu patamar mínimo, a aplicação da atenuante da confissão. Requereu ainda o 
reconhecimento do tráfico privilegiado e a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos. É o relatório. 
Fundamento e decido. 2 – FUNDAMENTAÇÃO. A presente ação penal é de iniciativa pública incondicionada, detendo, portanto, 
o representante do Ministério Público a necessária legitimidade para a propositura da actio, tendo no curso da demanda restados 
satisfeitos todos os pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo, não havendo nulidades a serem sanadas, 
estando maduro para a análise do mérito. O processo encontra-se regular, uma vez que a ré teve assegurada todas as garantias, 
como a ampla defesa e o contraditório. 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. 2.1 – DO TRÁFICO DE 
ENTORPECENTES. Em atenção ao comando inserto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, passo à fundamentação, 
pois presentes as condições da ação e os pressupostos de desenvolvimento regular do processo, bem como ausentes nulidades 
ou preliminares a serem sanadas. Incumbe verificar se os autos fornecem elementos necessários e suficientes à comprovação 
da autoria e da materialidade do delito descrito na denúncia imputados à parte ré. Para tanto, resta imprescindível o exame dos 
elementos probatórios colhidos nos autos, tanto na fase inquisitorial quanto em Juízo (CPP, art. 155). A ação da parte 
denunciada, nos termos da inicial, corresponde ao tipo do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, que assim define: Art. 33.  Importar, 
exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer 
consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em 
desacordo com determinação legal ou regulamentar: Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 
(quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa. A denúncia pleiteia ainda o reconhecimento da causa de aumento de pena 
prevista no artigo 40, inciso III do mesmo dispositivo legal acima citado, o qual dispõe: Art. 40.  As penas previstas nos arts. 33 a 
37 desta Lei são aumentadas de um sexto a dois terços, se: (...) III - a infração tiver sido cometida nas dependências ou 
imediações de estabelecimentos prisionais, de ensino ou hospitalares, de sedes de entidades estudantis, sociais, culturais, 
recreativas, esportivas, ou beneficentes, de locais de trabalho coletivo, de recintos onde se realizem espetáculos ou diversões de 
qualquer natureza, de serviços de tratamento de dependentes de drogas ou de reinserção social, de unidades militares ou 
policiais ou em transportes públicos; De início, é preciso esclarecer que o crime descrito no art. 33, “caput”, da Lei n. 
11.343/2006, é delito de ação múltipla, pois basta a prova da prática de um dos dezoito verbos descritos no tipo penal para a sua 
configuração. Assim, entende o e. STJ: RECURSO ESPECIAL. PENAL. ART. 33, CAPUT, E § 4º, DA LEI N. 11.343⁄2006. DOLO 
ESPECÍFICO. INEXISTÊNCIA. 1. Para a ocorrência do elemento subjetivo do tipo descrito no art. 33, caput, da Lei 
n. 11.343⁄2006, é suficiente a existência do dolo, assim compreendido como a vontade consciente de realizar o ilícito penal, 
o qual apresenta 18 (dezoito) condutas que podem ser praticadas, isoladas ou conjuntamente. 2. O tipo penal descrito no 
art. 33 da Lei n. 11.343⁄2006 não faz nenhuma exigência no sentido de que, para a caracterização do crime de tráfico de drogas, 
seja necessária a demonstração de dolo específico, notadamente quanto ao fim de comercialização do entorpecente.3. Recurso 
especial provido, para cassar o acórdão recorrido e, consequentemente, restabelecer a sentença condenatória. (STJ – Recurso 
Especial nº 1.361.484/MG. Ministro Rogerio Schietti Cruz. Data do Julgamento 10/06/2014). Basta, pois, para a consumação do 
ilícito, a prática de um dos verbos ali previstos (importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à 
venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer 
drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar etc.). A lei protege 
a saúde pública. A disseminação ilícita e descontrolada da droga coloca em situação de risco um número indeterminado de 
pessoas. Em razão disso, Capez expõe que: “Para a existência do delito não há necessidade de ocorrência do dano. O próprio 
perigo é presumido de caráter absoluto, bastando para a configuração do crime que a conduta seja subsumida a um dos verbos 
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previstos. Trata-se, portanto, de infrações de mera conduta, nas quais a configuração ou caracterização da figura típica decorre 
da mera realização do fato, independentemente de este ter causado perigo concreto ou dano efetivo a interesses da sociedade. 
Por essa razão, pouco importa a quantidade da droga, pois se esta contiver o princípio ativo (capacidade para causar 
dependência física ou psíquica), estará configurada a infração. Qualquer que seja o montante da droga, haverá sempre um 
perigo social, sendo certo que o Supremo Tribunal Federal, inclusive, já afastou a incidência do princípio da insignificância na 
hipótese de pequena quantidade de droga apreendida em poder do agente (Curso de Direito Penal – legislação penal especial, 
Vol. 4, Ed. Saraiva, 3ª edição, pg. 715)” A materialidade do delito encontra-se estampada no evento nº 01 dos autos do IP nº 
00000540220208272729, por meio do Auto de Exibição e Apreensão e Laudo Pericial nº 0015/2020 (evento 17), os quais 
atestam a apreensão de 01 (uma) porção contendo massa bruta de 177,8 (cento e setenta e sete gramas e oito decigramas) de 
MACONHA. Tal substância é considerada ilícita nos termos da Portaria nº 344/98 da Secretaria de Vigilância Sanitária (SVS/MS). 
Passo à análise em relação à autoria. WESLEY ARAÚJO MARTINS, sou agente penal; quando foi detectado que ela 
transportava uma substância suspeita nos averiguamos e dentro da roupa dela constatamos a substância; a droga foi descoberta 
pelo comportamento dela e pelo fato de ela ter trocado de roupa; eles se mostrava agitada e muito falante e depois que passou 
pela revista ela trocou de roupa; ela freqüentava a CPP nas visitas; este foi o primeiro problema com ela; a droga achada foi 
maconha; a quantidade não recordo; quando ela foi descoberta ela não justificou o que faria com a droga; a droga estava 
acondicionada por dentro da costura da roupa, e do cós e da costura da perna; a droga não estava envolta em nenhuma 
embalagem; não estava ensacada; não recordo se a re passou pelo scan; não recordo se o aparelho no dia estava funcionando; 
Quem fez a busca na ré foi as servidoras auxiliares femininas; a ré não falou para quem levaria a droga; quando pedimos para 
ela voltar para ser vistoriada, pedimos para ela trocar de roupa e foi ai que averiguamos a presença da droga. CLEIDE 
RODRIGUES DE SOUZA, no dia dos fatos eu estava responsável pela revista nas mulheres; no momento da revista a ré foi 
solicitada para tirar a roupa porque já estávamos suspeitando; primeiro pedimos para ver o cós da calça dela; ela tirou e fomos 
olhar e tinha realmente algum material ilícito; na CPP tem um body scan; ela passou pelo aparelho, mas na época o que tivesse 
em coes de roupa não aparecia; no aparelho não pegou nada; quando pedimos para passar a mão no cós da calça ela não 
aceitou; quando fomos revistar ela no cós, ela pediu para tirar a calça e trocar a calça; mas insistimos em revistar a calça que ela 
estava vestida; na época depois do scan passávamos em revistar a cintura; achamos material ilícito e os peritos na delegacia 
atestaram ser droga; quando vi achei ser análoga a maconha; a ré no momento disse que a droga seria para uso próprio; a ré 
sempre visitava alguém na CPP; antes ela não havia tido este tipo de problema; Quem fez a busca pessoal na re fui eu; dizendo 
a ré ela seria usuária; a ré era visitante do sistema. Nesse passo, é importante destacar que o depoimento prestado em Juízo por 
agentes penitenciários que participaram da diligência de prisão em flagrante da acusada é plenamente válido e suficiente para 
amparar o decreto condenatório, desde que colhido em obediência ao contraditório e se encontre em harmonia com os demais 
elementos de prova constantes dos autos, uma vez que se cuida de agente público que presta depoimento sob compromisso de 
dizerem a verdade. Assim é o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, vejamos: EMENTA: APELAÇÃO 
CRIMINAL. CORRUPÇÃO ATIVA. PALAVRA DO AGENTE PENITENCIARIO ROBUSTA E COERENTE CONFIRMADA EM 
JUÍZO. EMBASAMENTO SUFICIENTE PARA O DECRETO CONDENATÓRIO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. INOCORRÊNCIA. 
TIPO PENAL DE DOLO GENÉRICO. RECURSO IMPROVIDO. 1. A palavra firme e coesa do agente penitenciário, confirmada 
em Juízo, mormente quando não demonstrado nenhum elemento que desabone sua versão sobre os fatos, é fundamento 
suficiente para embasar o decreto condenatório. 2. Lado outro, o tipo penal de corrupção ativa é delito formal e cujo dolo se 
admite na forma genérica. O fato do agente ter oferecido vantagem para facilitação de sua fuga se amolda completamente ao 
crime. 3. Por fim, a aferição de condições econômicas do réu não fora devidamente demonstrado nos autos e, mesmo sendo, 
não compete ao agente para quem fora oferecida a proposta indevida aferir se o detento possui ou não bens fora do 
estabelecimento prisional. 4. Recurso IMPROVIDO. (AP 0015672-36.2014.827.0000, Rel. Desa. MAYSA ROSAL, 4ª Turma da 2ª 
Câmara Criminal, julgado em 09/06/2015). Sendo assim, os depoimentos dos Agentes também são considerados como meio de 
prova, quando submetidos ao crivo do contraditório, o que se adéqua ao caso em tela. No que diz respeito à natureza da 
substância apreendida, ficou evidenciado pelas provas que se trata de maconha. Por ocasião do interrogatório policial, a 
conduzida MÁRCIA GARDÊNIA DOS SANTOS relata em breve síntese que estava levando a droga que trazia consigo para seu 
marido Edivaldo Barbos que estava preso naquela unidade prisional. Como visto, a ré foi denunciada pela suposta prática do 
crime de tráfico de drogas justamente por trazer consigo substâncias entorpecentes. A este respeito, perante este juízo, disse 
que errou nesse caso, foi um momento de aflição que eu tive o sistema tava muito agressivo; meu marido tem duas hérnias; ele 
sentia muita dor; entendia que a droga podia aliviar um pouco eu me arrisquei; eu assumo o meu erro; queria amenizar um pouco 
a dor que ele tava sofrendo; inclusive ele ainda ta com essas duas hérnias e foi recolhido de novo por falta de endereço; adquiri 
essa droga na praça do taquari; paguei 10 reais na época; a droga dava um cigarro só; foi um cigarro só; tão tanto que foi só pra 
aliar a dor dele; eu uso maconha; sou usuária desde meus 16 anos; eu sou descendente de índios; sou de pedreiras maranhão; 
sou descente de índios; meu marido não é índio conheci ele pra cá; eu costurei a droga no cós na minha calça; foi muito mínimo 
e só dava um cigarro; Eu levava essa droga para o meu esposo; meu esposo responde por tráfico e meu filho também, mas meu 
filho foi jogado em cima dele; Estou arrependida. Analisando os autos deste processo, vislumbro que as provas produzidas por 
ocasião da audiência de instrução e julgamento corroboram os elementos colhidos em sede investigativa, comprovando assim a 
materialidade e a autoria do delito de tráfico de drogas com o reconhecimento da causa de aumento pleiteada na denúncia em 
desfavor da acusada. As testemunhas de acusação que depuseram em juízo, todas elas agentes penitenciários, afirmaram que 
durante o procedimento de revista, por meio do equipamento eletrônico Body Scan, não foi possível detectar nenhum ilícito com 
a denunciada, no entanto, por ter apresentado atitude suspeita, em revista pessoal, foi possível verificar substâncias 
entorpecentes escondidas em sua roupa. A acusada Márcia Gardênia é confessa no que diz respeito ao fato e estar trazendo 
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consigo cerca de 177,8 (cento e setenta e sete gramas e oito decigramas) de MACONHA, escondida no cós da sua calça, com a 
finalidade de repassá-la a seu marido que se encontra preso na CPP de Palmas. A confissão da ré encontra-se plenamente 
corroborada pelas demais provas dos autos. Assim, as testemunhas de acusação que estiveram nesta audiência, sendo eles os 
policiais que participaram da prisão em flagrante narraram com riqueza de detalhes todo o iter criminis, chegando-se a tranquila 
conclusão de que Márcia Gardênia realmente estaria na posse do entorpecente momento em que tentava adentrar na unidade 
prisional. Essa confissão se encontra gravada no sistema yealink e anexa aos autos, onde relata com riquezas de detalhes todas 
as circunstâncias que antecederam o crime até o momento em que, na revista na unidade prisional, foi constatado que havia 
drogas no cós da sua calça. Nenhuma causa que pudesse justificar tal conduta da acusada foi alegada em audiência, exceto a 
afirmação de que levaria o entorpecente para que seu marido fizesse uso, no intuito de aliviar as dores que sentia em 
decorrência de uma hérnia na coluna. Tal acertiva, no entanto, não ficou demonstrado através do conjunto probatório. Sendo 
assim, sua conduta é típica diante da descrição do artigo 33, caput, c/c artigo 40, III, da Lei 11.343/06, uma vez que foi flagrada 
trazendo consigo toda a quantidade de maconha apreendida. Tal motivação, no entanto, não tem justificativa legal para isentar-
lhe de pena ou excluir o crime. É que a ninguém é lícito alegar ignorar os efeitos nefastos das substâncias entorpecentes. Se 
Márcia Gardênia, efetivamente nutria algum sentimento pelo detento, sua forma de agir deveria ser o contrário, ou seja, procurar 
meios para resguardar a saúde do preso dentro do estabelecimento prisional. A acusada não agiu mediante coação moral 
irresistível e nem devia obediência ao detento Edivaldo, circunstâncias únicas que poderiam tornar lícita sua conduta. O que se 
tem nos autos é que Márcia Gardênia aproveitou-se de sua condição de visitante do estabelecimento prisional para inserir 
substâncias entorpecentes dentro do cárcere. Cabe mencionar, que é de conhecimento, que drogas dentro das Unidades 
Prisionais, funcionam como moeda de troca, imperando a prática do crime de tráfico de drogas e outras condutas ilícitas. 
Ressalto que a substância entorpecente apreendida foi transportada à CPP, incidindo aí o verbo “transportar” “trazer consigo” 
descrito no tipo penal em comento. Não há dúvidas quanto ao fato de que a denunciada foi flagrada dentro do estabelecimento 
prisional com a substância entorpecente e que seu ingresso no interior da unidade só não ocorreu em razão da revista pessoal 
realizada no momento de sua chegada. Considerando que a própria acusada confessou que fez o transporte da droga para a 
Casa de Prisão Provisória, quando foi apreendida em flagrante, comprovada está a causa de aumento pleiteada na denúncia, 
prevista no artigo 40, III, da Lei nº 11.343/06. Nesse passo, a sistematização das provas traz elementos concatenados e lógicos 
que, uma vez cotejados, tornam-se plenamente convincentes e suficientes para a formação de um juízo de convicção seguro 
acerca da responsabilidade da denunciada quanto à prática do crime de tráfico de drogas. Não há que se falar, portanto, que não 
há nos autos provas da ocorrência do delito de tráfico ilícito de drogas. Não há somente provas produzidas extrajudicialmente. 
Desta forma, o contexto probatório converge para a certeza da autoria, bem ainda da finalidade de difusão ilícita de substância 
alucinógena. Patenteado desta forma que a droga se destinava ao consumo de terceiros, restando evidenciada sua deliberação 
livre e consciente de praticar a difusão ilícita de entorpecente, concorrendo para o fomento da dependência dos seus 
destinatários e atentando contra a saúde pública, posto estar referida substância prevista no rol proibitivo da Portaria 344/98 da 
ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), atualizada pela Resolução n. 98/2000. Nesse passo, a sistematização das 
provas traz elementos concatenados e lógicos que, uma vez cotejados, tornam-se plenamente convincentes e suficientes para a 
formação de um juízo de convicção seguro acerca da responsabilidade da denunciada quanto à prática do crime de tráfico de 
drogas. Em análise ao Auto de Exibição e Apreensão, Laudo Pericial definitivo de substância entorpecente, declarações das 
testemunhas, e a confissao espontânea da ré, outra medida não há se não a condenação da denunciada pela prática do crime 
previsto no artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso III, ambos da Lei de Drogas. 3 - DOS BENS APREENDIDOS. Consta nos autos 
de Inquérito Policial em apenso, no Auto de Exibição e Apreensão os objetos apreendidos, que estão melhores descritos (evento 
01, IP) sendo: Substâncias entorpecentes. Determino: a) A incineração das substâncias entorpecentes apreendidas, caso ainda 
não tenha ocorrido. 4 – DISPOSITIVO. Ante o exposto JULGO PROCEDENTE a pretensão estatal e, por 
conseguinte, CONDENO MÁRCIA GARDÊNIA DOS SANTOS, qualificada nos autos, pela prática do crime previsto no artigo 33, 
caput, c/c artigo 40, inciso III da Lei nº 11.343/06. Atento às diretrizes traçadas nos artigos 59 e 68 do mesmo diploma legal, bem 
como no artigo 42 da Lei 11343/2006, passo à dosimetria da pena. 1ª fase. A culpabilidade do acusado está explicitada nos 
autos, tendo agido de forma voluntária, consciente e livre, portanto, com dolo, sendo reprovável a sua conduta. Trata-se 
ademais, de agente imputável, sendo-lhe exigível um comportamento nos moldes elencados no ordenamento jurídico, eis que o 
mesmo tinha consciência que atuava de forma contrária (culpabilidade acentuada). A reprovabilidade, entretanto, é a normal à 
espécie. No que tange aos antecedentes, a posição majoritária da jurisprudência segue o posicionamento do STJ, no sentido de 
que apenas devem ser tidos como maus antecedentes aqueles processos criminais com sentença penal condenatória transitada 
em julgado, desde que não sirva como reincidência, em homenagem ao princípio da presunção de inocência. Assim, no caso, 
não lhe prejudica, haja vista não haver a acusação juntado certidão de que houve trânsito em julgado de sentença 
condenatória. Conduta social. Aqui, devem ser examinados os elementos indicativos da inadaptação ou do bom relacionamento 
do agente perante a sociedade em que está integrado. A conduta social do acusado é o estilo de vida por ele seguido, no que 
tange ao seu comportamento com relação à sua família, aos vizinhos, em seu trabalho, bem assim com relação à sociedade 
como um todo. No caso em estudo, a conduta social da acusada não deve ser considerada como desabonadora, vez que não há 
qualquer prova nesse sentido. A personalidade. Neste aspecto, ensina Guilherme de Souza Nucci (Código Penal Comentado, pg. 
335) que analisa-se o conjunto de caracteres exclusivos de uma pessoa, como por exemplo a agressividade, preguiça, frieza 
emocional, sensibilidade acentuada, emotividade, passionalidade, bondade, maldade. A personalidade é normal, não tendente a 
majorar a pena. Os motivos do crime são os fatores psíquicos que levam a pessoa a praticar o fato delituoso. No contexto do art. 
59 do CP, os motivos podem indicar tanto a causa que promoveu a atuação criminosa, como a finalidade pretendida com a 
prática delitiva, “o motivo é o fator qualificativo da vontade humana, fornecendo o colorido indispensável à compreensão de 
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qualquer conduta: existiu por quê? Para quê?”. Deve ser apontado também que todo crime possui algum motivo, pois ninguém 
age por agir, a não ser em casos de atos reflexos. Se alguém agiu motivando-se em aspectos negativos deve ter sua pena 
exasperada e, ao contrário, terá sua pena diminuída se atuou criminosamente por motivos nobres. No presente caso não há 
qualquer prova dos motivos que ensejaram a prática delitiva, não podendo a pena ser majorada por tal circunstância. As 
circunstâncias, diferentemente dos demais elementos, se referem ao fato criminoso e não ao seu autor e, portanto, são objetivas. 
As circunstâncias do crime não integram a estrutura do tipo penal, são elementos acidentais ou secundários, “como o modo de 
execução do crime, os instrumentos empregados em sua prática, as condições de tempo e local em que ocorreu o ilícito penal, o 
relacionamento entre o agente e o ofendido etc.”, devendo ser levadas em consideração quando da fixação da pena. No caso, a 
pena não deve ser majorada. As conseqüências resumem-se nos efeitos decorrentes do crime, como exaurimento deste, em 
prejuízo da vítima, de seus familiares ou da sociedade, de natureza pessoal, moral, afetiva, patrimonial, social ou política, como 
“o sofrimento material e moral da vítima ou de seus dependentes em crimes violentos,”. Não devem ser confundidas com as 
consequências naturais do delito, que não devem ser utilizadas como fator de exasperação da pena, pois resultaria em bis in 
idem. No caso, as consequências foram as normais para o delito em análise. Comportamento da vítima. Trata-se de 
circunstância que determina que o magistrado, na dosagem da pena-base, analise se a vítima concorreu para a prática delitiva 
de algum modo. E, se ficar constatado que houve tal contribuição, deverá ser diminuída a pena. O Estado é o sujeito passivo 
primário. Secundariamente, as pessoas que recebem a droga para consumir. Logo, não a prejudica. Natureza e quantidade do 
produto. Pelo que se observa, foi encontrada quantidade pequena de maconha. Portanto, não a prejudica. Ante as 
fundamentações supra, considerando que após a análise das circunstâncias judiciais a pena base pode variar entre o mínimo e o 
máximo previsto legalmente, ou seja, entre 5 e 15 anos e, considerando ainda que das 09 (nove) circunstâncias judiciais 
nenhuma prejudica a agente, aplico como pena base 05 (cinco) anos de reclusão. 2ª Fase: Não há agravantes. A atenuante da 
confissão espontânea resta inaplicável, uma vez que fixada a pena base em seu grau mínimo, ex vi Súmula 231 STJ. 3ª 
Fase: Verifico a ocorrência da causa de aumento da pena prevista no artigo 40, inciso III pleiteada na denúncia, sendo 
assim, aumento a pena em 1/6, tornando assim, a pena em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão. Verifico a ocorrência 
da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.340/06, uma vez que a acusada não faz parte 
de uma organização criminosa, e nem se dedica às atividades criminosas, bem como é tecnicamente primária, motivo pelo qual 
reduzo a pena base em 2/3, tornando, assim, a pena em 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão. Pena de 
Multa. Verificando as circunstâncias do artigo 59 do Código Penal já analisados acima, bem como a situação financeira do 
acusado, fixo a pena de multa em 195 (cento e noventa e cinco) dias multa. Atribuo o valor mínimo possível ao dia multa, ou 
seja, um trigésimo do salário mínimo em vigor na época do fato (art. 49, § 1ª do CP), a ser atualizada quando da execução. 
Sendo assim, fica a pena definitiva fixada em 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 195 dias-multa, 
calculada está em seu mínimo legal por dia. Regime de cumprimento. Fixo o regime ABERTO para início do cumprimento da 
pena, nos moldes do artigo 33, § 2º, “c” do Código Penal. A acusada preenche os requisitos do artigo 44 e incisos do Código 
Penal. Por isso, em consonância com o entendimento do STF, substituo a pena de reclusão por restritivas de direitos, 
consistentes em prestação de serviços à comunidade e comparecimento mensal junto à CEPEMA. Concedo à acusada o direito 
de recorrer em liberdade, levando-se em consideração o regime inicial imposto, bem como devido estar cumprindo 
satisfatoriamente as condições impostas na decisão que concedeu a liberdade provisória. 5. DISPOSIÇÕES FINAIS. ISENTO a 
acusada ao pagamento das custas do processo, tendo em vista ser beneficiada da assistência judiciária gratuita. Em relação aos 
bens apreendidos, cumprir determinação exarada em tópico próprio. Com o trânsito em julgado para ambas as partes, façam-se 
as comunicações de praxe, inclusive à Justiça Eleitoral (artigo 15, III, CRFB/88), bem como formem-se autos de execução penal. 
Preencha os sistemas determinados pelo CNJ e CGJ. Intimem-se e cumpra-se. Palmas/TO, 30 de setembro de 2021. ALLAN 
MARTINS FERREIRA. Juiz de Direito." Palmas, aos 16/11/2021. Eu, NAYNA GABRIELLA MARQUES MENDES, digitei e 
subscrevo. 
 

Diretoria do foro 

Portarias 
 
Portaria Nº 2780/2021 - PRESIDÊNCIA/DF PALMAS, de 16 de novembro de 2021 
 A Excelentíssima Senhora FLÁVIA AFINI BOVO, Juíza de Direito Diretora do Foro desta Comarca de Palmas, Estado do 
Tocantins, no uso de suas atribuições e na forma da lei etc... 
CONSIDERANDO os dispostos nas Resoluções  nº 71, de 31 de março de 2009, e nº 152, de 06 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 Egrégio Tribunal de Justiça do 
Estado do Tocantins, que disciplina o Plantão Judiciário de 1º e 2º graus no âmbito do Poder Judiciário Tocantinense; 
CONSIDERANDO a necessidade de promover alterações da Escala do Plantão Judicial instituída através da Portaria nº 
228/2018; 
CONSIDERANDO que conforme disposto na Resolução nº 46/2017 do Tribunal de Justiça deste Estado. 
CONSIDERANDO os termos da Resolução nº 49, de 14 e dezembro de 2020, que estabelece o expediente no Poder Judiciário 
para o período das 12h às 18h; 
RESOLVE: 



ANO XXXIII-DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 5081 PALMAS-TO, QUARTA-FEIRA, 17 DE NOVEMBRO DE 2021 37 

 

 
 

Art.1 alterar o anexo II da Portaria nº 053/2020, para o fim de registrar que o plantão judicial do período de 19/11/2021 às 18h a 
26/11/2021, às 11h59min, será cumprido pelo magistrado  Allan Martins  Ferreira, servidor Fábio Gomes Bonfim  e oficial de 
justiça Ruivaldo Aires Fontoura. 
Art. 2º os plantões serão exercidos pelo Douto Magistrado que se encontra respondendo pela Unidade Judiciária escalada e seu 
respectivo Escrivão ou aquele que as suas vezes o fizer. 
Art. 3º nos casos de suspeição, impedimento, impossibilidade ou ausência do Magistrado plantonista, o plantão será exercido 
pelo Magistrado designado para o plantão imediatamente subseqüente, com superveniente compensação. 
Art. 4º a critério da Diretoria do Foro, a Escala de Plantão poderá ser modificada, por meio de requerimentos justificados. 
Publique-se atentando-se para o parágrafo único do art. 2º da Resolução CNJ nº 71/2009, com as modificações efetuadas pela 
Resolução nº 152/2012. 
Registre-se. Publique-se. Cumpra-se. 
Dado e passado nesta cidade e Comarca de Palmas-TO, GABINETE DO JUIZ DIRETOR DO FORO, aos dezesseis (16) dias do 
mês de novembro (11) do ano de dois mil e vinte e um (2021). 
 Publique-se. Cumpra-se. 
Flavia Afini Bovo 
Juíza Diretora do Foro 
 

Vara de execuções fiscais e ações de saúde 

Editais de intimações com prazo de 15 dias 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da 
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 00085788520208272729 que lhe move 
A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL  , fica o executa da: JOSE WELLYNGTON NORONHA AGUIAR,CNPJ/CPF nº 
42577233191,INTIMADO para, caso queira, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do Art. 854, § 3º, I e II, do CPC, comprovar 
nos autos que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade excessiva, conforme 
extrato em anexo. Transcorrido o prazo supracitado sem que haja qualquer manifestação da parte Executada, dar-se-á início ao 
prazo de 30 (trinta) dias para a interposição dos respectivos embargos. Eu_____ Wagner Ferreira Marinho, Escrivão Judicial, o 
digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 16 de novembro de 2021. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - 
Mat. 226651. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da 
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 00430055020168272729 que lhe move 
A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL  , fica o executa da: FLAVIO CLEMENTINO DA SILVA,CNPJ/CPF nº 
80054986168,INTIMADO para, caso queira, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do Art. 854, § 3º, I e II, do CPC, comprovar 
nos autos que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade excessiva, conforme 
extrato em anexo. Transcorrido o prazo supracitado sem que haja qualquer manifestação da parte Executada, dar-se-á início ao 
prazo de 30 (trinta) dias para a interposição dos respectivos embargos. Eu_____ Wagner Ferreira Marinho, Escrivão Judicial, o 
digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 16 de novembro de 2021. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - 
Mat. 226651. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da 
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc - nº 00430055020168272729 que lhe move 
A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL  fica SILVA & FIALHO LTDA , CNPJ/CPF nº: 06144870000200 ,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, (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 22665. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da 
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 50146680520128272729 que lhe move 
A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL  , fica o executa da: ANTONIO NETO RODRIGUES CARNEIRO,CNPJ/CPF nº 
80330207172,INTIMADO para, caso queira, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do Art. 854, § 3º, I e II, do CPC, comprovar 
nos autos que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade excessiva, conforme 
extrato em anexo. Transcorrido o prazo supracitado sem que haja qualquer manifestação da parte Executada, dar-se-á início ao 
prazo de 30 (trinta) dias para a interposição dos respectivos embargos. Eu_____ Wagner Ferreira Marinho, Escrivão Judicial, o 
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digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 16 de novembro de 2021. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - 
Mat. 226651. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da 
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 00025971720168272729 que lhe move 
A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL  , fica o executa da: ENIO RODRIGUES DE OLIVEIRA ,CNPJ/CPF nº 
36454354687,INTIMADO para, caso queira, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do Art. 854, § 3º, I e II, do CPC, comprovar 
nos autos que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade excessiva, conforme 
extrato em anexo. Transcorrido o prazo supracitado sem que haja qualquer manifestação da parte Executada, dar-se-á início ao 
prazo de 30 (trinta) dias para a interposição dos respectivos embargos. Eu_____ Wagner Ferreira Marinho, Escrivão Judicial, o 
digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 16 de novembro de 2021. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - 
Mat. 226651. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da 
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 00025971720168272729 que lhe move 
A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL  , fica o executa da: ENIO RODRIGUES DE OLIVEIRA ,CNPJ/CPF nº 
36454354687,INTIMADO para, caso queira, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do Art. 854, § 3º, I e II, do CPC, comprovar 
nos autos que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade excessiva, conforme 
extrato em anexo. Transcorrido o prazo supracitado sem que haja qualquer manifestação da parte Executada, dar-se-á início ao 
prazo de 30 (trinta) dias para a interposição dos respectivos embargos. Eu_____ Wagner Ferreira Marinho, Escrivão Judicial, o 
digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 16 de novembro de 2021. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - 
Mat. 226651. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da 
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc - nº 00527521920198272729 que lhe move 
A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL  fica MARLI FLORENTINO OLIVEIRA CNPJ/CPF nº: 58606068187 e o seu cônjuge :MARIO 
BARROS DE OLIVEIRA  ,INTIMADOS para, caso queira, no prazo de 30 (trinta) dias para a interposição dos respectivos 
embargos. Eu___ Wagner Ferreira Marinho, Escrivão Judicial, o digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, (AS) 
Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 22665. 
 

Vara especializada no combate à violência contra a mulher 

Editais de intimações com prazo de 30 dias 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 30 DIAS 
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 
Ação Penal nº 00163203520188272729 
Denunciado: ALEKSSANDRO DE SOUSA SILVA 
O MM. Juiz de Direito titular desta Vara Especializada no combate à Violência Domestica e Familiar contra a Mulher da Comarca 
de Palmas – TO, faz saber a todos que tramita neste Juízo o auto de Ação Penal nº, 00163203520188272729, tendo como 
Denunciado CARLOS ROBERTO PEREIRA FRANÇA, brasileiro, natural de Palmas-TO, filho de Glaucineth Pereira França, 
nascido aos 02/10/1994, portador do RG 1070026, portador do RG 1070026 SESP-TO, pedreiro e eletricista. E como o 
denunciado encontra-se atualmente em local incerto e não sabido, fica INTIMADO pelo presente edital, da sentença proferida, a 
partir de sua parte dispositiva, a seguir transcrita: “(...) III – DISPOSITIVO. Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE a 
pretensão punitiva estatal formulada na denúncia, motivo pelo qual ABSOLVO o(a)(s) acusado(a)(s) no que diz respeito à 
conduta delituosa que lhe(s) fora imputada, por não considerar existente prova suficiente para a condenação e nos termos do 
CPP, art. 386, VII. Sem custas, já que havida absolvição. Ausente a figura de defensor dativo, sem honorários. Havido o trânsito 
em julgado sem alteração, fica autorizado o levantamento do eventual valor depositado a título de fiança e comunicação junto 
aos órgãos próprios de informações criminais, no que couber. Fica esta sentença publicada quando da sua inserção no sistema 
virtual. Registre-se em pasta própria para tal finalidade. Intimem-se Ministério Público, Assistência da(s) pessoa(s) ofendida(s) e 
Defesa, bem como pessoalmente, vítima(s) ou representante(s) legal(is) e o(s) acusado(s), no que couber. Providencie-se o 
necessário e ultimadas as providências, arquivem-se os autos. Palmas, 18 de maio de 2021. Dr. Antiógenes Ferreira de Souza – 
Juiz de Direito”. E, para que não se alegue ignorância, foi expedido o presente edital, que será publicado no Diário da Justiça e 
afixado no local de costume. Palmas-TO, aos 16/11/2021. Eu, LUCAS VINICIUS PEREIRA DA SILVA, o digitei. Dr. Antiógenes 
Ferreira de Souza – Juiz de Direito. 
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Editais de intimações de sentença com prazo de 30 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA COM PRAZO DE 30 DIAS 
ASSISTENCIA JUDICIÁRIA 
AUTOS DE AÇÃO PENAL Nº 00391973720168272729 
Denunciado: ALEX LUIZ DE JESUS 
O juiz de Direito Titular desta Vara Especializada no combate à Violência Domestica e Familiar contra a Mulher da Comarca de 
Palmas – TO faz saber a todos que, tramita neste Juízo o auto de Ação Penal Nº 00391973720168272729 , tendo como 
Réu: ALEX LUIZ DE JESUS, brasileiro, natural de Juazeiro/CE, Pintor, união estável, nascido aos 02/04/1994, filho de Maria 
Raimunda de Jesus, portador do RG n° 020494, inscrito no CPF sob n° 436.337.108-09, como o denunciado encontra-se 
atualmente em local incerto e não sabido, fica INTIMADO pelo presente edital, da sentença proferida conforme dispositivo final a 
seguir transcrito: “(...). Diante do exposto, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE no que diz respeito à pretensão punitiva 
estatal relacionada ao(s) fato(s) descrito(s) nestes autos, razão pela qual JULGO EXTINTO O PROCESSO com fulcro nos 
artigos 107, IV, 109 e 110 do Código Penal, conjugado ao artigo 61 do Código de Processo Penal.Considerando o motivo da 
extinção, sem custas e honorários.Sobrevindo o trânsito em julgado sem alteração, fica autorizado o levantamento do eventual 
valor depositado a título de fiança e comunicação junto aos órgãos próprios de informações criminais, no que couber.Fica esta 
sentença publicada quando da sua inserção no sistema virtual.Registre-se em pasta própria para tal finalidade.Intimem-se 
virtualmente Ministério Público, Assistência da ofendida e Defesa, no que se aplicar.Dispensada a intimação do acusado nos 
termos do CPP, art. 392, II.Dispensada também a intimação da ofendida, sendo totalmente contraproducente qualquer diligência 
a esta altura frente à situação de paradeiro incerto (evento 108).Providencie-se o necessário e ultimadas as providências, 
arquivem-se os autos. Palmas, 24 de setembro de 2021, ANTIÓGENES FERREIRA DE SOUZA. “JUIZ DE DIREITO” E, para 
que não se alegue ignorância, é expedido o presente edital, que será publicado no Diário da Justiça e afixado no local de 
costume. Palmas -TO, aos 16/11/2021. Eu, LUCAS VINICIUS PEREIRA DA SILVA, estagiário, digitei.Dr. Antiógenes Ferreira de 
Souza – Juiz de Direito. 
 

PARAÍSO 
2ª vara cível, família e sucessões 

Editais de inscrições de interdição 
 
Interdição Nº 0000076-54.2020.8.27.2731/TO 
AUTOR: MARIA JOSÉ COSTA FEITOZA 
RÉU: NELSON ALVES FEITOSA 
EDITAL Nº 4030946 - PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO CIVIL  
Publicação por 03 (três) vezes com intervalo de l0 (dez) dias  
O Excelentíssimo Senhor ADRIANO GOMES DE MELO OLIVEIRA, respondendo pela Vara de Família e Sucessões, Infância e 
Juventude da Comarca de Paraíso do Tocantins/TO, na forma da lei, etc. FAZ SABER, que por este Juízo se processa a AÇÃO 
DE INTERDIÇÃO sob o nº. 0000076-54.2020.8.27.2731, requerida por MARIA JOSÉ COSTA FEITOSA, brasileira, casada, 
aposentada, portadora do RG nº 173.103, SSP/TO, inscrita no CPF sob o nº 355.610.171-87, em face de NELSON ALVES 
FEITOSA, brasileiro, casado, aposentado, portador do RG nº 1.571.899, SSP/TO, 2ª via, inscrito no CPF sob o nº 082.619.201-
78, sentenciada em 17/08/2021 (ev. 63), a qual segue transcrita: 1. Relatório. Os presentes autos estão autuados com a classe 
de “Interdição” e com o assunto “Nomeação, Curatela, Família, DIREITO CIVIL”, em que figura como autora MARIA JOSÉ 
COSTA FEITOZA e como réu NELSON ALVES FEITOZA. Pede a autora seja o requerido submetido à curatela, bem assim seja 
ela nomeada ao cargo de curadora. Para tanto, argumenta, em síntese, que: a) é esposa do interditando, sendo a responsável 
por lhe prestar todos os cuidados necessários; b) o interditando é idoso, com 81 anos de idade, não tem o necessário 
discernimento para a prática dos atos civis em razão da idade e devido ser hipertenso, diabético II, bem como ser portador da 
Doença de Alzheimer, CID – G308 e, em razão do seu estado de saúde, possui dependência de terceiros para suas 
necessidades básicas; c) o interditando recebe aposentadoria do INSS sob o benefício nº 1255045300. No entanto, está sem 
condição de comparecer perante o órgão e o banco pagador, não havendo pessoa habilitada legalmente para representá-lo. 
Instruindo o pedido vieram os documentos pessoais das partes (RG2 e EG4), certidão de casamento (CERTCAS3), laudo médico 
(REL6), e extrato do benefício do INSS (EXTR7 e COMP10). Curatela provisória instituída ao evento 9, tendo sido o autor 
nomeada curadora provisória do réu, a qual prestou compromisso de bem e fielmente desempenhar o encargo (ev. 31). O 
requerido foi citado (ev. 34) e quedou-se inerte (ev.36), sendo-lhe nomeada uma curadora especial, a qual ofereceu contestação, 
pugnando pela improcedência do pedido (ev. 39). Foi solicitado o estudo do caso pela Equipe Multidisciplinar, os quais constam 
dos eventos 22 e 23. O autor pede o julgamento do feito, reiterando os pleitos da inicial (ev. 42). Instado, o Ministério Público 
aviou parecer manifestando-se pela procedência do pedido inicial (ev.60). É o relatório. Decido. 2. Fundamentação. 
Considerando o procedimento especial aplicável à espécie (art. 747 e seguintes, do Código de Processo Civil), o feito comporta 
julgamento. Assim sendo, avaliando inexistirem preliminares a serem analisadas e estando presentes as condições da ação e os 
pressupostos de existência e de desenvolvimento válido e regular do processo, passo a análise do mérito. Impede verificar a 
existência de causa extraordinária suficiente para submeter-se o requerido à interdição parcial, bem assim se a autora reúne as 
condições mínimas necessárias para exercer o múnus de curadora. Como cediço, desde o advento da Lei n.º 13.146/2015 
(Estatuto da Pessoa com Deficiência), a interdição não mais constitui causa de incapacidade civil absoluta, estando restrita, aos 
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atos relacionados aos direitos de natureza patrimonial e negocial, nos termos do artigo 85, caput, e § 1º, da referida lei. Por isso, 
sempre será chamada de “interdição parcial”, vez que, para os atos existenciais familiares (casamento, união estável, atos 
reprodutivos naturais ou não, adoção, planejamento familiar, etc.), sempre haverá capacidade plena (art. 6º, EPD). De acordo 
com o art. 755, § 1º, do CPC, “a curatela deve ser atribuída a quem melhor possa atender aos interesses do curatelado”. No caso 
em tela, o requerido NELSON ALVES FEITOZA deve realmente ser interditado, pois, dos laudos juntados na inicial, concluiu-se 
que “encontra impossibilidade de deambular e realizar atividades básicas instrumentais da vida diária. Paciente necessita de 
cuidados e acompanhamentos diários. CID 10: G30.” Diante, pois, das observações da médico, especialmente o fato de o 
requerido não ter sozinho condições de realizar atividades básicas instrumentais da vida diária, afigura-se necessário submetê-lo 
à curatela, para tutela de seus próprios interesses. Quanto à pessoa da curadora, extrai-se que a autora é a pessoa mais 
indicada, pois, além de ter legitimidade para exercê-la (art. 747, I, do CPC – ev. 1, CERTCAS3), demonstrou ser comprometida 
com o bem estar do esposo, segundo o estudo apresentado pela Equipe Multidisciplinar (evs. 30 e 31). Relativamente à 
exigência do art. 1.745, parágrafo único, do Código Civil (aplicada por força do disposto no art. 1.781 do CC), mostra-se 
desnecessária no presente caso, pois carece de pressuposto lógico, haja vista que há tempos a autora vem auxiliando para que 
sejam proporcionados ao réu os cuidados necessários ao seu bem estar, e é, indubitavelmente, idônea. Assim, resta afastado 
qualquer risco ao patrimônio da requerida, mesmo porque não houve demonstração de que possua bens e porquanto qualquer 
alienação carece de autorização judicial (arts. 1.741, 1.743, 1.748, IV, 1.749, II e 1.750 c/c art. 1.781, todos do CC). Nesse 
sentido: TJSP: I. Decreto de interdição. Imposição de prestação de contas a cada biênio. Insurgência. Dever previsto no artigo 
1.757 do Código Civil. Admissibilidade, contudo, de relativização excepcional. II. Incapaz que não possui bens e recebe verba 
alimentar provida por seu genitor, em montante de dois salários mínimos. No mais, curadora nomeada que figura com pessoa 
idônea, bem como hipossuficiente. Aplicação, por analogia do artigo 1.745, parágrafo único, do Código Civil. III. Dispensa 
reconhecida ao dever de prestar contas, sem prejuízo ao cumprimento da finalidade protetiva do instituto da curatela (Apelação 
n.º 1000869-80.2014.8.26.0704, 3ª Câmara de Direito Privado, rel. Des. Donegá Morandini, julgamento em 16/02/2016). 3. 
Dispositivo: Ante o exposto: 1. CONFIRMO a decisão proferida no evento 9; e, 2. ACOLHO o pedido inicial, assim RESOLVO o 
processo com análise de mérito, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil, o que faço para: a) DECLARAR a 
incapacidade parcial do requerido NELSON ALVES FEITOZA, para exercer pessoalmente os atos da vida civil de natureza 
patrimonial e negocial, por prazo indeterminado; b) NOMEAR-LHE a autora MARIA JOSÉ COSTA FEITOZA como sua 
CURADORA DEFINITIVA; 3. Fica a curadora dispensada do dever de prestar contas e caução, ficando, no entanto, ADVERTIDA 
de que poderá ser chamada a qualquer tempo em Juízo, inclusive a pedido do Ministério Público, para prestar contas do 
exercício da curatela. Em obediência ao disposto no artigo 755, § 3º, do CPC, e no artigo 9º, III, do CC, INSCREVA-SE esta 
sentença no Registro Civil e PUBLIQUE-SE na rede mundial de computadores, no sítio do Tribunal e na plataforma de editais do 
Conselho Nacional de Justiça (se disponível a funcionalidade), onde permanecerá por 06 meses e no órgão oficial, por 03 vezes, 
com intervalo de 10 dias, constando no edital os nomes da interditada e do curador, a causa da interdição e os limites da 
curatela. Após o trânsito em julgado, LAVRE-SE o termo de curatela definitiva. Condeno a parte requerida ao pagamento das 
custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que ora fixo em R$ 1.100,00 (art. 85, §§ 2º e 8º, CPC). Entretanto, a 
exigência tais verbas ficará suspensa, pois que DEFIRO-LHE os benefícios da gratuidade da justiça (art. 98, § 3º, do CPC). Com 
o trânsito em julgado, cumpridas as formalidades legais, arquivem-se os autos. Efetuada a baixa, em atendimento ao artigo 7° da 
Portaria n° 372 de 03 de março de 2020 do TJTO, fica dispensada a remessa dos autos à Contadoria Judicial Unificada, haja 
vista que a parte requerida é beneficiária da gratuidade da justiça. Intimem-se. Paraíso do Tocantins/TO, data certificada pelo 
sistema. E para que torne-se conhecimento de todos e ninguém possa alegar desconhecimento determinou o MM. Juiz a 
publicação do presente no placar do Fórum local1 e no Diário da Justiça 
 

PEDRO AFONSO 
1ª escrivania cível 

Às partes e aos advogados 
 
INTIMAÇÃO DE SENTENÇA 
Proc. n° 0004047-41.2020.8.27.2733 
Ação: REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS 
Autor: LOANNE COSTA QUIXABEIRA 
Réu: LUANA RAFAELA SILVA PELISAO, LUANA RAFAELA SILVA PELISÃO 
Sentença: (...) 3 - DISPOSITIVO. Isto Posto, por tudo mais que dos autos consta, com arrimo nos argumentos acima expendidos, 
com suporte nos artigos 186 e 927 do Código Civil Brasileiro e nos artigos 5º, V e X, da Constituição Federal ACOLHO EM 
PARTE OS PEDIDOS formulados na inicial para condenar a requerida a pagar a parte autora, a título de danos morais a quantia 
R$ 5.000,00 (cinco mil reais) submetido a juros de mora de 1% ao mês, desde a data da citação e corrigidos monetariamente 
desde a data do evento danoso, bem como restituir ao autor a importância de R$ 1.600,00 (hum mil seiscentos reais) a título de 
danos materiais, com juros de 1% ao mês, desde da data da citação e correção desde a data do ajuizamento da ação. Em 
consequência, extingo o processo, com resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, I, do Código de Processo Civil. 
Custas e honorários que fixo em 15% (quinze por cento) do valor da causa em desfavor do requerido. Transitada em julgado, 
após 30 (trinta) dias sem manifestação da Parte Autora, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Publique-se. Intime-se. 
Cumpra-se. Pedro Afonso-TO, data no sistema. 
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PEIXE 
1ª escrivania cível 

Editais 
EDITAL DE INTIMAÇÃO PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS - com prazo de 30(trinta) dias 
A Doutora Ana Paula Araújo Aires Toríbio, Juíza de Direito desta Comarca de Peixe/TO, na forma da Lei, etc...FAZ SABER a 
todos quantos o presente EDITAL DE CITAÇÃO virem ou dele conhecimento tiverem, no prazo de 30(trinta) dias, que nos autos 
nº 00041123320208272734; Classe da Ação: Usucapião Extraordinária cujas partes do Polo Ativo: MARIA MARTINS SARAIVA 
TENERO, MARIA DE LOURDES MARTINS SARAIVA CAMARGO, JÚLIA MARTINS DE SARAIVA, JOAO MARTINS PEREIRA e 
ANDRESSA MARTINS SARAIVA e do Polo Passivo: BOLIVAR CAMELO ROCHA, MARIA CAMELO ROCHA, ACIDALIA 
CAMELO ROCHA CAMPOS, ADELIA CAMELO PINHEIRO, LAURITA CAMELO DE OLIVEIRA, FORMOSINA CAMELO DA 
SILVA, GENEROSA MARTINS CAMÊLO, IZAMBERT BOLIVAR CAMELO ROCHA, JAIME CAMELO ROCHA, JOSÉ MESSIAS 
CAMELO ROCHA, DÁRIO CAMELO ROCHA, JOACIR, EPONINA CAMELO TORRES, JUSTINO CAMELO ROCHA e ADILIA, 
tendo como objeto o IMÓVEL:  Matricula nº 180, cuja área de 1.044,7335 hectares, registrada no Cartório de Registro de Imóveis 
de São Valerio de Natividade-TO. E, por este Edital ficam CITADOS os EVENTUAIS TERCEIROS INTERRESSADOS, 
residentes em lugares incertos e não sabidos, para, querendo, possam tomar ciência da ação de usucapião e apresentar sua(s) 
impugnações contestações ou manifestar(em) com referência à mesma no prazo fixado neste edital. Fica(m) ainda cientificados 
de que nos termos dos artigos 257, IV será nomeado curador especial em caso de revelia, artigos 344 e 355, 259, I todos do 
NCPC. Tudo nos termos do despacho e decisão cujas partes dispositivas a seguir transcritas: DESPACHO do Evento 
33:"...Assim, a tutela antecipada referente a manutenção de posse deve ser indeferida.Com relação a declaração de 
reconhecimento de domínio útil, entendo, em sede de cognição sumaria, que os autores não preencheram os requisitos para 
tanto, uma vez que não verifico a probabilidade do direito, tendo em vista que houve no processo administrativo uma contestação 
em relação a uma suposta sobreposição de áreas, sendo necessária a instrução do feito, com abertura do contraditório e ampla 
defesa.Além disso, a presente medida é dotada de irreversibilidade, vez que o reconhecimento do domínio em favor dos autores 
poderá ensejar prejuízos àqueles que alegam a suposta oposição.Pelo exposto, INDEFIRO a tutela de urgência pleiteada.Quanto 
ao pedido para que seja pesquisado CPF, nome e endereço dos sucessores de Justino Camelo Rocha, INDEFIRO-O, vez que 
compete aos autores empreenderem diligencias no sentido de encontrar tais dados, podendo comparecer pessoalmente ao 
Cartório Extrajudicial e solicitar a certidão de inteiro teor do imóvel, onde consta os dados pessoais, bem como certidão de 
inventario extrajudicial e, até mesmo, promover pesquisas nos sistemas processuais (e-Proc, Projud, PJe etc) a fim de verificar a 
existência de inventário em nome de Justino. Além disso, não há como fazer pesquisas nos sistemas disponíveis ao judiciário 
sem os dados pessoais das partes.Intime-se a parte autora para, em 15 dias, indicar nome e dados completos dos sucessores 
do Espólio, sob pena de indeferimento da inicial. E, DECISÃO do Evento 43: "... Assim, a tutela antecipada referente a 
manutenção de posse deve ser indeferida.Com relação a declaração de reconhecimento de domínio útil, entendo, em sede de 
cognição sumaria, que os autores não preencheram os requisitos para tanto, uma vez que não verifico a probabilidade do direito, 
tendo em vista que houve no processo administrativo uma contestação em relação a uma suposta sobreposição de áreas, sendo 
necessária a instrução do feito, com abertura do contraditório e ampla defesa.Além disso, a presente medida é dotada de 
irreversibilidade, vez que o reconhecimento do domínio em favor dos autores poderá ensejar prejuízos àqueles que alegam a 
suposta oposição.Pelo exposto, INDEFIRO a tutela de urgência pleiteada.Quanto ao pedido para que seja pesquisado CPF, 
nome e endereço dos sucessores de Justino Camelo Rocha, INDEFIRO-O, vez que compete aos autores empreenderem 
diligencias no sentido de encontrar tais dados, podendo comparecer pessoalmente ao Cartório Extrajudicial e solicitar a certidão 
de inteiro teor do imóvel, onde consta os dados pessoais, bem como certidão de inventario extrajudicial e, até mesmo, promover 
pesquisas nos sistemas processuais (e-Proc, Projud, PJe etc) a fim de verificar a existência de inventário em nome de Justino. 
Além disso, não há como fazer pesquisas nos sistemas disponíveis ao judiciário sem os dados pessoais das partes.Intime-se a 
parte autora para, em 15 dias, indicar nome e dados completos dos sucessores do Espólio, sob pena de indeferimento da 
inicial.SEDE DO JUÍZO: Av. Napoleão de Queiroz, Esquina  com Rua 13, Qd. 21, Setor Sul, Peixe/TO  - CEP 77460-000 - Fone 
(63)3356-1193. E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente edital no Diário da Justiça do Estado, 
e, ainda, ser afixado no Placard do Fórum local. Peixe - TO, Peixe–TO, data certificada pelo sistema E-proc. Eu, MELANIA 
WICKERT SCHAEDLER-Escrivã digitei e conferi o presente. Documento eletrônico assinado por ANA PAULA ARAUJO AIRES 
TORIBIO, Juíza de Direito, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Instrução Normativa nº 
5, de 24 de outubro de 2011 
 

PONTE ALTA 
1ª escrivania cível 

Editais 
EDITAL DE LEILÃO E INTIMAÇÃO 
Pelo presente, faz saber a todos os interessados, que será(ão) levado(s) a LEILÃO o(s) bem(ns) penhorado(s), na seguinte 
forma: PRIMEIRO LEILÃO: dia 05 de novembro de 2021, com encerramento às 13h00. Os lances poderão ser oferecidos desde 
o momento do lançamento do lote no site do leiloeiro, até o horário do encerramento, por valor igual ou superior ao da avaliação. 
Não sendo verificado lances iguais ou superiores ao valor de avaliação, o leilão permanecerá aberto até a data do SEGUNDO 
LEILÃO: dia 05 de novembro de 2021, com encerramento às 16h00, pela melhor oferta, exceto pelo preço vil (inferior a 50% do 
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valor da avaliação). Para cada lance recebido a partir dos 03 minutos finais, serão acrescidos 03 minutos para o término. LOCAL: 
Através do site www.dmleiloesjudiciais.com.br. PROCESSO Nº. 0000550-83.2015.8.27.2736 de EXECUÇÃO FISCAL em que é 
Autor ESTADO DO TOCANTINS/TO (CNPJ: 01.786.029/0001-03) e Réu COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 
PITICA LTDA – ME (CNPJ: 04.413.601/0001-68) CDA: C-824/2015 BEM(NS): 01 (uma) Motocicleta marca/modelo HONDA/XLR 
125, ano/modelo 2001/2002, cor vermelha, placa MVR-7801, Chassi, 9C2JD17102R000225, Renavam 00776335480. 
(RE)AVALIAÇÃO TOTAL: R$ 2.997,00 (Dois mil, novecentos e noventa e sete reais), em 30 de março de 2021. **Avaliação 
sujeita a atualização até a data da alienação por índice oficial de apuração da correção. DEPOSITÁRIO(A): COMÉRCIO DE 
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PITICA LTDA – ME, na pessoa de seu Representante Legal Orlando de Oliveira e Silva, AV. 
Joana Medeiros, Nº 170, Centro, Ponte Alta do Tocantins-TO. ÔNUS: Consta Reserva de domínio em favor de Porto Motos 
Comércio de Motos Ltda; Débitos junto ao Detran/TO no valor de R$ 803,21 (Oitocentos e três reais e vinte e um centavos), em 
01 de setembro de 2021. Outros eventuais constantes no Detran/TO. O arrematante declara estar ciente de que, além de 
possíveis ônus perante o DETRAN, poderá haver outras restrições judiciais originárias de outras Varas, que poderão causar 
morosidade na transferência do bem perante o DETRAN. Fica desde já ciente o arrematante que é responsável pela verificação 
de todos e quaisquer ônus que recaiam sobre o veículo, pois poderá ocorrer novas inclusões após a confecção do edital de leilão 
e sua realização. Os impedimentos para registro do veículo, devem ser informados via petição ao Exmo. Juiz que preside o 
processo, para que oficie as Varas e o Detran para as devidas baixas. O modelo de petição poderá ser obtida junto a equipe do 
leiloeiro. VALOR DO DÉBITO DA EXECUÇÃO: R$ 1.469,24 (Um mil, quatrocentos e sessenta e nove reais e vinte e quatro 
centavos), 11 de maio de 2020. LEILOEIRO: DANYLLO DE OLIVEIRA MAIA, JUCETINS nº. 2016.05.0017. COMISSÃO DO 
LEILOEIRO: (I) em caso de arrematação, 5% sobre o valor arrematado, a ser pago pelo arrematante; (II) em caso de 
adjudicação, 2% sobre o valor da avaliação, a ser pago pelo adjudicante; (III) em caso de remição e acordo, 2% sobre o valor da 
avaliação, a ser pago pelo executado; (IV) em caso de cancelamento do leilão, 2% sobre o valor da avaliação, a ser pago por 
quem o motivou. **Se não houver expediente forense nas datas designadas, o leilão realizar-se-á no primeiro dia útil 
subsequente. DA ARREMATAÇÃO: Os bens serão adquiridos livres e desembaraçados de quaisquer ônus, até a data da 
expedição da respectiva Carta de Arrematação ou Mandado de Entrega, excetuando-se as obrigações Propter Rem (v.g. cotas 
condominiais). O arrematante de bem imóvel receberá a coisa livre de tributos de âmbito municipal (IPTU e contribuições de 
melhoria), cujo fato imponível tenha ocorrido em data anterior à alienação judicial. Referidos tributos serão sub-rogados no preço 
ofertado pelo licitante, nos termos do artigo 130 do CTN; para os bens imóveis a expedição da carta de arrematação ficará 
condicionada à comprovação do pagamento do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis – ITBI pelo arrematante (artigo 703 do 
CPC) – 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. As despesas de arrematação, comissão de leiloeiro e demais 
despesas ficarão por conta do arrematante, inclusive as custas da expedição da carta de arrematação (tabela de custas da 
Corregedoria do TJ/TO). DA ENTREGA DOS BENS: Após comprovação de pagamento do valor da arrematação e da comissão 
do Leiloeiro, mediante a apresentação dos documentos que comprovem a condição de Arrematante, a entrega do(s) bem(ns) 
será imediata. 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. FORMAS DE PAGAMENTO: A arrematação far-se-á com depósito À VISTA. PARCELAMENTO COM BASE 
NO ARTIGO 895 DO CPC: Em caso de imóveis e veículos, o pagamento poderá ser parcelado em primeiro leilão por valor não 
inferior ao da avaliação e, em segundo leilão, pelo maior lance, desde que não considerado vil, conforme art. 895, I e II, do CPC, 
nas seguintes condições: 1. Imóveis: O arrematante deverá pagar 25% do valor do lance à vista e o restante parcelado em até 30 
(trinta) meses; 2. Veículos: O arrematante deverá pagar 25% do valor do lance à vista e o restante parcelado em até 6 (seis) 
meses; 3. Imóveis e veículos: As prestações são mensais e sucessivas, no valor mínimo de R$ 1.000,00 cada; 4. Imóveis e 
veículos: Ao valor de cada parcela, será acrescido o índice de correção monetária da poupança; 5. Caução para imóveis: Será 
garantida a integralização do lance por hipoteca judicial sobre o próprio bem imóvel, através de hipoteca na matrícula, no 
momento do registro da carta de arrematação; 6. Caução para veículos: Será garantida através de caução idônea (exemplo de 
caução idônea: seguro garantia, fiança bancária, imóvel em nome do arrematante ou de terceiro, com valor declarado igual ou 
superior a 03 (três) vezes o valor da arrematação), caução esta condicionada à aceitação e homologação pelo juízo. Não sendo 
apresentado caução idônea, ou, não sendo a caução apresentada aceita pelo juízo, a expedição da Carta de Arrematação e 
posse do veículo somente ocorrerá após comprovação da quitação de todos os valores da arrematação; 7. Sanções em caso de 
atraso ou não pagamento do parcelamento: No caso de atraso ou não pagamento de qualquer das prestações, incidirá multa de 
10% (dez por cento) sobre a soma da parcela inadimplida com as parcelas vincendas, autorizando o exequente a pedir a 
resolução da arrematação ou promover, em face do arrematante, a execução do valor devido, devendo ambos os pedidos serem 
formulados nos autos do processo em que se deu a arrematação. Em qualquer caso, será imposta a perda dos valores já pagos 
em favor do exequente e Leiloeiro, voltando os bens a novo leilão, do qual não serão admitidos a participar o arrematante e o 
fiador remissos; 8. Observação sobre direito de preferência: Lances à vista sempre terão preferência, bastando igualar-se ao 
último lance ofertado, o que não interfere na continuidade da disputa. LEILÃO NA MODALIDADE ELETRÔNICA: Quem 
pretender arrematar dito(s) bem(ns), poderá ofertar lanços pela Internet, através do site www.dmleiloesjudiciais.com.br, a partir 



ANO XXXIII-DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 5081 PALMAS-TO, QUARTA-FEIRA, 17 DE NOVEMBRO DE 2021 43 

 

 
 

do primeiro dia útil subsequente à publicação deste edital, devendo, para tanto, os interessados, efetuarem cadastramento 
prévio, no prazo de até 24h de antecedência do leilão, confirmarem os lanços e recolherem a quantia respectiva na data 
designada para a realização do leilão, para fins de lavratura do termo próprio, ficando ciente de que os arrematantes terão o 
prazo de até 24h para efetuar os pagamentos, salvo disposição judicial diversa. Ficam desde já cientes os interessados de que 
os lances oferecidos via INTERNET não garantem direitos ao participante em caso de insucesso do mesmo por qualquer 
ocorrência, tais como, na conexão de internet, no funcionamento do computador, na incompatibilidade de software ou quaisquer 
outras ocorrências. Desse modo, o interessado assume os riscos oriundos de falhas ou impossibilidades técnicas, não sendo 
cabível qualquer reclamação posterior. Na eventualidade de ser frustrada, no próprio leilão, a arrematação de determinado lote, 
por não atendimento pelo arrematante de requisito necessário, 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. VENDA DIRETA: Sendo 
infrutíferas as tentativas de venda do(s) bem(ns) penhorado(s) e não havendo interesse do Exequente em adjudicá-lo(s), será 
procedida a venda direta do(s) mesmo(s), pelo prazo de 90 (noventa) dias nas mesmas condições determinadas para o 1º leilão, 
conforme publicado neste edital, aproveitando todos os atos legais praticados para realização dos leilões supra. Observação.: A 
venda direta será fechada em ciclos de 15 dias cada. Não havendo proposta, o novo ciclo será reaberto, até o prazo final. 
INTIMAÇÃO: Fica desde logo intimado o executado COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PITICA LTDA – ME, na 
pessoa de seu Representante Legal, PORTO MOTOS COMÉRCIO DE MOTOS LTDA, na qualidade de Terceiro Interessado, 
bem como os eventuais: coproprietários; proprietário de terreno e/ou titular de: usufruto, uso, habitação, enfiteuse, direito de 
superfície, concessão de uso especial para fins de moradia ou concessão de direito real de uso; credor pignoratício, hipotecário, 
anticrético, fiduciário ou com penhora anteriormente averbada; promitente comprador/vendedor; União, Estado e Município no 
caso de bem tombado, das datas acima, se 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). 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 Ponte Alta do Tocantins, Estado do Tocantins. Ponte 
Alta do Tocantins (TO), 21 de setembro de 2021.  WILLIAM TRIGILIO DA SILVA- JUIZ DE DIREITO. 
 
EDITAL 
O Dr.   Jorge Amâncio de Oliveira, Juiz de Direito respondendo por esta   Vara Criminal e Presidente do Tribunal do Júri, da 
Comarca de Ponte  Alta do Tocantins – TO, no uso de suas atribuições legais e considerando o que preceituam os arts. 425 e 
426 do Código de Processo Penal (com a nova redação da Lei 11689/08), FAZ SABER a todos os que o presente edital virem ou 
dele tiverem conhecimento que, nos termos dos aludidos dispositivos legais e em vista de não ter havido impugnação a seus 
nomes na forma legal, as pessoas abaixo relacionadas foram escolhidas para integrar a LISTA  PROVISÓRIA de jurados desta 
comarca para o ano de 2022. 

  NOMES FARMACÉUTICA AV. JOANA MEDEIROS 

001 ADEILANE MARCIA ALVES 
RABELO ARAÚJO 

 PROFESSORA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE 
PINDORAMA 

02 ADELMIR AIRES GALVÃO LAVRADOR AV. JOANA MEDEIROS 

03 ADERBAL RODRIGUES DA SILVA 
JÚNIOR 

FUNC. PÚBLICO RUA DO LAVRADOR 

04 AILSON FONTOURA DANTAS PROFESSOR AV. MANOEL MASCARENHAS, S/N. 

05 ALDEIR AIRES GALVÃO FUNC. PÚBLICO AV. BRASÍLIA, S/N 

06 ALEX CAVALCANTE LIMA FUNC. PÚBLICO RUA MANOEL CAVALCANTE 

07 ALINE FERREIRA DE SOUZA FUNC. PÚBLICA RUA VERMUNDES GONÇALVES 

08 ALINE TAVARES  DE SOUSA FUNC. PÚBLICA RUA BOIADEIRO 

09 AMURAY RUFO JACOBINA PROFESSORA AV. GETÚLIO VARGAS 

10 ANA ROSA RODRIGUES 
FAUSTINO 

PROFESSORA AV.  JOANA MEDEIROS 

11 ANDRÉIA FERNANDES MORAIS FUNC. PÚBLICA AV. DR. FRANCISCO AIRES. 

12 ANGLIOTONIA SOUZA AMARAL FUNC. PUBLICA AV. JOANA MEDEIROS “ PRÓXIMO A PONTE 
CONCRETO” 

13 ARLENE DOS REIS LIMA PEREIRA PROFESSORA AV. JOANA MEDIROS, S/N 

14 AUCÉLIO MACÁRIO DE 
CARVALHO 

PROFESSOR RUA DO LAVRADOR. 

15 AUDIER SOARES MENDES PROFESSOR CHÁCARA PRÓXIMO AO MATADOURO 

16 AURÉLIO AMARAL GONÇALVES PROFESSOR AV. DR. FRANCISCO AIRES, S/N. J. BRASÍLIA 

17 AVELINO SOARES BARBOSA PROFESSOR AV. JOANA MEDEIROS, SETOR SUL 
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18 BRUNA KATHERY SÁGIO 
CALEGARI MEDEIROS 

PROFESSORA AV. CONTINENTAL, SETOR ÁGUA LIMPA. 

19  CLÁUDIO CARVALHO DE 
OLIVEIRA 

VIGIA NOTURNO AV. DO LAVRADOR, SETOR AEROPORTO 

20 CLEBER MATOS MASCARENHAS FUNC. PÚBLICO RUA MANOEL MONTEIRO 

21 CLEDSON CARVALHO DE AGUIAR FUNC.PÚBLICO AV. ABENY FERRAZ MACHADO SETOR AEROPÓRTO 

22 CLEDSON CARVALHO DE AGUIAR PROFESSOR RUA  ALBENY FERRAZ MACHADO 

23 DANIEL A SILVA COSTA PROFESSOR AV. JOANA MEDEIROS 

24 DANILO FERNANDES LEOBAS GEOGRÁFO RUA MANOEL CAVALVANTE , Nº 751 

25 DÊNIA CARVALHO RUFO DE 
SOUSA 

ASSISTENTE SOCIAL AV. LIBERALINA MASCARENHAS 

26 DEUSIMAR  RODRIGUES CASTRO FUNCIONÁRIO PUBLICO AV. BRASÍLIA 

26 DEUZIRENE RIBEIRO ALVES PROFESSORA BAIRRO BOA ESPERANÇA 

27 DEYSON FERREIRA TURÍBIO FUNC. PÚBLICO RUA DA ENCOSTA 

28 DIVINO PEREIRA MATINS AUXILIAR 
ADMINSTRATIVO 

RUA EVA RIBEIRO, SETOR ZEZINHO 

29 EVA CARVALHO RODRIGUES AGENTE 
ADMINSTRATIVO 

SETOR SUL 

30 EDGARD AIRES PIMENTA FISCAL DE 
TRIBUTAÇÃO 

AV. LIBERALINA MASCARENHAS 

31 EDUARDO FERREIRA FAUSTINO VIGIA AV. LIBERALINA MASCARENHAS, S/N. 

32 ELISEU  LIRA MELQUÍADES FUNC. PÚBLICO SETOR SUL 

33 ESTÉFANO AMARAL RIBEIRO 
PAULINO 

ASSISTENTE SOCIAL AV. JOANA MEDEIROS, S/N, CENTRO 

34 EVILENE MARIA DE SOUZA DIAS FUNCIONÁRIA PÚBLICA RUA 03, CENTRO 

35 FÉLIX PEREIRA AIRES DENTISTA AV. LIBERALINA MASCARENHAS 

36 FLÁVIO MESSIAS FONTOURA AUTÔNOMO AV. BRASÍLIA 

37 GERVÁSIO MASCARENHAS 
TAVARES 

AGENTE DE TURISMO AV.  ALBENY FERRAZ MACHADO 

38 GILDEVAR LISBOA RODRIGUES VIGIA SETOR ÁGUA LIMPA 

39 GRASIELA AIRES DA SILVA 
BARROS 

FUNC. PÚBLICO AV. ALBENY FERRAZ MACHADO 

40 HERMES PEREIRA RIBEIRO AUTÔNOMO AV. JOANA MEDEIROS 

41 HUGO LEOBAS GALVÃO FILHO FUNC. PÚBLICA AV. JOANA MEDEIROS, S/N. 

42 IGOR MARCARENHAS BARROS EMPRESÁRIO FAZENDA BREJO GRANDE 

43 JAIRO MENDES EMPRESÁRIO AV, JOANA MEDEIROS, CENTRO 

44 JANEA MESSIAS DOS SANTOS PROFESSORA AV. ALBENY FERRAZ MACHADO 

45 JANE CAMBUÍ TURÍBIO DE 
ALECRIM 

PROFESSORA AV. LIBERALINAMASCARENHAS 

46 JANIEL FERREIRA MENDES VIGIA AV. JOANA MEDEIROS 

47 JÂNIO GALVÃO DA SILVA ASSISTENTE SOCIAL Praça Major , s/n, Pindorama do Tocantins 

48 JARLEY GALVÃO SOUSA PROFESSOR RUA GETÚLIO VARGAS 

49 JOÃO BATISTA FAUSTINO 
PEREIRA 

AGENTE DE SAÚDE AV. ALBENY FERRAZ MACHADO 

50 JOÃO FERNANDES LINO FILHO SECRETÁRIO AV. BRASÍLIA 

51 JEMINA GESTRUDES BARREIRA 
CAVALVANTE GARCIA 

SECRETÁRIA DE 
EDUCAÇÃO 

RUA MANOEL MESSIAS DOS SANTOS 

52 JOANA  TAVARES GOMES NETA AGENTE ADM SETOR SUL 

53 JOSANE MARIA MENDES SABINO TÉCNIA DE 
ENFERMAGEM 

SECRETARIA DE SAÚDE DE PINDORAMA 

54 JOSÉ AIRES AMARAL FILHO FUNC. PÚBLICO RUA 05, S/N. 

55 JOSÉ ALVES DE CARVALHO PROFESSOR RUA PIAUÍ, S/N. 

56 JOSON SOARES CORREIA AGENTE DE SAÚDE AV. ESTRELA DO SULVA. 

57 JOSEILDA FAUSTINO SOARES FUNC. PÚBLICA  SETOR ZEZINHO 
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58 JURACI GONÇALVES GAMA AGENTE DE SAÚDE RUBA BARÃO DO RIO BRANCO 

59 JURIMAR MASCARENHA REIS FUNC. PÚBLICO SETOR SUL 

60 KEDSON  MACHADO ALVES COMERCIANTE RUA 06, CENTRO 

61 LEANDRO MATERA FERRAZ COMERCIANTE JOANA MEDEIROS 

62 LEANDRO MOREIRA DA SILVA AUTÔNOMO SETOR SUL, S/N 

63 LÉIA SOARES TAVARES FUNCIONÁRIA PÚBLICA AV. VERMUNDES GONAÇALVES 

64 LUCIAN RUFO BARBOSA PROFESSOR RUA TIRADENTES 

65 LUCIVAN ARAÚJO DA 
ANUNCIAÇÃO 

PROFESSOR SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE 
PINDORAMA 

66 LURDETH RODRIGUES DE SOUSA FUNC. PÚBLICA RUA PIAUÍ, S/N. 

67 MANOEL GONÇALVES DOS  
SANTOS 

FUNCIONÁRIO PÚBLICO AV. DR. FRANCISO AIRES 

68 MÁRCIA AMARAL RIBEIRO FUNC. PÚBLICO RUA JOSÉ MASCARENHAS 

69 MARIA ALICE FERNADES DE 
SOUSA 

FUNC. PÚBLICA AV. BOA VISTA 

70 MARIA DE JESUS SOARES 
PEREIRA 

PROFESSORA AV. ALBENY FERRAZ MACHADO 

71 MARINALVA LUZ ARAÚJO FUNC. PÚBLICA AV. MANOEL MONTEIRO, S/N. 

72 MARLUS GLÓRIA PROFESSORA SETOR BOA ESPERANÇA 

73 MÁRCIO NUNES RUFO ENFERMEIRO AV. MANOEL MESSIAS DOS SANTOS 

74 MATHEUS FERREIRA RODRIGUES FUNC. PÚBLICO AV. LAVRADORES, S/N. 

75 MAURO CELSON FONTOURA FUNC. PÚBLICO RUA TIRADENTE 

76 MAYCON SMANIOTTO COMERCIANTE AV.JOANA MEDEIROS, ( CATARINENSE MATEIRAIS DE 
CONTRUÇÃO) 

77 MAYLANE AMARAL MARTINS FUNC. PÚBLICA RUA 4 S/N 

78 MAYNERSON FAGUNDES ALVES 
DE SOUSA 

FARMACEUTICO AV. DR. ALBENY FERRAZ MACHADO 

79 MORRYS MARDEM SOARES DE 
BRITO 

AUTÔNOMO AV. ALBENY FERRAZ MACHADO. 

80 NEURA TAVARES FACUNDES PROFESSORA 
APOSENTADA 

RUA  JOANA MEDEIROS, S/M 

81 ORLEY MASCARENHAS 
CAVALCATE 

FUNC. PÚBLICO AV. MANOEL CAVALCANTE, S/N. 

82 OSMARINA RODRIGUES PEREIRA FUNC. PÚBLICO SETOR SUL 

83 PAULO RICARDO RAMOS NERES CABELEREIRO AV. MARANHÃO, BAIRRO BOA ESPERANÇA 

84 PEDRO HENRIQUE PIMENTA 
CAVALCANTE 

PROFESSOR RUA DA CONCEIÇÃO 

85 PERCIVAL RIBEIRO MARQUES FUC. PÚBLICO AV. JOANA MEDEIROS, S/N. 

86 RAICÁSSIA MARQUES RIBEIRO FUNC. PÚBLICA AV. LIBERALINA MASCARENHAS. 

87 RODRIGO FONTOURA SILVA ENFERMEIRO RUA MANOEL MESSIAS DOS SANTOS. 

88 RHODOLFO PIERO BERNARDINO 
SOARES MARTINS 

DIRETOR DE COMPRAS AV. JOANA MEDEIROS, SETOR AEROPORTO 

89 RONÍVIA AIRES PIMENTA PROFESSORA RUA JOANA MEDEIROS 

90 RUBERCI GOMES DE OLIVEIRA COMERCIANTE AV. JOANA MEDEIROS, S/N. 

91 SAMARA TAVARES DO SANTOS AGENTE ADM. AV. DR. ALBENY FERRAZ MACHADO. 

92 SEILA  AZEVEDO BORGES AUXILIAR DE SERVIÇOS 
GERAIS 

RUA 03 , QUADRA O, LOTE 02 

93 SHIRLEI ROSANE DE SANTANTA ASSISTENTE SOCIAL PRAÇA MAJOR, S/N, PINDORAMA DO TOCANTINS 

94 SÍLIA RIBEIRO DOS SANTOS PROFESSORA SETOR BOA ESPERANÇA 

95 SINVAL RODRIGUES DA SILVA COMERCIANTE AV. CASTELO BRANCO. 

96 SIVALDO BATISTA RODRIGUES ARTESÃO AV. DR. ALBENY FERRAZ MACHADO 

97 THAYLLA GOMES DE CASTRO FUNC. PÚBLICO SETOR SUL 

98 THAYNARA SUELLEN  ANDRADE 
CUNHA 

ENFERMEIRA AV. MANOEL MONTEIRO , Nº 352- FONE 984939775 
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99 VALQUÍRIA COSTA RAMOS ASSIST. ADM. AV. ALBENY FERRAZ MACHADO 

100 YURI CIRQUEIRA DE PAULA DENTISTA AV. DR.ALBENY FERRAZ MACHADO, RESIDENCIAL 
MARDEM, APTO 02- FONE 984027964 

  
  

JORGE AMÂNCIO DE OLIVEIRA 
JUIZ DE DIREITO 

 

Editais de publicações de sentenças de interdição 
 
EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA DECLARATÓRIA DE INTERDIÇÃO. 
O Doutor William Trigilio da Silva, Meritíssimo Juiz de Direito desta 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 foi declarada 
a INTERDIÇÃO de MARLENE DIAS DOS SANTOS, brasileira, solteira, sem profissão, portadora do RG n.º 707.049 SSP/TO, 
inscrita no CPF sob o n.º 019.570.981-04, sem endereço eletrônico, residente e domiciliada na Avenida Absalão Quadra 19 Lote 
06 Centro na cidade de Mateiros/TO, para exercer, pessoalmente, os atos da vida civil, de natureza patrimonial e negocial, 
sendo-lhe nomeado CURADORA a Senhora MARIA JULIA DIAS DOS SANTOS,brasileira, solteira, lavradora, portadora da 
cédula de identidade n.º 60.038 SSP/TO e inscrita no CPF sob a n.º 596.596.451- 04, sem endereço eletrônico, residente e 
domiciliada na Avenida Absalão Quadra 19 Lote 06 Centro na cidade de Mateiros/TO, nos autos nº 0051595-
11.2019.8.27.2729 de CURATELA. A Curatela é por tempo indeterminado, e tem a finalidade de reger a interditanda em todos os 
atos de sua vida civil.De Conformidade com a sentença do seguinte teor. Parte dispositiva:JULGO PROCEDENTE o pleito 
exordial, resolvendo com mérito a lide, com fulcro no Código de Processo Civil, artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil e, 
por consequência: DECLARO a incapacidade relativa de MARLENE DIAS DOS SANTOS para exercer, pessoalmente, os atos da 
vida civil, de natureza patrimonial e negocial, na forma do disposto no Código Civil, artigo 4º, inciso III e artigo 1.767, inciso I, 
respeitadas as disposições da lei nº 13.146/15, em especial os artigos 6, 84 e 85. NOMEIO a sra. MARIA JULIA DIAS DOS 
SANTOS como curadora da Sra. MARLENE DIAS DOS SANTOS, por prazo indeterminado, a quem competirá prestar contas da 
administração dos bens e valores eventualmente existentes em nome da curatelada, se e quando for instada a fazê-lo, devendo, 
portanto, manter registro de recebimentos e gastos relativos ao eventual patrimônio a ser administrado. Dispenso a curadora 
nomeada, sra. MARIA JULIA DIAS DOS SANTOS, do dever de prestar contas de sua gestão anual. A curatela fica limitada aos 
atos da vida civil relacionados com os direitos de natureza patrimonial e negocial, não podendo a curadora, sem autorização 
judicial, alienar ou onerar bens móveis, imóveis ou de qualquer natureza eventualmente pertencentes à curatelada, bem como 
praticar atos que não sejam de mera administração. Com exceção da publicação na imprensa local, que fica dispensada em 
razão do Código de Processo Civil, artigo 98, inciso III, cumpra-se o disposto no CPC, artigo 755,§ 3º e CC, artigo 9º, inciso III: 
inscrevendo-se a presente decisão no Registro Civil de Pessoas Naturais competente; e publicando-se, por três vezes, o 
competente edital no Diário da Justiça Eletrônico, com intervalo de 10 (dez) dias, servindo a presente sentença como edital. 
Desnecessária a expedição de ofício ao Tribunal Regional Eleitoral, porquanto a definição de curatela não alcança o direito ao 
voto, consoante o disposto na lei nº 13.146/15, artigo 85,§ 1º. Custas na forma da lei, observando-se que as partes são 
beneficiárias da gratuidade judiciária, que ora defiro, também, ao requerido. A ação foi processada sob os benefícios da Justiça 
gratuita, razão pela qual ficarão os beneficiários desta gratuidade isentos do pagamento de taxas, custas, emolumentos e 
contribuições junto aos Registros Civis de Pessoas Naturais, inclusive perante os Cartórios de Registro de Imóveis, nos termos 
do CPC, artigo 98, inciso IX. Sem condenação aos ônus de sucumbência por se tratar de processo necessário e que ganhou 
feição de procedimento de jurisdição voluntária. Havendo recurso de apelação, determino à escrivania que proceda na forma do 
art. 1.010 do CPC. Publique-se. Registre-se. Cientifique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Com o trânsito em julgado: lavre-se o termo 
de curatela definitiva; e expeça-se mandado de averbação dirigido ao Cartório de Registro Civil competente para que conste a 
interdição parcial no assento de nascimento da curatelada, cuja entrega deverá ser realizada pela parte autora. Após a baixa dos 
autos, REMETAM-SE os autos à Contadoria Judicial Unificada (COJUN) para apuração e cobrança de eventuais custas finais 
e/ou taxa judiciária. E para que chegue ao conhecimento dos interessados e ninguém alegue ignorância, mandou expedir o 
presente Edital o qual deverá ser publicado por 03 (três) vezes no Diário da Justiça do Estado com intervalo de 10 (dez) dia, e 
afixado no atrio do Fórum local. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Ponte Alta/TO, aos 21/10/2021. Eu, Anísia Aires 
Pimenta Neta, Servidora de Secretaria, digitei e subscrevo. 
 

PORTO NACIONAL 
2ª vara cível 

Editais de citação 
EDITAL DE CITAÇÃO 
Prazo: 30 (trinta) dias 
Processo n.º 0011258-82.2021.8.27.2737 
Ação: Usucapião 
Requerente: GIVANA RODRIGUES DE JESUS 
Requerido: JOSE RODRIGUES DA SILVA 
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O Doutor ELIAS RODRIGUES DOS SANTOS, juiz de direito desta 2ª Vara Cível da Comarca de Porto Nacional, Estado do 
Tocantins, na forma da lei, etc. FAZ SABER a todos quanto o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, por este 
meio CITA os interessados, ausentes e desconhecidos (arts. 259, I do CPC), para tomar conhecimento dos termos da ação 
supramencionada, advertindo-os de que terão o prazo de 15 (quinze) dias (art. 335, III do CPC) para apresentar contestação, sob 
pena de serem aceitos como verdadeiros os fatos alegados pelo autor na inicial, nos termos dos dispositivos legais pertinentes, 
tudo em conformidade com a determinação judicial exarada nos autos acima identificados, pelo MM. Juiz de Direito desta 2ª Vara 
Cível. OBS: Os autos poderão ser acessados por meio dos números do processo, bem como da chave de acesso adrede 
identificados, no sitio: eproc.tjto.jus.br. SEDE DO JUÍZO: Edifício do Fórum - Anel Viário, próximo ao Centro Olímpico, Porto 
Nacional-TO. Fone: (63) 3363-1144. E para que chegue ao conhecimento de todos e no futuro não possam alegar ignorância, 
mandou expedir este que será publicado e afixado na forma da Lei. Porto Nacional-TO, 11/11/2021. Eu, Diana Mascarenhas 
Santos, técnica judiciária conferi e subscrevo. CERTIDÃO: Certifico e dou fé haver afixado uma cópia do presente edital no átrio 
do fórum. 
 
 

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 GISELE SARAIVA SANTOS, CNPJ/CPF nº 
02819381138, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da Ação de 
Execução Fiscal nº 5004360-46.2013.8.27.2737 - Chave: 614129874813, que lhe move o MUNICIPIO DE PORTO NACIONAL-
TO, bem como, fica(m) também INTIMADO(S) para que tome ciência da penhora realizada via Sistema BACENJUD, recaída 
sobre valores em conta de sua titularidade, cuja importância é de R$ 1.234,48 (um mil duzentos e trinta e quatro reais e quarenta 
e oito centavos), para, caso queira, no prazo de 30 (trinta) dias para,  opor embargos conforme estabelece o art. 16, III, da Lei 
6.830/80. E para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que 
será publicado na forma da lei (Art. 8º, IV da Lei 6.830/80). Eu ___, MARCELA SANTANA LUSTOSA, que digitei. Porto Nacional-
TO. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE: 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o DR. VALDEMIR BRAGA DE AQUINO MENDONÇA, MM Juiz de Direito da Central de Execuções Fiscais da 
Comarca de Porto Nacional-TO, na forma da Lei... Determina a CITAÇÃO de VALDIVINA VIEIRA DO NASCIMENTO, 
CNPJ/CPF nº 93395256120, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da 
Ação de Execução Fiscal nº 0010837-29.2020.8.27.2737 - Chave: 583948902720, que lhe move o MUNICIPIO DE PORTO 
NACIONAL-TO, bem como, fica(m) também INTIMADO(S) para que tome ciência da penhora realizada via Sistema BACENJUD, 
recaída sobre valores em conta de sua titularidade, cuja importância é de R$ 100,39 (cem reais e trinta e nove centavos), para, 
caso queira, no prazo de 30 (trinta) dias para,  opor embargos  conforme estabelece o art. 16, III, da Lei 6.830/80. E para que 
chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na forma 
da lei (Art. 8º, IV da Lei 6.830/80). Eu _____, INGRID TAVARES PIRES, que digitei. Porto Nacional/TO. 
 
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 NAIR MARIA DOS SANTOS, CNPJ/CPF nº 
38693380168, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da Ação de 
Execução Fiscal nº 0007217-09.2020.8.27.2737 - Chave: 201883627320, que lhe move o MUNICIPIO DE PORTO NACIONAL-
TO, bem como, fica(m) também INTIMADO(S) para que tome ciência da penhora realizada via Sistema BACENJUD, recaída 
sobre valores em conta de sua titularidade, cuja importância é de R$ 634,35 (seiscentos e trinta e quatro reais e trinta e cinco 
centavos), para, caso queira, no prazo de 30 (trinta) dias para,  opor embargos  conforme estabelece o art. 16, III, da Lei 
6.830/80. E para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que 
será publicado na forma da lei (Art. 8º, IV da Lei 6.830/80). Eu _____, INGRID TAVARES PIRES, que digitei. Porto Nacional/TO. 
 

WANDERLÂNDIA 
1ª escrivania criminal 

Editais de citações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 DIAS. 
O Doutor José Carlos Ferreira Machado, Juíz de Direito da única Vara Criminal da Comarca de Wanderlândia-TO, Estado do 
Tocantins, no uso das suas atribuições legais e na forma da lei, etc..FAZ SABER a todos que o presente edital, com prazo de 15 
(quinze) dias, virem, ou dele conhecimento tiverem, que neste Juízo corre seus trâmites legais, nos autos de Ação Penal n° 
0001536-12.2021.827.2741, o Ministério Público, move em face do (s) acusado (s): ROGÉRIO MORAIS ALENCAR, brasileiro, 
união estável, servente de pedreiro, nascido aos 14/02/1998, natural de Araguaína/TO, filho de Juvecy Botelho de Alencar e 
Maria Eliene Morais de Freitas, portador do RG nº 1.438.596 SSP/TO, inscrito no CPF nº 064.341.841-94,  residente em local 
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incerto e não sabido. Citando-os para responder a acusação, por escrito no PRAZO DE 15 (quinze) DIAS (artigo 406 do CPP), 
com escopo de responder a acusacão, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, na resposta o acusado (a) podera arguir 
preliminare e alegar tudo o que interessa à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e 
arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo suas intimações, quando necessário. Não apresentada à resposta no prazo 
legal, ou se os acusados citados não constituir defensor, será nomeado defensor publico, para oferecê-la, concedendo-lhe vista 
dos autos por dias pelo prazo legal, a fim de ser (em) qualificado(s) interrogado(s) e, se ver (em) processar nos autos da ação 
penal em epígrafe que, contra si move a Justiça Pública, por incurso(s) nas o Art. 121, § 2°, inciso I, c/c art. 14, inciso II, na 
forma do art. 29, “caput”, todos do Código Penal, sob os rigores da Lei 8.072/90. até final julgamento, sob pena de revelia, 
entregando, embora não seja pedida, contrafé do presente edital. Para conhecimento de todos é passado o presente edital, cuja 
2ª via fica afixada no local de costume. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Wanderlândia-TO, Estado do Tocantins, 
aos dezesseis dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte um, (16/11/2021). 
 

Ana Martins da Rocha Silva 
Escrivã - Respondendo 

 

PUBLICAÇÕES PARTICULARES 
GURUPI 

1ª Vara Cível 
AVENIDA RIO GRANDE DO NORTE, 0000, ENTRE RUAS 3 E 4 - Bairro: SETOR CENTRAL - CEP: 77410-080 Fone: (63)3311-

28-50 - tjto.jus.br - Email: civel1gurupi@tjto.jus.br 
MONITÓRIA Nº 0009944-83.2020.8.27.2722/TO 
AUTOR: TIAGO LIMA DOS SANTOS 
RÉU: JJ REPRESENTANTE COMERCIAL EIRELI – ME 
EDITAL Nº 3885496 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE VINTE (20) DIAS                                              
 CITANDO: JJ REPRESENTANTE COMERCIAL EIRELI – ME 
 OBJETIVO: Citação do requerido do inteiro teor do autos nº 0009944-83.2020.8.27.2722, Monitória que lhe move TIAGO LIMA 
DOS SANTOS, inscrito no CPF/CNPJ sob o nº 11115527000188, do inteiro teor da petição inicial, cuja cópia segue anexa, bem 
como para, CITÁ-LO do inteiro teor da petição de inicial, cuja cópia segue anexa, bem como para, caso queira, no prazo de 15 
(quinze) dias contestar o presente feito, sob pena de serem presumidos aceitos por verdadeiros os fatos articulados na inicial, e 
ainda confissão e revelia, nos termos dos artigos 285 e 319 do CPC. (Citação conforme a Lei nº 8.710/93).VALOR DA CAUSA de 
R$ 1.665,81. E, para que ninguém possa alegar ignorância, o MM. Juiz de Direito mandou expedir este edital que será publicado 
na forma da lei. Gurupi-TO, 18 de outubro de 2021. Eu, Lourival Mota Júnior, Técnico Judiciário, o digitei e assino. Adriano 
Morelli. Juiz de Direito.   
  0009944-83.2020.8.27.2722 3885496 .V1 357772© 357772 
 

GURUPI 
1ª Vara Cível 

AVENIDA RIO GRANDE DO NORTE, 0000, ENTRE RUAS 3 E 4 - Bairro: SETOR CENTRAL - CEP: 77410-080 Fone: (63)3311-
28-50 - tjto.jus.br - Email: civel1gurupi@tjto.jus.br 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL Nº 5000009-03.1998.8.27.2722/TO 
AUTOR: BANCO DA AMAZONIA S/A 
 RÉU: CELSO ANTÔNIO MACHADO 
 RÉU: CELSO ANTÔNIO MACHADO 
 EDITAL Nº 4085371 
 EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 20 DIAS   
INTIMANDO: CELSO ANTÔNIO MACHADO 
OBJETIVO: Intimação do requerido do inteiro teor do autos nº 0017254-77.2019.8.27.2722, Ação de Cumprimento de Sentença 
que lhe move BANCO DA AMAZONIA SA, inscrito no CPF/CNPJ sob o nº 04902979000144, das penhoras realizadas no evento 
14 dos autos em epígrafe nos termos do artigo 841 CPC, conforme termo de evento 104. VALOR DA CAUSA de R$ 185.858,02. 
E, para que ninguém possa alegar ignorância, o MM. Juiz de Direito mandou expedir este edital que será publicado na forma da 
lei. Gurupi-TO, 11 de novembro de 2021. Eu, Rafael Vargas do Prado, Servidor de Secretaria, o digitei e assino. Adriano 
Morelli. Juiz de Direito. 
5000009-03.1998.8.27.2722  4085371 .V1 358393© 358393 
 

GURUPI 
2ª Vara Cível 

AVENIDA RIO GRANDE DO NORTE, 0000, ENTRE RUAS 3 E 4 - Bairro: SETOR CENTRAL - CEP: 77410-080 Fone: (63)3311-
28-50 - tjto.jus.br - Email: civel1gurupi@tjto.jus.br 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 0007851-84.2019.8.27.2722/TO 
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AUTOR: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO UNIAO DOS ESTADOS DE MATO GROSSO DO SUL, 
TOCANTINS E OESTE DA BAHIA - SICREDI UNIAO MS/TO 
RÉU: WITALO SOBRAL 
RÉU: WITALO SOBRAL-ME 
 EDITAL Nº 2923203 
 EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 20 DIAS   
O Doutor NILSON AFONSO DA SILVA, meritíssimo Juiz de direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Gurupi, no exercício de suas 
atribuições legais etc.Faz saber a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo e 
Escrivania do 2º Cível, processam-se os autos n.º 0007851-84.2019.8.27.2722, de Ação de Cumprimento de sentença 
requerida por COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO UNIAO DOS ESTADOS DE MATO GROSSO 
DO SUL, TOCANTINS E OESTE DA BAHIA - SICREDI UNIAO MS/TO em face de WITALO SOBRAL e WITALO SOBRAL-
ME, e por este meio INTIMA os executados, atualmente em lugar incerto ou não sabido, para, no prazo de 15 (quinze) dias, 
efetuar o pagamento no valor de R$ 7.541,72 (sete mil quinhentos e quarenta e um reais e setenta e dois centavos), sob pena de 
multa de 10%, nos termos do art. 523 do CPC e constrição judicial de bens. Efetuado o pagamento neste período, afasta a 
incidência da multa e honorários advocatícios de 10% (dez por cento) para esta fase. Ao final deste prazo, inicia-se o prazo de 
quinze dias para impugnar (art. 525 do CPC). OBSERVAÇÃO: Fica a parte ciente que o acesso ao processo será através 
da Chave n.º 347037663419, no site www.tjto.jus.br, no link E-PROC. E para que ninguém alegue ignorância, mandou que 
fosse expedido o presente edital e publicado na forma da lei. Dado e passado nesta cidade e Comarca de Gurupi, Estado do 
Tocantins, aos 09 de junho de 2021. Eu , Walber Pimentel de Oliveira, Técnico Judiciário de 1ª Instância, digitei e subscrevo. 

                         Nilson Afonso da Silva 
                      Juiz de Direito 

Documento eletrônico assinado por WALBER PIMENTEL DE OLIVEIRA, Técnico Judiciário, na forma do artigo 1º, inciso III, da 
Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Instrução Normativa nº 5, de 24 de outubro de 2011. A conferência da autenticidade 
do documento está disponível no endereço eletrônico http://www.tjto.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 
2923203v2 e do código CRC cdfa8979.Informações adicionais da assinatura:Signatário (a): WALBER PIMENTEL DE OLIVEIRA 
Data e Hora: 9/6/2021, às 15:18:50  
 

ARAGUAÍNA 
2ª Vara Cível 

  
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL Nº 0015717-70.2014.8.27.2706/TO  
AUTOR: KIRTON BANK S/A (ANTIGO HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO) (ATUAL BANCO BRADESCO S/A)  
RÉU: RENATRANS TRANSPORTADORA LTDA ME  
RÉU: RENATO PEREIRA LIMA   
EDITAL Nº 3969818 CITAÇÃO - PAGAMENTO DÍVIDA - INTIMAÇÃO - EMBARGOS  
O Juízo da 2ª Vara Cível de Araguaína, Estado do Tocantins, na forma da lei, FAZ SABER a todos quanto o presente Edital de 
Citação, com prazo de 30 (trinta) dias, virem e dele conhecimento tiverem, que se processa por este Juízo da 2ª Vara Cível, o 
feito da Execução de Título Extrajudicial, protocolo nº 0015717-70.2014.8.27.2706 e chave do processo nº 919316876714, 
ajuizada entre as partes acima nominadas, e que por este meio CITA-SE a parte executada/requerida RENATRANS 
TRANSPORTADORA LTDA ME, inscrita no CNPJ nº 03.138.125/0001-70, e RENATO PEREIRA DE LIMA, portador do CPF nº 
387.160.621-91, atualmente em lugar incerto ou não sabido, por todos os termos da ação, para que no prazo de 03 (três) dias 
efetue o pagamento do valor total da dívida, no montante de R$ 262.281,33, (duzentos e sessenta e dois mil, duzentos e oitentea 
e um reais e trinta e três centavos), acrescido de correção monetária, das custas, das despesas processuais e dos honorários 
advocatícios, ou, em igual prazo, nomeie bens passíveis de penhora, sob pena de não o fazendo ser penhorados livremente 
bens que bastem a garantir a execução, dívidas estas representadas Contrato de Financiamento para Aquisição de Bens e 
Outras Avenças n. 5260682980, adquirindo um veículo da marca VOLKSWAGEN, modelo CAMINHAO, BASCULANTE, 339040-
VW/24.250 CNC 6X2 (Nacional), cor BRANCA, ano 2007/2008, Renavam 962837555, CHASSI 9BWXN824X8R813843.INTIMA-
SE as partes executadas acima nominada para, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS ÚTEIS (NCPC, art. 915); (i) oferecer 
EMBARGOS; ou, (ii) reconhecendo o crédito do exequente e, comprovando o depósito de 30% (trinta por cento) do valor em 
execução, inclusive custas e honorários de advogado, REQUERER seja admitido PAGAR O RESTANTE EM ATÉ 06 (SEIS) 
PARCELAS MENSAIS, acrescidas de correção monetária e de juros de 1% (um por cento) ao mês. Tudo em conformidade com 
respeitável despacho do evento 155. E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente edital, o qual será 
publicado no Diário da Justiça e duas (2) vezes em jornal de circulação local, além de ser afixado no placar do Fórum local. 
Ressalva  se que a publicação será feita apenas em órgão oficial quando a parte for beneficiária da gratuidade da justiça. DADO 
E PASSADO nesta Cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos vinte e sete dias do mês de outubro do ano de 
dois mil e vinte e um (27/10/2021). Eu, Waldimeire Marinho Apinagé, Técnico Judiciário, que conferi e digitei.  Documento 
eletrônico assinado por WANESSA LORENA MARTINS DE SOUSA MOTTA, Juíza de Direito. 
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SEÇÃO ADMINISTRATIVA 

PRESIDÊNCIA 
Portarias 

PORTARIA ESCALA DE FÉRIAS Nº 1/2021, de 17 de novembro de 2021 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais, 

especialmente o disposto no art. 12, § 1º, inciso III, do Regimento Interno desta Corte, e  
CONSIDERANDO a Instrução Normativa nº 2, de 10 de julho de 2007;  
CONSIDERANDO a Portaria n.º 1175/2017, de 13 de março de 2017, publicada no Diário da Justiça n.º 4005, de 28 de 

março de 2017; 
RESOLVE: 
Art. 1º As férias relativas às 1ª e 2ª etapas do exercício de 2022 dos magistrados de 1º grau serão usufruídas em 

conformidade com o determinado na Tabela contida nesta Portaria.  
Parágrafo único. Os casos de substituição reger-se-ão pelas disposições da Instrução Normativa nº 8, de 04 de setembro 

de 2019, que dispõe sobre a substituição automática dos magistrados nos juízos de 1º grau e suas alterações.  
Art. 2º As alterações e suspensões relativas aos períodos agendados conforme Tabela desta Portaria serão realizadas 

no Sistema de Gestão de Pessoas e devidamente publicadas no Diário da Justiça.  
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

 
ESCALA DE FÉRIAS 

JUIZ (A) PERÍODO (S) 

MATRÍCULA NOME PRIMEIRO PERÍODO SEGUNDO PERÍODO 

130474 JOSE MARIA LIMA 
01/06/2022 a 30/06/2022 (30 

dias)  
01/10/2022 a 30/10/2022 (30 

dias)  

352441 ANA PAULA ARAUJO AIRES TORIBIO 
01/09/2022 a 30/10/2022 (60 

dias)  
- 

291148 JOSSANNER NERY NOGUEIRA LUNA 
07/03/2022 a 05/04/2022 (30 

dias)  
14/11/2022 a 13/12/2022 (30 

dias)  

128552 HELVIA TULIA SANDES PEDREIRA 
25/04/2022 a 24/05/2022 (30 

dias)  
03/10/2022 a 01/11/2022 (30 

dias)  

352451 GISELE PEREIRA DE ASSUNÇÃO VERONEZI 
17/10/2022 a 15/12/2022 (60 

dias)  
- 

291932 MARCELO LAURITO PARO 
01/08/2022 a 30/08/2022 (30 

dias)  
12/09/2022 a 11/10/2022 (30 

dias)  

352455 VALDEMIR BRAGA DE AQUINO MENDONÇA 
07/02/2022 a 08/03/2022 (30 

dias)  
11/04/2022 a 10/05/2022 (30 

dias)  

106174 OCELIO NOBRE DA SILVA 
07/01/2022 a 05/02/2022 (30 

dias)  
01/02/2022 a 02/03/2022 (30 

dias)  

352440 CARLOS ROBERTO DE SOUSA DUTRA 
10/01/2022 a 08/02/2022 (30 

dias)  
21/11/2022 a 20/12/2022 (30 

dias)  

352447 FREDERICO PAIVA BANDEIRA DE SOUZA 
27/06/2022 a 26/07/2022 (30 

dias)  
17/11/2022 a 16/12/2022 (30 

dias)  

352443 HERISBERTO E SILVA FURTADO CALDAS 
09/05/2022 a 07/06/2022 (30 

dias)  
01/08/2022 a 30/08/2022 (30 

dias)  

129941 EDUARDO BARBOSA FERNANDES 
01/07/2022 a 30/07/2022 (30 

dias)  
08/09/2022 a 07/10/2022 (30 

dias)  

129745 ADRIANO MORELLI 
03/03/2022 a 01/04/2022 (30 

dias)  
17/11/2022 a 16/12/2022 (30 

dias)  

352436 LUATOM BEZERRA ADELINO DE LIMA 
07/01/2022 a 07/03/2022 (60 

dias)  
- 

352442 EMANUELA DA CUNHA GOMES 
18/04/2022 a 17/05/2022 (30 

dias)  
05/09/2022 a 04/10/2022 (30 

dias)  

130572 KILBER CORREIA LOPES 
07/02/2022 a 08/03/2022 (30 

dias)  
01/08/2022 a 30/08/2022 (30 

dias)  

291050 LUCIANA COSTA AGLANTZAKIS 
01/08/2022 a 29/09/2022 (60 

dias)  
- 
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JUIZ (A) PERÍODO (S) 

MATRÍCULA NOME PRIMEIRO PERÍODO SEGUNDO PERÍODO 

352453 VANDRE MARQUES E SILVA 
24/01/2022 a 22/02/2022 (30 

dias)  
24/02/2022 a 25/03/2022 (30 

dias)  

21970 LUIZ ZILMAR DOS SANTOS PIRES 
04/07/2022 a 02/08/2022 (30 

dias)  
12/09/2022 a 11/10/2022 (30 

dias)  

130180 ESMAR CUSTODIO VENCIO FILHO 
17/05/2022 a 15/06/2022 (30 

dias)  
12/09/2022 a 11/10/2022 (30 

dias)  

352452 MARCELO ELISEU ROSTIROLLA 
25/01/2022 a 23/02/2022 (30 

dias)  
29/03/2022 a 27/04/2022 (30 

dias)  

28655 NELSON COELHO FILHO 
11/07/2022 a 09/08/2022 (30 

dias)  
01/11/2022 a 30/11/2022 (30 

dias)  

23278 MARCIO RICARDO FERREIRA MACHADO 
01/06/2022 a 30/06/2022 (30 

dias)  
01/08/2022 a 30/08/2022 (30 

dias)  

290347 MARCIO SOARES DA CUNHA 
28/02/2022 a 29/03/2022 (30 

dias)  
04/04/2022 a 03/05/2022 (30 

dias)  

292243 ANTONIO DANTAS DE OLIVEIRA JUNIOR 
10/01/2022 a 08/02/2022 (30 

dias)  
04/07/2022 a 02/08/2022 (30 

dias)  

136456 ELIAS RODRIGUES DOS SANTOS 
11/07/2022 a 09/08/2022 (30 

dias)  
13/10/2022 a 11/11/2022 (30 

dias)  

291442 
EDSSANDRA BARBOSA DA SILVA 
LOURENÇO 

25/04/2022 a 24/05/2022 (30 
dias)  

01/07/2022 a 30/07/2022 (30 
dias)  

174936 CIBELE MARIA BELLEZIA 
01/06/2022 a 30/06/2022 (30 

dias)  
04/07/2022 a 02/08/2022 (30 

dias)  

127457 RUBEM RIBEIRO DE CARVALHO 
27/01/2022 a 25/02/2022 (30 

dias)  
10/03/2022 a 08/04/2022 (30 

dias)  

290837 CLEDSON JOSÉ DIAS NUNES 
04/07/2022 a 02/08/2022 (30 

dias)  
16/11/2022 a 15/12/2022 (30 

dias)  

75252 GRACE KELLY SAMPAIO 
10/01/2022 a 08/02/2022 (30 

dias)  
20/06/2022 a 19/07/2022 (30 

dias)  

352444 JOÃO ALBERTO MENDES BEZERRA JUNIOR 
17/05/2022 a 15/06/2022 (30 

dias)  
08/09/2022 a 07/10/2022 (30 

dias)  

352377 JEAN FERNANDES BARBOSA DE CASTRO 
05/07/2022 a 03/08/2022 (30 

dias)  
17/11/2022 a 16/12/2022 (30 

dias)  

352085 RICARDO GAGLIARDI 
02/05/2022 a 31/05/2022 (30 

dias)  
17/11/2022 a 16/12/2022 (30 

dias)  

290739 FABIO COSTA GONZAGA 
01/08/2022 a 29/09/2022 (60 

dias)  
- 

23180 MARCIO BARCELOS COSTA 
03/04/2023 a 01/06/2023 (60 

dias)  
- 

9072 
EDILENE PEREIRA DE AMORIM ALFAIX 
NATÁRIO 

05/01/2022 a 03/02/2022 (30 
dias)  

04/04/2022 a 03/05/2022 (30 
dias)  

290543 HELDER CARVALHO LISBOA 
01/03/2022 a 29/04/2022 (60 

dias)  
- 

176930 ALVARO NASCIMENTO CUNHA 
01/07/2022 a 30/07/2022 (30 

dias)  
10/11/2022 a 09/12/2022 (30 

dias)  

129843 DEUSAMAR ALVES BEZERRA 
10/01/2022 a 08/02/2022 (30 

dias)  
04/07/2022 a 02/08/2022 (30 

dias)  

12971 GIL DE ARAUJO CORRÊA 
02/05/2022 a 31/05/2022 (30 

dias)  
05/09/2022 a 04/10/2022 (30 

dias)  

127261 MILTON LAMENHA DE SIQUEIRA 
05/09/2022 a 03/11/2022 (60 

dias)  
- 

352456 JORGE AMANCIO DE OLIVEIRA 
21/03/2022 a 19/04/2022 (30 

dias)  
16/11/2022 a 15/12/2022 (30 

dias)  
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JUIZ (A) PERÍODO (S) 

MATRÍCULA NOME PRIMEIRO PERÍODO SEGUNDO PERÍODO 

352084 WELLINGTON MAGALHÃES 
01/09/2022 a 30/09/2022 (30 

dias)  
01/10/2022 a 30/10/2022 (30 

dias)  

290641 FABIANO RIBEIRO 
01/06/2022 a 30/06/2022 (30 

dias)  
29/09/2022 a 28/10/2022 (30 

dias)  

130278 FLAVIA AFINI BOVO 
07/03/2022 a 05/04/2022 (30 

dias)  
11/04/2022 a 10/05/2022 (30 

dias)  

130866 NASSIB CLETO MAMUD 
04/07/2022 a 02/08/2022 (30 

dias)  
03/10/2022 a 01/11/2022 (30 

dias)  

352446 JOSÉ EUSTAQUIO DE MELO JUNIOR 
20/04/2022 a 19/05/2022 (30 

dias)  
01/07/2022 a 30/07/2022 (30 

dias)  

243848 JACOBINE LEONARDO 
04/07/2022 a 02/08/2022 (30 

dias)  
16/11/2022 a 15/12/2022 (30 

dias)  

127653 JOCY GOMES DE ALMEIDA 
03/03/2022 a 01/05/2022 (60 

dias)  
- 

290445 RENATA DO NASCIMENTO E SILVA 
10/01/2022 a 08/02/2022 (30 

dias)  
03/10/2022 a 01/11/2022 (30 

dias)  

35170 SILVANA MARIA PARFIENIUK 
18/04/2022 a 17/05/2022 (30 

dias)  
12/09/2022 a 11/10/2022 (30 

dias)  

352454 KEYLA SUELY SILVA DA SILVA SOUZA 
10/02/2022 a 11/03/2022 (30 

dias)  
04/07/2022 a 02/08/2022 (30 

dias)  

259630 ALINE MARINHO BAILÃO IGLESIAS 
20/06/2022 a 19/07/2022 (30 

dias)  
08/09/2022 a 07/10/2022 (30 

dias)  

177143 MILENE DE CARVALHO HENRIQUE 
10/01/2022 a 08/02/2022 (30 

dias)  
12/09/2022 a 11/10/2022 (30 

dias)  

291736 MANUEL DE FARIA REIS NETO 
03/03/2022 a 01/04/2022 (30 

dias)  
04/07/2022 a 02/08/2022 (30 

dias)  

128454 MARCELO AUGUSTO FERRARI FACCIONI 
10/01/2022 a 08/02/2022 (30 

dias)  
04/07/2022 a 02/08/2022 (30 

dias)  

290935 JOSE CARLOS TAJRA REIS JUNIOR 
04/07/2022 a 02/08/2022 (30 

dias)  
21/11/2022 a 20/12/2022 (30 

dias)  

78047 RAFAEL GONÇALVES DE PAULA 
03/03/2022 a 01/04/2022 (30 

dias)  
12/09/2022 a 11/10/2022 (30 

dias)  

352535 ALAN IDE RIBEIRO DA SILVA 
30/05/2022 a 28/06/2022 (30 

dias)  
13/10/2022 a 11/11/2022 (30 

dias)  

48255 RICARDO FERREIRA LEITE 
10/01/2022 a 08/02/2022 (30 

dias)  
04/07/2022 a 02/08/2022 (30 

dias)  

129353 ANA PAULA BRANDAO BRASIL 
01/05/2022 a 30/05/2022 (30 

dias)  
11/07/2022 a 09/08/2022 (30 

dias)  

352536 RODRIGO DA SILVA PEREZ ARAUJO 
01/07/2022 a 30/07/2022 (30 

dias)  
01/11/2022 a 30/11/2022 (30 

dias)  

177045 CIRO ROSA DE OLIVEIRA 
04/04/2022 a 03/05/2022 (30 

dias)  
03/10/2022 a 01/11/2022 (30 

dias)  

139545 JOSÉ RIBAMAR MENDES JÚNIOR 
04/07/2022 a 02/08/2022 (30 

dias)  
21/11/2022 a 20/12/2022 (30 

dias)  

289814 GERSON FERNANDES AZEVEDO 
04/07/2022 a 02/08/2022 (30 

dias)  
17/11/2022 a 16/12/2022 (30 

dias)  

290053 ARIOSTENIS GUIMARÃES VIEIRA 
06/06/2022 a 05/07/2022 (30 

dias)  
12/09/2022 a 11/10/2022 (30 

dias)  

136652 ADALGIZA VIANA DE SANTANA 
17/01/2022 a 15/02/2022 (30 

dias)  
17/11/2022 a 16/12/2022 (30 

dias)  

352448 JOSE CARLOS FERREIRA MACHADO 
15/02/2022 a 16/03/2022 (30 

dias)  
16/08/2022 a 14/09/2022 (30 

dias)  
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352459 JOSE ROBERTO FERREIRA RIBEIRO 
29/09/2022 a 28/10/2022 (30 

dias)  
03/11/2022 a 02/12/2022 (30 

dias)  

291638 LUCIANO ROSTIROLLA 
29/04/2022 a 28/05/2022 (30 

dias)  
29/07/2022 a 27/08/2022 (30 

dias)  

13380 GILSON COELHO VALADARES 
04/07/2022 a 02/08/2022 (30 

dias)  
17/11/2022 a 16/12/2022 (30 

dias)  

128062 MARIA CELMA LOUZEIRO TIAGO 
02/05/2022 a 31/05/2022 (30 

dias)  
04/07/2022 a 02/08/2022 (30 

dias)  

175051 NILSON AFONSO DA SILVA 
04/07/2022 a 02/08/2022 (30 

dias)  
03/08/2022 a 01/09/2022 (30 

dias)  

352439 ODETE BATISTA DIAS ALMEIDA 
14/03/2022 a 12/04/2022 (30 

dias)  
12/09/2022 a 11/10/2022 (30 

dias)  

178924 CIRLENE MARIA DE ASSIS SANTOS OLIVEIRA 
07/01/2022 a 05/02/2022 (30 

dias)  
03/11/2022 a 02/12/2022 (30 

dias)  

211474 RONICLAY ALVES DE MORAIS 
01/03/2022 a 29/04/2022 (60 

dias)  
- 

352253 BALDUR ROCHA GIOVANNINI 
01/07/2022 a 30/07/2022 (30 

dias)  
17/11/2022 a 16/12/2022 (30 

dias)  

352256 WILLIAM TRIGILIO DA SILVA 
04/07/2022 a 02/08/2022 (30 

dias)  
17/11/2022 a 16/12/2022 (30 

dias)  

22771 MARCELLO RODRIGUES DE ATAIDES 
18/04/2022 a 17/05/2022 (30 

dias)  
20/11/2022 a 19/12/2022 (30 

dias)  

28753 NELY ALVES DA CRUZ 
01/02/2022 a 02/03/2022 (30 

dias)  
01/04/2022 a 30/04/2022 (30 

dias)  

291246 FABIANO GONCALVES MARQUES 
10/01/2022 a 08/02/2022 (30 

dias)  
03/10/2022 a 01/11/2022 (30 

dias)  

129451 ALESSANDRO HOFMANN TEIXEIRA MENDES 
01/07/2022 a 30/07/2022 (30 

dias)  
01/11/2022 a 30/11/2022 (30 

dias)  

128258 ALLAN MARTINS FERREIRA 
30/05/2022 a 28/06/2022 (30 

dias)  
21/11/2022 a 20/12/2022 (30 

dias)  

167049 LAURO AUGUSTO MOREIRA MAIA 
07/01/2022 a 05/02/2022 (30 

dias)  
30/05/2022 a 28/06/2022 (30 

dias)  

152656 UMBELINA LOPES PEREIRA RODRIGUES 
10/01/2022 a 08/02/2022 (30 

dias)  
04/07/2022 a 02/08/2022 (30 

dias)  

129647 ANDRE FERNANDO GIGO LEME NETTO 
10/01/2022 a 08/02/2022 (30 

dias)  
01/08/2022 a 30/08/2022 (30 

dias)  

205956 FRANCISCO VIEIRA FILHO 
04/07/2022 a 02/08/2022 (30 

dias)  
05/09/2022 a 04/10/2022 (30 

dias)  

128748 SILAS BONIFACIO PEREIRA 
08/02/2022 a 09/03/2022 (30 

dias)  
02/08/2022 a 31/08/2022 (30 

dias)  

128846 LUIZ ASTOLFO DE DEUS AMORIM 
06/06/2022 a 05/07/2022 (30 

dias)  
17/11/2022 a 16/12/2022 (30 

dias)  

127359 ADRIANO GOMES DE MELO OLIVEIRA 
02/05/2022 a 31/05/2022 (30 

dias)  
04/07/2022 a 02/08/2022 (30 

dias)  

205760 ADHEMAR CHUFALO FILHO 
12/09/2022 a 11/10/2022 (30 

dias)  
16/11/2022 a 15/12/2022 (30 

dias)  

352457 
WANESSA LORENA MARTINS DE SOUSA 
MOTTA 

01/03/2022 a 30/03/2022 (30 
dias)  

01/08/2022 a 30/08/2022 (30 
dias)  

127849 ANTIOGENES FERREIRA DE SOUZA 
10/01/2022 a 08/02/2022 (30 

dias)  
04/07/2022 a 02/08/2022 (30 

dias)  

184932 JULIANNE FREIRE MARQUES 
18/10/2022 a 16/12/2022 (60 

dias)  
- 
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211572 ROSA MARIA RODRIGUES GAZIRE ROSSI 
10/01/2022 a 08/02/2022 (30 

dias)  
12/09/2022 a 11/10/2022 (30 

dias)  

352402 JEFFERSON DAVID ASEVEDO RAMOS 
11/04/2022 a 10/05/2022 (30 

dias)  
07/11/2022 a 06/12/2022 (30 

dias)  

130082 MARCO ANTONIO DA SILVA CASTRO 
04/07/2022 a 02/08/2022 (30 

dias)  
21/11/2022 a 20/12/2022 (30 

dias)  

128650 EDIMAR DE PAULA 
01/04/2022 a 30/04/2022 (30 

dias)  
15/06/2022 a 14/07/2022 (30 

dias)  

129549 AGENOR ALEXANDRE DA SILVA 
01/03/2022 a 30/03/2022 (30 

dias)  
01/09/2022 a 30/09/2022 (30 

dias)  

167539 RENATA TERESA DA SILVA MACOR 
01/07/2022 a 30/07/2022 (30 

dias)  
17/11/2022 a 16/12/2022 (30 

dias)  

34565 SERGIO APARECIDO PAIO 
07/01/2022 a 05/02/2022 (30 

dias)  
21/02/2022 a 22/03/2022 (30 

dias)  

352087 JORDAN JARDIM 
01/03/2022 a 30/03/2022 (30 

dias)  
01/10/2022 a 30/10/2022 (30 

dias)  

206071 MIRIAN ALVES DOURADO 
24/01/2022 a 22/02/2022 (30 

dias)  
30/05/2022 a 28/06/2022 (30 

dias)  

Publique-se. Cumpra-se. 
Desembargador JOAO RIGO GUIMARAES 

Presidente 
 
PORTARIA FÉRIAS Nº 1498/2021, de 17 de novembro de 2021 

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

RESOLVE: 
Art. 1º Suspender as férias do magistrado José Ribamar Mendes Júnior, matrícula nº 139545, relativas ao exercício de 

2021, marcadas para o período de 16/11 a 15/12/2021, a partir de 16/11/2021 até 15/12/2021, para serem usufruídas em época 
oportuna, em razão de interesse da administração.  

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

Desembargador JOAO RIGO GUIMARAES 
Presidente 

 

DIRETORIA GERAL 
Portarias 

PORTARIA DIÁRIAS Nº 2218/2021, de 16 de novembro 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 2021/101986 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Lana Lanucy Bezerra Sampaio Oliveira, Matrícula 990496, o valor de R$ 
379,83, relativo ao pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 253,22, por seu deslocamento de Pedro 
Afonso-TO para Itacaja-TO, no período de 22/11/2021 a 23/11/2021, com a finalidade de realizar avaliação psicológica, 
determinada no processo 0002190-24.2019.8.27.2723.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 2219/2021, de 16 de novembro 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 2021/101984 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 
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Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Karine Alves Feitosa, Matrícula 990327, 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 Miracema do Tocantins-TO para 
Miranorte-TO, no período de 16/11/2021 a 16/11/2021, com a finalidade de realizar estudo pedagógico, determinado no processo 
0001859-36.2019.8.27.2725.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 2220/2021, de 16 de novembro 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 2021/101983 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao colaborador eventual Thiago Alves Silva, Matrícula 363658, 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 Miracema do Tocantins-TO para 
Miranorte-TO, no período de 16/11/2021 a 16/11/2021, com a finalidade de realizar estudo social, determinado no processo 
0001859-36.2019.8.27.2725.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 2221/2021, de 16 de novembro 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 2021/102003 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Suzana Divina Goncalves, Matrícula 363459, 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 22/11/2021 a 22/11/2021, com a finalidade de realizar estudo social, determinado no processo 
0001659-55.2021.8.27.2726.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 2222/2021, de 16 de novembro 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 2021/101987 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Ediana Moreira Rodrigues Diniz, Matrícula 362772, 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 Araguacu-TO para 
Sandolandia-TO, no período de 17/11/2021 a 17/11/2021, com a finalidade de realizar estudo social, determinado no processo 
0000420-79.2021.8.27.2705.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 2223/2021, de 16 de novembro 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 2021/102004 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Bianka Azevedo Morais, Matrícula 354833, 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 Araguaina-
TO, no período de 23/11/2021 a 25/11/2021, com a finalidade de realizar atividade prática do PBEF e Supervisão dos 
entrevistadores forenses credenciados no projeto de depoimento especial, determinado no processo SEI 20.0.000017007-1.  

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

Diretor Geral 
 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 2224/2021, de 16 de novembro 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 2021/101842 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Maria Elcilene Gomes de Oliveira, Matrícula 990648, o valor de R$ 126,61, 
relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 253,22, por seu deslocamento de Paraiso do Tocantins-TO 
para Abreulandia-TO, no período de 16/11/2021 a 16/11/2021, com a finalidade de realizar avaliação pedagógica, determinada 
no processo 0002190-29.2021.8.27.2731.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 2225/2021, de 16 de novembro 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 2021/101849 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Monica Carneiro de Araujo, Matrícula 990513, 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 Araguaina-
TO, no período de 16/11/2021 a 17/11/2021, com a finalidade de realizar entrevista de depoimento especial, determinado no 
processo 0007229-53.2019.8.27.2706.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 2226/2021, de 16 de novembro 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 2021/101840 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Eudiram Camara Gomes, Matrícula 990116, o valor de R$ 126,61, relativo ao 
pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 253,22, por seu deslocamento de Paraiso do Tocantins-TO para 
Abreulandia-TO, no período de 20/11/2021 a 20/11/2021, com a finalidade de realizar estudo social, determinado no processo 
0002190-29.2021.8.27.2731.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 2227/2021, de 16 de novembro 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 2021/101843 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Luiza Adriana Silva Mello, Matrícula 990021, 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 Conceicao do Tocantins-TO para 
Arraias-TO, no período de 23/11/2021 a 23/11/2021, com a finalidade de realizar avaliação psicológica, determinada no processo 
0000161-72.2021.8.27.2709.  

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 2228/2021, de 16 de novembro 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 2021/101841 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Luiza Adriana Silva Mello, Matrícula 990021, 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 Conceicao do Tocantins-TO para 
Zona Rural-TO, no período de 22/11/2021 a 22/11/2021, com a finalidade de realizar avaliação psicológica, determinada no 
processo 0000982-76.2021.8.27.2709.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 2229/2021, de 16 de novembro 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 2021/101844 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Gracielle Siqueira Candido Pinheiro, Matrícula 356236, 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 Augustinopolis-TO 
para Sitio Novo do Tocantins-TO, no período de 16/11/2021 a 16/11/2021, com a finalidade de realizar avaliação pedagógica, 
determinada no processo 0003112-70.2020.8.27.2710.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 2230/2021, de 16 de novembro 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 2021/101852 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Maria Odete Alves de Oliviera, Matrícula 354070, 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 Axixa do Tocantins-TO para 
Itaguatins-TO, no período de 23/11/2021 a 23/11/2021, com a finalidade de realizar estudo social, determinado no processo 
0001533-79.2019.8.27.2724.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 2231/2021, de 17 de novembro 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 2021/101992 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à servidora Olmerinda Rodrigues da Silva, CONTADOR-DISTRIBUIDOR, Matrícula 89040, o valor de 
R$ 3.856,01, relativo ao pagamento de 19,5 (dezenove e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 253,22, descontado o valor de R$ 
1.081,78, conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Alvorada-TO para Palmas-TO, no 
período de 15/11/2021 a 04/12/2021, com a finalidade de participar do Mutirão das Execuções Fiscais do Município de Palmas, 
no período de 16 de novembro a 3 de dezembro de 2021 conforme SEI 21.0.000027887-1.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 2232/2021, de 17 de novembro 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 2021/101868 no sistema 
eGESP,  
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RESOLVE: 
Art. 1º Conceder ao servidor CEDIDO Katian dos Santos Costa Sipauba, Matrícula 354395, 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 Pedro Afonso-TO para Palmas-TO, no período de 
06/10/2021 a 07/10/2021, com a finalidade de realização de renovação de Token (certificado digital), conforme SEI 
21.0.000000460-7.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 2233/2021, de 17 de novembro 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 2021/101866 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao Magistrado Ocelio Nobre da Silva, JUZ3 - JUIZ DE DIREITO DE 3ª ENTRÂNCIA, Matrícula 
106174, o valor de R$ 478,52, relativo ao pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 422,04, descontado o 
valor de R$ 154,54, conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Guarai-TO, 
no período de 11/11/2021 a 12/11/2021, com a finalidade de participar de reunião sobre regularização fundiária no município, 
conforme o disposto no SEI 21.0.000004846-9.  

Art. 2º Conceder ao servidor CEDIDO Cesar Nobre da Silva, Matrícula 353594, o valor de R$ 351,91, relativo ao 
pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 337,63, descontado o valor de R$ 154,54, conforme determina o 
art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Guarai-TO, no período de 11/11/2021 a 12/11/2021, 
com a finalidade de participar de reunião sobre regularização fundiária no município, conforme o disposto no SEI 
21.0.000004846-9.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 2234/2021, de 17 de novembro 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 2021/101857 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à servidora Cleide Barbosa Neres, CONTADOR-DISTRIBUIDOR, Matrícula 97924, o valor de R$ 
3.856,01, relativo ao pagamento de 19,5 (dezenove e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 253,22, descontado o valor de R$ 
1.081,78, conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmeiropolis-TO para Palmas-TO, no 
período de 15/11/2021 a 04/12/2021, com a finalidade de participar do Mutirão das Execuções Fiscais do Município de Palmas, 
no período de 16 de novembro a 3 de dezembro de 2021 conforme SEI 21.0.000027887-1.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 2235/2021, de 17 de novembro 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 2021/101848 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à servidora CEDIDA Lorenna Alves de Sousa, Matrícula 353491, 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 Guarai-TO, no período de 10/11/2021 a 11/11/2021, 
com a finalidade de participar de reunião sobre regularização fundiário no município, conforme o disposto no SEI 
21.0.000004846-9.  

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 2236/2021, de 17 de novembro 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 2021/101994 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao servidor CEDIDO Dorvely Sobrinho Costa, Chefe de Divisão, Matrícula 353219, o valor de R$ 
429,17, relativo ao pagamento de 2,0 (duas) diárias, cujo valor unitário é R$ 253,22, descontado o valor de R$ 77,27, conforme 
determina o art. 20 da Resolução 34/2015, pela prorrogação da viagem concernente ao Protocolo nº 2021/101297, no período 
de 12/11/2021 a 13/11/2021, com a finalidade de terminar os trabalhos de fiscalização da obra de construção do novo fórum da 
comarca de destino, conforme SEI nº. 21.0.000001303-7.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 2237/2021, de 17 de novembro 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 2021/101995 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 Palmeiropolis-TO, no período de 
17/11/2021 a 18/11/2021, com a finalidade de compor a comissão de recebimento da obra de reforma da comarca de destino, 
conforme SEI nº. 19.0.000032546-8.  

Art. 2º Conceder à servidora Heloiza Simonni Rosa Tavares Vieira, ARQUITETO, Matrícula 353366, 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 Palmeiropolis-TO, no período de 
17/11/2021 a 18/11/2021, com a finalidade de compor a comissão de recebimento da obra de reforma da comarca de destino, 
conforme SEI nº. 19.0.000032546-8.  

Art. 3º Conceder ao servidor Edward Afonso Kneipp, SECRETÁRIO DO JUÍZO, Matrícula 352793, 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 Palmeiropolis-TO, no período de 
17/11/2021 a 18/11/2021, com a finalidade de compor a comissão de recebimento da obra de reforma da comarca de destino, 
conforme SEI nº. 19.0.000032546-8.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 2238/2021, de 17 de novembro 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 2021/101794 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao servidor Jean Nunes Ribeiro Araujo, Matrícula 359988, o valor de R$ 126,61, relativo ao 
pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 253,22, por seu deslocamento de Palmas-TO para Porto Nacional-TO, 
no período de 10/11/2021 a 10/11/2021, com a finalidade de troca de switch em CARÁTER DE URGÊNCIA no rack do 1º piso da 
Comarca de Porto Nacional, devido aos dois (02) switch daquele local estarem sem funcionar ocasionando falta de internet nas 
serventias do 1º pavimento em virtude de descarga atmosférica ocasionada no final do dia, conforme Service Desk R22564.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 2239/2021, de 17 de novembro 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 2021/101839 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 
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Art. 1º Conceder ao servidor Wagner William Voltolini, ASSISTENTE DE SUPORTE TÉCNICO, Matrícula 292635, o 
valor de R$ 1.006,36, relativo ao pagamento de 5,5 (cinco e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 253,22, descontado o valor de 
R$ 386,35, conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Gurupi-TO, no 
período de 21/11/2021 a 26/11/2021, com a finalidade de Realizar manutenção preventiva/corretiva nos equipamentos de TIC da 
Comarca de Gurupi, conforme SEI 20.0.000011759-6 e 21.0.000025212-0.  

Art. 2º Conceder ao servidor Francisco Augusto de Carvalho Junior, ASSISTENTE DE SUPORTE TÉCNICO, 
Matrícula 352773, o valor de R$ 1.006,36, relativo ao pagamento de 5,5 (cinco e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 253,22, 
descontado o valor de R$ 386,35, conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO 
para Gurupi-TO, no período de 21/11/2021 a 26/11/2021, com a finalidade de Realizar manutenção preventiva/corretiva nos 
equipamentos de TIC da Comarca de Gurupi, conforme SEI 20.0.000011759-6 e 21.0.000025212-0.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 2240/2021, de 17 de novembro 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 2021/101646 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao servidor CEDIDO Luciano Moura, ENGENHEIRO, Matrícula 352750, o valor de R$ 63,41, relativo 
ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 281,36, descontado o valor de R$ 77,27, conforme determina o art. 20 
da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Cristalandia-TO, no período de 12/11/2021 a 12/11/2021, com 
a finalidade de fiscalizar e acompanhar a obra de construção do novo fórum da comarca de destino, conforme SEI nº. 
20.0.000022785-5.  

Art. 2º Conceder ao servidor Juarez Lopes Marinho, ARQUITETO, Matrícula 353163, 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 Cristalandia-TO, no período de 12/11/2021 a 12/11/2021, com a 
finalidade de fiscalizar e acompanhar a obra de construção do novo fórum da comarca de destino, conforme SEI nº. 
20.0.000022785-5.  

Art. 3º Conceder ao servidor Edward Afonso Kneipp, SECRETÁRIO DO JUÍZO, Matrícula 352793, 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 Cristalandia-TO, no período de 12/11/2021 
a 12/11/2021, com a finalidade de fiscalizar e acompanhar a obra de construção do novo fórum da comarca de destino, conforme 
SEI nº. 20.0.000022785-5.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 2241/2021, de 17 de novembro 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 2021/100427 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao servidor Filipe Pereira Cunha, SECRETÁRIO DO JUÍZO, Matrícula 362074, o valor de R$ 577,19, 
relativo ao pagamento de 3,5 (três e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 253,22, descontado o valor de R$ 309,08, conforme 
determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Novo Acordo-TO, no período de 
25/10/2021 a 28/10/2021, com a finalidade de Atender em caráter de urgência a solicitação de organização do fundo arquivístico 
de Tocantínia, que está localizado na Comarca do município de Novo Acordo, conforme solicitado no Ofício 7169 DF N ACORDO 
(3952533), anexado no SEI: 20.0.000023184-4.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 2242/2021, de 17 de novembro 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 2021/101953 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 
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Art. 1º Conceder ao servidor Francisco Augusto de Carvalho Junior, ASSISTENTE DE SUPORTE TÉCNICO, 
Matrícula 352773, o valor de R$ 830,41, relativo ao pagamento de 4,5 (quatro e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 253,22, 
descontado o valor de R$ 309,08, conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO 
para Dianopolis-TO, no período de 16/11/2021 a 20/11/2021, com a finalidade de realizar a troca e instalação de novos pontos de 
cabeamento estruturado da Comarca de Dianópolis, conforme SEI 21.0.000019132-6.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 2243/2021, de 17 de novembro 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 2021/101817 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao servidor Francisco Augusto de Carvalho Junior, ASSISTENTE DE SUPORTE TÉCNICO, 
Matrícula 352773, 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 11/11/2021 a 11/11/2021, com a finalidade de Realizar manutenção corretiva e preventiva nos 
pontos de rede na sala de audiência de conciliação do CEJUSC, de Porto Nacional, conforme Service Desk R39652.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 2244/2021, de 17 de novembro 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 2021/101952 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à servidora CEDIDA Osvaldina da Silva Barros, Matrícula 352731, 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 Araguacema-TO para Caseara-TO, no período de 16/11/2021 a 
17/11/2021, com a finalidade de realizar intimações dos Cartórios cível e Criminal da Comarca de Araguacema, conforme SEI 
20.0.000017295-3.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 2245/2021, de 17 de novembro 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 2021/101700 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao servidor Lindomar Jose da Cunha, Chefe de Serviço, Matrícula 352230, o valor de R$ 253,22, 
relativo ao pagamento de 1,0 (uma) diária, cujo valor unitário é R$ 253,22, pela prorrogação da viagem concernente ao 
Protocolo nº 2021/100000, no período de 30/10/2021 a 30/10/2021, com a finalidade de .  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 2246/2021, de 17 de novembro 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 2021/101974 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao servidor CEDIDO Wesley Cantuaria Teixeira, CHEFE DE SERVIÇO, Matrícula 352170, o valor de 
R$ 1.435,53, relativo ao pagamento de 7,5 (sete e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 253,22, descontado o valor de R$ 
463,62, conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Palmeiropolis-TO, no 
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período de 16/11/2021 a 23/11/2021, com a finalidade de conduzir servidores para realizar substituição dos computadores, 
conforme SEI 20.0.000001252-2.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 2247/2021, de 17 de novembro 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 2021/102002 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à Magistrada Cirlene Maria de Assis Santos Oliveira, JUZ3 - JUIZA DE DIREITO DE 3ª 
ENTRÂNCIA, Matrícula 178924, o valor de R$ 5.053,41, relativo ao pagamento de 5,5 (cinco e meia) diárias, cujo valor unitário 
é R$ 844,07, descontado o valor de R$ 386,35, conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015. Conceder ainda, de acordo 
com os parágrafos 1º, 2º e 3º do Art. 6º da Instrução Normativa nº 004/2007, o pagamento de Ajuda de Custo no valor de R$ 
797,37, por seu deslocamento de Araguaina-TO para Teresina-PI, no período de 28/11/2021 a 03/12/2021, com a finalidade de 
XIII Fórum Nacional de Juízas e Juízes de Violência Doméstica e Familiar (FONAVID), conforme SEI 21.0.000025129-9.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 2248/2021, de 17 de novembro 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 2021/101956 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao servidor CEDIDO Julio Cesar Lima de Alencar, Matrícula 168634, o valor de R$ 577,19, relativo 
ao pagamento de 3,5 (três e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 253,22, descontado o valor de R$ 309,08, conforme determina 
o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Pedro Afonso-TO, no período de 16/11/2021 a 
19/11/2021, com a finalidade de conduzir equipe de manutenção a referida comarca, para manutenção no prédio do fórum, 
conforme SEI 21.0.000000094-6.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 2249/2021, de 17 de novembro 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 2021/101978 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao servidor Francisco Carneiro da Silva, TÉCNICO JUDICIÁRIO, Matrícula 158148, o valor de R$ 
830,41, relativo ao pagamento de 4,5 (quatro e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 253,22, descontado o valor de R$ 309,08, 
conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Dianopolis-TO, no período de 
16/11/2021 a 20/11/2021, com a finalidade de conduzir servidor para realizar troca e instalação de novos pontos de cabeamento 
estruturado da Comarca de Dianópolis, conforme SEI 21.0.000019132-6.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 2250/2021, de 17 de novembro 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 2021/101977 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao servidor Mauricio Mathias de Pinho, TÉCNICO JUDICIÁRIO, Matrícula 118360, o valor de R$ 
225,29, relativo ao pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 253,22, descontado o valor de R$ 154,54, 
conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Colinas do Tocantins-TO, no 
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período de 16/11/2021 a 17/11/2021, com a finalidade de conduzir servidoras para conhecimento das unidades e rotinas de 
trabalho para elaborar tabela de participação no projeto de atenção á saúde, conforme SEI 21.0.000026387-4.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
Portaria Nº 2732/2021 - PRESIDÊNCIA/DIGER/DIADM/DCC, de 09 de novembro 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 336/2021, referente ao Processo Administrativo 21.0.000022279-5, celebrado por este 
Tribunal de Justiça e a empresa Brasitur Eventos e Turismo - Ltda, que tem por objeto a aquisição de materiais promocionais 
necessários à divulgação de campanhas de caráter institucional do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, e serviço de 
locação de estrutura em alumínio box truss (Grounds). 
RESOLVE: 
Art. 1º. Designar o servidor Vinícius Fernandes Barboza, matrícula nº 352403, como gestor do contrato nº 336/2021, e 
a servidora Lily Sany Silva Leite, matrícula nº 352549, como substituta, para, nos termos do “caput” do artigo 67 da Lei nº. 
8.666/93, conhecerem as obrigações mútuas previstas no instrumento de contratual, acompanhar e fiscalizar até a sua completa 
execução. 
Parágrafo único – Verificada a ocorrência de falta ou defeito na execução do contrato, o gestor notificará a contratada para 
regularização do apontamento, caso em que, não sendo atendido ou justificado, no prazo estabelecido, deverá informar à 
autoridade competente sobre o ocorrido, para fins de aplicação das penalidades. 
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
Portaria Nº 2776/2021 - PRESIDÊNCIA/DIGER/DIADM/DCC, de 12 de novembro 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 343/2021, referente ao Processo Administrativo 21.0.000025525-1, celebrado por este 
Tribunal de Justiça e Celma Laurinda Freitas Costa, que tem por objeto a contratação de instrutora para ministrar o curso O 
Papel do(a) Conciliador(a)/Mediador(a) e a Ética de Conciliadores(as) e Mediadores(as) nos cartórios extrajudiciais, Módulo 
IV do Curso Básico de Mediação Extrajudicial - Parte Teórica, para tabeliães(ãs) e registradores(as) titulares ou delegatários(as) 
dos serviços notariais e registrais no Tocantins. 
RESOLVE: 
Art. 1º. Designar a servidora Andreia Teixeira Marinho Barbosa, matrícula nº 165741, como gestora do contrato nº 343/2021 e a 
servidora Amanda Emilene Arruda, matrícula nº 355427, como substituta, para, nos termos do “caput” do artigo 67 da Lei nº. 
8.666/93, conhecerem as obrigações mútuas previstas no instrumento de contratual, acompanhar e fiscalizar até a sua completa 
execução. 
Parágrafo único – Verificada a ocorrência de falta ou defeito na execução do contrato, a gestora notificará a contratada para 
regularização do apontamento, caso em que, não sendo atendido ou justificado, no prazo estabelecido, deverá informar à 
autoridade competente sobre o ocorrido, para fins de aplicação das penalidades. 
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
Portaria Nº 2576/2021 - PRESIDÊNCIA/DIGER/DIADM/DCC, de 27 de outubro 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 316/2021, referente ao Processo Administrativo 21.0.000023163-8, celebrado por este 
Tribunal de Justiça e a empresa Minha Biblioteca - Ltda, que tem por objeto a contratação de assinatura anual da plataforma 
Minha Biblioteca - Assinatura Acadêmica, a fim de compor o acervo da Biblioteca da Escola Superior da Magistratura 
Tocantinense – ESMAT. 
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RESOLVE: 
Art. 1º. Designar a servidora Cynthia Valéria Conceição Aires, matrícula nº 167147, como gestora do contrato nº 316/2021 para, 
nos termos do “caput” do artigo 67 da Lei nº. 8.666/93, conhecer as obrigações mútuas previstas no instrumento de contratual, 
acompanhar e fiscalizar até a sua completa execução. 
Parágrafo único – Verificada a ocorrência de falta ou defeito na execução do contrato, a gestora notificará o contratado para 
regularização do apontamento, caso em que, não sendo atendido ou justificado, no prazo estabelecido, deverá informar à 
autoridade competente sobre o ocorrido, para fins de aplicação das penalidades. 
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 

DIRETORIA ADMINISTRATIVA 
CENTRAL DE COMPRAS 

Extratos 
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO 
PROCESSO: 21.0.000026800-0 
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 
NOTA DE EMPENHO: 2021NE03560 
CONTRATANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins. 
CONTRATADA: Adriano Alves da Silva. 
CPF: 191.804.018-48 
OBJETO: Empenho destinado à contratação de instrutor para realização do Módulo II - Produção de portfólio digital da Pós-
Graduação Lato Sensu em Comunicação Jurídica Estratégica na era digital, para servidores e servidoras do Poder Judiciário 
Tocantinense e órgão parceiros da ESMAT, na modalidade EAD, através da plataforma virtual da ESMAT. 
VALOR TOTAL: R$ 8.750,00 (Oito mil e setecentos e cinquenta reais). 
Unidade Gestora: 050100-TRIBUNAL. 
Classificação Orçamentária: 0501.02.128.1145.2174 
Natureza de Despesa: 33.90.36 Subitem: 28 
Fonte de Recursos: 0100. 
DATA DA EMISSÃO: 16 de novembro de 2021. 
 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
Atas 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
ATA DA 4ª SESSÃO DA CONCORRÊNCIA Nº 003/2021 

PROCESSO Nº 21.0.000006557-6 
Aos 17 dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e um (17/11/2021), às 14:00 horas, em sessão pública, na sala da 
Comissão de Licitações do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, situada na Quadra 103 Norte, Rua NO 11, Lote 02, 3º 
andar, Plano Diretor Norte, Palmas/TO, reuniu-se os membros da CPL, designados pela Portaria nº 595/2021,  de 11 de março 
de 2021, publicada no Diário da Justiça sob o nº 4920 de 11 de março de 2021, e o membro da equipe de apoio técnico o 
servidor da Diretoria de Infraestrutura e Obra desta Corte de Justiça, Luciano Moura, Engenheiro Civil, referente à continuidade 
do julgamento das Proposta de Preços da Concorrência nº 003/2021 – Contratação de empresa especializada para 
execução da construção do Arquivo Geral e da cobertura do estacionamento privativo no prédio do Fórum da Comarca 
de Araguaína-TO, conforme informado na sessão anterior (11.11.2021) e registrado na ata da 3ª Sessão acostado aos autos no 
evento  4013185. Registro que a presente sessão agendada para o dia 17/11/2021 às 14:00hs não foi aberta pelo Presidente da 
Comissão de Licitação, atendendo ao pedido da equipe de apoio técnico que solicitou o adiamento da sessão para o dia 
18/11/2021 às 14:00hs, devido a impossibilidade da análise das propostas tempestivamente à sessão. Registro que compareceu 
a esta sessão somente o representante da licitante CONSTRUPLAC COM. MAT. CONSTRUÇÃO LTDA EIRELI, CNPJ Nº. 
08.639.717/0001-90, empresa de pequeno porte, representada neste ato por Paulo Edgar Tavares, portador do RG nº. 985.034 
SSP/PI e CPF nº. 290.791.363-87, Telefone (63) 9.9973.9036, e-mail: leo@leonsistemasconstrutivos.com.br, o qual foi informado 
do adiamento da presente sessão para o dia 18/11/2021 às 14:00 horas, ausentando-se antes da conclusão da presente ata. As 
demais licitantes não enviaram os seus representantes legais. Nada mais requerido nem a tratar, a sessão foi encerrada às 
14:15 hs e lavrada a presente ata, que lida e aprovada, vai assinada pelos membros da Comissão Permanente de Licitação, pela 
Equipe de Apoio e pelos presentes. 

Moacir Campos de Araújo 
Presidente da CPL 

Pauline Sabará Souza 
Secretária da CPL 
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Ênio Carvalho de Souza 
Membro da CPL - titular 

Luciano Moura 
Engenheiro Civil da DINFRA 

Empresas: 
CONSTRUPLAC COM. MAT. CONSTRUÇÃO LTDA EIRELI 

Paulo Edgar Tavares 
(ausente) 

CONTINENTAL – SERVICE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI 
(ausente) 

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

 

DIVISÃO DE LICITAÇÃO, CONTRATOS E CONVÊNIOS 
Apostilas 

EXTRATO DO TERCEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO 
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 212/2017 
PROCESSO 17.0.000027058-0 
CREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CREDENCIADA: Maria dos Remédios Brito Viana 
OBJETO DO TERMO DE APOSTILAMENTO: 
 Fica alterado, com fulcro no § 8º do artigo 65 da Lei nº 8.666/93, o Termo de Credenciamento nº 212/2017, firmado entre o 
Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins e Maria dos Remédios Brito Viana, em virtude da solicitação da Credenciada evento 
4018793, e Informação GGEM nº 39447/2021 evento 4018796, quanto à mudança da cidade e comarca que compõem o Núcleo 
Regional de Atendimento Multidisciplinar de Tocantinópolis para prestação de serviços na especialidade de psicologia: 
De: Núcleo Regional de Atendimento Multidisciplinar de Tocantinópolis, Comarca de Itaguatins e Cidade de Itaguatins; 
Para: Núcleo Regional de Atendimento Multidisciplinar de Tocantinópolis, Comarca de Augustinópolis e Cidade de 
Augustinópolis. 
O presente Termo de Apostilamento vincula-se, em sua integralidade, ao Termo de Credenciamento nº 212/2017, aos Autos 
Administrativos 17.0.000027058-0, bem como às disposições da Lei nº. 8.666/93 e suas alterações posteriores, ao Edital de 
Credenciamento nº 001/2016, republicado por meio do Edital nº 41/2017, no Diário da Justiça nº 3988, de 03 de março de 2017 
e, Edital nº 150/2019, Diário da Justiça nº 4505, de 27 de maio de 2019. 
DATA DA ASSINATURA: 17 de novembro de 2021. 
 
EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO 
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 238/2021 
PROCESSO 21.0.000016908-8 
CREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CREDENCIADA: Joaquina Ribeiro da Silva 
OBJETO DO TERMO DE APOSTILAMENTO: 
Fica alterado, com fulcro no § 8º do artigo 65 da Lei nº 8.666/93, o Termo de Credenciamento nº 238/2021, firmado entre o 
Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins e Joaquina Ribeiro da Silva, em virtude da solicitação da Credenciada evento 
4019307, e Solicitação GGEM evento 4019323, quanto à mudança da cidade e comarca que compõem o Núcleo Regional de 
Atendimento Multidisciplinar de Colinas do Tocantins para prestação de serviços na especialidade de serviço social: 
De: Núcleo Regional de Atendimento Multidisciplinar de Colinas do Tocantins, Comarca de Colinas do Tocantins e Cidade de 
Colinas do Tocantins; 
Para: Núcleo Regional de Atendimento Multidisciplinar de Colinas do Tocantins, Comarca de Itacajá e Cidade de Itacajá. 
O presente Termo de Apostilamento vincula-se, em sua integralidade, ao Termo de Credenciamento nº 238/2021, aos Autos 
Administrativos 21.0.000016908-8, bem como às disposições da Lei nº. 8.666/93 e suas alterações posteriores e ao  Edital de 
Credenciamento nº 5/2021, publicado no Diário da Justiça Eletrônico - DJE nº 4970 de 28 de maio de 2021. 
DATA DA ASSINATURA: 17 de novembro de 2021. 
 
EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO 
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 222/2019 
PROCESSO 19.0.000028018-9 
CREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CREDENCIADA: Ktiúcia de Sousa Sá Ferreira 
OBJETO DO TERMO DE APOSTILAMENTO: 
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Fica atualizado, com fulcro no § 8º do artigo 65 da Lei nº 8.666/93, o Termo de Credenciamento nº 222/2019, em virtude da 
CREDENCIADA ter realizado alteração no nome após o casamento, conforme Carteira de Identidade Profissional, evento 
3996991, passando o referido Termo a vigorar nos termos que seguem: 
KTIÚCIA DE SOUSA SÁ NASCIMENTO, brasileira, casada, psicóloga. 
O presente Termo de Apostilamento vincula-se, em sua integralidade, ao Termo de Credenciamento nº. 222/2019, aos Autos 
Administrativos 15.0.000013051-3 e 19.0.000028018-9, bem como às disposições da Lei nº. 8.666/93 e suas alterações 
posteriores, ao Edital de Credenciamento nº 001/2016, republicado por meio do Edital nº 41/2017, no Diário da Justiça nº 3988, 
de 03 de março de 2017 e, Edital nº 150/2019, Diário da Justiça nº 4505, de 27 de maio de 2019. 
DATA DA ASSINATURA: 17 de novembro de 2021. 
 

Extratos de termos aditivos 
EXTRATO DE TERMO ADITIVO  
QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 74/2020 
PROCESSO 21.0.000015284-3 
CONTRATO Nº 74/2020 
CONTRATANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CONTRATADA: Ipanema Empresa de Serviços Gerais e Transportes - Ltda 
OBJETO: Acréscimo do percentual aproximado de 0,88% ao Contrato nº 74/2020, referente à contratação de 1 (um) servente de 
limpeza, para prestação dos serviços no Fórum da Comarca de Araguacema, conforme eventos 3981667 e 3983643. 
DO ACRÉSCIMO: Após o acréscimo o valor mensal do Contrato nº 74/2020, passará de R$ 198.568,32 (cento e noventa e oito 
mil quinhentos e sessenta e oito reais e trinta e dois centavos), para R$ 202.178,95 (duzentos e dois mil cento e setenta e oito 
reais e noventa e cinco centavos). 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
As despesas com a execução deste Termo Aditivo ao Contrato epigrafado estão previstas no Orçamento do CONTRATANTE 
para o exercício de 2022. 
DATA DA ASSINATURA: 17 de novembro de 2021. 
 

Extratos 
EXTRATO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO 
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 540/2021 
PROCESSO 21.0.000028044-2 
CREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CREDENCIADO: Leonardo Nascimento Queiroz 
OBJETO: Constitui objeto do presente Termo de Credenciamento a prestação de serviços na especialidade de pedagogia, 
destinado a atender as demandas do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, no Núcleo Regional de Atendimento 
Multidisciplinar de Tocantinópolis, Comarca de Tocantinópolis e Cidade de Luzinópolis. 
VIGÊNCIA: O presente Termo de Credenciamento terá vigência de 60 (sessenta) meses, contados a partir da publicação 
resumida do extrato no Diário da Justiça Eletrônico - DJE. 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
UNIDADE GESTORA: 060100 - Funjuris 
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 06010.02.061.1145.3082 
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.36  
FONTE DE RECURSOS: 0240 
DATA DA ASSINATURA: 17 de novembro de 2021. 
 
EXTRATO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO 
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 548/2021 
PROCESSO 21.0.000028782-0 
CREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CREDENCIADA: Patrícia Mayara Teodoro 
OBJETO: Constitui objeto do presente Termo de Credenciamento a prestação de serviços na especialidade de serviço social, 
destinado a atender as demandas do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, no Núcleo Regional de Atendimento 
Multidisciplinar de Gurupi, Comarca de Palmeirópolis e Cidade de Palmeirópolis. 
VIGÊNCIA: O presente Termo de Credenciamento terá vigência de 60 (sessenta) meses, contados a partir da publicação 
resumida do extrato no Diário da Justiça Eletrônico - DJE. 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
UNIDADE GESTORA: 060100 - Funjuris 
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 06010.02.061.1145.3082 
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.36  
FONTE DE RECURSOS: 0240 
DATA DA ASSINATURA: 17 de novembro de 2021. 
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EXTRATO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO 
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 550/2021 
PROCESSO 21.0.000028781-1 
CREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CREDENCIADO: Nelino Corrêa de Souza 
OBJETO: Constitui objeto do presente Termo de Credenciamento a prestação de serviços na especialidade de psicologia, 
destinado a atender às demandas do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, no Núcleo Regional de Atendimento 
Multidisciplinar de Gurupi, Comarca de Palmeirópolis e Cidade de São Salvador do Tocantins. 
VIGÊNCIA: O presente Termo de Credenciamento terá vigência de 60 (sessenta) meses, contados a partir da publicação 
resumida do extrato no Diário da Justiça Eletrônico - DJE. 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
UNIDADE GESTORA: 060100 - Funjuris 
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 06010.02.061.1145.3082 
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.36  
FONTE DE RECURSOS: 0240 
DATA DA ASSINATURA: 17 de novembro de 2021. 
 
EXTRATO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO 
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 549/2021 
PROCESSO 21.0.000028780-3 
CREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CREDENCIADA: Jenesi Augusta da Costa 
OBJETO: Constitui objeto do presente Termo de Credenciamento a prestação de serviços na especialidade de serviço social, 
destinado a atender as demandas do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, no Núcleo Regional de Atendimento 
Multidisciplinar de Araguaína, Comarca de Araguaína e Cidade de Araguaína. 
VIGÊNCIA: O presente Termo de Credenciamento terá vigência de 60 (sessenta) meses, contados a partir da publicação 
resumida do extrato no Diário da Justiça Eletrônico - DJE. 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
UNIDADE GESTORA: 060100 - Funjuris 
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 06010.02.061.1145.3082 
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.36  
FONTE DE RECURSOS: 0240 
DATA DA ASSINATURA: 17 de novembro de 2021. 
 
EXTRATO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO 
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 537/2021 
PROCESSO 21.0.000028041-8 
CREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CREDENCIADA: Marlene Soares de Araujo Barros 
OBJETO: Constitui objeto do presente Termo de Credenciamento a prestação de serviços na especialidade de pedagogia, 
destinado a atender as demandas do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, no Núcleo Regional de Atendimento 
Multidisciplinar de Porto Nacional, Comarca de Porto Nacional e Cidade de Fátima. 
VIGÊNCIA: O presente Termo de Credenciamento terá vigência de 60 (sessenta) meses, contados a partir da publicação 
resumida do extrato no Diário da Justiça Eletrônico - DJE. 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
UNIDADE GESTORA: 060100 - Funjuris 
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 06010.02.061.1145.3082 
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.36  
FONTE DE RECURSOS: 0240 
DATA DA ASSINATURA: 17 de novembro de 2021. 
 
EXTRATO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO 
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 547/2021  
PROCESSO 21.0.000028550-9 
CREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CREDENCIADA: Patrícia Mayara Teodoro 
OBJETO: Constitui objeto do presente Termo de Credenciamento a prestação de serviços na especialidade de serviço social, 
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 
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do Código de Processo Penal, para atender as demanda do Poder Judiciário do Estado do Tocantins na Comarca de 
Palmeirópolis, 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 
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 0501.02.061.1168.1077 
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.36 / 33.90.47 
FONTE DE RECURSOS: 0100 
e/ou 
UNIDADE GESTORA: 060100 -  Funjuris 
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 0601.02.061.1168.3082 
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.36 / 33.90.47 
FONTE DE RECURSOS: 0240 
DATA DA ASSINATURA: 17 de novembro de 2021. 
 
EXTRATO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO 
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 551/2021  
PROCESSO 21.0.000028830-3 
CREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CREDENCIADO: Nelino Corrêa 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 entrevistador 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 Paranã, 
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 
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 0501.02.061.1168.1077 
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.36 / 33.90.47 
FONTE DE RECURSOS: 0100 
e/ou 
UNIDADE GESTORA: 060100 -  Funjuris 
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 0601.02.061.1168.3082 
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.36 / 33.90.47 
FONTE DE RECURSOS: 0240 
DATA DA ASSINATURA: 17 de novembro de 2021. 
 
EXTRATO DE TERMO DE DESCREDENCIAMENTO 
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 148/2019 
PROCESSO 19.0.000022299-5 
DESCREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
DESCREDENCIADA: Vaneide Oliveira Fernandes da Silva 
OBJETO: Fica descredenciada, a partir da assinatura deste Termo, a assistente social Vaneide Oliveira Fernandes da Silva, da 
prestação de serviços na especialidade de serviço social, destinado a atender as demandas do Poder Judiciário do Estado do 
Tocantins, no Núcleo Regional de Atendimento Multidisciplinar de Araguaína, Comarca de Araguaína e Cidade de Araguaína, 
com fulcro na alínea “c”, da Cláusula Nona do Termo de Credenciamento nº 148/2019. 
DATA DA ASSINATURA: 17 de novembro de 2021. 
 
EXTRATO DE TERMO DE DESCREDENCIAMENTO 
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 30/2019 
PROCESSO 19.0.000004269-5 
DESCREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
DESCREDENCIADA: Alcieni Duarte Queiroz 
OBJETO: Fica descredenciada, a partir da assinatura deste Termo, a assistente social Alcieni Duarte Queiroz, do Núcleo 
Regional de Atendimento Multidisciplinar de Araguaína, Comarca de Araguaína e cidade de Araguaína, com fulcro no item 15.1, 
II e IV, do Edital de Credenciamento nº 001/2016, republicado por meio do Edital nº 41/2017, no Diário da Justiça nº 3988, de 03 
de março de 2017 e, Edital nº 150/2019, Diário da Justiça nº 4505, de 27 de maio de 2019, com aplicação da Sanção 
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Administrativa de Suspensão temporária do direito de participar de licitação e impedimento de contratar com o Poder Judiciário 
do Estado do Tocantins, pelo prazo de até 2 (dois) anos, conforme item 14.1, “e” do edital de credenciamento mencionado. 
DATA DA ASSINATURA: 17 de novembro de 2021. 
 
EXTRATO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO 
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 546/2021  
PROCESSO 21.0.000028673-4 
CREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CREDENCIADA: Maria José Alves de Miranda Menegon 
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 
Palmeirópolis, 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 
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 0501.02.061.1168.1077 
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.36 / 33.90.47 
FONTE DE RECURSOS: 0100 
e/ou 
UNIDADE GESTORA: 060100 -  Funjuris 
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 0601.02.061.1168.3082 
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.36 / 33.90.47 
FONTE DE RECURSOS: 0240 
DATA DA ASSINATURA: 17 de novembro de 2021. 
 

DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS 
Portarias 

PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 722/2021, de 16 de novembro de 2021 
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE WANDERLÂNDIA, ESTADO DO TOCANTINS, no uso das atribuições que lhe 
conferem o art. 80 da Lei Complementar Estadual nº 10, de 11 de janeiro de 1996, bem como, o art. 10, da Portaria nº 2.093, de 
1º de outubro de 2018 que dispõe sobre as regras e procedimentos para operacionalização do módulo de substituição de 
servidores no Sistema Integrado de Gestão de Pessoas (eGESP);  
CONSIDERANDO o afastamento de plantão, do servidor IROM FERREIRA ARAUJO JUNIOR, matrícula nº 241658, ocupante 
do cargo de OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR, da unidade de lotação COMARCA DE WANDERLÂNDIA - CENTRAL DE 
MANDADOS, no período de 16/11/2021 a 19/11/2021;  
CONSIDERANDO a solicitação de substituição constante no protocolo nº 2021/102195; 
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 

357752 ISMAR CASSIMIRO BRASIL FOLHA LEITE CEDIDO AO TJTO CEDIDO AO TJTO 16/11/2021 à 19/11/2021 

Publique-se. Cumpra-se. 
JOSE CARLOS FERREIRA MACHADO 
DIRETOR DO FORO - 1ª ENTRÂNCIA  

 
PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 723/2021, de 16 de novembro de 2021 
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE WANDERLÂNDIA, 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);  
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CONSIDERANDO o afastamento de plantão, do servidor IROM FERREIRA ARAUJO JUNIOR, matrícula nº 241658, ocupante 
do cargo de OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR, da unidade de lotação COMARCA DE WANDERLÂNDIA - CENTRAL DE 
MANDADOS, no período de 22/11/2021 a 26/11/2021;  
CONSIDERANDO a solicitação de substituição constante no protocolo nº 2021/102196; 
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 

357752 ISMAR CASSIMIRO BRASIL FOLHA LEITE CEDIDO AO TJTO CEDIDO AO TJTO 22/11/2021 à 26/11/2021 

Publique-se. Cumpra-se. 
JOSE CARLOS FERREIRA MACHADO 
DIRETOR DO FORO - 1ª ENTRÂNCIA  

 

PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 724/2021, de 16 de novembro de 2021 
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE WANDERLÂNDIA, ESTADO DO TOCANTINS, no uso das atribuições que lhe 
conferem o art. 80 da Lei Complementar Estadual nº 10, de 11 de janeiro de 1996, bem como, o art. 10, da Portaria nº 2.093, de 
1º de outubro de 2018 que dispõe sobre as regras e procedimentos para operacionalização do módulo de substituição de 
servidores no Sistema Integrado de Gestão de Pessoas (eGESP);  
CONSIDERANDO o afastamento de plantão, do servidor IROM FERREIRA ARAUJO JUNIOR, matrícula nº 241658, ocupante 
do cargo de OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR, da unidade de lotação COMARCA DE WANDERLÂNDIA - CENTRAL DE 
MANDADOS, no período de 29/11/2021 a 30/11/2021;  
CONSIDERANDO a solicitação de substituição constante no protocolo nº 2021/102197; 
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 

357752 ISMAR CASSIMIRO BRASIL FOLHA LEITE CEDIDO AO TJTO CEDIDO AO TJTO 29/11/2021 à 30/11/2021 

Publique-se. Cumpra-se. 
JOSE CARLOS FERREIRA MACHADO 
DIRETOR DO FORO - 1ª ENTRÂNCIA  

 

PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 725/2021, de 16 de novembro de 2021 
A DIRETORA DO FORO DA COMARCA DE PALMAS, ESTADO DO TOCANTINS, no uso das atribuições que lhe conferem o 
art. 80 da Lei Complementar Estadual nº 10, de 11 de janeiro de 1996, bem como, o art. 10, da Portaria nº 2.093, de 1º de 
outubro de 2018 que dispõe sobre as regras e procedimentos para operacionalização do módulo de substituição de servidores no 
Sistema Integrado de Gestão de Pessoas (eGESP);  
CONSIDERANDO o afastamento de usufruto da justiça eleitoral, da servidora MARCIA REGINA PEREIRA SILVA, matrícula nº 
140274, ocupante do cargo de ESCRIVÃO JUDICIAL, da unidade de lotação COMARCA DE PALMAS - 2ª VARA DOS FEITOS 
DAS FAZENDAS E REGISTROS PÚBLICOS, no período de 25/10/2021 a 28/10/2021;  
CONSIDERANDO a solicitação de substituição constante no protocolo nº 2021/102098; 
RESOLVE: 
Art. 1º Designar o(os) servidor(es) listado(s) no Anexo I desta Portaria, para, sem prejuízo de suas funções, substituir o(a) 
servidor(a) afastado(a), com o consequente pagamento, após a certificação referente ao período da efetiva substituição.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.  

ANEXO 1 

Matrícula Nome Funcional Cargo Período 

59150 ELIZANGELA ALVES DE BARROS ESTATUTÁRIO TÉCNICO JUDICIÁRIO 25/10/2021 à 28/10/2021 

Publique-se. Cumpra-se. 
FLAVIA AFINI BOVO 

DIRETORA DO FORO - 3ª ENTRÂNCIA  
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PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 726/2021, de 16 de novembro 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 plantão, da servidora MARCIA REGINA PEREIRA SILVA, matrícula nº 140274, ocupante 
do cargo de ESCRIVÃO JUDICIAL, da unidade de lotação COMARCA DE PALMAS - 2ª VARA DOS FEITOS DAS FAZENDAS E 
REGISTROS PÚBLICOS, no período de 18/10/2021 a 22/10/2021;  
CONSIDERANDO a solicitação de substituição constante no protocolo nº 2021/102095; 
RESOLVE: 
Art. 1º Designar o(os) servidor(es) listado(s) no Anexo I desta Portaria, para, sem prejuízo de suas funções, substituir o(a) 
servidor(a) afastado(a), com o consequente pagamento, após a certificação referente ao período da efetiva substituição.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.  

ANEXO 1 

Matrícula Nome Funcional Cargo Período 

59150 ELIZANGELA ALVES DE BARROS ESTATUTÁRIO TÉCNICO JUDICIÁRIO 18/10/2021 à 22/10/2021 

Publique-se. Cumpra-se. 
FLAVIA AFINI BOVO 

DIRETORA DO FORO - 3ª ENTRÂNCIA  
 

PORTARIA FÉRIAS Nº 1497/2021, de 16 de novembro 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 NÁDIA MIRANDA DE AMORIM , matrícula nº 183053, relativas ao período aquisitivo 
2019/2020, marcadas para o período de 15 a 28/11/2021, a partir de 15/11/2021 até 28/11/2021, assegurado o usufruto dos dias 
remanescentes para o período de 18/04 a 01/05/2022, em razão de interesse da administração.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Edilene Pereira De Amorim Alfaix Natário 
Diretora do Foro 

 

PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 727/2021, de 17 de novembro de 2021 
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE DIANÓPOLIS, ESTADO DO TOCANTINS, no uso das atribuições que lhe conferem 
o art. 80 da Lei Complementar Estadual nº 10, de 11 de janeiro de 1996, bem como, o art. 10, da Portaria nº 2.093, de 1º de 
outubro de 2018 que dispõe sobre as regras e procedimentos para operacionalização do módulo de substituição de servidores no 
Sistema Integrado de Gestão de Pessoas (eGESP);  
CONSIDERANDO o afastamento de licença para tratamento da própria saúde, do servidor RIVALDO RODRIGUES DE 
SANTANA, matrícula nº 195533, ocupante do cargo de OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR, da unidade de lotação COMARCA 
DE DIANÓPOLIS - CENTRAL DE MANDADOS, no período de 05/10/2021 a 02/01/2022;  
CONSIDERANDO a solicitação de substituição constante no protocolo nº 2021/102259; 
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 

190352 CRISTOVAM AMARANTES SANTANA ESTATUTÁRIO PORTEIRO DE AUDITÓRIO 16/11/2021 à 02/01/2022 

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

DIRETOR DO FORO - 3ª ENTRÂNCIA  
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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) 
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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 
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Des. ADOLFO AMARO MENDES (Vogal) 

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

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

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

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

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

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

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

Des. MARCO VILLAS BOAS (Vogal) 
 

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

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

 

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

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

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

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

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

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

Des. HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO (Membro) 
 

Secretária: RITA DE CÁCIA ABREU DE AGUIAR  

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

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

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

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

Desª. ÂNGELA MARIA R .PRUDENTE (Suplente) 
 

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

Des. EURÍPEDES LAMOUNIER 
Des. PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO 

Des. ADOLFO AMARO MENDES (Suplente) 
 

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

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

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

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

OUVIDORIA  
Des. HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO 

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

ANA BEATRIZ DE O. PRETTO 
 

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

DIRETORIAS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
 

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

 

Divisão Diário da Justiça 
JOANA P. AMARAL NETA 

Chefe de Serviço 
 

DIÓGENES MIRANDA TEIXEIRA 
Técnico Judiciário  

 

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

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

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

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