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SEÇÃO JUDICIAL 

2ª CÂMARA CÍVEL 
SECRETÁRIO: CARLOS GALVÃO CASTRO NETO 

Intimações de acórdãos 
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0010649-16.2021.8.27.2700/TO 
PROCESSO ORIGINÁRIO: Nº 0050145-33.2019.8.27.2729/TO 
RELATOR: DESEMBARGADOR MARCO ANTHONY STEVESON VILLAS BOAS 
AGRAVANTE: DIEGO FERNANDES NETO 
ADVOGADO: ANDRE PACINI GRASSIOTTO (OAB SP287387) 
AGRAVADO: ESTADO DO TOCANTINS 
INTERESSADO: JALLA COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI  
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
EMENTA: 1. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. QUESTIONAMENTO 
SOBRE A CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. CITAÇÃO POR EDITAL. DECADÊNCIA. REJEIÇÃO. DECISÃO 
MONOCRÁTICA MANTIDA. 1.1 Afigura-se legítima a proclamação de citação por edital lastreada no artigo 22, da Lei Estadual 
no 1.288, de 2001, que autoriza a modalidade, sobretudo, quando existir registro de suspensão ou baixa, nuance que 
absolutamente inviabilizou a localização de empresa que deixou de exercer o mister. 1.2 Revela-se infirmada a invocação à 
decadência tributária considerando que o período fiscal referencial em exame diz respeito a 1/1/2015 à 31/12/2015, ao passo que 
o lançamento ocorreu em maio/2017, logo, muito antes do escoamento do prazo legal estabelecido a justificar a perda do direito 
de constituir o crédito tributário. 
ACÓRDÃO: A a Egrégia 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por unanimidade, negar 
provimento ao Agravo de Instrumento interposto por DIEGO FERNANDES NETO, mantendo incólume a decisão recorrida que 
rejeitou a Exceção de Pré-Executividade manejada, nos termos do voto do(a) Relator(a). Palmas, 09 de dezembro de 2021. 
 

2ª CÂMARA CRIMINAL 
SECRETÁRIO: MARIA SUELI DE S. AMARAL CURY 

Intimações de acórdãos 
Agravo de Execução Penal Nº 0013862-30.2021.8.27.2700/TO 
RELATOR: Juiz JOSÉ RIBAMAR MENDES JÚNIOR 
AGRAVANTE: SHARLES ADRIANO PONCE LEONES FILHO 
ADVOGADO: FLÁVIO PEREIRA DE ALMEIDA - OAB/MG 200.559 (não cadastrado no eproc) 
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO 
INTERESSADO: Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO TOCANTINS - Peixe 
EMENTA AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RÉU PRIMÁRIO CONDENADO POR CRIME COMETIDO COM VIOLÊNCIA OU 
GRAVE AMEAÇA. INOVAÇÕES PREVISTAS NA LEI 13964/19. APLICAÇÃO DA LEI MAIS BENÉFICA. PRECEDENTES DO 
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO NÃO PROVIDO.  
1-  O agravante restou condenado pela prática dos crimes descritos no artigo 157, § 3.º (antes da reforma da Lei n.º 
13.654/2018), c.c. artigo 14, II, c/c artigo 71, caput, todos do Código Penal, artigo 288 do Código Penal, e artigo 157, § 2.º, inciso 
II, e § 3.º do Código Penal, a pena de 16 (dezesseis) anos e 08 (oito) meses de reclusão. 
2- Por sua vez, as datas de cometimento dos fatos criminosos ocorreram em 10/03/2018 e 04/07/2019, conforme se verifica 
pelos autos de Execução Penal SEEU nº 0001757-21.2018.8.27.2734. 
3- O agravante possui razão em afirmar que, em atenção ao princípio da irretroatividade da lei in pejus, a aplicação do quantum 
de 25% (vinte e cinco por cento) é prejudicial a ele. Contudo, não é permitida a aplicação do percentual de 16% (dezesseis por 
cento), conforme ele pretende, pois além de não se amoldar ao fato porque praticado com violência ou grave ameaça, não é 
permitida a combinação de leis, devendo-se analisar, no caso concreto, qual redação do artigo 112 da LEP é mais benéfica ao 
réu, em sua integralidade, aquela com ou sem as alterações trazidas pela Lei n.º 13.964/2019, sob pena de criar uma terceira lei. 
4- Assim, a decisão da magistrada a quo é correta, uma vez que na elaboração dos cálculos foi fixado 1/6 (um sexto) de 
cumprimento de pena para progressão. 
5- Recurso não provido. 
ACÓRDÃO Sob a presidência da Excelentíssima Senhora Desembargadora Maysa Vendramini Rosal, a 5ª Turma Julgadora da 
2ª Câmara Criminal, decidiu, por unanimidade, CONHECER do Agravo em Execução Penal e NEGAR-LHE PROVIMENTO, para 
manter a decisão atacada que utilizou o percentual de 1/6 para fins de progressão, nos termos do voto do(a) Relator(a). 
Votaram: 
Exmo. Sr. Juiz José Ribamar Mendes Júnior. 
Exma. Sra. Desa. Jacqueline Adorno de La Cruz Barbosa. 
Exmo. Sr. Des. Helvecio de Brito Maia Neto. 
Compareceu representando a Procuradoria Geral de Justiça, o  Exmo. Sr. Dr. Adriano César Pereira das Neves.. Palmas, 07 de 
dezembro de 2021. 
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1º GRAU DE JURISDIÇÃO 
ANANÁS 

1ª escrivania cível 
Editais 

EDITAL DE INTIMAÇÃO  
AUTOS de nº  0002210-07.2021.8.27.2703, AÇÃO CIVIL Pública o Excelentíssimo senhor doutor Dr. HERISBERTO E SILVA 
FURTADO CALDAS, JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE ANANÁS/TO, MANDA através deste INTIMAR A PARTE 
REQUERIDA ESTADO DO TOCANTINS, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Praça dos Girassóis, s/nº em 
Palmas/TO. ACERCA DA DECISÃO DO EVENTO 22 PROFERIDA NO PROCESSO EM EPIGRAFE A SEGUIR TRANSCRITO, 
ante o exposto, com fundamento no artigo 300 do Código de Processo Civil, DEFIRO PARCIALMENTE A ANTECIPAÇÃO DOS 
EFEITOS DA TUTELA PRETENDIDA para. Determinar ao ESTADO DO TOCANTINS que disponibilize, no prazo de 5 (cinco) 
dias, o medicamento Voriconazol 200mg para a Sra. MARIA DE LOURDES SOUSA DE OLIVEIRA, conforme indicação médica 
Em caso de descumprimento, fixo multa diária no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitada ao valor de R$ 50.000,00 
(cinquenta mil reais) pelo descumprimento da decisão. Oficie-se ao Secretário Estadual de Saúde, com cópia da decisão, para 
imediato cumprimento, informando a este juízo as medidas adotadas. Tendo em vista que se trata de liminar, determino a 
intimação do requerido pelo Diário da Justiça, com fulcro no artigo 5º, § 5º, da Lei 11.419/06 e via e-
mail (gabinete@saude.to.gov.br). Da citação Por não vislumbrar na espécie, diante da natureza da controvérsia posta em 
debate, a possibilidade de composição consensual, deixo de designar a audiência, conforme disposto no artigo 334, § 4º, inciso 
II, do Código de Processo Civil.Citem-se os requeridos para, querendo, apresentarem contestação no prazo legal. Das demais 
providências Notifique-se o NAT Estadual para, no prazo de cinco dias, apresentar parecer atualizado sobre o caso. Após 
apresentação da contestação, intime-se a parte autora para oferecer réplica, no prazo de 15 (quinze) dias. Oportunamente 
retorne o feito concluso. CUMPRA-SE. INTIME-SE. Expeça-se o necessário. SERVE DE MANDADO/CARTA/OFÍCIO.  
Ananás/TO, data do protocolo eletrônico. HERISBERTO E SILVA FURTADO CALDAS Juiz de Direito, Dado e passado nesta 
cidade e Comarca de Ananás/TO, aos 19 de janeiro de 2022. Celma Anjos da Silva  Digitei e subscrevi. 
 

ARAGUAINA 
1ª vara da fazenda e registros públicos 

Editais de citações com prazo de 20 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO - Prazo: 20 (vinte) dias 
O DR. ALVARO NASCIMENTO CUNHA, JUIZ DE DIREITO RESPONDENDO PELA 1ª VARA DOS FEITOS DAS FAZENDAS E 
REGISTROS PÚBLICOS DA COMARCA DE ARAGUAÍNA, ESTADO DO TOCANTINS, NA FORMA DA LEI...FAZ SABER a 
todos quantos o presente Edital virem ou conhecimento tiverem, que por este Juízo e Cartório da 1ª Vara dos Feitos das 
Fazendas e Registros Públicos, se processam os Autos da Reintegração/Manutenção de Posse Nº 0003721-65.2020.8.27.2706, 
proposta pelo MUNICÍPIO DE ARAGUAÍNA, em desfavor de MARIA DO SOCORRO BATISTA DE OLIVEIRA, sendo o presente 
para CITAR a requerida MARIA DO SOCORRO BATISTA DE OLIVEIRA, inscrita no CPF 000.172.041-43, que atualmente 
encontra-se em lugar incerto e não sabido, para, caso queira, apresentar defesa ao pedido, no prazo de 15 (quinze) dias, 
conforme os termos do r. despacho proferido no evento 47 dos referidos autos. 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 vinte e um dias do mês de janeiro do 
ano de dois mil e vinte e dois (21/01/2022). Eu, Juliana Martins Cardoso, Técnica Judiciária que o digitei. 
 

3ª vara cível 
Editais 

 EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS  
O Senhor ALVARO NASCIMENTO CUNHA, MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Araguaína, Estado do 
Tocantins, na forma da lei, etc... FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo 
e Escrivania da 3ª Vara Cível, se processam a ação Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária nº 0019928-81.2016.8.27.2706, 
Chave nº342242029416 Valor da causa R$ 135.905,10, proposta por BANCO BRADESCO S.A. em desfavor de CARLOS 
ANTONIO GRATAO e CONSTRUTORA GRATÃO LTDA, sendo o presente Edital para  CITAR os requeridos CONSTRUTORA 
GRATÃO LTDA, pessoa jurídica de direito privado , inscrita no CNPJ sob o n. 04.240.428/0001 -12, e seu interveniente 
garantidor CARLOS ANTÔNIO GRATÃO, brasileiro, casado, empresário, inscrito no CPF sob o n. 414.269.911 - 34, por todos os 
termos da ação,  para, querendo, contestar a ação no prazo de 15(quinze) dias, ciente que não sendo oferecida defesa no prazo 
legal, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pela autora. Tudo de conformidade com o despacho do 
evento 140. Despacho:"Uma vez esgotados todos os meios de localização doz requeridoz, determino a citação por edital para 
apresentarem defesa no prazo de 15 dias, nos termos dos artigos 256, § 3º e 259, todos do Código de Processo Civil.Prazo de 
publicação 30 dias.Cumpra-se."(Ass) Alvaro Nascimento Cunha-Juiz de Direito. OBSERVAÇÃO:Para ter acesso a todo teor do 
processo, basta acessar o sítio do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins (www.tjto.ius.br) e acessar as seguintes guias: 
Processo Judicial Eletrônico - E-PROC / e-Proc 1º Grau / consulta pública / rito ordinário / consulta processual. Digite o número e 
chave do processo indicados acima. A resposta deverá ser apresentada por meio eletrônico, através de advogado, devidamente 
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cadastrado no sistema EPROC. Caso não tenha condições de constituir advogado, poderá procurar a Defensoria Pública do 
Estado do Tocantins.ADVERTÊNCIA:  Em caso de revelia será nomeado curador especial. (Art.257,§ IV do NCPC).E para que 
ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente edital, o qual será publicado na forma da lei. DADO E PASSADO 
nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos  vinte dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e 
dois(20/01/2022). Eu, Keila Pereira Lopes,  Técnica Judiciária, que digitei.(Ass)ALVARO NASCIMENTO CUNHA -Juiz de Direito 
 

Central de execuções fiscais 
Às partes e aos advogados 

EXECUÇÃO FISCAL Nº 0019787-96.2015.8.27.2706/TO 
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
RÉU: ANTONIA LUCIA DE MELO VIANA 
Ante ao exposto, com base no artigo 487, inciso I, c/c artigo 924, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, julgo EXTINTO o 
feito com resolução de mérito, em face ao pagamento. Sob a égide do Princípio da Causalidade, condeno a parte executada ao 
pagamento das despesas processuais, caso hajam. Os honorários sucumbenciais foram devidamente quitados (evento 84). 
 
EXECUÇÃO FISCAL Nº 0005892-92.2020.8.27.2706/TO 
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
RÉU: NELSON DA CRUZ LOBO 
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, em virtude do pagamento informado no evento 19. Sob a 
égide do Princípio da Causalidade, condeno a parte executada ao pagamento das custas processuais, caso hajam. 
 

Diretoria do foro 

Portarias 
Portaria Nº 93/2022 - PRESIDÊNCIA/DF ARAGUAÍNA, de 20 de janeiro de 2022 
Estabelece os magistrados e os servidores do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, responsáveis pelo plantão judicial, no 
âmbito das Comarcas do Grupo 2 do Plantão Regional - Araguaína, Filadélfia, Goiatins e Wanderlândia, no período de 
21/1/2022 à 28/1/2022 
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE ARAGUAÍNA, ESTADO DO TOCANTINS, Excelentíssimo Senhor FABIANO 
RIBEIRO, juiz de direito, no uso de suas atribuições legais, 
Considerando as Resoluções nº 71, de 31 de março de 2009, e nº 152, de 6 de julho de 2012, ambas do Conselho Nacional de 
Justiça, que dispõe sobre o regime de Plantão Judiciário em 1º e 2º graus de jurisdição; 
Considerando a Resolução nº 46, de 07 de dezembro de 2017, com a redação dada pela Resolução nº 2, de 21/03/2019, da 
Presidência do Tribunal de Justiça do Tocantins, que disciplina o Plantão Judiciário de 1º e 2º graus no âmbito do Poder 
Judiciário Tocantinense, e que revogou a Resolução nº 12, de 21/08/2012; 
Considerando a necessidade de ampla divulgação aos jurisdicionados sobre quem atuará nos períodos de plantão, 
notadamente, em face do disposto na Resolução nº 46, de 07 de dezembro de 2017; 
Considerando que compete ao diretor do Foro da Comarca de Araguaína, comarca de entrância mais elevada, nos termos do 
artigo 12, § 1º, inciso III, alínea “a”, da Resolução nº 46, de 07 de dezembro de 2017, disciplinar acerca do Plantão Judiciário 
anual das Comarcas de Araguaína, de Filadélfia, de Goiatins e de Wanderlândia; 
Considerando o disposto no artigo 42, inciso I, alíneas “a” e “c”, da Lei Complementar nº 10/1996. 
R E S O L V E: 
DO PLANTÃO JUDICIÁRIO 
Art. 1º. Destacar e informar aos jurisdicionados e operadores do sistema de justiça que o plantão judiciário nas Comarcas do 
Grupo 2 (Araguaína, Filadélfia, Goiatins e Wanderlândia) destina-se ao recebimento, processamento e apreciação das seguintes 
medidas: 
I – habeas-corpus e mandados de segurança; 
II – comunicações de prisão em flagrante e a apreciação dos pedidos de concessão de liberdade provisória; 
III – em caso de justificada urgência, de representação da autoridade policial ou do Ministério Público visando à decretação de 
prisão preventiva ou temporária; 
IV - busca e apreensão de pessoas, bens ou valores, desde que objetivamente comprovada a urgência; 
V – medida cautelar, cível ou criminal, que não possam ser realizadas no horário normal de expediente; 
VI – medidas urgentes, cíveis ou criminais, da competência dos Juizados Especiais, limitadas as hipóteses acima enumeradas; 
VII – medidas de urgência do Estatuto da Criança e do Adolescente; 
VIII – outras medidas de extrema urgência, se o Juiz entender que seja imprescindível e inadiável a apreciação durante o 
plantão. 
Parágrafo único. O plantão judiciário não se destina à reiteração, reconsideração ou reexame de pedidos já apreciados 
por órgão judicial, tampouco serão analisados pedidos de levantamento de importância em dinheiro ou valores, de solicitação de 
prorrogação de autorização judicial para escuta telefônica, e, de liberação de bens apreendidos. 
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Art. 2º. Nos sábados, domingos, feriados, e nos dias e horários em que não houver expediente forense, haverá plantão 
permanente, observando-se o Decreto Judiciário nº 109 - PRESIDÊNCIA/ASPRE, da seguinte forma: 
I – plantão diurno, excepcionalmente, das 12h00 às 18h00, nos dias em que não haja expediente e, nos dias úteis, nos horários 
em que, dentro deste intervalo, não houver expediente normal, em regime de sobreaviso, para atendimento, apreciação e 
cumprimento de medidas de urgência; 
II – plantão noturno, excepcionalmente, das 18h01 às 11h59 do dia seguinte, em regime de sobreaviso, para apreciação e 
cumprimento de medidas de urgência em que haja comprovada necessidade de que sejam apreciadas e cumpridas neste 
horário (art. 4º da Resolução nº 71/2009, do CNJ). 
Art. 3º. O plantão noturno destina-se a casos excepcionais, sendo exclusivo para a apreciação de pedidos em que se demonstre, 
de forma inequívoca, a necessidade da medida de urgência ser apreciada e cumprida nesse horário (art. 2º, II) e somente 
configura-se: 
I – quando demonstrado que a medida não poderia ter sido requerida ou cumprida durante o expediente normal ou plantão 
diurno; 
II – quando a não apreciação ou não cumprimento da medida durante o plantão noturno implicar em perecimento do direito, risco 
de grave prejuízo ou probabilidade de dano irreparável ou de difícil reparação; 
III – quando a medida, acaso deferida, possa ser imediatamente cumprida. 
Parágrafo único. Ausente qualquer das condições acima enunciadas, a medida não será apreciada durante o plantão noturno, 
podendo o pedido ser repetido no horário de expediente ou no plantão diurno. 
DOS PLANTONISTAS 
Art. 4°. Fica designada a Dra. Gisele Pereira de Assunção Veronezi, juíza de direito, titular da 3ª Vara Criminal da Comarca 
de Araguaína/TO, responsável pelo plantão semanal das Comarcas descritas no Grupo 2, da Resolução nº 46, de 07 de 
dezembro de 2017, pelo período compreendido entre às 18h01 do dia 21/1/2022 às 11h59 do dia 28/1/2022. 
§ 1º. Fica designado o servidor Ulysses Barbosa Lopes Lima, Cedido ao TJTO, lotado(a) na 3ª Vara Criminal da Comarca de 
Araguaína/TO, para responder pelo respectivo plantão, por meio do telefone (63)99971-7727. 
§ 2º. Fica designado o Oficial de Justiça Avaliador Irom Ferreira Araújo Júnior, telefone (63)99284-0265, para responder 
pelo respectivo plantão, atuando nas Comarcas de Araguaína e Wanderlândia. 
§ 3º. Fica designado o Oficial de Justiça Avaliador José Nunes de Sousa, telefone (63)99104-1430, para responder pelo 
respectivo plantão, atuando nas Comarcas de Filadélfia e  de Goiatins. 
Art. 5°. A secretária do Foro da Comarca de Araguaína/TO, fica responsável pela habilitação dos servidores e juízes 
plantonistas, pelo período semanal, nos termos desta Portaria. 
Art. 6°. Caberá ao interessado contatar o servidor plantonista para comunicar o protocolo de petições, assim como adotar 
providências subsequentes, necessárias ao cumprimento de qualquer decisão exarada. 
Art. 7°. Ficam os secretários das Comarcas de Filadélfia, Goiatins e Wanderlândia responsáveis pela publicação da presente 
portaria no átrio de suas respectivas Comarcas. 
Publique-se no átrio do Fórum local. Encaminhe-se, via SEI, a presente portaria aos juízes Diretores do Foros das Comarcas de 
Filadélfia, Goiatins e Wanderlândia, bem como ao egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, objetivando publicação no 
Diário da Justiça. 
Cumpra-se. 
DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos vinte dias do mês de janeiro do ano 
de dois mil e vinte e dois (20/1/2022). 

FABIANO RIBEIRO 
Juiz de direito - Diretor do Foro 

 

ARAGUATINS 
Vara de família e sucessões 

Editais de publicações de sentenças de interdição 
EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO. 
Autos nº 0014928-95.2019.827.2706 Processo Eletrônico - 2ª Publicação 
Ação: Interdição 
Requerente: TEREZINHA FERREIRA DE FRANÇA ALMEIDA 
Interditado: JOÃO BATISTA  ALVES DE ALMEIDA 
Sentença: (...) Diante do exposto e por tudo que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido para declarar o(a) 
requerido(a) JOÃO BATISTA ALVES DE ALMEIDA 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 TEREZINHA FERREIRA DE 
FRANCA ALMEIDA 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 
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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, 21 de 
setembro 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 0003258-57.2019.827.2707 Processo Eletrônico -2ª Publicação 
Ação: Interdição 
Requerente: PEDRIANE MARQUES DE SOUSA 
Interditada: JUDITE MARIA DA CONCEIÇÃO 
Sentença: (...) Diante do exposto e por tudo que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido para declarar o(a) 
requerido(a) JUDITE MARIA DA CONCEIÇÃO 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 PEDRIANE MARQUES DE SOUSA 
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, 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 0006912-18.2020.827.2707  Processo Eletrônico - 1ª Publicação 
Ação: Interdição 
Requerente: JUCINEIDE ALVES MARINHO 
Interditado: ISRAEL MARINHO DOS SANTOS 
Sentença: (...) Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido para submeter o (a) requerido(a) ISRAEL MARINHO DOS 
SANTOS à curatela, restrita tão somente aos atos de natureza patrimonial e negocial, nos termos do artigo 85, "caput" e § 1º, da 
Lei nº 13.146/2015. Por conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 
487, I, do Código de Processo Civil. Nomeio o(a) autor(a) JUCINEIDE ALVES MARINHO, curador(a) definitivo do(a) 
requerido(a), a quem competirá a administração dos negócios e bens do(a) requerido(a), em especial perante o INSS para fins 
de benefício/amparo social e movimentação do respectivo valor perante a instituição financeira em que for depositado o valor 
mensalmente, renovação de senha e demais atos necessários relativos à Previdência Social, e perante órgãos públicos, a fim de 
pleitear tratamento médico ou medicamentos em geral, observado o dever de zelo e conservação de rendas, bens e de direito 
adquiridos, em prol do (a) interditando (a). Lavre-se o competente termo nos autos. 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 destituído (a) 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, 24 de novembro de 2021. Dr. José Carlos Tajra Reis Júnior - Juiz de 
Direito Titular da Vara Cível desta Comarca de Araguatins – TO. 
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AUGUSTINÓPOLIS 
1ª escrivania criminal 

Editais de intimações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
O Doutor ALAN IDE RIBEIRO DA SILVA, Meritíssimo Juiz de Direito da 2ª Escrivania desta Comarca de Augustinópolis, Estado 
do Tocantins, na forma da lei etc. FAZ SABER a todos quanto o presente Edital virem ou dele tiverem conhecimento, que tramita 
neste Juízo e Serventia Criminal os autos da ação penal nº 0002043-13.2014.8.27.2710, figurando como autor o Ministério 
Público do Estado do Tocantins e como acusado ANTONIO MARCOS RODRIGUES DA SILVA, vulgo “Marcos”, brasileiro, 
nascido aos 12/11/1983, filho de Manoel Pereira da Silva e Dalvina Rodrigues dos Santos, atualmente em lugar incerto e não 
sabido, conforme decisão do MM Juiz de Direito lançada no evento 36. Referido acusado encontra-se denunciado nestes autos, 
como incurso nas sanções do art. 217-A c/c art. 69, do Código Penal c/c art. 1°, VI, da Lei 8.072/1990. E como não tenha sido 
possível intimá-lo pessoalmente por estar em lugar incerto e não sabido, conforme retro apontado, pelo presente edital, INTIMO-
O a comparecer perante este Juízo, nas dependências do Fórum local, no dia 03/03/2022 15:00:00, a fim de participar da 
audiência de instrução e julgamento designada nos autos epigrafados e, ao final, ser qualificado e interrogado, conforme 
disciplina a nova sistemática processual. Outrossim, faz saber que este Juízo tem sua sede à Rua Antonio Mauro do 
Nascimento, s/nº, Bairro Bela Vista, Augustinópolis-TO. Dado e passado nesta cidade e Comarca de Augustinópolis, Estado do 
Tocantins. Elaborado por mim, Dhanielli Moita Morais, Servidora de Secretaria, matrícula nº 358323. Augustinópolis-TO aos 
20/01/2022. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
O Doutor ALAN IDE RIBEIRO DA SILVA, Meritíssimo Juiz de Direito da 2ª Escrivania desta Comarca de Augustinópolis, Estado 
do Tocantins, na forma da lei etc. FAZ SABER a todos quanto o presente Edital virem ou dele tiverem conhecimento, que tramita 
neste Juízo e Serventia Criminal os autos da ação penal nº 0002043-13.2014.8.27.2710, figurando como autor o Ministério 
Público do Estado do Tocantins e como acusado WILLAS DA SILVA, brasileiro, união estável, lavrador, nascido aos 28/05/1993, 
natural de Praia Norte – TO, filho de Maria dos Reis da Silva, RG nº 1.064.904 SSP/TO, CPF nº 037.855.551-05, conforme 
certidão do Senhor Oficial de Justiça lançada no evento 68. Referido acusado encontra-se denunciado nestes autos, como 
incurso nas sanções do art. 217-A c/c art. 69, do Código Penal c/c art. 1°, VI, da Lei 8.072/1990. E como não tenha sido possível 
intimá-lo pessoalmente por estar em lugar incerto e não sabido, conforme retro apontado, pelo presente edital, INTIMO-O a 
comparecer perante este Juízo, nas dependências do Fórum local, no dia 03/03/2022 15:00:00, a fim de participar da audiência 
de instrução e julgamento designada nos autos epigrafados e, ao final, ser qualificado e interrogado, conforme disciplina a nova 
sistemática processual. Outrossim, faz saber que este Juízo tem sua sede à Rua Antonio Mauro do Nascimento, s/nº, Bairro Bela 
Vista, Augustinópolis-TO. Dado e Passado nesta cidade e Comarca de Augustinópolis, Estado do Tocantins. Elaborado por mim, 
Dhanielli Moita Morais, Servidora de Secretaria, matrícula nº 358323. Augustinópolis-TO aos 20/01/2022. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
O Doutor ALAN IDE RIBEIRO DA SILVA, Meritíssimo Juiz de Direito da 2ª Escrivania desta Comarca de Augustinópolis, Estado 
do Tocantins, na forma da lei etc. FAZ SABER a todos quanto o presente Edital virem ou dele tiverem conhecimento, que tramita 
neste Juízo e Serventia Criminal os autos da ação penal nº 0002043-13.2014.8.27.2710, figurando como autor o Ministério 
Público do Estado do Tocantins e como acusado JOSEMIR GONÇALVES DE SOUSA, brasileiro, união estável, lavrador, 
nascido aos 15/03/1967, natural de Gonçalves Dias –MA, filho de Pedro Manoel de Sousa e Tereza Gonçalves Sousa, CPF nº 
017.569.501-64, conforme certidão do Senhor Oficial de Justiça lançada no evento 68. Referido acusado encontra-se denunciado 
nestes autos, como incurso nas sanções do art. 217-A c/c art. 69, do Código Penal c/c art. 1°, VI, da Lei 8.072/1990. E como não 
tenha sido possível intimá-lo pessoalmente por estar em lugar incerto e não sabido, conforme retro apontado, pelo presente 
edital, INTIMO-O a comparecer perante este Juízo, nas dependências do Fórum local, no dia 03/03/2022 15:00:00, a fim de 
participar da audiência de instrução e julgamento designada nos autos epigrafados e, ao final, ser qualificado e interrogado, 
conforme disciplina a nova sistemática processual. Outrossim, faz saber que este Juízo tem sua sede à Rua Antonio Mauro do 
Nascimento, s/nº, Bairro Bela Vista, Augustinópolis-TO. Dado e passado nesta cidade e Comarca de Augustinópolis, Estado do 
Tocantins. Elaborado por mim, Dhanielli Moita Morais, Servidora de Secretaria, matrícula nº 358323. Augustinópolis-TO aos 
20/01/2022. 
 

COLINAS 
Vara de família, sucessões, infância e juventude 

Intimações às partes 
BOLETIM EXPEDIENTE INTIMAÇÃO PELO Prazo: 15 (quinze) dias 
Ficam as partes abaixo identificadas, intimadas nos autos abaixo mencionado: (Conforme o Provimento 002/11). Autos n. 
0005674-43.2020.827.2713. Ação: Autorização Judicial. Requerente: I.A.B.B. representado por sua mãe DANIELA ADRIANA. 
Requerido: IZANILDO DA SILVA BARROS, brasileiro, solteiro, caminhoneiro, RG n. 5920910 SSP/PE, CPF n. 033.951.754-99, 
residente à rua Orlando Machado de Oliveira, n. 340 (rua 06), centro, Bernardo Sayão, TO, telefone: 63-99290-5158. 
DESPACHO/DECISÃO: Devidamente intimada para informar quais provas deseja produzir, a parte autora quedou-se inerte. 
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Assim, declaro encerrada a instrução do processo. Intimem-se as partes, autor e requerido, nesta ordem, para que 
apresentem alegações finais, caso queiram. Após, abra-se vista ao Ministério Público. Intime-se o requerido nos moldes do 
artigo 346, do CPC. Intimem-se. Colinas do Tocantins, data certificada no sistema. NELY ALVES DA CRUZ Juíza de Direito em 
substituição Portaria n. 2805, de 19 de novembro de 2021. 
 

CRISTALÂNDIA 
1ª escrivania cível 

Às partes e aos advogados 
INTIMAÇÃO DE SENTENÇA 
AUTOS N°:  0001620-96.2018.8.27.2715 
Chave do proc. 907256893618 
Ação: Execução Fiscal 
Requerente:  MUNICÍPIO DE LAGOA DA CONFUSÃO-TO 
Requerido:  JULIANO CARLOS BRUSTOLONI 
FINALIDADE: INTIMAR o Requerido JULIANO CARLOS BRUSTOLONI, inscrito(a) no CPF/CNPJ 950.584.431-04, residente em lugar 
incerto e não sabido, de todo o conteúdo da Sentença exarada no evento 55, a qual segue descrita “20. ANTE O EXPOSTO, com 
fundamento no artigo 485, VI c/c artigo 12, parágrafos terceiro e sexto, da Lei Complementar nº 807/2018 do município de Lagoa da 
Confusão/TO, JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.21. Do teor desta sentença:21.1 INTIME-SE a parte 
exequente no prazo em dobro de 30 (trinta) dias úteis. Caso não haja regularização processual referente ao ano de 2021, INTIME-SE via 
mandato;21.2 INTIME(M)-SE e a parte executada JULIANO CARLOS BRUSTOLONI no prazo de 15 (quinze) dias, da seguinte forma: a) 
pela via eletrônica (em caso de advogado habilitado); b) por mandato, na hipótese de falta de  advogado constituído; c) em último caso, por 
edital. 22. CUMPRA-SE. 23. Sem custas e honorários.24. Após o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE com as cautelas de sempre.25. 
Cristalândia, data no sistema e-Proc.ESTA SENTENÇA SERVE DE MANDADO. 

 
AUTOS N°:  0002326-79.2018.8.27.2715 
Chave do proc. 746789903018 
Ação: Execução Fiscal 
Requerente: MUNICÍPIO DE LAGOA DA CONFUSÃO-TO 
Requerido: LEANDRO CARLOS PARREIRA AFONSO 
FINALIDADE: INTIMAR o Requerido LEANDRO CARLOS PEREIRA, inscrito(a) no CPF/CNPJ 045.752.141-40, residente em lugar incerto e 
não sabido, de todo o conteúdo da Sentença exarada no evento 49, a qual segue descrita “20. ANTE O EXPOSTO, com fundamento no 
artigo 485, VI c/c artigo 12, parágrafos terceiro e sexto, da Lei Complementar nº 807/2018 do município de Lagoa da Confusão/TO, JULGO 
EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.21. Do teor desta sentença.21.1 INTIME-SE a parte exequente no prazo em 
dobro de 30 (trinta) dias úteis. Caso não haja regularização processual referente ao ano de 2021, INTIME-SE via mandato;21.2 
INTIME(M)-SE e a parte executada LEANDRO CARLOS PARREIRA AFONSO no prazo de 15 (quinze) dias, da seguinte forma: a) pela via 
eletrônica (em caso de advogado habilitado); b) por mandato, na hipótese de falta de  advogado constituído; c) em último caso, por 
edital. 22. CUMPRA-SE. 23. Sem custas e honorários.24. Após o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE com as cautelas de sempre. 25. 
Cristalândia, data no sistema e-Proc.ESTA SENTENÇA SERVE DE MANDADO.  

 
AUTOS N°:  0002373-53.2018.8.27.2715 
Chave do proc. 416989854418 
Ação: Execução Fiscal 
Requerente: MUNICÍPIO DE LAGOA DA CONFUSÃO-TO 
Requerido: SOLANGE LIMA LEANDRO 
FINALIDADE: INTIMAR a Requerida SOLANGE LIMA LEANDRO, inscrito(a) no CPF/CNPJ 857.932.481-53, residente em lugar incerto e 
não sabido, de todo o conteúdo da Sentença exarada no evento 54, a qual segue descrita “20. ANTE O EXPOSTO, com fundamento no 
artigo 485, VI c/c artigo 12, parágrafos terceiro e sexto, da Lei Complementar nº 807/2018 do município de Lagoa da Confusão/TO, JULGO 
EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.21. Do teor desta sentença:21.1 INTIME-SE a parte exequente no prazo em 
dobro de 30 (trinta) dias úteis. Caso não haja regularização processual referente ao ano de 2021, INTIME-SE via mandato;21.2 
INTIME(M)-SE e a parte executada SOLANGE LIMA LEANDRO no prazo de 15 (quinze) dias, da seguinte forma: a) pela via eletrônica 
(em caso de advogado habilitado); b) por mandato, na hipótese de falta de  advogado constituído; c) em último caso, por 
edital. 22. CUMPRA-SE. 23. Sem custas e honorários.24. Após o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE com as cautelas de sempre. 25. 
Cristalândia, data no sistema e-Proc.ESTA SENTENÇA SERVE DE MANDADO. 

 
FILADÉLFIA 

1ª escrivania cível 
Editais de citações com prazo de 20 dias 

EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 20 DIAS  

O doutor Luatom Bezerra Adelino de Lima, Juiz de Direito desta Comarca de Filadélfia, Estado do Tocantins, na forma da Lei, no uso das atribuições que lhe são conferida, etc... FAZ SABER a 

todos quanto o presente Edital de Citação virem, ou dele conhecimento tiverem, que neste juízo tramita os autos de n° 0001303-26.2017.827.2718, Ação de Usucapião, ajuizada pela Sra. Maria 

Lúcia Batista de Lima, em face de Leopoldo Ferreira do Nascimento e Outros, sendo o mesmo para fins de CITAÇÃO dos eventuais interessados via edital com prazo de 20 (vinte) dias utéis 

para, oferecer respostas escritas 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 
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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). E para que chegue ao conhecimento dos interessados e ninguém possa alegar ignorância, expediu-se o presente 

edital que será publicado e afixado no placar do Fórum. Dado e passado nesta cidade e Comarca de Filadélfia, Estado do Tocantins, aos vinte dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e 

dois. (20.01.2022). Eu, Técnica Judiciária, Ronise Freitas Miranda Viana, o digitei e conferi. Luatom Bezerra Adelino de lima - Juiz de Direito. 
 

GUARAÍ 
1ª vara cível 

Editais de intimações com prazo de 15 dias 
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 14 de março de 2022, 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 14 de março de 2022, com encerramento às 16h00, pela melhor oferta, exceto pelo preço vil (inferior a 50% do 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. 5000007-41.1995.8.27.2721 – Execução de Título Extrajudicial, em que é Requerente SEBASTIANA LOPES DE 
BRITO (CPF: 388.399.891-53); CARMELINA DE OLIVEIRA SILVA; EDILSON CHAVES PARENTE (CPF: 348.358.651- 20); 
EUCLIDES PEREIRA DA COSTA (CPF: 233.640.501-68); FRANCIMAR GOMES AMORIM (CPF: 191.483.481-04); JOÃO 
CANDIDO DA SILVA (CPF: 231.191.871-00); MANOEL ARAUJO SILVA (CPF: 071.784.761-68); MARCIA NOLETO PERNA 
(CPF: 233.469.061-91); RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA (CPF: 050.207.941-04); RAQUEL OLINA DA CRUZ (CPF: 
084.017.801-87); ANTONIO JOSÉ DA SILVA (CPF: 617.612.141-87); DOMINGOS CARREIRO MARTINS (CPF: 643.255.981-
20); FLAVIO EDUARDO CARDOSO ROCHA (CPF: 394.752.981-34); IRACEMA FONSECA DAS DORES (CPF: 126.253.881-
53); JOSÉ PEREIRA DA SILVA; MARIO GOMES DE ALMEIDA (CPF: 264.301.261-53) e Requerido MARINES PRAXEDES DOS 
SANTOS (CPF: 485.772.001-91) 
BEM(NS): Uma área de terreno nesta cidade, situado na Avenida Bernardo Sayão e Avenida Goiás, com área de 1.527,80m², 
constituída por parte do Lote 08 e integrante do lote nº. 02 da Quadra 16, sendo assim descriminados: Lote nº. 08 – Com área de 
463,20 (área anterior 689,80, foi vendido 226,60m²). Lote nº. 02 – Com área de 1.064,60m², sendo 20,50 metros ao Oeste, 
Limitando com Av. Goiás, 24,00 metros ao Leste limitando com os lotes nº. 08 e 09, 47,50 metros ao Sul, limitando com os lote 
01 e 11, e ao Norte uma extensão inicial de 6,00 metros limitando com Alberto Pereira da Cruz, no mesmo lote 02, e 
posteriormente numa extensão de 44,10 metros, limitando ainda com terras do dito Sr. E com terras dos lote nº. 3, 4, 5, da 
mesma quadra. Benfeitorias: Sobre o Lote 08, encontram-se edificadas salas comerciais (Mec Sorveteria e Bacanas Bar) de 
frente para Avenida Bernardo Sayão; e sobre o Lote 02, contém edificado salões comerciais (galerias), com residência no andar 
superior (inacessível), imóvel este que se encontra atualmente em péssimo estado de conservação, de frente para Avenida 
Goiás. Imóvel matriculado sob o nº 1.458, do Cartório de Registro de Imóveis de Guaraí/TO.  
(RE)AVALIAÇÃO: R$ 680.000,00 (seiscentos e oitenta mil reais), em 17 de setembro de 2020. **Avaliação sujeita a atualização 
até a data da alienação por índice oficial de apuração da correção.  
DEPOSITÁRIO: SOCORRO DOS SANTOS ARAÚJO.  
ÔNUS: Consta Hipoteca em favor do Banco Amazônia S/A; Arresto em favor de Marcel de Carvalho Lopes; Penhora nos autos 
nº 1.580/98, em favor de Bonifácio Pereira Evangelista e José Pereira Evangelista Filho, em trâmite na Comarca de Guaraí/TO; 
Arresto em favor de Gesival Lopes da Silva e Outros, em trâmite na Comarca de Guaraí/TO; Penhora nos autos de Ação de 
Execução de Título Extrajudicial nº 5000010-88.1998.827.2721, em favor de Donizete da Rocha Coelho, em trâmite na 1ª Vara 
Cível da Comarca de Guaraí/TO (BAIXADO). Outros eventuais constantes na matrícula imobiliária. Outros eventuais constantes 
na matrícula imobiliária. 
VALOR DO DÉBITO DA EXECUÇÃO: R$ 2.253.984,56 (dois milhões, duzentos e cinquenta e três mil, novecentos e oitenta e 
quatro reais e cinquenta e seis centavos), em dezembro 2021 
LEILOEIRO: DANYLLO DE OLIVEIRA MAIA, JUCETINS nº. 2016.05.0017.  
COMISSÃO DO LEILOEIRO: Em caso de arrematação será devida a comissão de 5% (cinco por cento) sobre o valor do lanço 
vencedor, a ser pago pelo arrematante; Caso reste suspenso o leilão em decorrência de pagamento ou parcelamento, 
responderá o executado pelas despesas do Leiloeiro, que arbitro em 2,5% do valor da avaliação. Em caso de Adjudicação a 
comissão corresponderá a 1% do valor da avaliação, a ser paga pelo Adjudicante; Remissão e ou acordo, a comissão será de 
1% do valor da avaliação a ser paga pelo Executado; **Se não houver expediente forense nas datas designadas, o lei lão 
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 subrogados no preço ofertado pelo 
licitante, nos termos do artigo 130 do CTN; para os bens imóveis a expedição da carta de arrematação ficará condicionada à 
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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, 
conforme art. 895 do CPC, sendo que o arrematante deverá pagar 25% (vinte e cinco por cento) do valor do lance à vista e o 
restante parcelado em até 30 (trinta) meses, sendo as prestações mensais e sucessivas, no valor mínimo de R$ 500,00 cada. O 
valor de cada parcela, por ocasião do pagamento, será acrescido de juros equivalentes à taxa SELIC garantido por restrição 
sobre o próprio bem. OBS: A disputa para lances a prazo será encerrada bastando um lance à vista igual ou superior ao último 
lance ofertado, de modo que a disputa permanecerá aberta apenas entre os lances à vista. 
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 do primeiro dia útil subsequente à publicação deste edital, devendo, para 
tanto, os interessados, efetuarem cadastramento prévio, no prazo de até 24 horas 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 24 (vinte e quatro) horas 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 2º 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: Ficam desde logo intimados o(s) executado(s) MARINES PRAXEDES DOS SANTOS, e seu cônjuge se casada 
for, 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 Guaraí, Estado do Tocantins. Guaraí (TO), 
20 de janeiro de 2022.  FABIO COSTA GONZAGA  - Juiz de Direito. 
 

Editais de citações com prazo de 30 dias 
 
EDITAL DE CITAÇÃO Prazo: 30 (trinta) dias. 
                                                                       JUSTIÇA GRATUÍTA 
O Juiz de Direito FÁBIO COSTA GONZAGA da 1ª Vara Cível da Comarca de Guaraí, Estado do Tocantins, na forma da Lei, etc., 
FAZ SABER a todos quantos o presente Edital virem ou conhecimento dele tiverem que por este Juízo 1ª Vara Cível, tramitam os 
autos da Ação abaixo: 
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REFERÊNCIA  
Processo n° 0001588-15.2014.8.27.2721 - Chave Processo: 903317868414.  
Procedimento Comum Cível (AÇÃO DE ANULAÇÃO DE CONTRATO DE ADESÃO c/c RESSARCIMENTO DE QUANTIAS 
PAGAS SOB PROMESSA DE RECEBIMENTOS DE BONIFICAÇÕES c/c INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS, 
POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER PACTUADO EM CONTRATO UNILATERAL de adesão OFERECIDO 
PELA REQUERIDA) 
Requerente: EVANY PEREIRA DA SILVA 
Requerido: MULTICLICR BRASIL PUBLICIDADE LTDA-ME (Nome Fantasia: MULTICLICR BRASIL PUBLICIDADE LTDA) -
 CNPJ: 10.248.759/0001-41 
FINALIDADE: 
CITAÇÃO da empresa requerida MULTICLICR BRASIL PUBLICIDADE LTDA-ME (Nome Fantasia: MULTICLICR BRASIL 
PUBLICIDADE LTDA) - CNPJ: 10.248.759/0001-41, para querendo, contestarem o pedido, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 
pena de revelia. 
DESPACHO do Evento 91: "DEFIRO o pedido de citação editalícia, ADVERTINDO a parte autora que caso comprovado que 
alegou dolosamente a ocorrência das circunstâncias autorizadoras da citação por edital, incorrerá em multa de 05 (cinco) vezes o 
salário mínimo, revertida em benefício do citando (CPC, art. 258). EXPEÇA-SE edital, com prazo de 30 (trinta) dias úteis, 
observando o disposto no art. 257, do CPC. Em caso de não comparecimento da parte, NOMEIO como curador especial para 
defender os interesses do(s) executado(s) citado(s) por edital, a Defensoria Pública do Estado do Tocantins, nos termos do art. 
72, II do CPC. INTIME-SE. CUMPRA-SE. Guaraí/TO., data certificada digitalmente. MANUEL DE FARIA REIS NETO, Juiz de 
Direito" 
ENCERRAMENTO: Para que ninguém possa alegar ignorância expediu-se o presente que será devidamente publicado no Diário 
da Justiça e afixado no placar do Fórum Local. Lavrado aos 20 de janeiro de 2022 no Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de 
Guaraí, Estado do Tocantins, com endereço na Av. Paraná esquina com Rua 8, s/n, Centro, Guaraí - TO, CEP 77700-000. Eu, 
Beliza da Cruz Campos, Técnico Judiciário, digitei. FÁBIO COSTA GONZAGA - Juiz de Direito. 
 

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

EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 DIAS 
O Excelentíssimo Senhor Doutor Fábio Costa Gonzaga, Juiz de Direito Titular da Vara Criminal da Comarca de Guaraí, Estado 
do Tocantins, na forma da lei, etc... FAZ SABER, a todos os que o presente Edital com prazo de 15 (quinze) dias virem ou dele 
tiverem conhecimento, que neste Juízo corre em seus trâmites legais, um processo crime que a Justiça Pública desta Comarca, 
como Autora, move contra o (a) Acusado (a) abaixo qualificado, estando atualmente em local incerto e não sabido, E, como este 
se encontra em lugar incerto e não sabido, fica CITADO PELO PRESENTE, nos termos da r. Denúncia nela constante, para que, 
no prazo de 10 (dez) dias, ofereça por escrito resposta à acusação materializada na inicial, conforme disposto no art. 396-A, do 
Código de Processo Penal. AÇÃO PENAL N.° 0000066-69.2022.8.27.2721. Incidência Penal: art. 155,§ 4º inciso, I, do Código 
Penal. Autor da denúncia: O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS. Denunciado: GILVAN GOMES MACHADO, 
brasileiro, união estável, nascido aos 20/08/1992, filho de MARLUCE GOMES DA LUZ e de ANTONIO OLIVEIRA DE ARAÚJO 
MACHADO, inscrito no  CPF 053.192.681-81, estando atualmente em local incerto e não sabido. Dado e passado nesta cidade e 
Comarca de Guaraí, Estado do Tocantins, aos 20/01/2022. Eu, Aurenivea Souza Oliveira, digitei e subscrevi, certificando a 
assinatura abaixo do Magistrado que mandou expedir o presente.  
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 DIAS. 
O Excelentíssimo Senhor Doutor Fábio Costa Gonzaga, Juiz de Direito Titular da Vara Criminal da Comarca de Guaraí, Estado 
do Tocantins, na forma da lei, etc...FAZ SABER, a todos os que o presente Edital com prazo de 15 (quinze) dias virem ou dele 
tiverem conhecimento, que neste Juízo corre em seus trâmites legais, um processo crime que a Justiça Pública desta Comarca, 
como Autora, move contra o (a) Acusado (a) abaixo qualificado, estando atualmente em local incerto e não sabido, E, como este 
se encontra em lugar incerto e não sabido, fica CITADO PELO PRESENTE, nos termos da r. Denúncia nela constante, para que, 
no prazo de 10 (dez) dias, ofereça por escrito resposta à acusação materializada na inicial, conforme disposto no art. 396-A, do 
Código de Processo Penal. AÇÃO PENAL N.° 0005056-74.2020.8.27.2721. Incidência Penal: Art. o artigo 180, § 1º do CPB, 
na forma do artigo 69 também do CPB com relação ao primeiro e artigos 180, § 1º e artigo 304 do Código Penal, na forma do 
artigo 69 também do CPB, com relação ao segundo acusado. Autor da denúncia: O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO 
TOCANTINS. Denunciado: I- MARCOS MIRANDA CAMPOS, brasileiro, natural de Colinas/TO, nascido aos 29/09/1986, filho de 
Maria de Lourdes Pereira  e de Edison Oliveira Camposs, inscrito no CPF sob n.° 009.352.341-60 e, II- ROGERIO MOURA 
MACEDO, brasileiro, nascido aos 29/10/1975, natural de Goiânia/GO, filho de Terezinha Moura Macedo e  de Inacio Suriano de 
Macedo, inscrito no CPF sob n.° 83527338187, ambos estando atualmente em local incerto e não sabido. Dado e passado nesta 
cidade e Comarca de Guaraí, Estado do Tocantins, aos 21/01/2022. Eu, Aurenivea Souza Oliveira, digitei e subscrevi, 
certificando a assinatura abaixo do Magistrado que mandou expedir o presente.  
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 DIAS 
O Excelentíssimo Senhor Doutor Fábio Costa Gonzaga, Juiz de Direito Titular da Vara Criminal da Comarca de Guaraí, Estado 
do Tocantins, na forma da lei, etc...FAZ SABER, a todos os que o presente Edital com prazo de 15 (quinze) dias virem ou dele 
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tiverem conhecimento, que neste Juízo corre em seus trâmites legais, um processo crime que a Justiça Pública desta Comarca, 
como Autora, move contra o (a) Acusado (a) abaixo qualificado, estando atualmente em local incerto e não sabido, E, como este 
se encontra em lugar incerto e não sabido, fica CITADO PELO PRESENTE, nos termos da r. Denúncia nela constante, para que, 
no prazo de 10 (dez) dias, ofereça por escrito resposta à acusação materializada na inicial, conforme disposto no art. 396-A, do 
Código de Processo Penal. AÇÃO PENAL N.° 0002756-08.2021.8.27.2721. Incidência Penal: Art. artigos 217- A c/c art. 226, 
Inc. II do Código Penal na forma do art. 71 também do Código Penal. Autor da denúncia: O MINISTÉRIO PÚBLICO DO 
ESTADO DO TOCANTINS. Denunciado: JOSÉ HAMILTON ROSÁRIO DE SOUSA, brasileiro, união estável, nascido aos 
23/05/1985, natural de Miracema/TO, filho de DOMINGAS ROSARIO DE SOUSA, inscrito no sob n.° CPF 05989687176, estando 
atualmente em local incerto e não sabido. Dado e passado nesta cidade e Comarca de Guaraí, Estado do Tocantins, aos 
21/01/2022. Eu, Aurenivea Souza Oliveira, digitei e subscrevi, certificando a assinatura abaixo do Magistrado que mandou 
expedir o presente.  
 

2ª vara cível; família e sucessões infância e juventude 

Intimações às partes 
Fica o executado abaixo identificado, intimado dos atos processuais a seguir relacionados. 
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE OBRIGAÇÃO DE PRESTAR ALIMENTOS Nº 0004948-16.2018.8.27.2721/TO 
Exequente: D.J.M.R. 
Executado: DIEGO RODRIGUES DE FARIAS, brasileiro, casado, representante comercial, RG n. 859.545 SSP/TO, CPF n. 
025.712.311-38. 
SENTENÇA: “(...) DISPOSITIVO Posto isso e tudo mais que dos autos consta, defiro os benefícios da assistência judiciária às 
partes, e em face da satisfação da obrigação por parte do devedor EXTINGO o presente feito, consoante o art. 924, inciso II, do 
Código de Processo Civil. Custas na forma da lei. Entretanto, em face das partes serem beneficiárias da justiça gratuita, fica 
suspenso o pagamento das custas, até eventual mudança na sua situação econômica. Se dentro do prazo de 5 (cinco) anos, a 
contar desta sentença, os assistidos não puderem satisfazer o aludido pagamento, a obrigação ficará prescrita (art. 98, § 3° do 
CPC-2015). P.R.I.C. Após, o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas necessárias. Guaraí-TO, data pelo 
sistema. documento eletrônico assinado por MARCELO ELISEU ROSTIROLLA, Juiz de Direito. Em 10/12/2021. 
 

GURUPI 
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  0012913-71.2020.8.27.2722, de Ação de Cumprimento de sentença 
requerida por RIBAS, MIRANDA E ADVOGADOS ASSOCIADOS em face de LÍRIO GAERTNER e LEILA COLNAGHI, e por 
este meio INTIMA o(s) executado(s) Lírio Gaertner, inscrito no CPF sob o nº 090.558.350-72 e Leila Colnachi, inscrita no CPF 
sob o nº 283.703.680-34, atualmente em lugar incerto ou não sabido, para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o 
pagamento no valor de R$ 115.612,71 (cento e quinze mil seiscentos e doze reais e setenta e um 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 106406507920, 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 08 de novembro de 2021. Eu ____, Nilton de Sousa Figueira, Técnico Judiciário de 1ª Instância, digitei e 
subscrevo. 
 

MIRANORTE 
1ª escrivania criminal 

Editais de citações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 DIAS 
AUTOS DE AÇÃO PENAL Nº: 0003350-41.2020..8.27.2726 
REU: MAURINHO MARCELINO COSTA 
VÍTIMA: JOÃO WILMAR DA SILVA ABREU/OUTROS 
FINALIDADE: CITAR o réu: MAURINHO MARCELINO COSTA, brasileiro, qualificado nos autos, filho de Maria da Abadia de 
Jesus,  atualmente em lugar incerto e não sabido. Como incurso (s) nas sanções do (s) artigo 171 § 2º, inciso VI na forma do 
artigo 69, caput, (por 11 vezes), ambos do CP.Fica (m) citado (s) dos termos da denúncia, para que no prazo de 10 dias, produza 
sua defesa preliminar, caso queira, arrole testemunhas, cientificando-o que em caso de inércia ou decurso do prazo sem 
manifestação ser-lhe-á nomeado defensor público para o fazer também no prazo de 10 dias, tudo em conformidade com a Lei 
11.719/08, referente a Ação Penal acima referida, movida pela Justiça Pública em seu desfavor. Para conhecimento de todos é 
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passado o presente edital. Dado e passado nesta cidade e Comarca de Miranorte, Estado do Tocantins, aos 21  dias do mês de 
janeiro do ano de dois mil e vinte e dois. Eu, Escrivã Criminal, lavrei o presente. MARCO ANTONIO SILVA CASTRO, Juiz de 
Direito em substituição automática. 
 

PALMAS 
1ª 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 00297309220208272729 
Juizo da 1ª Vara Criminal de Palmas 
AÇÃO PENAL - Procedimento Ordinário 
Acusada: MICHAEL DOUGLAS COSTA SANTOS 
FINALIDADE: O juiz de Direito CLEDSON JOSE DIAS NUNES, do Juizo da 1ª Vara Criminal de Palmas , no uso das suas 
atribuições legais, etc. FAZ SABER a todos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, por esse meio, 
INTIMA o acusado(a) MICHAEL DOUGLAS COSTA SANTOS, brasileiro, solteiro, autônomo, nascido em 27 de março de 1997, 
filho de Josineide de Oliveira Costa e José Maria Rodrigues Santos, portador do CPF 058.264.661-89?, 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 0029730-92.2020.8.27.2729, cujo resumo/teor segue transcrito: "O Ministério Público propôs a presente ação penal 
em desfavor de MICHAEL DOUGLAS COSTA SANTOS como incurso nas sanções do art. 157, caput, do Código Penal. De 
acordo com a denúncia, “no dia 07 de maio de 2020, volta das 22 horas, na rua R-9, 1ª etapa, Setor Taquaralto (próximo ao 
Resolve Palmas), nesta capital, o denunciado MICHAEL DOUGLAS COSTA SANTOS, mediante simulação de arma de fogo, 
subtraiu, para si, 01 (um) aparelho de celular, marca Aplle, modelo Iphone 7- A1778, cor rosa, número série F18SL0J6HG7J, 
avaliado em R$ 3.199,00 (três mil, cento e noventa e nove reais) de propriedade da vítima Ludimila Gomes Guedes. Segundo se 
apurou, na data dos fatos a vítima caminhava nas proximidades do Resolve Palmas do Setor Taquaralto, quando foi 
surpreendida pelo denunciado que chegou conduzindo uma bicicleta de cor branca, e simulando esta armado, anunciou o 
assalto, exigindo a entrega de celular e dinheiro. A vítima de imediato o entregou o celular para o denunciado, que em seguida 
evadiu do local. Após o assalto, a vítima foi até a Delegacia e registrou Boletim de Ocorrência. Já no dia seguinte, a vítima 
retornou a Delegacia para ajudar nas investigações e ao conversar com policiais civis, estes mostraram uma fotografia do 
suspeito, tendo a vítima reconhecido, sem sombra de dúvida, o denunciado como o autor do roubo. Por coincidência, enquanto a 
vítima era ouvida pela Autoridade Policial, seu aparelho celular foi entregue na recepção da Delegacia por um policial militar, que 
esclareceu ter recibo o mesmo de um cidadão, o qual o encontrou na rua debaixo de um papelão. O denunciado foi interrogado e 
confessou a autoria delitiva.". Após a instrução regular do processo, o Ministério Público apresentou suas alegações finais orais 
postulando a absolvição do acusado, pedido este ratificado pela defesa técnica do acusado. Eis o breve relato. Decido. 
Presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, tanto que sequer foram arguidas questões preliminares ou 
prejudiciais, passo ao exame do mérito da demanda. Da análise dos autos, verifico que o próprio Ministério Público, titular da 
opinio delicti, requereu a absolvição do réu, por entender que não existe prova suficiente para a condenação, pleito ratificado 
pela defesa. Sendo assim, e considerando o sistema acusatório vigente, outra medida não há a não ser absolver o acusado - 
salvo se houver provas irrefutáveis em sentido contrário, o que não é o caso dos autos - atendendo, pois, ao requerimento 
ministerial. Não bastasse, impende reconhecer que inexistem provas conclusivas quanto à autoria delitiva, mas apenas 
indiciárias, o que, como cediço, não é suficiente para sustentar a prolação de decreto condenatório. Com efeito, a denúncia se 
baseou nos indícios suficientes de autoria, baseados nos depoimentos colhidos na fase extrajudicial. Todavia, os indícios não 
foram confirmados pelos demais elementos de convicção, isto porque, na fase de instrução, não houve oitiva da vítima e a 
testemunha inquirida não soube esclarecer os fatos, apenas relatando o encontro da res furtiva, mas nada mencionando sobre o 
autor do furto. A propósito, é sabido que, em matéria criminal, o réu se beneficia da fragilidade probatória, vigorando desta forma 
o princípio do in dubio pro reo, princípio este que se conecta ao princípio da presunção da inocência (artigo 5º, inciso LVII, da 
Constituição da República), constituindo autêntica consequência em relação ao fato de que todos os seres humanos nascem 
livres e em estado de inocência. Destarte, não havendo prova precisa quanto à autoria do delito, a absolvição é medida que se 
impõe. Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão punitiva contida na denúncia para ABSOLVER o réu MICHAEL 
DOUGLAS COSTA SANTOS da prática do crime previsto no artigo 157, caput, do Código Penal, com fulcro no art. 386, inciso 
VII, do CPP. Sem custas. Publicada em audiência. Presentes intimados. Transitada em julgado, arquivem-se, com as devidas 
baixas. 27/10/2021, Palmas - TO. CLEDSON JOSE DIAS NUNES - Juiz de Direito." Palmas, aos 20/01/2022. Eu, HEITTOR 
VIEIRA NASCIMENTO, 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 00450014420208272729 
Juizo da 1ª Vara Criminal de Palmas 
AÇÃO PENAL - Procedimento Ordinário 
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Acusada: GESSICA GONÇALVES MIRANDA ROCHA 
FINALIDADE: O juiz de Direito CLEDSON JOSE DIAS NUNES, do Juizo da 1ª Vara Criminal de Palmas , no uso das suas 
atribuições legais, etc. FAZ SABER a todos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, por esse meio, 
INTIMA o acusado(a) GESSICA GONÇALVES MIRANDA ROCHA , brasileira, união estável, nascida aos 07/12/1999, em 
Palmas/TO, inscrita no CPF nº. 058.247.761-13, filho de Ivone Gonçalves da Silva e Genivaldo Miranda Rocha, 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 0045001-44.2020.8.27.2729, cujo resumo/teor segue transcrito: "1 - Relatório O Ministério Público propôs a presente 
ação penal em desfavor de GÉSSICA GONÇALVES MIRANDA ROCHA e KATIÁ DE SOUSA DE CASTRO, imputando-lhes a 
prática da conduta tipificada no artigo art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal. Na denúncia o parquet sustenta, em síntese, que: 
“no dia 12 de março de 2020, por volta da meia noite, no ponto de ônibus situado na Av. Joaquim Teotônio Segurado, nº. 331, 
nesta Capital, os denunciados GÉSSICA GONÇALVES MIRANDA ROCHA e KATIÁ DE SOUSA DE CASTRO, em concurso de 
pessoas, previamente ajustados, mediante violência e grave ameaça exercida com simulação de arma de fogo, subtraíram, para 
si, 01 (um) aparelho de celular da marca Samsung, modelo A20, cor preto, número da linha (63) 99255-2275; e o valor de R$ 
202,00 (duzentos e dois reais), ambos de propriedade da vítima Letícia dos Santos. Prossegue dizendo que "Segundo apurou-
se, na data e local dos fatos, a vítima e seus colegas de trabalhos, Lucélia e Airton, estavam no ponto de ônibus, próximo ao seu 
local de trabalho, no Palmas Shopping, quando foram surpreendidos por um casal de assaltantes, ora denunciados, que se 
aproximaram e, de forma ríspida, exigiram o valor de R$ 100,00 (cem reais), tendo as vítimas respondido que não possuíam tal 
montante. No entanto, com a recusa, o denunciado Katiá quebrou uma garrafa e partiu para cima da vítima Airton, o qual se 
defendeu derrubando-o no chão. Enquanto isso, a denunciada Géssica foi de encontro a vítima Letícia, derrubou-a no chão e 
subtraiu da mesma o celular que estava na cintura e valores em espécie. A vítima Airton só largou o denunciado Katiá, quando 
este gritou para a denunciada Géssica dizendo "amor pega a faca", ocasião em que Airton foi em direção a vítima Letícia que 
gritava "meu ceular, ela levou meu celular". Nesse momento, os denunciados fugiram correndo em direções contrárias, instante 
em que Airton ligou para a Polícia e no mesmo instante se pôs a procurá-los do outro lado da Avenida, tendo o apoio de um 
cidadão chamado Alexandre. E, com a chegada da Polícia Militar, localizaram os denunciados nas proximidades, os quais 
tentaram evadir, mas foram detidos em flagrante. O celular e dinheiro da vítima Letícia não foram localizados.A denúncia foi 
recebida em 27 de março de 2020 (evento 4). Os réus foram citados pessoalmente (eventos 14 e 40) e apresentaram resposta à 
acusação por intermédio da Defensoria Pública (eventos 18 e 47). Durante a instrução processual foram inquiridas a vítima e as 
testemunhas arroladas, como também foi colhido o interrogatório do réu Katiá de Sousa de Castro. A ré Gessica Gonçalves 
Miranda Rocha, mesmo devidamente intimada para o ato, não se fez presente para o seu interrogatório (evento 90). Na 
sequência (evento 117), a Defensoria Pública requereu a suspensão do processo, sob o argumento de que, em razão da atual 
situação de pandemia da covid-19, não logrou êxito em contatar a ré Géssica Gonçalves Miranda Rocha. No evento 119 o 
magistrado que conduzia o feito indeferiu o pedido de suspensão do processo e determinou o desmembramento do feito em 
relação à acusada Gessica, formando-se os presentes autos. No mesmo ato houve determinação de intimação ao Ministério 
Público para manifestar-se a respeito de eventual revogação da prisão domiciliar concedida à ré, uma vez que houve o seu 
descumprimento, como também foi determinada a intimação das partes para apresentarem suas alegações finais no prazo legal. 
Posteriormente, no evento 125, o Ministério Público se manifestou pela revogação da prisão domiciliar e a decretação da prisão 
preventiva da ré Géssica Miranda Rocha, pleito que restou deferido no evento 128. Em seguida, foi decretada a revelia da 
acusada, uma vez que, mesmo intimada para a audiência de instrução e julgamento, não compareceu ao ato e não foi 
encontrada posteriormente em seus endereços informados nos autos. (evento 147) Em sede de alegações finais, o Ministério 
Público requereu a condenação da ré Géssica Gonçalves Miranda Rocha nos termos da denúncia (evento 159). Por sua vez, a 
defesa requereu a absolvição da ré, argumentando que o fato não constitui infração penal, com fulcro no artigo 386, inciso III, do 
Código de Processo Penal (evento 170). Eis o breve relato. Decido. 2. Fundamentação Presentes os pressupostos processuais e 
as condições da ação, tanto que sequer foram arguidas questões preliminares ou prejudiciais, passo ao exame do mérito da 
demanda. Da análise detida dos autos, verifico que a materialidade é inconteste e está estampada no auto de prisão em 
flagrante (evento 01 - P FLAGRANTE1) e laudo de exame de corpo de delito nº. 02.0680.03.2020 da vítima Letícia dos Santos 
(evento 29 - LAU1), conforme consta nos autos do Inquérito Policial em apenso nº 00120681820208272729. A propósito, 
comungo do entendimento consolidado na jurisprudência no sentido de que a comprovação da materialidade do roubo prescinde 
da apreensão da res furtiva. A título de exemplo, confira-se: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO E RESISTÊNCIA (ART. 157, § 2º, 
INCISO I, E ART. 329, CAPUT, NA FORMA DO ART. 69, CAPUT, TODOS DO CÓDIGO PENAL) - PRETENSÃO 
ABSOLUTÓRIA COM FUNDAMENTO NO ART. 386, INCISOS II, V OU VII DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - 
IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS NOS AUTOS - DESNECESSIDADE DE APREENSÃO 
DA RES FURTIVA PARA DEMONSTRAR A MATERIALIDADE DA INFRAÇÃO PENAL - DECLARAÇÕES DA VÍTIMA NA 
DELEGACIA DE POLÍCIA EM CONSONÂNCIA COM O TESTEMUNHO JUDICIAL DO POLICIAL MILITAR RESPONSÁVEL 
PELA PRISÃO EM FLAGRANTE DO RÉU - MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO – (...) - RECURSO CONHECIDO E 
DESPROVIDO. (TJPR - 3ª C.Criminal - 0011750-60.2017.8.16.0170 - Toledo - Rel.: Juíza Ângela Regina Ramina de Lucca - J. 
31.08.2020). Grifou-se. EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES - MATÉRIA 
PRELIMINAR - RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO EM DESCONFORMIDADE COM O ARTIGO 226 DO CPP - 
IRRELEVÂNCIA - MERA RECOMENDAÇÃO – (...) MÉRITO - ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS - 
IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - PALAVRAS SEGURAS E FIRMES DA VÍTIMA E 
POLICIAIS - CREDIBILIDADE - NEGATIVA DE AUTORIA QUE ESTÁ ISOLADA NOS AUTOS - AUSÊNCIA DE APREENSÃO 
DA RES FURTIVA EM PODER DO AGENTE - IRRELEVÂNCIA - MATERIALIDADE COMPROVADA POR OUTROS MEIOS DE 
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PROVA - CONDENAÇÃO MANTIDA – (...) - PLEITO PARA RECORRER EM LIBERDADE - NEGATIVA - DECISÃO 
FUNDAMENTADA NOS REQUISITOS DO ART. 312, CPP - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO - 
PRELIMINARES REJEITADAS E RECURSOS DESPROVIDOS. – (...) - Se as provas produzidas formam um conjunto probatório 
harmônico e desfavorável aos acusados, autorizan do um juízo de certeza para o decreto condenatório, não há como acolher o 
pedido de absolvição - A não apreensão da res furtiva na posse dos agentes não obsta a condenação pelo crime de roubo se 
existem nos autos provas suficientes para a comprovação da materialidade e autorias do crime - Há que dar elevado crédito aos 
depoimentos da vítima, já que em crimes deste jaez, cometidos quase sempre às ocultas, mostra-se difícil a obtenção de prova 
sobre a autoria delitiva. O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais, especialmente quando prestado em juízo, 
sob a garantia do contraditório, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de 
emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal – (...) . (TJ-MG - APR: 10521190012810001 
MG, Relator: Doorgal Borges de Andrada, Data de Julgamento: 13/11/2019, Data de Publicação: 20/11/2019). Grifou-se. No caso 
em tela, a prova oral produzida tanto na fase extrajudicial quanto em juízo (evento 90) não deixa margem para dúvidas a respeito 
da subtração de um aparelho celular e dinheiro em espécie, bens estes pertencentes à vítima Letícia dos Santos. Com relação à 
autoria, embora a ré não tenha comparecido em juízo para prestar esclarecimentos e tenha sido decretada a sua revelia, a prova 
testemunhal colhida em juízo é apta a confirmar os termos da denúncia. Com efeito, ao ser inquirida em juízo, a vítima ratificou 
os fatos narrados na denúncia, relatando que estava na companhia de Airton e Lucélia esperando o ônibus quando os réus a 
abordaram. Relatou, ainda, que a ré Gessica a derrubou no chão e subtraiu seu celular, em cuja capinha de proteção continha o 
valor de R$ 200,00 (duzentos reais), enquanto o réu Katiá, em posse de uma garrafa de vidro, lesionou seu colega Airton. 
Relatou, por fim, que o réu Katiá ainda ameaçou a declarante dizendo “ainda vou te comer” e que, se saíssem, iam “furar” as 
vítimas com uma faca e, após, saíram correndo. As declarações da vítima Letícia foram ratificadas pela vítima Airton, tendo 
ambos reconhecido, sem nenhuma dúvida, a acusada como uma das autoras do roubo (evento 90). Portanto, imperioso 
reconhecer que a acusada deve ser condenada, haja vista que há prova suficiente de que praticou o roubo narrado na denúncia, 
inclusive com violência contra pessoa, não assistindo, pois, razão à defesa técnica no seu pedido de absolvição pelo fato não 
constituir infração penal. Além disso, há de ser reconhecida a majorante do concurso de agentes (art. 157, § 2º, II, CP), uma vez 
que a prova oral colhida, como destacado em linhas volvidas, é extreme de dúvidas quanto à participação do corréu Katiá de 
Sousa de Castro na prática do crime. A propósito, calha colacionar precedente do TJTO ao analisar caso semelhante ao versado 
nos presentes autos: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE 
AGENTES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DAS VÍTIMAS E DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. 1. A 
conjugação de elementos de prova como declarações das vítimas e dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante 
é suficiente para amparar édito condenatório. (...) CONCURSO DE PESSOAS. PROVAS DOS AUTOS QUE INDICAM 
CONDUTA EM UNIDADE DE DESÍGNIOS. (...) 4. O roubo onde um dos personagens aborda as vítimas enquanto o outro adere, 
espontaneamente, à ação delituosa demonstra uma nítida divisão de tarefas caracterizado como coautoria. (...) APELO 
CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (AP 0021711- 78.2016.827.0000, Rel. Desa. ETELVINA MARIA SAMPAIO 
FELIPE, 5ª Turma da 2ª Câmara Criminal, julgado em 20/06/2017). Por derradeiro, imperioso reconhecer que não há causas que 
possam excluir a antijuridicidade e culpabilidade da conduta da ré. 3. Dispositivo Diante do exposto, julgo procedente o pedido 
estampado na denúncia para condenar a acusada GÉSSICA GONÇALVES MIRANDA ROCHA nas sanções do artigo 157, §2º, 
inciso II, do Código Penal. Passo à dosimetria da pena nos termos do artigo 68 do Código Penal. 3.1 Fixação da pena-base Com 
relação às circunstâncias judiciais, o Ministério Público sequer alegou - muito menos comprovou - que são desfavoráveis a 
culpabilidade, a conduta social, a personalidade do agente, os motivos do crime, as circunstâncias do fato, as consequências e o 
comportamento da vítima. Assim sendo, tais circunstâncias devem ser consideradas favoráveis ao acusado. De igual modo, a 
acusada é portadora de bons antecedentes criminais, conforme atesta a certidão lançada no evento 16. Assim sendo, 
considerando que todas as circunstâncias judiciais são favoráveis a ré, fixo a pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão. 3.2 
Fixação da pena intermediária Na segunda fase, o Ministério Público não comprovou - sequer alegou - a presença de 
agravantes. Por outro lado, imperioso reconhecer que a acusada, ao tempo do fato, era menor de 21 anos de idade. Contudo, 
deixo de considerar a atenuante prevista no art. 65, I, do Código Penal, diante da tese firmada pelo e. STF em sede de 
repercussão geral e, portanto, com efeito vinculante para os demais órgãos do Poder Judiciário quando do julgamento do RE 
597.270, qual seja: "Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução de pena abaixo do mínimo legal." Sendo 
assim, não vislumbrando nenhuma outra agravante ou atenuante, fixo a pena-intermediaria em quatro anos de reclusão. 3.3 
Fixação da pena definitiva Na terceira fase, a defesa não alegou nem vislumbro a presença de nenhuma causa de diminuição de 
pena. Por outro lado, restou comprovado que o crime foi praticado em concurso de agentes, razão pela qual aumento a pena em 
1/3 (um terço), por não vislumbrar das circunstâncias do delito maior ofensividade e periculosidade além da própria do tipo em 
abstrato, em atenção ao que dispõe o enunciado de súmula STJ nº. 443. Diante do exposto, fixo a pena definitivamente em cinco 
anos e quatro meses de reclusão. Fixo a pena de multa em 50 (cinquenta) dias-multa, à base de um trigésimo do salário mínimo 
vigente ao tempo do fato, tendo em vista, respectivamente, que a pena privativa de liberdade repousou em patamar pouco acima 
do mínimo legal, observando também a ausência de informações concretas acerca da atual situação econômica da ré. A pena 
privativa de liberdade deverá ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, em razão do quantum da pena e da inexistência 
de circunstâncias judiciais desfavoráveis, conforme inteligência dos artigos 33, § 2º, alínea "b" do Código Penal. Incabível a 
substituição da pena privativa de liberdade e o sursis, tendo em vista não estarem satisfeitos, respectivamente, os requisitos 
previstos nos artigos 44 e 77 do Código Penal, como também por se tratar de crime cometido com violência. Deixo de fixar valor 
mínimo indenizatório para reparação do dano causado à vítima, uma vez que já fora fixado nos autos de n° 0014442- 
07.2020.8.27.2729 (evento 132), em relação ao reú Katiá de Sousa de Castro. Concedo à acusada o direito de apelar em 
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liberdade, tendo em vista o regime inicial aplicado é menos gravoso que seu encarceramento. Sem custas, por se tratar de réu 
assistido pela Defensoria Pública (artigo 12 da Lei n. 1.060/50). Expeça-se guia de execução provisória da pena, se o caso. 
Oportunamente, após o trânsito em julgado da presente sentença, tomem-se as seguintes providências: 1. Comunique-se ao 
TRE para fins do art. 15, III da CF. 2. Comunique-se ao Instituto de Identificação da SSP/TO, conforme previsto no art. 674, 
Inciso III, do Provimento nº 11/2019-CGJUS; 3. Encaminhe-se o processo à COJUN, para a elaboração do cálculo da multa (caso 
tenha sido aplicada) e a confecção da guia da recolhimento das custas processuais; 4. Expeça-se a respectiva guia de 
encaminhamento para execução provisória da pena, com a remessa ao juízo da execução para unificação das penas, se o caso. 
5. Arquivem-se estes autos com as anotações e baixas de praxe. Data certificada no sistema e-proc. CLEDSON JOSE DIAS 
NUNES - Juiz de Direito." Palmas, aos 20/01/2022. Eu, HEITTOR VIEIRA NASCIMENTO, digitei e subscrevo. 
 

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 00022464420168272729 
Juizo da 2ª Vara Criminal de Palmas 
AÇÃO PENAL - Procedimento Ordinário 
Acusado: CICERO LUIS DA SILVA FREITAS 
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) CICERO LUIS DA SILVA FREITAS, brasileiro, divorciado, entregador de gás, nascido aos 16/03/1988, 
natural de Araguacema-TO,? filho de Luis José da Silva e de Joseilda da Conceição Freitas 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 
0002246-44.2016.8.27.2729, cujo resumo/teor segue transcrito: "I - RELATÓRIO. O Ministério Público do Estado do 
Tocantins, em 25 de janeiro de 2016, denunciou CICERO LUIS DA SILVA FREITAS, brasileiro, divorciado, entregador de gás, 
filho de Luis José da Silva e de Joseilda da Conceição Freitas Silva, nascido aos 16/03/1988, natural de Araguacema-TO, 
residente na Quadra 1003 Sul, Alameda 08, QI 03, Lote 01, Casa 03, nesta Capital, fone: 63 9249-5978/8409-4124, in 
verbis: “(...) Noticiam os autos que no dia 20/06/2015, por volta de meianoite, na LO 21 com NS 10, nesta Capital, Cícero Luis da 
Silva Freitas conduzia veículo automotor V/W Gol, cor prata, placa MXC 9341, na via pública, estando com a concentração de 
álcool por litro de ar expelido dos pulmões de 0,42 mg/l, excedendo ao máximo permitido pela legislação (igual ou superior a três 
décimos de miligrama por litro, Decreto n° 6488/08 e Resolução 206/2006). Consta que o denunciado se envolveu em um 
acidente de trânsito e a polícia foi acionada para comparecer ao local, e ao chegar lá o denunciado não estava, mas com a 
informação de testemunhas de que o motorista do carro havia saído caminhando rumo a quadra 906 sul, os policiais realizaram 
ronda pelo local e encontraram Cícero que disse ser o proprietário do carro e que estava indo buscar sua motocicleta. Ao 
perceberem que Cícero apresentava sinais de embriaguez, os policiais convidaram a realizar o teste em aparelho de ar alveolar 
pulmonar (etilômetro), o denunciado de pronto aceitou, resultando em valor acima do permitido por lei, conforme Teste de 
Alcoolemia n° 068, inserido nos autos. Cícero ainda informou que se deslocava da quadra 305 Norte para a quadra 1005 Sul e 
dormiu ao volante, vindo a colidir com um poste na via pública. Ante o exposto, denuncio a Vossa Excelência, CÍCERO LUIS DA 
SILVA FREITAS, como incurso nas penas do artigo 306 da Lei 9.503/97 – Código de Trânsito Brasileiro(...)”. A denúncia foi 
recebida em 26 de fevereiro de 2016,com ordem de citação do réu para oferecimento da defesa preliminar. Devidamente citado 
apresentou sua defesa, via Defensoria no evento 143. Aberta a instrução processual, audiência realizada por 
videoconferência nos moldes da Portaria Conjunta n. 9/2020, da Presidência do egrégio Tribunal de Justiça e da Corregedoria-
Geral da Justiça do Tocantins, em razão da pandemia por covid-19, com gravação audiovisual registrada pela plataforma 
digital SIVAT - Sistema de Videoconferência e Audiências do Tocantins. Foram inquiridas as testemunhas Wesley Carvalho 
Araújo Guimarães e Marcione de Sousa Varão, arroladas pelas partes. Na fase do art. 402 do CPP, as partes não requereram 
diligências. O Ministério Público e a defesa apresentaram alegações finais orais. Em sede de alegações finais orais o Ministério 
Público requer a absolvição do acusado por falta de provas. A defensoria pública, em sede de alegações finais orais requereu a 
absolvição do acusado também por ausência de provas. As testemunhas inquiridas em juízo não se recordaram dos fatos. 
Durante a instrução criminal nota-se que há fragilidade acerca das provas. Não havendo provas suficientes, não há que se falar 
em condenação. Ante o exposto, acolho o parecer ministerial e JULGO IMPROCEDENTE A DENÚNCIA para ABSOLVER o 
denunciado CICERO LUIS DA SILVA FREITAS com fulcro no artigo 386, II do Código de Processo Penal. P.R.I.Não havendo 
recurso, arquive-se. Palmas/TO, 16 de novembro de 2021. LUIZ ZILMAR DOS SANTOS PIRES - Juiz de Direito." Palmas, aos 
21/01/2022. Eu, NAYNA GABRIELLA MARQUES MENDES, digitei e subscrevo. 
 

2ª vara da fazenda e registros públicos 

Editais de citações com prazo de 30 dias 
EDITAL DE  CITAÇÃO 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 Monitória registrada sob o n.º 00040969420208272729,  na qual figura como requerente 
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ESTADO DO TOCANTINS  e requerido GILBERT FERREIRA DOS SANTOS,  GILSON FERREIRA DOS SANTOS É O presente 
para  CITAR  GILSON FERREIRA DOS SANTOS, portador do CPF nº 336.191.741-72  estando em luigar incerto e não 
sabido,  para PAGAMENTO de entrega de coisa ou de execução de obrigação de fazer/não fazer, com prazo de 15 (quinze) dias 
para cumprimento e o pagamento de honorários advocatícios de 05% do valor atribuído à causa, nos termos do art. 701 do CPC, 
restando desde já ressaltado que caso o requerido cumpra o respectivo mandado ficará isento de custas conforme disposição do 
§1º do mencionado dispositivo legal. No prazo estipulado acima o requerido poderá oferecer embargos os quais suspenderão o 
respectivo mandado e não dependerão de prévia segurança do juízo, sendo os mesmos processados nos próprios autos, pelo 
procedimento ordinário, nos termos do art. 702 do CPC.  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, 20 de janeiro de 2022. 
Eu,     Elizângela Alves de Barros , Técnica Judiciária que o digitei e subscrevi. 
 
EDITAL DE  CITAÇÃO 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 Monitória registrada sob o n.º 00040969420208272729,  na qual figura como requerente 
ESTADO DO TOCANTINS  e requerido GILBERT FERREIRA DOS SANTOS,  GILSON FERREIRA DOS SANTOS É O presente 
para  CITAR  GILBERT FERREIRA DOS SANTOS,  portador do CPF nº 547.000.271-34,  estando em luigar incerto e não 
sabido,  para PAGAMENTO de entrega de coisa ou de execução de obrigação de fazer/não fazer, com prazo de 15 (quinze) dias 
para cumprimento e o pagamento de honorários advocatícios de 05% do valor atribuído à causa, nos termos do art. 701 do CPC, 
restando desde já ressaltado que caso o requerido cumpra o respectivo mandado ficará isento de custas conforme disposição do 
§1º do mencionado dispositivo legal. No prazo estipulado acima o requerido poderá oferecer embargos os quais suspenderão o 
respectivo mandado e não dependerão de prévia segurança do juízo, sendo os mesmos processados nos próprios autos, pelo 
procedimento ordinário, nos termos do art. 702 do CPC.  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, 20 de janeiro de 2022. 
Eu,     Elizângela Alves de Barros , Técnica Judiciária que o digitei e subscrevi. 
 

Vara de execuções fiscais e ações de saúde 

Editais de intimações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da 
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 00035048420198272729, que lhe move 
A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL , fica o executado: JOSÉ FLAVIO DA SILVA FREITAS -CNPJ/CPF nº 64312909849: 
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, 21 de janeiro de 2022. (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 00121456620168272729, que lhe move 
A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, fica o executado: UNIVIDROS LTDA-ME- CNPJ/CPF nº 06158063000238: INTIMADO 
para, opor o prazo de 30 (trinta) dias para a interposição dos  embargos Eu_____ Wagner Ferreira Marinho, Escrivão 
Judicial, o digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 21 de janeiro de 2022. (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 00236091920188272729, que lhe move 
A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, fica o executado:  TEODORO E TEODORO LTDA (ATACADO MEIO A MEIO)- CNPJ/CPF 
nº 04505395000135: INTIMADO para, opor o prazo de 30 (trinta) dias para a interposição dos  embargos Eu_____ Wagner 
Ferreira Marinho, Escrivão Judicial, o digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 21 de janeiro de 2022. (AS) 
Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
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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 00387802120158272729, que lhe move 
A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, fica o executado:  TEODORO E TEODORO LTDA (ATACADO MEIO A MEIO)- CNPJ/CPF 
nº 04.505.395/0001-35: INTIMADO para, opor o prazo de 30 (trinta) dias para a interposição dos  embargos Eu_____ 
Wagner Ferreira Marinho, Escrivão Judicial, o digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 21 de janeiro de 2022. 
(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 50018744920128272729, que lhe move 
A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL , fica o executado: FRANCISCO DELIANE E SILVA -CNPJ/CPF nº 12232734315: 
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, 21 de janeiro de 2022. (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 5027765-38.2013.8.27.2729, que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executado: DANIEL DE OLIVEIRA SANTANA- CNPJ/CPF nº 266.389.161-49: 
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, 21 de janeiro de 2022. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 

Editais de citações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do requerido: LEONARDO NOGUEIRA MONTELO, CPF/CNPJ: 03039754157,Brasileiro, 
qualificação desconhecida, com endereço incerto e não sabido, para, querendo, CONTESTAR a lide, no prazo legal de 15 
(quinze) dias, sob pena de revelia e confissão, presumindo-se como verdadeiros os fatos articulados na inicial, bem como para 
que tome conhecimento da existência do PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL – Autos Eletrônico - e-Proc – 
00044647420188272729, que lhe move EDGAR PEIXOTO DE OLIVEIRA. E, para que chegue ao conhecimento de todos e 
ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira 
Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 20 de janeiro de 2022. (AS) Wagner Ferreira 
Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 

Editais de citações com prazo de 30 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO dos sócios: DEIVID CLEBER ROSSI. CNPJ/CPF: 898.787.361-72 e EULALIA LUCIRENE 
OLIVEIRA LIMA. CNPJ/CPF: 626.526.561-04, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento 
da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 50356189820138272729, que lhe move a 
FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, bem como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) 
de Dívida Ativa nº(S). 20130024620, inscrita em 21/01/2010, referente à TXL-FUNC, cujo valor até a data do ajuizamento do 
referido feito executivo era de R$ 549,18 (Quinhentos e quarenta e nove Reais e dezoito Centavos), que deverá ser acrescido 
dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em 
estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens à 
penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do 
Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a Central de 
Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, 
mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e 
assino por determinação judicial. Palmas – TO, 21 de janeiro de 2022. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651 
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EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO dos sócios: JAMES PAULO MACIEL VILANOVA. CNPJ/CPF: 812.345.111-34 e SIMONE 
MUDESTO MACIEL VILANOVA. CNPJ/CPF: 731.230.801-53, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que 
tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 50353841920138272729, 
que lhe move a FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, bem como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada 
na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S). 20130025481, inscrita em 03/01/2011, referente à TXL-FUNC, cujo valor até a data 
do ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 434,43 (Quatrocentos e Trinta e Quatro Reais e Quarenta e Três 
Centavos), que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir(em) a Execução: efetuando depósito em 
dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo 
fiança bancária, nomeando bens à penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos 
termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador 
especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de todos e 
ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira 
Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 21 de janeiro de 2022. (AS) Wagner Ferreira 
Marinho – Escrivão - Mat. 226651 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do sócio: ALDENIR RODRIGUES DE LIMA. CNPJ/CPF: 617.637.481-20, por estar 
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – 
Autos Eletrônico - e-Proc - nº 50291788620138272729, que lhe move a FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, bem como, para, no 
prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S). 20130014882, inscrita em 
29/04/2013, referente à MULTA-POST, cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 2.205,17 (dois 
mil duzentos e cinco reais e dezessete centavos), que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, 
garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que 
assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens à penhora, ou indicando à penhora bens 
oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a 
parte executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, 
para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado 
na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 21 de 
janeiro de 2022. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do(a) executado(a): AFONSO ALVES DE OLIVEIRA. CNPJ/CPF: 179.188.982-49, por 
estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – 
Autos Eletrônico - e-Proc - nº 50271602920128272729, que lhe move a FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, bem como, para, no 
prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S). 20120011541, inscrita em 
 03/01/2011, referente à IPTU; 20120011542, inscrita em  03/01/2011, referente à COSIP, cujo valor até a data do ajuizamento 
do referido feito executivo era de R$ 928,93 (novecentos e vinte e oito reais e noventa e três centavos), que deverá ser 
acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste 
Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando 
bens à penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso 
IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a 
Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar 
ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que 
digitei e assino por determinação judicial. Palmas - TO, 21 de janeiro de 2022. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 
226651 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do(a) executado(a): WIZILENE GARCIA DE SOUZA. CNPJ/CPF: 704.763.901-25, por 
estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – 
Autos Eletrônico - e-Proc - nº 50198350320128272729, que lhe move a FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, bem como, para, no 
prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S). 20120008235, inscrita em 
 04/01/2012, referente à IPTU; 20120008293, inscrita em  20/01/2010, referente à TRL-REV, cujo valor até a data do 
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ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 858,29 (oitocentos e cinquenta e oito reais e vinte e nove centavos), que 
deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à 
ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança 
bancária, nomeando bens à penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos 
termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador 
especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de todos e 
ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira 
Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas - TO, 21 de janeiro de 2022. (AS) Wagner Ferreira 
Marinho – Escrivão - Mat. 226651 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do sócio coobrigado: JOÃO ANTÔNIO DE OLIVEIRA, CPF/CNPJ: 12267228149, por 
estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – 
Autos Eletrônico - e-Proc – 00211975720148272729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, bem como, para, no 
prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S ) 20140002897, inscrita em: 
05/02/2014, referente ao TXL-FUNC; cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era R$ 891,42 (Oitocentos 
e Noventa e Um Reais e Quarenta e Dois Centavos), que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, 
garantir (em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que 
assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens 
oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a 
parte executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, 
para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado 
na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 20 de 
janeiro de 2022. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do sócio coobrigado: CLEIDSON RODRIGUES DA SILVA, CPF/CNPJ: 00187148112, por 
estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – 
Autos Eletrônico - e-Proc – 00242374720148272729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, bem como, para, no 
prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S ) 20140008634, inscrita em: 
05/02/2014, referente ao TXL-FUNC; cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era R$ 824,66 (Oitocentos 
e Vinte e Quatro Reais e Sessenta e Seis Centavos), que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, 
garantir (em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que 
assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens 
oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a 
parte executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, 
para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado 
na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 20 de 
janeiro de 2022. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 

PARAÍSO 
1ª vara cível 

Editais de citações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO -  PRAZO: 15 (QUINZE) DIAS 

(238, 241, § 3º, 334, § 4º ambos do NCPC). 
ORIGEM: Processo Eletrônico: nº 00046309520218272731; Chave do Processo: 755952426121;  Natureza da Ação: Ação 
Usucapião; Autor(es)/Requerente: Waldomiro de Oliveira da Silva, e sua esposa Cleidimar Ferreira da Silva Oliveira, Advogado 
do Requerente: Dr. Luiz Carlos de Castro, OAB/TO nº 004404; Requeridos: Antônio Ottoni Netto; Confrontantes/Confinantes e 
seus Cônjuges: Aldonez Rodrigues da Silva Brito; Associação dos Pequenos Produtores Rurais União; Henrique Ferreira Neto; 
Justiniano da Silva Tavares; Valor da causa: 130.000,00 (cento e trinta mil reais); Curador Especial nomeado aos confrontantes 
ou confinantes desconhecidos, os interessados ausentes e incertos e desconhecidos e eventuais interessados: Defensora 
Pública: CITAR OS CONFRONTANTES OU CONFINANTES DESCONHECIDOS, OS INTERESSADOS AUSENTES E 
INCERTOS E DESCONHECIDOS E EVENTUAIS INTERESSADO (NCPC, artigos 257 e 259). OBJETIVO/FINALIDADE: CITAR 
OS CONFRONTANTES OU CONFINANTES DESCONHECIDOS, OS INTERESSADOS AUSENTES E INCERTOS E 
DESCONHECIDOS E EVENTUAIS INTERESSADO, aos Termos da Ação de Usucapião, que tem como Requerente: Waldomiro 
de Oliveira da Silva, e sua esposa Cleidimar Ferreira da Silva Oliveira, conforme consta nos autos, petição inicial, documentos e 
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Despacho, para querendo, responderem/contestarem a ação proposta, no prazo de Quinze (15) dias, contados do vencimento do 
prazo deste Edital, serão considerados verdadeiros e confessados os fatos articulados pela autor/requerente, sob pena dos 
efeitos processuais da revelia e confesso, na forma dos artigos (238, 241, § 3º, 334, § 4º ambos do NCPC). IMÓVEL 
USUCAPIENDO: “Uma área de 42,7269 hectares (8,9278 alqueires e fração), da Fazenda Santa Maria, individualizada conforme 
memorial descritivo,  Situada dentro do Lote Rural 143-A, do Loteamento Marianópolis, Gleba 05, 3.ª Etapa, por compra feita em 
13.08.2002 de MARIA DE LOUDES PEREIRA DA SILVA, por meio de instrumento particular denominado “DECLARAÇÃO DE 
DESISTÊNCIA DE DIREITO DE POSSE EM IMÓVEL RURAL”, A Fazenda Santa Maria, é composta por área total de 260.0865 
hectares (53,7368 alqueires e fração). Devidamente Registrado no Cartório de Registro de Imóveis de Divinópolis do Tocantins 
(TO), cuja matrícula n.º R-1-M-611, no Livro 2-C, fls. 013, de 16.07.1993, Matrícula n.º R-1-M-611, de propriedade de ANTONIO 
OTTONI NETTO, CPF sob n.º 153.860.900-20. SEDE DO JUÍZO: Avenida Bernardo Sayão, Setor Jardim Paulista, Edifício do 
Fórum, Fone (063) 3602-1360/3361-1127. Paraíso do Tocantins – TO, 20 de Janeiro de 2.022. Eu, Iolanda Alves Câmara Castro, 
Servidora de Secretaria, o digitei. LUCIANO ROSTIROLLA, Juiz de Direito. 
 

1ª vara criminal 

Editais de intimações de sentença com prazo de 90 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA 
Prazo: 90(noventa) dias 
Autos de Ação Penal: 00041372620188272731     Chave: 762217220818 
Acusado: EDUARDO DA SILVA REIS 
RENATA DO NASCIMENTO E SILVA Juíza de Direito Titular da Única Vara Criminal desta Comarca de Paraíso do 
Tocantins/TO, na forma da lei etc. FAZ SABER a todos os que o presente Edital com o prazo de 90 (noventa) dias virem, ou 
dele tiverem conhecimento, que neste Juízo corre em seus trâmites legais, um processo crime em que o Ministério Público do 
Estado do Tocantins, como autor, move contra o sentenciado EDUARDO DA SILVA REIS, brasileiro, solteiro, lanterneiro, 
nascido aos 02/01/1991, natural de Marianópolis - TO, portador da Cl n.° 963.573 SSP TO, inscrito no CPF sob o n.º 
038.970.121-11, filho de Eduardo Souza Reis e Rosimary da Silva, Tel: 63 98416-1309 (genitora), o qual se encontra em lugar 
incerto e não sabido, conforme certificou o Senhor Oficial de Justiça incumbido da diligência, fica INTIMADO do inteiro teor 
da SENTENÇA CONDENATÓRIA, exarada nos autos epigrafados, cuja parte dispositiva restou assim transcrita: Ante o 
exposto e considerando o que dos autos consta JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva do Estado 
para CONDENAR EDUARDO DA SILVA REIS, qualificado nos autos, como incurso nas penas do artigo 155, § 1º, do Código 
Penal. Atendendo aos ditames contidos nos artigos 59 e 68 do Código Penal Brasileiro, passo à individualização da 
pena. PRIMEIRA FASE, a culpabilidade, juízo de reprovação do delito e do autor do fato, deve incidir nos limites do próprio tipo 
penal incriminador, não havendo, nos autos, elementos que justifiquem um juízo de reprovação mais rigoroso, razão pela qual 
esta circunstância deve ser valorada positivamente. Em relação aos antecedentes, não se verifica nenhuma condenação com 
trânsito em julgado por fato anterior ao ora julgado. Assim, tal circunstância não pode ser avaliada desfavoravelmente. No que 
concerne à conduta social e à personalidade do agente, não há nos autos elementos que permitam aferir tais circunstâncias, 
devendo ser valoradas favoravelmente. No que tange às circunstâncias do crime, o Julgador deve voltar sua apreciação aos 
elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo, apesar de envolverem o delito. Nos presentes autos as 
circunstâncias são inerentes ao delito, razão pela qual não podem ser analisadas desfavoravelmente. No que se refere às 
consequências do crime, a doutrina entende como sendo o mal causado pelo delito, que transcende o resultado típico. Nos 
presentes autos as circunstâncias do crime foram inerentes à espécie, não podendo, pois, sofrer valoração negativa. Por fim, a 
circunstância judicial do comportamento da vítima somente apresenta relevância nos casos de a vítima incitar, facilitar ou induzir 
o réu a cometer o crime. Não é o caso dos autos, em que a vítima em nada contribuiu para o comportamento delitivo. Sendo 
todas as circunstâncias judiciais favoráveis, fixo a reprimenda no patamar mínimo de 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-
multa, no valor unitário mínimo. Na SEGUNDA FASE da dosagem penalógica, presente a atenuante da confissão espontânea. 
Não obstante, em atendimento à Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, a reprimenda permanece no quantum de 1 (um) 
ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, no valor unitário mínimo. Na TERCEIRA FASE, presente a causa de aumento de pena 
prevista no artigo 155, § 1º, do Código Penal (repouso noturno), elevo a reprimenda na proporção de 1/3 (um terço), restando 
a pena definitivamente fixada em 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, no valor unitário 
mínimo. Em observância ao contido no artigo 33, § 2º, alínea ‘c’, do Código Penal, determino o cumprimento inicial da pena 
no regime ABERTO. Presentes os requisitos insertos no artigo 44 do Código Penal substituo a pena privativa de liberdade por 
duas restritivas de direitos, a serem estabelecidas pelo Juízo das Execuções Penais. Tendo respondido ao processo solto, 
poderá recorrer nessa condição. Sem custas, já que assistido pela Defensoria Pública. Por ausência de elementos, deixo de fixar 
o montante mínimo da indenização civil, consoante preconiza o artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal. Restitua-se a 
motocicleta descrita no evento 1 do inquérito policial ao legítimo proprietário(a). Após o trânsito em julgado, efetuem-se as 
comunicações de praxe, inclusive à Justiça Eleitoral (art. 72, § 2º, do Código Eleitoral), formem-se os autos de execução penal e 
arquivem-se definitivamente estes autos. Publique-se. Registre-se. Intimem-se, inclusive a vítima, consoante previsão inserta no 
artigo 201, § 2º, do Código de Processo Penal. Paraíso do Tocantins, 20 de outubro de 2019. RENATA DO NASCIMENTO E 
SILVA JUÍZA DE DIREITO. 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 Paraíso do Tocantins/TO, aos 21/01/2022. Eu (DANIEL CARDOSO 
SOUSA - Estagiário de Direito) que digitei e subscrevi. 
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2ª vara cível, família e sucessões 

Editais de citações com prazo de 20 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 (vinte) DIAS 
HÉLVIA TÚLIA SANDES PEDREIRA, Juiza de Direito respondendo pela Vara de Família e Sucessões e Infância e Juventude 
desta Comarca de Paraíso do Tocantins - TO, no uso de suas atribuições legais, etc. FAZ SABER a todos quantos o presente 
Edital virem ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo e Escrivania da Vara de Família e Sucessões e Infância e 
Juventude processam os autos de Execução de Alimentos, registrada sob o nº 50000724920088272731, na qual figura como 
requerentes V. M. D. S., REP. POR SUA GENITORA N. B. D. M. e outros, beneficiados pela Assistência Judiciária Gratuita, e 
requerido E. F. D. S.. E é o presente para CITAR o(a) requerido(a) ER. F. D. S., filho de José Maria Nogueira da Silva e Maria de 
Jesus Fonseca da Silva, portador do CPF 00170234169, residente em lugar incerto e não sabido, para, no prazo de 15 (quinze) 
dias, efetuar o pagamento do débito, acrescido de custas (art. 523, CPC). FICANDO ADVERTIDO que caso não efetue o 
pagamento no prazo assinalado, serão ainda acrescidos multa em 10% (dez por cento) e honorários advocatícios também em 
10% (dez por cento) (art. 523, § 1º CPC). Caso o pagamento seja parcial, a multa e os honorários, incidirão sobre o restante do 
débito (art. 523, § 2º CPC). E para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância mandou o MM. 
Juiz que publicasse o presente no placar do Fórum Local e no diário da Justiça. Dado e passado nesta cidade e Comarca de 
Paraíso do Tocantins. Eu, Maira Adriene Azevedo Resende Rocha - digitei e subscrevi. Certidão: Certifico e dou fé que afixei 
uma via da presente no placar do Edifício do Fórum local. É verdade e dou fé. Em _____/_____/_____, Ana Luisa P. C. Pereira - 
Porteira dos Auditórios. Documento eletrônico assinado por HELVIA TULIA SANDES PEDREIRA. 
 

PONTE ALTA 
1ª escrivania cível 

Editais de citações com prazo de 30 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA ) DIAS 
O Doutor JORGE AMANCIO DE OLIVEIRA, MM. Juiz de Direito desta Comarca de Ponte Alta do Tocantins/TO., na forma 
da Lei, etc. 
F A Z SABER a todos quanto o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo e Escrivania do Cível, 
processam-se a Ação de Usucapião n.º  0000155-81.2021.8.27.2736 , tendo como parte autora  em desfavor de GERALDO 
ALBERTO DE OLIVEIRA BORGES JÚNIOR (ESPÓLIO), sendo o presente para CITAR eventuais interessados ausentes, 
incertos e desconhecidos, ( 942 e 232, inciso IV do CPC), para os termos da ação supra citada, e, para responder a presente 
ação no prazo de 15 (quinze) dias, caso queira, sob pena de se presumirem aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo 
autor. E para que chegue ao conhecimento dos interessados e ninguém alegue ignorância, mandou expedir o presente Edital o 
qual deverá ser publicado uma vez no Diário da Justiça do Estado e afixado no átrio do Fórum local. 
DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Ponte Alta/TO, aos 13/01/2022. Eu, FLÁVIA COELHO GAMA KLEIN, TÉCNICO 
JUDICIÁRIO, digitei e subscrevo. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA ) DIAS 
O Doutor JORGE AMANCIO DE OLIVEIRA, MM. Juiz de Direito desta Comarca de Ponte Alta do Tocantins/TO., na forma da 
Lei, etc. FAZ SABER a todos quanto o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo e Escrivania do 
Cível, processam-se os autos de Ação Procedimento Comum Cível nº 0000633-94.2018.8.27.2736, em que MINISTÉRIO 
PÚBLICO, move em face PAULO GOMES DA COSTA, brasileiro, CPF nº 039.013.021-40, residente em local incerto e não 
sabido, sendo o presente para CITAR o requerido acima citado, para os termos da ação supra citada, e, para responder a 
presente no prazo de 15 (quinze) dias, caso queira, sob pena de se presumirem aceitos como verdadeiros os fatos articulados 
pela parte autora art. 344 do CPC.  E para que chegue ao conhecimento dos interessados e ninguém alegue ignorância, mandou 
expedir o presente Edital o qual deverá ser publicado uma vez em Jornal de ampla circulação e afixado no átrio do Fórum 
local. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Ponte Alta/TO, 19/01/2022. Eu, Flávia Coelho Gama Klein, digitei e 
subscrevo. 
 

PORTO NACIONAL 
1ª vara criminal 

Editais de intimações de sentença com prazo de 90 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA com prazo de 90 dias 
O Doutor Alessandro Hofmann T. Mendes, Juiz de Direito Titular da 1ª Vara Criminal da Comarca de Porto Nacional/TO, na 
forma da Lei, etc. FAZ SABER a todos os que o presente edital virem, ou dele tiverem conhecimento, que neste Juízo corre seus 
trâmites legais, um processo crime nº 00122793020208272737 que a Justiça Pública desta Comarca – como Autora, move 
contra RONALDO FERREIRA DOS SANTOS FREITAS, brasileiro, inscrito no CPF nº 015.536.611-41, natural de Porto 
Nacional/TO, nascido em 07/03/1981, filho de DEVINDA DOS SANTOS FREITAS, encontrando-se em lugar incerto e não sabido, 
fica então INTIMADO da SENTENÇA CONDENATÓRIA pela prática do crime disposto no 217-A c/c art. 226, inc. II, c/c artigo 71, 
todos do Código Penal, c/c a Lei 11.340/06, nos moldes do art. 71 do CPB. 
Para conhecimento de todos é passado o presente, cuja 2ª via fica afixada no “Placar” do Fórum. 
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Dado e passado em Porto Nacional/TO, 19/01/2022. Laura Stefani Soares e Silva, estagiária, digitei o presente. Alessandro 
Hofmann T. Mendes - Juiz de Direito. 
 

TOCANTINÓPOLIS 
1ª vara cível 

Editais de citações com prazo de 30 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS - EDITAL Nº 4440623 
AÇÃO DE GUARDA DE INFÂNCIA E JUVENTUDE Nº 0000318-49.2021.8.27.2740/TO 
AUTOR: ROSA MARIA GOMES DE OLIVEIRA 
RÉU: SEANE GOMES DE OLIVEIRA CAVALCANTE 
RÉU: GLAUCIO DOS SANTOS RODRIGUES DE MORAIS 
O Doutor ARIÓSTENIS GUIMARÃES VIEIRA, Juiz de Direito em substituição automática nesta Vara de Família, Sucessões, 
Infância, Juventude e Cível desta cidade e Comarca de Tocantinópolis FAZ SABER a todos que o presente Edital virem, ou dele 
conhecimento tiverem que por este Juízo e respectiva Escrivania, processam os autos de AÇÃO DE GUARDA, autuada sob o n° 
0000318-49.2021.8.27.2740, tendo como requerente ROSA MARIA GOMES DE OLIVEIRA e como requerido SEANE GOMES 
DE OLIVEIRA CAVALCANTE, GLAUCIO DOS SANTOS RODRIGUES DE MORAIS, sendo o presente para CITAR o 
Sr. GLAUCIO DOS SANTOS RODRIGUES DE MORAIS, brasileiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 1.135.149, 
SSP/TO, inscrito no CPF/MF nº 071.700.151- 29, atualmente em local incerto e não sabido, dos termos da presente ação, autos 
acima identificados, para querendo apresentar contestação, no prazo de 30 (trinta) dias, ficando CIENTIFICADO de que não 
contestada, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor (arts. 334, 335 c/c 183 e 344, do Código de 
Processo Civil). DESPACHO: "Tendo em vista estarmos vivendo sob uma pandemia, assim como por se ter informação de que 
uma das pessoas que integra o polo passivo está em lugar incerto e não sabido, deixo de designar audiência de 
conciliação. Defiro o pleito ministerial e determino a elaboração de estudo psicossocial pela equipe do GGEM e, também nos 
termos do parecer ministerial postergo a apreciação da tutela de urgência para após o prazo de defesa e apresentação do 
laudo. Cite-se a parte ré, conforme requerido, fixando o prazo e 30(trinta) dias para a citação por edital, para, querendo, contestar 
a ação no prazo de 30(trinta) dias, ciente que, não contestada, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo 
autor (arts. 334, 335 c/c 183 e 344, do Código de Processo Civil). Intime-se. Tocantinópolis - TO, 19 de maio de 2021. Carlos 
Roberto de Sousa Dutra-Juiz de Direito”. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Tocantinópolis, Estado do 
Tocantins, aos dezoito dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e dois (18/01/2022). Eu MARCIA MARIA GOMES DA 
SILVA – Téc. Judiciária – que digitei. Documento eletrônico assinado por ARIOSTENIS GUIMARÃES VIEIRA, Juiz de Direito. 
 

1ª vara criminal 

Editais de citações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
O Dr. HELDER CARVALHO LISBOA, Juiz de Direito da Vara Criminal, desta cidade e Comarca, Estado do Tocantins. FAZ 
SABER a todos os que o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, que por meio deste edital CITA o acusado: 
ANTÔNIO PEREIRA DO NASCIMENTO FILHO, brasileiro, divorciado, motorista, nascido aos 11/10/1971, natural de 
Anapurus/MA, filho de Julieta dos Santos e de Antônio Pereira do Nascimento, RG 1488155 e CPF 273.684.648-61, nos autos de 
Ação Penal n° 0004378-02.2020.8.27.2740, por estar (em) em lugar incerto ou não sabido, conforme certificou o senhor Oficial 
de Justiça incumbido da diligência, para o fim exclusivo de oferecer defesa preliminar. O prazo para a defesa começará a fluir do 
comparecimento pessoal do(a) acusado(a) ou do defensor constituído. Expirado o prazo do edital e o prazo para oferecimento de 
defesa inicial e, não comparecendo o(a) acusado(a), nem constituído defensor, os autos serão certificados e conclusos para 
deliberação, nos termos do que dispõe o artigo 366 do Código de Processo Penal. 

PUBLICAÇÕES PARTICULARES 
PALMAS 

1ª Vara Cível 
  
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL Nº 0016235-78.2020.8.27.2729/TO 
AUTOR: MAGDELEINE MARIA TRALDI 
AUTOR: LUCIANA MIRANDA TEODORO 
RÉU: V. DE OLIVEIRA AIRES 
RÉU: THÂNIA SANTOS DE OLIVEIRA CORREIA 
RÉU: SILVANIO MOTA DE OLIVEIRA 
RÉU: JORGE ELOI RODRIGUES CORREIA 
RÉU: GISELDA SOUSA DE OLIVEIRA MOTA 
RÉU: CARLOS REGINO RODRIGUES CORREIA 

EDITAL Nº. 440889 
  

 EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
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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/TO, tramita o 
processo de nº. 0016235-78.2020.8.27.2729, Classe: Execução de Título Extrajudicial, proposta por MAGDELEINE MARIA TRALDI e 
LUCIANA MIRANDA TEODORO, em desfavor de V. DE OLIVEIRA AIRES, SILVANIO MOTA DE OLIVEIRA, JORGE ELOI RODRIGUES 
CORREIA, GISELDA SOUSA DE OLIVEIRA MOTA e CARLOS REGINO RODRIGUES CORREIA, e que por este meio, procede a CITAÇÃO 
da parte Executada , na pessoal de seu representante legal, atualmente em endereço incerto e não sabido, para tomar conhecimento da 
presente ação, bem como, para que PAGUE, no prazo de 03(três) dias, O PRINCIPAL E COMINAÇÕES LEGAIS, ou ofereça bens à 
penhora suficientes para assegurar a totalidade do débito, sob pena de lhe ser penhorados bens, tantos quanto bastem para a satisfação 
integral da execução, sendo o valor dado a causa de R$ 75.658,35 (setenta e cinco mil seiscentos e cinquenta e oito reais e trinta e cinco 
centavos). Fica ADVERTIDA a parte EXECUTADA de que lhe será nomeado curador em caso da ausência de sua manifestação. 
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 766190524820 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. 
Documento eletrônico assinado por AMANDA COELHO SOARES, Servidora de Secretaria, 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 4408897v2 e do código CRC 
d96d4fea. 
Informações adicionais da assinatura: Signatário (a): AMANDA COELHO SOARES Data e Hora: 12/1/2022, às 15:13:25 

 
GUARAÍ 

2ª Vara Cível, Família e Sucessões Infância e Juventude 
 

INVENTÁRIO Nº 0000054-89.2021.8.27.2721/TO 
  

AUTOR: VALDEYR DIAS FERRACIOLLI ADVOGADO: ANA PAULA DE ALBUQUERQUE CAVALCANTE (OAB DF039938) 
AUTOR: WALMESIA MARIA DIAS SANTANA ADVOGADO: ANA PAULA DE ALBUQUERQUE CAVALCANTE (OAB DF039938) 
AUTOR: VALDICLEYA SOUSA SANTANA ADVOGADO: ANA PAULA DE ALBUQUERQUE CAVALCANTE (OAB DF039938) 
 AUTOR: VALDICLEY SOUSA SANTANA ADVOGADO: ANA PAULA DE ALBUQUERQUE CAVALCANTE (OAB DF039938) 
AUTOR: VALDENOR DIAS SANTANA ADVOGADO: ANA PAULA DE ALBUQUERQUE CAVALCANTE (OAB DF039938) 
 AUTOR: VALDECIR DIAS SANTANA ADVOGADO: ANA PAULA DE ALBUQUERQUE CAVALCANTE (OAB DF039938) 
AUTOR: JULIENE DIAS SANTANA AUTOR: JOSE MARIA DIAS SANTANA RÉU: MARIA DIAS SANTANA (ESPÓLIO) 
 RÉU: JOSE DIAS SANTANA (ESPÓLIO) 

EDITAL Nº 3627766 
O Doutor Marcelo Eliseu Rostirolla, Juiz de Direito respondendo pela Vara de Família, Sucessões, Infância, Juventude e Cível da Comarca 
de Guaraí, Estado do Tocantins, na forma da lei, etc. FAZ SABER a todos quantos o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, 
que por este Juízo e Escrivania de Família e Anexos processam os termos da Ação de Inventário n. 0000054-89.2021.827.2721, movida por 
WALMESIA MARIA DIAS SANTANA e outros em face dos espólios de MARIA DIAS SANTANA e JOSE DIAS SANTANA, que eram 
brasileiros, casados entre si, ela, CPF n. 623.337.121-04, RG n. 990.403 SSP/GO, falecida aos 27 de outubro de 2003; e ele CPF n. 
075.255.161-20, falecido aos 30 de julho de 1981, sendo que,por meio deste, ficam CITADOS os interessados, para, no prazo de 15 (quinze) 
dias, manifestarem-se sobre as primeiras declarações constantes do evento 27, do processo supramencionado. Ressaltando que consta das 
primeiras declarações como herdeiros: VALDEY DIAS FERRACIOLLI; WALMESIA MARIA DIAS SANTANA; VALDENOR DIAS SANTANA; 
VALDECI DIAS 
Poder Judiciário JUSTIÇA ESTADUAL Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 2ª Vara Cível, Família e Sucessões Inf. e Juvent. de 
Guaraí 3627766 - eproc - https://eproc1.tjto.jus.br/eprocV2_prod_1grau/controlador.php?acao=mi... 
1 of 2 20/01/22 17:43  0000054-89.2021.8.27.2721 3627766.V3 
SANTANA; JULIENE DIAS SANTANA; JOSÉ MARIA DIAS SANTANA e VALDEVAN DIAS SANTANA, representado pelos seus filhos 
VALDICLEYA SOUSA SANTANA e VALDICLEY SOUSA SANTANA. E para que ninguém alegue ignorância, mandou o MM. Juiz de Direito 
que fosse expedido o presente Edital que será devidamente publicado no Diário da Justiça e afixado no Placard do Fórum local, na forma e 
sob as penas da Lei.  DADO E PASSADO nesta cidade e comarca de Guaraí, Estado do Tocantins, 16/09/2021. Eu, Edith Lázara Dourado 
Carvalho, Técnica Judiciária, digitei. 

Marcelo Eliseu Rostirolla 
Juiz de Direito 

C E R T I D Ã O Certificoque afixei cópia deste no Placard do Fórum. Guaraí, ____/09/2021. _____________Técnico Judiciário 
Documento eletrônico assinado por MARCELO ELISEU ROSTIROLLA, Juiz de Direito, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 
de dezembro de 2006 e Instrução Normativa nº 5, de 24 de outubro de 2011. A conferência da autenticidade do documento está disponível 
no endereço eletrônico http://www.tjto.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 3627766v3 e do código CRC 1450be1b. 
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Informações adicionais da assinatura: Signatário (a): MARCELO ELISEU ROSTIROLLA Data e Hora: 16/9/2021, às 14:23:23 
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SEÇÃO ADMINISTRATIVA 

PRESIDÊNCIA 
Portarias 

Portaria Nº 95, de 21 de janeiro de 2022 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e regimentais, 
CONSIDERANDO disposto na Resolução TJTO nº 2, de 22 de fevereiro de 2013, c/c a Instrução Normativa nº 7, de 09 de março 
de 2020, bem como o contido no processo SEI nº 21.0.000017170-8, 
RESOLVE: 
  
Art. 1º Autorizar a atuação do Núcleo de Apoio às Comarcas para, em regime de mutirão, auxiliar nos julgamentos (decisões e 
sentenças), despachos e atos cartorários, nos processos previamente selecionados, nas seguintes unidades judiciais, no período 
de 10 de janeiro de 2022 a 10 de abril de 2022. 
I - Juízo da 1ª Vara da Fazenda e Reg. Públicos de Palmas; 
II - Juízo da 1ª Vara Cível de Palmas; 
III - Juízo da 3ª Vara Cível de Palmas; 
IV - Juízo das 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª e 6ª Varas Cíveis da Comarca de Palmas, estas nas classes processuais estejam discriminadas 
nas Portarias n.º 2036 ASPRE, de 27 de outubro de 2021 e n.º 2106, de 06 de novembro de 2020; 
V - Juízo do 3º Juizado Especial da Comarca de Palmas; 
VI - Juízo da Vara de Família, Sucessões, Infância e Juventude e Cível de Tocantinópolis; 
VII - Juízo da 1ª Vara Cível de Guaraí; 
VIII - Juízo da 1ª Vara Cível e Serventia de Família e Sucessões, Infância e Juventude de Miracema do Tocantins; 
IX - Juízo da 1ª Vara Cível de Novo Acordo; 
X - Juízo da 1ª Escrivania Cível e Criminal de Xambioá; 
XI - Serventia Cível da Comarca de Cristalândia; 
XII - Juízo da Vara dos Feitos da Fazenda e Registros Públicos da Comarca de Araguaína; 
XIII - Juízo do 1º Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Araguaína; 
XIV - Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Araguaína; 
XV - Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Araguaína; 
XVI - Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Porto Nacional; 
XVII - Juízo da Comarca de Araguaçu; e 
XVIII - Juízo da Comarca de Goiatins. 
Art. 2º Designar, ad referendum do Tribunal Pleno, os magistrados Marcelo Laurito Paro, José Eustáquio de Melo Júnior, João 
Alberto Mendes Bezerra Júnior, Esmar Custódio Vêncio Filho, Odete Batista Dias Almeida e Edimar de Paula para, sem prejuízo 
de suas funções, auxiliarem na realização dos trabalhos de que trata o art. 1º desta Portaria. 
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 10 de janeiro de 2022. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 
            Presidente 

 
Portaria Nº 96, de 21 de janeiro de 2022 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e regimentais, 
CONSIDERANDO o disposto nos arts. 19, 20 e 21 da Lei nº 2.409, de 16 de novembro de 2010, que dispõe sobre o Plano de 
Cargos, Carreiras e Remuneração dos Servidores do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, bem como o contido no processo 
SEI nº 22.0.000000194-9, 
RESOLVE:  
Art. 1º Conceder progressão funcional aos servidores do Quadro Permanente de Pessoal do Poder Judiciário do Estado do 
Tocantins que, nas datas assinaladas, tenham cumprido todos os requisitos legais para o desenvolvimento funcional, na forma 
do anexo único desta Portaria. 
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 
            Presidente 

  
ANEXO ÚNICO 

(Portaria nº 96, de 21 de janeiro de 2022) 
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 Mat. Nome Cargo 
De Para Data de 

Progressão Classe Padrão Classe Padrão 

352916 Aislannder Kenisson de Oliveira Rocha Técnico Judiciário  B 8  B 9 09/12/2021 

261454 Alcides Franco Martins Trindade Escrivão Judicial  C 13  C 14 05/12/2021 

352921 Alice Carla de Sousa Setubal Analista Judiciária  B 8  B 9 15/12/2021 

260849 Aline Gonçalves França Toneline Técnica Judiciária  C 14  C 15 01/12/2021 

256541 Antony Cardoso Bizerra Técnico Judiciário  B 8  B 9 02/12/2021 

352529 Carlos Galvão Castro Neto Analista Judiciário  B 8  B 9 14/12/2021 

250265 Caroline Valoes das Neves Técnica Judiciária  C 11  C 12 05/12/2021 

187237 Danillo Lustosa Wanderley Analista Judiciário  B 8  B 9 12/12/2021 

352912 Débora de Brito Ribeiro Contadora/Distribuidora  B 8  B 9 09/12/2021 

352911 Deborah Kalinska de Abreu Noleto Auxiliar Judiciária  B 8  B 9 06/12/2021 

261552 Dimas Marques Silva Parrião Oficial de Justiça/Avaliador  C 14  C 15 16/12/2021 

352915 Fernando Henrique Lima Soares Técnico Judiciário  B 8  B 9 09/12/2021 

278527 Gilvânia Maria Ferreira Rozal Técnica Judiciária  C 13  C 14 15/12/2021 

352924 Heitell Gabriel Sampaio Analista Judiciário  B 8  B 9 16/12/2021 

278625 Jacira Aparecida Batista Santos Técnica Judiciária  C 13  C 14 18/12/2021 

352913 Jamisson Silva Santos Contador/Distribuidor  B 8  B 9 05/12/2021 

352919 Julio César Pereira de Oliveira Técnico Judiciário  B 8  B 9 14/12/2021 

352914 Marcia Andrea Campelo Galvão Contadora/Distribuidora  B 8  B 9 07/12/2021 

261846 Marcia Mesquita Vieira Analista Judiciária  C 14  C 15 16/12/2021 

288131 Miguel da Silva Sá Técnico Judiciário  C 12  C 13 07/12/2021 

352917 Paulo Canedo Costa Rodrigues Analista Judiciário  B 8  B 9 13/12/2021 

352918 Rafael Giordano Gonçalves Brito Técnico Judiciário  B 8  B 9 14/12/2021 

261748 Tarcyes Henkell Carneiro Assunção Oficial de Justiça/Avaliador  C 14  C 15 02/12/2021 

258437 Vera Magalhães da Silva Rocha Analista Judiciária  C 14  C 15 06/12/2021 

Publique-se. Cumpra-se. 
Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 

            Presidente 
Portaria Nº 97, de 21 de janeiro de 2022 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e regimentais, 
CONSIDERANDO o disposto nos arts. 19, 20, 21 e 22 da Lei nº 2.409, de 16 de novembro de 2010, que dispõe sobre o Plano de 
Cargos, Carreiras e Remuneração dos Servidores do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, bem como o contido no processo 
SEI nº 22.0.000000194-9, 
RESOLVE:  
Art. 1º Conceder promoção funcional à servidora do Quadro Permanente de Pessoal do Poder Judiciário do Estado do Tocantins 
que, na data assinalada, tenha cumprido todos os requisitos legais para o desenvolvimento funcional, na forma do anexo único 
desta Portaria. 
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 
            Presidente 

  
ANEXO ÚNICO 

(Portaria nº  97, de 21 de janeiro de 2022)  

Mat. Nome Cargo 
De Para Data de 

Progressão Classe Padrão Classe Padrão 

352631 
RAFAELLA CARVALHO DE 
SOUZA 

Auxiliar Judiciária  A 5  B 6 17/12/2021 

Publique-se. Cumpra-se. 
Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 

            Presidente 
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CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA 
Editais 

Edital Nº 2 / 2022 - CGJUS/2JACGJUS/CSEX/DIVEX 
A Corregedora-Geral da Justiça do Estado do Tocantins, Desembargadora ETELVINA MARIA SAMPAIO FELIPE, no uso de 
suas atribuições legais;  
COMUNICA a todos os que virem o presente edital ou dele tiverem conhecimento, que nos termos disciplinados no art. 23, da Lei 
Complementar nº 10/96, Lei Orgânica do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, c/c com o disposto no artigo 17, do Regimento 
Interno do Tribunal de Justiça do Tocantins e art. 78, XX da Resolução Nº 8/2021 do Regimento Interno da Corregedoria-Geral 
da Justiça do Estado do Tocantins e ainda, o artigo 16 do Provimento n. 62/2017 do Conselho Nacional de Justiça - CNJ, o 
extravio de papel moeda, utilizado para oposição de apostila de Haia sob os n.º A7394908, A7394973, A734972, A6022485, 
A6022214, do 1º Tabelionato de Notas do Município de Palmas - TO, em 1º de Setembro de 2021. 

Publique-se. 
Palmas, 20 de janeiro de 2022. 

Desembargadora ETELVINA MARIA SAMPAIO FELIPE 
Corregedora-Geral da Justiça 

 

Portarias 
Portaria Nº 80/2022 - CGJUS/CGABCGJUS/ASPLAN, de 19 de janeiro de 2022 

Designa coordenação da Meta 2/2022 da Corregedoria Nacional de 
Justiça, no âmbito da Corregedora-Geral da Justiça do Estado do 
Tocantins. 

A Excelentíssima Senhora Desembargadora Corregedora-Geral da Justiça do Estado do Tocantins, no uso de suas atribuições 
legais e regimentais e, 
CONSIDERANDO o inciso II do art. 5º do Regimento Interno da Corregedoria-Geral da Justiça e o §3º do art. 17 do Regimento 
do Tribunal de Justiça, que confere a competência ao Corregedor para baixar atos necessários que visem a disciplinar os 
trabalhos afetos à Corregedoria-Geral da Justiça; 
CONSIDERANDO que as Corregedorias dos Tribunais, durante o XV Encontro Nacional do Poder Judiciário, aprovaram as 
Metas Nacionais e as Diretrizes Estratégicas das Corregedorias para 2022, alinhadas à Estratégia Nacional do Poder Judiciário 
2021-2026; 
CONSIDERANDO que a Meta 2/2022 da Corregedoria Nacional de Justiça, visa "decidir 100% dos procedimentos disciplinares 
em curso nas corregedorias, que tenham sido distribuídos até 31/08/2021"; 
CONSIDERANDO o contido no SEI 22.0.000001165-0, 
RESOLVE: 
Art. 1º Designar a Juíza Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça, ROSA MARIA RODRIGUES GAZIRE ROSSI, e a Assessora 
Jurídica de Desembargador, KAREN CRISTINA DE MELO E BARROS, para coordenar e auxiliar, respectivamente, o 
cumprimento da META 2/2022 da Corregedoria Nacional de Justiça, autorizando-as a adotarem todas as providências 
necessárias ao seu cumprimento. 
Parágrafo único. Caberá à Assessoria de Planejamento, Projetos e Ações Estratégicas (ASPLAN) o monitoramento e 
acompanhamento da META 2/2022 da Corregedoria Nacional de Justiça até seu cumprimento. 
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Desembargadora ETELVINA MARIA SAMPAIO FELIPE 
Corregedora-Geral da Justiça 

 
Portaria Nº 81/2022 - CGJUS/CGABCGJUS/ASPLAN, de 19 de janeiro de 2022 

Designa coordenação da Meta 3/2022 da Corregedoria Nacional de 
Justiça, no âmbito da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do 
Tocantins. 

A Excelentíssima Senhora Desembargadora Corregedora-Geral da Justiça do Estado do Tocantins, no uso de suas 
atribuições legais e regimentais e, 
CONSIDERANDO o inciso II do art. 5º do Regimento Interno da Corregedoria-Geral da Justiça e o §3º do art. 17 do 
Regimento do Tribunal de Justiça, que confere a competência ao Corregedor para baixar atos necessários que visem a 
disciplinar os trabalhos afetos à Corregedoria-Geral da Justiça; 
CONSIDERANDO que as Corregedorias dos Tribunais, durante o XV Encontro Nacional do Poder Judiciário, aprovaram 
as Metas Nacionais e as Diretrizes Estratégicas das Corregedorias para 2022, alinhadas à Estratégia Nacional do Poder 
Judiciário 2021-2026; 
CONSIDERANDO o contido no SEI 22.0.000001166-9, 
RESOLVE: 
Art. 1º Designar a Juíza Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça, ROSA MARIA RODRIGUES GAZIRE ROSSI, e 
a Assessora Jurídica de Desembargador, KAREN CRISTINA DE MELO E BARROS, para coordenar e auxiliar, 
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respectivamente, o cumprimento da META 3/2022 da Corregedoria Nacional de Justiça, autorizando-as a adotarem todas 
as providências necessárias ao seu cumprimento. 
Parágrafo único. Caberá à Assessoria de Planejamento, Projetos e Ações Estratégicas (ASPLAN) o monitoramento e 
acompanhamento da META 3/2022 da Corregedoria Nacional de Justiça até seu cumprimento. 
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Desembargadora ETELVINA MARIA SAMPAIO FELIPE 
Corregedora-Geral da Justiça 

 
Portaria Nº 79/2022 - CGJUS/CGABCGJUS/ASPLAN, de 19 de janeiro de 2022 

Designa coordenação da Meta 1/2022 da Corregedoria Nacional de 
Justiça, no âmbito da a Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do 
Tocantins. 

A Excelentíssima Senhora Desembargadora Corregedora-Geral da Justiça do Estado do Tocantins, no uso de suas 
atribuições legais e regimentais e, 
CONSIDERANDO o inciso II do art. 5º do Regimento Interno da Corregedoria-Geral da Justiça e o §3º do art. 17 do 
Regimento do Tribunal de Justiça, que confere a competência ao Corregedor para baixar atos necessários que visem a 
disciplinar os trabalhos afetos à Corregedoria-Geral da Justiça; 
  
CONSIDERANDO que as Corregedorias dos Tribunais, durante o XV Encontro Nacional do Poder Judiciário, aprovaram 
as Metas Nacionais e as Diretrizes Estratégicas das Corregedorias para 2022, alinhadas à Estratégia Nacional do Poder 
Judiciário 2021-2026; 
CONSIDERANDO que a Meta 1/2022 da Corregedoria Nacional da Justiça visa baixar quantidade maior de 
procedimentos disciplinares do que os distribuídos no ano corrente; 
CONSIDERANDO o contido no SEI 22.0.000001164-2, 
RESOLVE: 
Art. 1º Designar a Juíza Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça, ROSA MARIA RODRIGUES GAZIRE ROSSI, e 
a Assessora Jurídica de Desembargador, KAREN CRISTINA DE MELO E BARROS, para coordenar e auxiliar, 
respectivamente, o cumprimento da META 1/2022 da Corregedoria Nacional de Justiça, autorizando-as a adotarem todas 
as providências necessárias ao seu cumprimento. 
Parágrafo único. Caberá à Assessoria de Planejamento, Projetos e Ações Estratégicas (ASPLAN) o monitoramento e 
acompanhamento da META 1/2022 da Corregedoria Nacional de Justiça até seu cumprimento. 
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Desembargadora ETELVINA MARIA SAMPAIO FELIPE 
Corregedora-Geral da Justiça 

DIRETORIA GERAL 
Decisões 

 

PROCESSO 21.0.000025174-4 

INTERESSADO  DMSU 

ASSUNTO Aquisição emergencial de unidades de armazenamento para os servidores do SIVAT 
 

 
Decisão Nº 152 / 2022 - PRESIDÊNCIA/DIGER/ASJUADMDG 
Tratam os autos de procedimento licitatório para aquisição emergencial de unidades de armazenamento para os servidores do Sistema de 
Videoconferência e Audiências do Tocantins - SIVAT, presente no Termo de Referência 382 DMSU (evento 3950287), com fulcro no 
artigo 24, inciso II, da Lei n° 8.666/93. 
Tendo em vista os fundamentos expendidos pela ASJUADMDG (evento 4116210), e as informações prestadas 
pela CCOMPRAS (evento 4008792), em conjunto com o Memorando 2231 DMSU (evento 3950281), atestando a possibilidade da 
contratação direta, em caráter de emergência, bem ainda, considerando o Despacho 75616 DIFIN (evento 4026681), a Classificação 
Orçamentária (evento 4114852) e, por fim, a Informação 542 DIVPODG (evento 4106282), revogo a Decisão 4815 ASJUADMDG 
(evento 4015851), e, no exercício das atribuições, conferidas pelo artigo 1º, inciso IX, do Decreto Judiciário 99/2013, publicado no Diário de 
Justiça 3045, de 07/02/2013, DECLARO A DISPENSA DE LICITAÇÃO, com fulcro no artigo 24, inciso II, da Lei 8.666/93, para a 
contratação da empresa HD SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA (Videobrax), CNPJ nº. 39.378.032/0001-60, situada na AV ANTONIO GIL 
VELOSO 1818, BOX 01, PRAIA DA COSTA, VILA VELHA-ES, CEP: 29101-018, no valor de R$ 17.590,00 (dezessete mil quinhentos e 
noventa reais), visando a aquisição, em caráter emergência, de unidades de armazenamento para os servidores do Sistema de 
Videoconferência e Audiências do Tocantins - SIVAT, conforme Termo de Referência 382 DMSU, presente no evento 3950287, e Proposta 
juntada no evento 4008762. 
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Encaminhem-se os autos sucessivamente à: 
1 - SPADG para publicação desta decisão; 
2 - DIFIN para emissão de nova Dotação Orçamentária juntar aos autos assim que liberado o Sistema de Administração Financeira do 
Estado do Tocantins - SIAFE/TO. 
3. CCOMPRAS para providências junto à empresa contratada. 
Concomitante, à DTINF/DMSU para ciência e acompanhamento. 

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 

DIRETORIA ADMINISTRATIVA 
DIVISÃO DE LICITAÇÃO, CONTRATOS E CONVÊNIOS 

Extratos das atas de registro de preços 
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 1/2022 
PROCESSO ADMINISTRATIVO 21.0.000021526-8 
PREGÃO ELETRÔNICO – SRP Nº 85/2021 
ORGÃO GERENCIADOR: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
FORNECEDOR REGISTRADO: KG Ferraz EIRELI - ME 
OBJETO: Registro de preços visando à contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de reabastecimento de gás 
refino de petróleo, tipo: gás liquefeito de petróleo - glp, uso: doméstico, em botijão de 13 kg, para atender as demandas do Poder Judiciário 
do Estado do Tocantins. 
VIGÊNCIA: A Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses, contados a partir da publicação do extrato no Diário da Justiça 
Eletrônico - DJE. 
DATA DA ASSINATURA: 21 de janeiro de 2022. 

 

DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS 
Portarias 

PORTARIA FÉRIAS Nº 167/2022, de 21 de janeiro de 2022 
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE COLMEIA, 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 do servidor CLEONE JOSE DE OLIVEIRA , matrícula nº 354276, relativas ao período aquisitivo 2017/2018, 
marcadas para o período de 17 a 31/01/2022, a partir de 21/01/2022 até 31/01/2022, assegurado o usufruto dos dias remanescentes para o 
período de 03 a 13/10/2022, em razão de interesse da administração.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

Publique-se. Cumpra-se. 
Marcelo Eliseu Rostirolla 

Diretor do Foro 
PORTARIA FÉRIAS Nº 168/2022, de 21 de janeiro de 2022 
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE ARAGUAÍNA, 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 FLAVIA GOMES BATISTA, matrícula nº 247542, relativas ao período aquisitivo 
2020/2021, marcadas para o período de 20/01 a 18/02/2022, a partir de 20/01/2022 até 18/02/2022, assegurado o usufruto dos 
dias remanescentes para o período de 12/09 a 11/10/2022, em razão de interesse da administração.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Fabiano Ribeiro 
Diretor do Foro 

 
PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 74/2022, de 21 de janeiro de 2022 
A DIRETORA DO FORO DA COMARCA DE GURUPI, 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 
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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 remoção provisória, da servidora ELAINE ANDRADE PATRÍCIO DA SILVA MEDEIROS, 
matrícula nº 197233, ocupante do cargo de ESCRIVÃO JUDICIAL, da unidade de lotação COMARCA DE GURUPI, no período 
de 01/01/2022 a 31/12/2022;  
CONSIDERANDO a solicitação de substituição constante no protocolo nº 2022/105522; 
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 

353898 AUGUSTO HENRIQUE BAYMA GOMES CEDIDO AO TJTO CEDIDO AO TJTO 03/01/2022 à 31/12/2022 

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

DIRETORA DO FORO - 3ª ENTRÂNCIA  
 
PORTARIA FÉRIAS Nº 169/2022, de 21 de janeiro de 2022 
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE MIRANORTE, 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 do servidor DARLEY RODRIGUES DA SILVA, matrícula nº 272937, relativas ao período aquisitivo 2020/2021, 
marcadas para o período de 10/01 a 08/02/2022, a partir de 10/01/2022 até 08/02/2022, assegurado o usufruto dos dias remanescentes 
para o período de 09/01 a 07/02/2023, em razão de interesse da administração.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Marco Antonio Da Silva Castro 
Diretor do Foro Substituto 

 
PORTARIA FÉRIAS Nº 170/2022, de 21 de janeiro de 2022 
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE FILADÉLFIA, 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 HELOISA RODRIGUES MACEDO, matrícula nº 353321, relativas ao período aquisitivo 
2020/2021, marcadas para o período de 21/01 a 19/02/2022, a partir de 21/01/2022 até 19/02/2022, assegurado o usufruto dos 
dias remanescentes para o período de 23/01 a 21/02/2023, em razão de interesse da administração.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Luatom Bezerra Adelino De Lima 
Diretor do Foro 
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PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
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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 
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Des. PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO 
Des. ADOLFO AMARO MENDES  

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Des. MARCO VILLAS BOAS (Vogal) 
 

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

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

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

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

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

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

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

Des. MARCO VILLAS BOAS (Vogal) 
 

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

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

 

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

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

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

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

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

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

Des. HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO (Membro) 
 

Secretária: RITA DE CÁCIA ABREU DE AGUIAR  

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

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

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

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

Desª. ÂNGELA MARIA R .PRUDENTE (Suplente) 
 

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

Des. EURÍPEDES LAMOUNIER 
Des. PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO 

Des. ADOLFO AMARO MENDES (Suplente) 
 

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

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

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

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

OUVIDORIA  
Des. HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO 

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

ANA BEATRIZ DE O. PRETTO 
 

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

DIRETORIAS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
 

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

 

Divisão Diário da Justiça 
JOANA P. AMARAL NETA 

Chefe de Serviço 
 

DIÓGENES MIRANDA TEIXEIRA 
Técnico Judiciário  

 

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

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

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

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

		2022-01-21T17:39:22-0300
	WALLSON BRITO DA SILVA:198622




