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SEÇÃO I – JUDICIAL 

 

1ª CÂMARA CÍVEL 
SECRETÁRIO: ADALBERTO AVELINO DE OLIVEIRA 

 

Intimação de Acórdão 
 
Por ordem do(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Juíza CÉLIA REGINA REGIS – Relatora, fica(m) a(s) parte interessada(s), NÃO 

CADASTRADA(S) NO SISTEMA E-PROC, INTIMADA(S) do ACÓRDÃO constante do EVENTO 21, nos autos epigrafados:  
  
APELAÇÃO - AP 0007496-63.2017.827.0000 
ORIGEM: COMARCA DE PALMAS. 

REFERENTE: REFERENTE: AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE VALORES DO JUÍZO DA 1ª VARA 
CIVEL DE PALMAS NUMERO: 0003449-12.2014.827.2729. 
APELANTE: ANTONIO CARLOS BATISTA DA ROCHA.  
ADVOGADO(A): RITA DE CÁSSIA VATTIMO ROCHA. 

APELADO: DLS COMERCIO DE VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.  
 APELADO: BRAMONT MONTADORA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VEÍCULO S/A. 
ADVOGADO(A): BRUNO MARCELO RENNÓ BRAGA OAB/MG 70438 "EXCLUSIVIDADE." (NÃO CADASTRADO NO E-PROC) 
RELATORA: JUÍZA CÉLIA REGINA RÉGIS  

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E 
MORAIS. NULIDADE VERIFICADA. SENTENÇA CITRA PETITA. PLEITO INDENIZATÓRIO NÃO APRECIADO. VÍCIO 
INSANÁVEL. SENTENÇA CASSADA.1. 1- Nas relações de consumo, a pretensão indenizatória do consumidor se submete ao 
prazo prescricional delineado no art. 27, do Código de Defesa do Consumidor, pelo que não pode ser abarcada pelo prazo 

decadencial previsto no art. 26, II, do mesmo Diploma. 2- A não apreciação do pleito indenizatório constante nos autos 
demonstra de sobejo que o decisum não esvaziou toda a matéria litigada, sendo de rigor a cassação do ato decisório sob açoite. 
3- A sentença que deixa de apreciar pedido formulado ou fundamento de fato ou de direito lançado pela parte padece de 
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nulidade, eis que a referida incongruência omissiva configura prestação jurisdicional deficiente e negação, ainda que parcial, do 
poder judicial de decidir o caso concreto. 4- Apelação conhecida e provida.  

ACÓRDÃO: - Feito julgado conforme a dinâmica processual definida no art. 942 do NCPC. Sob a Presidência da Excelentíssima 
Senhora Desembargadora JACQUELINE ADORNO DE LA CRUZ BARBOSA, a 1ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça 

do Estado do Tocantins, por maioria de votos, DEU PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora Juíza CÉLIA 
REGINA REGIS. Votaram acompanhando o voto da Relatora as Desembargadoras JACQUELINE ADORNO DE LA CRUZ 
BARBOSA e MAYSA VENDRAMINI ROSAL. O Juiz ZACARIAS LEONARDO votou divergente no sentido de negar provimento 
ao recurso, nos termos do voto. A Desembargadora ETELVINA MARIA SAMPAIO FELIPE acompanhou o voto divergente do Juiz 

ZACARIAS LEONARDO. Compareceu representando a Procuradoria Geral de Justiça, a Exma. Sra. Dra. JACQUELINE 
BORGES SILVA TOMAZ. Julgado da 18ª Sessão Ordinária, realizada no dia 14.06.2017. Palmas-TO, 22 de junho de 2017. 

ATO ORDINATÓRIO – Nos termos do Art. 1º da Portaria 413/2011, Publicada no Diário da Justiça nº 2738 de 29.09.2011 C/C 
Portaria nº 116/2011, publicado no SUPLEMENTO 1 – DIÁRIO ELETRÔNICO nº 2612, de 23 de março de 2011, fica(m) 
Vossa(s) Senhoria(s) intimada(s) a efetuar(em) seu(s) cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico e-Proc/TJTO, no prazo 

legal.  

 
Por ordem do(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargadora ETELVINA MARIA SAMPAIO FELIPE – Relatora, fica(m) a(s) 
parte interessada(s), NÃO CADASTRADA(S) NO SISTEMA E-PROC, INTIMADA(S) do ACÓRDÃO constante do EVENTO 66, 

nos autos epigrafados:   
 
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AI 0007598-56.2015.827.0000 
ORIGEM: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS. 

REFERENTE: AÇÃO POPULAR DO JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DE PORTO NACIONAL NUMERO: 0002498-57.2015.827.2737 
AGRAVANTE: ABÍLIO RODRIGUES DE OLIVEIRA BISNETO. 
ADVOGADO(A): ABÍLIO RODRIGUES DE OLIVEIRA BISNETO/ZARAK COSTA MARTINS/LUIZ HENRIQUE RIBEIRO 
VIEIRA/RAISSA WIECZOREK DA COSTA RIBEIRO. 

1° AGRAVADO: MUNICIPIO DE PORTO NACIONAL-TO 
ADVOGADO(A): MARCOS AIRES RODRIGUES 
2° AGRAVADO: GRANOL INDUSTRIA COMERCIO E EXPORTACAO SA. 
ADVOGADO(A): LAERCIO ANTÔNIO GERALDI OAB/SP 69063 (EXCLUSIVIDADE) (NÃO CADASTRADO NO E-PROC) 

RELATORA: DESEMBARGADORA ETELVINA MARIA SAMPAIO FELIPE  
 
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POPULAR. PEDIDO LIMINAR. PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DE TERMO 
DE POSSE PROVISÓRIA CONCEDIDA PELO MUNICÍPIO À EMPRESA. BEM LOCALIZADO EM DISTRITO 

AGROINDUSTRIAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E DE EXISTÊNCIA DE 
ILEGALIDADES E IRREGULARIDADES. LIMINAR INDEFERIDA. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. 
O simples descumprimento de algumas cláusulas estipuladas no “termo de permissão de posse de área para instalação de 
empresa no distrito agroindustrial Porto Palmas” não autoriza, por si só, a anulação do ajuste, sob pena de caracterização de  

antecipada, e por isso indevida, incursão judicial no âmbito do mérito administrativo. 2. Revertida a anterior doação com o retorno 
do bem em litígio ao patrimônio público municipal e, inclusive, reconhecido o direito da empresa à indenização pelas benfeitorias 
feitas no imóvel, não sobressai qualquer prejuízo ou mesmo ilegalidades na posterior transmissão de posse a outra empresa com 
o intuito de fomentar a geração de empregos, crescimento e desenvolvimento econômico da municipalidade. 3. Não se infere 

qualquer arbitrariedade na negativa da Administração Pública em fornecer a cópia do processo administrativo que concedeu a 
posse provisória do terreno em litígio em favor da empresa agravada, porquanto justificada na existência de dados sigilosos da 
empresa. 4. Ausentes os requisitos autorizadores à concessão da tutela pleiteada, a questão posta em discussão deve aguardar 
o regular trâmite da ação para que se forneça ampla dilação probatória e elementos seguros para a entrega da prestação 

jurisdicional definitiva. 5. Recurso conhecido e improvido. 

ACÓRDÃO: Sob a presidência da Excelentíssima Desembargadora JACQUELINE ADORNO, na 17ª Sessão Ordinária de 
Julgamento, ocorrida em 07.06.2017, a 5ª Turma da 1ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, 
POR UNANIMIDADE DE VOTOS, NEGOU PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora Desembargadora 
ETELVINA MARIA SAMPAIO FELIPE. Votaram acompanhando o voto da Relatora: Juíza CÉLIA REGINA RÉGIS e o Juiz 

ZACARIAS LEONARDO (Em substituição ao Exmo Sr. Desembargador LUIZ GADOTTI). Compareceu representando a 
Procuradoria Geral de Justiça a Exma. Dra. Jacqueline Borges Silva Tomáz. Palmas – TO, em 14 de junho de 2017. 

ATO ORDINATÓRIO – Nos termos do Art. 1º da Portaria 413/2011, Publicada no Diário da Justiça nº 2738 de 29.09.2011 C/C 
Portaria nº 116/2011, publicado no SUPLEMENTO 1 – DIÁRIO ELETRÔNICO nº 2612, de 23 de março de 2011, fica(m) 

Vossa(s) Senhoria(s) intimada(s) a efetuar(em) seu(s) cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico e-Proc/TJTO, no prazo 
legal. 
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Edital de Intimação com Prazo de 15 dias 
 
O(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Juíza CÉLIA REGINA REGIS  - Relator(a), no uso de suas atribuições legais  e na forma da lei, 
etc., 
FAZ SABER aos  que o presente EDITAL virem  ou dele tiverem conhecimento que por este meio MANDA INTIMAR a(o) Sr(a). 

TATIANA LIMA DE BARROS SOUZA, brasileira, casada, estudante, portadora do RG nº 1.235.977 SSP/TO, inscrita no CPF 
sob o nº 877.709.112-49, residente e domiciliado na Quadra 120, Lote 09, Morada do Sol, Palmas – TO,  do DESPACHO do 
evento 2 dos autos  de APELAÇÃO  Nº 0000687-57.2017.827.0000 – PROCESSO ELETRÔNICO. ORIGEM: COMARCA DE 
PORTO NACIONAL. REFERENTE: AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS Nº 0012673-71.2014.827.2729. 

APELANTE: TATIANA LIMA DE BARROS SOUZA. APELADA: SUIANE BISPO FIGUEIREDO. RELATORA: Juíza CELIA 
REGINA REGIS. DESPACHO: Em petição lançada no evento 60 dos autos originários, o Dr. Leandro Freire de Souza, advogado 
que atuou no presente feito na defesa dos direitos da Apelante, renuncia, expressamente, aos poderes que lhes foram 
outorgados à procuração. A magistrada singular determinou a intimação1 da Apelante para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

constituísse novo patrono. Entretanto, conforme carta AR juntada no evento 64, esta não foi encontrada. Desta forma, a fim de 
evitar prejuízo processual, determino a intimação da Apelante, via edital, para que proceda à contratação de novo causídico para 
atuar no feito, como garantia do contraditório e a higidez do processo. Após, volvam-me conclusos os autos. Palmas-TO, 27 de 
março de 2017. Juíza CÉLIA REGINA REGIS Relatora em substituição 

 

Edital de Intimação com Prazo de 30 dias 
 
O(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Juíza CÉLIA REGINA REGIS - Relator(a), no uso de suas atribuições legais e na forma da lei, 
etc., 
FAZ SABER aos que o presente EDITAL virem ou dele tiverem conhecimento que por este meio MANDA INTIMAR a Agravada 

GERCILENE SOUZA DA SILVA CAVALCANTE, brasileira, professora, portadora da Carteira de Identidade RG nº 7091576 
PC/PA e inscrita no CPF/MF sob o nº 021.749.232-03, residente e domiciliada na Rua 02, Quadra 09, Lote 05, Setor Nova 
Araguaína, Araguaína/TO e o Agravado PAULO ALEXANDRE GONÇALVES CAVALCANTE, brasileiro, pecuarista, portador da 
Carteira de Identidade RG nº 477.538 SSP/TO e inscrito no CPF/MF sob o nº 976.415.101-91, residente e domiciliado na Rua 02, 

Quadra 09, Lote 05, Setor Nova Araguaína, Araguaína/TO, do DESPACHO do evento 24 dos autos de AGRAVO DE 
INSTRUMENTO Nº 0018292-50.2016.827.0000 – PROCESSO ELETRÔNICO. ORIGEM: COMARCA DE ARAGUAÍNA - TO. 
REFERENTE: AÇÃO REIVINDICATÓRIA Nº 0007087-54.2016.827.270. AGRAVANTE: ADALBERTO DIAS. AGRAVADOS: 
GERCILENE SOUSA DA SILVA CAVALCANTE E PAULO ALEXANDRE GONÇALVES CAVALCANTE. RELATORA: Juíza 

CÉLIA REGINA REIS. DESPACHO: “Considerando a não localização dos Agravados, eis que frustradas diversas tentativas na 
origem, certificadas nos evento 23 e 40 dos autos originários e eventos 9 e 10 destes autos, determino suas intimações via edital, 
pelo prazo de 30 dias, em publicação única, na forma do art. 275, §2º, e 256, II, ambos do CPC, para que se manifestem, caso 
queiram, acerca do presente recurso de Agravo de Instrumento. Palmas-TO, 26 de maio de 2017. Juíza CÉLIA REGINA REGIS 

Relatora em Substituição. 

2ª CÂMARA CÍVEL 
SECRETÁRIA: ORFILA LEITE FERNANDES 

 

Intimação de Acórdão 
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0013092-62.2016.827.0000  

ORIGEM: COMARCA DE PARAÍSO/TO  
REFERENTE: AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL Nº 5000562-03.2010.827.2731 – 1ª VARA CÍVEL DE 
PARAÍSO DO TOCANTINS/TO  
APELANTE: FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE PARAÍSO – FEPAR  

ADVOGADO: JOSÉ PEDRO DA SILVA – OAB/TO486  
APELADO: CLECIO DE ARAÚJO CASTRO e OUTRO 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO  
PROCURADOR DE JUSTIÇA: ELAINE MARCIANO PIRES  

RELATOR: Desembargador MOURA FILHO  
 
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECU- ÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO 
CONFIGURAÇÃO. COBRANÇA DE MENSALIDADE. POSSIBILIDADE. ENTIDADE QUE NÃO É MANTIDA EXCLUSIVA OU 

PREPONDERANTEMENTE POR RECURSOS PÚ- BLICOS. SENTENÇA REFORMADA. APELAÇÃO CONHECIDA E 
PROVIDA. - Não se configura julgamento extra petita quando o julgador não extrapola os limites do pedido, mas apenas aplica a 
norma jurídica à situação correspondente. - O serviço educacional prestado pela instituição de ensino superior apelante não é 
mantido exclusiva ou preponderantemente pelo poder público municipal, mas pela contraprestação às atividades prestadas, 

razão pela qual é lícita a cobrança das mensalidades. Precedentes. - Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.  
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ACÓRDÃO: Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES, a 1ª TURMA DA 2ª 
CÂMARA CÍVEL do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, por unanimidade de votos, DEU PROVIMENTO ao 
recurso, nos termos do voto do Relator Desembargador JOSÉ DE MOURA FILHO. Votaram acompanhando o voto do Relator os 
Desembargadores MARCO ANTHONY STEVESON VILLAS BOAS e RONALDO EURÍPEDES DE SOUZA. Ausência justificada 

da Desembargadora ANGELA MARIA RIBEIRO PRUDENTE - Vogal na 17° Sessão do dia 07/06/2017. Compareceu 
representando a Douta Procuradoria Geral de Justiça, a Procuradora de Justiça ALCIR RAINERI FILHO. Palmas-TO, 21 de junho 
de 2017. Desembargador MOURA FILHO – Relator. 
 

APELAÇÃO Nº 0003313-20.2015.827.0000 
ORIGEM: COMARCA DE ARAGUAÍNA - TO 
REFERÊNCIA: AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER Nº 5002862-76.2011.827.2706 
APELANTE: LIESKA DE MELO OLIVEIRA SANTOS 

ADVOGADOS: ERCIDES LIMA DE OLIVEIRA JÚNIOR OAB 12325/DF E MIRIANI CARNEIRO CHATER OAB/DF 25235 – 
NÃO CADASTRADOS NO E-PROC 
APELADO: FAHESA-FACULDADE DE CIÊNCIAS HUMANAS/INSTITUTO 
TOCANTINENSE PRESIDENTE ANTÔNIO CARLOS LTDA-ITPAC 

ADVOGADA: DENYSE DA CRUZ COSTA ALENCAR 
PROC. JUST.: JACQUELINE BORGES SILVA TOMAZ 
RELATOR: DESEMBARGADOR JOÃO RIGO GUIMARÃES 
 

EMENTA: APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ENSINO SUPERIOR. COLAÇÃO DE GRAU. EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA. 
FREQUÊNCIA POR FORÇA DE LIMINAR FAVORÁVEL. CONCLUSÃO DO CURSO. APLICAÇÃO DO FATO CONSUMADO. 
SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. 1. Se por força de decisão liminar a parte frequentou por seis anos o curso de Medicina, tendo 
logrado conclusão de toda a carga horária pertinente, consoante demonstra o conjunto probatório,  inegável a consolidação da 

situação jurídica e o direito de lhe ser outorgada a colação de grau e o respectivo diploma de conclusão de ensino superior, ante 
a aplicação, justa e razoável, da teoria do fato consumado. Precedentes. 2. Recurso conhecido e provido. 
ACÓRDÃO: Vistos e discutidos os presentes autos de Apelação nº 0003313-20.2015.827.0000 na sessão realizada em 
21/06/2017, sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES, a 5ª Turma da 2ª Câmara 

Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, por unanimidade de votos, DEU PROVIMENTO ao recurso para 
desconstituir a sentença combatida, nos termos do voto do relator que deste fica como parte integrante. Votaram acompanhando 
o voto do relator os Desembargadores Moura Filho e Marco Villas Boas. Representou a Procuradoria Geral de Justiça o Dr. Alcir 
Raineri Filho. Palmas/TO, data certificada pela assinatura eletrônica. Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES Relator 

 
APELAÇÃO Nº 0001619-79.2016.827.0000 
ORIGEM: COMARCA DE PALMAS - TO 
REFERENTE: AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO Nº 0002981-48.2014.827.2729 

APELANTE: EDGAR FERREIRA DA SILVA JÚNIOR 
ADVOGADA: ANNETTE DIANE RIVEROS LIMA 
APELADO: BANCO PANAMERICANO S/A 
ADVOGADO: NÃO CONSTITUIDO 

RELATOR: Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 
 
EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO REVIVIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO 
PROCESSO SEM EXAME DE MÉRITO. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. 1. Se da leitura da inicial, seguida 

da respectiva emenda, é possível ao julgador examinar as supostas ilegalidades contratuais impugnadas, e, de outro lado, tendo 
a parte indicado o valor incontroverso das parcelas, revela-se excesso de formalismo o indeferimento da vestibular sob o 
fundamento de genérico. 2. Levando-se em conta os princípios da instrumentalidade das formas, da celeridade e da efetividade 
do processo, não deve o julgador se prender a exagerado formalismo, devendo sempre se buscar alcançar a justa solução do 

litígio, aproveitando-se ao máximo o processo, salvo evidente prejuízo às partes. 3. Recurso conhecido e provido.  
ACÓRDÃO: Vistos e discutidos os presentes autos de Apelação nº 0001619-79.2016.827.0000 na sessão realizada em 
21/06/2017, sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES, a 5ª Turma da 2ª Câmara 
Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, por unanimidade de votos, DEU PROVIMENTO ao recurso, nos 

termos do voto do relator que deste fica como parte integrante. Votaram acompanhando o voto do relator os Desembargadores 
Moura Filho e Marco Villas Boas. Representou a Procuradoria Geral de Justiça o Dr. Alcir Raineri Filho. Palmas/TO, data 
certificada pela assinatura eletrônica. Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES Relator 
 

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0004174-35.2017.827.0000 
ORIGEM: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS 
REFERENTE: AÇÃO REVISIONAL Nº 0001648-35.2016.827.2715, 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CRISTALÂNDIA-TO. 
AGRAVANTE: EDIMÊ RODRIGUES PANTA 

ADVOGADO: HILTON PEIXOTO TEIXEIRA FILHO – OAB/TO-4568 
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AGRAVADO: BANCO BMG CARD S.A. 
ADVOGADO: NÃO CONSTIUÍDO 
SECRETARIA: 2ª CÂMARA CÍVEL 
RELATOR: Des. MARCO VILLAS BOAS 

 
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. DECLARAÇÃO DE 
POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. SERVIDOR PÚBLICO EFETIVO. PROFESSORA. CONTRACHEQUE. RENDA MENSAL 
DE POUCA MONTA. DESPESAS PROCESSUAIS REPRESENTAM UM TERÇO DO RENDIMENTO LÍQUIDO. 

HIPOSSUFICIÊNCIA. CONFIGURADA. Preenchido o requisito inerente à concessão da assistência judiciária, por meio de 
juntada de contracheques, os quais indicam que a autora, professora, possui renda mensal líquida de pouca monta, ou seja, 
aproximadamente dois salários mínimos, não há óbice à concessão, razão pela qual se impõe o deferimento do benefício, a fim 
de viabilizar o acesso amplo à jurisdição, garantia constitucional intangível, tendo em vista que os descontos nos contracheques 

podem impossibilitá-la, momentaneamente, de poder arcar com o pagamento das custas, comprometendo, assim, a liquidez de 
seu rendimento. 
ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Agravo de Instrumento nº 0004174-35.2017.827.0000, em que 
figura como Agravante Edimê Rodrigues Panta e Agravado Banco BMG Card S.A. Sob a Presidência do Exmo. Sr. 

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES, a 2a Turma da 2a Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, por unanimidade de 
votos, conheceu do presente recurso e, no mérito, deu-lhe provimento, para deferir os benefícios da assistência judiciária à 
agravante, por ter este demonstrado não possuir renda mensal de alta monta, o que impõe o deferimento do benefício, a fim de 
viabilizar-lhe o acesso amplo à jurisdição, garantia constitucional intangível, nos termos do voto do Relator, lido na assentada de 

julgamento e que deste passa a fazer parte. Votaram com o Relator os Exmos. Srs. Desembargadores RONALDO EURÍPEDES 
DE SOUZA e JOÃO RIGO GUIMARÃES. Ausência justificada dos Exmos. Srs. Desembargadores ÂNGELA MARIA RIBEIRO 
PRUDENTE e JOSÉ DE MOURA FILHO. Representou a Procuradoria Geral de Justiça o Exmo. JOSÉ MARIA DA SILVA 
JÚNIOR. Palmas-TO, 14 de junho de 2017. Desembargador MARCO VILLAS BOAS - Relator. 

 

1ª CÂMARA CRIMINAL 
SECRETÁRIO: WANDELBERTE RODRIGUES DE OLIVEIRA 

 

Pauta 

PAUTA Nº 22/2017 

Serão julgados pela 1ª CÂMARA CRIMINAL do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, em Palmas, em sua  22ª 

SESSÃO ORDINÁRIA JUDICIAL, aos 4 (quatro) dias do mês de Julho do ano de 2017, terça-feira, a partir das 14 horas, ou nas sessões 

posteriores, os seguintes processos: 
 
1-RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 0016154-13.2016.827.0000. 
ORIGEM: COMARCA DE PARAÍSO DO TOCANTINS-TO. 

REFERENTE: AÇÃO PENAL Nº 0003697-69.2014.827.2731 - VARA CRIMINAL. 
TIPO PENAL: ART. 121, § 2º, IV, CP.  
RECORRENTE: ROBSON ALVES MEDRADO. 
DEFENSORA PÚBLICA: MARIA DO CARMO COTA. 

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS. 
PROCURADOR DE JUSTIÇA: JOSÉ MARIA DA SILVA JÚNIOR. 
RELATOR: DESEMBARGADOR JOÃO RIGO GUIMARÃES. 
5ª TURMA JULGADORA 

DESEMBARGADOR JOÃO RIGO GUIMARÃES          RELATOR 
DESEMBARGADOR MOURA FILHO                             VOGAL 
DESEMBARGADOR MARCO VILLAS BOAS               VOGAL 
 

2-APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0001916-52.2017.827.0000. 
ORIGEM: COMARCA DE PALMAS-TO. 
REFERENTE: AÇÃO PENAL Nº 0024343-38.2016.827.2729 - 3ª VARA CRIMINAL. 
TIPO PENAL: ART. 155, § 4º, IV, CP. 

APELANTE: GUILHERME SANTANA NASCIMENTO. 
DEFENSORA PÚBLICA: MARIA DO CARMO COTA. 
APELANTE: LEONARDO SOUSA NOGUEIRA. 
ADVOGADOS: MICHEL JAIME CAVALCANTE E TIAGO AIRES DE OLIVEIRA   

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS. 
PROCURADOR DE JUSTIÇA: JOSÉ MARIA DA SILVA JÚNIOR. 
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RELATOR: DESEMBARGADOR MARCO VILLAS BOAS. 
2ª TURMA JULGADORA 
DESEMBARGADOR MARCO VILLAS BOAS               RELATOR 
DESEMBARGADORA ÂNGELA PRUDENTE               REVISORA 

DESEMBARGADOR RONALDO EURÍPEDES              VOGAL 
 
3-APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0002564-32.2017.827.0000. 
ORIGEM: COMARCA DE PALMAS-TO. 

REFERENTE: AÇÃO PENAL Nº 5011397-22.2011.827.2729 - 3ª VARA CRIMINAL. 
TIPO PENAL: ART. 168, CAPUT, CP.   
APELANTE: CARLOS ANDREY SOUSA MILHOMEM. 

DEFENSORA PÚBLICA: MARIA DO CARMO COTA. 
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS. 
PROCURADOR DE JUSTIÇA: ALCIR RAINERI FILHO. 
RELATOR: DESEMBARGADOR MARCO VILLAS BOAS. 
2ª TURMA JULGADORA 

DESEMBARGADOR MARCO VILLAS BOAS               RELATOR 
DESEMBARGADORA ÂNGELA PRUDENTE               REVISORA 
DESEMBARGADOR RONALDO EURÍPEDES              VOGAL 
 

4-APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0002817-20.2017.827.0000. 
ORIGEM: COMARCA DE ARAGUATINS-TO. 
REFERENTE: AÇÃO PENAL Nº 0002799-60.2016.827.2707 - VARA CRIMINAL. 
TIPO PENAL: ART. 157, § 2º, I, CP. 

APELANTE: DORIEL BARBOSA DA SILVA. 
DEFENSOR PÚBLICO: HERO FLORES DOS SANTOS. 
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS. 
PROCURADORA DE JUSTIÇA: LEILA DA COSTA VILELA MAGALHÃES. 

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCO VILLAS BOAS. 
2ª TURMA JULGADORA 
DESEMBARGADOR MARCO VILLAS BOAS               RELATOR 
DESEMBARGADORA ÂNGELA PRUDENTE               REVISORA 

DESEMBARGADOR RONALDO EURÍPEDES              VOGAL 
 
5-APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0004411-69.2017.827.0000. 
ORIGEM: COMARCA DE PARANÃ-TO. 

REFERENTE: AÇÃO PENAL Nº 0000460-53.2016.827.2732 - VARA CRIMINAL. 
TIPO PENAL: ART. 33, CAPUT, LEI Nº 11.343/06. 
APELANTE: FERNANDO ANTÔNIO DE CASTILHO. 

ADVOGADO: THIAGO MACEDO GOMES BORGES. 
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS. 
PROCURADOR DE JUSTIÇA: JOSÉ MARIA DA SILVA JÚNIOR. 
RELATOR: DESEMBARGADOR MARCO VILLAS BOAS. 

2ª TURMA JULGADORA 
DESEMBARGADOR MARCO VILLAS BOAS              RELATOR 
DESEMBARGADORA ÂNGELA PRUDENTE              REVISORA 
DESEMBARGADOR RONALDO EURÍPEDES             VOGAL 

 
6-APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0004802-24.2017.827.0000. 
ORIGEM: COMARCA DE PARAÍSO DO TOCANTINS-TO. 
REFERENTE: AÇÃO PENAL Nº 0003444-13.2016.827.2731 - VARA CRIMINAL. 

TIPO PENAL: ART. 180, CAPUT, DO CPB. 
APELANTES: ROBSON SOARES COELHO E ANDRÉ DOS SANTOS NASCIMENTO. 
DEFENSORA PÚBLICA: MARIA DO CARMO COTA. 
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS. 

PROCURADORA DE JUSTIÇA: LEILA DA COSTA VILELA MAGALHÃES. 
RELATOR: DESEMBARGADOR MARCO VILLAS BOAS. 
2ª TURMA JULGADORA 
DESEMBARGADOR MARCO VILLAS BOAS               RELATOR 

DESEMBARGADORA ÂNGELA PRUDENTE               REVISORA 
DESEMBARGADOR RONALDO EURÍPEDES              VOGAL 
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7-APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0006847-98.2017.827.0000. 
ORIGEM: COMARCA DE PALMAS-TO. 
REFERENTE: AÇÃO PENAL Nº 0026244-41.2016.827.2729 - 1ª VARA CRIMINAL. 
TIPO PENAL: ART. 157, CAPUT, CP. 

APELANTE: JUDSON VIEIRA RIBEIRO. 
DEFENSOR PÚBLICO: HERO FLORES DOS SANTOS. 
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS. 

PROCURADOR DE JUSTIÇA: JOSÉ MARIA DA SILVA JÚNIOR. 
RELATOR: DESEMBARGADOR MARCO VILLAS BOAS. 
2ª TURMA JULGADORA 
DESEMBARGADOR MARCO VILLAS BOAS            RELATOR 

DESEMBARGADOR RONALDO EURÍPEDES           REVISOR SUBSTITUTO 
DESEMBARGADOR JOÃO RIGO GUIMARÃES      VOGAL SUBSTITUTO 
 

8-APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0007385-79.2017.827.0000. 
ORIGEM: COMARCA DE ARAGUAINA-TO. 
REFERENTE: PROCEDIMENTO ESPECIAL Nº 0012387-94.2016.827.2706 - 2ª VARA CRIMINAL E EXECUÇÕES PENAIS. 
TIPO PENAL: ART. 33, CAPUT E ARTS. 33, CAPUT E 40, III, LEI 11.343/06. 
APELANTES: FLAVIO SOUSA FERREIRA e ALVARO DE SOUSA FERREIRA. 

DEFENSOR PÚBLICO: HERO FLORES DOS SANTOS. 
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS. 
PROCURADOR DE JUSTIÇA: JOSÉ MARIA DA SILVA JÚNIOR. 
RELATOR: DESEMBARGADOR MARCO VILLAS BOAS. 

2ª TURMA JULGADORA 
DESEMBARGADOR MARCO VILLAS BOAS               RELATOR 
DESEMBARGADORA ÂNGELA PRUDENTE               REVISORA 
DESEMBARGADOR RONALDO EURÍPEDES              VOGAL 
 

9-APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0007722-68.2017.827.0000. 
ORIGEM: COMARCA DE GURUPI-TO. 

REFERENTE: AÇÃO PENAL Nº 0012676-76.2016.827.2722 - 1ª VARA CRIMINAL. 
TIPO PENAL: ART. 157, §2º, I E II, CP C/C ART. 71, CP E ART. 244-B, LEI Nº 8.069/90 C/C ART. 70, CP. 
APELANTE: D. P. O. N. 
DEFENSORA PÚBLICA: MARIA DO CARMO COTA. 

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS. 
PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCO ANTÔNIO ALVES BEZERRA(EM SUBSTITUIÇÃO). 
RELATOR: DESEMBARGADOR MARCO VILLAS BOAS. 
2ª TURMA JULGADORA 

DESEMBARGADOR MARCO VILLAS BOAS               RELATOR 
DESEMBARGADORA ÂNGELA PRUDENTE               REVISORA 
DESEMBARGADOR RONALDO EURÍPEDES              VOGAL 
 

10-APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0007899-32.2017.827.0000. 
ORIGEM: COMARCA DE PALMAS-TO. 
REFERENTE: PROCEDIMENTO ESPECIAL DA LEI ANTITÓXICOS Nº 0017168-90.2016.827.2729 - 4ª VARA CRIMINAL. 

TIPO PENAL: ART. 33, CAPUT, LEI 11.343/06. 
APELANTE: PEDRO KAIKY (OU CAIQUE) FEITOSA DOS SANTOS. 
DEFENSOR PÚBLICO: HERO FLORES DOS SANTOS. 

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS. 
PROCURADORA DE JUSTIÇA: VERA NILVA ÁLVARES ROCHA. 
RELATOR: DESEMBARGADOR MARCO VILLAS BOAS. 
2ª TURMA JULGADORA 

DESEMBARGADOR MARCO VILLAS BOAS              RELATOR 
DESEMBARGADORA ÂNGELA PRUDENTE               REVISORA 
DESEMBARGADOR RONALDO EURÍPEDES              VOGAL 
 

11-APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0001948-57.2017.827.0000. 
ORIGEM: COMARCA DE PALMAS-TO. 
TIPO PENAL: ART. 33, CAPUT, LEI 11.343/06. 

APELANTES: OLIENDERSON BARROS DOS SANTOS ALVES E DYENE NAYANE ALVES DE SOUSA SILVA BARROS. 
ADVOGADOS: TIAGO AIRES DE OLIVEIRA E MICHEL JAIME CAVALCANTE. 
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS. 
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PROCURADORA DE JUSTIÇA: ELAINE MARCIANO PIRES. 
RELATORA: DESEMBARGADORA ÂNGELA PRUDENTE. 
3ª TURMA JULGADORA 
DESEMBARGADORA ÂNGELA PRUDENTE            RELATORA 

DESEMBARGADOR RONALDO EURÍPEDES           REVISOR 
DESEMBARGADOR JOÃO RIGO GUIMARÃES       VOGAL 
 

12-APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0007984-18.2017.827.0000. 
ORIGEM: COMARCA DE AURORA DO TOCANTINS-TO. 
REFERENTE: AÇÃO PENAL Nº 0000241-74.2014.827.2711 - VARA CRIMINAL. 
TIPO PENAL: ART. 14, CAPUT, LEI 10.826/03. 

APELANTE: CLEBES JANUÁRIO DA SILVA. 
DEFENSORA PÚBLICA: MARIA DO CARMO COTA. 
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS. 
PROCURADOR DE JUSTIÇA: JOSÉ OMAR DE ALMEIDA JÚNIOR(EM SUBSTITUIÇÃO). 

RELATORA: DESEMBARGADORA ÂNGELA PRUDENTE. 
3ª TURMA JULGADORA 
DESEMBARGADORA ÂNGELA PRUDENTE               RELATORA 
DESEMBARGADOR RONALDO EURÍPEDES              REVISOR 

DESEMBARGADOR JOÃO RIGO GUIMARÃES          VOGAL 
 

13-APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0010471-58.2017.827.0000. 

ORIGEM: COMARCA DE ARAGUAINA-TO. 
REFERENTE: AÇÃO PENAL Nº 0021176-82.2016.827.2706 - 2ª VARA CRIMINAL. 
TIPO PENAL: ART. 163, PAR. ÚNICO, III, CP. 
APELANTES: PAULO EDUARDO OLIVEIRA SILVA, LEOMAR DIAS, JHON LENON PEREIRA DE BRITO E BRENO HIGOR 

NUNES COSTA. 
DEFENSOR PÚBLICO: HERO FLORES DOS SANTOS. 
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS. 
PROCURADOR DE JUSTIÇA: RICARDO VICENTE DA SILVA. 

RELATORA: DESEMBARGADORA ÂNGELA PRUDENTE. 
3ª TURMA JULGADORA 
DESEMBARGADORA ÂNGELA PRUDENTE               RELATORA 
DESEMBARGADOR RONALDO EURÍPEDES              VOGAL 

DESEMBARGADOR JOÃO RIGO GUIMARÃES           VOGAL 
 

14-APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0010797-18.2017.827.0000. 

ORIGEM: COMARCA DE TOCANTINÓPOLIS-TO. 
REFERENTE: AÇÃO PENAL Nº 0001616-52.2016.827.2740 - VARA CRIMINAL. 
TIPO PENAL: ART. 121, § 2º, IV, CP. 
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS. 

APELADO: ADALTO COSTA ARAÚJO. 
DEFENSOR PÚBLICO: HERO FLORES DOS SANTOS. 
PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCO ANTÔNIO ALVES BEZERRA. 
RELATORA: DESEMBARGADORA ÂNGELA PRUDENTE. 

3ª TURMA JULGADORA 
DESEMBARGADORA ÂNGELA PRUDENTE          RELATORA 
DESEMBARGADOR RONALDO EURÍPEDES         REVISOR 
DESEMBARGADOR JOÃO RIGO GUIMARÃES     VOGAL 
 

15-APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0002132-47.2016.827.0000. 
ORIGEM: COMARCA DE GURUPI-TO. 

REFERENTE: AÇÃO PENAL Nº 0011496-59.2015.827.2722 - 1ª VARA CRIMINAL. 
TIPO PENAL: ART. 33, CAPUT, LEI 11.343/06. 
APELANTE: DANIEL DIAS DE ANDRADE. 
ADVOGADO: JORGE BARROS FILHO. 

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS. 
PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCO ANTÔNIO ALVES BEZERRA. 
RELATOR: DESEMBARGADOR JOÃO RIGO GUIMARÃES. 
5ª TURMA JULGADORA 

DESEMBARGADOR JOÃO RIGO GUIMARÃES           RELATOR 
DESEMBARGADOR MOURA FILHO                               REVISOR 
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DESEMBARGADOR MARCO VILLAS BOAS                 VOGAL 
 
16-APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0008753-31.2014.827.0000. 
ORIGEM: COMARCA DE GURUPI-TO. 

REFERENTE: AÇÃO PENAL Nº 5000196-54.2011.827.2722 - 1ª VARA CRIMINAL. 
TIPO PENAL: ART. 1º, I, DEC-LEI Nº 201/67 E ART. 299, PAR. ÚNICO C/C ART. 69, CP. 
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS 
APELADOS: ELZA BORGES FERREIRA E ABDON MENDES FERREIRA 

ADVOGADOS: MARCELO CÉSAR CORDEIRO, MARIANA JORGE BARBOSA E NATÁLIA PICCOLO DABUL.  
APELANTES: ELZA BORGES FERREIRA E ABDON MENDES FERREIRA 
ADVOGADOS: MARCELO CÉSAR CORDEIRO, MARIANA JORGE BARBOSA E NATÁLIA PICCOLO DABUL.  
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS 

PROCURADORA DE JUSTIÇA: JACQUELINE BORGES SILVA TOMAZ 
RELATOR: DESEMBARGADOR JOÃO RIGO GUIMARÃES. 
5ª TURMA JULGADORA 
DESEMBARGADOR JOÃO RIGO GUIMARÃES           RELATOR 

DESEMBARGADOR MOURA FILHO                              REVISOR 
DESEMBARGADOR MARCO VILLAS BOAS                 VOGAL 
 

1º GRAU DE JURISDIÇÃO 

ALVORADA 
1ª Escrivania Cível 

 

ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S) 
Processo n. 5000079-55.2013.827.2702 – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – JEC 
Exequente: LEILA PINTO DE SOUZA E CIA LTDA ME 
Advogado: Dra. Aldaiza Dias Barroso Borges – OAB/TO 4230-A 

Executada: ALAIDE MARIA DE SOUSA 
“SENTENÇA. O processo tramitava regularmente quando no evento 46, as partes entabularam acordo, requerendo sua 
homologação. É o sucinto relato. Decido. Observa-se do acordo apresentando, que este preserva os direitos e interesses das 
partes, não havendo indícios de que tenha sido celebrado com infringência a qualquer dispositivo legal, de modo que não há 

óbice à sua homologação. Desta forma, hei por bem HOMOLOGAR o acordo (evento 25), para que surta seus jurídicos e legais 
efeitos. De consequência, extingo o presente processo, com julgamento de mérito, conforme artigo 487, inciso III, alínea "b" do 
NCPC, determinando que, observadas as cautelas de praxe, seja o processo arquivado. P.R. I. Alvorada, datado e certificado 
pelo sistema e-proc. Fabiano Gonçalves Marques, Juiz de Direito”. 
 

Processo n. 0000462-79.2017.827.2702 – COBRANÇA / JEC 
Requerente: ALVORADA TRATORES PEÇAS AGRICOLAS LTDA EPP 

Advogado: Dra. Letícia Sousa Martins – OAB/TO 7059 
Requerida: VR INDUSTRIA METALURGICA LTDA 
Advogado: Nihil 
“SENTENÇA ALVORADA TRATORES PEÇAS AGRICOLAS LTDA EPP, já qualificada no processo, ingressou perante este 

juízo, com na AÇÃO DE COBRANÇA em face de VR INDUSTRIA METALURGICA LTDA, também qualificado no processo, pelos 
motivos e fatos de direito que a seguir se reproduz. Aduz a requerente que é credora do requerido da importância de 
R$16.159,69 (dezesseis mil, cento e cinquenta e nove reais e sessenta e nove centavos), proveniente da aquisição de 
mercadorias no período de novembro de 2013 à novembro de 2014. Preconiza o art. 20 da Lei 9099/95 que, deixando de 

comparecer o requerido à audiência de conciliação ou de instrução e julgamento, reputar-se-ão aceitos como verdadeiros os 
fatos alegados pela autora, salvo se contrário resultar da convicção do magistrado. Verifica-se do processo, evento 10, que o 
requerido foi devidamente citado e intimado, porém deixou de comparecer a audiência, ora realizada (evento 11), motivo pelo 
qual deverá suportar o ônus processual de sua desídia, aplicando-lhe os efeitos da revelia. Isto posto, JULGO PROCEDENTE a 

pretensão deduzida por ALVORADA TRATORES PEÇAS AGRICOLAS LTDA EPP na ação de cobrança proposta contra VR 
INDUSTRIA METALURGICA LTDA, condenando o requerido ao pagamento da importância de R$16.159,69 (dezesseis mil, 
cento e cinquenta e nove reais e sessenta e nove centavos), devidamente corrigidos, aplicando-se juros a partir da citação. P. R. 
I. Alvorada, datado e certificado pelo sistema e-proc. Fabiano Gonçalves Marques, Juiz de Direito”. 
 

Processo n. 0000024-53.2017.827.2702  – COBRANÇA / JEC 
Requerente: MARÇAL PEREIRA DA SILVA 

Advogado: Nihil 
Requerido: GILBERTO PEREIRA DOS SANTOS 
Advogado: Nihil 
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“SENTENÇA. MARÇAL PEREIRA DA SILVA, já qualificada no processo, ingressou perante este juízo, com na AÇÃO DE 
COBRANÇA em face de GILBERTO PEREIRA DOS SANTOS, também qualificado no processo, pelos motivos e fatos de direito 
que a seguir se reproduz. Aduz o requerente que é credor do requerido da importância de R$585,10 (quinhentos e oitenta e cinco 
reais e dez centavos), proveniente da prestação de serviços de borracharia, em 05/2014. Preconiza o art. 20 da Lei 9099/95 que, 

deixando de comparecer o requerido à audiência de conciliação ou de instrução e julgamento, reputar-se-ão aceitos como 
verdadeiros os fatos alegados pela autora, salvo se contrário resultar da convicção do magistrado. Verifica-se do processo, 
evento 9 que o requerido foi devidamente citado e intimado, porém deixou de comparecer a audiência, ora realizada (evento 10) 
motivo pelo qual deverá suportar o ônus processual de sua desídia, aplicando-lhe os efeitos da revelia. Isto posto, JULGO 

PROCEDENTE a pretensão deduzida por MARÇAL PEREIRA DA SILVA na ação de cobrança proposta contra GILBERTO 
PEREIRA DOS SANTOS, condenando o requerido ao pagamento da importância de R$585,10 (quinhentos e oitenta e cinco 
reais e dez centavos), devidamente corrigidos, aplicando-se juros a partir da citação. P. R. I. Alvorada, datado e certificado pelo 
sistema e-proc. Fabiano Gonçalves Marques, Juiz de Direito”. 

 
 

ARAGUAINA 
3ª Vara Cível 

 

EDITAL 

EDITAL DE CITAÇÃO DOS TERCEIROS E EVENTUAIS INTERESSADOS (PRAZO 40 DIAS) O Senhor ÁLVARO 
NASCIMENTO CUNHA, MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível desta Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, na forma da 
lei, etc.FAZ S A B E R a todos quantos virem o presente EDITAL ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo da 

TERCEIRA VARA CÍVEL, se processam os autos de AÇÃO DE USUCAPIÃO ESPECIAL URBANA Cl PEDIDO DE 
DESMEMBRAMENTO DE ÁREA DE REGISTRO IMOBILIÁRIO,sobn°0020408-59.2016.827.2706 tendo como requerente JOÃO 
BATISTA GOMES E ALDENIRA FERREIRA DA SILVA em desfavor da requerida: TEREZINHA OLIVEIRA SANTOS e OUTRO, 
onde o requerente visa a regularização do domínio do imóvel a seguir descrito: Lote n° 06-A,pertencente à Quadra 06 , 

situadona Rua Blumenau, Setor Itaipu, Araguaína-TO, com área de 196 m2 (cento e noventa e seis metros quadrados). 
Por este meio CITA-SE OS TERCEIROS E EVENTUAIS INTERESSADOS, Por todos os termos da ação supramencionada, 
para, em 15 (quinze dias), querendo oferecerem contestação a referida ação, sob pena de terem-se como verdadeiros os fatos 
articulados na inicial. Tudo de conformidade com o r. despacho a seguir transcrito:" Defiro a gratuidade da justiça. Citem-se os 

requeridos por carta precatória, os confinantes por mandado, e os terceiros eventuais interessados, por meio de edital com prazo 
de 40 (quarenta) dias, para, em 15 (quinze) dias, oferecerem contestação, sob pena de ser considerado revel e presumir-se-ão 
verdadeiros as alegações formuladas pelo autor (artigo 344 do NCPC). Advirta-se que o prazo é de 15 dias, inicia-se da juntada 
do último mandado ou Carta precatória devidamente cumprido (artigo 231 do novo CPC). lntimem-se a União, o Estado e o 

Município de Araguaína, para caso queiram manifestar-se sobre interesse na causa. Após respostas, vista ao Ministério Público 
para manifestação, tudo nos termos do art. 178 e seguintes do Novo Código de Processo Civil.ESTE DESPACHO SERVIRÁ 
COMO MANDADO DE CITAÇÃO", Álvaro Nascimento Cunha. Juiz de Direito. E para que ninguém possa alegar ignorância, 
mandou expedir o presente edital, o qual será publicado,uma vez, apenas no Diário da Justiça, por gozar o requerente dos 

benefícios da assistência gratuita e afixado no placar do Fórum local. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína 
Estado do Tocantins, aos dezenove dias do mês de junho de dois mil dezessete e. (19/06/2017). Eu. Técnica judiciária que digitei 
e subscrevi. Alvaro Nascimento Cunha. Juiz de Direito. 

 

1ª Vara Criminal 
 
EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO PRAZO: 15 (QUINZE) DIAS  
 
FRANCISCO VIEIRA FILHO, Juiz de Direito Titular da 1ª Vara Criminal desta Cidade e Comarca de Araguaína Estado do 

Tocantins. FAZ SABER a todos os que o presente edital virem, ou dele tiverem conhecimento, que por meio deste edital CITAR 
o (a) acusado (a): ROSIMEIRE ALVES DOS SANTOS ROCHA, brasileira, lavradora, nascida aos 11/04/1975, natural de São 
Geraldo do Araguaia/PA, filha de Osane Alves dos Santos, inscrita no RG nº 814561 SSP/TO, inscrito no CPF nº 749.979.391-
53, atualmente em local incerto ou não sabido, o qual foi denunciado nas penas do artigo 129, § 9º do Código Penal Brasileiro, 

nos autos de ação penal nº 0016829-06.2016.827.2706 e, como está em lugar incerto ou não sabido, conforme certificou o 
senhor oficial de Justiça incumbido da diligência, fica citado (a) pelo presente para o fim exclusivo de o acusado oferecer defesa 
preliminar. O prazo para a defesa começará a fluir do comparecimento pessoal do acusado ou do defensor constituído. Na 
hipótese do parágrafo anterior, expirado o prazo do edital e o prazo para oferecimento de defesa inicial e, não comparecendo a 

acusada, nem constituindo defensor no dia seguinte à expiração do prazo, certifique-se e venham-me os autos conclusos para 
deliberação nos termos do que dispõe o artigo 366 do Código de Processo Penal. Para conhecimento de todos é passado o 
Presente Edital, cuja 2ª via fica afixada no “Placar” do Fórum da Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins e a 3ª via 
publicada no Diário da Justiça.DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína Estado do Tocantins, aos vinte e seis 

dias do mês de junho de 2017. Eu, _____, escrevente do crime, lavrei e subscrevi. 
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2ª Vara Criminal Execuções Penais 
 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE QUINZE (15) DIAS. 
FAZ SABER a todos quantos o presente Edital com prazo de 15 (quize dias) virem ou dele conhecimento tiverem, que tramitaram 

por este Juízo e 2ª Vara Criminal e Execução Penal desta Comarca de Araguaina, os Autos de Ação Penal n° 5019253-
38.2013.827.2706  de Ação Penal movida pelo Ministério Público Estadual do(a) denunciado(a)  ANTONIO DE OLIVEIRA 
MENDES, vulgo “baixinho”, brasileiro, serviços gerais, nascido em 11/10/1974, natural de Carolina/MA, filho de Rosa de Tal, 
atualmente em local incerto e não sabido, para tomar conhecimento do teor DENUNCIA a seguir descrita: - “o Ministério 

Público denuncia ANTONIO DE OLIVEIRA MENDES como incurso no crime descrito no artigo 331 do Código Penal 
(desacato)”.Para que, devidamente citado(a), responda a acusação no PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, com o escopo de 
responder à acusação, por escrito, no PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, conforme determinação do parágrafo único do art. 396, do 
Código de Processo Penal, podendo argüir preliminares e alegar tudo o que interessa à sua defesa, oferecer documentos e 

justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo suas intimações, quando 
necessário. Não apresentada à resposta no prazo legal, ou se o(a) acusado(a) citado(a) não constituir defensor, será nomeado 
defensor para oferecê-la, concedendo-lhe vista dos autos pelo prazo legal, a fim de ser qualificado(a) e interrogado(a) e, se ver 
processar nos autos de ação supramencionados. E para que a notícia chegue ao conhecimento de todos, expediu-se o presente 

Edital, que será publicado, no Diário da Justiça, e no átrio/ do fórum deste Juízo para que produza seus jurídicos e legais efeitos. 
Araguaina-TO; 26 de junho de 2017. Dr Antonio Dantas de Oliveira Junior, Juiz de Direito. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE QUINZE (15) DIAS. 

FAZ SABER a todos quantos o presente Edital com prazo de 15 (quize dias) virem ou dele conhecimento tiverem, que tramitaram 
por este Juízo e 2ª Vara Criminal e Execução Penal desta Comarca de Araguaina, os Autos de Ação Penal n° 5019253-
38.2013.827.2706  de Ação Penal movida pelo Ministério Público Estadual do(a) denunciado(a)  CLEITON GONÇALVES DE 
LIMA, brasileiro, solteiro, balconista, filho de Manoel Francisco Lima e Cleusa Gonçalves de Aguiar, natural de Araguaína/TO, 

nascido aos 06/10/1989, portador do RG nº 1.007.612 – SSP/TO, atualmente em local incerto e não sabido, para tomar 
conhecimento do teor DENUNCIA a seguir descrita: - “o Ministério Público denuncia CLEITON GONÇALVES DE LIMA como 
incurso no crime descrito no artigo 243 da Lei nº 8069/90 (ECA)”.Para que, devidamente citado(a), responda a acusação no 
PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, com o escopo de responder à acusação, por escrito, no PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, conforme 

determinação do parágrafo único do art. 396, do Código de Processo Penal, podendo argüir preliminares e alegar tudo o que 
interessa à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, 
qualificando-as e requerendo suas intimações, quando necessário. Não apresentada à resposta no prazo legal, ou se o(a) 
acusado(a) citado(a) não constituir defensor, será nomeado defensor para oferecê-la, concedendo-lhe vista dos autos pelo prazo 

legal, a fim de ser qualificado(a) e interrogado(a) e, se ver processar nos autos de ação supramencionados . E para que a notícia 
chegue ao conhecimento de todos, expediu-se o presente Edital, que será publicado, no Diário da Justiça, e no átrio/ do fórum 
deste Juízo para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Araguaina-TO;  26 de junho de 2017. Dr Antonio Dantas de Oliveira 
Junior, Juiz de Direito. 

 
 

Vara Especializada no Combate à Violência Contra a Mulher 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 20 DIAS 
EDITAL DE INTIMAÇÃO 

Autos: n.º 5012155-36.2012.827.2706 
Requerido: R. L. DE S. 
VITIMA: A. DE S. M. 
 EDITAL DE INTIMAÇÃO: INTIMAR a vítima A. DE S. M., da r. sentença a seguir parcialmente transcrita: “Ante o exposto, com 

fundamento no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil, c/c o artigo 13, da Lei nº 11.340/06, JULGO EXTINTO O PRESENTE 
FEITO, sem resolução de mérito, revogando, por conseguinte, a decisão liminar...” Cirlene Maria de Assis Santos Oliveira Juíza 
de Direito. 
 

EDITAL DE INTIMAÇÃO 
Autos: n.º 0001361-65.2017.827.2706 
Requerido: J. R. DA S. M. 
VITIMA: A. P. DA S. B. 

 EDITAL DE INTIMAÇÃO: INTIMAR a vítima A. P. DA S. B., da r. sentença a seguir parcialmente transcrita: “Ante o exposto, 
com fundamento no artigo 22 da Lei n° 11.340/2006, DEFIRO as medidas protetivas de urgência postuladas pela requerente e, 
por conseguinte, DETERMINO ao requerido: a) O seu imediato afastamento do imóvel, onde reside com a requerente, estando 
autorizado a retirar apenas seus pertences de uso pessoal. Em caso de resistência, o Sr. Oficial de Justiça está, desde já, 

autorizado a usar a força policial. Caso a ofendida não mais esteja residindo no imóvel, e sendo interesse da mesma, deverá o  
Sr. Oficial reconduzi-la ao respectivo domicílio após o afastamento do requerido; b) No curso deste procedimento ou até ulterior 
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determinação judicial, o requerido deve manter uma distância mínima de 200 (duzentos) metros do imóvel onde reside com a 
requerente. Além disso, deverá informar a este Juízo o seu atual endereço, no prazo de 10 (dez) dias, a contar da intimação 
desta decisão; c) Está também proibido de se aproximar da vítima, seus familiares e testemunhas, devendo manter destes uma 
distância mínima de 200 (duzentos) metros, ainda que seja em lugar público; d) Está proibido ainda de manter contato com a 

ofendida, seus familiares (ascendentes e colaterais até 2º grau) e testemunhas por qualquer meio de comunicação; e) Está 
proibido de frequentar determinados lugares, normalmente procurados pela ofendida, como o local de trabalho da mesma, igreja, 
feira, casa de amigos, clubes, eventuais supermercados próximos à residência dela, a fim de preservar a integridade física e 
psicológica da ofendida. f) Prestação de alimentos provisionais ou provisórios...” Cirlene Maria de Assis Santos Oliveira Juíza de 

Direito. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO 
Autos: n.º 0005054-28.2015.827.2706 

Requerido: J. R. S. DE O. 
VITIMA: L. C. O. 
 EDITAL DE INTIMAÇÃO: INTIMAR a vítima L. C. O., da r. sentença a seguir parcialmente transcrita: “Ante o exposto, com 
fundamento no artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil, c/c o artigo 13, da Lei nº 11.340/06, JULGO EXTINTO O 

PRESENTE FEITO, sem resolução de mérito, revogando, por conseguinte, as medidas concedidas...” Cirlene Maria de Assis 
Santos Oliveira Juíza de Direito. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO 

Autos: n.º 5013121-96.2012.827.2706 
Requerido: GLEYDSON LUSTOSA DE PAIVA 
VITIMA: EVILENE ASSIS DE CARVALHO 
 EDITAL DE INTIMAÇÃO: INTIMAR o requerido GLEYDSON LUSTOSA DE PAIVA, da r. sentença a seguir parcialmente 

transcrita: “Ante o exposto, com base no artigo 107, Inciso IV, do Código Penal, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE de 
GLEYDSON LUSTOSA DE PAIVA pelo crime de Ameaça (artigo 147 do Código Penal) com fulcro no artigo 109, inciso VI do 
Código Penal Brasileiro...” Cirlene Maria de Assis Santos Oliveira Juíza de Direito. 
 

EDITAL DE INTIMAÇÃO 
Autos: n.º 5018085-98.2013.827.2706 
Requerido: R. G. DE S. 
VITIMA: F. DO N. DE S. 

 EDITAL DE INTIMAÇÃO: INTIMAR a vítima F. DO N. DE S., da r. sentença a seguir parcialmente transcrita: “Ante o exposto, 
com base no artigo 107, inciso IV, do Código Penal, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE de R. G. DE S., já qualificado nos 
autos, pelas infrações penais descritas no art. 147, do Código Penal c/c art. 72, inciso II, da Lei 11.340/06...” Cirlene Mar ia de 
Assis Santos Oliveira Juíza de Direito. 

 
EDITAL DE INTIMAÇÃO 
Autos: n.º 5018330-12.2013.827.2706 
Requerido: D. P. DA S. 

VITIMA: T. A. DE. F. 
 EDITAL DE INTIMAÇÃO: INTIMAR a vítima T. A. DE. F., da r. sentença a seguir parcialmente transcrita: “Ante o exposto, e por 
tudo mais que dos autos consta, julgo procedente o pedido formulado na denúncia para CONDENAR D. P. DA S., como incurso 
nas sanções do artigo 129, § 9º, do Código Penal, c/c art. 7º, I, da Lei 11.340/06. Fica o acusado, portanto, condenado 

definitivamente à pena de 3 (três) meses de detenção. Fixo o regime inicial aberto, ante a determinação contida no artigo 33, § 
2º, alínea ‘c’, do Código Penal...” Cirlene Maria de Assis Santos Oliveira Juíza de Direito. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO 

Autos: n.º 0018182-18.2015.827.2706 
Requerido: JOSE CARLOS CORREIA PEREIRA 
VITIMA: REÚNA REGINA BARBOSA DE FERRAZ 
 EDITAL DE INTIMAÇÃO: INTIMAR o requerido JOSE CARLOS CORREIA PEREIRA e a vítima REÚNA REGINA BARBOSA 

DE FERRAZ, da r. sentença a seguir parcialmente transcrita: “Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, julgo 
parcialmente procedente o pedido formulado na denúncia para CONDENAR JOSÉ CARLOS CORREIA PEREIRA, brasileiro, 
união estável, soldador, natural de Carolina/MA, nascido aos 25.09.1985, filho de Domingos Alves Pereira e Maria Nazaré 
Pereira, residente na Rua Beija Flor, nº 500, Setor Maracanã, Araguaína-TO, inscrito no RG sob n.º 1.285.756 SSP/TO e CPF nº 

060.222.381-45, como incurso nas sanções do artigo 331 do Código Penal; e para, com base no art. 386, inciso VII, do Código 
de Processo Penal, ABSOLVÊ-LO da imputação prevista no artigo 147 do Código Penal, c/c art. 61, inc. II, alínea “a”, do Código 
Penal, aplicando-se o disposto na Lei 11.340/06. Fica o acusado JOSÉ CARLOS CORREIA PEREIRA, portanto, condenado em 
primeira instância à pena de 9 (nove) meses de detenção. Fixo o regime inicial aberto, ante a determinação contida no artigo 33, 
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§ 2º, alínea ‘c’, do Código Penal. Suspendo os direitos políticos da acusada durante o cumprimento da reprimenda, com base no 
artigo 15, inciso III, da Constituição Federal...” Cirlene Maria de Assis Santos Oliveira Juíza de Direito. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO 

Autos: n.º 5000086-35.2013.827.2706 
Requerido: J. D. DA S. 
VITIMA: F. B. DO E. S. 
 EDITAL DE INTIMAÇÃO: INTIMAR o requerido J. D. DA S., da r. sentença a seguir parcialmente transcrita: “Ante o exposto, 

com fulcro no art. 330, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO FORMULADO NA INICIAL 
PARA MANTER AS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA DEFERIDAS IN LIMINE, vigorando as mesmas até a execução 
integral da pena, em razão da condenação no processo principal, com a ressalva de decisão posterior em contrário, já que esta 
sentença não transita materialmente em julgado. Assim, com base no art. 269, I, do CPC, JULGO EXTINTO O PRESENTE 

FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO...” Cirlene Maria de Assis Santos Oliveira Juíza de Direito. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 DIAS 
EDITAL DE CITAÇÃO 

Autos: n.º 0005209-65.2014.827.2706 
Requerido: H. F. X. 
VITIMA: C. DE P. L. C. 
 EDITAL DE CITAÇÃO: CITAÇÃO do requerido: H. F. X., para no prazo de 10 (dez) dias, apresente defesa escrita e, querendo, 

rol de testemunhas, na ação em que o Ministério Público do Estado do Tocantins, como autor, move contra a sua pessoa e na 
qual se acha denunciado com incurso no artigo 129, § 9º, e art. 148, § 2°, c/c art. 69 e 61, alíneas “a” e “f”, ambos do Código 
Penal, aplicando-se o disposto no art. 7º, inciso II, da Lei 11.340/06, tomando conhecimento desde já, o referido acusado, da 
existência da mencionada ação penal, sob pena de revelia. Caso o acusado não ofereça defesa no prazo de dez dias, ou se 

citado, não constituir defensor, o juiz nomeará defensor para oferecê-la, concedendo-lhe vista dos autos por dez dias. Se for o 
caso, o juiz oportunamente arbitrará honorários advocatícios. A qualquer momento o acusado poderá constituir advogado e ele 
poderá oficiar nos autos recebendo o processo no estado em que se encontrar. OBSERVAÇÃO: Fica intimado também que se 
estiver solto ou se for solto na instrução processual, deverá informar ao Juízo sobre quaisquer mudanças de endereço, para fins 

de adequada intimação e comunicação oficial. Se procedente a acusação, a sentença fixará valor mínimo à reparação dos danos 
causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido (art. 387, IV do CPP) cabendo-lhe manifestar-se a 
respeito no prazo de resposta. Cirlene Maria de Assis Santos Oliveira Juíza de Direito. 
 

EDITAL DE CITAÇÃO 
Autos: n.º 0001140-82.2017.827.2706 
Requerido: A. V. DOS S. 
VITIMA: J. L. DE O. 

 EDITAL DE CITAÇÃO: CITAÇÃO do requerido: A. V. DOS S., da r. sentença a seguir parcialmente transcrita: “Ante o exposto, 
com fundamento no artigo 22 da Lei n° 11.340/2006, DEFIRO parcialmente as medidas protetivas de urgência postuladas pela 
requerente e, por conseguinte, DETERMINO ao requerido: a) No curso deste procedimento ou até ulterior determinação judicial, 
o requerido deve manter uma distância mínima de 200 (duzentos) metros do imóvel onde reside a requerente; b) Está também 

proibido de se aproximar da vítima, seus familiares e testemunhas, devendo manter destes uma distância mínima de 200 
(duzentos) metros, ainda que seja em lugar público; c) Está proibido ainda de manter contato com a ofendida e testemunhas por  
qualquer meio de comunicação; d) Está proibido de frequentar determinados lugares, normalmente procurados pela ofendida, 
como o local de trabalho da mesma, igreja, feira, casa de amigos, clubes, eventuais supermercados próximos à residência da 

vítima, a fim de preservar a integridade física e psicológica da ofendida. INDEFIRO o pedido de fixação de alimentos 
provisionais, tendo em vista que já há um acordo firmado entre as partes, podendo a interessada, por meio de advogado ou 
defensor público (caso seja hipossuficiente), ingressar com a medida judicial cabível para a satisfação do direito. Fica o requerido 
advertido de que o descumprimento das medidas acima impostas poderá implicar, em último caso, na decretação de sua prisão 

preventiva, nos termos do art. 282, § 4º, do Código Instrumental Penal...” Cirlene Maria de Assis Santos Oliveira Juíza de Direito. 
 

Central de Execuções Fiscais  
 
ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S) 

Autos: 5019980-94.2013.827.2706 

Ação: EXECUÇÃO FISCAL 

Exequente: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 

Adv.: GUSTAVO FIDALGO E VICENTE – PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO 

Executado(s): LINDOMAR DE SANTANA BARROS - CPF: 163.639.227-04 

SENTENÇA: “(...) Ante o exposto, e o mais que dos autos consta, declaro a nulidade da presente execução fiscal e, fulcrado no 
art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, julgo extinto o feito, sem resolução de mérito, em face da ausência de 
pressuposto processual subjetivo indispensável à existência da relação processual. Sem condenação em custas ante isenção 
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conferida à Fazenda Pública, e sem condenação em honorários ante a ausência de citação. Sentença não sujeita ao duplo grau 
de jurisdição, nos termos do art. 496, §3º inciso II, do CPC. Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as 
cautelas de praxe, especialmente baixa na distribuição. Cumpra-se. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Araguaína, 26 de junho 
de 2017 Milene de Carvalho Henrique Juíza de Direito.”. 
 

Autos: 5007286-30.2012.827.2706 
Ação: EXECUÇÃO FISCAL 

Exequente: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
Adv.: GUSTAVO FIDALGO E VICENTE – PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO 
Executado(s): JOAO EVANGELISTA MARTINS - CPF: 031.089.371-20 
SENTENÇA: “(...) Ante o exposto INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, com fulcro no art. 330, inciso III, do CPC. Em consequência, 

JULGO EXTINTO o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso I, do mesmo diploma. Sem condenação 
em custas e honorários advocatícios. Decorrido o trânsito em julgado e feitas as comunicações de estilo, arquivem-se os autos 
com as cautelas de praxe. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Araguaína, 26 de junho de 2017 Milene de Carvalho Henrique 
Juíza de Direito.”. 
 

Autos: 5003531-32.2011.827.2706 

Ação: EXECUÇÃO FISCAL 

Exequente: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 

Adv.: GUSTAVO FIDALGO E VICENTE– PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO 

Executado(s): ESPÓLIO DE MARIO VICENTE DA SILVA - CPF: 014.406.241-00 

SENTENÇA: “(...) Ante o exposto, com base no art. 924, inciso II, do NCPC, julgo EXTINTO o feito, com resolução de mérito, em 

face de pagamento. Sem condenação em honorários advocatícios e custas processuais, ante a ausência de citação. Havendo 
constrição de bens do devedor, providenciem a liberação necessária (caso a constrição recaia sobre bem imóvel, oficie-se ao 
CRI determinando o seu cancelamento, cuja averbação ficará condicionada ao prévio recolhimento dos respectivos emolumentos 
pela parte interessada). Após, ARQUIVEM-SE os autos com as cautelas de praxe. Cumpra-se. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Araguaína, 26 de junho de 2017 Milene de Carvalho Henrique Juíza de Direito.”. 
 

Autos: 5001161-22.2007.827.2706 

Ação: EXECUÇÃO FISCAL 

Exequente: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 

Adv.: GUSTAVO FIDALGO E VICENTE – PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO 

Executado(s): PEDRO ALVES DOS SANTOS 

SENTENÇA: “(...) Ante o exposto INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, com fulcro no art. 330, inciso III, do CPC. Em consequência, 
JULGO EXTINTO o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso I, do mesmo diploma. Sem condenação 
em custas e honorários advocatícios. Decorrido o trânsito em julgado e feitas as comunicações de estilo, arquivem-se os autos 
com as cautelas de praxe. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Araguaína, 26 de junho de 2017 Milene de Carvalho Henrique 

Juíza de Direito.”. 
 

Autos: 5001113-63.2007.827.2706 

Ação: EXECUÇÃO FISCAL 

Exequente: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 

Adv.: GUSTAVO FIDALGO E VICENTE – PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO 

Executado(s): NELSON DA SILVEIRA BARROS - CPF: 046.040.179-20 

SENTENÇA: “(...) Ante o exposto INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, com fulcro no art. 330, inciso III, do CPC. Em consequência, 
JULGO EXTINTO o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso I, do mesmo diploma. Sem condenação 
em custas e honorários advocatícios. Decorrido o trânsito em julgado e feitas as comunicações de estilo, arquivem-se os autos 
com as cautelas de praxe. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Araguaína, 26 de junho de 2017 (ass.) Juiza Milene de Carvalho 

Henrique”.  

 
Autos: 0018984-50.2014.827.2706 
Classe da ação: Execução Fiscal 

Exequente: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
Executado: MARLENE GOMES DE AGUIAR E OUTROS 
SENTENÇA ‘‘Ante o exposto  INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, com fulcro no art. 330, inciso III, do CPC. Em consequência, 
JULGO EXTINTO o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso I, do mesmo diploma. Sem condenação 

em custas e honorários advocatícios. Decorrido o trânsito em julgado e feitas as comunicações de estilo, arquivem-se os autos 
com as cautelas de praxe. Publique-se. Registre-se. Intime-se.” 
 

Autos: 0019074-58.2014.827.2706 
Classe da ação: Execução Fiscal 
Exequente: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
Executado: JOSE MARTINS SANTIAGO 
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SENTENÇA ‘‘Ante o exposto, e o mais que dos autos consta, declaro a nulidade da presente execução fiscal e, fulcrado no art. 
485, inciso VI, do Código de Processo Civil,  julgo extinto o feito, sem resolução de mérito, em face da ausência de pressuposto 
processual subjetivo indispensável à existência da relação processual. Sem condenação em custas ante isenção conferida à 
Fazenda Pública, e sem condenação em honorários ante a ausência de citação. Sentença não sujeita ao duplo grau de 

jurisdição, nos termos do art. 496, §3º inciso II, do CPC. Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as cautelas 
de praxe, especialmente baixa na distribuição. Cumpra-se. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Milene de Carvalho Henrique 
Juíza de Direito.” 

AXIXÁ 
1ª Escrivania Cível 

 
ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S) 
AUTOS Nº 0000076-53.2016.827.2712 
AÇÃO: ALIMENTOS 

REQUERENTE: L. A. D. C, representado por sua genitora PATRÍCIA MONTEIRO DOS SANTOS 
REPRESENTANTE JURÍDICO: DR. MAGNUS KELLY LOURENÇO DE MEDEIROS 
REQUERIDO: JOSÉ DE RIBAMAR CHAVES  
ADVOGADO: DR. JOSÉ RAMALHO DE CASTRO RODRIGUES – OAB/MA 12.503 

DESPACHO:” Chamo o feito a ordem para, sem prejuízo das determinações contidas ao evento retro, uma vez que há tempo  
hábil para o seu cumprimento. Em atenção ao princípio da celeridade processual, bem como, por se tratar de demanda urgente e 
prioritária, designo audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 08/08/2017, às 09h:00min. Intimem-se as partes e 
seus procuradores, bem como o representante do Ministério Público. Promova-se a escrivania as diligências necessárias. 

Cumpra-se. Axixá do Tocantins, data do sistema eletrônico. JOSÉ ROBERTO FERREIRA RIBEIRO, Juiz de Direito.” 

 

COLINAS 
2ª Vara Cível 

INTIMAÇÃO AO(S) ADVOGADO(S) 

BOLETIM DE EXPEDIENTE Nº 019R 
Ficam os advogados do requerente, intimados dos atos processuais abaixo relacionados: (Intimações conforme o Provimento 
02/11 da CGJ-TO). 
 

AUTOS nº. 5000380-08.2009.827.2713 antigo 2009.0009.1967-0/0 
AÇÃO: CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS 
REQUERENTE: JULIO CÉSAR EDUARDO e WANDERLEY EDUARDO DA SILVA 
ADVOGADOS: Drs Daniele Drummond de Lima e Silva, OAB/GO 28.445-A e OAB/DF 11.656; Lydianne Silva 

e Albernaz, OAB/GO 28.173 e Ludmila Beatriz Pereira OAB/GO 26.944. 
REQUERIDO: BANCO DO BRASIL S/A  
INTIMAÇÃO/DIGITALIZAÇÃO PROCESSOS: Em face da digitalização deste feito, objetivando a publicidade dos atos 
processuais e para conhecimento de todos, ficam os advogados intimados da seguinte ocorrência: Em cumprimento ao Art. 1º, 

§3º da Instrução Normativa nº 07/2012 de 04/10/2012 do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, os presentes autos foram 
digitalizados e inseridos no E-procTJTO por onde tramitarão exclusivamente sob o nº 5000380-08.2009.827.2713, sendo 
obrigatório, o cadastramento dos advogados que queiram enviar petições e recursos ou praticar atos processuais em geral no e-
Proc/TJTO nos moldes do art. 2º da Lei 11.419/2006, informo que os autos físicos foram baixados por digitalização, sendo assim, 

ficam os advogados do autor intimados para providenciarem, no prazo de 10 (dez) dias, seus cadastramentos no sistema E-
Proc.” 
 
BOLETIM DE EXPEDIENTE Nº 018R 
Ficam os advogados do executado, intimados dos atos processuais abaixo relacionados: (Intimações conforme o Provimento 

02/11 da CGJ-TO). 
 
AUTOS nº. 5000377-53.2009.827.2713 antigo 2009.0009.1966-1/0 
AÇÃO: EXECUÇÃO FORÇADA 

EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL S/A 
ADVOGADOS: Dr. Rafael Sganzerla Durand, OAB/SP 211648E=0 
EXECUTADO: JULIO CÉSAR EDUARDO 
ADVOGADOS: Drs Daniele Drummond de Lima e Silva, OAB/GO 28.445-A e OAB/DF 11.656; Lydianne Silva 

e Albernaz, OAB/GO 28.173 e Ludmila Beatriz Pereira OAB/GO 26.944. 
INTIMAÇÃO/DIGITALIZAÇÃO PROCESSOS: Em face da digitalização deste feito, objetivando a publicidade dos atos 
processuais e para conhecimento de todos, ficam os advogados intimados da seguinte ocorrência: Em cumprimento ao Art. 1º, 

https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CC8QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.planalto.gov.br%2Fccivil_03%2F_ato2004-2006%2F2006%2Flei%2Fl11419.htm&ei=UEZhU9iVCYy_sQSQuoHYAg&usg=AFQjCNFUKwwVt-8yptWNgVUX_UiYQHyaaQ&sig2=ELQiEQ3MVF3NwHcabBHymg&bvm=bv.65636070,d.cWc
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§3º da Instrução Normativa nº 07/2012 de 04/10/2012 do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, os presentes autos foram 
digitalizados e inseridos no E-procTJTO por onde tramitarão exclusivamente sob o nº 5000377-53.2009.827.2713, sendo 
obrigatório, o cadastramento dos advogados que queiram enviar petições e recursos ou praticar atos processuais em geral no e-
Proc/TJTO nos moldes do art. 2º da Lei 11.419/2006, informo que os autos físicos foram baixados por digitalização, sendo assim, 

ficam os advogados do executado intimados para providenciarem, no prazo de 10 (dez) dias, seus cadastramentos no sistema E-
Proc.” 
 
BOLETIM DE EXPEDIENTE Nº 017R 

Ficam os advogados do requerente, intimados dos atos processuais abaixo relacionados: (Intimações conforme o Provimento 
02/11 da CGJ-TO). 
AUTOS nº. 5000385-30.2009.827.2713 antigo 2009.0009.1988-2/0 
AÇÃO: EMBARGOS À EXECUÇÃO 

REQUERENTE: WANDERLEY EDUARDO DA SILVA 
ADVOGADOS: Drs Daniele Drummond de Lima e Silva, OAB/GO 28.445-A e OAB/DF 11.656; Lydianne Silva 
e Albernaz, OAB/GO 28.173 e Ludmila Beatriz Pereira OAB/GO 26.944. 
REQUERIDO: BANCO DO BRASIL S/A  

INTIMAÇÃO/DIGITALIZAÇÃO PROCESSOS: Em face da digitalização deste feito, objetivando a publicidade dos atos 
processuais e para conhecimento de todos, ficam os advogados intimados da seguinte ocorrência: Em cumprimento ao Art. 1º, 
§3º da Instrução Normativa nº 07/2012 de 04/10/2012 do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, os presentes autos foram 
digitalizados e inseridos no E-procTJTO por onde tramitarão exclusivamente sob o nº 5000385-30.2009.827.2713, sendo 

obrigatório, o cadastramento dos advogados que queiram enviar petições e recursos ou praticar atos processuais em geral no e-
Proc/TJTO nos moldes do art. 2º da Lei 11.419/2006, informo que os autos físicos foram baixados por digitalização, sendo assim, 
ficam os advogados do autor intimados para providenciarem, no prazo de 10 (dez) dias, seus cadastramentos no sistema E-
Proc.” 

 
BOLETIM DE EXPEDIENTE Nº 016R 
Ficam os advogados do executado, intimados dos atos processuais abaixo relacionados: (Intimações conforme o Provimento 
02/11 da CGJ-TO). 

AUTOS nº. 5000020-88.2000.827.2713 antigo 2009.0009.1987-4/0 
AÇÃO: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL 
EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL S/A 
ADVOGADOS: Dr. Rafael Sganzerla Durand, OAB/SP 211648E=0 

EXECUTADO: WANDERLEY EDUARDO DA SILVA 
ADVOGADOS: Drs Daniele Drummond de Lima e Silva, OAB/GO 28.445-A e OAB/DF 11.656; Lydianne Silva 
e Albernaz, OAB/GO 28.173 e Ludmila Beatriz Pereira OAB/GO 26.944. 
INTIMAÇÃO/DIGITALIZAÇÃO PROCESSOS: Em face da digitalização deste feito, objetivando a publicidade dos atos 

processuais e para conhecimento de todos, ficam os advogados intimados da seguinte ocorrência: Em cumprimento ao Art. 1º, 
§3º da Instrução Normativa nº 07/2012 de 04/10/2012 do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, os presentes autos foram 
digitalizados e inseridos no E-procTJTO por onde tramitarão exclusivamente sob o nº 5000020-88.2000.827.2713, sendo 
obrigatório, o cadastramento dos advogados que queiram enviar petições e recursos ou praticar atos processuais em geral no e-

Proc/TJTO nos moldes do art. 2º da Lei 11.419/2006, informo que os autos físicos foram baixados por digitalização, sendo assim, 
ficam os advogados do executado intimados para providenciarem, no prazo de 10 (dez) dias, seus cadastramentos no sistema E-
Proc.” 
 

BOLETIM DE EXPEDIENTE Nº 015R 
Ficam os advogados do requerente, intimados dos atos processuais abaixo relacionados: (Intimações conforme o Provimento 
02/11 da CGJ-TO). 
AUTOS nº. 5000381-90.2009.827.2713 antigo 2009.0009.1986-6/0 

AÇÃO: CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS 
REQUERENTE: JULIO CÉSAR EDUARDO 
ADVOGADOS: Drs Daniele Drummond de Lima e Silva, OAB/GO 28.445-A e OAB/DF 11.656; Lydianne Silva 
e Albernaz, OAB/GO 28.173 e Ludmila Beatriz Pereira OAB/GO 26.944. 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL S/A  
INTIMAÇÃO/DIGITALIZAÇÃO PROCESSOS: Em face da digitalização deste feito, objetivando a publicidade dos atos 
processuais e para conhecimento de todos, ficam os advogados intimados da seguinte ocorrência: Em cumprimento ao Art. 1º, 
§3º da Instrução Normativa nº 07/2012 de 04/10/2012 do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, os presentes autos foram 

digitalizados e inseridos no E-procTJTO por onde tramitarão exclusivamente sob o nº 5000381-90.2009.827.2713, sendo 
obrigatório, o cadastramento dos advogados que queiram enviar petições e recursos ou praticar atos processuais em geral no e-
Proc/TJTO nos moldes do art. 2º da Lei 11.419/2006, informo que os autos físicos foram baixados por digitalização, sendo assim, 
ficam os advogados do autor intimados para providenciarem, no prazo de 10 (dez) dias, seus cadastramentos no sistema E-

Proc.” 

https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CC8QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.planalto.gov.br%2Fccivil_03%2F_ato2004-2006%2F2006%2Flei%2Fl11419.htm&ei=UEZhU9iVCYy_sQSQuoHYAg&usg=AFQjCNFUKwwVt-8yptWNgVUX_UiYQHyaaQ&sig2=ELQiEQ3MVF3NwHcabBHymg&bvm=bv.65636070,d.cWc
https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CC8QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.planalto.gov.br%2Fccivil_03%2F_ato2004-2006%2F2006%2Flei%2Fl11419.htm&ei=UEZhU9iVCYy_sQSQuoHYAg&usg=AFQjCNFUKwwVt-8yptWNgVUX_UiYQHyaaQ&sig2=ELQiEQ3MVF3NwHcabBHymg&bvm=bv.65636070,d.cWc
https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CC8QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.planalto.gov.br%2Fccivil_03%2F_ato2004-2006%2F2006%2Flei%2Fl11419.htm&ei=UEZhU9iVCYy_sQSQuoHYAg&usg=AFQjCNFUKwwVt-8yptWNgVUX_UiYQHyaaQ&sig2=ELQiEQ3MVF3NwHcabBHymg&bvm=bv.65636070,d.cWc
https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CC8QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.planalto.gov.br%2Fccivil_03%2F_ato2004-2006%2F2006%2Flei%2Fl11419.htm&ei=UEZhU9iVCYy_sQSQuoHYAg&usg=AFQjCNFUKwwVt-8yptWNgVUX_UiYQHyaaQ&sig2=ELQiEQ3MVF3NwHcabBHymg&bvm=bv.65636070,d.cWc


ANO XXIX-DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 4064 PALMAS-TO, TERÇA-FEIRA, 27 DE JUNHO DE 2017 17 

 

 

 

BOLETIM DE EXPEDIENTE Nº 014R 
Ficam os advogados do executado, intimados dos atos processuais abaixo relacionados: (Intimações conforme o Provimento 
02/11 da CGJ-TO). 
AUTOS nº. 5000019-06.2000.827.2713 antigo 2009.0009.1985-8/0 

AÇÃO: EXECUÇÃO FORÇADA 
EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL S/A 
ADVOGADOS: Dr. Rafael Sganzerla Durand, OAB/SP 211648 e NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/SP 128341 
EXECUTADO: JULIO CÉSAR EDUARDO e outros 

ADVOGADOS: Drs Daniele Drummond de Lima e Silva, OAB/GO 28.445-A e OAB/DF 11.656; Lydianne Silva 
e Albernaz, OAB/GO 28.173 e Ludmila Beatriz Pereira OAB/GO 26.944. 
INTIMAÇÃO/DIGITALIZAÇÃO PROCESSOS: Em face da digitalização deste feito, objetivando a publicidade dos atos 
processuais e para conhecimento de todos, ficam os advogados intimados da seguinte ocorrência: Em cumprimento ao Art. 1º, 

§3º da Instrução Normativa nº 07/2012 de 04/10/2012 do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, os presentes autos foram 
digitalizados e inseridos no E-procTJTO por onde tramitarão exclusivamente sob o nº 5000019-06.2000.827.2713, sendo 
obrigatório, o cadastramento dos advogados que queiram enviar petições e recursos ou praticar atos processuais em geral no e-
Proc/TJTO nos moldes do art. 2º da Lei 11.419/2006, informo que os autos físicos foram baixados por digitalização, sendo assim, 

ficam os advogados do executado intimados para providenciarem, no prazo de 10 (dez) dias, seus cadastramentos no sistema E-
Proc.” 
 

DIANÓPOLIS 
Juizado Especial Cível e Criminal 

 
INTIMAÇÃO ÀS PARTES 
AUTOS Nº 0002477-47.2015.827.2716 
REQUERENTE: JOSE DIVINO PEREIRA DOS SANTOS 

REQUERIDO: BONFIM NUNES DA CRUZ FERREIRA  
INTIMAÇÃO: “ Em face do bloqueio ON LINE realizado do BACENJUD, no valor de R$2.008,45 (dois mil e oito reais e quarenta e 
cinco centavos)  intimamos o requerido para, querendo, oferecer embargos no prazo legal”.  
 

AUTOS Nº 0002838-30.2016.827.2716 
REQUERENTE: OTICA SAO LUIS LTDA 
REQUERIDO: FELIPE ROBERTO DE AZEVEDO VASCONCELOS  
INTIMAÇÃO: “ Em face do bloqueio ON LINE realizado do BACENJUD, no valor de R$1.159,27 (um mil cento e cinqüenta e nove 

reais e vinte e sete centavos)  intimamos o requerido para, querendo, oferecer embargos no prazo legal”.  
 
AUTOS Nº 0003176-04.2016.827.2716 
REQUERENTE: INOVE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME 

REQUERIDO: VALDIVINA MARQUES GONÇALVES  
INTIMAÇÃO: “ Em face do bloqueio ON LINE realizado do BACENJUD, no valor de R$202,21 (duzentos e dois reais e vinte e um 
centavos)  intimamos o requerido para, querendo, oferecer embargos no prazo legal”.  
 

SENTENÇA 
AUTOS Nº  0000858-14.2017.827.2716 
REQUERENTE: ADIMIRÇO FERNANDES SILVA ME 
ADV: Edna Dourado Bezerra 

REQUERIDO: EVANY LEITE DE OLIVEIRA 
ADV: não constituído 
SENTENÇA: “...Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, com fulcro nos arts. 20 e 23 da Lei 9.099/95, DECLARO 
o(a) reclamado(a) revel e confesso(a) aos fatos alegados e não contestados na inicial, desta forma, JULGO PROCEDENTE o 

pedido para, condená-lo(a) ao pagamento da importância de R$ 448,14 (quatrocentos e quarenta e oito reais e quatorze 
centavos). Remeta-se os autos a COJUN, para atualização do débito, corrigindo-o monetariamente desde a propositura da ação 
e acrescendo-o de juros de 1% (um por cento) ao mês apartir da citação. Sem custas, salvo interposição de recurso. 
P.R.I.Dianópolis-TO, data conforme o evento.  Jocy Gomes de Almeida, Juiz de Direito”.  

 
AUTOS Nº  0000855-59.2017.827.2716 
REQUERENTE: ADIMIRÇO FERNANDES SILVA ME 
REQUERIDO(A): EDNA CABRAL DA SILVA  

SENTENÇA: “.... De outra parte, julgo o processo com resolução do mérito com base no art. 487, inciso III, alínea “b”, do Novo 
Código de Processo Civil c/c parágrafo único do art. 22 da Lei 9.099/95. Aguarde-se por 30 dias após o decurso do prazo para 

https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CC8QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.planalto.gov.br%2Fccivil_03%2F_ato2004-2006%2F2006%2Flei%2Fl11419.htm&ei=UEZhU9iVCYy_sQSQuoHYAg&usg=AFQjCNFUKwwVt-8yptWNgVUX_UiYQHyaaQ&sig2=ELQiEQ3MVF3NwHcabBHymg&bvm=bv.65636070,d.cWc
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quitação do débito, nada requerendo o credor, arquive-se. P.R.I. Dianópolis/TO, data conforme o evento. JOCY GOMES DE 
ALMEIDA Magistrado”. 
 
AUTOS Nº 0000851-22.2017.827.2716 

REQUERENTE: ADIMIRÇO FERNANDES SILVA ME 
REQUERIDO: ERCIDIA NARBOSA CARDOSO  
SENTENÇA: “...Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, com fulcro nos arts. 20 e 23 da Lei 9.099/95, DECLARO 
o(a) reclamado(a) revel e confesso(a) aos fatos alegados e não contestados na inicial, desta forma, JULGO PROCEDENTE o 

pedido para, condená-lo(a) ao pagamento da importância de R$ 1.367,63 (um mil trezentos e sessenta e sete reais e sessenta e 
três centavos). Remeta-se os autos a COJUN, para atualização do débito, corrigindo-o monetariamente desde a propositura da 
ação e acrescendo-o de juros de 1% (um por cento) ao mês apartir da citação. Sem custas, salvo interposição de recurso. 
 P.R.I.Dianópolis-TO, data conforme o evento.  Jocy Gomes de Almeida, Juiz de Direito”.  

 
AUTOS Nº 0003181-26.2016.827.2716 
REQUERENTE: INOVE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME 
REQUERIDO: ALBINEY FERREIRA DIAS   

SENTENÇA: “...Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, com fulcro nos arts. 20 e 23 da Lei 9.099/95, DECLARO 
o(a) reclamado(a) revel e confesso(a) aos fatos alegados e não contestados na inicial, desta forma, JULGO PROCEDENTE o 
pedido para, condená-lo(a) ao pagamento da importância de R$ 540,20 (quinhentos e quarenta reais e vinte centavos). Remeta-
se os autos a COJUN, para atualização do débito, corrigindo-o monetariamente desde a propositura da ação e acrescendo-o de 

juros de 1% (um por cento) ao mês apartir da citação. Após o trânsito em julgado da presente, expeça-se o competente mandado 
de execução. Sem custas, salvo interposição de recurso. P.R.I.Dianópolis-TO, data conforme o evento.  Jocy Gomes de Almeida, 
Juiz de Direito”.  
 

AUTOS Nº 0003175-19.2016.827.2716 
REQUERENTE: INOVE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME 
REQUERIDO: DIEGO TRINDADE COSTAADV: não constituído  
SENTENÇA: “...Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, com fulcro nos arts. 20 e 23 da Lei 9.099/95, DECLARO 

o(a) reclamado(a) revel e confesso(a) aos fatos alegados e não contestados na inicial, desta forma, JULGO PROCEDENTE o 
pedido para, condená-lo(a) ao pagamento da importância de R$ 18.138,56 (dezoito mil cento e trinta e oito reais e cinquenta e 
seis centavos). Remeta-se os autos a COJUN, para atualização do débito, corrigindo-o monetariamente desde a propositura da 
ação e acrescendo-o de juros de 1% (um por cento) ao mês apartir da citação. Após o trânsito em julgado da presente, expeça-

se o competente mandado de execução. Sem custas, salvo interposição de recurso. P.R.I.Dianópolis-TO, data conforme o 
evento.  Jocy Gomes de Almeida, Juiz de Direito”.  
 
AUTOS Nº   0001710-09.2015.827.2716 

REQUERENTE: ADIMIRÇO FERNANDES SILVA ME 
ADV: Não constituído 
REQUERIDA: TERCY DIAS DOS SANTOS 
ADV: Não constituído  

SENTENÇA: “..Sendo assim, Declaro Extinto o Processo, tendo como fundamento o art. 924, II do NCPC. Determinando seu 
arquivamento, após as formalidades legais.. P.R.I. Dianópolis – TO, conforme o evento. JOCY GOMES DE ALMEIDA 
Magistrado”.  
 

AUTOS Nº  0002835-75.2016.827.2716 
REQUERENTE: OTICA SAO LUIS LTDA 
REQUERIDO(A): HÉLIO RODRIGUES DE BRITO 
SENTENÇA: “.... De outra parte, julgo o processo com resolução do mérito com base no art. 487, inciso III, alínea “b”, do Novo 

Código de Processo Civil c/c parágrafo único do art. 22 da Lei 9.099/95. Aguarde-se por 30 dias após o decurso do prazo para 
quitação do débito, nada requerendo o credor, arquive-se. P.R.I. Dianópolis/TO, data conforme o evento. JOCY GOMES DE 
ALMEIDA Magistrado”.  
 

AUTOS Nº  0000850-37.2017.827.2716 
REQUERENTE: ADIMIRÇO FERNANDES SILVA ME 
ADV: EDNA DOURADO BEZERRA TO2456 
REQUERIDA: ANA LUCIA DIAS SANTANA 

ADV: Não constituído 
 
SENTENÇA: “..Sendo assim, Declaro Extinto o processo, tendo como fundamento o art. 200 do NCPC, determinando seu 
arquivamento, após as formalidades legais. P.R.I. Dianópolis – TO, conforme o evento. JOCY GOMES DE ALMEIDA 

Magistrado”.  



ANO XXIX-DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 4064 PALMAS-TO, TERÇA-FEIRA, 27 DE JUNHO DE 2017 19 

 

 

 

AUTOS Nº 0000357-60.2017.827.2716 
REQUERENTE: GERULINO DIAS DOS SANTOS 
ADV: JADE SOUSA MIRANDA (DP) DP9082981 
REQUERIDO: DANTAS DE TAL 

ADV: não constituído 
SENTENÇA: “...Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos 
constantes da inicial, para condenar o reclamado ADONEIDE MARCOS DE ARAÚJO ao pagamento da importância de R$ 
2.836,27 (dois mil oitocentos e trinta e seis reais e vinte e sete centavos) à título de indenização pelos danos materiais sofridos 

pelo reclamante decorrentes do acidente de trânsito ocorrido em 21.03.2014, devidamente corrigida a partir do efetivo 
desembolso e acrescida de juros de 1% (um por cento) ao mês a fluir da citação (31.03.2017). Defiro ao reclamante, os 
benefícios da assistência judiciária gratuita, considerando a presunção de pobreza que emerge da declaração juntada aos autos, 
o que faço com espeque na Lei 1.060, de 1950. Sem custas e honorários sucumbenciais nesta fase, conforme artigo 55 da Lei 

9.099, de 1995. Após o trânsito em julgado, remeta-se os autos a COJUN para atualização do débito.  P.R.I.C. Dianópolis/TO, 
data conforme o evento. JOCY GOMES DE ALMEIDA Juiz de Direito”. 
 

FILADÉLFIA 
1ª Escrivania Cível 

 
EDITAL DE INSCRIÇÃO DE INTERDIÇÃO 

O Dr. Fabiano Ribeiro, Juiz de Direito desta Comarca de Filadélfia, Estado do Tocantins, na forma da Lei etc... FAZ SABER aos 
que o presente Edital de Publicação de Sentença virem, ou dele tiverem conhecimento, se processam por este Juízo e Cartório, 

aos termos dos autos de Ação de Interdição nº 0000486-93.2016.827.2718, tendo como Requerente Luzimar Alves da Silva, 
tendo sido decretada a interdição, desta última, conforme sentença. “...ISTO POSTO, diante do exposto, JULGO 
PROCEDENTE, o pedido formulado na inicial para o fim de decretar a interdição do Sr. PEDRO GOMES FERREIRA DA SILVA, 
declarando-se absolutamente incapaz para exercer pessoalmente os atos da vida civil, na forma do artigo 3º, II, e 1.767, I, ambos 

do Código Civil, nomeando-lhe como curador a seu filho Sr. Luzimar Alves da Silva, para que possa representá-lo nos atos da 
vida civil, extinguindo o processo com resolução do mérito, na forma do artigo 487, I, do NCPC. Intime-se o curador para o 
compromisso acima determinado. Em atendimento ao que dispõem os artigos 755, § 3º do Novo Código de Processo Civil, 9º, III, 
do Código Civil, 29, V e 92, ambos, da Lei nº 6.015/73, determino que seja feita a inscrição da presente sentença, no Cartório de 

Registro Civil de Pessoas Naturais competente, devendo ser publicada no órgão oficial, por três vezes, com intervalo de dez 
dias. Lavre-se termo de compromisso de curatela, conforme artigo 759, do Novo Código de Processo Civil. Custas pela parte ré, 
ficando suspensa a exigibilidade, em razão da gratuidade judiciária, nos termos da Lei nº 1.060/50 c/c artigo 98 e seguintes do 
NCPC. Sem honorários, uma vez que não houve litigiosidade na demanda. "Filadélfia/TO, 27 de junho de 2017. (as) Dr. Fabiano 

Ribeiro, Juiz de Direito. 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 e sete dias do mês de junho do ano de dois mil e dezessete (27/06/2017) Eu, Valéria dos Santos 
Gomes Medeiros Góis, Servidor de Secretária, o digitei e conferi.  

 

GUARAÍ 
Juizado Especial Cível e Criminal 

 
ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S) 

INTIMAÇÃO À(S) PARTE(S) E AO(S) ADVOGADO(S) 
Processo nº. : 0001548-28.2017.827.2721.  -  Chave: 997555968217. 
Classe da ação: Procedimento do Juizado Especial Cível. 
Ação: DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA E REPARAÇÃO DOS 

DANOS MORAIS. 
Reclamante: ILDA COELHO CAVALCANTE. 
Advogado/Defensor: Dr. Evandro Soares da Silva – Defensor Público. 
Reclamada: BANCO CETELEM S/A. 

Advogado(s): Dr. Felipe Gazola Vieira Marques - OAB/MG nº. 76696 e OAB/TO nº. 5.760-A. 
Fica(m) o(a)(s) advogado(a)(s), intimado(a)(s) do(s) ato(s) processual(is) abaixo relacionado(s): (Intimações conforme o 
Provimento 002/11 da CGJ-TO): “Face ao exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, CPC, resolvo o mérito da demanda, 
JULGANDO PROCEDENTE OS PEDIDOS, CONSTANTES NA EXORDIAL para: confirmar o deferimento da tutela antecipada 

no evento4; determinar o cancelamento do cartão de crédito nº. 5340.04XX.XXXX.7285; declarar inexistente o débito oriundo do 
referido cartão de crédito; condenar o requerido Banco CETELEM S/A a restituir a reclamante ILDA COELHO CAVALCANTE o 
valor de R$ 93,70(noventa e três reais e setenta centavos) em dobro, corrigido monetariamente a partir do efetivo desconto no 
benefício de aposentadoria e acrescida de juros de 1% a.m., a partir da citação; além de condenar o requerido no pagamento de  
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R$10.000,00(dez mil reais) a título de danos morais, acrescidos de juros de mora a teor da Súmula 54 do STJ e atualizados 
monetariamente conforme a Súmula 362 do mesmo Tribunal. Por fim, considerando a certidão lavrada no evento14, intime-se a 
parte executada dos demais atos processuais, na pessoa do advogado Dr. FELIPE GAZOLA VIERA MARQUES,OAB/TO 5750, 
via diário ficial, até que o mesmo regularize o cadastro junto ao Sistema Eproc. Sem custas processuais, taxa judiciária e 

honorários advocatícios nesta fase processual, a teor do art. 55 da Lei n. 9.099/95. Após o trânsito em julgado, nada sendo 
requerido pelas partes no prazo de 5(cinco) dias, arquivem-se os autos. I.C. Guaraí, 07/06/2017. (Ass.). Dr. Fábio Costa 
Gonzaga-Juiz de Direito em Substituição Automática”. 
 

ITACAJÁ 
1ª Escrivania Cível 

 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 DIAS 
EDITAL de Citação de AILTON DA SILVA PAIVA CPF 58881557134 com prazo de 15 (quinze) dias. Advertido que o prazo para 

contestar é de 15(quinze) dias. O Juiz de Direito Marcelo Eliseu Rostirolla, Titula da Comarca de Itacajá-TO, na forma da lei, faz 
saber a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo e Escrivania de Família, Infância 
e Juventude, Cível e Juizado Especial Cível, se processa Ação de Alimentos 00001521020178272723 proposta por Maria Rita 
Santana Paiva e Davi Santana Paiva, representado por Vanda Vilanova de Souza, contra Ailton da Silva Paiva, CPF 

58881557134, onde o MM. Juiz de Direito determinou Citar Ailton da Silva Paiva, CPF 58881557134, em lugar incerto e não 
sabido para contestar no prazo de 15 dias em cumprimento da ao seguinte despacho: Vistos etc. Considerando que o requerido 
encontra se em local incerto e não sabido, cite se o requerido por edital, com prazo de 15 (quinze) dias, advertindo que o prazo 
para contestar é de 15 (quinze) dias. Decorrido o prazo e não havendo contestação, o que deve ser certificado, fica desde já 

decretada a revelia do requerido e, consequentemente, nomeio a Defensoria Pública do Estado do Tocantins - DPE/TO como 
curadora especial para exercer o ônus da defesa do requerido. Entretanto, observo que a defensora da Comarca de Itacajá –TO  
já patrocina os interesses da autora, devendo então ser citado para apresentar o nome do seu substituto imediato/automático.  
Assim, intime-se a Defensora Pública de Itacajá - TO para que indique seu substituto imediato/automático para fins de citação, no 

prazo de 05 (cinco) dias. Indicado o Defensor substituto, intime-o para apresentar defesa no prazo legal. Expeça-se o necessário. 
Cumpra-se. Marcelo Eliseu Rostirolla, Juiz de Direito. E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente 
edital que será publicado no Diário da Justiça e fixado na portaria do Fórum, local de costume. Itacajá, aos 27 dias do mês de 
junho do ano de 2017. Valdeci Tavares de Souza, Escrivão 105471.  

 

MIRACEMA 
Vara de Família, Sucessões, Infância e Juventude 

 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE TRINTA (20) DIAS 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 
O Doutor André Fernando Gigo Leme Netto, MM. Juiz de Direito da Vara de Família, Sucessões, Infância e Juventude da 
Comarca de Miracema do Tocantins, Estado do Tocantins, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a todos os quanto o presente edital 
de intimação, verem ou dele conhecimento tiverem que por este Juízo e Cartório se processaram os autos de Ação Divórcio 

Litigioso n° 0002757-54.2016.827.2725  requerente MARIA DAS GRACAS MARTINS DA SILVA e requerido JOSÉ DOS REIS 
FEITOSA ALMEIDA, sendo o presente para INTIMAR a REQUERENTE MARIA DAS GRACAS MARTINS DA SILVA, brasileira, 
união estável, lavradora, sem outros dados, estando em lugar incerto e não sabido, para que se  MANIFESTE NO PRAZO DE 
05(cinco) DIAS ÚTEIS SE TEM INTERESSE NO PROSSEGUIMENTO DO FEITO SOB PENA DE EXTINÇÃO E 

ARQUIVAMENTO. Tudo conforme despacho a seguir transcrito: “ Intime-se a parte autora via edital, com prazo de 20 dias para 
que se manifeste no prazo de 05 dias se tem interesse no prosseguimento do feito sob pena de extinção e arquivamento. 
Cumpra-se. Intime-se. Miracema do Tocantins – TO,  em 23/06/2017.(as)  Dr. André Fernando Gigo Leme Netto- Juiz de Direito.” 
DADO E PASSADO, nesta cidade e comarca de Miracema do Tocantins, 26 de junho de 2017  

 

MIRANORTE 
1ª Escrivania Criminal 

 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 DIAS. 

AUTOS DE AÇÃO PENAL Nº: 5001990-30.2013.827.2726 
ACUSADO: JOSÉ RONALDO LIMA  MOREIRA 
FINALIDADE: CITAR o (a) Sr. JOSÉ RONALDO LIMA MOREIRA,  brasileiro, já qualificado nos autos, atualmente em lugar 
incerto e não sabido. Como incurso (s) nas sanções do (s) artigo 147 C/C ART 359 na forma do 69 c/c Lei 11340/06. Fica (m) 

citada o (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 11719/08, referente a ação Penal acima referida, 
movida pela Justiça Pública em seu desfavor. Para conhecimento de todos é passado o presente edital. Dado e passado nesta 
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cidade e Comarca de Miranorte, Estado do Tocantins, aos vinte e seis dias do mês de Junho do ano de dois mil e dezessete 
(26/06/2017).Eu, Escrivã Judicial, lavrei o presente. Cledson José Dias Nunes, Juiz de direito 
 

EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 DIAS. 
AUTOS DE AÇÃO PENAL Nº: 5001749-56.2013.827.2726  
ACUSADO: LUIZ CARLOS QUEIROZ DE MELO 
FINALIDADE: CITAR o (a) Sr. LUIZ CARLOS QUEIROZ DE MELO,  brasileiro, já qualificado nos autos, atualmente em lugar 

incerto e não sabido. Como incurso (s) nas sanções do (s) artigo 147 C/C ART 129 §9º na forma do 69 c/c Lei 11343/06. Fica (m) 
citada o (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 11719/08, referente a ação Penal acima referida, 

movida pela Justiça Pública em seu desfavor. Para conhecimento de todos é passado o presente edital. Dado e passado nesta 
cidade e Comarca de Miranorte, Estado do Tocantins, aos vinte e seis dias do mês de Junho do ano de dois mil e dezessete 
(26/06/2017).Eu, Escrivã Judicial, lavrei o presente. Cledson José Dias Nunes, Juiz de direito 
 

EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 DIAS. 
AUTOS DE AÇÃO PENAL Nº: 5001749-56.2013.827.2726   
ACUSADO: LUIZ CARLOS QUEIROZ DE MELO 

FINALIDADE: CITAR o (a) Sr. LUIZ CARLOS QUEIROZ DE MELO,  brasileiro, já qualificado nos autos, atualmente em lugar 
incerto e não sabido. Como incurso (s) nas sanções do (s) artigo 147 C/C ART 129 §9º na forma do 69 c/c Lei 11343/06. Fica (m) 
citada o (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 11719/08, referente a ação Penal acima referida, 
movida pela Justiça Pública em seu desfavor. Para conhecimento de todos é passado o presente edital. Dado e passado nesta 
cidade e Comarca de Miranorte, Estado do Tocantins, aos vinte e seis dias do mês de Junho do ano de dois mil e dezessete 
(26/06/2017).Eu, Escrivã Judicial, lavrei o presente. Cledson José Dias Nunes, Juiz de direito 

 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 DIAS. 
AUTOS DE AÇÃO PENAL Nº: 5001752-11.2013.827.2726 
ACUSADO: ANTONIO DE ASSIS ALVES 

FINALIDADE: CITAR o (a) Sr. ANTONIO DE ASSIS ALVES,  brasileiro, já qualificado nos autos, atualmente em lugar incerto e 
não sabido. Como incurso (s) nas sanções do (s) artigo 19 LCP. Fica (m) citada o (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 11719/08, referente a ação Penal acima referida, movida pela Justiça Pública em seu desfavor. Para 
conhecimento de todos é passado o presente edital. Dado e passado nesta cidade e Comarca de Miranorte, Estado do 
Tocantins, aos vinte e seis dias do mês de Junho do ano de dois mil e dezessete (26/06/2017).Eu, Escrivã Judicial, lavrei o 
presente. Cledson José Dias Nunes, Juiz de direito 

 

NATIVIDADE 
1ª Escrivania Cível 

 

APOSTILA 

EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO A Doutora EDSSANDRA BARBOSA DA SILVA LOURENÇO – 
Juíza de Direito  desta Comarca de Natividade, 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 do Cível tramitam os autos n. 0000918-

22.2015.827.2727– ação de INTERDIÇÃO proposta por MANOEL PEREIRA DA COSTA  em face de MARIA PEREIRA DE 
BRITO, em cujo feito foi decretada, por sentença, a interdição da requerida  MARIA PEREIRA DE BRITO, brasileira, portadora 
do RG nº1.712.839 da SSP/GO e do CPF nº 768.322.101-59, residente e domiciliada na Rua Alice Aires, Quadra 05, Lote 10, 
Centro, Santa Rosa do Tocantins, Estado do Tocantins, declarando-o absolutamente incapaz de exercer pessoalmente os atos 

da vida civil, bem como atos da vida pessoal, nomeando-lhe curador  o Sr. MANOEL PEREIRA DA COSTA, brasileiro, casado, 
lavrador, portador do CPF nº762.602.591-15 e do RG nº1.027.591 da SSP-GO, residente e domiciliado na Rua Alice Aires, 
Quadra 05, Lote 10, Centro, Santa Rosa do Tocantins, Estado do Tocantins” como seu curador para cuidar de todos os seus 
bens e negócios financeiros. Como limites da curatela determino que: a) o curador não poderá, por qualquer modo, sem 

autorização judicial, alienar ou onerar bens pertencentes ao interdito; b) os valores eventualmente recebidos de entidade 
previdenciária deverão ser aplicados exclusivamente na saúde, alimentação e bem-estar do interdito. Lavre-se o termo de 
curatela e intime-se o curador a assiná-lo, no prazo de 05 (cinco) dias, conforme determina o artigo 759 e seguintes do Código 
de Processo Civil. Proceda-se à inscrição desta sentença no Cartório do Registro Civil e publique-se-a na rede mundial de 

computadores, no sítio do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins e na plataforma de editais do Conselho Nacional de 
Justiça, onde permanecerá por 6 (seis) meses, bem como no órgão oficial, por 3 (três) vezes, com intervalo de 10 (dez) dias, 
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constando do edital os nomes do interdito e do curador, a causa da interdição, os limites da curatela e, não sendo total a 
interdição, os atos que o interdito poderá praticar  autonomamente. (artigo 755, §3º, do Código de Processo Civil). Deixo de 
determinar a publicação da sentença na imprensa local por inexistir tal espécie de veículo de comunicação nesta localidade. 
Defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita ao requerente. Custas pelo requerente, cuja exigibilidade ficará suspensa 

nos termos do artigo 98, §3º do CPC. Sem honorários advocatícios, haja vista a ausência de litígio. Publique-se. Registre-se. 
Intime-se. Cientifique-se o Órgão Ministerial. Após o trânsito em julgado e o cumprimento de todas as determinações acima, 
arquivem-se os autos com as baixas e cautelas devidas. Natividade(TO), 11 de maio de 2017. A presente sentença foi assinada 
eletronicamente pela Magistrada abaixo identificada, nos termos do art. 1º, § 2º, inciso III, alínea a, da Lei nº 11.419/2006, e do 

art. 2º, inciso V, alínea a, da Instrução Normativa nº 05/2011 da Presidência do Tribunal de Justiça do Tocantins.(a) Edssandra 
Barbosa da Silva Lourenço Juíza de Direito. E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente edital que 
será publicado na forma da lei.  Natividade, aos onze dia do mês de maio do ano de  dois mil e dezessete (11.05.2017).Eu, 
Luzanira Mª da Silva Xavier, Técnica Judiciária, que digitei e conferi.O presente documento foi assinado eletronicamente pela  

Magistrada abaixo identificada, nos   termos do art. 1º, § 2º, inciso III, alínea a,  da Lei nº 11.419/2006 e do art. 2º, inciso V, 
alínea a, da Instrução Normativa nº 05/2011 da Presidência do Tribunal de Justiça do Tocantins(a) Edssandra Barbosa da Silva 
Lourenço Juíza de Direito. 

PALMAS 
Diretoria do Foro 

Portaria 
 

PORTARIA Nº 118/2017 

 
A Excelentíssima Senhora ANA PAULA BRANDÃO BRASIL, Juíza de Direito Diretora do Foro, em substituição, desta Comarca 
de Palmas, Estado do Tocantins, no uso de suas atribuições e na forma da lei etc... 
CONSIDERANDO os dispostos nas Resoluções  nº 71, de 31 de março de 2009, e nº 152, de 06 de julho de 2012, ambas do 

Conselho Nacional de Justiça, que dispõe sobre o regime de Plantão Judiciário em 1º e 2º graus de jurisdição; 
CONSIDERANDO a Resolução nº 12/2012, de 01 de outubro de 2012, da Presidência do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado 
do Tocantins, que disciplina o Plantão Judiciário de 1º e 2º graus no âmbito do Poder Judiciário Tocantinense; 
CONSIDERANDO a necessidade de promover alterações da Escala do Plantão Judicial instituída através da Portaria nº 

208/2016; 
CONSIDERANDO que conforme disposto na Resolução nº 12/2012 do Tribunal de Justiça deste Estado, a Escala do Plantão 
deverá ser formulada no sistema de revezamento semanal, a qual iniciará às 18 horas da sexta-feira e encerará às 18 horas da 
sexta-feira seguinte. 

RESOLVE: 
Art. 1º alterar a Portaria nº 208/2016, para o fim de registrar que o plantão judicial do período de 30 de junho a 07 de julho de 
2017, será cumprido pelo Juiz Adonias Barbosa da Silva, servidor Renato Gomes Carvalho e oficial de justiça José Carlos 
Pereira; 

Art. 2º os plantões serão exercidos pelo Douto Magistrado que se encontra respondendo pela Unidade Judiciária escalada e seu 
respectivo Escrivão ou aquele que as suas vezes o fizer. 
 Art. 3º nos casos de suspeição, impedimento, impossibilidade ou ausência do Magistrado plantonista, o plantão será exercido 
pelo Magistrado designado para o plantão imediatamente subseqüente, com superveniente compensação. 

Art. 4º a critério da Diretoria do Foro, a Escala de Plantão poderá ser modificada, por meio de requerimentos justificados. 
Publique-se atentando-se para o parágrafo único do art. 2º da Resolução CNJ nº 71/2009, com as modificações efetuadas pela 
Resolução nº 152/2012. Registre-se. Cumpra-se. 
Dado e passado nesta cidade e Comarca de Palmas-TO, GABINETE DO JUIZ DIRETOR DO FORO, aos vinte e seis (26) dias 

do mês de junho (06) do ano de dois mil e dezessete (2017). 
 

Ana Paula Brandão Brasil 
Juíza Diretora do Foro 

Em substituição 

 
 

2ª Vara Cível 
 
EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO: (20) VINTE DIAS  

AUTOS Nº: 0024112-79.2014.827.2729 - Chave: 395218735514  
AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com Cobrança- Valor da Causa R$ 13.356,00  
REQUERENTE: ADILINO TAVARES DA SILVA  
ADVOGADO: WILIANS ALENCAR COELHO - OAB/TO  

REQUERIDO: NEURACI SANTIAGO FERREIRA  
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FINALIDADE: CITAR NEURACI SANTIAGO FERREIRA - CPF: 250.346.772-53, atualmente em lugar incerto e não sabido, para 
os termos da ação supramencionada, bem como para, em querendo, no prazo 15 (quinze) dias úteis, oferecer resposta, sob 
pena de revelia (art. 238 e ss, e 344, NCPC).  
DECISÃO: "Defiro o pedido de citação editalícia, advertindo a parte requerente que caso comprovado que alegou dolosamente a 

ocorrência das circunstâncias autorizadoras da citação por edital, incorrerá em multa de 05 (cinco) vezes o salário mínimo, 
revertida em benefício do citando (art. 258, NCPC). Citar a parte requerida por edital com prazo de 20 (vinte) dias (art. 257, III, 
NCPC), para, no prazo indicado na Decisão inicial, querendo, apresentar resposta quanto aos fatos alegados na inicial, sob pena 
de revelia (art. 238 e ss, e 344, NCPC). Em caso de não comparecimento da parte, nomeio como curador especial para defender 

os interesses do requerido citado por edital, a Defensoria Pública do Estado do Tocantins, nos termos do art. 72, II do NCPC.[2] 
Intimar o curador da presente nomeação, concedendo-lhe vistas ao processo pelo prazo legal (art. 186, NCPC). Defiro, ainda, o 
levantamento da caução prestada no evento 05 em favor do requerente. Expeça-se o alvará do valor atualizado que está 
depositado em juízo.... (Ass.) Luís Otávio de Q. Fraz - Juiz de Direito."  

SEDE DO JUÍZO: 2ª Vara Cível, Av. Teotônio Segurado, Paço Municipal, Palácio Marquês de São João da Palma, Palmas-TO, 
CEP 77.021-654; telefone: (063) 3218-4511. Palmas-TO, 21/06/2017. LUÍS OTÁVIO DE QUEIROZ FRAZ .JUIZ DE DIREITO 

 
EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO: (20) VINTE DIAS  

AUTOS Nº: 5001435-72.2011.827.2729 - Chave: 578675207011  
AÇÃO: Ação Civil Pública- Valor da Causa R$ 5.000,00  
REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO  
ADVOGADO: KÁTIA CHAVES GALLIETA - OAB/TO  

REQUERIDO: M. H. S. VALE ELETRODOMESTICOS LTDA - ME e ABRAHÃO NUNES NINA  
FINALIDADE: CITAR ABRAHÃO NUNES NINA - CPF: 459.769.453-68, atualmente em lugar incerto e não sabido, para os 
termos da ação supramencionada, bem como para, em querendo, no prazo 15 (quinze) dias úteis, oferecer resposta, sob pena 
de revelia (art. 238 e ss, e 344, NCPC).  

DESPACHO: "Defiro o pedido de citação editalícia, advertindo a parte requerente que caso comprovado que alegou dolosamente 
a ocorrência das circunstâncias autorizadoras da citação por edital, incorrerá em multa de 05 (cinco) vezes o salário mínimo,  
revertida em benefício do citando (art. 258, NCPC). Citar a parte requerida por edital com prazo de 20 (vinte) dias (art. 257, III, 
NCPC), para, no prazo indicado na Decisão inicial, querendo, apresentar resposta quanto aos fatos alegados na inicial, sob pena 

de revelia (art. 238 e ss, e 344, NCPC). Em caso de não comparecimento da parte, nomeio como curador especial para defender 
os interesses do(s) requerido(s) citado(s) por edital, a Defensoria Pública do Estado do Tocantins, nos termos do art. 72, II  do 
NCPC. Intimar o curador da presente nomeação, concedendo-lhe vistas ao processo pelo prazo legal (art. 186, NCPC)....(Ass.) 
Luís Otávio de Q. Fraz - Juiz de Direito."  

SEDE DO JUÍZO: 2ª Vara Cível, Av. Teotônio Segurado, Paço Municipal, Palácio Marquês de São João da Palma, Palmas-TO, 
CEP 77.021-654; telefone: (063) 3218-4511. Palmas-TO, 22/06/2017. LUÍS OTÁVIO DE QUEIROZ FRAZ .JUIZ DE DIREITO 

 

4ª Vara Cível 
 

INTIMAÇÃO ÀS PARTES 
INTIMAÇÃO DE SENTENÇA REVEL (Art. 346 NCPC) 
AUTOS Nº: 5034908-78.2013.827.2729 – Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária 
REQUERENTE: BANCO GMAC S/A – CNPJ 59.274.605/0001-13 

ADVOGADO (A): MARINOLIA DIAS DOS REIS – OAB/TO 1597 
REQUERIDO: MARINALVA LIMA DE SOUSA ME – CNPJ 08.195.254/0001-14 
Sentença: Fica a parte REQUERIDA intimada do dispositivo do ato da sentença inserida no evento 38, a fim de adotar as 
providências cabíveis, no prazo de 15 (Quinze) dias, nos termos do Art. 346 do NCPC .  “(...) Face ao exposto, nos termos do 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgo procedente a presente ação de busca e apreensão, declarando 
consolidada a propriedade do veiculo descrito na cópia do contrato e na inicial (veículo marca CHEVROLET modelo S-10 
CABINE DUPLA 2.8 4X, cor PRATA POLARIS, Ano 2012/2013, Chassi n° 9BG148FH0DC446217) em mãos da requerente. 
Arcará a demandada com os honorários advocatícios do patrono da requerente, ora arbitrados em 10% (dez por cento) do valor 

do débito, observado o disposto no artigo 85, § 2º, alínea do Código de Processo Civil, e da Taxa Judiciária, custas e despesas 
processuais a título de reembolso. P.R.I. Pedro Nelson de Miranda Coutinho Juiz de Direito em Substituição Automática.”  
 
INTIMAÇÃO DE SENTENÇA 

AUTOS N°: 0044366-05.2016.827.2729 – Execução de Título Extrajudicial 
REQUERENTE: CONDOMINIO MIRANTE DO LAGO – CNPJ 13.071.735/0001-58 
REQUERIDO: ASSOCIAÇÃO DO RESIDENCIAL MIRANTE DO LAGO – CNPJ 00.915.965/0001-13 
Sentença: Fica a parte requerida intimada do dispositivo do ato da sentença inserida no evento 16, a fim de adotar as 

providências cabíveis, no prazo de 15 (quinze) dias. ”(...) Ante o exposto, nos termos do art. 924, III do NCPC, JULGO 
EXTINTA a presente execução. CONDENO o executado ao pagamento das custas, despesas processuais e honorárias 
advocatícios, estes arbitrados em R$ 500,00 (quinhentos reais). EXPEÇA-SE alvará em favor do EXEQUENTE para 
levantamento da penhora, a título de pagamento integral do débito (NCPC, art. 904, I), LAVRANDO-SE o termo de quitação 
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(NCPC, art. 906). 2/1 Com o trânsito em julgado REMETAM-SE os autos à contadoria para apuração das custas finais e/ou taxa 
judiciária (caso existente). Após, INTIME-SE o devedor através de seu advogado, pessoalmente ou por edital (conforme o caso), 
para recolhimento no prazo de 15 (quinze) dias úteis. ADVIRTA-SE a parte devedora que no caso de não pagamento sujeitar-se-
á a protesto no tabelionato competente, comunicação à Secretaria da Fazenda para inscrição na dívida ativa e ajuizamento de 

Execução Fiscal. Decorrido o prazo sem pagamento, EXPEÇA-SE certidão de dívida judicial, acompanhada de cópia da 
sentença e REMETA-SE ao Cartório de Protesto competente, à Diretoria Financeira do Tribunal de Justiça do Estado do 
Tocantins e a Secretaria da Fazenda, tudo conforme o disposto no § 5º do art. 63, da Lei 1.288, de 28 de dezembro de 2001, 
Resolução nº 05/2013 e Provimento nº 006/2014 do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins. Promovidos os atos 

acima, DAR BAIXA NO SISTEMA. Palmas, 28 de abril de 2017. Edimar de Paula Juiz de Direito.”  
 
INTIMAÇÃO AO(S) APELANTE(S) E SEUS(S) ADVOGADO(A)(S) 
INTIMAÇÃO  

AUTOS N°: 08/0064889-7 – Apelação Cível 
APELANTE: SHELL BRASIL S/A 
ADVOGADO: CÉSAR AUGUSTO MALUF VIEIRA 
APELADO: SOUZA E FERREIRA LTDA 

ADVOGADO; LOURÊNCIO MARTINS SILVA 
APELANTE: AGIP DISTRIBUIDORA S/A 
ADVOGADO: MURILO SUDRÉ MIRANDA 
APELADO: SOUZA E FERREIRA LTDA 

ADVOGADO: LOURÊNCIO MARTINS SILVA 
Intimação: Ficam as partes intimadas do retorno dos autos do TJ, bem como para se manifestarem requerendo o que 
entenderem de direito, no prazo comum de 05 (cinco) dias. 
  

 

2ª Vara Criminal 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA COM PRAZO DE 90 DIAS 
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 

EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 90 (NOVENTA) DIAS 
AÇÃO PENAL – PROCEDIMENTO ORDINÁRIO 
AUTOS Nº  5033638-53.2012.827.2729 
ACUSADO: GECINEIDE DOS ANJOS ANDRADE 

FINALIDADE: O Juiz de Direito FRANCISCO DE ASSIS GOMES COELHO, juiz titular da 2ª Vara Criminal da Comarca de 
Palmas/TO, 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 GECINEIDE DOS ANJOS ANDRADE, conhecida pela alcunha “JULIANA”, 
brasileira, solteira, diarista, filha de Manoel Sabino de Andrade e de Maria dos Anjos Bezerra, nascido em 27 de julho de 1978, 

na cidade de Tocantínia – TO; com prazo de 90 (noventa) dias, a fim de cientificar-lhe da SENTENÇA proferida nos autos da 
AÇÃO PENAL n.º 5033638-53.2012.827.2729, cujo resumo da mesma, segue transcrito: “[...]3. DISPOSITIVO  Do exposto, com 
base nas provas auferidas em ambos os instantes persecutórios e, ainda, com fulcro na cognição e motivação acima externadas, 
julgo procedente - em parte – as pretensões punitivas constantes na denúncia (“evento 1”) para: a) Condenar GECINEIDE DOS 

ANJOS ANDRADE - nas penas do ar t igo 155, “ caput ” , do Código Repressivo Brasileiro; e, ainda, b) com fulcro no artigo 386, 
inciso VII, do Código de Processo Penal, absolver Clebson da Cruz Milhomem (qualificado no “evento 1”) da imputação que lhe 
foi impingida por meio da denúncia. Destarte, em razão da sentença condenatória exarada em desfavor de Gecineide dos Anjos 
Andrade, passo à dosagem das reprimendas previstas em lei, com observância às disposições delineadas no artigo 59, do 

Código Penal Brasileiro. fixo a pena base, inerente às sanções privativa de liberdade e pecuniária, em 01 (um) ano de reclusão e 
10 (dez) diasmulta, por achá-las necessárias e suficientes à reprovação e prevenção do injusto. Em que pese à presença da 
circunstância atenuante, face à confissão espontânea (CP, art. 65, III, “d”), deixo de proceder a qualquer redução na 
quantificação acima, por esta já ter sido fixada no limite mínimo legal respectivo. Não há circunstância agravante ou causas 

legais de aumento ou de redução a ser considerada nesta dosimetria. Deste modo, as sanções em referência tornam-se 
definitivas - em primeiro grau de jurisdição - em 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa. O valor de cada dia-multa (que é 
diverso da quantidade de dias-multa aplicados), face à condição financeira agregada à obrigada, tornase arbitrado no limite 
mínimo preceituado pelo artigo 49, § 1º, do CPB, mas com a incidência da imperativa atualização monetária, em respeito aos 

ditames insertos no § 2º, de igual dispositivo. Por não ser a sentenciada reincidente, e por força dos preceitos do artigo 33, § 2º, 
letra “c”, do Código Penal, este juízo estabelece o regime aberto para o cumprimento da sanção privativa de liberdade, que se 
concretizará em local a ser definido pelo juízo da execução penal. Outrossim, estando presentes os requisitos do artigo 44, 
incisos, e do respectivo § 2º (primeira parte), do Código Criminal, substituo - com base no parágrafo segundo, parte final, desse 

dispositivo - a pena privativa de liberdade - por uma pena restritiva de direito, sendo: prestação de serviços à comunidade em 
entidades públicas. De outra banda, tendo-se em vista a quantidade da pena aplicada, o regime aberto como sendo o de inicial 
cumprimento, a substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito, e, também, por encontrar-se a ora 
condenada respondendo ao processo em liberdade, não há que se falar em seu recolhimento à prisão para poder apelar. 
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DEMAIS DISPOSICÕES: Referente aos seus direitos políticos, todos ficarão suspensos durante o tempo de cumprimento da 
reprimenda que lhes foi imposta, consoante artigo 15, inciso III, da Constituição Federal. Em que pese os efeitos da 
sucumbência, isento a sentenciada do pagamento das custas processuais por ser beneficiária da justiça gratuita, tanto é que ela 
foi representada judicialmente, durante todo o desenvolver da ação penal, por Ilustre Membro da Defensoria Pública desta 

unidade federativa. Após a transformação desta sentença em coisa julgada material, expeça-se a guia de execução penal 
pertinente, encaminhando-a em seguida à 4ª Vara Criminal desta Comarca, para os fins de mister. Igualmente, seguindo-se ao 
trânsito em julgado, efetuem-se as necessárias anotações e baixas cartorárias pertinentes a ambos os processados; as quais 
abrangem os registros lançados no “SPROC - TJ/TO” e no “INFOSEG”. Efetuem-se as comunicações previstas no item 7.16.1 do 

Provimento n.º 002/2011-CGJ. Registre-se e Intimem-se. Palmas - TO, 25.06.2017. Palmas, 26 de junho de  2017. FRANCISCO 
DE ASSIS GOMES COELHO, Juiz de Direito.” Eu, Joyce Martins Alves Silveira, Técnica Judiciária, mat. 191251 digitei e 
subscrevo. 
 

EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 90 (NOVENTA) DIAS 
AUTOS Nº 0004580-22.2014.827.2729 
Juizo da 2ª Vara Criminal de Palmas 
AÇÃO PENAL - Procedimento Ordinário 

Acusado(a): WENDERSON PEREIRA DA SILVA 
 
FINALIDADE: O juiz de direito FRANCISCO DE ASSIS GOMES COELHO – Juizo da 2ª Vara Criminal de Palmas, no uso das 
suas atribuições legais, etc. FAZ SABER a todos que o presente edital virem ou conhecimento tiverem, que, por esse meio, 

INTIMA o(a) acusado(a) WENDERSON PEREIRA DA SILVA, brasileiro, solteiro, filho de Zélia Ribeiro da Silva, nascido aos 
06/04/86, na cidade de Natividade – TO, com prazo de 90 (noventa) dias, a fim de cientificar-lhe da SENTENÇA proferida nos 
autos da AÇÃO PENAL n.º 0004580-22.2014.827.2729, cujo resumo segue transcrito: “[...] As condições da ação e os 
pressupostos processuais estão presentes, não havendo qualquer insurgência, ainda que de ofício, quanto a eles, o que me 

autoriza, de agora, devido à inexistência de quaisquer máculas tendentes a anular o processo penal, proceder à verificação da 
materialidade e da autoria delitiva, que dão sustentáculo à justa causa da persecução penal, assim como também – e 
principalmente – à análise acurada das teses acusatória e defensiva, conjugada, evidentemente, com todos os elementos de 
prova submetidos ao contraditório judicial. A materialidade está demonstrada tanto pelo depoimento da vítima e das testemunhas 

(evento 01, anexo 01, fls. 01/04, do IP em apenso) como pelo auto de exibição e apreensão de um chip de aparelho celular 
(evento 01, anexo 02, fls. 02, do IP em apenso) e laudo pericial de avaliação direta de objetos (evento 16 do IP em apenso). A 
autoria restou-se incontroversa, pois decorre daqueles elementos referidos em linhas passadas. No mérito, deve ser procedente 
o pedido condenatório, uma vez que as provas coligidas aos autos são suficientes à imposição de um decreto condenatório em 

desfavor do acusado.  As testemunhas do fato ouvidas por ocasião da audiência de instrução (eventos 49/93), além de 
confirmarem a materialidade do fato, que também já estava provada pelo auto de exibição e apreensão e pelo laudo pericial de 
constatação de avaliação direta de objeto (evento 01, anexo 02, fls. 02, e evento 16, ambos do IP em apenso), afirmaram ter s ido 
o acusado quem subtraiu com grave ameaça o aparelho celular da vítima. Ouvida, a vítima LAURA FRANÇA TELES, à época 

dos fatos menor com 17 (dezessete) anos completos, disse, com bastante riqueza de detalhes, que se encontrava na porta de 
sua casa à espera de amigos, sendo que o acusado se aproximou rapidamente e, cercando-a, falou em tom audível “o celular ou 
a vida”; relatou, ainda, que, durante a abordagem, tentou sair correndo, porém o acusado segurou em seu braço e, com grave 
ameaça, disse que iria lhe dar uma facada se não passasse o celular. Com efeito, o relato dado pela vítima acerca da dinâmica 

do evento não deve ser desprezado pelo julgador na apreciação minuciosa dos fatos imputados ao acusado. [...] Além do mais, 
as testemunhas LÁSARO WANDER BORGES e PAULO ANDRÉ NEGREIRO DE SOUSA, arroladas pela acusação, foram 
categóricas ao acrescentar que, no momento em que fizeram a prisão – que entre os fatos e o flagrante passaram-se apenas 40 
(quarenta) minutos –, houve o reconhecimento do acusado e que com ele foi apreendido o chip da operadora TIM que estava no 

aparelho celular surrupiado da ofendida. Portanto, pelos elementos de prova jungidos aos autos deste processo penal, não 
restam sombra de dúvidas de que a autoria recai exclusivamente na pessoa do acusado. Nesse contexto, a conduta livre e 
consciente do acusado em querer subtrair para si coisa pertencente a outrem, sobretudo com o emprego de ameaça, causando à 
vítima um mal injusto e grave, aliada, inclusive, à efetiva inversão da posse da res furtiva, converge significativamente para o 

cometimento do crime de roubo consumado. O STJ, no julgamento do REsp 1499050/RJ, afetado ao rito dos recursos repetitivos 
(tema 916), da relatoria do ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, julgado em 14/10/2015, publicado em 09/11/2015, firmou, com 
base em jurisprudência do STF, entendimento vinculante no sentido de que se consuma “o crime de roubo com a inversão da 
posse do bem, mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida a perseguição 

imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada”. Aliás, 
assinala-se que tal entendimento está contido no enunciado 582 daquela Corte. Ante o exposto, considerando inexistirem causas 
de excludente ilicitude ou de culpabilidade, julgo procedente a denúncia e, por conseguinte, condeno o acusado WENDERSON 
PEREIRA DA SILVA pelo crime de roubo, previsto no art. 157, “caput”, do Código Penal. Em sequência, fazendo-se cumprir e 

respeitar a norma-princípio constitucional que determina a correta individualização da pena (art. 5°, inciso XLVI, da Constituição 
Federal de 1988), passo, com isso, à dosimetria das sanções aplicadas, iniciando-se pela fixação da pena-base, em 
conformidade com os artigos 59 e 68 do Código Penal. Antes, porém, cumpre assinalar que a “jurisprudência reconhece que 
compete ao julgador, dentro do seu livre convencimento e de acordo com as peculiaridades do caso, escolher a fração de 

aumento ou redução de pena, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”. (STJ, HC 388 .714/SP, 5ª 
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Turma, da relatoria do ministro RIBEIRO DANTAS, julgado em 06/06/2017, e publicado em 14/06/2017).  II.a - DA PENA-BASE: 
Antecedentes criminais: o acusado não possuía condenações transitadas em julgadas à época dos fatos nem mesmo aquelas 
com período superior ao prazo de cinco anos, sendo considerada neutra. Conduta social: não há informações, sendo 
considerada neutra.  Personalidade do agente: além de não haver informações, existem igualmente inúmeras teorias que 

poderiam conceituar esse aspecto do ser humano, sendo considerada neutra. Motivos do crime: não foi possível saber o móvel 
do crime, sendo, de igual modo, considerada neutra. Consequências do delito: são inegavelmente prejudiciais ao agente, porque  
ocasionou sérios prejuízos financeiros à vítima, uma vez que teve de adquirir outro aparelho celular. Ademais, sofreu abalo 
psicológico acentuado dado ao fato de na hora do roubo ter sido ameaçada de ser furada com uma faca pelo acusado. Em razão 

disso, considero esses fatores como negativos, servindo para elevar a pena-base. Circunstâncias do crime: são normais e não 
transpõem a figura delitiva, sendo, assim, considerada neutra. Comportamento da vítima: em nada contribuiu para a ação 
delituosa do agente, sendo considerada neutra. Sopesadas as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, a 
culpabilidade do acusado – compreendida no senso da reprovação social pela prática de crimes tais e, consequentemente, no 

fator de graduação da pena – comporta uma intensidade ínfima de censurabilidade. Dessa forma, considerando tão somente a 
existência de uma circunstância negativa e que elevam a reprimenda, fixo a pena-base em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de 
reclusão. II. - DAS ATENUANTES E AGRAVANTES:  Não há atenuantes que possam ser consideradas no caso em questão, 
ainda que de ofício. Não houve confissão espontânea apta para embasar o decreto condenatório nem mesmo o acusado, apesar 

de intimado, compareceu ao ato processual que poderia lhe ser útil. De igual modo, não há agravantes que possam ser 
reconhecidas por este julgador. Dessa forma, fica a pena intermediária fixada, temporariamente, no patamar de 04 (quatro) anos 
e 06 (seis) meses de reclusão. II. - DAS CAUSAS DE DIMINUIÇÃO E AUMENTO: Não há também causas de diminuição nem de 
aumento. Com isso, feito a devida gradação, imponho a pena privativa de liberdade definitivamente em 04 (quatro) anos e 06 

(seis) meses de reclusão. III - DO DISPOSITIVO: Diante do exposto, e realizadas todas as fases da dosimetria da pena, julgo 
procedente a denúncia e condeno o acusado WENDERSON PEREIRA DA SILVA nas penas do crime de roubo, cuja pena 
privativa de liberdade fica fixada no quantitativo de 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, devendo, nos termos do art. 
33, § 2º, alínea “b”, do Código penal, ser cumprida inicialmente em regime semi-aberto. Tendo em vista que a pena privativa de 

liberdade é superior a 04 (quatro) anos e que a configuração do crime de roubo contém as elementares da violência e grave 
ameaça, deixo, a teor do art. 44 do Código Penal, de converter a reprimenda imposta em uma pena restritiva de direito. 
Condeno-o, ainda, ao pagamento de uma multa, que, considerado a gradação da reprimenda aplicada à comprovada situação 
econômica do sentenciado (art. 60, CP), fixo no patamar de 10 (dez) dias-multa, arbitrado unitariamente em um trigésimo do 

salário mínimo vigente à época dos fatos (art. 49, CP), com a incidência legal de correção monetária, cujo cálculo deverá ser feito 
pela contadoria do foro. Não há incidência dos efeitos da condenação previstos nos art. 91 e 92 do Código Penal, de modo que 
não serão decretadas quaisquer medidas constantes naqueles dispositivos legais. Outrossim, não se observando os requisitos 
legais da prisão cautelar (arts. 312 e 313 do CPP), o sentenciado poderá recorrer em liberdade, salvo se por outro motivo estiver 

preso, notadamente em decorrência de outras ações ou processos penais. Aplicando-se, no caso em tela, o disposto no art. 98 
do CPC, conforme permissibilidade legal prevista no art. 3º do CPP, concedo-lhe os benefícios da gratuidade da justiça, 
isentando-o do pagamento das custas processuais decorrente de sua sucumbência [...]. Palmas/TO, data 21/06/2017. 
FRANCISCO DE ASSIS GOMES COELHO - Juiz de Direito.” Palmas, 26/06/2017. Eu, DOMINIQUE FALCÃO MARTINS, digitei e 

subscrevo. 
 

1ª Vara da Família e Sucessões 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 20 DIAS 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 
EDITAIS DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 20 DIAS 
 
FINALIDADE: O(A) Excelentíssimo(a) Doutor(a) LUIZ ASTOLFO DE DEUS AMORIM, MM.(ª) Juiz(a) de Direito da Primeira Vara 

de Família e Sucessões da Comarca de Palmas, Estado do Tocantins, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a todos que por este 
Juízo e respectivo Cartório, se processam os autos da Ação de Cumprimento de sentença, registrada sob n.º 0004682-
10.2015.827.2729, interposta por WANESSA NEVES SOUSA DA SILVA em desfavor de GLEYBISON BISPO DOS SANTOS, 
que fica INTIMADO por este edital para tomar conhecimento da existência da ação judicial acima descrita, bem como, para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, pagar o valor do débito, que consta do demonstrativo discriminado e atualizado, acrescido das custas 
judiciais desembolsadas (salvo assistência judiciária gratuita), sob as penas da lei. ADVIRTA-O que o pagamento voluntário no 
prazo fixado acima isentará o executado de multa de 10% (dez por cento), honorários advocatícios de 10% (dez por cento), 
sobre o valor cobrado (CPC, art. 523, § 1º), bem como de eventual protesto (CPC, art.517). E para que chegue ao conhecimento 

de todos e ninguém possa alegar ignorância, o MM. Juiz mandou expedir o presente Edital que deverá ser publicado uma vez no 
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal de Justiça deste Estado, e afixado uma via no placar do Fórum local. Palmas/TO, 
26/06/2017, SILMARA SOUSA CRUZ MOTA, digitou. V 
 

FINALIDADE: O(A) Excelentíssimo(a) Doutor(a) LUIZ ASTOLFO DE DEUS MORIM, MM.(ª) Juiz(a) de Direito da Primeira Vara 
de Família e Sucessões da Comarca de Palmas, Estado do Tocantins, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a todos que por este 
Juízo e respectivo Cartório, se processam os autos da Ação de Execução de Alimentos, registrada sob n.º 0014620-
92.2016.827.2729, interposta por BRUNO DA SILVA FORTALEZA em desfavor de JOSÉ FORTALEZA, que fica INTIMADO por 
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este edital para tomar conhecimento da existência da ação judicial acima descrita, para, no prazo de 03 (três) dias, a) efetuar o 
pagamento do débito alimentar, bem como das prestações alimentícias que se vencerem no curso do processo, b) provar que o 
pagamento já ocorreu, ou c) justificar a impossibilidade de o fazê-lo. ADVIRTA-SE o executado de que, caso ele não efetue o 
pagamento ou se a justificativa apresentada não for aceita, ser-lhe-á decretada prisão civil pelo prazo de 1 (um) a 3 (três) meses, 

além de protesto da dívida. E para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, o MM. Juiz 
mandou expedir o presente Edital que deverá ser publicado uma vez no Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal de Justiça deste 
Estado, e afixado uma via no placar do Fórum local. palmas/TO, 26/06/2017, SILMARA SOUSA CRUZ MOTA, digitou. v 
 

EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 20 DIAS 
 
FINALIDADE: O(A) Excelentíssimo(a) Doutor(a) LUIZ ASTOLFO DE DEUS AMORIM, MM.(ª) Juiz(a) de Direito da Primeira Vara 
de Família e Sucessões da Comarca de Palmas, Estado do Tocantins, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a todos que por este 

Juízo e respectivo Cartório, se processam os autos da Ação de Guarda, registrada sob n.º 0014675-14.2014.827.2729, interposta 
por NOAAB GOMES LIMA DE OLIVEIRA em desfavor de EVANDO LEAL SILVESTRE, que fica CITADO por este edital para 
tomar conhecimento da existência da ação judicial acima descrita, bem como para, em 15 (quinze) dias, oferecer contestação, 
sob pena de revelia, em razão de a Parte Promovente ter afirmado não saber o lugar onde a Parte Promovida se encontra. E 

para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, o MM. Juiz mandou expedir o presente Edital 
que deverá ser publicado uma vez no Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal de Justiça deste Estado, e afixado uma via no 
placar do Fórum local. Palmas/TO, 26/06/2017, SILMARA SOUSA CRUZ MOTA, digitou. v 
 

FINALIDADE: O(A) Excelentíssimo(a) Doutor(a) LUIZ ASTOLFO DE DEUS AMORIM, MM.(ª) Juiz(a) de Direito da Primeira Vara 
de Família e Sucessões da Comarca de Palmas, Estado do Tocantins, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a todos que por este 
Juízo e respectivo Cartório, se processam os autos da Ação de Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68, registrada sob n.º0017843-
87.2015.827.2729, interposta por PAULO HENRIQUE AIRES ROCHA em desfavor de PAULO RODRIGUES ROCHA, que fica 

CITADO por este edital para tomar conhecimento da existência da ação judicial acima descrita, bem como para, em 15 (quinze) 
dias, oferecer contestação, sob pena de revelia, em razão de a Parte Promovente ter afirmado não saber o lugar onde a Parte 
Promovida se encontra. INTIMANDO-O da decisão que fixou alimentos provisórios em 40%(quarenta por cento) do salário 
mínimo vigente, quantia esta que será devida a partir da citação e deverá ser paga mediante depósito na conta bancária a ser 

informada pela requerente na inicial, até o 10º (décimo) dia de cada mês. E para que chegue ao conhecimento de todos e 
ninguém possa alegar ignorância, o MM. Juiz mandou expedir o presente Edital que deverá ser publicado uma vez no Diário da 
Justiça Eletrônico do Tribunal de Justiça deste Estado, e afixado uma via no placar do Fórum local. Palmas/TO, 26/06/2017, 
SILMARA SOUSA CRUZ MOTA, digitou. 

 
FINALIDADE: O(A) Excelentíssimo(a) Doutor(a) LUIZ ASTOLFO DE DEUS AMORIM, MM.(ª) Juiz(a) de Direito da Primeira Vara 
de Família e Sucessões da Comarca de Palmas, Estado do Tocantins, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a todos que por este 
Juízo e respectivo Cartório, se processam os autos da Ação de Divórcio Litigioso, registrada sob n.º0019140-95.2016.827.2729, 

interposta por MARIA CLEONICE DE SOUZA SILVA OLIVEIRA em desfavor de LEANDRO DE OLIVEIR, que fica CITADO por 
este edital para tomar conhecimento da existência da ação judicial acima descrita, bem como para, em 15 (quinze) dias, oferecer 
contestação, sob pena de revelia, em razão de a Parte Promovente ter afirmado não saber o lugar onde a Parte Promovida se 
encontra. E para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, o MM. Juiz mandou expedir o 

presente Edital que deverá ser publicado uma vez no Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal de Justiça deste Estado, e afixado 
uma via no placar do Fórum local. Palmas/TO, 26/06/2017, SILMARA SOUSA CRUZ MOTA, digitou.  
 
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 

EDITAIS DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO 
 
Autos n.º: 0034674-16.2015.827.2729 
Ação: Interdição 

Requerente: LUCIANA DE MORAES SILVA 
Requerido(a): JOSÉ RODRIGUES DA SILVA 
O(A) Excelentíssimo(a) Doutor(a) LUIZ ASTOLFO DE DEUS AMORIM, MM(a) Juiz(a) de Direito da Primeira Vara de Família e 
Sucessões da Comarca de Palmas, Estado do Tocantins, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a todos quanto o presente Edital 

virem ou conhecimento dele tiverem, que por este Juízo e respectivo Cartório, se processaram os autos da ação 
supramencionada, cuja sentença de mérito, transitada em julgado em 23.01.2017, declarou a interdição civil parcial de José 
Rodrigues da Silva, declarando-o relativamente incapaz de exercer pessoalmente os atos da vida civil na conformidade da 
legislação em vigor, em razão de sequelas de acidente vascular cerebral, tendo sido nomeado(a) como curador(a) para todos os 

atos da vida civil, LUCIANA DE MORAES SILVA, brasileira, solteira, portadora do RG nº. 0365626620090 SSP/MA, inscrita no 
CPF sob nº. 001.471.033-12, residente e domiciliada na Quadra Ne- 05, Lote 21, Rua Porto Alegre, Aureny I, Palmas/TO." E para 
que ninguém possa alegar ignorância, mandou o(a) MM(a). Juiz(a), expedir o presente Edital, que deverá ser publicado por três  
vezes, com intervalos de 10(dez)dias, no Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal de Justiça deste Estado, e afixado uma via no 

placar do Fórum local. Palmas/TO, 26/06/2017. Eu, SILMARA SOUSA CRUZ MOTA, digiteiv 
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Autos n.º: 0036375-12.2015.827.2729 
Ação: Interdição 
Requerente: JUSCINEIDE CORDEIRO MARTINS 
Requerido(a): EVERALDO DA GLÓRIA TORRES 

O(A) Excelentíssimo(a) Doutor(a) LUIZ ASTOLFO DE DEUS AMORIM, MM(a) Juiz(a) de Direito da Primeira Vara de Família e 
Sucessões da Comarca de Palmas, Estado do Tocantins, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a todos quanto o presente Edital 
virem ou conhecimento dele tiverem, que por este Juízo e respectivo Cartório, se processaram os autos da ação 
supramencionada, cuja sentença de mérito, transitada em julgado em 03.05.2017, declarou em definitivo a interdição civil de  

EVERALDO DA GLÓRIA TORRES  e fixou os limites da curatela na forma a seguir: quanto aos atos relacionados aos direitos de 
natureza "patrimonial e negocial" (artigo 85, caput, da Lei n. 13.146/2015), tais como: emprestar, transigir, dar quitação,  alienar e 
hipotecar com autorização judicial, bem como para representar o interditando em Juízo, perante as repartições públicas, bancos 
e instituições financeiras (artigo 755, incisos I e II, e § 1º, do CPC/2015; Lei n. 13.146/2015, artigos 84, § 1º, e 85, caput e § 1º; 

artigo 1.775, § 3º do CC), hospitais, clínicas médicas e demais circunstâncias que o exercício da curatela permitir, observados os 
parâmetros legais para tanto, em razão de Acidente Vascular Cereral, tendo sido nomeado(a) como curador(a) para todos os 
atos da vida civil, Juscineide Cordeiro Martins, brasileira, em união e Juscineide Cordeiro Martins stável, servidora pública, 
portadora da C.I. nº 1.464.109 - SSP/PB e inscrita no CPF/MF sob o nº 886.054.504-87, residente na Av. José Benedito, 188 - 

Centro - e domiciliada em Lizarda - TO". E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou o(a) MM(a). Juiz(a), expedir o 
presente Edital, que deverá ser publicado por três vezes, com intervalos de 10(dez) dias, no Diário da Justiça Eletrônico do 
Tribunal de Justiça deste Estado, e afixado uma via no placar do Fórum local. Palmas/TO, 26/06/2017. Eu, SILMARA SOUSA 
CRUZ MOTA, digitei.v 

3ª Vara da Família e Sucessões 
 

EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 20 DIAS 
O(A) Excelentísso(a) Doutor(a) Adonias Barbosa da Silva, MM.(ª) Juiz(a) de Direito da 3ª Vara de Família e Sucessões da 

Comarca de Palmas/TO, na 3ª Vara de Família e Sucessões da Comarca de Palmas, Estado do Tocantins, na forma da Lei, etc. 
FAZ SABER a todos quanto o presente Edital virem ou conhecimento dele tiverem, que por este Juízo e respectivo Cartório se 
processam os autos da Ação de Guarda n.º 5010111-72.2012.827.2729, que MARIA DAS GRAÇAS FIDÉLIO DOS SANTOS, 
move(m) em face de JOSÉ CLÁUDIO DA SILVA, que se encontra em local incerto e não sabido, e que por meio deste edital 

fica(m) o mesmo INTIMADO para no prazo de 05 (cinco) dias, dar andamento ao feito sob pena de extinção (artigo 485, § 1º do 
CPC/2015). E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou o(a) MM. Juiz(a), expedir o presente Edital, que deverá ser 
publicado uma vez no Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal de Justiça deste Estado e afixar uma via no placar do Fórum local. 
Dado e passado nesta cidade e Comarca de Palmas/TO, Capital do Estado do Tocantins, ao(s) 26/06/2017. Eu, Raimunda Pinto 

de Sousa, Técnica Judiciária, digitei. 
 

EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 20 DIAS 

Autos n.º: 0001002-46.2017.827.2729 Ação: Interdição Requerente: EVA JARDIM DE ALMEIDA e MARIA APARECIDA DE 
ALMEIDA Requerido(a): PROCESSO SEM PARTE RÉ O(A) Excelentíssimo(a) Doutor(a) Adonias Barbosa da Silva, MM(a) 
Juiz(a) de Direito desta Terceira Vara de Família e Sucessões da Comarca de Palmas, Estado do Tocantins, na forma da Lei, 
etc. FAZ SABER a todos quanto o presente Edital virem ou conhecimento dele tiverem, que por este Juízo e respectivo Cartório 

se processam os autos da ação supramencionada, a qual declarou a interdição de PROCESSO SEM PARTE RÉ , nos termos da 
sentença cujo dispositivo é o seguinte: " SENTENÇA ..." Isso posto, seguindo a orientação do Ministério Público, HOMOLOGO O 
ACORDO DE SUBSTITUIÇÃO DE CURATELA firmado pelas requerentes para que produza seus jurídicos e legais efeitos e no 
meio como CURADORA do Sr. SEBASTIÃO JARDIM DE ALMEIDA a pessoa de EVA JARDIM DE ALMEIDA, devendo esta ser 

intimada para prestar o compromisso legal e prestar contas de sua administração em Juízo anualmente, apresentando o balanço 
do respectivo ano (artigo 84, § 4º. da Lei 13.146/15 - Estatuto da Pessoa com Deficiência), fixo os limites da curatela quanto aos 
atos relacionados aos direitos de natureza "patrimonial e negocial" (artigo 85, caput, da Lei n. 13.146/2015), tais como: 
emprestar, transigir, dar quitação, alienar e hipotecar com autorização judicial, bem como para representar o interditando em  

Juízo, perante as repartições públicas, bancos e instituições financeiras (artigo 755, incisos I e II, e § 1º, do CPC; Lei n. 
13.146/2015, artigos 84, § 1º, e 85, caput e § 1º; artigo 1.775, § 3º, do CC), hospitais, clínicas médicas e demais circunstâncias 
que o exercício da curatela permitir, observados os parâmetros legais para tanto. Assim,JULGO EXTINTO O PROCESSO com a 
resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, inciso III, alínea "b", do Código de Processo Civil. Defiro a gratuidade judic iária às 

requerentes nos termos do artigo 98 do CPC. Com o trânsito em julgado, expeça-se o Termo de Curatela, arquivando-se com as 
baixas necessárias. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Palmas/TO, data certificada pelo sistema. Adonias Barbosa 
da Silva -Juiz de Direito". E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou o(a) MM(a). Juiz(a), expedir o presente Edital, 
que deverá ser publicado uma vez no Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal de Justiça deste Estado, e afixar uma via no placar 

do Fórum local. Palmas/TO, 26/06/2017. Eu, Raimunda Pinto de Sousa, Técnica Judiciária, digitei. 
 

O(A) Excelentísso(a) Doutor(a) Adonias Barbosa da Silva, MM.(ª) Juiz(a) de Direito da 3ª Vara de Família e Sucessões da 

Comarca de Palmas/TO, na 3ª Vara de Família e Sucessões da Comarca de Palmas, Estado do Tocantins, na forma da Lei, etc. 
FAZ SABER a todos quanto o presente Edital virem ou conhecimento dele tiverem, que por este Juízo e respectivo Cartório se 
processam os autos da Ação de Execução de Alimentos n.º 0036838-51.2015.827.2729, que V. G. C. e outros rep. por MARIA 
APARECIDA GOMES DE CARVALHOmove(m) em face de BERNARDO RODRIGUES DE CARVALHO , que se encontra em 
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local incerto e não sabido, e que por meio deste edital fica(m) o mesmo CITADO(S) dos termos da presente ação para, bem 
como INTIMÁ-LO(A) para que promova o pagamento da dívida alimentar, no prazo de 03 (três) dias, (valor da inicial acrescida 
das parcelas que se vencerem no curso da execução), ou no mesmo prazo comprove o pagamento ou justifique a 
impossibilidade de fazê-lo, devendo ser advertido de que o não pagamento, a falta de comprovação no prazo legal ou o não 

acolhimento da justificativa poderá implicar na inclusão do nome do devedor em protesto, bem como na expedição de Mandado 
de Prisão com prazo de cumprimento de 01(um) a 03 (três) meses, (§§ 1º e 3º do art. 528 do CPC/15). Acaso inerte ser-lhe-á 
nomeado curador especial. E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou o(a) MM. Juiz(a), expedir o presente Edital, 
que deverá ser publicado uma vez no Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal de Justiça deste Estado e afixar uma via no placar 

do Fórum local. Dado e passado nesta cidade e Comarca de Palmas/TO, Capital do Estado do Tocantins, ao(s) 26/06/2017. Eu, 
Raimunda Pinto de Sousa, Técnica Judiciária, digitei. 
 

O(A) Excelentísso(a) Doutor(a) ADONIAS BARBOSA DA SILVA, MM.(ª) Juiz(a) de Direito da 3ª Vara de Família e Sucessões da 
Comarca de Palmas/TO, na 3ª Vara de Família e Sucessões da Comarca de Palmas, Estado do Tocantins, na forma da Lei, etc. 
FAZ SABER a todos quanto o presente Edital virem ou conhecimento dele tiverem, que por este Juízo e respectivo Cartório se 
processam os autos da Ação de Execução de Alimentos n.º 0036839-36.2015.827.2729, que I. G. C. e V. G. C. e S. C. O, rep. 

por MARIA APARECIDA GOMES DE CARVALHO move(m) em face de BERNARDO RODRIGUES DE CARVALHO, que se 
encontra em local incerto e não sabido, e que por meio deste edital fica(m) o mesmo CITADO(S) dos termos da presente ação 
para, bem como INTIMÁ-LO para efetuar o pagamento voluntário do débito, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, sob pena de o 
montante da condenação ser acrescido de multa no percentual de 10% (dez por cento) e honorários advocatícios arbitrados em 

igual patamar (10%), com a consequente expedição de mandado de penhora e avaliação (NCPC, art. 523, §§ 1º e 3º). 
CIENTIFIQUE-O que decorrido o prazo acima indicado, sem o pagamento voluntário do débito, inicia-se o prazo de 15 (quinze) 
dias úteis para apresentar impugnação, independentemente de penhora ou nova intimação, sob pena de preclusão e demais 
consequência legais (NCPC, art. 525, caput). E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou o(a) MM. Juiz(a), expedir o 

presente Edital, que deverá ser publicado uma vez no Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal de Justiça deste Estado e afixar 
uma via no placar do Fórum local. Dado e passado nesta cidade e Comarca de Palmas/TO, Capital do Estado do Tocantins, 
ao(s) 26/06/2017. Eu, Raimunda Pinto de Sousa, Técnica Judiciária, digitei. 
 

O(A) Excelentísso(a) Doutor(a) Adonias Barbosa da Silva, MM.(ª) Juiz(a) de Direito da 3ª Vara de Família e Sucessões da 
Comarca de Palmas/TO, na 3ª Vara de Família e Sucessões da Comarca de Palmas, Estado do Tocantins, na forma da Lei, etc. 
FAZ SABER a todos quanto o presente Edital virem ou conhecimento dele tiverem, que por este Juízo e respectivo Cartório se 

processam os autos da Ação de Procedimento Comum n.º 0035281-29.2015.827.2729, que MARIA DIVINA GOMES DA SILVA , 
move(m) em face de LUDMILA COSTA DA SILVA, que se encontra em local incerto e não sabido, e que por meio deste edital 
fica(m) o mesmo CITADO(S) dos termos da presente ação para, querendo, oferecer resposta à presente Ação no prazo de 
quinze (15) dias, sob pena de se presumir como verdadeiros os fatos afirmados pela autora. Acaso inerte ser-lhe-á nomeado 

curador especial. E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou o(a) MM. Juiz(a), expedir o presente Edital, que deverá 
ser publicado uma vez no Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal de Justiça deste Estado e afixar uma via no placar do Fórum 
local. Dado e passado nesta cidade e Comarca de Palmas/TO, Capital do Estado do Tocantins, ao(s) 26/06/2017. Eu, Raimunda 
Pinto de Sousa, digitei. 
 

O(A) Excelentísso(a) Doutor(a) Adonias Barbosa da Silva, MM.(ª) Juiz(a) de Direito da 3ª Vara de Família e Sucessões da 
Comarca de Palmas/TO, na 3ª Vara de Família e Sucessões da Comarca de Palmas, Estado do Tocantins, na forma da Lei, etc. 

FAZ SABER a todos quanto o presente Edital virem ou conhecimento dele tiverem, que por este Juízo e respectivo Cartório se 
processam os autos da Ação de Cumprimento de sentença n.º 0026132-72.2016.827.2729, que A. J. P. T. S rep. por ANA 
PAULA TAVARES DE MORAIS, move(m) em face de JOELSON ALVES DE SOUZA, que se encontra em local incerto e não 
sabido, e que por meio deste edital fica(m) o mesmo CITADO(S) dos termos da presente ação bem como INTIMÁ-LO(A) para 

efetuar o pagamento voluntário do débito no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de o montante da condenação ser acrescido de 
multa no percentual de 10% (dez por cento) e honorários advocatícios arbitrados em igual patamar (10%), com a consequente 
expedição de mandado de penhora e avaliação (art. 523, §§ 1º e 3º do CPC). CIENTIFIQUE-SE que decorrido o prazo acima 
indicado sem o pagamento voluntário do débito, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para apresentar impugnação, 

independentemente de penhora ou nova intimação, sob pena de preclusão e demais consequência legais (art. 525, caput do 
CPC). Juiz(a), expedir o presente Edital, que deverá ser publicado uma vez no Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal de Justiça 
deste Estado e afixar uma via no placar do Fórum local. Dado e passado nesta cidade e Comarca de Palmas/TO, Capital do 
Estado do Tocantins, ao(s) 26/06/2017. Eu, Raimunda Pinto de Sousa, Técnica Judiciária, digitei. 
 

O(A) Excelentísso(a) Doutor(a) Adonias Barbosa da Silva, MM.(ª) Juiz(a) de Direito da 3ª Vara de Família e Sucessões da 
Comarca de Palmas/TO, na 3ª Vara de Família e Sucessões da Comarca de Palmas, Estado do Tocantins, na forma da Lei, etc. 

FAZ SABER a todos quanto o presente Edital virem ou conhecimento dele tiverem, que por este Juízo e respectivo Cartório se 
processam os autos da Ação de Cumprimento de sentença n.º 0016566-70.2014.827.2729, que KACYO JÚNIOR PEREIRA DOS 
SANTOS, move(m) em face de ILDESON MOREIRA DOS SANTOS, que se encontra em local incerto e não sabido, e que por 
meio deste edital fica(m) o mesmo CITADO(S) dos termos da presente ação para, bem como INTIMÁ-LO(A) para efetuar o 

pagamento voluntário do débito no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de o montante da condenação ser acrescido de multa no 
percentual de 10% (dez por cento) e honorários advocatícios arbitrados em igual patamar (10%), com a consequente expedição 
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de mandado de penhora e avaliação (art. 523, §§ 1º e 3º do CPC). CIENTIFIQUE-SE que decorrido o prazo acima indicado sem 
o pagamento voluntário do débito, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para apresentar impugnação, independentemente de 
penhora ou nova intimação, sob pena de preclusão e demais consequência legais (art. 525, caput do CPC). Acaso inerte ser-lhe-
á nomeado curador especial. E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou o(a) MM. Juiz(a), expedir o presente Edital, 

que deverá ser publicado uma vez no Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal de Justiça deste Estado e afixar uma via no placar 
do Fórum local. Dado e passado nesta cidade e Comarca de Palmas/TO, Capital do Estado do Tocantins, ao(s) 26/06/2017. Eu, 
Raimunda Pinto de Sousa, Técnica Judiciária, digitei. 
 

EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO 
Autos n.º: 0021660-96.2014.827.2729 Ação: Interdição Requerente: MARIA DO SOCORRO ARAUJO DA SILVA Requerido(a): 
ANDREZA ARAÚJO DA SILVA O(A) Excelentíssimo(a) Doutor(a) Adonias Barbosa da Silva, MM(a) Juiz(a) de Direito desta 

Terceira Vara de Família e Sucessões da Comarca de Palmas, Estado do Tocantins, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a todos 
quanto o presente Edital virem ou conhecimento dele tiverem, que por este Juízo e respectivo Cartório se processam os autos da 
ação supramencionada, a qual declarou a interdição de ANDREZA ARAÚJO DFA SILVA, nos termos da sentença cujo 
dispositivo é o seguinte: " SENTENÇA..."Isso posto, seguindo o parecer do Ministério Público, JULGO PROCEDENTE o pedido 

da inicial, razão pela qual DECRETO A INTERDIÇÃO de Andreza Araújo da Silva e fixo os limites da curatela na forma a seguir: 
quanto aos atos relacionados aos direitos de natureza "patrimonial e negocial" (artigo 85, caput, da Lei n. 13.146/2015), tais 
como: emprestar, transigir, dar quitação, alienar e hipotecar com autorização judicial, bem como para representar o interditando 
em Juízo, perante as repartições públicas, bancos e instituições financeiras (artigo 755, incisos I e II, e § 1º, do CPC/2015; Lei n. 

13.146/2015, artigos 84, § 1º, e 85, caput e § 1º; artigo 1.775, § 3º do CC), hospitais, clínicas médicas e demais circunstâncias 
que o exercício da curatela permitir, observados os parâmetros legais para tanto. Nos termos do artigo 755, incisos I e II, e § 1º 
do Código de Processo Civil nomeio como sua CURADORA a pessoa de Maria do Socorro Araújo da Silva, que deverá prestar 
contas de sua administração em Juízo anualmente, apresentando o balanço do respectivo ano (artigo 84, § 4º. da Lei 13.146/15 - 

Estatuto da Pessoa com Deficiência), não podendo dispor dos bens do interditando sem autorização judicial. Com espeque no 
artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, julgo EXTINTO O PROCESSO com a resolução do mérito. Com base no 
artigo 755, § 3.º do CPC, inscreva-se esta Sentença no Registro de Pessoas Naturais e imediatamente publique-se na rede 
mundial de computadores, no sítio do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins e na plataforma de editais do Conselho 

Nacional de Justiça, nos quais permanecerá por 06 (seis) meses; na imprensa local por 01 (uma) vez e no Órgão Oficial - Diário 
da Justiça - por 03 (três) vezes, com intervalo de 10 (dez) dias, constando do Edital os nomes do interdito e do curador, a causa 
da interdição e os limites da curatela. Sem custas e honorários em razão da gratuidade judiciária deferida no evento 2. Com o 
trânsito em julgado, expeça-se o Termo de Curatela Definitivo, arquivando-se com as baixas necessárias. Publique-se. Registre-

se. Intimem-se. Cumpra-se. Palmas/TO, data certificada pelo sistema. Adonias Barbosa da Silva - Juiz de Direito". E para que 
ninguém possa alegar ignorância, mandou o(a) MM(a). Juiz(a), expedir o presente Edital, que deverá ser publicado uma vez no 
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal de Justiça deste Estado, e afixar uma via no placar do Fórum local. Palmas/TO, 
26/06/2017. Eu, Raimunda Pinto de Sousa, Técnica Judiciária, digitei. 
 

Autos n.º: 5000276-65.2009.827.2729 - Ação: Interdição- Requerente: MARIA APARECIDA AGUIAR DA SILVA - Requerido(a): 
TATIANA AGUIAR ESPÍRITO SANTO. O(A) Excelentíssimo(a) Doutor(a) Adonias Barbosa da Silva, MM(a) Juiz(a) de Direito 

desta Terceira Vara de Família e Sucessões da Comarca de Palmas, Estado do Tocantins, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a 
todos quanto o presente Edital virem ou conhecimento dele tiverem, que por este Juízo e respectivo Cartório se processam os 
autos da ação supramencionada, a qual declarou a interdição de TATIANA AGUIAR ESPÍRITO SANTO, nos termos da sentença 
cujo dispositivo é o seguinte: "SENTENÇA..."Isso posto, acolho o parecer do Ministério Público e JULGO PROCEDENTE o 

pedido da inicial, razão pela qual DECRETO A INTERDIÇÃO de TATIANA AGUIAR DA SILVA e fixo os limites da curatela na 
forma a seguir: quanto aos atos relacionados aos direitos de natureza "patrimonial e negocial" (Artigo 85, caput, da Lei n. 
13.146/2015), tais como: emprestar, transigir, dar quitação, alienar e hipotecar com autorização judicial, bem como para 
representar o interditando em Juízo, perante as repartições públicas, bancos e instituições financeiras (artigo 755, incisos I e II, e 

§ 1º, do NCPC/2015; Lei n. 13.146/2015, artigos 84, § 1º, e 85, caput e § 1º; artigo 1.775, § 3º do CC), hospitais, clínicas médicas 
e demais circunstâncias que o exercício da curatela permitir, observados os parâmetros legais para tanto. Nos termos do artigo 
755, incisos I e II, e § 1º do Novo Código de Processo Civil nomeio como sua CURADORA a pessoa de Maria Aparecida Aguiar 
da Silva, que deverá prestar contas de sua administração em Juízo anualmente, apresentando o balanço do respectivo ano 

(artigo 84, § 4º. da Lei 13.146/15 - Estatuto da Pessoa com Deficiência), não podendo dispor dos bens do interditando sem 
autorização judicial. Com espeque no artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, julgo EXTINTO O PROCESSO com 
a resolução do mérito. Com base no artigo 755, § 3º. do CPC, inscreva-se esta Sentença no Registro de Pessoas Naturais e 
imediatamente publique-se na rede mundial de computadores, no sítio do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins e 

na plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça, nos quais permanecerá por 06 (seis) meses; na imprensa local por 
01(uma) vez e no Órgão Oficial – Diário da Justiça - por 03 (três) vezes, com intervalo de 10 (dez) dias, constando do Edital os 
nomes do interdito e da curadora, a causa da interdição e os limites da curatela. Sem honorários e sem custas, em face da 
gratuidade judiciária deferida no rito de jurisdição voluntária. Com o trânsito em julgado, expeça-se o Termo de Curatela 

Definitivo, arquivando-se com as baixas necessárias. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Palmas/TO, data 
certificada pelo sistema. Adonias Barbosa da Silva - Juiz de Direito". E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou o(a) 
MM(a). Juiz(a), expedir o presente Edital, que deverá ser publicado uma vez no Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal de 
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Justiça deste Estado, e afixar uma via no placar do Fórum local. Palmas/TO, 26/06/2017. Eu, Raimunda Pinto de Sousa, Técnica 
Judiciária, digitei. 
 

Central de Execuções Fiscais 
 

EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por Ordem, a Dra. SILVANA MARIA PARFIENIUK, MMª. Juíza de Direito da Central de Execuções Fiscais da Comarca de 

Palmas (PORTARIA Nº 3764, de 03 de setembro de 2015, Diário da Justiça nº 3653, de 03 de setembro de 2015), na forma da 
Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: PLANAGEO - PLANEJAMENTO E GERENCIAMENTO DE OBRAS – CNPJ/CPF: 
26.893.545/0001-68, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO 
DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 0010871-67.2016.827.2729, 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 n°(S). 
20150016921 inscrita em 27/04/2015, referente a ISS-N-AJU; 20150016928 inscrita em 05/02/2014 referente a TLF; 
20150016929 inscrita em 25/03/2015, referente a TLF, cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 
55.968,49 (Cinquenta e Cinco Mil e Novecentos e Sessenta e Oito Reais e Quarenta e Nove Centavos), que deverá ser 

acrescido dos juros e 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 exeqüente. Nos termos do art. 257, inciso  
IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador especial atuante perante esta 

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 Junho de 2017. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 
226651. 
 

EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por Ordem, a Dra. SILVANA MARIA PARFIENIUK, MMª. Juíza de Direito da Central de Execuções Fiscais da Comarca de 

Palmas (PORTARIA Nº 3764, de 03 de setembro de 2015, Diário da Justiça nº 3653, de 03 de setembro de 2015), na forma da 
Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: PLANAGEO - PLANEJAMENTO E GERENCIAMENTO DE OBRAS – CNPJ/CPF: 
26.893.545/0001-68, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO 
DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 0018287-86.2016.827.2729, 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 n°(S). 
20160002162 inscrita em 06/01/2016, referente a ISS-NLDMS-P; 20160002163 inscrita em 12/08/2015 referente a MF; 
20160002164 inscrita em 12/08/2015, referente a ISS-AF; 20160002165 inscrita em 12/08/2015, referente a ISS-AF; 
20160002166 inscrita em 12/08/2015, referente a ISS-AF, cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 

77.203,91 (Setenta e Sete Mil e Duzentos e Três Reais e Noventa e Um Centavos), que deverá ser acrescido dos juros e 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 exeqüente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de 

Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador especial atuante perante esta 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 Junho de 2017. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 

 

PARAÍSO 
1ª Vara Cível 

 

EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 30 DIAS  
EDITAL  DE INTIMAÇÃO - (Arts. 27, inciso VI, do Código de Mineração (Dec-Lei 227/67) - Prazo: 30 (TRINTA) dias. 
ORIGEM: Processo: nº 0000478-43.2017.827.2731; Chave do Processo: 791931777717; Natureza da Ação: Ação de Alvará 
de Pesquisa Judicial nº 815/2016; Requerente: DNPM – DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL – SUP. DO 

TOCANTINS; Procurador/Requerente: Dr(a). Luanne Parreira Magalhães de Souza – AGU 1743980; Dr. Eduardo Prado dos 
Santos – Procurador Federal – AGU 1379366; Requerido: ÁGUA AZUL MINERADORA INCORPORADORA, EXTRAÇÃO E 
FROTAGEM DE MINÉRIOS LTDA; Advogado: N i h i l. INTIMANDO: ÁGUA AZUL MINERADORA INCORPORADORA, 
EXTRAÇÃO E FROTAGEM DE MINÉRIOS LTDA, Titular da pesquisa / alvará, inscrito no CNPJ sob o nº 11.295.663/0001-05, 

atualmente com sede em lugar incerto e não sabido. OBJETIVO/FINALIDADE: INTIMAR o Titular da pesquisa / alvará: ÁGUA 
AZUL MINERADORA INCORPORADORA, EXTRAÇÃO E FROTAGEM DE MINÉRIOS LTDA, Titular da pesquisa / alvará, 
inscrito no CNPJ sob o nº 11.295.663/0001-05, da (SENTENÇA proferida, contida no evento 16) destes autos, que segue 
transcrita a parte conclusiva: ISTO POSTO, julgo extinto o processo, em razão da ausência de pressuposto processual de 

natureza objetiva, determinando que seja a distribuição cancelada, por aplicação das regras dos artigos 82, c/c 290, 485, I, IV, 
§3º e 486, §2º, todos do NCPC. Após trânsito em julgado, certificado nos autos (1) oficie-se com cópia integral dos autos (capa-
a-capa) ao DNPM/TO (Superintendência em Palmas/TO), dando-se-lhe conhecimento, meramente informal, da decisão e (2) 



ANO XXIX-DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 4064 PALMAS-TO, TERÇA-FEIRA, 27 DE JUNHO DE 2017 32 

 

 

 

arquivem os autos com BAIXAS nos registros. Intime-se a beneficiária do alvará de pesquisa mineral por edital (30 dias), a ser 
publicado no DJTO. Paraíso do Tocantins/TO, em data certificada pelo sistema. Juiz ADOLFO AMARO MENDES, Titular da 1ª 
Vara Cível. SEDE DO JUÍZO: Rua 13 de maio, nº 265, 1º andar, Centro - Ed. Fórum de Paraíso, fone/fax (63) 3361-1127. 
Paraíso do Tocantins – TO., aos vinte e dois (22) dias do mês de junho (06) do ano de dois mil e dezessete (2.017). Marilene 

Rodrigues Marinho, Técnica Judiciária, o digitei. Juiz RICARDO FERREIRA LEITE - Substituto Automático da 1ª Vara Cível 
  
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA COM PRAZO DE 30 DIAS  
EDITAL  DE INTIMAÇÃO 

(Arts. 27, inciso VI, do Código de Mineração (Dec-Lei 227/67) - Prazo: 30 (TRINTA) dias.ORIGEM: Processo: nº 0000206-
49.2017.827.2731 ; Chave do Processo: 498542022117; Natureza da Ação: Ação de Alvará Judicial; Requerente: DNPM – 
DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL – SUP. DO TOCANTINS; Procurador/Requerente: Dr. Marcelo 
Spíndola Madeira Campos – Procurador Federal - AGU 2252469 e Dr. Eduardo Prado dos Santos – Procurador Federal – AGU 

1379366; Requerido: LAURIVALDO DIAS; INTIMANDO: LAURIVALDO DIAS, inscrito no CPF nº 374.867.561-53. Atualmente 
com sede em lugar incerto e não sabido. OBJETIVO/FINALIDADE: INTIMAR o requerido: LAURIVALDO DIAS, inscrito no CPF 
nº 374.867.561-53, da (SENTENÇA proferida, contida no evento 17) destes autos, que segue transcrita a parte conclusiva: ISTO 
POSTO, julgo extinto o processo, em razão da ausência de pressuposto processual de natureza objetiva, determinando que seja 

a distribuição cancelada, por aplicação das regras dos artigos 82, c/c 290, 485, I, IV, §3º e 486, §2º, todos do NCPC. Após 
trânsito em julgado, certificado nos autos (1) oficie-se com cópia integral dos autos (capa-a-capa) ao DNPM/TO 
(Superintendência em Palmas/TO), dando-se-lhe conhecimento, meramente informal, da decisão e (2) arquivem os autos com 
BAIXAS nos registros. Intime-se a beneficiária do alvará de pesquisa mineral por edital (30 dias), a ser publicado no DJTO. 

Paraíso do Tocantins/TO, em data certificada pelo sistema. Juiz ADOLFO AMARO MENDES, Titular da 1ª Vara Cível. SEDE DO 
JUÍZO: Rua 13 de maio, nº 265, 1º andar, Centro - Ed. Fórum de Paraíso, fone/fax (63) 3361-1127. Paraíso do Tocantins – TO., 
aos vinte e dois (22) dias do mês de junho (06) do ano de dois mil e dezessete (2.017). Marilene Rodrigues Marinho, Técnica 
Judiciária, o digitei.  Juiz RICARDO FERREIRA LEITE. Substituto Automático da 1ª Vara Cível 

   
EDITAL  DE INTIMAÇÃO. (Arts. 27, inciso VI, do Código de Mineração (Dec-Lei 227/67) - Prazo: 30 (TRINTA) dias.   ORIGEM: 
Processo: nº 0000296-57.2017.827.2731 ; Chave do Processo: 330530392717; Natureza da Ação: Ação de Alvará Judicial; 
Requerente: DNPM – DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL – SUP. DO TOCANTINS; 

Procurador/Requerente: Dr(a) Luanne Parreira Magalhães de Souza  – Procuradora Federal - AGU 1743980 e Dr. Eduardo 
Prado dos Santos – Procurador Federal – AGU 1379366; Requerido: RICARDO DIAS LIMA; INTIMANDO: RICARDO DIAS 
LIMA, inscrito no CPF nº 691.552.837-72. Atualmente com sede em lugar incerto e não sabido. OBJETIVO/FINALIDADE: 
INTIMAR o requerido: RICARDO DIAS LIMA, inscrito no CPF nº 691.552.837-72, da (SENTENÇA proferida, contida no evento 

17) destes autos, que segue transcrita a parte conclusiva: ISTO POSTO, julgo extinto o processo, em razão da ausência de 
pressuposto processual de natureza objetiva, determinando que seja a distribuição cancelada, por aplicação das regras dos 
artigos 82, c/c 290, 485, I, IV, §3º e 486, §2º, todos do NCPC. Após trânsito em julgado, certificado nos autos (1) oficie-se com 
cópia integral dos autos (capa-a-capa) ao DNPM/TO (Superintendência em Palmas/TO), dando-se-lhe conhecimento, meramente 

informal, da decisão e (2) arquivem os autos com BAIXAS nos registros. Intime-se a beneficiária do alvará de pesquisa mineral 
por edital (30 dias), a ser publicado no DJTO. Paraíso do Tocantins/TO, em data certificada pelo sistema. Juiz ADOLFO AMARO 
MENDES, Titular da 1ª Vara Cível. SEDE DO JUÍZO: Rua 13 de maio, nº 265, 1º andar, Centro - Ed. Fórum de Paraíso, fone/fax 
(63) 3361-1127. Paraíso do Tocantins – TO., aos vinte e dois (22) dias do mês de junho (06) do ano de dois mil e dezessete 

(2.017). Marilene Rodrigues Marinho, Técnica Judiciária, o digitei. Juiz RICARDO FERREIRA LEITE - Substituto Automático da 
1ª Vara Cível 
  
EDITAL  DE INTIMAÇÃO 

(Arts. 27, inciso VI, do Código de Mineração (Dec-Lei 227/67) - Prazo: 30 (TRINTA) dias. ORIGEM: Processo: nº 0000480-
13.2017.827.2731 ; Chave do Processo: 748633390817; Natureza da Ação: Ação de Alvará de Pesquisa Judicial nº 815/2016; 
Requerente: DNPM – DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL – SUP. DO TOCANTINS; 
Procurador/Requerente: Dr(a). Renata Maria de Brito Azevêdo – AGU 2139052; Dr. Raphael Silva de Amorim – AGU 2253116 

e Dr. Eduardo Prado dos Santos – Procurador Federal – AGU 1379366; Requerido: ÁGUA AZUL MINERADORA 
INCORPORADORA, EXTRAÇÃO E FROTAGEM DE MINÉRIOS LTDA; Advogado: N i h i l. INTIMANDO: ÁGUA AZUL 
MINERADORA INCORPORADORA, EXTRAÇÃO E FROTAGEM DE MINÉRIOS LTDA, Titular da pesquisa / alvará, inscrito no 
CNPJ sob o nº 11.295.663/0001-05, atualmente com sede em lugar incerto e não sabido. OBJETIVO/FINALIDADE: INTIMAR o 

Titular da pesquisa / alvará: ÁGUA AZUL MINERADORA INCORPORADORA, EXTRAÇÃO E FROTAGEM DE MINÉRIOS 
LTDA, Titular da pesquisa / alvará, inscrito no CNPJ sob o nº 11.295.663/0001-05, da (SENTENÇA proferida, contida no 
evento 21) destes autos, que segue transcrita a parte conclusiva: ISTO POSTO, julgo extinto o processo, em razão da ausência 
de pressuposto processual de natureza objetiva, determinando que seja a distribuição cancelada, por aplicação das regras dos 

artigos 82, c/c 290, 485, I, IV, §3º e 486, §2º, todos do NCPC. Após trânsito em julgado, certificado nos autos (1) oficie-se com 
cópia integral dos autos (capa-a-capa) ao DNPM/TO (Superintendência em Palmas/TO), dando-se-lhe conhecimento, meramente 
informal, da decisão e (2) arquivem os autos com BAIXAS nos registros. Intime-se a beneficiária do alvará de pesquisa mineral 
por edital (30 dias), a ser publicado no DJTO. Paraíso do Tocantins/TO, em data certificada pelo sistema. Juiz ADOLFO AMARO 

MENDES, Titular da 1ª Vara Cível. SEDE DO JUÍZO: Rua 13 de maio, nº 265, 1º andar, Centro - Ed. Fórum de Paraíso, fone/fax 
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(63) 3361-1127. Paraíso do Tocantins – TO., aos vinte e dois (22) dias do mês de junho (06) do ano de dois mil e dezessete 
(2.017). Marilene Rodrigues Marinho, Técnica Judiciária, o digitei. Juiz RICARDO FERREIRA LEITE - Substituto Automático da 
1ª Vara Cível  
 

 EDITAL  DE INTIMAÇÃO - (Arts. 27, inciso VI, do Código de Mineração (Dec-Lei 227/67) - Prazo: 30 (TRINTA) dias. ORIGEM: 
Processo: nº 0000476-73.2017.827.2731; Chave do Processo: 330530392717; Natureza da Ação: Ação de Alvará de Pesquisa 
Judicial nº 815/2016; Requerente: DNPM – DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL – SUP. DO TOCANTINS; 

Procurador/Requerente: Dr. Eduardo Prado dos Santos – Procurador Federal – AGU 1379366; Requerido: ÁGUA AZUL 
MINERADORA INCORPORADORA, EXTRAÇÃO E FROTAGEM DE MINÉRIOS LTDA; Advogado: N i h i l. INTIMANDO: ÁGUA 
AZUL MINERADORA INCORPORADORA, EXTRAÇÃO E FROTAGEM DE MINÉRIOS LTDA, Titular da pesquisa / alvará, 
inscrito no CNPJ sob o nº 11.295.663/0001-05, atualmente com sede em lugar incerto e não sabido. OBJETIVO/FINALIDADE: 

INTIMAR o Titular da pesquisa / alvará: ÁGUA AZUL MINERADORA INCORPORADORA, EXTRAÇÃO E FROTAGEM DE 
MINÉRIOS LTDA, Titular da pesquisa / alvará, inscrito no CNPJ sob o nº 11.295.663/0001-05, da (SENTENÇA proferida, contida 
no evento 20) destes autos, que segue transcrita a parte conclusiva: ISTO POSTO, julgo extinto o processo, em razão da 
ausência de pressuposto processual de natureza objetiva, determinando que seja a distribuição cancelada, por aplicação das 

regras dos artigos 82, c/c 290, 485, I, IV, §3º e 486, §2º, todos do NCPC. Após trânsito em julgado, certificado nos autos (1) 
oficie-se com cópia integral dos autos (capa-a-capa) ao DNPM/TO (Superintendência em Palmas/TO), dando-se-lhe 
conhecimento, meramente informal, da decisão e (2) arquivem os autos com BAIXAS nos registros. Intime-se a beneficiária do 
alvará de pesquisa mineral por edital (30 dias), a ser publicado no DJTO. Paraíso do Tocantins/TO, em data certificada pelo 

sistema. Juiz ADOLFO AMARO MENDES, Titular da 1ª Vara Cível. SEDE DO JUÍZO: Rua 13 de maio, nº 265, 1º andar, Centro - 
Ed. Fórum de Paraíso, fone/fax (63) 3361-1127. Paraíso do Tocantins – TO., aos vinte e dois (22) dias do mês de junho (06) do 
ano de dois mil e dezessete (2.017). Marilene Rodrigues Marinho, Técnica Judiciária, o digitei. Juiz RICARDO FERREIRA LEITE 
- Substituto Automático da 1ª Vara Cível.  

  
EDITAL  DE INTIMAÇÃO - (Arts. 27, inciso VI, do Código de Mineração (Dec-Lei 227/67) - Prazo: 30 (TRINTA) dias.                   
 ORIGEM: Processo: nº 0000486-20.2017.827.2731 ; Chave do Processo: 879112495917; Natureza da Ação: Ação de Alvará 
de Pesquisa Judicial nº 815/2016; Requerente: DNPM – DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL – SUP. DO 

TOCANTINS; Procurador/Requerente: Dr(a). Luanne Parreira Magalhães de Souza – AGU 1743980 e Dr. Eduardo Prado dos 
Santos – Procurador Federal – AGU 1379366; Requerido: ÁGUA AZUL MINERADORA INCORPORADORA, EXTRAÇÃO E 
FROTAGEM DE MINÉRIOS LTDA; Advogado: N i h i l. INTIMANDO: ÁGUA AZUL MINERADORA INCORPORADORA, 
EXTRAÇÃO E FROTAGEM DE MINÉRIOS LTDA, Titular da pesquisa / alvará, inscrito no CNPJ sob o nº 11.295.663/0001-05, 

atualmente com sede em lugar incerto e não sabido. OBJETIVO/FINALIDADE: INTIMAR o Titular da pesquisa / alvará: ÁGUA 
AZUL MINERADORA INCORPORADORA, EXTRAÇÃO E FROTAGEM DE MINÉRIOS LTDA, Titular da pesquisa / alvará, 
inscrito no CNPJ sob o nº 11.295.663/0001-05, da (SENTENÇA proferida, contida no evento 20) destes autos, que segue 
transcrita a parte conclusiva: ISTO POSTO, julgo extinto o processo, em razão da ausência de pressuposto processual de 

natureza objetiva, determinando que seja a distribuição cancelada, por aplicação das regras dos artigos 82, c/c 290, 485, I, IV, 
§3º e 486, §2º, todos do NCPC. Após trânsito em julgado, certificado nos autos (1) oficie-se com cópia integral dos autos (capa-
a-capa) ao DNPM/TO (Superintendência em Palmas/TO), dando-se-lhe conhecimento, meramente informal, da decisão e (2) 
arquivem os autos com BAIXAS nos registros. Intime-se a beneficiária do alvará de pesquisa mineral por edital (30 dias), a ser 

publicado no DJTO. Paraíso do Tocantins/TO, em data certificada pelo sistema. Juiz ADOLFO AMARO MENDES, Titular da 1ª 
Vara Cível. SEDE DO JUÍZO: Rua 13 de maio, nº 265, 1º andar, Centro - Ed. Fórum de Paraíso, fone/fax (63) 3361-1127. 
Paraíso do Tocantins – TO., aos vinte e dois (22) dias do mês de junho (06) do ano de dois mil e dezessete (2.017). Marilene 
Rodrigues Marinho, Técnica Judiciária, o digitei.  Juiz RICARDO FERREIRA LEITE - Substituto Automático da 1ª Vara Cível  

 

2ª Vara Cível, Família e Sucessões 
 

EDITAL 

EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO CIVIL Prazo: 03 vezes com intervalo de 10 (dez) dias William 
Trigilio da Silva, MM Juiz de Direito respondendo pela Vara de Família e Sucessões, Infância e Juventude, Precatórias e 2ª 
Cível desta Comarca de Paraíso do Tocantins, Estado do Tocantins, na forma da lei, etc. FAZ SABER, que por este juízo e 
cartório se processaram uma ação de INTERDIÇÃO tombada sob o nº 0000387-50.2017.827.2731, requerida por ALDERINA 

BIZERRA NEVES DOS REIS  em face de SEYLA BEZERRA NEVES que foi decretada por sentença a interdição do requerido e 
nomeado a requerente como sua curadora, nos termos da sentença a seguir transcrita: Trata-se de AÇÃO DE INTERDIÇÃO 
ajuizada por ALDERINA BIZERRA NEVES DOS REIS, com o propósito de interditar SEYLA BEZERRA NEVES, qualificada na 
inicial. SENTENÇA: "Trata-se de ação de interdição na qual a autora requer a curatela da requerida tendo em vista que a mesma 

é portadora de grave doença mental que a impede de gerir os atos de sua vida civil. Juntou documentos. Designada a presente 
audiência compareceu a autora, advogado, ré, advogado desta e Ministério Público. Foi tomado o depoimento pessoal da 
Requerida. Relatados. Decido. De se vê que a autora é mãe biológica da requerida, estando desta forma, respeitado o artigo 
747, I, Código de Processo Civil. Junto à inicial vieram laudos médicos informando sobre a doença mental da requerida 

mencionando que esta é totalmente dependente de terceiros para gerir sua vida. Este julgador inspecionou pessoalmente a 
requerida e sem qualquer titubeio afirma que a ré é portadora de grave doença mental. Sendo que toda a sua vida necessitou de 

javascript:exibirSubFrm('controlador.php?acao=processa_resultado_subfrm&id_pessoa=801230778800000009990000669066&num_processo=00003858020178272731&hash=ff5802857fa97f76b0d16db5f46fc12c');
javascript:exibirSubFrm('controlador.php?acao=processa_resultado_subfrm&id_pessoa=801230778800000009990000669066&num_processo=00003858020178272731&hash=ff5802857fa97f76b0d16db5f46fc12c');
javascript:exibirSubFrm('controlador.php?acao=processa_resultado_subfrm&id_pessoa=801230778800000009990000669066&num_processo=00003858020178272731&hash=ff5802857fa97f76b0d16db5f46fc12c');
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auxílio de sua genitora, ora autora. Foi garantido à requerida o contraditório, tanto é assim que foi apresentada contestação. 
Tenho que audiência de instrução, assim como realização de laudo médico pela a equipe da junta médica do TJTO são 
desnecessários tendo em vista os laudos médicos já juntados à inicial e a inspeção judicial realizada diretamente por este 
julgador em relação à requerida, a qual sequer possui condições de depor. Sendo assim diante de/i toda fundamentação, 

motivação e manifestação ministerial JULGO PROCEDENTE a presente demanda declarando a incapacidade da requerida 
SEYLA BEZERRA NEVES para exercer, pessoalmente, TODOS os atos da vida civil, por prazo indeterminado, e nomeio lhe 
curadora definitiva a autora ALDERINA BIZERRA NEVES DOS REIS. Lavre-se o competente termo, observando-se que a 
curadora nomeada deverá desde logo comparecer em Cartório para firmar compromisso, no prazo de 15 (quinze) dias. Em 

obediência ao disposto no artigo 755, § 3o, do Código de Processo Civil, e no artigo 9°, III, do Código Civil, inscreva-se esta 
sentença no Registro Civil, servindo inclusive de mandado. Publiquem-se os editais no placar do fórum local e no Diário da 
Justiça Eletrônico do TJTO, por três vezes, com intervalo de dez dias cada. Com o trânsito em julgado, fica a parte interessada 
cientificada de que deverá providenciar o encaminhamento deste mandado ao Cartório de Registro Civil desta Comarca, 

devidamente instruído com cópia da certidão de nascimento/casamento e do trânsito em julgado, para as providências 
necessárias. Publicada em audiência, saindo os presentes intimados. Sem custas e honorários. Cumpridas as formalidades 
legais, arquivem-se os autos. Publique-se. Registre-se. Cumpra-se. William Trigilio da Silva. Juiz de Direito" Dado e passado 
nesta cidade e comarca de Paraíso do Tocantins/TO, aos 26 de junho de 2017. Eu, Camilo Dácio Nolêto, Servidor Público Mat. 

154846, digitei. William Trigilio da Silva. Juiz de Direito (respondendo – Portaria nº 2.124, de 27 de maio de 2015) 
 

 

Juizado Especial Cível e Criminal 
 

EDITAL 
Autos nº 0000388-69.2016.827.2731 / PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CIVEL 

EDITAL DE LEILÕES (1º e 2º) 
Processo: 0000388-69.2016.827.2731   
Natureza da Ação: EXECUÇÃO 
Exeqüente: ANTONIO ALVES SOBRINHO – CPF: 37080253187 

Executado(a): CLEITON COSTA DE SOUSA – CPF: 01104694107 
BEM(NS) PENHORADO(S)/AVALIAÇÃO: 
* 01 (um) veículo PALIO 1.0, marca FIAT, cor laranja, placa BUR 9330, em bom estado de conservação e funcionamento, 
possuindo todos os acessórios necessários para trafegar (estepe, macaco, chaves de roda, triângulo)  

Ficando avaliado no valor de R$ 14.000,00 (quatorze mil reais). 
LOCAL, DATAS E HORÁRIOS DOS LEILÕES: Edifício do Fórum (Rua Treze de Maio, nº 265, centro, Paraíso do Tocantins - TO) 
no dia 29/08/2017, às 10:00 horas (1º leilão, a quem der, em lanço superior à avaliação) e/ou na mesma data, às 15:00 horas (2º 
leilão, a quem der, em lanço superior à avaliação). NOTA: Não havendo licitante fica desde logo designada a data de 29/08/2017, 

às 15:00 horas, como segundo (2º) leilão, a quem mais der, em lanço superior à avaliação; a arrematação far-se-á com dinheiro, 
à vista, ou no prazo de 3(três) dias, mediante caução idônea. Não será arrematado por valor inferior à 50% (cinqüenta por cento) 
da avaliação, nos termos dos artigos 885, 886, inciso II e 891, do NCPC. ADVERTÊNCIAS: Não sendo encontrado o 
devedor/executado e esposa para intimação pessoal, por mandado, ficam os mesmos desde logo intimados dos leilões por meio 

deste edital. Não existem incidentes ou recursos pendentes de decisão sobre os bens móveis. SEDE DO JUÍZO: Rua 13 de Maio 
nº 265 - Fórum - Centro - Paraíso do Tocantins - TO. CEP: 77600-000 Fone: (63) 3602-3295. 
Paraíso do Tocantins-TO, 26 de junho de 2017. 
Ricardo Ferreira Leite - Juiz de Direito  
 

PORTO NACIONAL 
1ª Vara Cível 

 

INTIMAÇÃO AO(S) ADVOGADO(S) 
BOLETIM DE EXPEDIENTE 
Fiquem as partes, através de seus Procuradores intimados dos atos processuais abaixo relacionados. 

AUTOS/AÇÃO: 2007.0002.9071-6. 
Ação: Aposentadoria Rural por Idade. 
Requerente: ISAURA ALVES BATISTA. 
Procurador (A): DR. PEDRO LUSTOSA DO AMARAL HIDASI. OAB/TO: 4679/A.    

Requerido: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS. 
Procurador: Dr. KALIANE WILMA CAVALCANTE DE LIRA. 
INTIMAÇÃO DO PROCURADOR DA PARTE AUTORA DO DESPACHO FLS. 145: “DESPACHO: No presente, houve a 
expedição de dois RPVs, fls. 128/131, nos valores de R$ 2.370,82 (honorários de sucumbência) e R$ 23.708,82 (principal), cujo 

pagamento foi efetivado, respectivamente, mediante depositado nas contas nº 100126109342 e nº 1000126109845 (fls. 
132/133), valores já levantados conforme alvarás de fls. 137/138. Sendo assim, aparentemente, o valor depositado na conta 
4700128341923, na ordem de R$ 2.370,82 foi realizado em duplicidade. Antes de determinar a restituição ao INSS, defiro à parte 
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o prazo de 10 dias para, querendo, se manifestar. Int. P. N. 05/04/2017. (ass.) Dr. Valdemir Braga de Aquino Mendonça. Juiz 
Substituto. 
 

1ª Vara Criminal 
 

EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 DIAS 
O Doutor ALESSANDRO HOFMANN TEIXEIRA MENDES, Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Porto 
Nacional/TO, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a todos os que o presente edital virem, ou dele conhecimento tiverem, que neste 
Juízo corre seus trâmites legais, processo crime nº. 0007048-61.2016.827.2737 - Crimes do Sistema Nacional de Armas, Crimes 

Previstos na Legislação Extravagante, DIREITO PENAL - Justiça Pública desta Comarca - como Autora, move contra EDSON 
BRITO DA SILVA JÚNIOR, brasileiro (a), nascido (a) aos 25/08/1986, filho de LUZINETE JULIA BUZZATO e EDSON BRITO DA 
SILVA, encontrando-se em lugar incerto e não sabido, fica então CITADO (A) da presente ação pelo presente, para responder a 
acusação, por escrito, no prazo de dez (10) dias, nos termos dos artigos 396 e 396-A, ambos do CPP, com a nova redação dada 

pela Lei 11.719/08. Caso não tenha condições de constituir defensor, o réu deverá procurar a Defensoria Pública local, das 8 às 
11h. Para conhecimento de todos é passado o presente, cuja 2ª via fica afixada no "Placar" do Fórum. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA COM PRAZO DE 60 DIAS 

O Doutor Alessndro 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 0005593-61.2016.827.2737, que a Justiça Pública desta Comarca - como Autora, move 
contra DEUSVALDO REIS, brasileiro(a), nascido(a) aos 14/05/1972 , filho(a) de ANA FRANCISCA REIS e , inscrito no CPF n. ,  

encontrando-se em lugar incerto e não sabido, fica então INTIMADO da SENTENÇA CONDENATÓRIA, cuja cópia segue anexa. 
Para conhecimento de todos é passado o presente, cuja 2ª via fica afixada no "Placar" do Fórum 
 
 

PUBLICAÇÕES PARTICULARES 

GURUPI 
2ª Vara Civel 

EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 20 DIAS.  
O Doutor NILSON AFONSO DA SILVA, meritíssimo Juiz de direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Gurupi, no exercício de suas 

atribuições legais etc. Faz saber a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo e 
Escrivania do 2º Cível, processam-se os autos n.º 0008211-92.2014.827.2722, Ação de Execução de Título Extrajudicial, que 
o Exequente HSBC BANK BRASIL S.A. – BANCO MULTIPLO move em desfavor do(s) executado(s) LEILA ADRIANA 
PESSOA LINO e L. A. PESSOA LINO SUPERMERCADO, e, por este meio CITA o(s) executado(s): Leila Adriana Pessoa 

Lino, pessoa física, inscrita no CPF sob o n. 624.766.453-20 e L A Pessoa Lino Supermercado, pessoa jurídica de direito 
privado, inscrito no CNPJ sob o n. 04.412.582/0001-74, atualmente em lugar incerto ou não sabido, dos termos da ação supra 
para que, PAGUE no prazo de 03 (três) dias o débito no valor de R$ 64.778,79 (sessenta e quatro mil setecentos e setenta e 
oito reais e setenta e nove centavos), hipótese em que a verba honorária sofrerá desconto de 50%. Não sendo paga a dívida 

no prazo legal, ocorrerá o arresto e a penhora de bens móveis e imóveis tantos quantos bastem para satisfazer o débito principal 
e cominações legais. Querendo, poderá oferecer embargos no prazo legal. 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 06 dias do mês de abril do ano de 2017. Eu, Nilton de Sousa Figueira, Técnico Judiciário de 1ª Instância, digitei e 

subscrevo. Nilson Afonso da Silva Juiz de Direito CERTIDÃO: Certifico haver afixado cópia do presente edital no Placard do 
Fórum local. Data supra. Adailton Lima Marinho Técnico Judiciário de 1ª Instância 

 

 

PALMAS 
2ª Vara Civel 

 

EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO: (20) VINTE DIAS 
AUTOS Nº: 5014568-50.2012.827.2729 - Chave: 140247073212 
AÇÃO: Monitória- Valor da Causa R$ 7.529,02 
REQUERENTE: MUNDO DOS FERROS DISTRIBUIDORA DE FERROS E AÇO LTDA 

ADVOGADO: RONAN PINHO NUNES GARCIA - OAB/TO 1956 
REQUERIDO: MARCIEL SENA MISSÕES 
FINALIDADE: Proceder a CITAÇÃO de MARCIEL SENA MISSÕES - CPF: 017.332.281-60, atualmente em lugar incerto e não 
sabido, para os termos da ação supramencionada, bem como para que pague(m), no prazo 15 (quinze) dias úteis, pagar o valor 

de face do título indicado na inicial R$ 7.529,02 (sete mil, novecentos e vinte e nove reais e dois centavos), acrescido apenas de 
correção monetária contada da inadimplência e juros de 1% ao mês contados da citação, ou oferecer embargos, sob pena de, 
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não havendo pagamento ou embargos, constituir-se-á de pleno direito o título executivo judicial (Art. 701, § 2º do NCPC). 
Cientificando-a de que, caso haja pagamento sem embargos, ficará isenta de custas, e os honorários advocatícios serão devidos 
à ordem de 5% (cinco por cento) do valor atribuído à causa (art. 701, NCPC). 
DESPACHO: "....Defiro, pois, de plano, a citação dos requerido para, no prazo de 15 (quinze) dias, pagarem o valor acima 

descrito ... Defiro a busca de endereço da parte contrária nos sistemas de que dispõe a Escrivania. Caso o(s) endereço(s) 
encontrado(s) seja(m) diverso(s) daquele(s) já informado(s) nos autos, cumprir a determinação inicial de citação nele(s)... 
SEDE DO JUÍZO: 2ª Vara Cível, Av. Teotônio Segurado, Paço Municipal, Palácio Marquês de São João da Palma, Palmas-TO, 
CEP 77.021-654; telefone: (063) 3218-4511. Palmas-TO, 25/04/2017. 

 
 

 

4ª Vara Civel 
 

EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS 
 

EDIMAR DE PAULA, Meritíssimo Juiz     de      Direito em substituição da 4ª Vara Cível, no uso de suas atribuições legais e na 
forma da lei, etc... 
 FAZ SABER   a    todos que o presente edital virem ou que dele conhecimento tiverem que por este meio  
CITAR a Requerida DANNY GOMES DALLA ROSA, para o disposto no campo finalidade: 

AUTOS Nº: 0019017-97.2016.827.2729  
AÇÃO: Procedimento Comum 
VALOR DA CAUSA: R$ 12.149,52 (doze mil cento e quarenta e nove reais e cinquenta e dois centavos) 
 REQUERENTE(S): MARCELO DA SILVA  

REQUERIDO(S): DANNY GOMES DALLA ROSA  
FINALIDADE: CITAR DANNY GOMES DALLA ROSA, em endereço incerto e não    sabido,   para nos termos da ação supra 
mencionada, bem como para no prazo   de    15 (quinze) dias oferecer defesa, sob pena de serem aceitos como verdadeiros os 
fatos articulados na inicial, cientificando-o que, em caso de revelia, será nomeado curador especial. 

DESPACHO: "Em consulta     ao sistema Infojud    verificou-se  que o endereço   da      requerida   é     o     mesmo 
fornecido na inicial. Destarte, expeça-se    edital  de citação para a requerida com prazo de dilação de 20 (vinte) dias. 
Deve o requerente atentar-se ao disposto no artigo 257, III, do Código de Processo Civil. Int."  
SEDE DO JUÍZO:  4ª    Vara Cível,    Fórum Marquês de São João da Palma, Avenida   Teotônio      Segurado s/n, Próximo ao 

Paço Municipal, Palmas - TO - Telefone nº (063) 3218-4565. O presente edital foi expedido para que chegue ao  conhecimento 
de todos e ninguém possa alegar ignorância, sendo que uma via   será   afixada no átrio do Fórum desta Comarca, bem como 
será publicado na    forma   da lei.   Palmas, 03 de março de 2017. Eu, Rosileide Gaspio Freire Lima, que conferi e subscrevo.  
 

EDIMAR DE PAULA 
Juiz de Direito em substituição 

 

4ª Vara Civel 
 

EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS 
EDIMAR DE PAULA, Meritíssimo Juiz de Direito em substituição da 4ª Vara Cível, no uso de suas atribuições legais e na forma 
da lei, etc... 
FAZ SABER a todos que o presente edital virem ou que dele conhecimento tiverem que por este meio CITAR o Requerido 

PAULO ALVES FONSECA , para o disposto no campo finalidade: 
AUTOS Nº: 5030581-27.2012.827.2729 
AÇÃO: Monitória 
VALOR DA CAUSA: R$ 4.488.36 

REQUERENTE(S): MUNDO DOS FERROS DISTRIBUIDORA DE FERROS E AÇO LTDA 
REQUERIDO(S): PAULO ALVES FONSECA 
FINALIDADE: CITAR PAULO ALVES FONSECA , em endereço incerto e não sabido, para nos termos da ação supra 
mencionada, bem como para no prazo de 15 (quinze) dias oferecer defesa, sob pena de serem aceitos como verdadeiros os 

fatos articulados na inicial, cientificando-o que, em caso de revelia, será nomeado curador especial. 
DESPACHO: " Expeça-se a escrivania novo edital, intimando-se a parte autora para receber em Cartório...." 
SEDE DO JUÍZO: 4ª Vara Cível, Fórum Marquês de São João da Palma, Avenida Teotônio Segurado s/n, Próximo ao Paço 
Municipal, Palmas - TO - Telefone nº (063) 3218-4565. 

O presente edital foi expedido para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, sendo que uma 
via será afixada no átrio do Fórum desta Comarca, bem como será publicado na forma da lei. Palmas, 13 de março de 2017. 

Eu___LUANA CAROLINE RODRIGUES SILVA, que conferi e subscrevo. 
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SEÇÃO II – ADMINISTRATIVA 

 
 

PRESIDÊNCIA 
Portarias 

 

PORTARIA Nº 3415, de 26 de junho de 2017 

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e 
regimentais, e considerando o contido no processo SEI nº 17.0.000005695-2, 

RESOLVE: 

Art. 1º Fica designado o magistrado José Carlos Ferreira Machado para responder pelo Juizado Especial Cível e Criminal 

da Comarca de Colinas do Tocantins, e auxiliar na Comarca de Arapoema a partir de 3 de julho de 2017. 

Art. 2º São revogadas as Portarias nºs 2166, de 2 de maio de 2017  e 2652, de 19 de maio de /2017 - 
PRESIDÊNCIA/ASPRE, a partir de 3 de julho de 2017. 

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

Publique-se. Cumpra-se. 

Desembargador EURÍPEDES LAMOUNIER 
Presidente 

 

PORTARIA Nº 3419, de 26 de junho de 2017 

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e 
regimentais, 

CONSIDERANDO a instituição da equipe de parametrização para análise dos relatórios encaminhados pela equipe de 
Tecnologia da Informação deste Tribunal, assim como o trabalho do Grupo Gestor das Tabelas Processuais Unificadas – 
GesTPU, resultando na  confecção dos novos  parâmetros dos relatórios das Metas Nacionais e Específicas, estabelecidas pelo 

Conselho Nacional de Justiça, e do relatório Justiça em Números; 

CONSIDERANDO a constatação de inúmeras inconsistências relacionadas ao alinhamento de classificações, autuações 
e movimentações processuais, os quais refletem não apenas na estatística das metas, como também na taxa de 
congestionamento e nos demais dados relacionados ao Justiça em Números; 

CONSIDERANDO que diversas inconsistências de autuações já foram corrigidas no sistema e-Proc, melhorando os 

dados estatísticos deste Tribunal disponibilizados aos jurisdicionados através do web service Cenarius; 

CONSIDERANDO que as imprecisões dos movimentos processuais impactam negativamente nos relatórios das 
atividades deste Tribunal, dentre eles as estatísticas das Metas Nacionais e Específicas, traçadas para o Poder Judiciário 
Nacional, assim como na Taxa de Congestionamento e nos demais dados relacionados ao Justiça em Números; 

CONSIDERANDO a necessidade de apresentar os números reais da prestação jurisdicional entregue no âmbito 
estadual; 

CONSIDERANDO o contido no SEI nº 17.0.000020627-0; 

RESOLVE:  

Art. 1º Fica constituído o Grupo de Trabalho para realização de atendimento físico e virtual às serventias judiciais, com o 

objetivo de orientar o alinhamento e a movimentação processual relacionado à classe processual, assunto e competência, 
minimizando as imprecisões apresentadas nos relatórios estatísticos das Varas e Comarcas atendidas. 

Art. 2º O grupo de trabalho irá orientar a revisão da autuação de todos os processos em curso e baixados no ano 
vigente, especificamente quanto ao alinhamento da movimentação processual relacionada à classe processual, assunto e 
competência. 

Art. 3º O Grupo de Trabalho será composto: 

I – pelos Juízes Auxiliares da Presidência; 



ANO XXIX-DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 4064 PALMAS-TO, TERÇA-FEIRA, 27 DE JUNHO DE 2017 38 

 

 

 

II – pelos juízes que atuam no Núcleo de Apoio às Comarcas – NACOM. 

§1º O Grupo contará com o auxílio dos servidores lotados no Núcleo de Apoio às Comarcas, na Coordenadoria de 
Gestão Estratégica, Estatística e Projetos – COGES, na Diretoria Judiciária e na Diretoria de Tecnologia da Informação. 

§2º O Grupo percorrerá as comarcas, para atendimento presencial em cada uma das serventias judiciais, além de 
realizar atendimento virtual. 

§3º Ato formal da Presidência designará os servidores que deverão acompanhar o Grupo de Trabalho em atendimento 

presencial nas Comarcas. 

Art. 4º Os integrantes do Grupo de Trabalho desempenharão suas tarefas sem prejuízo de suas funções. 

Art. 5º Os trabalhos serão desempenhados a partir de 1º de agosto de 2017, encerrando-se em 19 de dezembro de 
2018. 

Art. 6º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

Publique-se. Cumpra-se. 

Desembargador EURÍPEDES LAMOUNIER 
Presidente 

 

PORTARIA Nº 3433, de 26 de junho de 2017  

Institui a Política de Segurança da Informação (PSI), no âmbito do Poder Judiciário do Estado do 
Tocantins e dá outras providências.  

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e 
regimentais, 

CONSIDERANDO os termos da Resolução nº 211, de 15 de dezembro de 2015, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), 
que institui a Estratégia Nacional de Tecnologia da Informação e Comunicação do Poder Judiciário (ENTIC-JUD); 

CONSIDERANDO o contido na Resolução TJTO nº 22, de 16 de outubro de 2014, Institui Comitê Gestor de Segurança 
da Informação Multidisciplinar (CGSI) no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Tocantins e adota outras providências; 

CONSIDERANDO que ao CGSI compete, entre outras atribuições, propor, aprovar e divulgar a Política de Segurança da 
Informação, bem como de ações que resultem na disseminação da cultura em matéria de segurança; 

CONSIDERANDO que a Política de Segurança da Informação (PSI), balizada em disposições legais e princípios e 
diretrizes institucionais, consiste no conjunto de regras que visam à promoção da segurança da informação; 

CONSIDERANDO o disposto no § 1º do art. 2º da Resolução TJTO nº 22, de 2014 e contido no processo SEI nº 

16.0.000005260-8, 

RESOLVE: 

Título I 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

Capítulo I 

OBJETIVO E ABRANGÊNCIA 

Art. 1º A Política de Segurança da Informação (PSI) do Poder Judiciário do Estado do Tocantins (PJTO), compreende 
princípios, diretrizes e requisitos com a finalidade de proteger seus ativos de informação e processamento, bem como direitos  de 
propriedade intelectual, englobando aspectos de segurança pessoal, lógica e física, devendo ser observada por todos os 

usuários na forma desta Portaria e seus anexos. 

Capítulo II 

PRINCÍPIOS 

Art. 2º A Política de Segurança da Informação tem como princípios a confidencialidade, a integridade, a autenticidade e a 
disponibilidade das informações. 
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Capítulo III 

TERMOS E DEFINIÇÕES 

Art. 3º Para os fins da Política de Segurança da Informação entende-se como: 

I – usuários: autoridades, servidores e estagiários do PJTO, fornecedores de produtos e serviços, seus prepostos e 
empregados, representantes de órgãos e entidades, jurisdicionados e visitantes que tenham acesso aos ativos de informação e 
processamento disponibilizados pelo Tribunal; 

II - ativo de informação: patrimônio composto por todos os dados e informações gerados, manipulados ou descartados 

nos processos envolvendo atividades do PJTO; 

III – ativo de processamento: patrimônio composto por todos os elementos de hardware e software necessários à 
execução de processos envolvendo atividades do PJTO, tanto produzidos internamente quanto adquiridos; 

IV – hardware: componente ou conjunto de componentes físicos de um computador ou de seus periféricos; 

V – software: conjunto de instruções e dados processado pelos computadores, também referenciado como programas, 
aplicativos ou sistemas; 

VI – confidencialidade: garantia de que o acesso ao ativo de informação seja obtido somente por pessoas, entidades ou 
processos autorizados; 

VII – integridade: garantia de que o ativo de informação seja disponibilizado sempre exato e completo; 

VIII – autenticidade: garantia de que a origem do dado ou da informação é verdadeira e fidedigna; 

IX - disponibilidade: garantia de que os usuários autorizados obtenham acesso aos ativos de informação e 
processamento, sempre que necessário; 

X – termo de responsabilidade: acordo de confidencialidade quanto ao sigilo de informações, dando conhecimento ao 
usuário da correta utilização dos ativos de informação e processamento do PJTO e das responsabilidades e sanções pelo seu 
uso indevido; 

XI – servidor de rede local: ativo de processamento dedicado ao fornecimento de serviços para a realização das 

atividades do PJTO. 

Título II 

DIRETRIZES DE SEGURANÇA 

Capítulo I 

SEGURANÇA ORGANIZACIONAL 

Art. 4º A presidência do Tribunal de Justiça deve estabelecer, na sua estrutura organizacional, área responsável pela 
gestão da segurança da informação. 

Capítulo II 

PROPRIEDADE DA INFORMAÇÃO 

Art. 5º Todo ativo de informação gerado, adquirido ou custodiado pelo usuário na realização de atividades para o PJTO é 
considerado de propriedade do Tribunal e deve ser protegido segundo as regras definidas nesta PSI e demais regulamentações 

em vigor. 

§ 1º O Tribunal deve providenciar junto ao fornecedor documentação formal relativa à cessão de direitos sobre o ativo de 
informação, antes de utilizá-lo. 

§ 2º Nos casos de cessão de ativo de informação do Tribunal, o responsável pelo ativo, assessorado pela área jurídica 
do PJTO deve, se necessário, providenciar documentação formal relativa à cessão de direitos sobre o respectivo ativo. 

Capítulo III 

GESTÃO DE ATIVOS 
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Art. 6º Todos os ativos de informação e processamento devem ser inventariados periodicamente e a eles atribuído um 
responsável. 

§ 1º Cada ativo de informação e processamento deve ser classificado, segundo os critérios definidos pelo PJTO, quanto 
aos aspectos de confidencialidade, integridade e disponibilidade por seu respectivo responsável, observando sua importância 
para os processos do PJTO, a fim de receberem níveis de proteção adequados. 

§ 2º O responsável pelo ativo de informação e processamento, ao classificá-lo, deve considerar o balanceamento entre a 
classificação a ser atribuída e o custo das medidas de segurança necessárias à sua proteção, podendo, para tanto, recorrer à 
área do Tribunal responsável pela Gestão da Segurança da Informação para auxiliá-lo na definição. 

Art. 7º Os ativos de informação e processamento disponibilizados pelo PJTO devem ser utilizados estritamente dentro do 
seu propósito. 

Parágrafo único. Fica proibido a qualquer usuário o uso desses recursos para fins pessoais (próprios ou de terceiros) ou 

para promover ações que violem a legislação em vigor e as regulamentações internas ou que prejudiquem a imagem do PJTO. 

Art. 8º Os ativos de informação e processamento devem dispor de mecanismos que minimizem os riscos inerentes a 
problemas de segurança, a fim de evitar ocorrências de incidentes, de forma acidental ou intencional, que afetem os princípios de 
integridade, disponibilidade e confidencialidade das informações. 

Capítulo IV 

SEGURANÇA EM PESSOAS 

Art. 9º A PSI deve ser comunicada e disponibilizada a todos os usuários com a finalidade de divulgar as regras de 
utilização dos ativos de informação e processamento, bem como as responsabilidades decorrentes, de forma a se obter maior 

cooperação e efetividade no cumprimento do seu objetivo. 

Parágrafo único. Os contratos firmados pelo Tribunal com terceiros devem conter cláusulas que determinem a 
observância ao cumprimento desta norma. 

Art. 10. Os incidentes que possam afetar a segurança dos ativos de informação e processamento devem ser 
imediatamente reportados à área responsável pela gestão da segurança da informação do PJTO. 

Capítulo V 

SEGURANÇA FÍSICA E DO AMBIENTE 

Art. 11. A área responsável pela gestão da segurança da informação deve avaliar, periodicamente, os riscos de acesso 

aos ativos de informação e processamento, bem como as instalações físicas do PJTO, de forma a estabelecer perímetros de 
segurança física para prevenir, além de acesso não autorizado, dano ou perda de informações que comprometam a continuidade 
das atividades institucionais. 

Capítulo VI 

GESTÃO DE OPERAÇÕES E COMUNICAÇÕES 

Art. 12. A Presidência do Tribunal deve definir procedimentos e responsabilidades pela gestão e operação dos ativos de 
processamento. 

Parágrafo único. O responsável pelo ativo de informação e processamento deve realizar projeções de demandas de uso, 

com o apoio, se necessário, da área de informática, com o intuito de reduzir sobrecargas que possam provocar paralisações e 
panes nos processos que suportam os objetivos de negócio do PJTO. 

Art. 13. Os ativos de informação em formato eletrônico e processamento devem ser providos de mecanismos de cópia de 
segurança e recursos de reserva de forma a viabilizar a recuperação das atividades do Tribunal no menor tempo possível. 

Art. 14. O uso de ativos de informação e processamento de propriedade do PJTO, fora das instalações do Tribunal, deve 
obedecer às regulamentações desta PSI e normas específicas a este fim, sem prejuízos das regulamentações para uso interno.  

Art. 15. Os ativos de informação em formato eletrônico devem ser armazenados nos servidores de rede local e os não 

eletrônicos mantidos em local que os salvaguardem adequadamente. 

Art. 16. O descarte de ativos de informação do PJTO deve observar as tabelas de temporalidade do órgão e a legislação 
vigente, as regras definidas nesta PSI, normas e o nível de classificação atribuído a esses ativos. 
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Capítulo VII 

CONTROLE DE ACESSO 

Art. 17. O acesso aos ativos de informação e processamento disponibilizado ao usuário deve ser somente o necessário 
para a realização de suas atividades no Tribunal. 

Art. 18. O Tribunal deve estabelecer regras de concessão, controle e direitos de acesso aos ativos de informação, 
levando-se em consideração a classificação da informação. 

§ 1º Ao usuário deve ser disponibilizada de forma pessoal e intransferível identificação de acesso aos ativos de 

informação e processamento e atribuída responsabilidade por sua guarda e uso. 

§ 2º O acesso aos ativos de informação em formato não eletrônico deve guardar, no que couber, as mesmas cautelas 
dispensadas aos ativos de informação em formato eletrônico. 

Art. 19. Os usuários que transitam pelas instalações do PJTO devem portar, de forma visível, identificação de acesso 
autorizado. 

Capítulo VIII 

DISPOSIÇÕES FINAIS 

GESTÃO DE INCIDENTES E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO 

Art. 20. O Tribunal deve adotar procedimentos de gerenciamento de incidentes de segurança, bem como estabelecer 
controles para identificação e redução de riscos, de forma a limitar as consequências de danos aos ativos de informação e 

processamento e garantir recuperação rápida, efetiva e ordenada de suas atividades. 

Capítulo IX 

GESTÃO DE CONTINUIDADE 

Art. 21. A área responsável pela gestão da segurança da informação deve elaborar, implantar, revisar e testar 
periodicamente plano de continuidade do negócio, visando reduzir para um nível aceitável a possibilidade de interrupção 
causada por desastres ou falhas nos ativos de informação e processamento do PJTO. 

Capítulo X 

MONITORAMENTO 

Art. 22. Respeitados os direitos e garantias individuais, bem como a legislação vigente, o uso dos ativos de informação e 

processamento disponibilizados pelo PJTO é passível de monitoramento e rastreamento. 

Capítulo XI 

CONFORMIDADE 

Art. 23. As regulamentações e procedimentos referentes à segurança dos ativos de informação e processamento devem 
estar em conformidade com a legislação em vigor. 

Capítulo XII 

AVALIAÇÃO E REVISÃO 

Art. 24. Esta Norma deve ser revisada periodicamente ou na hipótese de fato superveniente que exija ação imediata. 

Art. 25. A segurança dos ativos de informação e processamento deve ser analisada por meio de auditoria periódica.  

Art. 26. Os casos omissos devem ser encaminhados à área responsável gestão da segurança da informação. 

Capítulo XIII 

PENALIDADES 

Art. 27. O descumprimento desta PSI e demais normas correlatas sujeita o usuário às sanções penais, cíveis e 
administrativas, no que couber. 
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Art. 28. Os usuários devem reportar os incidentes que afetam a segurança dos ativos ou o descumprimento desta norma 
à área responsável pela gestão da segurança da informação. 

Art. 29. Em caso de quebra de segurança da informação por meio de recursos de informática, a área responsável pela 
gestão da segurança da informação deve ser imediatamente acionada para adotar as providências necessárias. 

Art. 30. Ao infrator desta norma serão aplicadas as sanções cabíveis, conforme previsto na legislação em vigor. 

Art. 31. A revisão desta norma deve ocorrer em intervalos planejados, pelo menos anualmente ou sempre que existirem 

alterações das regras ora editadas. 

Art. 32. Os casos omissos devem ser encaminhados à área responsável pela gestão segurança da informação para o 
devido tratamento. 

Art. 33. Compõem a Política de Segurança da Informação neste Tribunal os seguintes documentos e normas, constantes 
dos Anexos I e II desta Portaria. 

I - Manual de Organização de Conceitos 

II - Normas Complementares 

Art. 34. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

Palmas, 26 de junho de 2017. 

Desembargador EURÍPEDES LAMOUNIER 
Presidente 

   

ANEXO I 

(Portaria nº 3.433, de 26 de junho de 2017) 

MANUAL DE ORGANIZAÇÃO DE CONCEITOS 

Este manual apresenta os termos e definições utilizados na documentação da Política de Segurança da Informação do 
Poder Judiciário do Tocantins. 

1. Diretoria de Tecnologia da Informação: área responsável por desenvolver e manter os recursos computacionais e de 
telecomunicações do Poder Judiciário do Tocantins (Resolução TJTO nº 17/2009), competindo-lhe: 

1.1. manter a integração e a conectividade dos sistemas, veiculando as informações de todas as áreas informatizadas; 

1.2. desenvolver e gerenciar sistemas de computação necessários ao bom funcionamento do Poder Judiciário;  

1.3. elaborar Estudos Preliminares e Termos de Referência para os editais de aquisição de equipamentos e suprimentos 

de informática e telecomunicações; 

1.4. gerenciar os serviços de telefonia fixa e móvel; 

1.5. manter o bom funcionamento de todo o parque tecnológico; 

1.6. propiciar treinamento interno aos usuários dos recursos computacionais disponíveis. 

1.7. prover o parque de hardware e software, prover suporte ao uso de soluções de tecnologia da informação para os 
usuários, bem como identificar novas demandas. 

2. Divisão de Sistema da Informação: responsável pelo desenvolvimento de sistemas e programas computacionais 
relativos às atividades-fim e meio do Poder Judiciário, bem como à manutenção e à assistência técnica daqueles em 

funcionamento. (Resolução TJTO nº 17/2009); 

3. Divisão de Administração e Segurança de Rede: compete gerenciar redes com formatos em diferentes ambientes de 
dados, como interfaceamento de sistemas de plataformas e com redes abertas e redes virtuais. (Resolução TJTO nº 17/2009); 

4. Divisão de Administração de Banco de Dados: compete a participação em projetos de modelagem de dados, 
manutenção em objetos de banco de dados, monitoramento e administração das bases de dados corporativas do Poder 
Judiciário, assim como controle de acesso, instalação lógica e física, implementação de rotinas de segurança, backup e 

recuperação de dados. (Resolução TJTO nº 17/2009); 
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5. Divisão de Manutenção e Suporte: compete dar suporte aos usuários e manutenção dos computadores e periféricos, 
no Poder Judiciário do Tocantins. (Resolução TJTO nº 17/2009); 

6. Arquivo público: conjuntos de documentos produzidos e recebidos, no exercício de suas atividades, por órgãos 
públicos de âmbito federal, estadual, do Distrito Federal e municipal em decorrência de suas funções administrativas, legislativas 
e judiciárias (Lei Federal nº 8.159/91). 

7. Acesso: possibilidade de consulta e/ou reprodução aos documentos de arquivo. 

8. Alta direção: diretoria executiva e conselho de administração. 

9. Ativo: qualquer coisa que tenha valor para a organização. 

10. Áreas de segurança: locais onde estão armazenadas ou são manipuladas informações classificadas como 
confidenciais. 

11. Backup: cópia de segurança dos arquivos de computador. 

12. Classificação: atribuição, pelo classificador, de grau de segurança a dado, informação, documento ou material 
(Decreto Federal nº 7.845/12). 

13. Classificador: agente público responsável por tomar decisões em nome do Tribunal no que diz respeito ao acesso, à 
classificação, à reclassificação, à desclassificação e a proteção de uma informação ou de um ativo específico. 

14. Código móvel: código transferido de um computador a outro executando automaticamente e realizando funções 

específicas com pequena ou nenhuma interação por parte do usuário. 

15. Confidencialidade: propriedade de que a informação não esteja disponível ou revelada a indivíduos, entidades ou 
processos não autorizados. 

16. Coordenação de Segurança da Informação: grupo responsável por tomar decisões estratégicas de assuntos 
relacionados com a segurança da informação. 

17. Credencial de segurança: certificado concedido por autoridade competente, que habilita uma pessoa a ter acesso a 

ativo sigiloso ou ambiente físico reservado. 

18. Criptografia: técnica utilizada em sistemas de segurança, que transforma, por meio de combinações matemáticas, um 
arquivo de texto legível em texto codificado, que somente poderá ser decodificado por alguém que tiver a tabela ou fórmula de 
decriptografia específica para aquele arquivo. 

19. Custodiante: agente público ou unidade organizacional responsável pela guarda e transporte de ativos e manutenção 
das medidas de proteção estabelecidas. 

20. Código malicioso: programa de computador (uma parte do código executável) com capacidade de auto-replicação. 

Da mesma forma que os vírus biológicos, os códigos maliciosos de computador podem se disseminar com rapidez e a sua 
erradicação normalmente é difícil. Eles podem se anexar a praticamente qualquer tipo de arquivo e se disseminam como 
arquivos que são copiados e enviados de uma pessoa para outra. 

21. Ambiente de Alta Disponibilidade (AAD): compreende as salas seguras, sendo uma principal na sede do Tribunal de 
Justiça (AAD-TJTO) e uma secundária no Fórum de Palmas (AAD-FORUM). 

22. NOC: significa Network Operations Center (centro de operação de rede); 

23. Desclassificação: cancelamento, por autoridade ou por transcurso de prazo, da classif icação, tornando ostensivos 

dados e informações. 

24. Disponibilidade: propriedade de estar acessível e utilizável sob demanda de uma entidade autorizada. 

25. Diretoria Executiva: colegiado composto pelos diretores e presidente. 

26. Documento: registro de um determinado fato ou evento ocorrido em determinado espaço de tempo, independente do 
meio em que foi efetuado tal registro. 

27. Documento confidencial: documento que contém assunto classificado como sigiloso e que, portanto, requer medidas 
especiais de acesso. 
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28. Documento eletrônico (documento digital): trata-se de um documento produzido por aplicativos de computador e 
armazenado em meio eletrônico como peça de substituição de documento em papel; 

29. Equipamentos de interconexão: equipamentos que possibilitam a interligação de dois ou mais recursos de 
informática, tais como servidores de rede e estações de trabalho. 

30. Formato digital: formato no qual a informação é armazenada em mídia digital, por exemplo: CD-rom, DVD-rom, fita 

magnética, disco rígido, fita cartucho, memória flash, etc. 

31. Comissão: grupo de pessoas formado para estudo de um tema específico. 

32. Gestor do processo: colaborador responsável por um determinado processo dentro da organização. 

33. Grau de segurança: gradação de segurança atribuída a ativos em decorrência de sua natureza ou conteúdo (Decreto 
Federal nº 7.845/12). 

34. Incidente de segurança: todo e qualquer evento adverso, confirmado ou sob suspeita, relacionado à segurança das 
informações ou dos recursos de informática. 

35. Identificação de acesso: conjunto do "nome de usuário" e "senha". 

36. Integridade: propriedade de salvaguarda da exatidão e completeza de ativos. 

37. Manipulação: manuseio da informação, ou seja, todo tratamento que ela recebe, tais como: cópia, processamento, 
etc. 

38. Medidas de proteção: medidas destinadas a garantir sigilo, inviolabilidade, integridade, autenticidade, legitimidade e 

disponibilidade de dados e informações. Também objetivam prevenir, detectar, anular e registrar ameaças reais ou potenciais 
aos ativos (Decreto Federal nº 7.845, de 14 de novembro de 2012). 

39. Partes externas: fornecedores, parceiros e clientes que trocam informações com o Tribunal; 

40. Plano de Continuidade de Negócios: conjunto de ações que uma Instituição deve tomar para assegurar a 
continuidade das operações essenciais em caso de falhas nos processos de negócios. 

41. Processo crítico: conjunto de ações vitais para o Tribunal que devem ser conduzidas adequadamente, a fim de evitar 

prejuízos financeiros, comprometimento da sua imagem e até a inviabilização do seu negócio. 

42. RAID (Conjunto Redundante de Discos Independentes): é um meio de se criar uma unidade virtual composta por 
vários discos individuais, com a finalidade de ganhar segurança e desempenho. 

43. Reclassificação: alteração da classificação de ativos pelo classificador. (Decreto Federal nº 7.845, de 2012). 

44. Recursos de Informática: estações de trabalho, servidores de rede e equipamento de interconexão de propriedade ou 
custodiados pelo PJTO. 

46. Registro (log) ou log de eventos: arquivo eletrônico com a finalidade de registrar eventos, podendo ser gerado por 
sistemas operacionais, aplicações, entre outros, e armazenado durante um período pré-determinado. 

47. Segurança da informação: preservação da confidencialidade, integridade e disponibilidade da informação. 

Adicionalmente, outras propriedades, tais como autenticidade, responsabilidade, não repúdio e confiabilidade, podem também 
estar envolvidas. 

48. Servidores de rede: recurso de informática com a finalidade de disponibilizar ou gerenciar serviços. 

49. Sigilo: garantia de que a informação é acessível somente por pessoas autorizadas (NBR ISO/IEC 27002:2005). 

50. Sinistro: qualquer ocorrência que coloque em risco os ativos do PJTO. 

51. Software: um programa de computador é composto por uma sequência de instruções, que é interpretada e executada 
por um processador ou por uma máquina virtual. 

52. Tabela de Temporalidade: instrumento arquivístico da gestão documental, resultado da avaliação de documentos. 

Nele estão dispostos os códigos de classificação, os assuntos, os prazos de guarda e a destinação final da massa documental 
produzida e recebida pelo Tribunal. 
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53. Usuário: todo servidor público, estagiário, prestador de serviço ou empresa contratada pelo PJTO que, no exercício 
de atividades do Tribunal, tenha acesso às informações e aos recursos de informática. 

54. Computação em Nuvem: o conceito de computação em nuvem (cloudcomputing) refere-se à utilização da memória e 
das capacidades de armazenamento de computadores e servidores compartilhados e interligados por meio da internet. 

55. Função Hash: mecanismo criptográfico usado para garantir a integridade da informação. 

56. Assinatura Digital: aplicação da função hash a um documento original, gerando um resumo. Em seguida, utiliza-se a 

chave privada do Certificado Digital para cifrar o resumo. O resumo cifrado é comumente chamado de Assinatura Digital; 

57. Certificado Digital: recurso tecnológico advindo da criptografia moderna. Credencial que possui a função de identificar 
uma pessoa física ou jurídica, um computador ou um sítio web e associar essa identidade a um par de chaves criptográficas, 
conhecida como criptografia de chave pública, que é composta por chave pública e chave privada; 

58. ICP-Brasil: Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil), foi instituída pela Medida Provisória nº 2.200-2, 
de 24 de agosto de 2001. 

59. Autoridades Certificadoras: autoridades que emitem, assinam e revogam Certificados Digitais; 

60. Token Criptográfico: dispositivo eletrônico que pode ser conectado ao computador, geralmente pela porta USB, que 

armazena as chaves privadas e certificados digitais e possuem suporte para vários algoritmos de criptografia. É o dispositivo 
usado para assinar documentos eletrônicos no e-Proc/PJTO, Sistema Eletrônico de Informações (SEI), etc.  

 

ANEXO II 

(Portaria nº 3.433, de 26 de junho de 2017) 

NORMAS COMPLEMENTARES 

O Comitê Gestor de Segurança da Informação estrutura as seguintes normas complementares, que tratam 

especificamente de gestão dos recursos de tecnologia da informação e que devem ser expressamente cumpridas, a saber: 

1. Norma-TIC-01: Responsabilidades do Usuário; 

2. Norma-TIC-02: Troca de informações com partes externas; 

3. Norma-TIC-03: Responsabilidade dos Ativos; 

4. Norma-TIC-04: Controle de Acesso do Usuário; 

5. Norma-TIC-05: Manuseio de Mídias; 

6. Norma-TIC-06: Controle de Acesso ao Conteúdo Web. 

As Normas Complementares devem ser divulgadas na internet e intranet para todos os usuários dos recursos internos de 
tecnologia da informação (membros, servidores, estagiários, colaboradores, terceiros e demais agentes públicos e/ou 
particulares que, oficialmente executem atividade vinculada à atuação institucional do Poder Judiciário Tocantinense). 

Em hipótese alguma será permitido o descumprimento das Normas Complementares sob a alegação de 
desconhecimento por parte do usuário. 

Os casos omissos serão tratados em novas normas, conforme recomendação do Comitê Gestor de Segurança da 
Informação. 

1. Norma-TIC-01 - Responsabilidades do Usuário: regras a serem seguidas pelos usuários quanto ao uso de senha, de 
equipamento, mesa e tela limpas. 

1.1. Disposições iniciais 

1.1.1. O usuário deve conhecer e cumprir a política de segurança da informação do PJTO e a legislação que 
regulamenta as atividades do servidor público estadual. 

1.1.1. A Diretoria de Tecnologia da Informação deve estabelecer um processo de divulgação permanente da sua política 

de segurança da informação para a conscientização de todos os usuários. 
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1.2. Uso de recursos de informática e informações 

1.2.1. Os usuários devem proteger os recursos de informática e as informações do PJTO contra acesso, modificação, 
destruição ou divulgação não autorizada. 

1.2.2. Utilizar os recursos de informática colocados à sua disposição somente para os fins aos quais eles se destinam. 

1.2.3. Não alterar as configurações de qualquer estação de trabalho ou computador portátil. Estas configurações são 
padronizadas conforme definições da Diretoria de Tecnologia da Informação. Havendo a necessidade de alteração destas 

configurações, a solicitação deve ser encaminhada via sistema de atendimento ao usuário à Divisão de Manutenção e Suporte 
ao Usuário. 

1.2.4. Não abrir o gabinete das estações de trabalho ou computador portátil nem modificar a configuração do hardware e 
software, sendo essa uma atribuição exclusiva da Diretoria de Tecnologia da Informação. 

1.2.5. Não instalar software de sua propriedade ou de terceiros sem prévia homologação e autorização da Diretoria de 
Tecnologia da Informação. 

1.2.6. Desligar a estação de trabalho ou computador portátil correta e diariamente ao final de seu expediente, seguindo 

os procedimentos do sistema operacional. 

1.2.7. As estações de trabalho ou computadores portáteis do PJTO não devem ser ligados em pontos elétricos (tomada) 
não estabilizadas, bem como ligados em conjunto com outros equipamentos elétricos que não sejam de microinformática. 

1.2.8. Arquivos com informações institucionais devem ser armazenados nos Servidores de Arquivos disponibilizados na 
rede local. Deve-se evitar o armazenamento local nas estações de trabalho ou computador portátil. 

1.2.9. Evitar realizar conversas em locais públicos ou sem a reserva adequada sobre assuntos sensíveis do Tribunal, 
restringindo-se a tratá-los somente em locais que ofereçam a proteção adequada. 

1.2.10. Colaborar ativamente na solução de problemas e no aprimoramento dos processos de segurança da informação 

do PJTO. 

1.3. Uso de computadores portáteis 

1.3.1. Sempre que não estiverem sendo utilizados, os computadores portáteis do PJTO devem ser guardados em local 
seguro, onde o responsável, por estes possa garantir que os mesmos não serão utilizados por pessoas não autorizadas. 

1.3.2. Computadores portáteis de terceiros ou particulares somente poderão se conectar na Rede Local do PJTO com 
prévia autorização formal do chefe imediato do usuário e após homologação da Diretoria de Tecnologia da Informação. 

1.4. Uso da identificação e senhas de acesso 

1.4.1. O usuário somente deve ter acesso às informações e aos recursos de informática após a conclusão do processo 

de concessão de acesso entre a chefia imediata do usuário, a Diretoria de Gestão de Pessoas e o setor de Infraestrutura. 

1.4.2. A cada usuário poderá ser disponibilizada apenas uma identificação de acesso aos recursos de informática, a qual 
deve ser única, pessoal e intransferível. 

1.4.3. O usuário é responsável por todas as ações realizadas com sua identificação de acesso à rede e aos recursos de 
informática PJTO. 

1.4.4. A senha de acesso ao recurso de informática e à rede local do PJTO é pessoal e intransferível, qualificando o 
usuário como responsável por todos os acessos realizados. A definição e a utilização de senhas estão condicionadas às regras 

definidas pela Diretoria de Tecnologia da Informação. 

1.4.5. Os direitos e perfis de acesso seguem as definições da chefia imediata do usuário. 

1.4.6. O usuário não deve compartilhar sua senha de acesso com outras pessoas. 

1.4.7. O usuário deve trocar sua senha de acesso aos recursos de informática e à rede local na periodicidade e conforme 
as orientações da Diretoria de Tecnologia da Informação. 

1.5. Política de mesa e tela limpa. 

1.5.1. Os documentos impressos devem ser tratados de acordo com a definição descrita na norma de classificação, ou 
seja: 
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1.5.1.1. Devem ser guardados em local seguro e com controle de acesso; 

1.5.2. Bloquear o acesso à estação de trabalho ou computador portátil que lhe foi confiado sempre que deles se 
ausentar. 

2. Norma-TIC-02: Norma de Segurança da Informação sobre Troca de Informações com Partes Externas: regras de 
segurança que regem a troca de informações do Tribunal com os prestadores de serviço e empresas contratadas pelo PJTO. 

2.1. Disposições iniciais 

2.1.1. Para efeitos desta norma, consideramos parte externa os prestadores de serviço, empresas contratadas pelo 

PJTO, outros Tribunais e convênios estabelecidos com o PJTO que manipulam as informações do Tribunal.  

2.1.2. O PJTO deve levantar e documentar os processos, recursos de informática e informações que são manipuladas 
pela parte externa de forma a implementar controles apropriados de acesso. 

2.2. Acordos para a troca de informações e ativos, no âmbito da tecnologia da informação. 

2.2.1. A parte externa somente deve ter acesso às informações ou recursos de informática do PJTO após terem ciência 
das políticas e normas de segurança em vigor no Tribunal. 

2.2.2. A troca de informações entre a parte externa e o Tribunal deve ser precedida de um contrato formal ou assinatura 
do Termo de Confidencialidade que assegure sigilo das informações, responsabilidades, sanções e o cumprimento da Política de 

Segurança do PJTO pelas partes envolvidas. 

2.3. Identificação dos riscos relacionados com as partes externas 

2.3.1. Os riscos à segurança da informação oriundos de acesso aos recursos de informática e às informações do 
Tribunal por partes externas devem ser identificados e controles devem ser implementados antes da concessão de acesso. 

2.4. Identificando segurança da informação nos acessos 

2.4.1. Os acordos com as partes externas envolvendo o acesso, processamento, comunicação ou gerenciamento dos 
recursos de informática e da informação do Tribunal devem cobrir todos os requisitos de segurança da informação relevantes. 

2.4.2. A área do PJTO que está solicitando a prestação do serviço por uma parte externa deve, com o apoio da Diretoria 

de Tecnologia da Informação, identificar previamente e avaliar os riscos à segurança da informação e quais os controles devem 
ser aplicados quanto aos acessos lógicos e físicos da parte externa aos recursos de informática e às informações do Tribunal. 

2.4.3. O acesso lógico da parte contratada aos recursos de informática e às informações do Tribunal deve ser realizado 
por meio de conta de acesso com o prazo limitado à execução das suas atividades e vigência do contrato. 

2.4.4. Essa conta de acesso deve utilizar uma nomenclatura diferenciada das demais contas de acesso, possibilitando 
uma rápida e fácil identificação. 

2.4.5. Os acessos lógicos e físicos da parte externa aos recursos de informática e às informações deve ser o mínimo 

necessário que a realização dos trabalhos. 

2.5. Segurança de mídias em trânsito 

2.5.1. A embalagem das mídias deve ser suficiente para proteger o conteúdo contra danos físicos e divulgação indevida, 
sendo seguidas também as especificações dos fabricantes das mídias em uso. 

2.5.2. O PJTO deve adotar controles que impeçam a revelação, interceptação e captação de informações do Tribunal por 
usuários não autorizados. 

2.5.3. Os usuários devem estar cientes da proibição de divulgação, por qualquer meio, de informações confidenciais do 
Tribunal em locais públicos, em escritórios abertos ou mesmo em reuniões realizadas em sala sem a devida adoção dos 

requisitos de segurança. 

2.5.4. O envio de informações impressas deve ser realizado obedecendo a sua classificação e o seu respectivo 
tratamento. 

2.5.5. A transmissão de arquivos eletrônicos de conteúdo confidencial deve ser realizada de forma segura, por meio de 
implementações de controles, como por exemplo, criptografia, certificados digitais, autenticações fortes, dentre outros. 
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2.5.6. A cessão de base de dados ou parte dela deve ser feita por meio de autorização do gestor do negócio e/ou gestor 
do contrato sobre a informação contida na base de dados. 

3. Norma-TIC-03: Norma de Segurança da Informação sobre Responsabilidade dos Ativos: regras de segurança 
referentes aos cuidados e responsabilidades sobre os recursos de informática do PJTO. 

3.1. Disposições iniciais 

3.1.1. Os recursos de informática devem ser classificados de modo a assegurar a sua proteção e manipulação 

adequada. 

3.1.2. Os recursos de informática que não suportam mais a demanda de serviço, depois de identificados, devem ser 
catalogados para serem substituídos pela sua obsolescência. 

3.1.3. Todos os recursos de informática devem ter um proprietário ou responsável designado. 

3.2. Inventário dos recursos de informática 

3.2.1. Todos os recursos de informática devem ser inventariados e identificados de forma única. 

3.2.2. Os recursos de informática, que não sejam de propriedade do PJTO, devem possuir uma identificação diferenciada 
dos demais. 

3.2.3. O inventário dos recursos de informática deve incluir todas as informações necessárias sobre o recurso de forma a 
permitir sua recuperação ou substituição eficiente, tais como: 

3.2.3.1. tipo do recurso; 

3.2.3.2. localização; 

3.2.3.3. informações sobre cópia de segurança; 

3.2.3.4. informações sobre licenças de software; 

3.2.3.5. descrição do hardware e software. 

3.2.4. O inventário deve ser realizado quando solicitado pelo Comitê Gestor de Segurança da Informação. 

3.3. Configuração dos recursos de informática 

3.3.1. Os recursos de informática devem ser configurados seguindo padrões de segurança estabelecidos pela Diretoria 
de Tecnologia da Informação. 

3.3.2. Os serviços desnecessários ao funcionamento dos recursos de informática devem ser desinstalados. 

3.3.3. Os recursos de informática devem possuir data e horário sincronizado, obedecendo ao fuso horário de sua 
localização geográfica. 

3.3.4. O compartilhamento de pastas entre os recursos de informática deve preservar a confidencialidade, a integridade e 
a disponibilidade dos ativos. A Diretoria de Tecnologia da Informação deve fornecer serviço de transferência de arquivos e de  

compartilhamento de pastas nos servidores de rede. 

3.3.5. Os recursos de informática devem ser atualizados sempre que for detectada alguma vulnerabilidade ou quando for 
implementada uma nova funcionalidade, caso essa nova funcionalidade seja necessária e não traga impactos ao funcionamento 
do recurso. 

3.3.6. Implementações, alterações ou atualizações nos recursos de informática devem ser homologadas 

antecipadamente pela Diretoria de Tecnologia da Informação. 

3.3.7. O processo de homologação dos recursos de informática deve, entre outras atividades, avaliar o impacto da 
utilização desses na segurança das informações do PJTO. 

3.3.8. O processo de homologação dos recursos de informática deve respeitar a política de segurança da informação e 
demais normas em vigor no Tribunal. 

3.3.9. Os recursos de informática devem ser configurados de forma a permitir a liberação do acesso somente após o 
fornecimento de identificação e autenticação do usuário. 
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3.3.10.Os recursos de informática devem ter instalados apenas softwares homologados no PJTO. 

3.3.11. Os softwares não homologados devem ser desinstalados dos recursos de informática pela Diretoria de 
Tecnologia da Informação, devendo esta informar o fato, tanto ao usuário quanto à sua chefia imediata. 

3.4. Manutenção dos recursos de informática 

3.4.1. A administração e gerenciamento remoto dos recursos de informática, como servidores de rede e equipamentos de 
interconexão, devem ocorrer por meio de canal criptografado. 

3.4.2. Os espaços em disco dos servidores de rede devem ser monitorados, impedindo que as informações 

armazenadas e processadas por esses equipamentos sejam afetadas. 

3.4.3. Os recursos de informática não devem ser ligados em pontos elétricos (tomadas) não estabilizadas, bem como 
ligados em conjunto com outros equipamentos elétricos que não sejam de informática. 

3.4.4. O manuseio dos recursos de informática deve ser feito de forma a preservar sua integridade física e lógica, 
respeitando-se as recomendações de conservação e uso do fabricante. 

3.4.5. As manutenções corretivas ou preventivas e falhas ocorridas nos recursos de informática devem ser registradas. 

3.4.6. As correções de falhas e manutenções corretivas devem priorizar os recursos de informática que se encontrem 
indisponíveis e sejam de maior relevância às atividades do PJTO. 

4. Norma-TIC-04: Norma de Segurança da Informação sobre o Controle de Acesso do Usuário: regras de controle de 

acesso dos usuários às informações e à rede do PJTO. 

4.1. Disposições iniciais 

4.1.1. O usuário deve conhecer e cumprir a Política de Segurança da Informação do PJTO e a legislação que 
regulamenta as atividades do PJTO. 

4.1.2. A Diretoria de Tecnologia da Informação deve estabelecer um processo de divulgação permanente da sua Política 
de Segurança da Informação para a conscientização de todos os usuários. 

4.2. Registro de usuário 

4.2.1. As chefias de cada divisão da Diretoria de Tecnologia da Informação devem definir o perfil de acesso que cada 

usuário terá às informações e recursos de informática do PJTO. 

4.2.2. O usuário somente deve ter acesso às informações e aos recursos de informática após a conclusão do processo 
de concessão de acesso entre a chefia imediata do usuário, a Diretoria de Gestão de Pessoas e a Diretoria de Tecnologia da 
Informação. 

4.2.3. A cada usuário poderá ser disponibilizada apenas uma identificação de acesso aos recursos de informática, a qual 
deve ser única, pessoal e intransferível. 

4.2.4. O usuário é responsável por todas as ações realizadas com sua identificação de acesso à rede e aos recursos de 

informática PJTO. 

4.2.5. Os usuários responsáveis pela administração dos recursos de informática devem possuir um perfil de usuário com 
privilégios administrativos. 

4.3. Gerenciamento de privilégios 

4.3.1. O Chefe imediato deverá informar todas as inclusões e alterações de privilégios para a Diretoria de Tecnologia da 
Informação. 

4.3.2 A Diretoria de Gestão de Pessoas deverá informar/notificar todas as nomeações e mudanças como desligamento e 

movimentação de pessoas para que a Diretoria de Tecnologia da Informação possa implementar procedimentos de concessões 
do acesso dos usuários versus o respectivo perfil, para que os acessos não mais necessários sejam cancelados. 

4.3.3. Os usuários somente deverão ter acesso às informações e aos recursos de informática necessários para a 
realização das respectivas atividades. 

4.3.4. A Diretoria de Tecnologia da Informação deve implementar mecanismos de registros das ações realizadas pelos 
usuários no manuseio das informações e dos recursos de informática. 
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4.4. Gerenciamento da identificação e senha dos Usuários 

4.4.1. Os recursos de informática do PJTO devem ser configurados de forma a solicitarem que o Usuário troque sua 
senha de acesso periodicamente; 

4.4.2. Os recursos de informática do PJTO devem ser configurados para registrar, em arquivo de eventos ( logs), as 
ações praticadas pelos respectivos usuários. 

4.4.3. O PJTO deve implementar procedimentos que comprovem a propriedade do usuário no ato de uma solicitação de 

alteração da senha. 

4.4.4. O usuário deve alterar imediatamente sua senha de identificação de acesso à rede do PJTO caso suspeite de um 
possível vazamento e comunicar o fato ao setor de Segurança da Informação por meio de registro na Divisão de Manutenção e 
Suporte Técnico, para que sejam tomadas as providências necessárias. 

4.4.5. Em casos de suspeita de violação da senha do usuário, os arquivos de registros de eventos (logs) devem ser 
retidos para análise. 

4.4.6. A Diretoria de Tecnologia da Informação deve implementar mecanismos de controle e criptografia nas bases de 

dados que contenham as informações das identificações e senhas dos Usuários. 

5. Norma-TIC-05: Norma de Segurança da Informação que trata do Manuseio de Mídias: regras de proteção que visam 
prevenir danos aos ativos e interrupções das atividades do PJTO. 

5.1. Disposições iniciais 

5.1.1. Para efeito desta norma, considera-se que mídias sejam controladas e fisicamente protegidas, procedimentos 
operacionais apropriados sejam estabelecidos para proteger documentos, mídias magnéticas e computadores (fitas, discos), 
dados de entrada e saída e documentação. 

5.2. Gerenciamento de mídias removíveis 

5.2.1. Os servidores e equipamentos de comunicação que processem ou transmitam informações corporativas devem 

possuir cópia de segurança das suas configurações e dos seus dados. 

5.2.2. Cabe a cada responsável da Diretoria de Tecnologia da Informação estabelecer periodicidade mínima da cópia de 
segurança dos dados e tempo de retenção das mídias custodiadas pela última. 

5.2.3. Mídias magnéticas que não possuem uso frequente devem ter suas informações periodicamente regravadas em 
outras mídias, de acordo com a vida útil especificada pelo fabricante. 

5.2.4. As mídias devem ser armazenadas em local seguro, cujas condições de temperatura e umidade obedeçam à 

especificação do fabricante. 

5.2.5. Deve-se tomar o devido cuidado quando se descartar mídias, de forma a garantir que suas informações não sejam 
divulgadas para pessoas externas ao PJTO. 

5.2.6. As mídias de armazenamento utilizadas para geração da cópia de segurança têm um período de vida útil que deve 
ser obedecido, bem como as demais recomendações estabelecidas pelo fabricante. 

5.3. Descarte de Mídias 

5.3.1. As mídias devem ser descartadas de forma segura e protegida quando se tornarem desnecessárias. 

5.3.2. O descarte de informações deve ser feito com a destruição do material de modo que não seja possível recuperá-
las, como por exemplo, através de fragmentação ou da eliminação de dados por outra aplicação. 

5.3.3. O usuário deve estar atento quanto aos itens abaixo, que podem requerer descarte seguro: 

5.3.3.1. documentos em papel; 

5.3.3.2. gravação de voz ou de outros tipos; 

5.3.3.3. relatórios impressos; 

5.3.3.4. fitas magnéticas; 

5.3.3.5. discos removíveis e cartuchos; 
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5.3.3.6. meio de armazenamento ótico (quaisquer formas, incluindo qualquer mídia utilizada pelos fabricantes para 
distribuição de software); 

5.3.3.7. listagem de programas; 

5.3.3.8. dados de teste; 

5.3.3.9. documentação de sistemas. 

5.3.4. Periodicamente, deve ser implementada a coleta e o descarte seguro das mídias a serem inutilizadas. 

5.3.5. No caso de descarte realizado por empresa terceirizada, deve-se verificar os requisitos básicos de segurança para 
a contratação do prestador de serviço, como por exemplo, sua experiência e os controles adotados para garantir a segurança do  

descarte. 

5.3.6. O descarte de mídias, sempre que possível, deverá ser registrado para manter trilhas de auditoria. 

5.4. Procedimento para tratamento de informação 

5.4.1. No tratamento das informações, os seguintes controles devem ser considerados: 

5.4.1.1. identificação dos meios magnéticos; 

5.4.1.2. acesso restrito a usuários não autorizados; 

5.4.1.3. registro formal de destinatários autorizados a acessar dados armazenados. Ex.: e-mail; 

5.4.1.4. armazenamento de mídias conforme especificação dos fabricantes; 

5.4.1.5. identificação eficaz das cópias de segurança; 

5.4.1.6. análise crítica das listas de distribuição e das listas dos destinatários autorizados em intervalos regulares. 

5.4.2. Procedimentos que contêm informações específicas, por exemplo, local e nome dos responsáveis pelo tratamento 
de informações confidenciais e as respectivas mídias, devem ser armazenados em local seguro e ter o acesso liberado somente 
com autorização formal do responsável pelo processo de negócio. 

5.5. Segurança da documentação dos sistemas 

5.5.1. A documentação dos sistemas deve ser armazenada em local seguro e com acesso controlado aos usuários 

autorizados. 

5.5.2. A documentação de configuração dos ativos deve ser mantida atualizada, com o arquivamento (se aplicável) ou 
descarte das versões anteriores. 

5.5.3. A relação de pessoas autorizadas a acessar a documentação dos sistemas deve ser controlada e realizada 
apenas com a autorização dos responsáveis. 

6. Norma-TIC-06: Norma de Segurança da Informação que trata do Controle de Acesso ao Conteúdo web: regras de 
segurança para garantir disponibilidade da rede de serviços do PJTO, bem como controlar o acesso ao conteúdo web. 

6.1. Disposições iniciais 

6.1.1. Para efeito desta norma, o gerenciamento do acesso ao conteúdo web, que pode ir além dos limites do PJTO, 
requer cuidadosas considerações relacionadas ao fluxo de dados, implicações legais, monitoramento, proteção e controle de 
aplicações. 

6.2. Controles da rede 

6.2.1. A utilização de recursos compartilhados deve ser feita de forma protegida, visando preservar a confidencialidade, a 
integridade e a disponibilidade dos ativos. 

6.2.2. As transmissões de dados que requerem acesso remoto à rede do PJTO devem obedecer às regras e possuir 

responsabilidades. 

6.2.3. O recurso de informática utilizado pela representação do PJTO em outros Estados, quando de propriedade do 
PJTO, deve ser monitorado pela Divisão de Administração e Segurança de Redes, podendo esta utilizar ferramentas de 
gerenciamento remoto, desde que garantidos os requisitos mínimos de segurança quanto à autenticação da conta privilegiada. 
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6.2.4. O acesso externo aos sistemas mantidos pela Diretoria de Tecnologia da Informação deve ser provido de meios de 
segurança que protejam a confidencialidade e integridade dos dados trafegados, tais como o uso de VPN e certificados digitais. 

6.3. Da Prioridade a Rede de Serviços do PJTO 

6.3.1. A Diretoria de Tecnologia da Informação deve fomentar campanhas do uso adequado da rede de serviços do 
PJTO; 

6.3.2. Implementar controles de aplicação, evitando a concorrência dos sistemas jurisdicionais com os serviços externos; 

6.4. Do Controle do acesso ao conteúdo Web 

6.4.1. É vedado aos usuários dos equipamentos e serviços de informática deste Tribunal: 

6.4.1.1. Conectar computadores pessoais ou de terceiros, hubs, modem ADSL, pontos de acesso sem fio (access points 

– AP) à rede de dados (cabeada ou sem fio), salvo computadores portáteis (notebook) ou outros equipamentos portáteis 
similares, que o PJTO tenha fornecido a magistrados ou servidores; 

6.4.1.2. Configurar ou alterar as configurações de rede e de acesso à internet, incluindo as configurações de Rede IP, 
DNS, WINS, GATEWAY, PROXY e a instalação ou reconfiguração de clientes PROXY; 

6.4.1.3. Acessar sites e/ou recursos via web que possam comprometer os sistemas jurisdicionais tais como: 
consumidores de banda, pornografia, violação de segurança, sites de relacionamento, jogos, canais de stream de áudio, vídeo e 

TV e similares; 

6.4.1.4. Acessar sites, instalar e utilizar programas de troca de mensagens instantâneas divergentes dos sistemas 
homologados pelo PJTO; 

6.4.1.5. Instalar ou operar, através de CD/DVD de inicialização, sistema operacional diferente do utilizado atualmente nos 
microcomputadores do Tribunal; e 

6.4.1.6. Utilizar as unidades de entrada e saída de dados (CD/DVD, USB etc) dos microcomputadores, bem como as 
unidades centralizadas de armazenamento de dados (storages), para instalar, copiar, inserir dados (textos, fotos, vídeo, som etc) 

que não tenham relação com a atividade/atribuição do usuário. 

6.4.2. Cabe à Diretorias de Tecnologia da Informação prover toda infraestrutura necessária para implementar o disposto 
neste item. 

6.5. Controle de Banda 

6.5.1. Os controles da banda dos links de comunicação de dados das Unidades Judiciárias devem garantir o uso em até 
80% (oitenta por cento) da capacidade total da velocidade da banda existente. Caso o consumo ultrapasse esse percentual, 

serão aplicados controles de banda, visando garantir a disponibilidade dos serviços essenciais ao Poder Judiciário. 

6.5.2. Dentro da banda garantida será implementado o uso de controles de qualidade de serviço com a “Política 80/20”, 
descrita da seguinte forma: 

6.5.2.1. 20% do Link de comunicação com a Intranet/Internet podem ser alocados, para acesso às mídias sociais, 
comunicação, áudio, vídeo, rádio e tv com teor e objetivos acadêmico e das áreas do conhecimento e/ou serviços das áreas de 
comunicação do Judiciário Tocantinense; 

6.5.2.2. 80% do Link de comunicação com a Intranet/Internet serão dedicados ao conteúdo dos Sistemas Internos das 

áreas Jurídicas, Administrativa e aos conteúdos gerais da Internet; 

6.6. Perfis de Acesso 

6.6.1. Os controles de aplicação, bem como o gerenciamento e acessibilidade aos sítios web são balizados nos 
seguintes perfis de acesso: 

6.6.1.2. Perfil Jurídico: aplicado aos desembargadores e juízes de direito; 

6.6.1.1. Perfil Jurídico: aplicado aos desembargadores e juízes de direito; 

6.6.1.2. Perfil Administrativo: aplicado a todos os usuários das comarcas, juizados, anexos e da sede do Tribunal de 
Justiça; 

6.6.1.3. Perfil Acadêmico: aplicado na Escola Superior da Magistratura Tocantinense (ESMAT); 
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6.6.2. Cada perfil de acesso possui características peculiares com relação ao controle de banda, controle de aplicação e 
filtragem de conteúdo web. 

6.6.3. Estes perfis serão gerenciados e monitorados conforme regras de negócio e recomendação do Comitê Gestor de 
Segurança da Informação. 

 

PORTARIA Nº 3442, de 26 de junho de 2017 

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais, 
especialmente o disposto no art. 12, § 1º, inciso III, do Regimento Interno desta Corte, considerando a solicitação contida no 
sistema eGESP, bem como o disposto na Portaria nº 4899, de 22 de novembro de 2016, e processo SEI nº 17.0.000013573-9; 

RESOLVE: 

Art. 1º Ficam alteradas as férias do Juiz Auxiliar da Presidência Adriano Gomes de Melo Oliveira, relativas ao exercício 
de 2017 e concedidas para ocorrer entre 10/7 e 8/8/2017, para serem usufruídas no período de 3/7 a 1º/8/2017. 

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

Publique-se. Cumpra-se. 

Desembargador EURÍPEDES LAMOUNIER 

Presidente 

 
PORTARIA Nº 3444, de 26 de junho de 2017 

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

sistema eGESP, bem como o disposto na Portaria nº 4899, de 22 de novembro de 2016, e processo SEI nº 17.0.000020853-1; 

RESOLVE: 

Art. 1º Ficam alteradas as férias do juiz Deusamar Alves Bezerra, relativas ao exercício de 2017 e concedidas para 
ocorrer entre 3/7 e 1º/8/2017, para serem usufruídas no período de 1º a 30/11/2017. 

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

Publique-se. Cumpra-se. 

Desembargador EURÍPEDES LAMOUNIER 
Presidente 

 
PORTARIA Nº 3445, de 26 de junho de 2017 

PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais, 
especialmente o disposto no art. 12, § 1º, inciso III, do Regimento Interno desta Corte, considerando a solicitação contida no 
sistema eGESP, bem como o disposto na Portaria nº 4899, de 22 de novembro de 2016, e processo SEI nº 17.0.000020854-0; 

RESOLVE: 

Art. 1º Ficam alteradas as férias do juiz Gerson Fernandes Azevedo, relativas ao exercício de 2017 e concedidas para 

ocorrer entre 3/7 e 1º/8/2017, para serem usufruídas no período de 2/4 a 1º/5/2018. 

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

Publique-se. Cumpra-se. 

Desembargador EURÍPEDES LAMOUNIER 
Presidente 

 
PORTARIA Nº 3446, de 27 de junho de 2017 

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e 

regimentais, e considerando o contido no processo SEI nº 17.0.000020855-8, 

RESOLVE: 
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Art. 1º Fica designado o magistrado Alan Ide Ribeiro da Silva para, sem prejuízo de suas funções e a partir de 3 de julho 
de 2017, responder pela Comarca de Itaguatins. 

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

Palmas, 27 de junho de 2017. 

Publique-se. Cumpra-se. 

Desembargador EURÍPEDES LAMOUNIER 
Presidente 

 

 

Resolução 
 
RESOLUÇÃO Nº 19, de 22 de junho de 2017 

Dispõe sobre as consignações em folha de pagamento de magistrados e servidores, no âmbito 
do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, e adota outras providências. 

O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e regimentais, 

CONSIDERANDO a decisão do Tribunal Pleno desta Corte na 9ª Sessão Ordinária Administrativa, realizada em 22 de 

junho de 2017, constante nos autos SEI nº 12.0.000145747-9, 

RESOLVE: 

Art. 1º Os procedimentos para consignação em folha de pagamento dos magistrados e servidores do Poder Judiciário do 
Estado do Tocantins serão regidos pelas normas contidas nesta Resolução. 

Art. 2º Para fins desta Resolução, considera-se: 

I - consignante: O Poder Judiciário do Estado do Tocantins, que realiza os descontos relativos às consignações em folha 
de pagamento; 

II - consignado: magistrados e servidores públicos ativos, inativos ou beneficiário de pensão, cuja folha de pagamento 
seja processada pelo Poder Judiciário do Estado do Tocantins; 

III - consignatário: destinatário dos créditos resultantes das consignações compulsória e/ou facultativa; 

IV - consignação compulsória: desconto incidente sobre o subsídio, remuneração ou benefício de pensão efetuado por 

força de lei ou decisão judicial; 

V - consignação facultativa: desconto incidente sobre o subsídio, remuneração ou benefício de pensão, mediante 
autorização prévia e formal do interessado e anuência do consignante; 

VI - margem consignável: parcela do subsídio, remuneração ou benefício de pensão, passível de consignação 
compulsória ou facultativa. 

VII - sistema digital de consignações: aplicativo que suporta o processo de registro on line de consignações, via internet. 

Art. 3º As consignações compulsórias compreendem: 

I - contribuição para o Plano de Seguridade Social do Servidor Público; 

II - contribuição para a Previdência Social; 

III - pensão alimentícia judicial; 

IV - imposto sobre renda retido na fonte; 

V - reposição e/ou indenização ao erário; 

VI - custeio parcial de benefícios ou auxílios concedidos pelo Poder Judiciário do Estado do Tocantins; 

VII - obrigação decorrente de decisão judicial ou administrativa; 



ANO XXIX-DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 4064 PALMAS-TO, TERÇA-FEIRA, 27 DE JUNHO DE 2017 55 

 

 

 

VIII - contribuição em favor de sindicato ou associação de caráter sindical ao qual o servidor seja filiado ou associado, na 
forma do art. 8o, inciso IV, da Constituição da República; 

IX - contribuição para entidade fechada de previdência complementar a que se refere o art. 40, § 15, da Constituição da 
República, durante o período pelo qual perdurar a adesão do servidor ao respectivo regime; 

X - outros descontos compulsórios instituídos por lei. 

Art. 4º As consignações facultativas compreendem, na seguinte ordem de prioridade: 

I - contribuição para serviço de saúde prestado diretamente por órgão público estadual, ou para plano de saúde prestado 

mediante celebração de convênio ou contrato com o Estado do Tocantins, por operadora ou entidade aberta ou fechada; 

II - coparticipação para plano de saúde de entidade aberta ou fechada ou de autogestão patrocinada; 

III - mensalidade relativa a seguro de vida originária de empresa de seguro; 

IV - pensão alimentícia voluntária, consignada em favor de dependente indicado no assentamento funcional do servidor; 

V - contribuição instituída para o custeio de entidades de classe ou associações representativas de magistrados ou 
servidores; 

VI - contribuição ou mensalidade para plano de previdência complementar, excetuado o caso previsto no inciso IX do 
art.3º; 

VII - prestação referente a empréstimo ou financiamento para aquisição de imóvel residencial concedido por entidade 
integrante do Sistema Financeiro da Habitação; 

VIII - prestação referente a empréstimo concedido por cooperativas de crédito constituídas, na forma da lei, com a 
finalidade de prestar serviços financeiros a seus cooperados; 

IX - prestação referente a empréstimo ou financiamento concedido por entidades bancárias, caixas econômicas ou 
entidades integrantes do Sistema Financeiro da Habitação; 

X - prestação referente a empréstimo ou financiamento concedido por entidade aberta ou fechada de previdência 
privada; e 

XI - reposição das despesas referentes aos convênios contratados com as associações dos magistrados e dos 

servidores do Poder Judiciário do Estado do Tocantins. 

Art. 5º As consignações compulsórias terão prioridade sobre as facultativas. 

Art. 6º A celebração de instrumento formal específico com o Poder Judiciário do Estado do Tocantins é requisito 
essencial para a habilitação de consignatária facultativa, salvo para: 

I - órgão ou entidade integrante da administração dos Poderes da União, Estados, Distrito Federal e Municípios; 

II - entidade de classe ou associação representativa de magistrados ou servidores; 

III - beneficiário de pensão alimentícia voluntária. 

Art. 7º O pedido de credenciamento de consignatária deverá ser dirigido ao Diretor-Geral, a quem caberá concedê-lo ou 
denegá-lo, mediante juízo de conveniência e oportunidade. 

§ 1º Compete à área administrativa instruir o pedido de que trata o caput deste artigo, com manifestação quanto à 

viabilidade técnica e operacional da concessão e análise da documentação apresentada. 

§ 2º Caso aprovado o credenciamento da consignatária, a área administrativa providenciará minuta de instrumento 
formal, que disporá sobre os direitos e obrigações das partes, bem como promoverá o cadastramento no Sistema Digital de 
Consignações com o fornecimento de senha máster para acesso e dos códigos específicos para cada tipo de operação. 

Art. 8º O requerimento de consignação de pensão alimentícia voluntária deverá ser instruído com os seguintes dados ou 
documentos: 

I - indicação do valor ou percentual de desconto incidente sobre o subsídio, remuneração ou benefício de pensão; 

II - indicação de conta bancária em um dos bancos conveniados ao Poder Judiciário, para depósito do valor consignado; 
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III - dados do consignatário (nome, endereço, número da carteira de identidade e do cadastro de pessoas físicas) e cópia 
dos respectivos documentos comprobatórios, além de outras informações julgadas pertinentes, a critério do consignante; 

IV - autorização prévia e formal do consignatário ou de seu representante legal. 

§ 1º O desconto proveniente do pagamento de pensão alimentícia voluntária não serve de base para dedução do 
imposto de renda. 

§ 2º A condição de beneficiário de pensão alimentícia voluntária não gera direito à habilitação para pensão estatutária. 

Art. 9º São requisitos exigidos para fins de cadastramento de consignatária: 

I - de todas as entidades: 

a) estar regularmente constituída; 

b) possuir escrituração e registros contábeis conforme legislação específica; 

c) possuir regularidade fiscal comprovada; 

II - das entidades referidas no inciso V do art. 4º, possuir autorização para funcionamento há pelo menos dois anos; 

III - das entidades referidas nos incisos VIII e IX do art. 4º: 

a) possuir autorização de funcionamento expedida pelo Banco Central do Brasil; e 

b) atender a outras exigências previstas na legislação federal aplicável à espécie; 

IV - das entidades a que se refere o inciso X do art. 4º: 

a) possuir autorização de funcionamento expedida pela Superintendência de Seguros Privados (SUSEP); e 

b) atender a outras exigências previstas na legislação federal aplicável à espécie; 

V - das entidades sindicais: 

a) cópia do estatuto social devidamente registrado; 

b) cópia autenticada da ata da última eleição e posse da diretoria; 

c) certidões negativas de débito junto ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), à Secretaria da Receita Federal e à 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional; 

d) certificado de regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); 

e) documento que indique a forma a ser descontada a título de mensalidade e contribuição; 

f) cópia do Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ); e 

g) cópia do Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) do responsável pelo consignatário. 

Art. 10. As entidades beneficiárias das consignações de que trata o art. 4º, exceto o consignatário a que se refere o 
inciso IV, deverão comprovar, sempre que solicitado pelo consignante, a manutenção do atendimento das condições exigidas 

nesta Resolução, bem como apresentar quadro demonstrativo de bens e serviços oferecidos aos consignados para divulgação. 

Art. 11. A instituição financeira credenciada como consignatária facultativa obrigar-se-á a fornecer ao consignado extrato 
mensal, sem ônus, desde que solicitado, contendo dados detalhados dos juros incidentes, saldo devedor, valor amortizado e 
número de prestações restantes. 

Art. 12. Nenhuma consignação facultativa será incluída em folha de pagamento sem prévia autorização do consignado e 
averbação no Sistema Digital de Consignações. 

Art. 13. A soma mensal das consignações facultativas de cada consignado não poderá exceder a 30% (trinta por cento) 

da respectiva remuneração, subsídio ou benefício de pensão, excluídas as seguintes verbas: 

I - diárias; 

II - ajuda de custo; 
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III - indenização da despesa de transporte quando o servidor, em caráter permanente, for mandado servir em nova sede; 

IV - salário-família; 

V - gratificação natalina; 

VI - auxílio-natalidade; 

VII - auxílio-funeral; 

VIII - adicional de férias; 

IX - adicional pela prestação de serviço extraordinário; 

X - adicional noturno; 

XI - adicional de insalubridade, de periculosidade ou de atividades penosas; 

XII - qualquer outro auxílio ou adicional que tenha caráter indenizatório. 

Parágrafo único. Para efeitos do disposto no caput são excluídos os valores pagos a título de contribuição para serviços 
de saúde patrocinados por órgãos ou entidades públicas, na forma prevista nos incisos I e II do art. 4º desta Resolução. 

Art. 14. Ressalvado o financiamento de imóvel residencial, os empréstimos ou financiamentos realizados pelas entidades 

a que se referem os incisos VIII, IX e X do art. 4º deverão ser amortizáveis até o limite de 120 (cento e vinte) meses. 

Art. 15. A consignatária facultativa deverá comunicar ao consignante eventuais alterações cadastrais, bem como 
encaminhar, até o dia 5 (cinco) de cada mês, relatório com as inclusões e exclusões de consignações em folha de pagamento no 
mês de competência. 

Parágrafo único. Os relatórios recebidos após a data de que trata o caput deste artigo somente terão as consignações 
processadas na folha de pagamento do mês subsequente, vedada à inclusão em dobro nos meses seguintes. 

Art. 16. Não sendo efetivada a consignação ou não ocorrendo a sua exclusão no mês de competência por problemas 

operacionais ou de qualquer ordem, o consignado e o consignatário deverão realizar, diretamente entre si, os ajustes financeiros 
necessários. 

Art. 17. É vedada a inclusão, em folha de pagamento do consignado, de créditos resultantes de ressarcimentos, 
compensações ou acertos financeiros acordados entre o consignado e o consignatário. 

Art. 18. Não será permitido o desconto de consignações facultativas até o limite de 30% (trinta por cento), quando a 
soma destas com as consignações compulsórias exceder a 70% (setenta por cento) da remuneração, subsídio ou benefício de 

pensão do consignado. 

Art. 19. Na hipótese em que a soma das consignações compulsórias e facultativas venha a exceder o limite definido no 
art. 18, serão suspensas as consignações facultativas até a adequação ao limite, observando-se para tanto, a ordem de 
prioridade definida no art. 4º. 

§ 1º Ocorrendo consignações facultativas de mesma natureza, prevalecerá o critério de antiguidade, de modo que a 
consignação posterior não cancele a anterior. 

§ 2º O consignante notificará o consignatário e o consignado, sobre a suspensão do desconto, apresentará justificativa e 

enviará planilha discriminando os valores já descontados e o número de parcelas que deixarão de ser consignadas, para que a 
entidade adote as providências quanto à solução do débito, que não impliquem desconto em folha de pagamento. 

Art. 20. A consignação facultativa poderá ser cancelada: 

I - por força de lei; 

II - por decisão judicial; 

III - por vício insanável no processo de averbação; 

IV - por interesse do consignante, observados os critérios de conveniência e oportunidade, após prévia comunicação à 
consignatária e ao consignado, resguardados os efeitos jurídicos produzidos por atos pretéritos; 

V - por interesse da consignatária, mediante solicitação expressa; 
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VI - por interesse do consignado, mediante solicitação expressa. 

Parágrafo único. O pedido de cancelamento de consignação, formulado pelo consignado, deverá ser atendido com a 
interrupção do desconto na folha de pagamento no mês da formalização do pleito ou na folha do mês subsequente, caso a 
anterior já tenha sido processada, observadas as seguintes situações: 

I - a consignação de mensalidade em favor de entidade sindical somente poderá ser cancelada após a desfiliação do 

servidor, comprovada mediante apresentação de requerimento protocolizada junto à respectiva entidade; 

II - as consignações referidas nos incisos VIII, IX e X do art. 4º somente poderão ser canceladas com a anuência da 
entidade consignatária. 

Art. 21. O não cumprimento das obrigações previstas nesta Resolução pelo consignatário implicará: 

I - suspensão temporária ou definitiva da rubrica de consignação no Sistema de Folha de Pagamento; 

II - abertura de procedimento disciplinar destinado a apurar as irregularidades e as responsabilidades administrativas. 

Art. 22. As disposições contidas nesta Resolução aplicam-se, no que couber, aos servidores sem vínculo efetivo com a 
Administração Pública, aos requisitados e aos cedidos ao Poder Judiciário. 

Parágrafo único. Para as situações descritas no caput deste artigo, aplicam-se os percentuais referidos nos arts. 13, 18 e 
19, exclusivamente, sobre o valor percebido pelo servidor na folha de pagamento processada pelo Poder Judiciário. 

Art. 23. A consignação em folha de pagamento não implica responsabilidade do Poder Judiciário, sob nenhuma forma, 

por dívida ou compromisso de natureza pecuniária assumidos pelo consignado perante o consignatário. 

Art. 24. As consignatárias já cadastradas em folha de pagamento que estejam em desacordo com as disposições desta 
Resolução, deverão regularizar a situação no prazo de 90 (noventa) dias após a data de publicação desta norma. 

Parágrafo único. A não observância do disposto no caput deste artigo implicará a imediata exclusão das respectivas 
rubricas da folha de pagamento dos servidores. 

Art. 25. Os casos omissos serão dirimidos pelo Diretor-Geral. 

Art. 26. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 27. É revogada a Resolução nº 15, de 8 de julho de 2010. 

Palmas, 22 de junho de 2017. 

Desembargador EURÍPEDES LAMOUNIER 

Presidente 
 
 

DIRETORIA GERAL 
Edital 

 

EDITAL Nº 159 / 2017 - PRESIDÊNCIA/DIGER/SPADG             
INTIMAÇÃO DE DECISÃO nº 2177/2017 - ASJUADMDG  

PROCESSO ADMINISTRATIVO - SEI Nº  16.0.000007999-9 
ASSUNTO: APLICAÇÃO DE PENALIDADES 
Interessada: empresa RG COMERCIAL LTDA - ME, CNPJ Nº 13.107.789/000126 
  

Por ordem do Excelentíssimo Senhor DESEMBARGADOR EURÍPEDES LAMOUNIER, Presidente do Tribunal de Justiça do 
Estado do Tocantins, na forma da Lei, etc., como não foi possível intimar pessoalmente, fica a parte interessada a empresa RG 
COMERCIAL LTDA - ME, CNPJ Nº 13.107.789/000126, INTIMADA(S) da DECISÃO 2177/2017 - 
PRESIDÊNCIA/DIGER/ASJUADMDG, constante do evento 1511698, nos autos epigrafados: “Cuidam os presentes autos da Ata 

de Registro de Preços 33/2016, cujo objeto versa sobre a aquisição futura de bens permanentes (eletrodomésticos, dentre 
outros) visando atender às necessidades do Poder Judiciário do Estado do Tocantins. Acolhendo, por seus próprios 
fundamentos, o Parecer 774/2016 da Assessoria Jurídico-Administrativa desta Diretoria Geral (evento 1511497), e, com amparo 
no artigo 7º da Lei 10.520/2002, no artigo 87, inciso III, da Lei 8.666/93 e na Cláusula Décima Sétima, subitem 17.2, alínea "c", 

da Ata de Registro de Preços 33/2016, no exercício das atribuições conferidas pelo inciso XII do art. 1º do Decreto Judiciário 
99/2013, APLICO à empresa RG COMERCIAL LTDA - ME, por descumprimento parcial das obrigações assumidas, a seguinte 

https://sei.tjto.jus.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=10000000999759&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110000983&infra_hash=9458471a658550b18180624ddd137795fb599e84049e669be6cf71a2fb78ae48
https://sei.tjto.jus.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=10000000999538&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110000983&infra_hash=fc89b901cac84e694f554ec2ddf446fce9b8b546eb7df0fc7623eee9620483e4991a140df09796b5f4c293205e06e39dab67371854e63f73a0a1427d81e640ddad175fc1ed12665765ef3b0c69eddd47de6f4c4fc56a1591ed41a3bb52c2e59c
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sanção: - Suspensão temporária de participação de licitação e impedimento de contratar com o Poder Judiciário do 
Estado do Tocantins, pelo prazo de 2 (dois) anos. Outrossim, com fulcro na Cláusula Sexta, subitens 6.1, 6.2 e 6.2.2, alíneas 
"a" e "f", da Ata de Registro de Preços 33/2016, DETERMINO o Cancelamento do Registro da empresa RG COMERCIAL 
LTDA - ME na Ata em referência. Publique-se. Após, à SPADG para dar ciência desta decisão à empresa fornecedora e, em 

seguida à COLIC e DPATR para as demais medidas cabíveis. Documento assinado eletronicamente por  Francisco Alves 
Cardoso Filho, Diretor Geral”. Notifica-se, ainda, através deste edital, do Despacho nº 38430/2017 – ASJUADMDG, lançado no 
evento 1548802, a seguir transcrito: “Cuidam os presentes autos da Ata de Registro de Preços 33/2016, cujo objeto versa sobre 
a aquisição futura de bens permanentes (eletrodomésticos, dentre outros), visando atender às necessidades do Poder Judiciário 

do Estado do Tocantins. Tendo em vista a manifestação contida no evento 1540842, de ordem, tornem-se os autos 
à SPADG para notificação da empresa, por edital, no DJ/TO e em jornal de grande circulação, da Decisão 2177/2017. Em 
seguida, à COLIC e DPATR para as demais medidas cabíveis. Documento assinado eletronicamente por Marcus Vinicius 
Guimarães, Assessor Jurídico Administrativo da Diretoria-Geral”. Documento elaborado por mim, Juscilene Guedes da Silva, 

Secretária de Processos, matrícula 41472. 
 

Francisco Alves Cardoso Filho 

Diretor Geral 
 

Portaria 
 

PORTARIA Nº 3413/2017 - PRESIDÊNCIA/DIGER/DIADM/DCC, de 26 de junho de 2017  
  
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais, 
CONSIDERANDO o disposto no art. 67, §§ 1º e 2º da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993; 

CONSIDERANDO a necessidade de acompanhar e monitorar a execução das contratações celebradas entre o Tribunal de 
Justiça Tocantinense e fornecedores de bens e/ou serviços; 
CONSIDERANDO, ainda, a Ata de Registro de Preços nº 45/2017, referente ao Processo Administrativo 17.0.000016818-1, 
firmada por este Tribunal de Justiça e a Empresa Multicoisas Comércio Atacadista de Materiais para Construção EIRELI - ME, 

que tem por objeto à aquisição futura de materiais básicos de construção e conservação predial para suprir as necessidades do  
Poder Judiciário do Estado do Tocantins.  
RESOLVE: 
Art. 1º. Designar o servidor Mário Sergio Loureiro Soares, matrícula 352204, como gestor da Ata de Registro de Preços nº 

45/2017 e, o servidor Edward Afonso Kneipp, matrícula 352793, como substituto, para, nos termos do “caput” do artigo 67 da Lei 
nº 8.666/93, conhecerem as obrigações mútuas previstas no instrumento de registro de preços, acompanhar e fiscalizar até a sua 
completa execução. 
Verificada a ocorrência de falta ou defeito na execução do registro de preços, o gestor notificará o fornecedor para regularização 

do apontamento, caso em que, não sendo atendido ou justificado, no prazo estabelecido, deverá informar à autoridade 
competente sobre o ocorrido, para fins de aplicação das penalidades. 
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário. 
Publique-se. Cumpra-se. 

 
Francisco Alves Cardoso Filho 

Diretor Geral 
 

 

DIVISÃO DE LICITAÇÃO, CONTRATOS E CONVÊNIOS 
Extrato de Termo Aditivo 

 

EXTRATO DE TERMO ADITIVO  
SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 174/2013 
PROCESSO: 13.0.000179465-0 
CONTRATANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins. 
CONTRATADA: Eurípedes Batista da Costa Júnior - Me 
OBJETO DO TERMO ADITIVO:  
As partes ajustam a repactuação do Contrato nº 174/2013, conforme conforme disposições da Convenção Coletiva de Trabalho 
2017/2018 – registrada no MTE: TO000007/2017, do Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Asseio, Conservação Ambiental e 
Pública do Estado do Tocantins e Sindicato das Empresas de Asseio, Conservação, Limpeza Urbana e Terceirização de Mão de Obra 
do Estado de Tocantins  SEAC/TO, nos seguintes termos: 
A partir de 1º de janeiro de 2017 o valor do posto de serviço de garçonaria, fica reajustado para R$ 3.263,64 (três mil duzentos e 
sessenta e três reais e sessenta e quatro centavos), passando o valor mensal do Contrato nº. 174/2013 para R$ 42.427,34 (quarenta e 
dois mil quatrocentos e vinte e sete reais e trinta e quatro centavos), concernente a 13 (treze) postos de serviço, conforme informações 
contantes na planilha de custo e formação de preços (evento 1543545) e Memorando DSG nº 1947/2017, (evento 1543584). 

https://sei.tjto.jus.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=10000001039267&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110000983&infra_hash=5c4e543eede4078c63e69524b3fec64017b6798d8225f7a34824e80029851fdc
https://sei.tjto.jus.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=10000001030844&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110000983&infra_hash=db52e5e0c1d76b81a6474323197165db236fcf072d99b9dd1c853085d31e26db
https://sei.tjto.jus.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=10000001033694&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110001006&infra_hash=87c6158da081e7aea489d6d0c0d93fc564c2bd0f3efde68d0efcc1e515b52102acaab7bb499b9160af577f85f490712b925cf63bfa21d3a4bc2afb38f03ebc476d071e0180fd085a37eac581ee059a13b81407c10d684d8478520324d10d9f0e
https://sei.tjto.jus.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=10000001033735&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110001006&infra_hash=3edf5c5dc808484d1872e3e9dc18417d09fa1938ee535c2368ec0a430f9f717cacaab7bb499b9160af577f85f490712b925cf63bfa21d3a4bc2afb38f03ebc476d071e0180fd085a37eac581ee059a13b81407c10d684d8478520324d10d9f0e
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A CONTRATADA fará jus ao valor de R$ 31.602,06 (trinta e um mil seiscentos e dois reais e seis centavos), referente à repactuação 
pelo período de janeiro/2017 a junho/2017. 
O pagamento da diferença entre o valor repactuado e o anteriormente praticado, relativo aos serviços prestados, será efetuado 
mediante a apresentação de fatura distinta da apresentada mensalmente. 
UNIDADE GESTORA: 060100 – Funjuris 
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 0601.02.122.1145.4204 
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.37 
FONTE DE RECURSOS: 0240 
DATA DA ASSINATURA: 27 de junho de 2017. 
 

EXTRATO DE TERMO ADITIVO  
SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 104/2016  
PROCESSO: 16.0.000003702-1 
CONTRATANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins. 
CONTRATADA: Centro de Integração Empresa-Escola – CIEE 
OBJETO DO TERMO ADITIVO: Através do presente Instrumento as partes acima qualificadas ajustam à prorrogação da vigência do 
Contrato nº 104/2016 por mais 12 (doze) meses, ou seja, pelo período de 22/07/2017 a 22/07/2018, perfazendo um total de 24 (vinte e 
quatro) meses. 
UNIDADE GESTORA: 060100 - Funjuris 
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 0601.02.122.1145.4204 
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.39 
FONTE DE RECURSOS: 0240 
DATA DA ASSINATURA: 27 de junho de 2017. 

 

Extrato da Ata de Registro de Preços 
 

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 74/2017 
AUTOS ADMINISTRATIVOS 16.0.000021279-6 
MODALIDADE - PREGÃO PRESENCIAL - SRP: Nº 9/2017 
ORGÃO GERENCIADOR: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins. 
FORNECEDOR REGISTRADO: Palmas Comércio de Divisórias Ltda - EPP  
OBJETO DA ATA: Registro de preços, visando à contratação futura de empresa especializada para o fornecimento, aplicação e 
retirada de película de controle solar visando suprir 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. 
DATA DA ASSINATURA: 26 de junho de 2017. 

 

Extrato 
EXTRATO: 
ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 1/2017  
PROCESSO 15.0.000004136-7 
COOPERADORES: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins e o Ministério Público do Estado do Tocantins. 
OBJETO: O presente acordo tem por objetivo regulamentar, em caráter provisório, a disponibilização de um servidor do MPE -TO ao 
TJ-TO, com a finalidade específica de desenvolver funcionalidades no sistema e-PROC que beneficiarão não só a MPE-TO, mas todos 
os judicantes e jurisdicionados do Estado do Tocantins. 
VIGÊNCIA: O presente Acordo de Cooperação Técnica e Operacional vigorará pelo prazo de 60 (sessenta) meses, a contar da da ta 
de sua publicação em diário oficial, podendo ser renovado por igual período. 
DATA DA ASSINATURA: 27 de junho de 2017. 
 

EXTRATO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO 
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 169/2017 
PROCESSO 17.0.000020249-5 
CREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CREDENCIADA: Neide Lira dos Reis Lustosa 
OBJETO: Constitui objeto do presente Termo de Credenciamento a prestação de serviços na especialidade de serviço  social, 
destinados a atender as demandas do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, no Núcleo Regional de Atendimento Multidisciplinar de 
Gurupi. 
VIGÊNCIA: O presente Termo de Credenciamento terá vigência de 60 (sessenta) meses, contados a partir da publicação resumida do 
extrato no Diário da Justiça. 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
UNIDADE GESTORA: 050100 – Tribunal 
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 0501.02.061.1168.1077 
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.36 / 33.90.39 
FONTE DE RECURSOS: 0100 
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e/ou 
UNIDADE GESTORA: 060100 -  Funjuris 
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 0601.02.061.1168.3082 
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.36 
FONTE DE RECURSOS: 0240 

DATA DA ASSINATURA: 27 de junho de 2017. 
 

CENTRAL DE COMPRAS 
Extrato 

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO 
PROCESSO: 17.0.000019608-8. 
PREGÃO ELETRÔNICO – SRP nº. 08/2017 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº. 62/2017 
NOTA DE EMPENHO: 2017NE00332 
CONTRATANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins. 
CONTRATADA: Aton Licitações em Materiais de Informática EIRELI  EPP. 
CNPJ: 27.300.795-0001-00. 
OBJETO: Empenho referente à aquisição de equipamentos de áudio (Caixa de Som Ativa Coluna: Tipo: Line array 350 Watts 
Entradas Balanceadas XLR; 2 Bandas de Equalização em cada canal de entrada; Saída PREOUT cmo Jack TS ¼; Saída LINEOUT 
com Jack TS ¼; Encaixe para pedestal; Alimentação: 220V Suporte para parede. Marca/Modelo: Staner/SLR 504A - Qtd. 10) para 
atender as necessidades do Poder Judiciário do Estado do Tocantins. 
VALOR TOTAL: R$ 31.850,00 (Trinta e um mil oitocentos e cinquenta reais). 
Unidade Gestora: 050100 - TRIBUNAL. 
Classificação Orçamentária: 0501.02.061.1145.2181 
Natureza de Despesa: 44.90.52  -   Subitem: 33 
Fonte de Recursos: 0100 
DATA DA EMISSÃO: 21 de junho de 2017. 
 

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO 
PROCESSO: 17.0.000019624-0. 
PREGÃO ELETRÔNICO – SRP nº. 08/2017 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº. 70/2017 
NOTA DE EMPENHO: 2017NE00337 
CONTRATANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins. 
CONTRATADA: One Comercial Ltda  ME. 
CNPJ: 14.517.117/0001 -51. 
OBJETO: Empenho referente a aquisição de equipamento/acessório de áudio, LNBF (Multiponto Banda C Frequência: 3700 a 4200 
Mhz Oscilador local: 5150/5750 Mhz Ganho: 65dB Filtro para Interferência Terrestre (WIMAX) Consumo: 120Ma Marca: Greatek 
Modelo: SPL4601AX) para atender as necessidades do Poder Judiciário do Estado do Tocantins. 
VALOR TOTAL: R$ 1.304,85 (Mil trezentos e quatro reais e oitenta e cinco centavos). 
Unidade Gestora: 050100 - TRIBUNAL. 
Classificação Orçamentária: 0501.02.061.1145.2181 
Natureza de Despesa: 33.90.30  -   Subitem: 29 
Fonte de Recursos: 0100 
DATA DA EMISSÃO: 22 de junho de 2017. 
 

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO 
PROCESSO: 16.0.000025504-0. 
PREGÃO PRESENCIAL – SRP nº. 37/2016 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº. 129/2016 
NOTA DE EMPENHO: 2017NE00334 
CONTRATANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins. 
CONTRATADA: Comercial JJ Torre Ltda - ME. 
CNPJ: 03.329.101/0001-07. 
OBJETO: Empenho referente a contratação de empresa especializada para a aquisição de Placas com aplicação de tinta 
fotoluminescente com pictograma e setas a definir. Dizeres dos pictogramas: Saída; descida, escada, saída de emergência, extintor de 
água, extintor pó químico, extintor dióxido de carbono, acesso restrito, ou ainda, conforme solicitação da administração do Tribunal de 
Justiça. Cor / Tamanho / Material de acordo com ARP 129/2016, para atender as necessidades do Poder Judiciário do Estado do 
Tocantins. 
VALOR TOTAL: R$ 4.181,25 (Quatro mil cento e oitenta e um reais e vinte e cinco centavos). 
Unidade Gestora: 050100 - TRIBUNAL. 
Classificação Orçamentária: 0501.02.122.1145.2205 
Natureza de Despesa: 33.90.30  -   Subitem: 44 
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Fonte de Recursos: 0100 
DATA DA EMISSÃO: 21 de junho de 2017. 

 
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO 
PROCESSO: 17.0.000019619-3. 
PREGÃO ELETRÔNICO – SRP nº. 08/2017 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº. 68/2017 
NOTA DE EMPENHO: 2017NE00333 
CONTRATANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins. 
CONTRATADA: Vicon Comércio e Distribuição Ltda  ME. 
CNPJ: 17.181.375/0001-06. 
OBJETO: Empenho referente a aquisição Bateria para câmera de vídeo (Marca Energia, modelo  BPL150, capacidade 150 Wh, 
tensão 14,8v, encaixe VMount (Sony), células de Liíon LG Conector PT lateral, quantidade 03 unidades) para atender as necessidades 
do Poder Judiciário do Estado do Tocantins. 
VALOR TOTAL: R$ 7.049,70 (Sete mil quarenta e nove reais e setenta centavos). 
Unidade Gestora: 050100 - TRIBUNAL. 
Classificação Orçamentária: 0501.02.061.1145.2181 
Natureza de Despesa: 33.90.30  -   Subitem: 29 
Fonte de Recursos: 0100 
DATA DA EMISSÃO: 21 de junho de 2017. 
 
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO 
PROCESSO: 17.0.000019614-2. 
PREGÃO ELETRÔNICO – SRP nº. 08/2017 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº. 65/2017 
NOTA DE EMPENHO: 2017NE00335 
CONTRATANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins. 
CONTRATADA: João Paulo de Aquino Rocha  ME. 
CNPJ: 23.028.759/0001-88. 
OBJETO: Empenho destinado a aquisição de Apresentador Multimídia (Controle de apresentação de slides; Ponteiro a laser vermelho 
(classe 2); Alcance até 15 metros (2,4 Ghz). Indicador do nível de energia das pilhas; Receptor sem fio plug and play. Marca:  Quanta, 
quantidade 10 unidades)  para atender as necessidades do Poder Judiciário do Estado do Tocantins. 
VALOR TOTAL: R$ 1.140,00 (Mil cento e quarenta reais). 
Unidade Gestora: 050100 - TRIBUNAL. 
Classificação Orçamentária: 0501.02.061.1145.2181 
Natureza de Despesa: 33.90.30  -   Subitem: 29 
Fonte de Recursos: 0100 
DATA DA EMISSÃO: 21 de junho de 2017. 

 
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO 
PROCESSO: 17.0.000019610-0. 
PREGÃO ELETRÔNICO – SRP nº. 08/2017 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº. 63/2017 
NOTA DE EMPENHO: 2017NE00341. 
CONTRATANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins. 
CONTRATADA: CH Tecnologia e Produtos em Tecnologia da Informação Ltda  ME. 
CNPJ: 08.113.079/0001-79. 
OBJETO: Empenho refrente a aquisição de equipamento de vídeo (Projetor: Marca Epson Modelo Powerlite W29 + Adaptador 
Wireless código (V12H418P12) incluso no equipamento Projetor Multimídia, Marca Epson, Modelo PowerLite W29, projetor com 
Luminosidade de 3.000 Ansi Lumens, Widescreen, com foco Manual / Óptico, com contraste de 10.000:1, com auto falantes embutidos 
de 2W, com sistema de cor NTSC/PAL/SECAM, com conexões 1 HDMI, 1 VGA, 1 SVídeo, 1 Vídeo Composto, 1 USB Tipo A, 1 USB 
Tipo B e um Áudio RCA, HDMI Wireless adaptador incluso no equipamento, controle remoto, pilhas para o controle remoto. Marca:  
Epson Powerlite w29 + adptador wireless - Qtd. 06) para atender as necessidades da Escola Superior da Magistratura Tocantinense  
ESMAT, do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins. 
VALOR TOTAL: R$ 21.156,00 (Vinte e um mil cento e cinquenta e seis reais). 
Unidade Gestora: 050100 - TRIBUNAL. 
Classificação Orçamentária: 0501.02.061.1145.2181 
Natureza de Despesa: 44.90.52  -   Subitem: 35 
Fonte de Recursos: 0100 
DATA DA EMISSÃO: 22 de junho de 2017. 
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   PODER JUDICIÁRIO 

  TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
PRESIDENTE  
Des. EURÍPEDES DO CARMO LAMOUNIER 

JUIZ (A) AUXILIAR DA PRESIDÊCIA 
Dr. ADRIANO GOMES DE MELO OLIVEIRA 
Dr. ESMAR CUSTÓDIO VÊNCIO FILHO 
 

 

CHEFE DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA 
DANILO GUIMARÃES DE SOUZA IZIDORO 
 
VICE-PRESIDENTE 

Des. JOSÉ DE MOURA FILHO  

CORREGEDOR-GERAL DA JUSTIÇA 
Des. HELVÉCIO B. MAIA NETO 

JUIZ (A) AUXILIAR DA CORREGEDORIA 
Dr. OCÉLIO NOBRE DA SILVA 
Drª. ROSA MARIA RODRIGUES GAZIRE ROSSI 
 

TRIBUNAL PLENO 
Des. EURÍPEDES DO CARMO LAMOUNIER (Presidente) 

Des. AMADO CILTON ROSA 
Des. JOSÉ DE MOURA FILHO 
Des. LUIZ APARECIDO GADOTTI 
Des. MARCO ANTHONY STEVESON VILLAS BOAS 
Desª.  JACQUELINE ADORNO DE LA CRUZ BARBOSA  
Desª. ÂNGELA MARIA RIBEIRO PRUDENTE  

Des. RONALDO EURÍPEDES  
Des. HELVÉCIO B. MAIA NETO 
Desª. MAYSA VENDRAMINI ROSAL 
Desª. ETELVINA MARIA SAMPAIO FELIPE  

Des. JOÃO RIGO GUIMARÃES  
Juíza CÉLIA REGINA REGIS  

 
 

JUIZA  CONVOCADA 
Juíza CÉLIA REGINA REGIS (Des. AMADO CILTON) 

 
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 
Des. AMADO CILTON/ Juíza CÉLIA  R. REGIS (Relatora) 

Des. LUIZ APARECIDO GADOTTI (Vogal) 
Desª. JACQUELINE ADORNO (Vogal) 
 

2ª TURMA JULGADORA 
Des. LUIZ APARECIDO GADOTTI (Relator) 

Desª.  JACQUELINE ADORNO (Vogal) 
Desª MAYSA VENDRAMINI ROSAL (Vogal) 
 

3ª TURMA JULGADORA 
Desª.  JACQUELINE ADORNO (Relatora) 

Desª MAYSA VENDRAMINI ROSAL (Vogal) 
Desª. ETELVINA MARIA SAMPAIO FELIPE (Vogal) 
 

4ª TURMA JULGADORA 
Desª MAYSA VENDRAMINI ROSAL (Relatora) 
Desª. ETELVINA MARIA SAMPAIO FELIPE (Vogal) 

Des. AMADO CILTON / Juíza CÉLIA  R. REGIS (Vogal) 
 

5ª TURMA JULGADORA 
Desª. ETELVINA MARIA SAMPAIO FELIPE  (Relatora) 
Des. AMADO CILTON / Juíza CÉLIA  R. REGIS (Vogal) 

Des. LUIZ APARECIDO GADOTTI (Vogal) 
 

2ª CÂMARA CÍVEL 
Des. JOÃO RIGO GUIMARÃES (Presidente) 
ORFILA LEITE FERNANDES, (Secretária) 
Sessões: quartas-feiras, às 14h00. 
 

1ª TURMA JULGADORA 

Des. MOURA FILHO (Relator) 
Des. MARCO VILLAS BOAS (Vogal) 
Desª. ÂNGELA MARIA R .PRUDENTE(Vogal) 
 

2ª TURMA JULGADORA 

Des. MARCO VILLAS BOAS (Relator) 
Desª. ÂNGELA MARIA R .PRUDENTE (Vogal) 
Des. RONALDO EURÍPEDES (Vogal) 
 

3ª TURMA JULGADORA 

Desª. ÂNGELA MARIA R .PRUDENTE (Relatora) 
Des. RONALDO EURÍPEDES (Vogal) 
Des. JOÃO RIGO GUIMARÃES (Vogal) 
 

4ª TURMA JULGADORA 
Des. RONALDO EURÍPEDES (Relator) 

Des. JOÃO RIGO GUIMARÃES (Vogal) 
Des. MOURA FILHO (Vogal) 
 

5ª TURMA JULGADORA 
Des. JOÃO RIGO GUIMARÃES (Relator) 

Des. MOURA FILHO (Vogal) 
Des. MARCO VILLAS BOAS (Vogal) 
 

1ª CÂMARA CRIMINAL 
Des. RONALDO EURÍPEDES (Presidente) 
WANDELBERTE RODRIGUES OLIVEIRA (Secretário) 

Sessões: Terças-feiras (14h00) 
 

1ª TURMA JULGADORA 

Des. MOURA FILHO (Relator) 
Des. MARCO VILLAS BOAS (Revisor) 
Desª. ÂNGELA MARIA R .PRUDENTE(Vogal) 
 

2ª TURMA JULGADORA 

Des. MARCO VILLAS BOAS (Relator) 
Desª. ÂNGELA MARIA R .PRUDENTE (Revisora) 
Des. RONALDO EURÍPEDES (Vogal) 
 

3ª TURMA JULGADORA 
Desª. ÂNGELA MARIA R .PRUDENTE (Relatora) 

Des. RONALDO EURÍPEDES (Revisor) 
Des. JOÃO RIGO GUIMARÃES (Vogal) 
 

4ª TURMA JULGADORA 
Des. RONALDO EURÍPEDES (Relator) 

Des. JOÃO RIGO GUIMARÃES (Revisor) 
Des. MOURA FILHO (Vogal) 
 

5ª TURMA JULGADORA 
Des. JOÃO RIGO GUIMARÃES (Relator) 
Des. MOURA FILHO (Revisor) 

Des. MARCO VILLAS BOAS (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 
Des. AMADO CILTON/ Juíza CÉLIA  R. REGIS (Relatora) 

Des. LUIZ APARECIDO GADOTTI (Revisor) 
Desª.  JACQUELINE ADORNO (Vogal) 
 

2ª TURMA JULGADORA 
Des. LUIZ APARECIDO GADOTTI (Relator) 
Desª.  JACQUELINE ADORNO (Revisora) 

Desª MAYSA VENDRAMINI ROSAL (Vogal) 
 

3ª TURMA JULGADORA 
Desª.  JACQUELINE ADORNO (Relatora) 
Desª MAYSA VENDRAMINI ROSAL (Revisora) 

Desª. ETELVINA MARIA SAMPAIO FELIPE (Vogal) 
 

4ª TURMA JULGADORA 
Desª MAYSA VENDRAMINI ROSAL (Relatora) 
Desª. ETELVINA MARIA SAMPAIO FELIPE (Revisora) 
Des. AMADO CILTON / Juíza CÉLIA  R. REGIS (Vogal) 
 

5ª TURMA JULGADORA 

Desª. ETELVINA MARIA SAMPAIO FELIPE  (Relatora) 
Des. AMADO CILTON /Juíza CÉLIA  R. REGIS (Revisora) 
Des. LUIZ APARECIDO GADOTTI (Vogal) 
 

CONSELHO DA MAGISTRATURA 
Des. EURÍPEDES DO CARMO LAMOUNIER 
Des. MOURA FILHO 
Des. HELVÉCIO B. MAIA NETO 

Des. JOÃO RIGO GUIMARÃES 
Desª. MAYSA VENDRAMINI ROSAL  

 

 

Secretária: RITA DE CÁCIA ABREU DE AGUIAR  

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

COMISSÃO DE DISTRIBUIÇÃO, COORDENAÇÃO E 

SISTEMATIZAÇÃO 

Des. EURÍPEDES DO CARMO LAMOUNIER 

Des. MOURA FILHO 
Des. HELVÉCIO B. MAIA NETO 
Des. JOÃO RIGO GUIMARÃES (Suplente) 

 

Sessão de distribuição: Diariamente às 16h00 em sessões 
públicas. 
 

COMISSÃO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 

Desª. MAYSA VENDRAMINI ROSAL 
Des. RONALDO EURÍPEDES 
Desª. ÂNGELA MARIA RIBEIRO PRUDENTE  

Des. JOÃO RIGO GUIMARÃES (Suplente) 
 

COMISSÃO DE JURISPRUDÊNCIA E DOCUMENTAÇÃO 
Desª.  JACQUELINE ADORNO 
Desª. ÂNGELA MARIA RIBEIRO PRUDENTE  

Desª. MAYSA VENDRAMINI ROSAL 
Des. JOÃO RIGO GUIMARÃES (Suplente) 
 

COMISSÃO DE REGIMENTO E ORGANIZAÇÃO 
JUDICIÁRIA 

Des. MARCO VILLAS BOAS  
Desª.  JACQUELINE ADORNO  

Des. RONALDO EURÍPEDES 
Desª. MAYSA VENDRAMINI ROSAL (Suplente)  
 

COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E 
PLANEJAMENTO 

Des. EURÍPEDES DO CARMO LAMOUNIER 
Des. MOURA FILHO 
Des. HELVÉCIO B. MAIA NETO 
Des. JOÃO RIGO GUIMARÃES (Suplente) 
 

OUVIDORIA  

Desª. ÂNGELA MARIA RIBEIRO PRUDENTE  

 
ESMAT 

DIRETOR GERAL DA ESMAT  
DESEMBARGADOR MARCO VILLAS BOAS  
1ª DIRET ORA ADJUNTA: Desª. ETELVINA MARIA 
SAMPAIO FELIPE 

2º DIRET OR A DJUNT O: Juiz JOSÉ RIBAMAR M. Jr  
3º DIRET OR ADJUNT O: Juiz WELLINGTON 
MAGALHÃES 
DIRETORA EXECUTIVA 

ANA BEATRIZ DE O. PRETTO  
 

DIRETORIAS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
 

DIRETOR GERAL  
FRANCISCO ALVES CARDOSO FILHO 

DIRETOR ADMINISTRATIVO  
CARLOS HENRIQUE DRUMOND SOARES MARTINS 
DIRETORA  FINANCEIRO 

MARISTELA ALVES REZENDE 
DIRETORA DO CENTRO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 
VANUSA BASTOS  
DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 

MARCO AURÉLIO GIRALDE 
DIRETOR JUDICIÁRIO 
FRANCISCO DE ASSIS SOBRINHO  

DIRETORA DE GESTÃO DE PESSOAS  
JULIANA ALENCAR WOLNEY CAVALCANTE AIRES 
DIRETOR DE INFRA-ESTRUTURA E OBRAS  
JOÃO CARLOS SARRI JUNIOR 

CONTROLADOR INTERNO  
SIDNEY ARAUJO SOUSA  

 

Divisão Diário da Justiça 
 

JOANA P. AMARAL NETA 

Chefe de Serviço 
 

KALESSANDRE GOMES PAROTIVO 

Chefe de Serviço 
 

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/Fax: (63)3218.4443  

www.tjto.jus.br 

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