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SEÇÃO JUDICIAL 

2ª CÂMARA CÍVEL 
SECRETÁRIO: CARLOS GALVÃO CASTRO NETO 

Intimações de acórdãos 
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO - AP 0013396-90.2018.827.0000.  
ORIGEM: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS. 
REFERENTE: ACÓRDÃO ANEXADO AO EVENTO 10 - AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO DE COISA 
C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO Nº 5035783-82.2012.827.2729, 3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE PALMAS-TO 
EMBARGANTE(S): JOSÉ INÁCIO DE BASTOS. 
ADVOGADO(A): GISELE DE PAULA PROENÇA - OAB/TO2664B, JÚLIO CÉSAR PONTES - OAB/TO5440 E VALDONEZ 
SOBREIRA DE LIMA OAB/TO3987. 
1º EMBARGADO(S): BANCO ITAUCARD S/A. 
ADVOGADO(A): CELSO MARCON OAB/ES10990 
2º EMBARGADO(S): LUCAS GOMES FERRAZ 
ADVOGADO: RÔMULO ALAN RUIZ OAB/TO3438 
3º EMBARGADO(S): SOBRAL COMERCIO DE VEICULOS LTDA/LIDER EMPRESA DE SEGUROS LTDA. RELATOR: Juiz 
MÁRCIO BARCELOS COSTA (em substituição ao Exmo. Sr. DESEMBARGADOR MARCO VILLAS BOAS). 
EMENTA: 1. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL. PRESENÇA. 
SANEAMENTO. POSSIBILIDADE. Constatando-se que, no momento da manifestação de pensamento, foi utilizada expressão 
equivocada e diversa da que deveria ter sido usada para exprimir fielmente a ideia que se tinha em mente pela fundamentação 
exposta, tal situação configura erro material e não contradição, impondo-se a correção da parte dispositiva do voto condutor do 
acórdão, a fim de afastar a expressão “dou-lhe” provimento e substituí-la pela expressão “nego-lhe” provimento. 2. AUSÊNCIA 
DE CITAÇÃO EXPRESSA DE DISPOSITIVO DE LEI. CONTEÚDO JURÍDICO DA NORMA APRECIADO NO JULGADO. 
OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. 2.1. A referência expressa a um dispositivo legal específico no julgado recorrido não é requisito para 
interposição de recurso especial, bastando o enfretamento da questão jurídica colocada em discussão. 2.2. Verificando-se que 
embora o artigo 308 do Código Civil não tenha sido expressamente citado no voto condutor do acórdão, o seu conteúdo jurídico 
foi devidamente examinado e considerado no julgado, não há de se falar em omissão. 
ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Embargos de Declaração na Apelação nº 0013396-
90.2018.827.0000, figurando como Embargante José Inácio Bastos e como Embargados Lucas Gomes Ferraz e Banco Itaúcard 
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 dos presentes embargos e deu-lhes parcial provimento apenas para sanar o 
erro material no dispositivo do voto condutor do acórdão exarado no Evento 7, a fim de afastar a expressão “dou-lhe” provimento 
e substituí-la pela expressão “nego-lhe” provimento, nos termos do voto do Relator, lido na assentada de julgamento e que deste 
passa a fazer parte. Votaram com o Relator o Exmo. Sr. Desembargador RONALDO EURÍPEDES e o Exmo. Sr. Juiz GILSON 
COELHO VALADARES. Representou a Procuradoria Geral de Justiça o Exmo. Sr. JOSÉ MARIA DA SILVA JÚNIOR. Palmas-
TO, 26 de setembro de 2018. Juiz MÁRCIO BARCELOS Relator em substituição. 
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0008553-19.2017.827.0000  
ORIGEM: COMARCA DE ARAGUAÍNA 
REFERENTE: AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL Nº 5000473-84.2012.827.2706 – 3ª VARA CÍVEL DA 
COMARCA DE ARAGUAÍNA 
APELANTE: KIRTON BANK S/A (ANTIGO HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO) 
ADVOGADO: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA – OAB/TO 4867A e CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS – 
OAB/TO 5630A 
APELADO: M. N. M. DOS S. 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO  
RELATOR: Desembargador MOURA FILHO 
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INTIMAÇÃO OCORRIDA. ABANDONO 
DA CAUSA. ART. 485, III DO CPC. EXTINÇÃO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. - A configuração do abandono 
da causa pelo autor pressupõe a existência de elemento subjetivo, isto é, a demonstração de que o autor deliberadamente quis 
abandonar o processo, provocando sua extinção. - Em se tratando de extinção do feito por abandono da causa pelo autor, é 
condição sine qua non a prévia intimação pessoal da parte autora para manifestar no prazo de 5 dias, conforme preceitua o art. 
485, III, § 1º, do novo Código de Processo Civil. - Portanto, correta a sentença monocrática recorrida. Precedentes do STJ. - 
Apelo a que se nega provimento. 
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, conheceu do recurso por 
presentes os requisitos de sua admissibilidade, mas NEGOU-LHE PROVIMENTO nos termos do voto do Relator Desembargador 
JOSÉ DE MOURA FILHO. Votaram acompanhando o voto do Relator os Juízes MARCIO BARCELOS COSTA e GILSON 
COELHO VALADARES. Compareceu representando a Procuradoria Geral de Justiça JOSÉ MARIA DA SILVA JÚNIOR. Palmas-
TO, 26 de setembro de 2018. Desembargador MOURA FILHO – Relator. 
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APELAÇÃO CÍVEL Nº 0009431-41.2017.827.0000  
ORIGEM: COMARCA DE PEDRO AFONSO-TO 
REFERENTE: EXECUÇÃO FISCAL Nº 5000067-21.2008.827.2733 - 1ª VARA CÍVEL DE PEDRO AFONSO 
APELANTE: ESTADO DO TOCANTINS 
PROC. ESTADO: NIVAIR VIEIRA BORGES 
APELADO: IVO FELIPE KOCH – ME 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO  
PROC. DE JUSTIÇA: DIEGO NARDO (Promotor de Justiça em substituição) 
RELATOR: Desembargador MOURA FILHO 
EMENTA: APELAÇÃO. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. AJUIZAMENTO CONTRA PARTE LEGÍTIMA. FALECIMENTO NO 
DECURSO DA DEMANDA. DEMORA NA CITAÇÃO POR CULPA EXCLUSIVA DO PODER JUDICIÁRIO. ALTERAÇÃO DO 
POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO PARA DIRECIONÁ-LA CONTRA O ESPÓLIO. POSSIBILIDADE. HIPÓTESE QUE 
CONFIGURA SUCESSÃO PROCESSUAL. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. Verifica-se, que o mandado judicial 
só foi expedido em 04/06/2012, exclusivamente em razão da demora nos trâmites judiciais, sendo certo que o documento de fls. 
14 (evento 1 OUT6 processo de origem) comprova que o óbito do devedor se deu em 26/10/2008, e, portanto, posteriormente ao 
ajuizamento da execução, a Fazenda Pública foi diligente, e propôs a ação em prazo regular, não podendo ser penalizada pela 
demora na prestação do serviço jurisdicional. Nesses casos, a aplicação da Súmula 392 do Superior Tribunal de Justiça deve ser 
mitigada, admitindo-se a substituição processual do executado que falece no decurso do processo. Isso porque o título executivo 
objeto da demanda foi regularmente constituído, sendo certo que o de cujus era o sujeito passivo legítimo quando da propositura 
da ação fiscal. Recurso de apelo ao qual se dá provimento para anular a sentença, determinando o retorno dos autos ao Juízo de 
origem, para o regular prosseguimento da execução fiscal. 
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, conheceu do presente 
recurso, e DEU PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator Desembargador JOSÉ DE MOURA FILHO. Votaram 
acompanhando o voto do Relator os Juízes MARCIO BARCELOS COSTA e GILSON COELHO VALADARES. A Douta 
Procuradoria-Geral de Justiça esteve representada JOSÉ MARIA DA SILVA JÚNIOR. Palmas-TO, 26 de setembro de 2018. 
Desembargador MOURA FILHO – Relator. 
 
APELAÇÃO Nº 0019543-69.2017.827.0000  
ORIGEM: COMARCA DE PALMAS 
REFERENTE: BUSCA E APREENSÃO Nº 5006166-14.2011.827.2729 – 2ª VARA CÍVEL 
APELANTE: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 
ADVOGADA: CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES – OAB/TO 4258A 
APELADO: DINO LOURENÇO MAZZAROTTO 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
RELATOR: Juiz GILSON COELHO VALADARES – em substituição 
EMENTA: APELAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO. PROCESSO EXTINTO POR ABANDONO. IMPERTINÊNCIA DA EXTINÇÃO, 
DIANTE DAS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. VEÍCULO APREENDIDO. DETERMINAÇÃO DE NOMEAÇÃO DE 
CURADOR ESPECIAL AO DEVEDOR NÃO ATENDIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Consoante disposto no art. 
485, III, § 1º, do CPC, o juiz não resolverá o mérito quando por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor 
abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias, devendo, para tanto, ser intimado pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 
(cinco) dias. 2. In casu, o aviso de recebimento visando à intimação pessoal do autor foi devolvido sem cumprimento. 3. Além 
disso, no despacho juntado ao evento 65, além de não constar exigência de que o autor providenciasse a publicação do edital de 
citação em jornal local – parágrafo único do art. 257 -, o Magistrado determinou que, deixando o devedor de apresentar resposta, 
a revelia seria decretada bem como lhe seria nomeado curador especial, de modo que não havia qualquer providência a ser 
adotada por parte do autor. 4. Por fim, deve ser ressaltado que o veículo foi apreendido, conforme se depreende da certidão do 
Oficial de Justiça juntado ao evento 5 dos autos originários. 5. Recurso conhecido e provido para desconstituir a sentença e 
determinar o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento. 
ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima indicadas, sob a Presidência do Excelentíssimo 
Senhor Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES, acordaram os componentes da 3ª Turma da 2ª Câmara Cível deste Egrégio 
Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, por unanimidade de votos, em DAR PROVIMENTO ao recurso para desconstituir a 
sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento, nos termos do voto do Relator. Votaram 
acompanhando o Relator os Desembargadores RONALDO EURÍPEDES DE SOUZA e JOÃO RIGO GUIMARÃES. 
Representando o Ministério Público nesta Instância compareceu o Procurador de Justiça JOSÉ MARIA DA SILVA JÚNIOR. 
Palmas/TO, 26 de setembro de 2018. Juiz GILSON COELHO VALADARES – Relator em substituição. 
 
APELAÇÃO Nº 0020766-91.2016.827.0000 - JULGAMENTO REENCETADO  
ORIGEM: COMARCA DE AURORA DO TOCANTINS – TO 
REFERENTE: EXECUÇÃO FISCAL Nº 5000050-51.2008.827.2711 
APELANTE: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 
PROC. EST.: ANA KEILA MARTINS BARBIERO 
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APELADO: JOÃO ALMEIDA MARTINS 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
RELATOR: DESEMBARGADOR JOÃO RIGO GUIMARÃES 
EMENTA: APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. ABANDONO DA CAUSA PELO AUTOR. ART. 485, § 1º DO NCPC. 
NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA CONSIDERADA PESSOAL. AUSÊNCIA DE 
VIOLAÇÃO DO ARTIGO 489 DO NCPC. RECURSO IMPROVIDO. 1. A decretação do abandono de causa pelo autor deve ser 
precedida de intimação pessoal da parte para manifestação em 5 (cinco) dias, conforme determinação do art. 485, § 1º do 
NCPC. A intimação eletrônica possui caráter pessoal nos termos do art. 5º, §6º, da Lei nº 11.419/2006. 2. Não verifico ausência 
de fundamentação no decisum e tampouco a violação do artigo 489 do NCPC. Sentença concisa, mas fundamentada. 
ACÓRDÃO: Vistos e discutidos os presentes autos de Apelação nº 0020766- 91.2016.827.0000 na sessão realizada em 
26/09/2018, sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES, a 2ª Câmara Cível do 
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, por maioria de votos, NEGOU 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 Ronaldo Eurípedes. O Juiz Gilson Coelho Valadares DEU PROVIMENTO ao recurso. O Juiz Marcio Barcelos Costa votou 
acompanhando o voto do Juiz Gilson Coelho Valadares. Representou a Procuradoria Geral de Justiça o Dr. José Maria da Silva 
Júnior. Palmas/TO, data certificada pela assinatura eletrônica. Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES Relator. 
 

1º GRAU DE JURISDIÇÃO 
ALVORADA 

1ª escrivania criminal 

Editais de citações com prazo de 15 dias 
Ação Penal de Competência do Júri Nº: 0001602-17.2018.827.2702 
Autor: MINISTÉRIO PÚBLICO 
Acusado: ELIVELTON FERREIRA RISSE 
FINALIDADE: CITA o(s) acusado(s) ELIVELTON FERREIRA RISSE, brasileiro, natural de Alvorada/TO, nascido aos 30/11/1995, 
filho de Jorge Risse e Maria Edina Ferreira de Menezes, portador do CPF nº 063.821.361-40, residente em local incerto e não 
sabido, para, no prazo de 10 (dez) dias, oferecer Defesa Preliminar, através de advogado, sobre a acusação que lhe é feita no 
processo supra referido, podendo "arguir preliminares e alegar tudo que interesse à sua defesa, oferecer documentos e 
justificativas, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo sua intimação, quando 
necessário" - art. 396-A, § 2º do CPP. Por ocasião da audiência de instrução, as testemunhas deverão ser apresentadas pelo 
acusado, independentemente e intimação. Se houver necessidade, o(a) acusado(a) deverá requerer, previamente, a intimação 
das testemunhas. Alvorada/TO, 27 de setembro de 2018. FABIANO GONÇALVES MARQUES. Juiz de Direito. 
 
Ação Penal - Procedimento Ordinário Nº: 0001137-76.2016.827.2702 
Autor: MINISTÉRIO PÚBLICO 
Acusado: LUIZ DE TAL e OUTRO 
FINALIDADE: CITA o(s) acusado(s) LUIZ DE TAL, pele morena, cabelos crespos, aproximadamente 1,75m, por volta de 35 anos, 
companheiro de uma Sra. conhecida como "Deda", residente em local incerto e não sabido, para, no prazo de 10 (dez) dias, 
oferecer Defesa Preliminar, através de advogado, sobre a acusação que lhe é feita nos autos supra referidos, podendo "argüir 
preliminares e alegar tudo que interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificativas, especificar as provas pretendidas e 
arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário" - art. 396-A, § 2º do CPP. Por ocasião da 
audiência de instrução, as testemunhas deverão ser apresentadas pelo acusado, independentemente de intimação. Se houver 
necessidade, o(a)acusado(a) deverá requerer, previamente, a intimação das testemunhas. Alvorada/TO, 27 de setembro de 
2018. FABIANO GONÇALVES MARQUES Juiz de Direito. 
 

ARAGUAINA 
1ª vara cível 

Intimações às partes 
 
Autos n. 0008214-95.2014.827.2706 – AÇÃO DE USUCAPIÃO  
Requerente: MARIA NEVES GOMES SILVA e RAIMUNDO SOARES CORREIA 
Requeridos: TÂNIA MARIA DE MEDEIROS SILVA e PAULO CÂNDIDO DA SILVA 
INTIMAÇÃO: FICAM OS REVÉIS TÂNIA MARIA DE MEDEIROS SILVA – CPF 043.157.901-68 e PAULO CÂNDIDO DA SILVA 
INTIMADOS DO INTEIRO TEOR DA DECISÃO DO EVENTO 117 E CERTIDÃO DO EVENTO 127, A FIM DE ADOTAR AS 
PROVIDÊNCIAS CABÍVEIS, NOS TERMOS DO ART. 346 DO CPC. 
DECISÃO DO EVENTO 117: Estou diante de ação de usucapião movida por Raimundo Soares Correia e Maria Neves Gomes 
Silva em desfavor de Paulo Cândido da Silva e Tânia Maria de Medeiros, todos qualificados. Os requeridos foram citados e não 
apresentaram contestação, todavia, não há se falar nos efeitos materiais da revelia, haja vista a inverossimilhança das alegações 
de fato, na forma exposto pelo MP no evento 115, de modo que se faz necessária a produção de mais provas. Assim, na forma 
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do art. 357 do CPC/15, passo ao saneamento. 1 Não há questões processuais pendentes a serem resolvidas. 2 O único fato a 
ser provado é a posse e seu tempo, sendo as demais questões, de direito. 4 A posse, ônus probatório do autor, deverá ser 
provado através do depoimento pessoal do autor e das testemunhas arroladas; eventuais documentos poderão ser juntados, 
observando-se quanto a isso o disposto nas normas do art. 434 e 435 do CPC/15. As partes poderão, de comum acordo, solicitar 
a homologação da fixação de questões de fato e direito indicadas por elas, caso em que haverá homologação do juízo em 
substituição às acima fixadas. 5 Aguarde-se o prazo de 05(cinco) dias em cartório - artigo 357, §1º, CPC/2015. Após, estável 
esta decisão, DESIGNE-SE audiência de instrução conforme pauta, dando ciência às partes. 6 INTIMEM-SE as partes para 
apresentarem o rol de testemunhas, dentro do prazo de 15(quinze) dias, contendo, o nome da testemunha, a profissão, o estado 
civil, a idade, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas, o número de registro de identidade e o endereço completo 
da residência e do local de trabalho, sob pena de configurar desinteresse na produção da prova, preclusão e demais 
consequências legais. 7 ADVIRTA-SE que cabe ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do dia, 
da hora e do local da audiência designada, dispensando-se a intimação do juízo, na forma como preconiza a norma do art. 455 
do CPC/15. 8 Sendo arroladas testemunhas pelo Ministério Público e/ou Defensoria Pública, INTIME-AS na forma do art. 455, 
§4º, inciso IV, do CPC/15. 9 DECLARO saneado o processo. Intimem-se. Cumpra-se. Araguaína/TO, data e hora do evento no 
sistema e-Proc. 
CERTIDÃO DO EVENTO 127: Certifico que designo o dia 03/12/2018, às 17h00min , para realização da audiência de instrução. 
O referido é verdade e dou fé. Araguaína/TO, 26/09/2018. DAYANE BATISTA BORGES DE SOUSA Servidor do Judiciário. 
 
Autos n. 0005759-26.2015.827.2706 – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS 
Requerente: JOÃO PAULO COSTA BRAGA 
Requeridos: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A e ALUISIO PEREIRA BRINGEL – ME (AUTO FORTE 
INTERMEDIAÇÕES VEÍCULOS) 
INTIMAÇÃO: FICA O REVEL ALUISIO PEREIRA BRINGEL – ME (AUTO FORTE INTERMEDIAÇÕES DE VEÍCULOS) – CNPJ 
05.156.486/0001-75 INTIMADO DO INTEIRO TEOR DO DESPACHO DO EVENTO 103 E CERTIDÃO DO EVENTO 116, A FIM 
DE ADOTAR AS PROVIDÊNCIAS CABÍVEIS, NOS TERMOS DO ART. 346 DO CPC. 
DESPACHO DO EVENTO 103: Intime-se a parte autora, no prazo de 15 (quinze) dias, para manifestar-se sobre as contestações 
apresentadas (eventos 28 e 96), consoante dispõe o art. 350 do Código de Processo Civil. Determino à escrivania que inclua o 
presente feito em pauta para audiência de conciliação e instrução e julgamento, nos termos do art. 358 e 359 do CPC. Fixo o 
prazo de 10 (dez) dias para as partes arrolarem as testemunhas que pretendem ouvir, a teor do disposto no artigo 450, do CPC. 
As testemunhas arroladas deverão comparecer independentemente de intimação, salvo os casos previstos em lei (art. 455, §4º 
do CPC). Intime-se. Cumpra-se. Araguaína-TO, data certificada no sistema. MÁRCIO SOARES DA CUNHA Juiz de Direito em 
Auxilio ao NACOM. 
CERTIDÃO DO EVENTO 116: “Certifico que designo o dia 28/11/2018, às 17h00min, para realização da audiência de instrução. 
O referido é verdade e dou fé. Araguaína/TO, 27/09/2018. DAYANE BATISTA BORGES DE SOUSA Servidor do Judiciário” 
 
Autos n. 0002202-31.2015.827.2706 – AÇÃO DE USUCAPIÃO 
Requerentes: GEUFRAN SANTOS JUNIOR e GLAUCYANE PRISCILIA REZENDE DOS REIS 
Requeridos: ADERLEY PREVIATO DA TRINDADE e JERO PIMENTEL A TRINDADE 
INTIMAÇÃO: FICA O INTERESSADO Rodrigo Alves Lopes, citado por hora certa, INTIMADO DO INTEIRO TEOR DO 
DESPACHO DO EVENTO 102 E CERTIDÃO DO EVENTO 117, A FIM DE ADOTAR AS PROVIDÊNCIAS CABÍVEIS, NOS 
TERMOS DO ART. 346 DO CPC. 
DESPACHO DO EVENTO 102: “Intime-se a parte autora, no prazo de 15 (quinze) dias, para manifestar-se sobre as 
contestações apresentadas (evento 48 e 91), consoante dispõe o art. 350 do Código de Processo Civil. Determino à escrivania 
que inclua o presente feito em pauta para audiência de conciliação e instrução e julgamento, nos termos do art. 358 e 359 do 
CPC. Fixo o prazo de 10 (dez) dias para as partes arrolarem as testemunhas que pretendem ouvir, a teor do disposto no artigo 
450, do CPC. As testemunhas arroladas deverão comparecer independentemente de intimação, salvo os casos previstos em lei 
(art. 455, §4º do CPC). Intime-se. Cumpra-se. Araguaína-TO, data certificada no sistema. MÁRCIO SOARES DA CUNHA Juiz de 
Direito em Auxilio ao NACOM”. 
CERTIDÃO DO EVENTO 117: “Certifico que designo o dia 03/12/2018, às 15h00min, para realização da audiência de instrução. 
O referido é verdade e dou fé. Araguaína/TO, 26/09/2018. DAYANE BATISTA BORGES DE SOUSA Servidor do Judiciário.” 
 

2ª vara da família e sucessões 

Editais de publicações de sentenças de interdição 
 
EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO 
A Doutora RENATA TERESA DA SILVA MACOR, Juíza de Direito da 2ª Vara de Família e Sucessões desta cidade e Comarca 
de Araguaína, Estado do Tocantins, na forma da lei, etc.. FAZ SABER a quem o presente Edital virem, ou dele conhecimento 
tiverem, que por este Juízo e respectiva Escrivania, processam os autos da ação Interdição, Processo nº 0004792-
73.2018.827.2706, ajuizada por MARIA ANTÔNIA RODRIGUES DA SILVA, brasileira, solteira, inscrita na CI/RG nº 1.426.550, 
SSP/TO e no CPF nº 736.532.411-20, residente e domiciliado na Rua 04, Quadra 30, Lote 615, Setor Monte Sinai, Araguaína-
TO, em face de TAYS SILVA SOUSA, brasileira, solteira, nascida em 15 de janeiro de 1993 na cidade de Sítio Novo do 
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Tocantins - TO, filha de Sebastião Marfiza de Sousa e Maria Antonia Rodrigues da Silva, inscrita no RG sob o nº 028523752004-
5 SESP/MA, CPF nº 022.483.201-83, portadora de Deficiência Transtorno esquizoafetivo não especificado (CID F25.9) e 
Transtorno afetivo bipolar (CID F 31). Pela Juíza, no evento-16, foi prolatada a sentença, cuja parte dispositiva segue transcrita: 
“ISTO POSTO, à vista do contido nos autos e constado na entrevista, acolho o pedido da requerente e decreto a INTERDIÇÃO 
de TAYS SILVA SOUSA , nomeando-lhe MARIA ANTÔNIA RODRIGUES DA SILVA, como curadora que deverá representá-la 
nos atos da vida civil, com fundamento no art. 747, inciso II do Código de Processo Civil, bem como o art. 1767, II c/c art. 3º, III, 
do Código Civil. Considerando a idoneidade da curadora nomeada, deixo de determinar a especialização da hipoteca legal. 
Intime-se para prestar o compromisso mediante termo junto ao cartório desta Vara e ainda adotem-se as providências do art. 
755, §3º do Código de Processo Civil. Decreto a extinção do processo com amparo no art. 487, inciso I do Código de Processo 
Civil. Após, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Araguaína-TO, 14 de Agosto de 2.018. (Ass.) RENATA TERESA DA 
SILVA MACOR, Juíza  de Direito”. E, para que não aleguem ignorância, mandou expedir o presente, que será publicado na 
forma da lei. DADO E PASSADO nesta Cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins aos 09 de outubro de 2018. Eu, 
SANDRA MARIA SALES BELO VINHAL, que o digitei e conferi. (RCSV) 
 

3ª vara cível 

Editais de citação 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
O Senhor ALVARO NASCIMENTO CUNHA, MM. Juiz de Direito, da 3ª Vara Cível da Comarca de Araguaína/TO, na forma da lei, 
etc... 
FAZ SABER a todos quantos o presente Edital virem, ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo e Escrivania da 3ª Vara 
Cível, se processa a AÇÃO EXECUÇÃO TÍTULO EXTRAJUDICIAL sob número 0001178-65.2015.827.2706, que BANCO 
BRADESCO S.A., move em desfavor de TEREZINHA DE JESUS TEIXEIRA PITTOL JOAO BOSCO PITTOL TEIXEIRA, sendo o 
presente para citar os requeridos TEREZINHA DE JESUS TEIXEIRA PITTOL - brasileira, solteira, estudante, inscrita no CPF sob 
o nº 468.503.172-53 e  JOAO BOSCO PITTOL TEIXEIRA - brasileira, solteira, estudante, inscrita no CPF sob o nº 468.503.172-
53, atualmente em lugar incerto ou não sabido, para no prazo de três (03) dias, PAGAR divida exequenda no valor de 
R$59.726,70(cinquenta e nove mil, setecentos e vinte e seis reais e setenta centavos), acrescido de juros, custas e honorários 
advocatícios, estes fixados em 10%(dez por cento) sobre o valor do débito, verba esta que será reduzida pela metade em caso 
de pagamento integral no prazo de três (03) dias, ou indicar bens passíveis de penhora suficientes para garantir a execução.2º) 
INTIMAR a mesma para, querendo, oferecer EMBARGOS no prazo de 15(quinze) dias. 3º) CIENTIFICAR, (o) a executado(a) de 
que: a) Em caso de integral pagamento no prazo de 03 (três) dias, a verba honorária será reduzida pela metade; b) No prazo 
para embargos, poderá requerer o pagamento de 70% do débito em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção 
monetária e juros até 1% (um por cento), se reconhecer a dívida do exeqüente e comprovar o depósito de 30% (trinta por cento) 
do valor em execução, mais custas e honorários de advogado (CPC, artigo 745-A), caso em que: 1- sendo a proposta deferida 
por este juízo, o exeqüente levantará a quantia depositada e serão suspensos os atos executivos, ficando o(a) executando(a) 
advertido de que, nesta hipótese o não pagamento de qualquer das prestações implicará, de pleno direito, o vencimento das 
subseqüentes e prosseguimento do processo, com imediato inicio dos atos executivos, imposta ao executado multa de 10%(dez 
por cento) sobre o valor das prestações não pagas e vedada a oposição de embargos; 2- sendo a proposta indeferida pelo juízo, 
seguir-se-ão os atos executivos, mantido o depósito.Tudo de conformidade com o respeitável despacho a seguir transcrito: 
“Havendo título executivo extrajudicial e demonstrativo do débito atualizado até a data da propositura da ação, o caso é de se 
deferir o processamento (CPC, art. 614, incisos I e II). ARBITRO os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o 
valor do débito (CPC, art. 652-A).CITE-SE a parte Executada para, no prazo de 3 (três) dias, efetuar o pagamento da dívida ou 
indicar bens passíveisde penhora suficientes para garantir a execução. Em seguida, seja ele INTIMADO quanto ao prazo de 15 
(quinze)dias para oferecimento de embargos, contados da juntada aos autos do mandado de citação (CPC, art. 738). DÊ-SE 
CIÊNCIA ao executado de que: a) Em caso de integral pagamento no prazo de 03 (três) dias, a verba honorária seráreduzida 
pela metade; b) No prazo para embargos, poderá requerer o pagamento de 70% do débito em até 6 (seis)parcelas mensais, 
acrescidas de correção monetária e juros até 1% (um por cento),se reconhecer a dívida do exeqüente e comprovar o depósito de 
30% (trinta por cento) do valor em execução, mais custas e honorários deadvogado (CPC, art. 745-A).Decorrido o prazo acima 
de três dias, sem a realização do pagamento, DETERMINO que o Oficial de Justiça, em novas diligências, munido da segunda 
via do mandado, PROCEDA de imediato à PENHORA de bens e a sua AVALIAÇÃO, lavrando-se o respectivo auto (CPC, art. 
652, §1º). Na mesma oportunidade, INTIME-SE à parte executada da penhora, observando-se o disposto no § 4º do art. 652 do 
Código de Processo Civil. Recaindo a penhora sobre bens imóveis, se casado for a parte Executada, INTIME-SE também o 
cônjuge.Caso não seja encontrada a parte Executada, DETERMINO que o Oficial de Justiça ARRESTE tantos bens quanto 
bastem para garantir a execução, observando-se as limitações previstas na Lei n. 8.009/90; e nos 10 (dez) dias seguintes à 
efetivação do arresto, procure a parte Executada por 3 (três) vezes em dias distintos para citação/intimação; não a encontrando, 
CERTIFIQUE o ocorrido (CPC, art. 653, parágrafo único).Poderá o Sr. Oficial de Justiça, em sendo necessário, agir na forma do 
art. 172, § 2º do CPC ” ALVARO NASCIMENTO CUNHA. Juiz de Direito. ADVERTÊNCIA: Em caso de revelia será nomeado 
curador especial. (Art.257,§ IV do NCPC). E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente edital, o qual 
será publicado na forma da lei. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, em 04 de 
outubro de 2018. Eu KEILA PEREIRA LOPES, que digitei e subscrevi. ALVARO NASCIMENTO CUNHA-Juiz de Direito 
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Central de execuções fiscais 

Editais de intimações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO Prazo: 15 (quinze) dias 
A Magistrada, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que por este Juizo 
da 2ª Vara da Fazenda e Registros Públicos de Araguaína, processam os autos de Execução Fiscal nº 5014199-
28.2012.827.2706, proposta pela MUNICIPIO DE ARAGUAINA em face de ALEXANDRA DA SILVA OLIVEIRA, CPF/CNPJ nº 
837.657.351-91, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada que atualmente encontra-se em lugar incerto e não sabido, 
para tomar ciência do inteiro teor da r. sentença proferida no evento n.º 38 dos autos em epígrafe, a seguir transcrito: "julgo 
EXTINTO o feito, com resolução de mérito,em face de pagamento. Sem condenação em honorários advocatícios, tendo em vista 
o pagamento informado no evento 36.Condeno a parte executada ao pagamento das custas processuais, caso haja". E para que 
ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente edital que será publicado uma (01) vez no Diário Oficial da Justiça 
e afixado no átrio do Fórum no local de costume. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do 
Tocantins, aos 04 de setembro de 2018 (04/09/2018). Eu, ISABEL ARRUDA DE SOUSA, Auxiliar Judiciário, que o digitei. Milene 
de Carvalho Henrique- Juíza de Direito. 
 

Editais de citações com prazo de 30 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO- Prazo: 30 (trinta) dias 
O Magistrado, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que através deste 
CITA o(s) executado(s): SEBASTIANA CANDIDA ROCHA - CPF/CNPJ n°: 758.534.501-15, por estar atualmente em lugar 
incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0021104 
95.2016.827.2706, que lhe move a MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a 
importância de R$ 1.219,84 (um mil duzentos e dezenove e oitenta e quatro centavos), representada pela CDA n° C-1170/2016, 
datada de 22/01/2016, acrescida de juros, atualização monetária e demais cominações legais, ou no mesmo prazo garantir(em) a 
Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a 
atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens à penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por 
terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte 
executada que será NOMEADO curador especial atuante perante esta Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. Tudo 
em conformidade com o despacho a seguir transcrito: "Expeça-se citação via edital do executado, com prazo de 30 (trinta) dias, 
nos termos do art. 8°, inciso IV, LEF. Cumpra se. Araguaína/TO, 03 de outubro de 2018. (Ass. Alvaro Nascimento Cunha, em 
Substituição Automática)."E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente edital que será publicado 
uma (01) vez no Diário Oficial da Justiça e afixado no placar do Fórum local. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de 
Araguaína, Estado do Tocantins, aos 03 de outubro de 2018 (03/10/2018). Eu, ISABEL ARRUDA DE SOUSA, Auxiliar Judiciário, 
que o digitei. Álvaro Nascimento Cunha- Juiz de Direito em Substituição Automática. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - Prazo: 30 (trinta) dias 
O Magistrado, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que através deste 
CITA o(s) executado(s): ANTONIO SANTOS DE OLIVEIRA - CPF/CNPJ n°: 066.455.505-53, por estar atualmente em lugar 
incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 5000182-
60.2007.827.2706, que lhe move a MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a 
importância de R$ 1.694,11(um mil, seiscentos e noventa e quatro reais e onze centavos), representada pela CDA n° 01496, 
datada de 24/03/2007, acrescida de juros, atualização monetária e demais cominações legais, ou no mesmo prazo garantir(em) a 
Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a 
atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens à penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por 
terceiros e aceitos pelo exequênte. 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. Tudo 
em conformidade com o despacho a seguir transcrito: " Caso não seja encontrado endereço diverso da inicial, defiro desde logo, 
a CITAÇÃO POR EDITAL, com prazo de 30 (trinta) dias, com posterior intimação a exequente para manifestar nos autos no 
prazo de 60 (sessenta) dias. Cumpra-se. Araguaína - TO, 22 de março de 2018 (Ass. Milene de Carvalho Henrique Juíza de 
Direito)." E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente edital que será publicado uma (01) vez no 
Diário Oficial da Justiça e afixado no placar do Fórum local. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado 
do Tocantins, aos 03 de outubro de 2018 (03/10/2018). Eu, RENATA OLIVEIRA PEREIRA, Auxiliar Judiciário, que o digitei. 
Alvaro Nascimento Cunha - Juiz de Direito Em substituição automática. 
 
O Magistrado, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que através deste 
CITA o(s) executado(s): ANTONIO MARTINS DA SILVA, inscrito no CPF n° 387.155.381-68, LUCIARA COSTA BEZERRA 
DA SILVA, inscrita no CPF n° 348.497.181-91 e WARBRA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS 
LTDA , pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ n° 07.806.333/0001-51, por estar atualmente em lugar incerto e 
não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 5007875-85.2013.827.2706, que 
lhe move a ESTADO DO TOCANTINS, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a importância de R$ 22.627,44 
(vinte e dois mil, seiscentos e vinte e sete reais e quarenta e quatro reais), representada pela CDA n° C-637/2012, datada de 
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24/05/2012, acrescida de juros, atualização monetária e demais cominações legais, ou no mesmo prazo garantir(em) a 
Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a 
atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens à penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por 
terceiros e aceitos pelo exequênte. 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. Tudo 
em conformidade com o despacho a seguir transcrito: "Realizada a buscas e não sendo localizado endereço diverso da 
inicial e encerrado todos os meios de localização dos endereços do(s) executado(s), determino desde logo, a expedição 
do Edital de Citação, com prazo de 30 (trinta) dias, observando-se as disposições do art. 8º, IV, da Lei de Execuções 
Fiscais. ntime-se. Cumpra-se. Araguaína, 09 de julho de 2018. Milene de Carvalho Henrique. Juíza de Direito.". E para que 
ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente edital que será publicado uma (01) vez no Diário Oficial da Justiça 
e afixado no placar do Fórum local. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos 08 de 
outubro de 2018 (08/10/2018). Eu, LUKAS WANDERLEY PEREIRA, Auxiliar Judiciário, que o digitei. Alvaro Nascimento Cunha. 
Juíz de Direito. 
 
O Magistrado, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que através deste 
CITA o(s) executado(s): AFA CONSTRUÇÕES LTDA, pessoa juridica de direito privado, inscrito no CNPJ n° 
10.494.230/0001-08 e ANTONIO FERNANDES AUMONDES - CPF n°: 334.038.990-04, por estar atualmente em lugar incerto e 
não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0014614-23.2017.827.2706, que 
lhe move a MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a importância de R$ 
135.526,03 (cento e trinta e cinco mil, quinhentos e vinte e seis reais e três centavos), representada pela CDA n° C-3463/2016, 
datada de 15/04/2016, acrescida de juros, atualização monetária e demais cominações legais, ou no mesmo prazo garantir(em) a 
Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a 
atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens à penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por 
terceiros e aceitos pelo exequênte. 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. Tudo 
em conformidade com o despacho a seguir transcrito: "Realizada as buscas e não sendo localizado endereço diverso da 
inicial e encerrado todos os meios de localização dos endereços do(s) executado(s), determino desde logo, a expedição 
do Edital de Citação, com prazo de 30 (trinta) dias, observando-se as disposições do art. 8º, IV, da Lei de Execuções 
Fiscais. Intime-se. Cumpra-se. Araguaína, 14 de maio de 2018. Milene de Carvalho Henrique. Juíza de Direito.". E para 
que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente edital que será publicado uma (01) vez no Diário Oficial da 
Justiça e afixado no placar do Fórum local. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, 
aos 08 de outubro de 2018 (08/10/2018). Eu, LUKAS WANDERLEY PEREIRA, Auxiliar Judiciário, que o digitei. Alvaro 
Nascimento Cunha. Juíz de Direito. 
 

Editais de intimações de sentença com prazo de 15 dias 
Magistrado, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que por este Juizo 
da 1ª Vara da Fazenda e Registros Públicos de Araguaína, processam os autos de Execução Fiscal nº 0022706-
24.2016.827.2706, proposta pela MUNICIPIO DE ARAGUAINA em face de SILVIO CESAR DE ARAUJO , inscrito no CPF n° 
421.186.802-49 e CLER MARIA DE ARAÚJO, incrita no CPF nº 302.143.861-04, sendo o mesmo para INTIMAR a parte 
executada que atualmente encontra-se em lugar incerto e não sabido, para tomar ciência do inteiro teor da r. sentença proferida 
no evento n.º 33 dos autos em epígrafe, a seguir transcrito: "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, tendo 
em vista o pagamento informado no evento 31. Condeno a parte executada ao pagamento das custas processuais, caso 
haja. Homologo a renúnica ao prazo recursal. Intime-se. Cumpra-se. Araguaína, 02 de outubro de 2018. Juiz ALVARO 
NASCIMENTO CUNHA. Em substituição automática.". E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o 
presente edital que será publicado uma (01) vez no Diário Oficial da Justiça e afixado no átrio do Fórum no local de costume. 
DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos 08 de outubro de 2018 (08/10/2018). Eu, 
LUKAS WANDERLEY PEREIRA, Auxiliar Judiciário, que o digitei. Alvaro Nascimento Cunha. Juiz de Direito. 
 

AXIXÁ 
Diretoria do foro 

Portarias 
 
Portaria Nº 2075/2018 - PRESIDÊNCIA/DF AXIXÁ, de 26 de setembro de 2018 
Instaura sindicância, nomeia Comissão Sindicante e dá outras providências. 
O Juiz de Direito e Diretor do Fórum da Comarca de Axixá do Tocantins – Tocantins, no uso de suas atribuições legais, 
especialmente o contido no art. 43 da Lei Complementar n° 10, de 11 de janeiro de 1996; 
CONSIDERANDO as irregularidades perpetradas pelo Tabelião/Oficial de Registro do Cartório de Registro de Imóveis, Pessoas 
Jurídicas, Títulos e Documentos, Protesto e 1º de Notas de Sítio Novo do Tocantins no âmbito de procedimento de regularização 
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fundiária urbana para fins de interesse social promovido pelo município de Sítio Novo do Tocantins/TO, conforme processo SEI 
nº 17.0.000016193-4; 
CONSIDERANDO que as mencionadas irregularidades consubstanciam, ao menos em tese, infração disciplinar por parte do 
referido delegatário; 
CONSIDERANDO os termos da Decisão nº 2251/2018-Presidência/DF Axixá (Evento 2024010); 
CONSIDERANDO os termos do Parecer ASJECGJUS nº 201 e da Decisão/Ofício ASJECGJUS nº 138, ambos exarados no 
processo SEI nº 17.0.000028486-6; 
CONSIDERANDO a Decisão nº 4141 / 2018 - CGJUS/ASJECGJUS (evento: 2204389), que deferiu o pleito inaugural, que 
requeria o auxílio da Comissão Permanente de Sindicância desta Corregedoria Geral da Justiça para apurar suposta prática de 
possível infração disciplinar imputadas ao servidor I. M. M., Tabelião/Oficial de Registro do Cartório de Registro de Imóveis, 
Pessoas Jurídicas, Títulos e Documentos, Protesto e 1º de Notas de Sítio Novo do Tocantins/TO; 
CONSIDERANDO a PORTARIA Nº 6913/2017 - CGJUS/ASJECGJUS, de 18 de dezembro de 2017, que Dispõe sobre a 
Comissão Permanente de Sindicância, nos termos do Provimento nº 1, de 15 de maio de 2017; 
CONSIDERANDO o disposto nos arts. 37 da Lei nº 8.935/94; e 42, I, n e u, e 43, ambos da Lei Complementar estadual nº 10/96; 
RESOLVE: 
Art. 1º. INSTAURAR SINDICÂNCIA DECISÓRIA em desfavor de I. M. M., Tabelião/Oficial de Registro do Cartório de Registro 
de Imóveis, Pessoas Jurídicas, Títulos e Documentos, Protesto e 1º de Notas de Sítio Novo do Tocantins, pela suposta prática 
das possíveis infrações disciplinares seguintes: (i) ter, ao menos em tese, praticado atos em desacordo às leis e regulamentos de 
regência vigentes à época de sua realização – no caso, Leis nº 6.015/73, 11.977/09, dentre outras –; (ii) inobservado os ditames 
da Lei nº 6.766/79 e, por conseguinte, ter potencialmente incidido em violação aos postulados da verdade real e princípios e 
regras que norteiam as atividades notariais e registrais; e (iii) ter cobrado emolumentos, contra expressa disposição legal e 
deliberação deste Juízo (SEI nº 16.0.000000686-0). 
Art. 2º. DESIGNAR os servidores membros da Comissão Permanente de Sindicância, Silma Pereira de Sousa Oster – Escrivã 
Judicial - Matrícula nº 89922 – Presidente da Comissão; Sheila Silva do Nascimento – Analista Judiciário de 2ª Instância - 
Matrícula nº 196530 - Membro; Thiago Gomes Vieira – Contador/Distribuidor - Matrícula nº 352628 - Membro; Barbara 
Khristine Alvares de Moura Carvalho Camargo – Analista Judiciário - Matrícula nº 205564 – Suplente, para sob a presidência do 
primeiro, constituírem a Comissão Sindicante para apuração dos fatos noticiados. 
Art. 3º. Os trabalhos e a apresentação de relatório final deverão ser concluídos no prazo de 30 dias, nos termos do art. 166 da 
Lei 1.818/07, que instituiu o Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado do Tocantins, restando desde já prorrogado por 
mais 30 (trinta) dias caso seja ultrapassado o primeiro prazo. 
Dado e passado nesta cidade e Comarca de Axixá do Tocantins – TO, aos 26 dias do mês de setembro do ano de dois mil e 
dezoito (2018). 
Publique-se. Cumpra-se. 

José Roberto Ferreira Ribeiro 
Juiz de Direito e Diretor do Foro 

 

COLINAS 
2ª vara cível 

Boletins de expediente 
 
BOLETIM DE EXPEDIENTE Nº 025 
Ficam as partes, intimada(s) dos atos processuais abaixo relacionados: (Intimações conforme o Provimento 02/11 da CGJ-TO). 
1. AUTOS nº. 5000267-88.2008.827.2713 
AÇÃO: EXECUÇÃO FISCAL 
EXEQUENTE: CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DE GOIÁS – CRA-GO 
EXECUTADO: AMAGGELDO BARBOSA 
INTIMAÇÃO/EXEQUENTE/EXECUTADO: INTIMO as partes, acerca da decisão evento 8, nos termos do parágrafo 1° do artigo 
40 do Código de Processo Civil. 
 
BOLETIM DE EXPEDIENTE Nº 026 
Fica a parte executada, intimada dos atos processuais abaixo relacionados: (Intimações conforme o Provimento 02/11 da CGJ-
TO). 
1. AUTOS nº. 5000594-28.2011.827.2713 
AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA 
EXEQUENTE: FUNDACAO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE COLINAS DO TOCANTINS - FECOLINAS 
ADVOGADOS: Dr. FABIO ALVES FERNANDES 
EXECUTADO: AFONSO DUARTE VIEIRA 
INTIMAÇÃO/EXECUTADO: INTIMO o executado, via DJE, para, no prazo de 05 (cinco) dias se manifestar acerca do acordo 
informado pelo exeqüente no evento 46. 
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Editais 
EDITAL DE PRAÇA  
O Doutor MARCELO LAURITO PARO , Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Colinas do Tocantins -TO, na forma da 
lei etc... FAZ SABER, a todos quantos virem ou conhecimento tiverem acerca do presente Edital expedido nos autos da Ação de 
Execução Fiscal, Processo n. 5000390-81.2011.827.2713 (antigo 2007.0009.5752-4) Chave Processo 306873793114, promovida 
por UNIÃO - FAZENDA NACIONAL em face de R. M. SOARES DE SOUSA- ME e ROSA MARIA SOARES DE SOUSA , em 
trâmite perante o Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Colinas do Tocantins -TO, que, no átrio do Edifício do Fórum local, 
situado na Rua Presidente Dutra, nº 337, Colinas do Tocantins -TO, o Porteiro dos Auditórios/Leiloeiro, em HASTA PÚBLICA , 
levará à PRAÇA o imóvel de propriedade da parte executada R. M. SOARES DE SOUSA- ME e ROSA MARIA SOARES DE 
SOUSA, penhorado no evento 10 CERT1, dos autos em epígrafe. DESCRIÇÃO DO IMÓVEL : "Um (01) Lote urbano de nº 10, da 
Quadra M-053, sito á Av. Alto do Parnaíba, Bairro Santa Rosa, nesta cidade, com área total de 390,00m2, situado neste 
município, devidamente registrado no C. R. I. desta cidade sob nº M-7.124, Livro nº 02, avaliado em R$ 70.641,53 ( setenta mil 
seiscentos e quarenta e um reais e cinquenta e três centavos) atualizado pela Contadoria Judicial desta Comarca, sendo que o 
valor atualizado da dívida perfaz o montante de R$ 22.062,37 (vinte e dois mil sessenta e dois reais e trinta e sete centavos) . 
ÔNUS, recursos ou causas pendentes sobre o referido imóvel : Não existe nenhum ônus (certidão atualizada). Através do 
presente Edital ficam os executados R. M. SOARES DE SOUSA- ME e ROSA MARIA SOARES DE SOUSA, se casada for, 
intimados das datas das praças, caso não seja possível suas intimações pessoais . Data da 1ª PRAÇA: 25 de outubro de 2018, a 
partir das 9 horas e término às 11 horas, para venda e arrematação a quem mais der, desde que o lança seja igual ou superior a 
avaliação no valor de R$ R$ 70.641,53 ( setenta mil seiscentos e quarenta e um reais e cinquenta e três centavos) atualizado 
pela Contadoria Judicial desta Comarca. Não havendo licitantes fica desde já designada a 2ª PRAÇA para o dia 08 de novembro 
de 2018, a partir das 9 horas e término às 11 horas, por maior lanço, ressalvado o disposto no artigo 891 do Código de Processo 
Civil, as quais se realizará no átrio do Edifício do Fórum desta Comarca de Colinas do Tocantins -TO, sito à Rua Presidente 
Dutra, nº 337, centro, nos termos do art. 686, VI, CPC., para alienação pelo maior lanço, observadas as disposições do art. 692, 
CPC. E para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância expede-se o presente edital que será 
publicado e afixado na forma da lei. Colinas do Tocantins, 04 de outubro de 2018. Eu, ELIANE RODRIGUES ALVES BRASIL, 
Estagiária da 2ª Vara Cível da Comarca de Colinas do Tocantins -TO, o digitei e subscrevi. MARCELO LAURITO PARO Juiz de 
Direito 2ª Vara Cível. 
 

COLMEIA 
1ª escrivania criminal 

Editais de citações com prazo de 15 dias 
O DR. RICARDO GAGLIARDI, Meritíssimo Juiz de Direito desta Comarca de Colméia, Estado do Tocantins, na forma da Lei, 
etc... FAZ SABER, a todos quanto o presente Edital de Citação virem ou dele tiverem conhecimento, que por este Juízo e 
Escrivania, se processam os autos de Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo nº 0000038-64.2018.827.2714, Código Assunto 
Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Crimes Previstos na Legislação 
Extravagante, DIREITO PENAL, autor MINISTÉRIO PÚBLICO, réu JONATAN SILVA DE SOUZA, de nacionalidade Brasileira, 
Solteiro, Ajudante, nascido aos 23/03/1998, natural de São Paulo/SP, filho de Orneto José de Souza e de Márcia da Silva 
Barbosa , Carteira de Identidade n° -, CPF nº 071.314.071-27, residente e domiciliado na Rua Maria Adelaide, nº 764 - Casa - 
Setor Veneza - Ribeirão das Neves - MG, estando o denunciado atualmente em local incerto e não sabido, fica citado pelo 
presente edital, para em 10 (dez) dias, apresentar defesa preliminar, quando poderá arguir 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 sua intimação, quando necessário, caso não o faça, ser-lhe-á nomeado Defensor Público para a 
prática do referido ato processual, devendo o acusado apresentar sua defesa perante o Juízo da Comarca de Colméia, no Fórum 
da Comarca, localizado na Rua 7, 600 - Centro - 77725000 - Colméia - TO. Para o conhecimento de todos será publicado no 
Diário da Justiça e afixado no Placard do Fórum local. Dado e passado, nesta cidade de Colméia, Estado do Tocantins, aos 08 
de outubro de 2018. Eu, DR. RICARDO GAGLIARDI, Juiz de Direito. Eu, FAGNER LUIZ DA SILVA, Estagiário, digitei o presente, 
conferi e afixei cópia do presente edital no Placard do Fórum local, nesta data. 
 

2ª vara cível 

Editais de citações com prazo de 20 dias 
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA EDITAL DE CITAÇÃO (PRAZO DE 20 DIAS)  
O Excelentíssimo Senhor, Doutor Ricardo Gagliardi, Meritíssimo Juiz de Direito Titular desta Vara de Família, Sucessões, 
Infância e Juventude desta Comarca de Colméia, Estado do Tocantins, na forma da lei, etc. FAZ SABER a todos quantos o 
presente Edital virem ou conhecimento tiverem que por esta Escrivania Judicial da Vara de Família, Sucessões, Infância e 
Juventude e 2° Cível, se processam os autos da AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS, registrada sob o n. 0001530-
33.2014.827.2714, através deste CITAR: LUCIVAN PEREIRA LUZ, brasileiro, solteiro, lavrador, nascido em 05.08.1975, estando 
atualmente EM LUGAR INCERTO E NÃO SABIDO de todos os termos da presente ação, movida por K. F. L. e K. F. L, 
representadas por sua genitora Neuzelia Fernandes dos Reis, brasileira, solteira, lavradora, no prazo de validade de vinte dias, 
para, querendo, apresentar defesa no prazo legal. Não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 
fatos articulados pela parte autora, conforme despacho proferido no evento 63, Colméia-TO, aos vinte dias do mês de agosto de 
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dois mil e dezoito (20.08.2018), pelo Juiz de Direito, Dr Ricardo Gagliardi. Eu, Sabrina Kevely Lemos Godoi, estagiária, digitei e 
conferi no quarto dia do mês de outubro de 2018. 
 
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 
EDITAL DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO 
(PRAZO DE 20 DIAS) 
O Dr. Ricardo Gagliardi, Juiz de Direito desta Comarca de Colméia, Estado do Tocantins, CITAR o Senhor CLEONE AIRES 
BRAGA, brasileiro, solteiro, RG e CPF ignorados, filho de Elias Soares Braga e de Maria de Lourdes Braga, residente e 
domiciliado em lugar incerto e não sabido, para os termos da Ação de Alimentos e para apresentar contestação no prazo de até 
15 dias, sob pena de se presumir como verdadeiro o alegado na inicial autos nº 0001408-49.2016.827.2714, que lhe move M. K. 
O. B. menor rep. pela genitora DANIELA DOS REIS OLIVEIRA. INTIMÁ - LO para os termos do despacho a seguir transcrito: 
“Vistos os autos. DEIXO de designar audiência de conciliação, tendo em vista que a parte ré encontra-se em local incerto e não 
sabido, e para preservar a economia e a razoável duração do processo. Designar audiência de conciliação, nos moldes do artigo 
334 do CPC, havendo presunção de não comparecimento da parte ré, em muito onera a parte autora, geralmente jurisdicionado 
hipossuficiente financeiro que se desloca ao ato conciliatório infrutífero. Desta feita, CITE-SE por edital para apresentar 
contestação no prazo de até 15 dias, sob pena de se presumir como verdadeiro o alegado na inicial. Advirta-se que a não 
apresentação de defesa dará ensejo à nomeação de curador especial. Citado e não apresentada defesa, NOMEIO a DPE como 
curadora especial do réu. Intime-se para apresentar defesa. Em seguida, intime-se a parte autora para impugnar a contestação 
em até 30 dias. Ao concluir, certifique-se o cumprimento integral do ato judicial ou a impossibilidade de cumpri-lo, indicando o(s) 
respectivo(s) evento(s). Cumpra-se.”, Colméia - TO, 25 de setembro de 2018. RICARDO GAGLIARDI, Juiz de Direito. DADO E 
PASSADO nesta cidade de Colmeia, Cartório de Família, Sucessões, Infância e Juventude, 2º cível e Juízado, aos oito dias do 
mês de outubro de dois mil e dezoito (08/10/2018). __________ Dr. RICARDO GAGLIARDI, Juiz de Direito. Eu _______, Bruna 
Alves de Moraes, Auxiliar Judicial, digitei e conferi. Certifico e dou fé que, afixei no placard do Fórum local, cópia do presente 
edital, nesta data. Colméia -TO. 
 

CRISTALÂNDIA 
1ª escrivania criminal 

Editais de citações com prazo de 15 dias 
O Doutor Wellington Magalhães, MM. Juiz de Direito desta cidade e Comarca de Cristalândia, Estado do Tocantins, na forma da 
lei, etc. FAZ SABER a todos quantos o presente edital de intimação virem ou conhecimento dele tiverem que neste juízo corre 
seus trâmites legais, os autos de Ação Penal, processo nº 0000540-97.2018.827.2715, que a justiça pública move contra o (a) 
acusado (a): BRUNO GONÇALVES CORDEIRO, natural de Gurupi/TO, brasileiro, solteiro, nascido aos 10/10/1996, CPF nº 
052.277.941-70, filho de Arlete Gonçalves Cordeiro Dias, Atualmente estando em local incerto e não sabido, por infração do art. 
14, da Lei nº. 10.826/2003, conforme consta dos autos, ficando CITADO (a) para oferecer resposta escrita no prazo de 10(dez) 
dias, nos termos do art. 361 do Código de Processo Penal, não constituindo advogado para o patrocínio da causa, será nomeado 
Defensor Público local. Para conhecimento de todos é Publicado o presente edital, cuja 2ª via fica afixada no local de costume. 
Dado e Passado nesta Cidade e Comarca de Cristalândia, Estado do Tocantins, aos 8 de outubro de 2018. JEFERSSON 
RODRIGO RODRIGUES PEREIRA, servidor da Vara Criminal, lavrei o presente. 
 
O Doutor Wellington Magalhães, MM. Juiz de Direito desta cidade e Comarca de Cristalândia, Estado do Tocantins, na forma da 
lei, etc. FAZ SABER a todos quantos o presente edital de intimação virem ou conhecimento dele tiverem que neste juízo corre 
seus trâmites legais, os autos de Ação Penal, processo nº 0000244-75.2018.827.2715, que a justiça pública move contra o (a) 
acusado (a): VALDECI PEREIRA CAMPOS, natural de Cristalândia/TO, brasileiro, união estável, lavrador, nascido aos 
29/10/1972, CPF nº 027.039.281-57, filho de Salomão Alves Campos e Odete César Pereira, Atualmente estando em local 
incerto e não sabido, por infração do artigo 121, caput, na forma do artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, em concurso 
material com o artigo 12, caput, da Lei 10.826/03, conforme consta dos autos, ficando CITADO (a) para oferecer resposta escrita 
no prazo de 10(dez) dias, nos termos do art. 361 do Código de Processo Penal, não constituindo advogado para o patrocínio da 
causa, será nomeado Defensor Público local. Para conhecimento de todos é Publicado o presente edital, cuja 2ª via fica afixada 
no local de costume. Dado e Passado nesta Cidade e Comarca de Cristalândia, Estado do Tocantins, aos 8 de outubro de 2018. 
JEFERSSON RODRIGO RODRIGUES PEREIRA, servidor da Vara Criminal, lavrei o presente. 
 

DIANÓPOLIS 
1ª vara criminal 

Editais de intimações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO PRAZO QUINZE (15) DIAS 
AUTOS: 0000109-60.2018.827.2716 
DENUNCIADO: SANDY LUANA GOMES LOPES 
O Dr. MANUEL DE FARIA REIS NETO, MM. Juiz de Direito Titular da Vara Criminal da Comarca de Dianópolis, Estado do 
Tocantins, na forma da Lei, etc... FAZ SABER a todos os que o presente Edital virem ou dele tiverem conhecimento, que por 
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esse meio INTIMA SANDY LUANA GOMES LOPES , solteira, repositora de mercadorias, RG 1.177.464 SSP/TO, nascida em 
25/10/1988, filha de Noême Gomes Lopes, residente em local incerto e não sabido, para no prazo de quinze (15) dias , a 
comparecer na Vara Criminal desta Comarca de Dianópolis-TO, localizada no Edifício do Fórum, situado na Rua do Ouro n. 235, 
Qd. 69-A, Lt, 01, Setor Novo Horizonte - Dianópolis - TO, a fim de cientificar-se da SENTENÇA proferida nos autos de AÇÃO 
PENAL nº 0000109-60.2018.827.2716 , conforme resumo abaixo transcrito: "(...) Intime a suposta vítima, informando a 
revogação da medida e a extinção da presente cautelar, informando que poderá tomar as providências que entender pertinentes, 
bem como pleitear novas medidas caso haja novas ofensas. Dianópolis - TO, 04 de outubro de 2018, MANUEL DE FARIA REIS 
NETO - Juiz de Direito Titular da Vara Criminal". Para conhecimento de todos é passado o presente edital, cuja 2ª via fica afixada 
no local de costume. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Dianópolis, Estado do Tocantins, aos 04 de outubro de 
2018. Eu, Emiterio Marcelino Mendes Filho, Técnico Judiciário, lavrei o presente.  MANUEL DE FARIA REIS NETO - Juiz de 
Direito 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DEZ (10) DIAS 
AUTOS: 0000848-04.2016.827.2716 
DENUNCIADO: BRUNO DE SOUSA LUCAS 
O Dr. MANUEL DE FARIA REIS NETO, MM. Juiz de Direito Titular da Escrivania Criminal da Comarca de Dianópolis, Estado do 
Tocantins, na forma da lei, etc... FAZ SABER a todos os que o presente Edital virem ou dele tiverem conhecimento, que por esse 
meio INTIMA BRUNO DE SOUSA LUCAS, brasileiro, solteiro, desocupado, nascido aos 05/06/1991, na cidade de Guarujá/SP, 
portador do RG nº 965.726 SSP/TO, filho de Albertino José Lucas e de Zildese Varanda de Sousa Lucas, residente em local 
incerto e não sabido, para no prazo de dez (10) dias , a comparecer na Vara Criminal desta Comarca de Dianópolis-TO, 
localizada no Edifício do Fórum, situado na Rua do Ouro n. 235, Qd. 69-A, Lt, 01, Setor Novo Horizonte - Dianópolis - TO, a fim 
de pagar a Multa Penal no valor de R$ 3.692,21, (três mil, seiscentos e noventa e dois reais e vinte e um centavos), sob 
pena de inscrição na Dívida Ativa, proferida nos autos de AÇÃO PENAL nº 0000848-04.2016.827.2716, MANUEL DE FARIA 
REIS NETO - Juiz de Direito Titular da Vara Criminal". Para conhecimento de todos é passado o presente edital, cuja 2ª via fica 
afixada no local de costume. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Dianópolis, Estado do Tocantins, aos 05 de abril 
de 2018. Eu, Emiterio Marcelino Mendes Filho, Técnico Judiciário, lavrei o presente. MANUEL DE FARIA REIS NETO - Juiz de 
Direito 
 

Vara cível 

Editais de publicações de sentenças de interdição 
 
EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO 
JUSTIÇA GRATUITA 
O Doutor Jossanner Nery Nogueira Luna, Juiz de Direito da Vara Cível da Comarca de Dianópolis-TO, na forma da Lei, etc... FAZ 
SABER, a todos que o presente Edital de Publicação de Sentença de Interdição virem ou dele tiverem conhecimento, que por 
este Juízo e Escrivania de Família, Sucessões, Infância e Juventude e Cível, tramita o Processo nº 0001450-24.2018.827.2716 
de Tutela e Curatela - Nomeação, tendo como Requerente JOANA ALVES RIBEIRO, com referência à interdição de MARIA 
FRANCISCO DA SILVA; e nos termos da Sentença proferida pelo Juiz de Direito desta Comarca, datada de 10 de julho de 2018, 
foi decretada a interdição de MARIA FRANCISCO DA SILVA, brasileira, portadora da Carteira de Trabalho de nº 24.404 Série 
00003-TO, residente Rua Elifas Alves Bandeira, nº 517, Centro, Conceição do Tocantins - TO, e noomeado(a) como curador(a), 
JOANA ALVES RIBEIRO , brasileira, viúva, portadora do RG nº 1.426.282 SSP/TO, inscrita no CPF sob o n° 498.857.151-34, 
residente na Rua Elifas Alves Bandeira, nº 517, Centro, Conceição do Tocantins - TO. Para efeitos de direito, o presente edital 
será publicado e afixado na forma disposta no artigo 1.184 do Código de Processo Civil. DADO E PASSADO nesta cidade e 
Comarca de Dianópolis-TO, aos 08 de outubro de 2018. Eu, Leide Jane Ribeiro Soares, Técnico Judiciário, o digitei. 
JOSSANNER NERY NOGUEIRA LUNA Juiz de Direito 
 
EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO 
JUSTIÇA GRATUITA 
O Doutor Jossanner Nery Nogueira Luna, Juiz de Direito da Vara Cível da Comarca de Dianópolis-TO, na forma da Lei, etc... FAZ 
SABER, a todos que o presente Edital de Publicação de Sentença de Interdição virem ou dele tiverem conhecimento, que por 
este Juízo e Escrivania de Família, Sucessões, Infância e Juventude e Cível, tramita o Processo nº 0000563-74.2017.827.2716 
de Interdição, tendo como Requerente VALDEMAR RODRIGUES , com referência à interdição de REGYANE RODRIGUES 
SILVA ; e nos termos da Sentença proferida pelo Juiz de Direito desta Comarca, datada de 09 de julho de 2018, foi decretada a 
interdição de REGYANE RODRIGUES SILVA, brasileira, solteira, titular do RG nº 1.073.953 SSP/TO, inscrita no CPF sob o nº 
033.910.241-19, residente na Rua Félix da Cruz, nº 10, Centro, Rio da Conceição - TO, e noomeado(a) como curador(a), 
VALDEMAR RODRIGUES , brasileiro, solteiro, lavrador, portador do RG nº 417.050 SEJSP/TO, inscrito no CPF sob o n° 
728.736.391-72, residente na Rua Félix da Cruz, nº 10, Centro, Rio da Conceição - TO,. Para efeitos de direito, o presente edital 
será publicado e afixado na forma disposta no artigo 1.184 do Código de Processo Civil. DADO E PASSADO nesta cidade e 
Comarca de Dianópolis-TO, aos 04 de outubro de 2018. Eu, Leide Jane Ribeiro Soares, Técnico Judiciário, o digitei. 
JOSSANNER NERY NOGUEIRA LUNA Juiz de Direito 
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EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO 
JUSTIÇA GRATUITA 
O Doutor Jossanner Nery Nogueira Luna, Juiz de Direito da Vara Cível da Comarca de Dianópolis-TO, na forma da Lei, etc... FAZ 
SABER, a todos que o presente Edital de Publicação de Sentença de Interdição virem ou dele tiverem conhecimento, que por 
este Juízo e Escrivania de Família, Sucessões, Infância e Juventude e Cível, tramita o Processo nº 0000562-89.2017.827.2716 
de Interdição, tendo como Requerente VALDEMAR RODRIGUES, com referência à interdição de LEANDRO RODRIGUES 
PEREIRA ; e nos termos da Sentença proferida pelo Juiz de Direito desta Comarca, datada de 09 de julho de 2018, foi decretada 
a interdição de LEANDRO RODRIGUES PEREIRA, brasileiro, solteiro, portador do RG nº 841.452 2ª via SSP/TO, inscrito no 
CPF sob o nº 136.673.041-17, residente na Rua Félix da Cruz, nº 10, Centro, Rio da Conceição - TO, e noomeado(a) como 
curador(a), VALDEMAR RODRIGUES , brasileiro, solteiro, lavrador, portador do RG nº 417.050 SEJSP/TO, inscrito no CPF sob 
o n° 728.736.391-72, residente na Rua Félix da Cruz, nº 10, Centro, Rio da Conceição - TO. Para efeitos de direito, o presente 
edital será publicado e afixado na forma disposta no artigo 1.184 do Código de Processo Civil. DADO E PASSADO nesta cidade 
e Comarca de Dianópolis-TO, aos 08 de outubro de 2018. Eu, Leide Jane Ribeiro Soares, Técnico Judiciário, o digitei. 
JOSSANNER NERY NOGUEIRA LUNA Juiz de Direito 
 

GURUPI 
Vara de cartas precatórias, falências e concordatas 

Às partes e aos advogados 
CARTA PRECATÓRIA: 0008533-73.2018.827.2722 
Ação: GUARDA 
Comarca de Origem: SENADOR CANEDO - GO 
Vara de Origem: ESCRIVANIA DE FAMÍLIA, SUCESSÕES E 1º CÍVEL 
Processo de Origem: 5158435.94.2018.8.09.0174 
Requerente: CLÉCIO PEREIRA DOS SANTOS 
Advogados: 
Requerido: VIVIANE NUNES DE CARVALHO 
Finalidade: Citação e Intimação 
DESPACHO (Evento 9): “1 – Intime-se a parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar quanto à certidão contida no 
evento retro, sob pena de arquivamento da carta precatória. 2 – Transcorrido o prazo sem manifestação, certifique-se nos autos 
e após proceda-se a baixa no sistema eletrônico. Gurupi – TO., 03 de setembro de 2018. RONICLAY ALVES DE MORAIS – Juiz 
de Direito” 
TRANSCRIÇÃO DA CERTIDÃO – EVENTO  6: “CERTIDÃO – Certifico que, em cumprimento ao respeitável mandado expedido 
pela Vara de Precatórias, desta comarca, extraído dos autos, sob o nº 0008533-73.2018.827.2722, DEIXEI DE CITAR E 
INTIMAR VIVIANE NUNES DE CARVALHO, em virtude de não encontrá-la no endereço constante no mandado que encontrava-
se fechado, sem sinais de moradores no local e, conforme informações do morador vizinho ao imóvel, Sr. Edimilson, residente no 
lote 18 da Qd 27, bem como de outros moradores próximos ao imóvel, a citanda, juntamente com sua mãe, mudou-se, não 
obtendo informações sobre o atual endereço daquela, estando o imóvel atualmente desabitado. Sem mais, devolvo o presente. O 
referido é verdade e dou fé. Gurupi-TO, 29 de Agosto de 2018. Jean Alves Guimarães – Oficial de Justiça Avaliador.” 
 
CARTA PRECATÓRIA: 0008534-58.2018.827.2722 
Ação: COBRANÇA 
Comarca de Origem: SANTA HELENA DE GOIÁS - GO 
Vara de Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 
Processo de Origem: 5265520.12.2016.8.09.0142 
Requerente: EVANDO ALVES DOS SANTOS 
Advogado: RICARDO FREITAS QUEIROZ – OAB/GO nº 32.471 
Requerido: CONSTRUTORA TREVO LTDA - ME 
Finalidade: Penhora, Avaliação, Intimação e Arrolamentos de Bens 
DESPACHO (Evento13): “1 – Intime-se a parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar quanto à certidão contida no 
evento retro, sob pena de arquivamento da carta precatória. 2 – Transcorrido o prazo sem manifestação, certifique-se nos autos 
e após proceda-se a baixa no sistema eletrônico. Gurupi – TO., 03 de setembro de 2018. RONICLAY ALVES DE MORAIS – Juiz 
de Direito” 
TRANSCRIÇÃO DA CERTIDÃO – EVENTO  10: “CERTIDÃO – Certifico e dou fé que, em cumprimento ao mandado (precatória), 
percorri-me na data de hoje (5/9), à Avenida Ceará, nos imóveis de números: 1426, 1.428, 1.440, 1.448, 1.456, 1.462, 1.476, 
1.486, 1.500, entre as Ruas 11 e 12 e nos imóveis de números: 1.528, 1.544, 1.550, 1.554, 1.576, 1.570, 1.596, entre as Ruas 11 
e 1, Centro, nesta cidade, e aí sendo, deixei de penhorar e avaliar e/ou descrever bens da executada: CONSTRUTORA TREVO 
LTDA – ME, em virtude de não ter sido localizado o número 1.510, de acordo o endereço indicado na precatória, bem como, 
dirigi-me à Avenida Paraíba, Quadra 103, Lote 05, Centro, nesta e, lá estando, na data de hoje (10/9), constatei que o Lote de n. 
5 do endereço informado na precatória é baldio, todavia murado, bem como, indagando com a vizinha do Lote de n. 6, ela me 
informou desconhecer a pessoa da executada, destarte, novamente, as diligências restaram infrutíferas. Certifico, ainda, que 
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segue cópia da Quadra 103 e Lote de n. 05, do Mapa Urbano de Gurupi, anexa, entretanto da Avenida Paraíba e não da Avenida 
Ceará, esta de acordo o endereço constante na precatória. Tendo em vista ‘não ter sido encontrado bens penhoráveis’, bem 
como, estando a executada situada e o representante legal da executada residindo e/ou trabalhando em local incerto e não 
sabido, assim como, de o endereço em questão ser divergente, devolvo o mandado para os devidos fins. Gurupi-TO., 10 de 
setembro de 2018. WELLINGTON FERREIRA – Oficial de Justiça Avaliador – MAT. 190450.” 
 

1ª vara cível 
Às partes e aos advogados 

Ação: Cumprimento de Sentença 
Autos nº: 0001206-82.2015.827.2722 
Requerente: COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE CARNE E DERIVADOS DE GURUPI- COOPERFRIGU 
Advogado(a): ADRIANA MAIA DE OLIVEIRA 
Requeridos(a): TRANSPORTADORA BASILIO LTDA 
Advogado(a): Não constituído 
INTIMAÇÃO: Fica o executado intimado, para pagamento do valor R$ 1.024,76 (mil e vinte e quatro reais e setenta e seis 
centavos), no prazo de 15 dias, pena de multa de 10% sobre o total e prosseguimento, com penhora e alienação judicial de bens, 
tudo na forma do artigo 523, do CPC. Ainda nos termos do artigo 525, do CPC, fica a parte executada ciente de que transcorrido 
o prazo previsto no art. 523, do CPC, sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para, 
independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. 
 
Ação: Procedimento Comum 
Autos nº: 0000128-48.2018.827.2722 
Requerente: DURVALINA SIDONIA DE SOUSA 
Advogado(a): GEISIANE SOARES DOURADO, SINOMAR PEREIRA DO NASCIMENTO e DANIELLA MARQUES HILÁRIO DA 
SILVA 
Requeridos(a): PLANSAÚDE - PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DO TOCANTINS 
Advogado(a): Não constituído 
INTIMAÇÃO: Fica a parte requerida intimada da sentença proferida nos autos supra descritos, cujo dispositivo segue transcrito: 
"Ante todo o exposto, com fulcro no artigo 487, I, do CPC, JULGO parcialmente procedentes os pedidos formulados na exordial, 
pelo que condeno a parte Requerida no pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização mora , com correção 
monetária incidindo desde a data do arbitramento - sentença-, conforme Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça e juros de 
mora em um por cento, contado da citação ("relação contratual"), conforme artigo 405 e 406 do Código Civil Brasileiro, 
combinado com o parágrafo primeiro do Código Tributário Nacional. PROCEDENTE o pedido de obrigação de fazer (realização 
de procedimento cirúrgico), conforme já deferido na tutela concedida no evento-6 - CONFIRMO-A. Fica a Requerida condenada 
ainda no pagamento da quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) pelo descumprimento da determinação de tutela de urgência. 
Face a mínima sucumbência da Autora, condeno a parte Requerida em custas e honorários de advogado, no patamar de 15% 
(quinze por cento) do valor da causa. P.R.I. Datado e certificado pelo E-proc. ADRIANO MORELLI, JUIZ DE DIREITO.". Fica 
ainda a requerida intimada, para regularizar a representação processual, tendo em vista a renúncia dos procuradores 
anteriormente constituídos, no prazo de lei.  
 
Ação: Cumprimento de Sentença 
Autos nº: 0008267-57.2016.827.2722 
Requerente: ESPÓLIO DE ZOILHA MARIA BEZERRA REPRESENTADDO POR ADSON BEZERRA DA SILVEIRA 
Advogado(a): LARA GOMIDES DE SOUZA 
Requeridos(a): PLANSAÚDE/UNIMED FEDERAÇÃO INTERFEDERATIVA DAS COOPERATIVAS MÉDICAS DO CENTRO-
OESTE E TOCANTINS e UNIMED CENTRO OESTE TOCANTINS 
Advogado(a): Não constituído 
INTIMAÇÃO: Ficam as executadas intimadas, para pagamento do valor de R$ 14.616,99 (quatorze mil seiscentos e dezesseis 
reais e noventa e nove centavos), no prazo de 15 dias, pena de multa de 10% sobre o total e prosseguimento, com penhora e 
alienação judicial de bens, tudo na forma do artigo 523, do CPC. Ainda nos termos do artigo 525, do CPC, fica a parte executada 
ciente de que transcorrido o prazo previsto no art. 523, do CPC, sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) 
dias para, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Por fim, ficam 
intimadas para regularizar a representação processual, face a renúncia dos procuradores anteriormente constituídos, no prazo de 
lei. 
 

2ª vara cível 

Editais de citações com prazo de 20 dias 
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 
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Escrivania do 2º Cível, processam-se os autos n.º 0005538-92.2015.827.2722, Ação Conhecimento com Pedido 
Condenatório requerida por BANCO DO BRASIL S/A. em face de HONÓRIO & TOLENTINO LTDA, DANIELISON FAGNER 
OLIVEIRA HONÓRIO e CYNTHIA MOTA TOLENTINO, e, por este meio CITA o(s) requerido(s) Honório & Tolentino Ltda, 
pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 07.639.104/0001-90, Danielison Fagner Oliveira Honório, 
brasileiro(a), solteiro(a), engenheiro(a) civil, nascido aos 09 de agosto de 1979, de filiação desconhecida, inscrito(a) no RG sob o 
5061779519/D – CREA/SP e no CPF sob o nº 820.577.371-87, e Cynthia Mota Tolentino, brasileiro(a), solteiro(a), 
empresário(a), nascida em 25 de setembro de 1983, de filiação desconhecida, inscrito(a) no RG sob o nº 407.757 – SSP/TO e no 
CPF sob o nº 876.446.301-04, atualmente em lugar incerto ou não sabido, dos termos da ação supra para, querendo, 
contestar a ação no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de confissão e revelia, ficando advertido de que não sendo contestada 
a ação presumir-se-ão como verdadeiros os fatos narrados pelo autor na inicial, nos termos dos artigos 334 e 344 do CPC. E 
para que ninguém alegue ignorância, mandou que fosse expedido o presente edital e publicado na forma da lei. Dado e passado 
nesta cidade e Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins, aos 17 (dezessete) dias do mês de novembro do ano de 2017. Eu 
___, Nilton de Sousa Figueira, Técnico Judiciário de 1ª Instância, digitei. 
 

PALMAS 
1ª vara cível 

Às partes e aos advogados 
Ficam as partes abaixo identificadas, intimadas dos atos processuais abaixo relacionados: 
AUTOS Nº 0008898-77.2016.827.2729 – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 
DANOS MORAIS E MATERIAIS 
Requerente: ZEILA MUNIZ BARROS 
Advogado: KEILA MUNIZ DE CARVALHO OAB/TO 909 
Requerido: ATLÂNTICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO - PADRONIZADOS (NOVA 
DENOMINAÇÃO DO CRDG BZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO – PADRONIZADOS) 
Advogado: HENRIQUE JOSÉ PARADA SIMÃO, OAB/SP nº 221.386, Dra. ELÍSIA HELENA DE MELO MARTINI, OAB/ RN 1853 - 
OAB/PB 1853 –A-OAB/PE 1183 – A 
INTIMAÇÕES: Ficam intimados para comparecerem na audiência de AUTOCOMPOSIÇÃO agendada para o dia 05/11/2018, ás 
15h, bem como para Promover os Ilustres Advogados da parte Requerida, o cadastro no sistema e-Proc para que possam ser 
efetuadas futuras intimações. É obrigatório o cadastramento dos advogados que queiram enviar petições e recursos ou praticar 
atos processuais em geral nos moldes do art. 2ª da Lei 11.419/2006. 
DESPACHO: (...) “Desse modo, considerando que a parte requerida foi citada após a realização da audiência, logicamente não 
há como se exigir o seu comparecimento, de modo que o prazo para contestar não decorreu. Assim, considerando-se que o 
escopo precípuo da Justiça moderna é a busca da autocomposição entre as partes como forma de solução pacífica da demanda 
posta sub judice, com fulcro no §2º, do artigo 3º c/c. art. 334 e seguintes do Novo Caderno Instrumental - Lei Federal nº 
13.105/2015 -, DESIGNO AUDIÊNCIA DE AUTOCOMPOSIÇÃO a ser realizada perante o Centro Judiciário de Solução de 
Conflitos e Cidadania desta Comarca, conforme a pauta disponibilizada a este Juízo. 4. A partir da referida audiência, em não 
havendo autocomposição, iniciar-se-á o prazo de 15 (quinze) dias para que a parte requerida ofereça resposta - art. 335 do 
CPC/2015 ou, se for o caso, em outro prazo a ser fixado pelo Juízo a depender de fatos processuais ocorrentes na mesma. 5. 
INTIME-SE a parte demandada para comparecer à referida audiência devidamente acompanhada de Advogado (§9º, art. 334 do 
CPC/2015) ou de representante com poderes específicos para autocompor (§ 10, art. 334, CPC/2015), registrando-se, desde já, 
que o não comparecimento poderá ensejar os efeitos processuais previstos no  § 8º do referido artigo. 6. Ressalta-se que, em 
regra, se o requerido não contestar o pedido, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 
formuladas pelo autor (art. 344, NCPC). 7. INTIME-SE a parte Requerente. Agenor Alexandre da Silva - Juiz de Direito Titular....” 
 

1ª vara criminal 

Editais de intimações de sentença com prazo de 90 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA COM PRAZO DE 90 (NOVENTA) DIAS  
AUTOS Nº 5011068-10.2011.827.2729  
Juizo da 1ª Vara Criminal de Palmas 
AÇÃO PENAL - Procedimento Ordinário 
Acusado(a): PAULO CESAR EVANGELISTA DA SILVA e ANDRÉ DOS SANTOS ROCHA 
FINALIDADE: O juiz de direito JOSÉ RIBAMAR MENDES JÚNIOR - Juizo da 1ª 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) PAULO CESAR EVANGELISTA DA SILVA, brasileiro, casado, lanterneiro, natural de Wandeley-BA, nascido aos 
06/11/1971, filho de Miguel Evangelista da Silva e Maria de Oliveira Silva, portador do RG nº 29.969 SSP/TO, e ANDRÉ DOS 
SANTOS ROCHA, brasileiro, solteiro, motorista, natural de Imperatriz-MA, nascido aos 09/03/1978, filho de Moisés Marcelino da 
Rocha Filho e Helena Carmona dos Santos, portador da identidade nº 3512492 SSP/PA, atualmente em local incerto e não 
sabido, com prazo de 90 (noventa) dias, a fim de cientificar-lhe da SENTENÇA proferida nos autos da AÇÃO PENAL n.º 
5011068-10.2011.827.2729 , cujo resumo segue transcrito: "[...] FUNDAMENTAÇÃO - Do estelionato: Aos acusados é imputada 
a prática do crime de estelionato na forma consumada, conforme previsto no artigo 171, caput, do Código Penal, conduta que 
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teria sido praticada em meados de outubro de 2000, enquanto que a denúncia foi recebida no dia 23 de agosto de 2001, ou seja, 
há mais de 17 anos. O tipo penal do estelionato, possui pena máxima em abstrato de 05 (cinco) anos de reclusão. De acordo 
com a regra do art. 109, inciso III, do Código Penal, o lapso prescricional para os crimes cuja pena não exceda a 08 (oito) anos é 
de 12 (doze) anos. Não tendo ocorrido entre a data do fato e o recebimento da denúncia nenhuma causa interruptiva da 
prescrição (artigo 117 do Código Penal), ressaltando que as duas sentenças proferidas anteriormente foram anuladas, e 
observado que desde o recebimento da denúncia se passaram mais de 12 (doze) anos, está prescrita a pretensão punitiva 
estatal, em particular aos fatos relacionados a essa conduta. À vista do exposto, com base nos artigos 61, do Código de 
Processo Penal e 109, inciso III, do Código Penal, declaro a prescrição da pretensão punitiva estatal com relação à conduta 
tipificada no artigo 171, caput, do Código Penal. 2.2 Do roubo A denúncia narra que os acusados, após perceberam que não 
haveriam de lograr êxito na prática do crime de extorsão mediante sequestro, tendo a vítima empreendido fuga, aproveitaram-se 
do momento para realizar a subtração de pertences da vítima que estavam no veículo. Dessa forma, teriam realizado a subtração 
de um aparelho celular, uma calculadora eletrônica, uma agenda eletrônica, um talão de cheques, e duas bolsas de lona 
contendo material escolar. Contudo, conforme restou demonstrado nos autos, tais pertences somente foram subtraídos após a 
fuga de José Messias, a qual até aquele momento era vítima apenas do crime de extorsão mediante sequestro. Portanto, 
entendo que o intento inicial dos agentes foi frustrado, razão pela qual estes aproveitando-se do momento, subtraíram os objetos 
acima mencionados. Assim, entendo que a conduta praticada caracteriza a ocorrência de furto qualificado pelo concurso de 
pessoas, nos termos do artigo 155, § 4º, inciso IV do Código Penal, sobretudo por não vislumbrar qualquer violência ou grave 
ameaça no momento da execução de tal conduta. Nos mesmos moldes como relatado acima em relação ao crime de estelionato, 
verifico que o crime de furto qualificado também foi atingido pela prescrição. O tipo penal do furto qualificado, possui pena 
máxima em abstrato de 08 (oito) anos de reclusão. De acordo com a regra do art. 109, inciso III, do Código Penal, o lapso 
prescricional para os crimes cuja pena não exceda a 08 (oito) anos é de 12 (doze) anos. Não tendo ocorrido entre a data do fato 
e o recebimento da denúncia nenhuma causa interruptiva da prescrição (artigo 117 do Código Penal), ressaltando novamente 
que as duas sentenças proferidas anteriormente foram anuladas, e observado que desde o recebimento da denúncia se 
passaram mais de 12 (doze) anos, está prescrita a pretensão punitiva estatal, em particular aos fatos relacionados a essa 
conduta. 2.3 Da extorsão mediante sequestro No que se refere à materialidade do delito, entendo suficientemente demonstrada 
pelo Boletim de Ocorrência nº 881/2000, Laudo de Exame de Lesões Corporais da vítima, bem como pela prova oral coligida 
tanto na fase policial como em juízo. A verossimilhança da alegação quanto aos indícios da autoria também está comprovada. 
Embora os acusados não tenham sido ouvidos em juízo, visto que foram declarados revéis, e que perante a Autoridade Policial 
negaram a prática do crime, porém a  negativa encontra-se completamente desassociada ao conjunto probatório produzido, não 
merecendo respaldo. A vítima José Messias de Souza , relatou em juízo que exercia a função de gerente-geral da Caixa 
Econômica Federal, e que ao chegar em sua residência, acionou o controle do portão para abertura, porém este não funcionou, 
porém ao descer para averiguar o ocorrido, foi abordado por duas pessoas com armas de fogo, os quais anunciaram o 
sequestro. José Messias relatou ainda que foi atingido com um tiro no rosto, sendo obrigado a entrar no próprio veículo com os 
acusados. Por fim, afirmou que após o carro apresentar um defeito, o qual obrigou o condutor a parar, foi retirado do veículo, e 
aproveitando-se da distração dos acusados, empreendeu fuga correndo para um matagal. Embora não ouvidas em juízo, as 
testemunha Herotides Ferreira Machado e Lindomar Nogueira de Lima , reconheceram na fase policial os acusados como os 
indivíduos que estavam no bar no dia dos fatos, em atitude suspeita. Da mesma forma, a testemunha Emílio Carlos Costa 
Campos , reconheceu na fase policial os acusados como sendo os aqueles que praticaram o crime, bem como confirmando que 
os fatos se deram como relatados na denúncia. Por fim, registra-se ainda as informações contidas nos extratos telefônicos 
acostados aos autos, os quais indicam que na data dos fatos, os acusados teriam efetuado ligações para amigos da vítima, a fim 
de exigir a entrega da dinheiro, e que os acusados foram presos na cidade de Paraíso do Tocantins, ocasião em que estavam 
com um talão de cheques pertencente a vítima José Messias. 3. DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE 
PROCEDENTE o pedido contido na denúncia, razão pela qual CONDENO ANDRÉ DOS SANTOS ROCHA e PAULO CÉSAR 
EVANGELISTA DA SILVA como incursos nas penas do artigo 159, do Código Penal. DA DOSIMETRIA DA PENA: Em respeito 
ao mandamento constitucional da individualização da pena, previsto no artigo 5.º, XLVI, da Constituição Federal, e às 
circunstâncias moduladoras do artigo 59, caput , do Código Penal, passo a sua dosimetria. 4.1 Réu André dos Santos Rocha Na 
primeira fase, para a fixação da pena, deixo de valorar a culpabilidade, pois não ultrapassa àquela descrita no tipo penal em que 
incorreu. O réu não possui maus antecedentes demonstrados nos autos, assim considerando sentença penal condenatória com 
trânsito em julgado anterior aos fatos. Em relação à conduta social , não há elementos que a descrevam, sendo, portanto, neutra. 
A personalidade não foi estudada. Os motivos do crime são insignificantes. As circunstâncias serão interpretadas de forma 
negativa levando em consideração que a ação foi perpetrada com emprego de arma de fogo, inclusive com disparo contra a 
vítima. As consequências são inerentes ao tipo penal. O comportamento da vítima não influenciou na conduta do acusado, 
sendo, portanto interpretado de forma neutra. Levo em consideração para o cômputo da pena a incidência de 6 (seis) anos entre 
a pena mínima e máxima para o tipo penal; o número de 8 (oito) circunstâncias judiciais a serem valoradas e a pena mínima 
como base para o cômputo. Desse cálculo, considerando a existência de uma circunstância desfavorável ao réu, fixo a pena 
base em 9 (nove) anos de reclusão. Na segunda fase, inexistem agravantes e atenuantes. Por fim, na terceira fase, ausentes 
causas de aumento e diminuição da pena, torno definitivo o valor acima fixado. 4.1.1 Do Cumprimento da Pena Com base no 
artigo 44, inciso I e III, do Código Penal, deixo de substituir a pena privativa de liberdade por ser superior a quatro anos e ter sido 
o delito cometido com grave ameaça à vítima, observando que a substituição é insuficiente para que seja viabilizada a 
ressocialização do réu. A pena deverá ser cumprida inicialmente no regime fechado , conforme dispõe o artigo 33, § 2.º, alínea 
"a" do mesmo Estatuto. Ato contínuo, faculto ao acusado o direito de interpor eventual apelação em liberdade. Isento o acusado 
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do pagamento das custas processuais, com fundamento no art. 6º, inciso I, da Lei estadual nº 1.286/2001, inciso acrescentado 
pela lei nº 3.296, de 23.11.2017. 4.2 Réu Paulo César Evangelista da Silva Na primeira fase, para a fixação da pena, deixo de 
valorar a culpabilidade, pois não ultrapassa àquela descrita no tipo penal em que incorreu. O réu não possui maus antecedentes 
demonstrados nos autos, assim considerando sentença penal condenatória com trânsito em julgado anterior aos fatos. Em 
relação à conduta social , não há elementos que a descrevam, sendo, portanto, neutra. A personalidade não foi estudada. Os 
motivos do crime são insignificantes. As circunstâncias serão interpretadas de forma negativa levando em consideração que a 
ação foi perpetrada com emprego de arma de fogo, inclusive com disparo contra a vítima. As consequências são inerentes ao 
tipo penal. O comportamento da vítima não influenciou na conduta do acusado, sendo, portanto interpretado de forma neutra. 
Levo em consideração para o cômputo da pena a incidência de 6 (seis) anos entre a pena mínima e máxima para o tipo penal; o 
número de 8 (oito) circunstâncias judiciais a serem valoradas e a pena mínima como base para o Documento assinado 
eletronicamente por DOMINIQUE FALCÃO MARTINS , Matricula 354302 Para confirmar a validade deste documento, acesse: 
https://eproc1.tjto.jus.br/eprocV2_prod_1grau/externo_controlador.php? acao=valida_documento_consultar e digite o Codigo 
Verificador 14100abfd1c cômputo. Desse cálculo, considerando a existência de uma circunstância desfavorável ao réu, fixo a 
pena base em 9 (nove) anos de reclusão. Na segunda fase, inexistem agravantes e atenuantes. Por fim, na terceira fase, 
ausentes causas de aumento e diminuição da pena, torno definitivo o valor acima fixado. 4.1.1 Do Cumprimento da Pena Com 
base no artigo 44, inciso I e III, do Código Penal, deixo de substituir a pena privativa de liberdade por ser superior a quatro anos e 
ter sido o delito cometido com grave ameaça à vítima, observando que a substituição é insuficiente para que seja viabilizada a 
ressocialização do réu. A pena deverá ser cumprida inicialmente no regime fechado , conforme dispõe o artigo 33, § 2.º, alínea 
"a" do mesmo Estatuto. Ato contínuo, faculto ao acusado o direito de interpor eventual apelação em liberdade. Isento o acusado 
do pagamento das custas processuais, com fundamento no art. 6º, inciso I, da Lei estadual nº 1.286/2001, inciso acrescentado 
pela lei nº 3.296, de 23.11.2017. [...] Palmas/TO, data 02/10/2018. JOSÉ RIBAMAR MENDES JÚNIOR - Juiz de Direito." Palmas, 
03/10/2018. Eu, DOMINIQUE FALCÃO MARTINS, digitei e subscrevo. 
 

1ª vara da família e sucessões 

Editais de citações com prazo de 20 dias 
FINALIDADE: O(A) Excelentíssimo(a) Doutor(a) ODETE BATISTA DIAS ALMEIDA, 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 0031029-75.2018.827.2729, interposta por 
FRANCISCA TERESA DE SOUSA RAMOS BARROS em desfavor de WALLAS JEFREY SANTOS e FRANCISCA LORENA 
DIAS CARVALHO, que fica CITADO por este edital WALLAS JEFREY SANTOS para tomar conhecimento da existência da ação 
judicial acima descrita e querendo, comparecer a audiência de justificação designada para a data de 04 de dezembro de 2018, 
às 16h30min , a se realizar na Sala de Audiências deste Juízo, 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, 08/10/2018, SILMARA SOUSA CRUZ MOTA, digitou.  
 

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

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
AUTOS Nº 0013073-80.2017.827.2729 
Juizo da 2ª Vara Criminal de Palmas 
AÇÃO PENAL - Procedimento Ordinário 
Acusado(a): UERLES RIBEIRO TORRES 
FINALIDADE: O juiz de Direito FRANCISCO DE ASSIS GOMES COELHO, do Juizo da 2ª Vara Criminal de Palmas, no uso das 
suas atribuições legais, etc. FAZ SABER a todos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, por esse meio, 
CITA E INTIMA, COM O PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, o(a) acusado(a) UERLES RIBEIRO TORRES, brasileiro, solteiro, 
desempregado, nascido aos 15/03/1998, natural de Estreito/MA, filho de José Dorivan Pereira Torres e de Maria Rita Ribeiro 
Torres, RG n° 1.462.431 SSP/TO, residente e domiciliado na Vila Agrotins II, Chácara Lázaro, Palmas/TO, atualmente em local 
incerto, nos autos da AÇÃO PENAL nº 0013073-80.2017.827.2729, pelos motivos a seguir expostos:" Segundo o APF, na noite 
do dia 18/06/2016, na Avenida LO 07, T 31, Taquari, Palmas/TO, UERLES RIBEIRO TORRES corrompeu menor de 18 (dezoito) 
anos, com ele praticando infração penal, e, juntamente com Vitor Bruno Borges dos Santos, inimputável, subtraiu coisa móvel 
alheia (um aparelho celular, marca Samsung, Mini, cor branca), para si e para outrem, mediante grave ameaça e violência 
exercida contra a vítima André Gustavo do Carmo Silva. Ainda conforme o APF, na noite do dia 18/06/2016, na Quadra T 32, 
Conjunto 22, Lote 05, Taquari, Palmas/TO, CHARLIEL ALVES COSTA vendeu uma porção de MACONHA e foi flagrado 
guardando e tendo em depósito 1,91g (um grama e noventa e um centigramas) de MACONHA, substância proscrita em todo o 
território nacional, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, para fins de comércio ilegal, 
conforme Laudo Pericial Definitivo n° 3764/2016 (evento 34, fls. 17/19). Nas mesmas circunstâncias de tempo e local, o 
denunciado recebeu coisa que sabia ser produto de crime, consistente em um aparelho celular. Conforme apurado, na data e 
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horário acima mencionados, policiais militares estavam realizando patrulhamento ostensivo na região do Taquari, Palmas/TO, 
quando se depararam com os adolescentes André Gustavo do Carmo Silva e Henrique Wellsion Sousa Ferreira, os quais 
anunciaram que o primeiro tivera um aparelho celular, marca Samsung, Mini, cor branca, roubado. Segundo narrado pelos 
adolescentes, estavam voltando da igreja quando foram abordados por dois indivíduos que estava em uma bicicleta, munidos de 
uma arma de fogo artesanal, tipo garrucha, os quais anunciaram o assalto e os agrediram fisicamente. Realizando buscas na 
região, munidos das características dos autores e de sua provável rota de fuga, a equipe policial identificou a residência de 
UERLES RIBEIRO TORRES, um dos autores da subtração, e, em um lote baldio ao lado da mencionada casa, encontrou o 
citado denunciado na companhia de Vitor Bruno Borges dos Santos, com 17 (dezessete) anos, coautor do roubo. Ambos foram 
reconhecidos pelas vítimas e confessaram a autoria do crime. Instados, acerca da arma de fogo utilizada na ação, declararam 
que estaria escondida em um lote baldio na Rua T-32, naquele bairro, e sobre o aparelho celular alegaram haver sido trocado por 
MACONHA com CHARLIEL ALVES COSTA, residente na Rua T-32. Prosseguindo nas diligências, os milicianos se deslocaram 
até a residência de CHARLIEL ALVES COSTA, situada na Quadra T 32, Conjunto 22, Lote 05, Taquari, Palmas/TO, e 
encontraram em seu poder uma porção de substância aparentando tratar-se de MACONHA. A teor do apurado, este confirmou 
ter recebido o aparelho celular e entregue a UERLES RIBEIRO TORRES e Vitor Bruno Borges dos Santos, em pagamento, 
substância entorpecente. Todos foram conduzidos à Delegacia de Policia Civil para lavratura do flagrante. Vitor Bruno Borges 
dos Santos, por ser menor, foi apreendido. Os denunciados, interrogados, confirmaram os delitos ora descritos (evento 01, fls. 
7/8). A arma artesanal, o celular e o entorpecente foram apreendidos, conforme Auto de Exibição e Apreensão (evento 01, fls. 
21). O entorpecente foi examinado no bojo do Laudo Pericial Definitivo n° 3764/2016 (evento 34, fls. 17/19) e constatou-se a 
existência de 1,91g (um grama e noventa e um centigramas) de MACONHA. A autoria e a materialidade dos delitos de tráfico de 
drogas, roubo, corrupção de menores e receptação foram cabalmente demonstradas pelo Auto de Prisão em Flagrante, Auto de 
Exibição e Apreensão, Laudo Pericial Definitivo n° 3764/2016, Laudo de Exame Pericial de Eficiência em Arma de Fogo 
Artesanal n° 3758/2016, pelos depoimentos da vítima e das testemunhas, além dos interrogatórios. Assim agindo, CHARLIEL 
ALVES COSTA, incidiu nas condutas descritas no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, e artigo 180, caput, do Código Penal, 
na forma do art. 69, do mesmo diploma, e UERLES RIBEIRO TORRES incidiu nas condutas descritas no artigo 157, § 2º, II 
(mediante concurso de duas pessoas), do Código Penal, e artigo 244-B, da Lei nº 8.069/90, c/c art. 69 do Código Penal, razão 
pela qual o Ministério Público oferece a presente denúncia, pelo que requer a Vossa Excelência a sua notificação para responder 
a presente ação, oportunizando-se defesa prévia, consoante o rito especial insculpido na Lei de Drogas, observando-se as 
restrições da Lei nº 8.072/90, com requisição das testemunhas abaixo arroladas para virem depor em audiência de instrução e 
julgamento a ser oportunamente designada, até decisão final e condenação. Palmas/TO, 12 de agosto de 2016. Alzemiro Wilson 
Peres Freitas Promotor de Justiça. DESPACHO: "Em razão da deliberação de incompetência exarada na decisão integrante do 
“evento 1 – DEC17” e, igualmente, pelo fato de conter os requisitos preceituados no artigo 41, do Código de Processo Penal e, 
ainda, por não incidir não qualquer das hipóteses previstas no artigo 395, do Diploma Instrumental Penal, recebo - mas de forma 
exclusiva a Uerles Ribeiro Torres - a denúncia formulada no “evento 1 – DENUNCIA2”, via da qual restou imputada-lhe a prática 
de condutas tidas como adequáveis às tipificações descritas no artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal Brasileiro e no artigo 
244-B, da Lei nº 8.069/90. Em consequência, determino a remessa deste processo à SECRIM para o cumprimento dos seguintes 
atos: a) Que seja citado o denunciado para ter ciência da imputação, constituir advogado e oferecer resposta - por escrito, no 
prazo de 10 (dez) dias - à acusação delineada na denúncia ora recebida; cuja resposta deverá ser acompanhada de rol de 
testemunhas porventura tido como necessário à defesa técnica respectiva. b) Efetivada a citação, e não sendo constituído 
advogado, o Ilustre Defensor Público, com atuação neste juízo deverá ser intimado para, apresentar a resposta à acusação no 
prazo legal c) se o denunciado não for encontrado no endereço especificado na denúncia, a Secretaria em evidência deverá 
consultar os sistemas “EPROC”, “SIEL” e “INFOSEG” com o escopo de tentar localizar o provável domicílio do citando. Após os 
resultados das consultas acima especificadas, cite-se, de forma pessoal, no endereço porventura encontrado. d) em caso da 
citação pessoal resultar impossibilitada, por força de não constatação de qualquer endereço, tal ato deverá ser concretizado por 
meio de edital, com prazo de 15 (quinze) dias, (art. 361, e art. 363, § 1º, ambos do CPP). e) Atenda-se às diligências - não 
circunscritas com certidões criminais - requestadas pelo Órgão Ministerial. f) Condizente com as certidões eventualmente 
requestadas, enfatizo que - com base no artigo 156, do Código de Processo Penal - cabe às partes produzirem as provas de 
seus interesses; cujo rol é integrado por certidões com base nas quais é almejada a comprovação de existência, ou de 
inexistência, de antecedentes criminais. Entretanto, a esse respeito, é de se ressaltar que ao juízo cabe apreciar pedidos de 
produção de provas que - porventura - não possam ser auferidas sem pronunciamento judicial. g) Concernente à existência da 
presente ação penal, tal deverá ser lançado nos registros inerentes. Igualmente, efetuem-se as comunicações previstas no item 
7.16.1 do Provimento n.º 002/2011-CGJ, e, em seguida, proceda-se à baixa do Inquérito Policial inerente. Intimem-se e cumpra-
se. Palmas - TO, 06.11.2017 Francisco de Assis Gomes Coelho juiz de direito Palmas/TO.” INFORMAÇÕES E 
ADVERTÊNCIAS: 1. O endereço da Defensoria Pública é Quadra 502 Sul, Av. Teotônio Segurado, Paço Municipal, ao lado do 
Fórum, Palmas/TO, CEP: 77021-654, telefone: (63) 3218-6752. Para o conhecimento de todos, é passado o presente edital, cuja 
2ª via fica afixada no local de costume, bem como será publicado no Diário da Justiça. DADO E PASSADO, nesta cidade e 
Comarca de Palmas/TO, 08/10/2018. Eu, JOYCE MARTINS ALVES SILVEIRA, digitei e subscrevo. 
 

Editais de intimações de sentença com prazo de 90 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA COM PRAZO DE 90 (NOVENTA) DIAS 
AUTOS Nº 0001997-64.2014.827.2729 
 Juizo da 2ª Vara Criminal de Palmas 
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AÇÃO PENAL - Procedimento Ordinário 
Acusado(a): JOAO ANTONIO CRUZ DE SOUZA 
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) JOAO ANTONIO CRUZ DE SOUZA, brasileiro, convivente, filho de Francisco Cruz de Souza e Maria 
das Neves de Souza, nascido em 01 de dezembro de 1979, na cidade de João Lisboa - MA, residente na Rua Rua P7, Quadra 
27, Lote 05, Setor Sul, nesta Capital, atualmente em local incerto e não sabido, com prazo de 90 (noventa) dias, a fim de 
cientificar-lhe da SENTENÇA proferida nos autos da AÇÃO PENAL n.º 0001997-64.2014.827.2729 , cujo resumo segue 
transcrito: " Sentença JOÃO ANTÔNIO CRUZ DE SOUZA, brasileiro, convivente, filho de Francisco Cruz de Souza e Maria das 
Neves de Souza, nascido em 01 de dezembro de 1979, na cidade de João Lisboa - MA, residente na Rua Rua P7, Quadra 27, 
Lote 05, Setor Sul, nesta Capital, após o oferecimento e recebimento da denúncia contido no "evento 1", tornou-se incurso nas 
penas do artigo 155, § 4º, incisos I e II, combinado com artigo 14, inciso II ambos do Código Penal Brasileiro, pois, consoante 
peça sob referência, julgo procedente o pedido constante na denúncia ("evento 1") para condenar JOÃO ANTÔNIO CRUZ DE 
SOUZA nas penas do artigo 155, § 4º, incisos I e II, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal Brasileiro. Por conseguinte, 
em razão da sentença condenatória ora exarada, e valendo-me dos mandamentos do artigo 59, do Código Penal Brasileiro, 
passo à dosagem das reprimendas previstas em lei. 1) Ponderando sobre a culpabilidade do sentenciado, tenho que a mesma é 
inerente à própria tipificação penal em relação à qual adveio a sentença penal condenatória ora proferida; 2) tendo-se em conta 
que o condenado não é possuidor de maus antecedentes; 3) constato que acerca conduta social do sentenciado nada restou 
apurado nestes autos, portanto é de se considerá-la neutra; 4) atentando, para a sua personalidade que, no entender deste juízo, 
cuida-se de uma pessoa que ainda não está vinculado a razoável grau de periculosidade; 5) nos autos não existe algum 
elemento de prova indicando o porquê da realização da ilicitude pelo sentenciado; 6) sopesando que as circunstâncias, nas quais 
o delito ocorreu, são próprias do furto perpetrado pelo condenado; 7) tendo-se em conta que as consequências da ação delituosa 
não foram graves, pois os pertences da vítima não chegaram a sair do local do crime; 8) dos autos não se retira indicativo de que 
o comportamento da vítima tenha contribuído para a prática criminosa, devendo, em consequência, essa circunstância ser 
considerada neutra. fixo a pena base, relativa às sanções privativa de liberdade e pecuniária - em 02 (dois) anos de reclusão e 
10 (dez) dias-multa, por achá-las necessárias e suficientes à reprovação do agir delituoso e à prevenção do injusto. 
Considerando a causa especial de diminuição delineada no artigo 14, inciso II, do Código Penal, essa quantificação (02 anos) de 
pena privativa de liberdade é reduzida de 1/3 (um terço) = 08 meses- passando, portanto, para 01 (um) ano e 04 (quatro) meses 
de reclusão. Por não haver outra causa especial de diminuição, ou de aumento, a ser ainda considerada nesta dosimetria, as 
reprimendas previstas em lei, pertinentes à condenação do processado JOÃO ANTÔNIO CRUZ DE SOUZA, resultam 
quantificadas em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa. O valor de cada dia-multa (que é diverso 
da quantidade de dias-multa aplicados), face à fragilidade financeira agregada ao obrigado, torna-se 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 o sentenciado reincidente, e por força dos preceitos do artigo 33, § 2º, letra "c", 
do Código Penal, imponho o regime aberto para o cumprimento da sanção privativa de liberdade, que se concretizará em local a 
ser definido pelo juízo da execução penal. Estando presentes os requisitos do artigo 44, § 2º, primeira parte, do Código Criminal, 
substituo a pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direito, sendo prestação de serviços à comunidade ou a 
entidades públicas, com duração à da pena substituída, consoante artigo 55, do Diploma Criminal. 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, e, também, por encontrar-se o ora condenado respondendo ao processo em liberdade, não há que se falar em 
recolhimento à prisão para poder apelar. Pertinente aos direitos políticos de, ficarão suspensos durante o tempo de cumprimento 
das reprimendas ora impostas, nos termos do artigo 15, inciso III, da Constituição Federal. Em que pese os efeitos da 
sucumbência, isento o sentenciado do pagamento das custas processuais, pois lhe concedo os benefícios da justiça gratuita; e 
assim delibero por ter em vi que ele restou assistido judicialmente por membros integrantes da Defensoria Pública Estadual 
Tocantinense. Seguindo-se ao trânsito em julgado desta sentença, efetuem-se as necessárias anotações e baixas cartorárias 
pertinentes, que inclusive abrangem os registros lançados no "SPROC-TJ/TO", "EPROC-TJ" e no "INFOSEG". Igualmente, 
efetuem-se as comunicações previstas no item 7.16.1 do Provimento n.º 002/2011-CGJ. Intimem-se, inclusive a vítima. Palmas - 
TO, 26.09.2018 Francisco de Assis Gomes Coelho juiz de direito. " Palmas, 03/10/2018. Eu, JOYCE MARTINS ALVES 
SILVEIRA, digitei e subscrevo. 
 

4ª vara cível 

Editais de intimações com prazo de 30 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO 
PRAZO: (30) TRINTA DIAS 
AUTOS N°: 0005059-44.2016.827.2729 - Chave: 475458894816 
AÇÃO: Cumprimento de sentença- Valor da Causa R$ 3.203,00 
REQUERENTE: REINALDO BATISTA DA SILVA 
ADVOGADO: JULIANNY GOMES E COSTA - OAB/TO 5107 
REQUERIDO: DEANIE EDUARDO DA SIVAL PINHEIRO 
FINALIDADE: Proceder a INTIMAÇÃO de DEANIE EDUARDO DA SIVAL PINHEIRO - CPF: 457.572.591-91, atualmente em 
lugar incerto e não sabido, para os termos da ação supramencionada, bem como para, no prazo 15 (quinze) dias úteis, pagar o 
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valor descrito na petição inicial - R$ 3.203,00 (três mil, duzentos e três reais), conforme cálculos atualizados juntados pela parte 
exequente que cumpriu o disposto no artigo 509, caput, NCPC, sob pena de aplicação de multa de 10% (dez por cento) sobre o 
valor do débito, nos termos do artigo 523, § 1º, NCPC, sem prejuízo de penhora e avaliação de tantos bens quantos bastarem 
para satisfazer a dívida e demais encargos. 
DESPACHO: “"...Com supedâneo no artigo 515, combinado com o artigo 523 do Novo Código de Processo Civil, intime-se a 
parte devedora através de seu procurador para que, no prazo de 15 (quinze) dias efetue o pagamento do débito, sob pena de 
incorrer em multa de 10% sobre o montante devido e, também de honorários de advogado de dez por cento. Não sendo pago o 
valor, intime-se o exeqüente para manifestar-se, no prazo legal, requerendo o que entender de direito para o regular 
prosseguimento do feito. Intime-se e cumpra-se. (Ass.) Zacarias Leonardo - Juiz de Direito." 
SEDE DO JUÍZO: 4ª Vara Cível, Av. Teotônio Segurado, Paço Municipal, Palácio Marquês de São João da Palma, Palmas-TO, 
CEP 77.021-654; telefone: (063) 3218-4565. Palmas-TO, 05/09/2018. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO 
PRAZO: (30) TRINTA DIAS 
AUTOS N°: 0020712-23.2015.827.2729 - Chave: 391402952215 
AÇÃO: Cumprimento de sentença- Valor da Causa R$ 12.414,78 
REQUERENTE: MGM COMERCIO DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA 
ADVOGADOS: GEDEON BATISTA PITALUGA JUNIOR - OAB/TO 2116 e RICARDO HENRIQUE DE BRITO LOPES - OAB/TO 
8134 
REQUERIDO: SANDRA FERREIRA DE SOUZA 
FINALIDADE: Proceder a INTIMAÇÃO de SANDRA FERREIRA DE SOUZA - CPF: 029.096.121-12, atualmente em lugar incerto 
e não sabido, para os termos da ação supramencionada, bem como para, no prazo 15 (quinze) dias úteis, pagar o valor descrito 
na petição inicial - R$ 12.414,78 (doze mil, quatrocentos e quatorze reais e setenta e oito centavos), conforme cálculos 
atualizados juntados pela parte exequente que cumpriu o disposto no artigo 509, caput, NCPC, sob pena de aplicação de multa 
de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, nos termos do artigo 523, § 1º, NCPC, sem prejuízo de penhora e avaliação de 
tantos bens quantos bastarem para satisfazer a dívida e demais encargos. 
DESPACHO: "Retifique-se a autuação para ficar constando que o feito tramita em fase de cumprimento de sentença. Com 
supedâneo no artigo 515, combinado com o artigo 523 do Novo Código de Processo Civil, intime-se a parte devedora através de 
seu procurador para que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue o pagamento do débito, sob pena de incorrer em multa de 10% 
sobre o montante devido e, também, de honorários de advogado de dez por cento. Não sendo pago o valor, intime-se o 
exequente para se manifestar, no prazo legal, requerendo o que entender de direito para o regular prosseguimento do feito. 
(Ass.) Roniclay Alves de Morais - Juiz de Direito." 
SEDE DO JUÍZO: 4ª Vara Cível, Av. Teotônio Segurado, Paço Municipal, Palácio Marquês de São João da Palma, Palmas-TO, 
CEP 77.021-654; telefone: (063) 3218-4565. Palmas-TO, 05/09/2018. 
  
EDITAL DE INTIMAÇÃO 
PRAZO: (30) TRINTA DIAS 
AUTOS N°: 5002119-12.2002.827.2729 - Chave: 891531717418 
AÇÃO: Cumprimento de sentença- Valor da Causa R$ 111.487,418 
REQUERENTE: BANCO DO BRASIL S/A 
ADVOGADOS: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - OAB/TO 6515A e ALESSANDRA ROSE DE ALMEIDA BUENO - OAB/TO 
2992B 
REQUERIDO: JAIRO JOSE FELIX RAMOS 
FINALIDADE: Proceder a INTIMAÇÃO de JAIRO JOSE FELIX RAMOS - CPF: 03892941874 , atualmente em lugar incerto e não 
sabido do dispositivo da sentença inserida no evento 4. 
SENTENÇA: ”... Isto posto, reconheço de ofício a prescrição da pretensão da execução e julgo o processo na forma do artigo 
487, II do Código de Processo Civil. Com o trânsito em julgado arquive com as baixas devidas, observando o pagamento de 
custas finais conforme sentença do evento 01, SENT27. Publique. Registre e intime. Palmas, 09 de maio de 2018 (Ass.) Edimar 
de Paula - Juiz de Direito." 
SEDE DO JUÍZO: 4ª Vara Cível, Av. Teotônio Segurado, Paço Municipal, Palácio Marquês de São João da Palma, Palmas-TO, 
CEP 77.021-654; telefone: (063) 3218-4565. Palmas-TO, 05/09/2018. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO 
PRAZO: (30) TRINTA DIAS 
AUTOS N°: 5005307-95.2011.827.2729 - Chave: 206598269311 
AÇÃO: Cumprimento de sentença- Valor da Causa R$ 3.150,00 
REQUERENTE: MARIA LUIZA NEGREIROS CHAVES 
DEFENSOR: DANIEL SILVA GEZONI - DP8789614 
REQUERIDO: RICARDO PIMENTEL MARINHO 
FINALIDADE: Proceder a INTIMAÇÃO de RICARDO PIMENTEL MARINHO - CPF: 986.347.041-49, atualmente em lugar incerto 
e não sabido, para os termos da ação supramencionada, bem como para, no prazo 15 (quinze) dias úteis, pagar o valor descrito 
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na petição inicial - R$ 3.150,00 (três mil, centoe cinquenta reais), conforme cálculos atualizados juntados pela parte exequente 
que cumpriu o disposto no artigo 509, caput, NCPC, sob pena de aplicação de multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do 
débito, nos termos do artigo 523, § 1º, NCPC, sem prejuízo de penhora e avaliação de tantos bens quantos bastarem para 
satisfazer a dívida e demais encargos. 
DESPACHO: "Retifique-se a autuação para ficar constando que o feito tramita em fase de cumprimento de sentença. Com 
supedâneo no artigo 515, combinado com o artigo 523 do Novo Código de Processo Civil, intime-se a parte devedora através de 
seu procurador para que, no prazo de 15 (quinze) dias efetue o pagamento do débito, sob pena de incorrer em multa de 10% 
sobre o montante devido e, também de honorários de advogado de dez por cento. Não sendo pago o valor, intime-se o 
exeqüente para manifestar-se, no prazo legal, requerendo o que entender de direito para o regular prosseguimento do feito. 
Intime-se e cumpra-se (Ass.) Zacarias Leonardo - Juiz de Direito." 
SEDE DO JUÍZO: 4ª Vara Cível, Av. Teotônio Segurado, Paço Municipal, Palácio Marquês de São João da Palma, Palmas-TO, 
CEP 77.021-654; telefone: (063) 3218-4565. Palmas-TO, 06/09/2018. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO 
PRAZO: (30) TRINTA DIAS 
AUTOS N°: 5006234-95.2010.827.2729 - Chave: 793679385115 
AÇÃO: Cumprimento de sentença - Valor da Causa R$ 5.448,07 
REQUERENTE: AUTOVIA VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA 
ADVOGADA: PRISCILA COSTA MARTINS - OAB/TO 4413ª 
REQUERIDO: GLAUCO VINICIUS MENDES 
FINALIDADE: Proceder a INTIMAÇÃO de GLAUCO VINICIUS MENDES - CPF: 002.520.956-69, atualmente em lugar incerto e 
não sabido, para os termos da ação supramencionada, bem como para, no prazo 15 (quinze) dias úteis, pagar o valor descrito na 
petição inicial - R$ 5.448,07 (cinco mil, quatrocentos e quarenta e oito reais e sete centavos), conforme cálculos atualizados 
juntados pela parte exequente que cumpriu o disposto no artigo 509, caput, NCPC, sob pena de aplicação de multa de 10% (dez 
por cento) sobre o valor do débito, nos termos do artigo 523, § 1º, NCPC, sem prejuízo de penhora e avaliação de tantos bens 
quantos bastarem para satisfazer a dívida e demais encargos. 
DESPACHO: "Assiste razão a demandante, a initmação do executado deve ser feita na forma do artigo 513, § 2o do Código de 
Processo Civil. À escrivania para expedição de edital de intimação.(Ass.) Roniclay Alves de Morais - Juiz de Direito." 
SEDE DO JUÍZO: 4ª Vara Cível, Av. Teotônio Segurado, Paço Municipal, Palácio Marquês de São João da Palma, Palmas-TO, 
CEP 77.021-654; telefone: (063) 3218-4565. Palmas-TO, 05/09/2018. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO 
PRAZO: (30) TRINTA DIAS 
AUTOS N°: 5011573-98.2011.827.2729 - Chave: 919021275814 
AÇÃO: Procedimento Comum- Valor da Causa R$ 420,00 
REQUERENTE: JORGE CUSTÓDIO PEREIRA 
DEFENSOR: DANIEL SILVA GEZONI - DP8789614 
REQUERIDO: JOSE DE SOUZA SILVA 
FINALIDADE: Proceder a INTIMAÇÃO de JOSE DE SOUZA SILVA - CPF: 37080113253 , atualmente em lugar incerto e não 
sabido, do dispositivo da sentença inserida no evento 22. 
SENTENÇA: "Isto posto, julgo procedente o pedido para condenar o requerido a restituir o requerido no valor referente a cláusula 
penal incidente no contrato, R$ 420,00 (quatrocentos e vinte reais) com as atualizações devidas desde 01/01/2011 e juros de 
mora a contar da citação. Condeno ainda o requerido nas custas e honorários advocatícios que arbitro em 20% sobre o valor do 
débito. Transitada em julgado prossiga na forma do cumprimento de sentença devendo a parte autora solicitar seu 
prosseguimento e anexar memória atualizada do débito. Publique. Registre e intime. (Ass.) Edimar de Paula - Juiz de Direito." 
SEDE DO JUÍZO: 4ª Vara Cível, Av. Teotônio Segurado, Paço Municipal, Palácio Marquês de São João da Palma, Palmas-TO, 
CEP 77.021-654; telefone: (063) 3218-4565. Palmas-TO, 05/09/2018. 
 

Editais de citações com prazo de 20 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO 
PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS 
ZACARIAS LEONARDO, 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 CITA a Requerida ÉTICA 
REPRESENTAÇÕES LTDA, para o disposto no campo finalidade: 
AUTOS Nº: 5028575-13.2013.827.2729 
AÇÃO: Restituição de Coisa ou Dinheiro na Falência do Devedor Empresário 
VALOR DA CAUSA: R$ 55.000,00 
REQUERENTE: FRANCISCO MANOEL DE OLIVEIRA 
REQUERIDOS: VALDECI CARLOS WOOLCOKC TEODORO, HELI DE SOUZA GUIMARAES JUNIOR, ÉTICA 
REPRESENTAÇÕES LTDA, CLOVES GUIMARAES FERREIRA 
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FINALIDADE: CITAR ÉTICA REPRESENTAÇÕES LTDA, em endereço incerto e não sabido, para nos termos da ação supra 
mencionada, bem como para no prazo de 15 (quinze) dias oferecer defesa, sob pena de serem aceitos como verdadeirosa os 
fatos articulados  na inicial, cientificando-o que, em caso de revelia, será nomeado curador especial. 
DESPACHO: “Procedi através do INFOJUD para localizar endereçio atualizada da requerida ÉTICA REPRESENTAÇÕES LTDA, 
contudo consta o mesmo endereço informado na inicia. Assim, expeça-se edital de citação do requerido ÉTICA 
REPRESENTAÇÕES LTDA, com prazo de dilação de 20(vinte) dias. Atente-se a escrivania ao disposto no artigo 257, inciso II do 
Novo Código de Processo Civil.” 
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, 01 de outubro de 2018. 
Eu, LUANA CAROLINE RODRIGUES SILVA, Assistente Administrativo que conferi e subscrevo. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO 
PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS 
ZACARIAS LEONARDO, 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 CITA os  Requeridos HELIO BENEDITO SILVA BERNARDES e ANDRÉA ELISA SILVA BERNARDES, para o disposto no 
campo finalidade: 
AUTOS Nº: 5005992-39.2010.827.2729 
AÇÃO: Outros procedimentos de jurisdição voluntária 
VALOR DA CAUSA: R$ 142.500,00 
REQUERENTE: FERNANDO CARNEIRO 
REQUERIDOS: AFRANIO BENEDITO SILVA BERNARDES, BENEDITO SILVA BERNARDES, HELIO BENEDITO SILVA 
BERNARDES, ANDRÉA ELISA SILVA BERNARDES, ANDRÉ BENEDITO SILVA BERNARDES 
FINALIDADE: CITAR HELIO BENEDITO SILVA BERNARDES e ANDRÉA ELISA SILVA BERNARDES, em endereço incerto e 
não sabido, para nos termos da ação supra mencionada, bem como para no prazo de 15 (quinze) dias oferecer defesa, sob 
pena de serem aceitos como verdadeirosa os fatos articulados  na inicial, cientificando-o que, em caso de revelia, será nomeado 
curador especial. 
DESPACHO: “Esgotadas as vias de localização da parte requerida, proceda-se a citação dos executados ANDREIA ELISA 
SILVA BERNARDES e HELIO BENEDITO SILVA BERNARDES via edital, com prazo de 20 (vinte) dias. Observe-se a escrivania 
o contido no artigo 257 do CPC.” 
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, 08 de outubro de 2018. 
Eu, LUANA CAROLINE RODRIGUES SILVA, Assistente Administrativo que conferi e subscrevo. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO 
PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS 
ZACARIAS LEONARDO, 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 CITA a 
Requerida LUCÉLIA ÂNGELO LUIZ BELLINO, para o disposto no campo finalidade: 
AUTOS Nº: 5002011-94.2013.827.2729 
AÇÃO: Cumprimento de sentença 
VALOR DA CAUSA: R$ 106.930,78 
REQUERENTE: ALCEU VIEIRA GOMES 
REQUERIDOS: GENEALDO BELLINO JUNIOR, SOBRAL COMERCIO DE VEICULOS LTDA, LUCÉLIA ÂNGELO LUIZ 
BELLINO 
FINALIDADE: CITAR LUCÉLIA ÂNGELO LUIZ BELLINO, em endereço incerto e não sabido,  para manifestar-se e requerer as 
provas cabiveis no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos dos artigos 135 do NCPC. 
DESPACHO: “Procedi através do sistema eletrônico Infojud e verifiquei que consta o mesmo endereço da sócia Lucélia Ângelo 
Luiz Bellino. Assim, expeça-se edital de citação da requerida LUCÉLIA ÂNGELO LUIZ BELLINO , com prazo de dilação de 
20(vinte) dias. Atente-se a escrivania ao disposto no artigo 257, inciso II do Novo Código de Processo Civil.” 
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, 01 de outubro de 2018. 
Eu, LUANA CAROLINE RODRIGUES SILVA, Assistente Administrativo que conferi e subscrevo. 
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Diretoria do foro 

Portarias 
 
PORTARIA Nº 198/2018 
A Excelentíssima Senhora FLÁVIA AFINI BOVO, Juíza de Direito Diretora do Foro desta Comarca de Palmas, Estado do 
Tocantins, no uso de suas atribuições e na forma da lei etc... 
CONSIDERANDO os dispostos nas Resoluções  nº 71, de 31 de março de 2009, e nº 152, de 06 de julho de 2012, ambas do 
Conselho Nacional de Justiça, que dispõe sobre o regime de Plantão Judiciário em 1º e 2º graus de jurisdição; 
CONSIDERANDO a Resolução nº 46/2017, de 07 de dezembro de 2017, da Presidência do Egrégio Tribunal de Justiça do 
Estado do Tocantins, que disciplina o Plantão Judiciário de 1º e 2º graus no âmbito do Poder Judiciário Tocantinense; 
CONSIDERANDO a necessidade de promover alterações da Escala do Plantão Judicial instituída através da Portaria nº 
194/2017; 
CONSIDERANDO que conforme disposto na Resolução nº 46/2017 do Tribunal de Justiça deste Estado. 
RESOLVE: 
Art. Estabelecer o plantão judicial do período de 12 a 19 de outubro de 2018, que será cumprido pelo juiz Frederico Paiva 
Bandeira de Souza, respondendo pelo Juizado da Infância e Juventude desta Comarca, servidora Vera Vilda Vieira de Sousa e 
oficial de justiça João Campos de Abreu Júnior; 
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 oito (08) dias do mês 
de outubro (10) do ano de dois mil e dezoito (2018). 

Flávia Afini Bovo 
Juíza Diretora do Foro 

 

Juizado especial da infância e juventude 
Editais de citações com prazo de 20 dias 

 
ASSISTENCIA JUDICIÁRIA EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS O(a) Doutor(a) FREDERICO PAIVA 
BANDEIRA DE SOUZA, Juiz(a) de Direito da Vara da Infância e Juventude da Comarca de Palmas, no uso de suas atribuições 
legais e na forma da Lei, etc... FAZ SABER a todos quantos o presente edital de citação virem ou dele conhecimento tiverem 
que, por este Juízo e respectiva Escrivania do Juizado da Infância e Juventude, se processam os autos de Perda ou Suspensão 
ou Restabelecimento do Poder Familiar, autos n°0017877-57.2018.827.2729, requerido por MINISTÉRIO PÚBLICO em desfavor 
de VANUZIA RIBEIRO SILVA , RG n.º 982.654 SSP/TO, portadora de CPF sob o n.º 028.987.241-30, solteira, nascida aos 12 de 
setembro 1990,filha de Francisco Ribeiro Silva e de Maria Marta França, residente na Avenida E, Quadra 40, Lote 07, Jardim 
Aureny IV, nesta Capital, telefone (63)9 9238 5486, cujo feito corre em SEGREDO DE JUSTIÇA, sendo o presente para CITAR 
o(a) requerido(a) VANUZIA RIBEIRO SILVA, estando em lugar incerto ou não sabido, para os termos da ação supracitada, para, 
querendo, oferecer resposta ao pedido no prazo de 20 (vinte) dias, que correrá a partir do decurso do prazo de publicação deste 
edital. E, para que não se possa alegar ignorância, expediu-se o presente, que será publicado na forma da lei. DADO e 
PASSADO, nesta cidade e Comarca de Palmas/TO, 08 de outubro de 2018. Eu, servidor, digitei e subscrevi. 
 

Vara de execuções fiscais e ações de saúde 

Às partes e aos advogados 
 
Autos: 5001862-06.2010.827.2729  
Ação: EXECUÇÃO FISCAL 
Exeqüente: ESTADO DO TOCANTINS 
Adv.: NIVAIR VIEIRA BORGES – PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO TOCANTINS 
Executado: JOSE ALVES CAVALCANTE – CNPJ/CPF: 043.005.723-72 
SENTENÇA: “(...) ANTE O EXPOSTO, estando satisfeita a obrigação pelo pagamento, com fulcro nos artigos 924, inciso II, do 
Novo Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO O PRESENTE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Havendo constrição judicial 
de bens ou valores, providenciem-se as liberações necessárias, observando-se no caso de penhora via BACENJUD que o(s) 
respectivo(s) alvará(s) deverá(ão) ser expedido(s) conforme requerido pela Exequente e, no caso de ausência de requerimento 
da Fazenda Pública, deverá ser expedido em favor da parte executada. Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, 
observadas as formalidades legais. Intime-se e cumpra-se. Palmas, data certificada pelo sistema. SILVANA MARIA PARFIENIUK 
Juíza de Direito Designada Portaria TJ/TO nº1454 - DJ nº4302 de 09/07/2018 
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Autos: 0027589-13.2014.827.2729 
Ação: EXECUÇÃO FISCAL 
Exeqüente: ESTADO DO TOCANTINS 
Adv.: NIVAIR VIEIRA BORGES – PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO TOCANTINS 
Executado: MATERIAL DE CONSTRUÇÃO SAMOM LTDA– CNPJ/CPF: 15.973.258/0006-56 
SENTENÇA: “(...) ISTO POSTO, nos termos dos fundamentos acima alinhavados, e com fulcro no art. 803, I e no artigo 485, 
inciso VI, ambos do Novo Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO 
em razão da ausência do interesse de agir. Havendo constrição judicial de bens ou valores, providenciem-se as liberações 
necessárias. Caso a constrição recaia sobre bem imóvel, oficie-se ao CRI determinando o seu cancelamento, cuja averbação 
ficará DISPENSADA do prévio recolhimento dos emolumentos, ante a extinção do feito sem resolução de mérito. Sem custas, 
por ser a Exequente isenta, nos termos do Art. 39 da Lei 6.830/80. Sem honorários, uma vez que não houve manifestação nos 
autos de eventual patrono da parte executada. Sentença não sujeita ao duplo grau de jurisdição, em razão do valor da dívida 
ativa, porquanto inferior a 500 (quinhentos) salários mínimos, art. 496, § 3º, II, do NCPC. Havendo renúncia ao prazo recursal, ou 
decorrido in albis, certifique-se o trânsito em julgado, procedam-se as baixas necessárias e arquivem-se os autos. Intime-se e 
cumpra-se. Palmas, data certificada pelo sistema. SILVANA MARIA PARFIENIUK Juíza de Direito Designada Portaria TJ/TO 
nº1454 - DJ nº4302 de 09/07/2018 
 
Autos: 5001905-40.2010.827.2729 
Ação: EXECUÇÃO FISCAL 
Exeqüente: ESTADO DO TOCANTINS 
Adv.: NIVAIR VIEIRA BORGES – PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO TOCANTINS 
Executado: JOÃO ERNANI FONSECA– CNPJ/CPF: 065.103.373-04 
SENTENÇA: “(...) ANTE O EXPOSTO, estando satisfeita a obrigação pelo pagamento, com fulcro nos artigos 924, inciso II, e 
925, ambos do Novo Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA A PRESENTE EXECUÇÃO FISCAL. Havendo constrição 
judicial de bens ou valores, providenciem-se as liberações necessárias, observando-se no caso de penhora via BACENJUD que 
o(s) respectivo(s) alvará(s) deverá (ão) ser expedido(s) conforme requerido pela Exequente e, no caso de ausência de 
requerimento da Fazenda Pública, deverá ser expedido em favor da parte executada. 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. Custas pela parte executada. Honorários já foram pagos no âmbito 
administrativo. Havendo renúncia ao prazo recursal, ou decorrido in albis, certifique-se o trânsito em julgado, procedam-se as 
baixas necessárias e arquivem-se os autos. Intime-se e cumpra-se. Palmas, data certificada pelo sistema. SILVANA MARIA 
PARFIENIUK Juíza de Direito Designada Portaria TJ/TO nº1454 - DJ nº4302 de 09/07/2018 
 
Autos: 0040386-16.2017.827.2729 
Ação: EXECUÇÃO FISCAL 
Exeqüente: ESTADO DO TOCANTINS 
Adv.: NIVAIR VIEIRA BORGES – PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO TOCANTINS 
Executado: NOV. COSMETICOS LOGISTICA E LOCAÇÃO EIRELI– CNPJ/CPF: 18.541.138/0001-63 
DECISÃO: “(...) Desta feita, com fundamento no art. 151, VI, do CTN, SUSPENDO a presente Ação de Execução Fiscal pelo 
prazo do parcelamento informado. Ressalte que, compete à Exequente informar o cumprimento integral ou eventual 
inadimplemento de tal parcelamento, sendo que neste último caso deverá apresentar o cálculo atualizado do valor do débito 
remanescente e requerer as diligências necessárias para o prosseguimento do feito, independentemente de nova intimação. 
Decorrido o prazo do parcelamento, INTIME-SE a Fazenda Pública Exequente a fim de que se manifeste nos autos, requerendo 
o que lhe for de direito, no prazo de 30 (trinta) dias. Intime-se e cumpra-se. Palmas, data certificada pelo sistema. SILVANA 
MARIA PARFIENIUK Juíza de Direito Designada (Portaria TJ/TO nº 1454 - DJ nº 4302 de 09/07/2018) 
 
Autos: 5002857-19.2010.827.2729 
Ação: EXECUÇÃO FISCAL 
Exeqüente: ESTADO DO TOCANTINS 
Adv.: NIVAIR VIEIRA BORGES – PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO TOCANTINS 
Executado: ANDRADE E ANDRADE LTDA EPP – CNPJ/CPF: 38.132.650/0001-63  
DECISÃO: “(...) Desta feita, com fundamento no art. 151, VI, do CTN, SUSPENDO a presente Ação de Execução Fiscal pelo 
prazo do parcelamento informado. Ressalte que, compete à Exequente informar o cumprimento integral ou eventual 
inadimplemento de tal parcelamento, sendo que neste último caso deverá apresentar o cálculo atualizado do valor do débito 
remanescente e requerer as diligências necessárias para o prosseguimento do feito, independentemente de nova intimação. 
Decorrido o prazo do parcelamento, INTIME-SE a Fazenda Pública Exequente a fim de que se manifeste nos autos, requerendo 
o que lhe for de direito, no prazo de 30 (trinta) dias. Intime-se e cumpra-se. Palmas, data certificada pelo sistema. SILVANA 
MARIA PARFIENIUK Juíza de Direito Designada (Portaria TJ/TO nº 1454 - DJ nº 4302 de 09/07/2018) 
 
Autos: 5006085-31.2012.827.2729  
Ação: EXECUÇÃO FISCAL 
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Exeqüente: ESTADO DO TOCANTINS 
Adv.: NIVAIR VIEIRA BORGES – PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO TOCANTINS 
Executado: LIVRE COM DE EQUIP DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA -CNPJ/CPF:06.135.266/0001-28 
DECISÃO: “(...) Desta feita, com fundamento no art. 151, VI, do CTN, SUSPENDO a presente Ação de Execução Fiscal pelo 
prazo do parcelamento informado. Ressalte que, compete à Exequente informar o cumprimento integral ou eventual 
inadimplemento de tal parcelamento, sendo que neste último caso deverá apresentar o cálculo atualizado do valor do débito 
remanescente e requerer as diligências necessárias para o prosseguimento do feito, independentemente de nova intimação. 
Decorrido o prazo do parcelamento, INTIME-SE a Fazenda Pública Exequente a fim de que se manifeste nos autos, requerendo 
o que lhe for de direito, no prazo de 30 (trinta) dias. Intime-se e cumpra-se. Palmas, data certificada pelo sistema. SILVANA 
MARIA PARFIENIUK Juíza de Direito Designada (Portaria TJ/TO nº 1454 - DJ nº 4302 de 09/07/2018) 
 
Autos: 5015675-32.2012.827.2729  
Ação: EXECUÇÃO FISCAL                        
Exeqüente: ESTADO DO TOCANTINS 
Adv.: NIVAIR VIEIRA BORGES – PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO TOCANTINS 
Executado: LIVRE COM DE EQUIP DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA – CNPJ/CPF: 06.135.266/0001-28 
DECISÃO: “(...) Desta feita, com fundamento no art. 151, VI, do CTN, SUSPENDO a presente Ação de Execução Fiscal pelo 
prazo do parcelamento informado. Ressalte que, compete à Exequente informar o cumprimento integral ou eventual 
inadimplemento de tal parcelamento, sendo que neste último caso deverá apresentar o cálculo atualizado do valor do débito 
remanescente e requerer as diligências necessárias para o prosseguimento do feito, independentemente de nova intimação. 
Decorrido o prazo do parcelamento, INTIME-SE a Fazenda Pública Exequente a fim de que se manifeste nos autos, requerendo 
o que lhe for de direito, no prazo de 30 (trinta) dias. Intime-se e cumpra-se. Palmas, data certificada pelo sistema. SILVANA 
MARIA PARFIENIUK Juíza de Direito Designada (Portaria TJ/TO nº 1454 - DJ nº 4302 de 09/07/2018) 
 
Autos: 5038493-41.2013.827.2729 
Ação: EXECUÇÃO FISCAL                        
Exeqüente: ESTADO DO TOCANTINS 
Adv.: NIVAIR VIEIRA BORGES – PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO TOCANTINS 
Executado: LIVRE COM DE EQUIP DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA – CNPJ/CPF: 06.135.266/0001-28 
DECISÃO: “(...) Desta feita, com fundamento no art. 151, VI, do CTN, SUSPENDO a presente Ação de Execução Fiscal pelo 
prazo do parcelamento informado. Ressalte que, compete à Exequente informar o cumprimento integral ou eventual 
inadimplemento de tal parcelamento, sendo que neste último caso deverá apresentar o cálculo atualizado do valor do débito 
remanescente e requerer as diligências necessárias para o prosseguimento do feito, independentemente de nova intimação. 
Decorrido o prazo do parcelamento, INTIME-SE a Fazenda Pública Exequente a fim de que se manifeste nos autos, requerendo 
o que lhe for de direito, no prazo de 30 (trinta) dias. Intime-se e cumpra-se. Palmas, data certificada pelo sistema. SILVANA 
MARIA PARFIENIUK Juíza de Direito Designada (Portaria TJ/TO nº 1454 - DJ nº 4302 de 09/07/2018) 
 
Autos: 0022206-15.2018.827.2729 
Ação: EXECUÇÃO FISCAL                        
Exeqüente: ESTADO DO TOCANTINS 
Adv.: NIVAIR VIEIRA BORGES – PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO TOCANTINS 
Executado: WD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA– CNPJ/CPF: 12.186.096/0001-03 
DECISÃO: “(...) Desta feita, com fundamento no art. 151, VI, do CTN, SUSPENDO a presente Ação de Execução Fiscal pelo 
prazo do parcelamento informado. Ressalte que, compete à Exequente informar o cumprimento integral ou eventual 
inadimplemento de tal parcelamento, sendo que neste último caso deverá apresentar o cálculo atualizado do valor do débito 
remanescente e requerer as diligências necessárias para o prosseguimento do feito, independentemente de nova intimação. 
Decorrido o prazo do parcelamento, INTIME-SE a Fazenda Pública Exequente a fim de que se manifeste nos autos, requerendo 
o que lhe for de direito, no prazo de 30 (trinta) dias. Intime-se e cumpra-se. Palmas, data certificada pelo sistema. SILVANA 
MARIA PARFIENIUK Juíza de Direito Designada (Portaria TJ/TO nº 1454 - DJ nº 4302 de 09/07/2018) 
 
Autos: 0032094-08.2018.827.2729 
Ação: EXECUÇÃO FISCAL                        
Exeqüente: ESTADO DO TOCANTINS 
Adv.: NIVAIR VIEIRA BORGES – PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO TOCANTINS 
Executado: M R ESQUADRIAS DE ALUMINIO LTDA– CNPJ/CPF: 17.724.091/0001-00 
DECISÃO: “(...) Desta feita, com fundamento no art. 151, VI, do CTN, SUSPENDO a presente Ação de Execução Fiscal pelo 
prazo do parcelamento informado. Ressalte que, compete à Exequente informar o cumprimento integral ou eventual 
inadimplemento de tal parcelamento, sendo que neste último caso deverá apresentar o cálculo atualizado do valor do débito 
remanescente e requerer as diligências necessárias para o prosseguimento do feito, independentemente de nova intimação. 
Decorrido o prazo do parcelamento, INTIME-SE a Fazenda Pública Exequente a fim de que se manifeste nos autos, requerendo 
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o que lhe for de direito, no prazo de 30 (trinta) dias. Intime-se e cumpra-se. Palmas, data certificada pelo sistema. SILVANA 
MARIA PARFIENIUK Juíza de Direito Designada (Portaria TJ/TO nº 1454 - DJ nº 4302 de 09/07/2018) 
 
Autos: 0035346-24.2015.827.2729 
Ação: EXECUÇÃO FISCAL                        
Exeqüente: ESTADO DO TOCANTINS 
Adv.: NIVAIR VIEIRA BORGES – PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO TOCANTINS 
Executado: INDUSTRIA E COMÉRCIO DE BEBIDAS IMPERIAL S/A – CNPJ/CPF: 00.552.646/0001-81 
DECISÃO: “(...) Desta feita, com fundamento no art. 151, VI, do CTN, SUSPENDO a presente Ação de Execução Fiscal pelo 
prazo do parcelamento informado. Ressalte que, compete à Exequente informar o cumprimento integral ou eventual 
inadimplemento de tal parcelamento, sendo que neste último caso deverá apresentar o cálculo atualizado do valor do débito 
remanescente e requerer as diligências necessárias para o prosseguimento do feito, independentemente de nova intimação. 
Decorrido o prazo do parcelamento, INTIME-SE a Fazenda Pública Exequente a fim de que se manifeste nos autos, requerendo 
o que lhe for de direito, no prazo de 30 (trinta) dias. Intime-se e cumpra-se. Palmas, data certificada pelo sistema. SILVANA 
MARIA PARFIENIUK Juíza de Direito Designada (Portaria TJ/TO nº 1454 - DJ nº 4302 de 09/07/2018) 
 
Autos: 0037430-27.2017.827.2729 
Ação: EXECUÇÃO FISCAL                                       
Exeqüente: ESTADO DO TOCANTINS 
Adv.: NIVAIR VIEIRA BORGES – PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO TOCANTINS 
Executado: AUTO POSTO CRISTAL LTDA – CNPJ/CPF:  38.143.806/0001-01 
DECISÃO: “(...) Desta feita, com fundamento no art. 151, VI, do CTN, SUSPENDO a presente Ação de Execução Fiscal pelo 
prazo do parcelamento informado. Ressalte que, compete à Exequente informar o cumprimento integral ou eventual 
inadimplemento de tal parcelamento, sendo que neste último caso deverá apresentar o cálculo atualizado do valor do débito 
remanescente e requerer as diligências necessárias para o prosseguimento do feito, independentemente de nova intimação. 
Decorrido o prazo do parcelamento, INTIME-SE a Fazenda Pública Exequente a fim de que se manifeste nos autos, requerendo 
o que lhe for de direito, no prazo de 30 (trinta) dias. Intime-se e cumpra-se. Palmas, data certificada pelo sistema. SILVANA 
MARIA PARFIENIUK Juíza de Direito Designada (Portaria TJ/TO nº 1454 - DJ nº 4302 de 09/07/2018) 
 
Autos: 5000110-43.2003.827.2729  
Ação: EXECUÇÃO FISCAL                                       
Exeqüente: ESTADO DO TOCANTINS 
Adv.: NIVAIR VIEIRA BORGES – PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO TOCANTINS 
Executado: COMERCIAL DE TECIDOS RIBEIRO LTDA -ME–CNPJ/CPF:02.254.190/0001-07 
DECISÃO: “(...) Desta feita, com fundamento no art. 151, VI, do CTN, SUSPENDO a presente Ação de Execução Fiscal pelo 
prazo do parcelamento informado. Ressalte que, compete à Exequente informar o cumprimento integral ou eventual 
inadimplemento de tal parcelamento, sendo que neste último caso deverá apresentar o cálculo atualizado do valor do débito 
remanescente e requerer as diligências necessárias para o prosseguimento do feito, independentemente de nova intimação. 
Decorrido o prazo do parcelamento, INTIME-SE a Fazenda Pública Exequente a fim de que se manifeste nos autos, requerendo 
o que lhe for de direito, no prazo de 30 (trinta) dias. Intime-se e cumpra-se. Palmas, data certificada pelo sistema. SILVANA 
MARIA PARFIENIUK Juíza de Direito Designada (Portaria TJ/TO nº 1454 - DJ nº 4302 de 09/07/2018) 
 
Autos: 5002696-43.2009.827.2729 
Ação: EXECUÇÃO FISCAL                                       
Exeqüente: ESTADO DO TOCANTINS 
Adv.: NIVAIR VIEIRA BORGES – PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO TOCANTINS 
Executado: MEDFAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA–CNPJ/CPF: 03.405.527/0003-56 
DECISÃO: “(...) Desta feita, com fundamento no art. 151, VI, do CTN, SUSPENDO a presente Ação de Execução Fiscal pelo 
prazo do parcelamento informado. Ressalte que, compete à Exequente informar o cumprimento integral ou eventual 
inadimplemento de tal parcelamento, sendo que neste último caso deverá apresentar o cálculo atualizado do valor do débito 
remanescente e requerer as diligências necessárias para o prosseguimento do feito, independentemente de nova intimação. 
Decorrido o prazo do parcelamento, INTIME-SE a Fazenda Pública Exequente a fim de que se manifeste nos autos, requerendo 
o que lhe for de direito, no prazo de 30 (trinta) dias. Intime-se e cumpra-se. Palmas, data certificada pelo sistema. SILVANA 
MARIA PARFIENIUK Juíza de Direito Designada (Portaria TJ/TO nº 1454 - DJ nº 4302 de 09/07/2018) 
 
Autos: 0017058-28.2015.827.2729  
Ação: EXECUÇÃO FISCAL                                       
Exeqüente: ESTADO DO TOCANTINS 
Adv.: NIVAIR VIEIRA BORGES – PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO TOCANTINS 
Executado: MACAWRIO NEGOCIOS E PARTICIPACOES LTDA – 
CNPJ/CPF: 00.287.666/0001-72 
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DECISÃO: “(...) Assim, tendo em vista que, apesar das diversas diligências empregadas, restaram infrutíferas as tentativas da 
localização de bens para penhora, SUSPENDO o curso da presente execução fiscal pelo prazo máximo de 01 (um) ano, nos 
termos do art, artigo 40, caput, da Lei 6.830/80. Decorrido tal prazo sem que sejam localizados bens penhoráveis, o que deverá 
ser certificado nos autos, ORDENO o arquivamento do feito , nos termos do art. 40, §1° e 2° da Lei 6.830/80, 
independentemente de nova conclusão ou despacho. Intime-se e cumpra-se. Palmas, data certificada pelo sistema. SILVANA 
MARIA PARFIENIUK Juíza de Direito Designada (Portaria TJ/TO nº 1454 - DJ nº 4302 de 09/07/2018) 
 
Autos: 0017058-28.2015.827.2729  
Ação: EXECUÇÃO FISCAL                                       
Exeqüente: ESTADO DO TOCANTINS 
Adv.: NIVAIR VIEIRA BORGES – PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO TOCANTINS 
Executado: MACAWRIO NEGOCIOS E PARTICIPACOES LTDA – CNPJ/CPF: 00.287.666/0001-72 
DECISÃO: “(...) Assim, tendo em vista que, apesar das diversas diligências empregadas, restaram infrutíferas as tentativas da 
localização de bens para penhora, SUSPENDO o curso da presente execução fiscal pelo prazo máximo de 01 (um) ano, nos 
termos do art, artigo 40, caput, da Lei 6.830/80. Decorrido tal prazo sem que sejam localizados bens penhoráveis, o que deverá 
ser certificado nos autos, ORDENO o arquivamento do feito , nos termos do art. 40, §1° e 2° da Lei 6.830/80, 
independentemente de nova conclusão ou despacho. Intime-se e cumpra-se. Palmas, data certificada pelo sistema. SILVANA 
MARIA PARFIENIUK Juíza de Direito Designada (Portaria TJ/TO nº 1454 - DJ nº 4302 de 09/07/2018) 
 
Autos: 0029968-24.2014.827.2729 
Ação: EXECUÇÃO FISCAL                                       
Exeqüente: ESTADO DO TOCANTINS 
Adv.: NIVAIR VIEIRA BORGES – PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO TOCANTINS 
Executado: COMPRE DA CHINA - FÊNIX ORIENTE– CNPJ/CPF: 09.235.717/0001-97 
DECISÃO: “(...) Assim, tendo em vista que, apesar das diversas diligências empregadas, restaram infrutíferas as tentativas da 
localização de bens para penhora, SUSPENDO o curso da presente execução fiscal pelo prazo máximo de 01 (um) ano, nos 
termos do art., artigo 40, caput, da Lei 6.830/80. Decorrido tal prazo sem que sejam localizados bens penhoráveis, o que deverá 
ser certificado nos autos, ORDENO o arquivamento do feito, nos termos do art. 40, §1° e 2° da Lei 6.830/80, independentemente 
de nova conclusão ou despacho. Intime-se e cumpra-se. Palmas, data certificada pelo sistema. SILVANA MARIA PARFIENIUK 
Juíza de Direito Designada (Portaria TJ/TO nº 1454 - DJ nº 4302 de 09/07/2018) 
 
Autos: 5000151-39.2005.827.2729 
Ação: EXECUÇÃO FISCAL                                       
Exeqüente: ESTADO DO TOCANTINS 
Adv.: NIVAIR VIEIRA BORGES – PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO TOCANTINS 
Executado: F T COMÉRCIO DE FERRATENS LTDA – CNPJ/CPF: 37.423.605/0001-03 
DECISÃO: “(...) Assim, tendo em vista que, apesar das diversas diligências empregadas, restaram infrutíferas as tentativas da 
localização de bens para penhora, SUSPENDO o curso da presente execução fiscal pelo prazo máximo de 01 (um) ano, nos 
termos do art., artigo 40, caput, da Lei 6.830/80. Decorrido tal prazo sem que sejam localizados bens penhoráveis, o que deverá 
ser certificado nos autos, ORDENO o arquivamento do feito, nos termos do art. 40, §1° e 2° da Lei 6.830/80, independentemente 
de nova conclusão ou despacho. Intime-se e cumpra-se. Palmas, data certificada pelo sistema. SILVANA MARIA PARFIENIUK 
Juíza de Direito Designada (Portaria TJ/TO nº 1454 - DJ nº 4302 de 09/07/2018) 
 
Autos: 5000742-30.2007.827.2729 
Ação: EXECUÇÃO FISCAL                                       
Exeqüente: ESTADO DO TOCANTINS 
Adv.: NIVAIR VIEIRA BORGES – PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO TOCANTINS 
Executado: ROZIMAR PEREIRA DO LAGO– CNPJ/CPF: 02.475.634/0001-26 
DECISÃO: “(...) Assim, tendo em vista que, apesar das diversas diligências empregadas, restaram infrutíferas as tentativas da 
localização de bens para penhora, SUSPENDO o curso da presente execução fiscal pelo prazo máximo de 01 (um) ano, nos 
termos do art, artigo 40, caput, da Lei 6.830/80. Decorrido tal prazo sem que sejam localizados bens penhoráveis, o que deverá 
ser certificado nos autos, ORDENO o arquivamento do feito, nos termos do art. 40, §1° e 2° da Lei 6.830/80, independentemente 
de nova conclusão ou despacho. Intime-se e cumpra-se. Palmas, data certificada pelo sistema. SILVANA MARIA PARFIENIUK 
Juíza de Direito Designada (Portaria TJ/TO nº 1454 - DJ nº 4302 de 09/07/2018) 
 
Autos: 5000987-17.2002.827.2729 
Ação: EXECUÇÃO FISCAL                                       
Exeqüente: ESTADO DO TOCANTINS 
Adv.: NIVAIR VIEIRA BORGES – PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO TOCANTINS 
Executado: HARSOFT LTDA– CNPJ/CPF: 02.654.147/0001-20 
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DECISÃO: “(...) Assim, tendo em vista que, apesar das diversas diligências empregadas, restaram infrutíferas as tentativas da 
localização de bens para penhora, SUSPENDO o curso da presente execução fiscal pelo prazo máximo de 01 (um) ano, nos 
termos do art, artigo 40, caput, da Lei 6.830/80. Decorrido tal prazo sem que sejam localizados bens penhoráveis, o que deverá 
ser certificado nos autos, ORDENO o arquivamento do feito, nos termos do art. 40, §1° e 2° da Lei 6.830/80, independentemente 
de nova conclusão ou despacho. Intime-se e cumpra-se. Palmas, data certificada pelo sistema. SILVANA MARIA PARFIENIUK 
Juíza de Direito Designada (Portaria TJ/TO nº 1454 - DJ nº 4302 de 09/07/2018) 
 
Autos: 5001356-11.2002.827.2729 
Ação: EXECUÇÃO FISCAL                                      
Exeqüente: ESTADO DO TOCANTINS 
Adv.: NIVAIR VIEIRA BORGES – PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO TOCANTINS 
Executado: MVM COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MAQUINAS E MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA ME– CNPJ/CPF: 
38.141.214/0001-50 
DECISÃO: “(...) Assim, tendo em vista que, apesar das diversas diligências empregadas, restaram infrutíferas as tentativas da 
localização de bens para penhora, SUSPENDO o curso da presente execução fiscal pelo prazo máximo de 01 (um) ano, nos 
termos do art, artigo 40, caput, da Lei 6.830/80. Decorrido tal prazo sem que sejam localizados bens penhoráveis, o que deverá 
ser certificado nos autos, ORDENO o arquivamento do feito, nos termos do art. 40, §1° e 2° da Lei 6.830/80, independentemente 
de nova conclusão ou despacho. Intime-se e cumpra-se. Palmas, data certificada pelo sistema. SILVANA MARIA PARFIENIUK 
Juíza de Direito Designada (Portaria TJ/TO nº 1454 - DJ nº 4302 de 09/07/2018) 
 
Autos: 5001670-10.2009.827.2729  
Ação: EXECUÇÃO FISCAL                                      
Exeqüente: ESTADO DO TOCANTINS 
Adv.: NIVAIR VIEIRA BORGES – PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO TOCANTINS 
Executado: COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS PLANALTO DO SUL LTDA - ME– CNPJ/CPF: 07.452.182/0001-
80 
DECISÃO: “(...) Assim, tendo em vista que, apesar das diversas diligências empregadas, restaram infrutíferas as tentativas da 
localização de bens para penhora, SUSPENDO o curso da presente execução fiscal pelo prazo máximo de 01 (um) ano, nos 
termos do art, artigo 40, caput, da Lei 6.830/80. Decorrido tal prazo sem que sejam localizados bens penhoráveis, o que deverá 
ser certificado nos autos, ORDENO o arquivamento do feito, nos termos do art. 40, §1° e 2° da Lei 6.830/80, independentemente 
de nova conclusão ou despacho. Intime-se e cumpra-se. Palmas, data certificada pelo sistema. SILVANA MARIA PARFIENIUK 
Juíza de Direito Designada (Portaria TJ/TO nº 1454 - DJ nº 4302 de 09/07/2018) 
 
Autos: 5001670-10.2009.827.2729  
Ação: EXECUÇÃO FISCAL                                      
Exeqüente: ESTADO DO TOCANTINS 
Adv.: NIVAIR VIEIRA BORGES – PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO TOCANTINS 
Executado: PANIFICADORA VENEZA LTDA - ME– CNPJ/CPF: 03.213.511/0001-80 
DECISÃO: “(...) Assim, tendo em vista que, apesar das diversas diligências empregadas, restaram infrutíferas as tentativas da 
localização de bens para penhora, SUSPENDO o curso da presente execução fiscal pelo prazo máximo de 01 (um) ano, nos 
termos do art, artigo 40, caput, da Lei 6.830/80. Decorrido tal prazo sem que sejam localizados bens penhoráveis, o que deverá 
ser certificado nos autos, ORDENO o arquivamento do feito, nos termos do art. 40, §1° e 2° da Lei 6.830/80, independentemente 
de nova conclusão ou despacho. Intime-se e cumpra-se. Palmas, data certificada pelo sistema. SILVANA MARIA PARFIENIUK 
Juíza de Direito Designada (Portaria TJ/TO nº 1454 - DJ nº 4302 de 09/07/2018) 
 
Autos: 5001670-10.2009.827.2729 
Ação: EXECUÇÃO FISCAL                                      
Exeqüente: ESTADO DO TOCANTINS 
Adv.: NIVAIR VIEIRA BORGES – PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO TOCANTINS 
Executado: COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS PLANALTO DO SUL LTDA - ME– CNPJ/CPF: 07.452.182/0001-
80 
DECISÃO: “(...) Assim, tendo em vista que, apesar das diversas diligências empregadas, restaram infrutíferas as tentativas da 
localização de bens para penhora, SUSPENDO o curso da presente execução fiscal pelo prazo máximo de 01 (um) ano, nos 
termos do art, artigo 40, caput, da Lei 6.830/80. Decorrido tal prazo sem que sejam localizados bens penhoráveis, o que deverá 
ser certificado nos autos, ORDENO o arquivamento do feito, nos termos do art. 40, §1° e 2° da Lei 6.830/80, independentemente 
de nova conclusão ou despacho. Intime-se e cumpra-se. Palmas, data certificada pelo sistema. SILVANA MARIA PARFIENIUK 
Juíza de Direito Designada (Portaria TJ/TO nº 1454 - DJ nº 4302 de 09/07/2018) 
 
Autos: 5002774-37.2009.827.2729 
Ação: EXECUÇÃO FISCAL                                      
Exeqüente: ESTADO DO TOCANTINS 
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Adv.: NIVAIR VIEIRA BORGES – PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO TOCANTINS 
Executado: PANIFICADORA VENEZA LTDA - ME– CNPJ/CPF: 03.213.511/0001-80 
DECISÃO: “(...) Assim, tendo em vista que, apesar das diversas diligências empregadas, restaram infrutíferas as tentativas da 
localização de bens para penhora, SUSPENDO o curso da presente execução fiscal pelo prazo máximo de 01 (um) ano, nos 
termos do art, artigo 40, caput, da Lei 6.830/80. Decorrido tal prazo sem que sejam localizados bens penhoráveis, o que deverá 
ser certificado nos autos, ORDENO o arquivamento do feito, nos termos do art. 40, §1° e 2° da Lei 6.830/80, independentemente 
de nova conclusão ou despacho. Intime-se e cumpra-se. Palmas, data certificada pelo sistema. SILVANA MARIA PARFIENIUK 
Juíza de Direito Designada (Portaria TJ/TO nº 1454 - DJ nº 4302 de 09/07/2018) 
 
Autos: 0034196-37.2017.827.2729 
Ação: EXECUÇÃO FISCAL                                      
Exeqüente: ESTADO DO TOCANTINS 
Adv.: NIVAIR VIEIRA BORGES – PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO TOCANTINS 
Executado: HENILTON ROQUE TAVARES PINHEIRO – CNPJ/CPF: 000.294.141-48 
DECISÃO: “(...) Desta feita, com fundamento no art. 151, VI, do CTN, SUSPENDO a presente Ação de Execução Fiscal pelo 
prazo do parcelamento informado. Ressalte que, compete à Exequente informar o cumprimento integral ou eventual 
inadimplemento de tal parcelamento, sendo que neste último caso deverá apresentar o cálculo atualizado do valor do débito 
remanescente e requerer as diligências necessárias para o prosseguimento do feito, independentemente de nova intimação. 
Decorrido o prazo do parcelamento, INTIME-SE a Fazenda Pública Exequente a fim de que se manifeste nos autos, requerendo 
o que lhe for de direito, no prazo de 30 (trinta) dias. Intime-se e cumpra-se. Palmas, data certificada pelo sistema. SILVANA 
MARIA PARFIENIUK Juíza de Direito Designada (Portaria TJ/TO nº 1454 - DJ nº 4302 de 09/07/2018) 
 
Autos: 5009825-31.2011.827.2729 
Ação: EXECUÇÃO FISCAL                                      
Exeqüente: ESTADO DO TOCANTINS 
Adv.: NIVAIR VIEIRA BORGES – PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO TOCANTINS 
Executado:  BENQ ELETROELETRÔNICA LTDA-CNPJ/CPF: 07.560.958/0001-86 
DECISÃO: “(...) Assim, tendo em vista que, apesar das diversas diligências empregadas, restaram infrutíferas as tentativas da 
localização de bens para penhora, SUSPENDO o curso da presente execução fiscal pelo prazo máximo de 01 (um) ano, nos 
termos do art, artigo 40, caput, da Lei 6.830/80. Decorrido tal prazo sem que sejam localizados bens penhoráveis, o que deverá 
ser certificado nos autos, ORDENO o arquivamento do feito, nos termos do art. 40, §1° e 2° da Lei 6.830/80, independentemente 
de nova conclusão ou despacho. Intime-se e cumpra-se. Palmas, data certificada pelo sistema. SILVANA MARIA PARFIENIUK 
Juíza de Direito Designada (Portaria TJ/TO nº 1454 - DJ nº 4302 de 09/07/2018) 
 
Autos: 0016949-43.2017.827.2729 
Ação: EXECUÇÃO FISCAL                                      
Exeqüente: ESTADO DO TOCANTINS 
Adv.: NIVAIR VIEIRA BORGES – PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO TOCANTINS 
Executado: FABIANA DE ANGELYS FONTENELE SANTOS - CNPJ/CPF: 026.562.221-25 
DECISÃO: “(...) Desta feita, com fundamento no art. 151, VI, do CTN, SUSPENDO a presente Ação de Execução Fiscal pelo 
prazo do parcelamento informado. Ressalte que, compete à Exequente informar o cumprimento integral ou eventual 
inadimplemento de tal parcelamento, sendo que neste último caso deverá apresentar o cálculo atualizado do valor do débito 
remanescente e requerer as diligências necessárias para o prosseguimento do feito, independentemente de nova intimação. 
Decorrido o prazo do parcelamento, INTIME-SE a Fazenda Pública Exequente a fim de que se manifeste nos autos, requerendo 
o que lhe for de direito, no prazo de 30 (trinta) dias. Intime-se e cumpra-se. Palmas, data certificada pelo sistema. SILVANA 
MARIA PARFIENIUK Juíza de Direito Designada (Portaria TJ/TO nº 1454 - DJ nº 4302 de 09/07/2018) 
 

PALMEIRÓPOLIS 
1ª escrivania cível 

Editais de publicações de sentenças de interdição 
EDITAL  DE SENTENÇA de INTERDIÇÃO- 2ª vez 
A Dra. Ana Paula Araujo Aires Toribio- Juiza  de Direito desta Comarca de Palmeirópolis-To, no uso de suas atribuições 
legais, etc...  FAZ SABER, a todos quantos o presente EDITAL vierem ou dele conhecimento tiverem que por este Juízo e 
Escrivania Cível tramita os autos de Interdição nº 0000770-31.2017.827.2730, requerida por Maria Eudelania Moura de Lima e 
Interditando José Eudivan Moura de Lima,  e por sentença proferida  pela MMª Juiza de Direito desta comarca, datado de 
10/07/2018, foi decretada a interdição de JOSE EUDIVAN MOURA DE LIMA, brasileiro, solteiro, nascido aos 23/12/1974, 
filho de Odon Simão de Lima e Terezinha Moura de Lima, sendo nomeada sua curadora a Sraª Maria  Eudelania Moura 
de Lima, brasileira, casada, auxiliar de serviços gerais,  para sob compromisso, nos termos da sentença que em resumo tem 
o seguinte teor: “. Diante do exposto e do que consta dos autos, DECRETO a interdição de JOSÉ EUDIVAN MOURA DE L IMA, 
declarando-o, por consequência, relativamente incapaz de exercer pessoalmente os atos da vida civil de natureza patrimonial e 
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negocial, na forma dos artigos 4º, inciso III, e 1.767, inciso I, ambos do Código Civil, ficando ratificada a nomeação de MARIA 
 EUDELANIA MOURA DE LIMA, como curadora da parte interditanda.Sobre o bem deixado pelo genitor do incapaz, deverão os 
irmãos responsáveis pela venda, especificamente Joao Ricardo Moura de Lima, depositar em juízo a cota parte devida ao 
interditando, devendo a curadora prestar contas do destino dado a esse dinheiro após o seu levantamento, o qual já defiro, 
comprovando que se reverteu em favor do interditando. Por força do disposto na legislação, inscreva-se a presente no Registro 
Civil competente, publicando-se, ainda, pela imprensa local uma vez e pela oficial por três vezes, com intervalos de dez dias 
(artigo 755, §3º, do novo Código de Processo Civil, bem como artigo 9º,inciso III, do Código Civil). Ressalto, contudo, a 
desnecessidade da publicação da sentença na rede mundial de computadores e na plataforma do Conselho Nacional da Justiça, 
vez que ainda está em vias de implementação de tais medidas neste Tribunal. Anoto, por conveniente, a desnecessidade de 
expedição de ofício ao Tribunal Regional Eleitoral, porquanto, conforme disposto no artigo 85, §1º, da Lei 13.146/2015, a 
definição da curatela não alcança o direito ao voto, sendo a incapacidade civil da parte interditanda, no mais, apenas 
relativa.Ante a evidente falta de interesse recursal, certifique-se desde logo o trânsito em julgado desta sentença, expeça-se o 
termo de curatela e certidão de curador defintivo. Em razão de sua nomeação como Advogada Ad hoc para esta audiência, fixo 
em favor da Dra. Debora Alves Ramos OAB 7360,honorários no valor de R$ 1.000,00 (item 1.11.3 do Provimento 02/2011- 
CGJUS-TO c/c item 19.12 da tabela de honorários da OAB/TO-Resolução 004/2017) devendo o cartório expedir certidão para 
cobrança com valor total e corrigido dos honorários que lhe são devidos (itens 1.11.3.4 do referido Provimento).Oportunamente, 
arquivem-se os autos, observadas as formalidades legais. Este edital deverá ser publicado por três vezes no Diário da Justiça, 
com intervalo de 10 (dez) dias, sob os auspícios da Justiça gratuita, sendo este  a 2ª vez e para que ninguém negue ignorância 
deverá ser afixado no placar do Fórum local, na forma legal.  Palmeirópolis-To, aos 08 dias do mês de outubro do ano de 2018, 
no Cartório Cível. Janete do Rocio Ferreira –Técnica Judiciaria, o digitei. Ana Paula Araujo Aires Toribio-  - Juíza de Direito”. 
  
 

PARAÍSO 
2ª vara cível, família e sucessões 

Editais de intimações com prazo de 20 dias 
Autos: 5000011-48.1995.827.2731 – Chave: 811849608115 – Ação de execução forçada 
Exequente: Agrimac S.A – Brasileira de Máquinas e Equipamento Agrícolas. 
Advogado: Dr. Edmar Lázaro Borges OAB-GO 2841 
Executado: Valmor Hagestedt 
Williiam Trigilio da Silva, MMº Juiz da Vara de Família, Suc. Inf. e Juv; e 2º Cível desta Comarca de Paraíso do Tocantins, Estado 
do Tocantins, na forma da lei, etc...  Objeto/Finalidade: Intimar o senhor Valmor Hagestedt, brasileiro, atualmente estando em 
lugar incerto e não sabido; dos termos da sentença doravante transcrita e, caso queira apelar no prazo de 15 (quinze) dias: 
SENTENÇA: Visto, etc. Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO, promovida por AGRIMAC S/A - BRASILEIRA DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS, em face de VALMOR HAGESTEDT, todos devidamente qualificados na inicial. Não foi possível 
a intimação pessoal da parte exequente, haja vista que mudou de endereço. O advogado constituído EDMAR foi intimado 
pessoalmente. Por sua vez, não houve a intimação do causídico FREDERICO. A certidão inserida no evento 19, informou que o 
prazo transcorreu "in albis" do procurador EDMAR. É o necessário relatório. Decido. Verifico, neste momento, que o polo 
exequente não demonstra mais interesse no desenrolar da lide. No caso "sub judice", a intimação pessoal da AGRIMAC não foi 
efetivada ante a ausência de seu atual endereço, conforme certificado pelo Sr. Oficial de Justiça no evento 18. O diploma 
processual é claro ao instituir que é dever da parte manter seu endereço atualizado junto ao juízo que diligencia, considerando-
se válidas as intimações ocorridas no endereço constante nos autos (artigo 274 do CPC). Importante mencionar que a AGRIMAC 
foi intimada por meio do seu procurador constituído (EDMAR LAZARO BORGES - evento 18). O artigo 485, inciso III do Código 
de Processo Civil estabelece a possibilidade de extinção do processo sem apreciação do mérito, quando "por não promover os 
atos e diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias". Da dicção legal, dessume-se que a 
imposição de sanção de abandono, necessariamente, deve ser antecedida de intimação pessoal da demandante. Nesse prisma, 
"in casu", foi expedida carta precatória de intimação no endereço apontado no presente feito, como local de sede da requerente, 
tendo o Sr. Oficial de Justiça certificado que o imóvel está desocupado e não há nenhuma empresa no endereço indicado. 
Tomada como fidedigna a informação estampada na aludida certidão, conclui-se que cabia à exequente ter retificado o endereço 
informado nos autos, caso equivocado, ou ter noticiado seu novo endereço, em caso de mudança no curso do processo, o que 
não ocorreu na presente hipótese. Dessa forma, considerando que o Poder Judiciário e a sistemática procedimental dos feitos 
forenses não podem esperar eternamente a demonstração de interesse no prosseguimento da demanda, a medida processual 
mais consentânea e adequada à solução da lide deduzida em juízo é, sem dúvida alguma, a extinção do processo sem 
julgamento do mérito. Forte nesses argumentos, tendo em vista que a parte exequente não atendeu as providências que lhe 
competia, JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso III do Código de 
Processo Civil. CONDENO a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais (se houver), bem como em 
honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2º do 
CPC. Caso a parte sucumbente seja beneficiária da gratuidade da justiça, a exigibilidade das custas, despesas processuais e 
honorários advocatícios fica SUSPENSA (artigo 98, § 3º do CPC). Havendo recurso de apelação, determino à escrivania que 
proceda na forma do art. 1.010 do CPC. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Com o trânsito em julgado e após a 
baixa dos autos,  REMETAM-SE os autos à Contadoria Judicial Unificada (COJUN) para apuração e cobrança de eventuais 
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custas finais e/ou taxa judiciária, nos termos do Provimento nº 13/2016. Paraíso do Tocantins/TO, data certificada pelo sistema. 
William Trigilio da Silva. Juiz de Direito. Eu, Miguel da Silva Sá, Técnico Judiciário digitei o presente. SEDE DO JUÍZO: Rua 13 
de maio, 265 – 1º andar – Centro – Ed. do Fórum; Fone/fax (63)-3361-1127. Dado e Passado no Juízo da 2ª Vara cível de 
Paraíso do Tocantins, TO, aos 04 de outubro de 2018. Eu, _______Miguel da Silva Sá, Técnico Judiciário, digitei. William Trigilio 
da Silva - Juiz de Direito Respondendo. CERTIDÃO: Certifico e dou fé que nesta data publiquei uma via deste no placar do 
Fórum Local. Em _____/_______/______Porteira dos Auditórios. 
 

PORTO NACIONAL 
2ª vara criminal 

Editais de intimações de sentença com prazo de 60 dias 
 
AUTOS Nº 0000927-46.2018.827.2737 
Ação: MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (LEI MARIA DA PENHA) 
Sentenciado: ADRIANA COELHO BARBOSA 
O Dr. ALLAN MARTINS FERREIRA, MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal e Execuções Penais, Comarca de Porto Nacional, 
Estado do Tocantins, na forma da lei etc. FAZ SABER a todos os que o presente edital virem, ou dele tiverem conhecimento, e, 
em especial o sentenciada  que por este Juízo e Escrivania da 2ª Vara Criminal e Execuções Penais, tramitam os autos de 
MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA nº 0000927-46.2018.827.2737, em que figura como sentenciado ADRIANA COELHO 
BARBOSA, brasileira, nascido aos 12/09/1994,  filho de José Vanderlei Coelho de Arruda e Jardelen Pereira Babosa, atualmente 
em lugar incerto ou não sabido. E para que chegue ao conhecimento da sentenciada, expediu-se o presente Edital ficando, 
assim, intimada do teor em síntese da sentença que segue: Ante o exposto, declaro extinta a punibilidade do indiciado ADRIANA 
COELHO BARBOSA, com fundamento no art. 107, IV, segunda figura, do Código Penal. Após o trânsito em julgado, arquivem-
se os autos com as baixas e anotações necessárias. Intimem.  “PRI.” Porto Nacional, 18 de Setembro de 2018. Allan Martins 
Ferreira – Juiz de Direito. 
 

Editais de intimações de sentença com prazo de 90 dias 
 
AUTOS Nº 0008310-12.2017.827.2737 
Ação: AÇÃO PENAL 
Sentenciado: WARLEY FERREIRA LOPES E WESLEY ESTAINE RODRIGUES DE OLIVEIRA 
O Dr. ALLAN MARTINS FERREIRA, MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal e Execuções Penais, Comarca de Porto Nacional, 
Estado do Tocantins, na forma da lei etc. FAZ SABER a todos os que o presente edital virem, ou dele tiverem conhecimento, e, 
em especial os sentenciados, que por este Juízo e Escrivania da 2ª Vara Criminal e Execuções Penais, tramitam os autos de 
Ação Penal nº 0008310-12.2017.827.2737, em que figura como sentenciados WARLEY FERREIRA LOPES, brasileiro, União 
estável, pedreiro, natural de Porto Nacional/TO, filho de Luiz Ferreira da Silva e Maria de Nazaré Dias Lopes, nascido aos 
18/11/1993, atualmente em lugar incerto ou não sabido, e, WESLEY ESTAINNE RODRIGUES DE OLIVEIRA, brasileiro, solteiro, 
filho de Jean Oliveira Fernandes e Joanice Rodrigues Nunes, nascidos aos 19/07/1994, atualmente em lugar incerto e não 
sabido, e para que chegue ao conhecimento dos sentenciados, expediu-se o presente Edital ficando, assim, intimado do teor em 
síntese da sentença que segue: Ante o exposto e considerando que no caso em tela não milita em favor dos acusados qualquer 
causa legal ou supralegal de exclusão da tipicidade, ilicitude, culpabilidade ou punibilidade, julgo parcialmente procedente a 
pretensão punitiva contida na denúncia para: a) Condenar WARLEY FERREIRA LOPES, qualificado nos autos, às penas 
previstas no artigo 14 da Lei 10.826/200 e art. 29, § 1°, inciso III e § 4°, da Lei 9605/98 (crime contra fauna); bem como 
absolver com fulcro no artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal, em relação aos delitos do artigo 19, caput, do Dec. 
Lei n° 3.688/41 (posse de arma branca) b) Condenar WESLEY ESTAINNE RODRIGUES DE OLIVEIRA, qualificado nos autos, 
às penas previstas no artigo 14 da Lei 10.826/2003, bem como absolver com fulcro no artigo 386, inciso III, do Código de 
Processo Penal, em relação aos delitos do artigo 19, caput, do Dec. Lei n° 3.688/41 (posse de arma branca) e art. 29, § 1°, 
inciso III e § 4°, da Lei 9605/98 (crime contra fauna); “PRI.” Porto Nacional, 16 de agosto de 2018. Allan Martins Ferreira – Juiz 
de Direito. 
 

TOCANTINÓPOLIS 
1ª vara cível 

Editais de citações com prazo de 20 dias 
 
Processo nº: 0001393-70.2014.827.2740 
Ação: EXECUÇÃO FISCAL 
Exequente: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 
Executado: SPA ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO S/A, CNPJ nº 25.707.134/0015-73 e OUTROS 
FINALIDADE – CITAR o(a) executado(a) SPA ENGENHARIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o 
nº CNPJ nº 25.707.134/0015-73,  na pessoa dos(as) sócios(as)-solidários(as) BRUNO VON BENTZEEN RODRIGUES, , 
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inscrito(a) no CPF/MF nº 627.535.926-91, atualmente em lugar incerto e não sabido, para tomar(em) conhecimento da ação 
proposta contra a sua pessoa, para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o pagamento do débito exeqüendo, que importa em 
R$2.366,87 (dois mil, trezentos e sessenta e seis reais e oitenta e sete centavos), representado pela(s) CDA(s) nºs C-2271/2013, 
de 13/09/2013, referente a tributos e acessórios, com os acréscimos legais devidos e os horários advocatícios fixados em 10% 
(dez por cento) sobre o valor executado, ou nomear bens à penhora, sob pena de lhes serem penhorados tantos quantos forem 
necessários para garantia da execução. Fica o(s) executado(s) CIENTIFICADO(s) que tem o prazo de 30 (trinta) dias para 
oferecer embargos, contados do depósito; da juntada da prova de fiança bancária ou da intimação da penhora. DESPACHO: 
“Defiro pedido do evento 29. Cite-se conforme requerido sendo a por edital com 20 dias. Cumpra-se. Tocantinópolis/TO, data 
certificada pelo sistema. (ass) Helder Carvalho Lisboa – Juiz de Direito. SEDE DO JUÍZO: Vara de Família, Sucessões, Infância, 
Juventude e Cível da Comarca de Tocantinópolis, Rua 15 de Novembro, 700, centro, Tocantinópolis-TO, CEP 77900-000. 
Telefone: (63) 3471-3070. 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. DADO 
E PASSADO nesta cidade e Comarca de Tocantinópolis, Estado do Tocantins, aos oito dias do mês de outubro do ano de dois 
mil e dezoito (08/10/2018). - assinatura eletrônica - HELDER CARVALHO LISBOA - Juiz de Direito. 
 
Processo nº: 0000343-96.2014.827.2711 
Ação: EXECUÇÃO FISCAL 
Exequente: CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DO TOCANTINS 
Executado: PERES E COSTA LTDA, CNPJ nº 01.786.029/0001-03, ADÃO COSTA E SILVA, CPF. 215.453.831-20 e NAILA 
PERES CARMO E SILVA, CPF. 890.083.751-68 
FINALIDADE – CITAR o(a) executado(a) LIMA E BORGES LTDA., inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 09.500.030/0001-31, e 
os(as) sócios(as)-solidários(as) KEILA RUBIA DE LIMA BORGES, inscrito(a) no CPF/MF nº 850.799.361-34 e KASSIA 
RUBIA DE LIMA BORGES, inscrita no CPF/MF nº 868.395.271-15, atualmente em lugar incerto e não sabido, para tomar(em) 
conhecimento da ação proposta contra a sua pessoa, para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o pagamento do débito 
exeqüendo, que importa em R$8.447,28 (oito mil, quatrocentos e quarenta e sete reais e vinte e oito centavos), representado 
pela(s) CDA(s) nºs 3439/2011, 3440, 3441, 3442, de 25/05/2011 e 3693, de 27/11/2013, referente a multa de fiscalização, com 
os acréscimos legais devidos e os horários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor executado, ou nomear 
bens à penhora, sob pena de lhes serem penhorados tantos quantos forem necessários para garantia da execução. Fica o(s) 
executado(s) CIENTIFICADO(s) que tem o prazo de 30 (trinta) dias para oferecer embargos, contados do depósito; da juntada da 
prova de fiança bancária ou da intimação da penhora.  DESPACHO: “Vistos em correição. Defiro pedido autoral, evento 72. Cite-
se por edital com prazo de 20 (vinte) dias. Cumpra-se. Tocantinópolis/TO, data certificada pelo sistema. (ass) Helder Carvalho 
Lisboa – Juiz de Direito. SEDE DO JUÍZO: Vara de Família, Sucessões, Infância, Juventude e Cível da Comarca de 
Tocantinópolis, Rua 15 de Novembro, 700, centro, Tocantinópolis-TO, CEP 77900-000. Telefone: (63) 3471-3070. 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. DADO E PASSADO nesta cidade e 
Comarca de Tocantinópolis, Estado do Tocantins, aos oito dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezoito (08/10/2018). - 
assinatura eletrônica - HELDER CARVALHO LISBOA -  Juiz de Direito. 
 

WANDERLÂNDIA 
1ª escrivania cível 
Editais de citação 

 
A Exma. Sra. Dra. WANESSA LORENA MARTINS DE SOUSA MOTTA, MMª. JUIZA DE DIREITO DA ÚNICA VARA CÍVEL 
DESTA COMARCA DE WANDERLÂNDIA, ESTADO DO TOCANTINS, SITO À RUA RAIMUNDO PINTO, S/Nº, CENTRO, NA 
FORMA DA LEI, ETC... FAZ SABER a todos quantos o presente Edital de Citação virem ou dele conhecimento tiverem, que por 
este Juízo e Escrivania do Ofício Cível se processam os autos da Ação CIVIL DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA autuada 
sob o nº 5000222-24.2013.827.2741, proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO em desfavor SUELY NEGRI SANCHES COSTA, 
sendo o presente, para CITAR a Requerida: SUELY NEGRI SANCHES COSTA, brasileira, casada, ex-prefeita de Piraquê/TO, 
RG nº 2.479.749 94428 SSP/TO, e CPF n° 480.110.371-53, estando atualmente em local incerto e não sabido, dos termos da 
petição inicial cópia anexa, bem como para querendo, oferecer manifestação por escrito, que poderá ser instruída com 
documentos e justificações no prazo de 15 (quinze) dias. Tudo de conformidade com o despacho proferido pela MM. Juíza de 
Direito a seguir transcrito: “Tendo em vista o lapso temporal entre a petição anterior e a presente data, INTIME-SE a parte autora 
para informar o endereço atualizado da requerida, no prazo de 15 dias. Indicado endereço diverso dos constantes nos autos, 
NOTIFIQUE-SE a requerida. Havendo requerimento de notificação por edital, NOTIFIQUE-SE a requerida. Decorrido o prazo 
editalício, nomeio a Defensoria Pública para atuar na defesa da acusada, devendo os autos serem encaminhados a DPE para 
apresentação de manifestação da ré”. E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente edital que será 
publicado 01 (uma) vez no  Diário da Justiça  e  afixado no placar do Fórum local. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca 
de Wanderlândia, Estado do Tocantins, aos oito dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezoito. Eu, Marinalva de 
Sousa, Técnica Judiciária, que digitei e subscrevi. 
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PUBLICAÇÕES PARTICULARES 
PARAÍSO DO TOCANTINS 

1ª Vara Cível 
  
EDITAL DE CITAÇÃO (CPC, artigos 256/257 do NCPC Prazo: 30 (trinta) dias  
ORIGEM: Processo eletrônico: 0000834-38.2017.827.2731 ; Chave do Processo: 253830750017; Natureza da Ação: Ação de 
Execução de Título Extrajudicial; Valor da Causa; R$ 103.924,02 (cento e três mil novecentos e vinte e quatro reais e dois 
centavos); Exeqüente: BANCO BRADESCO S.A; Advogado do Exeqüente: Dr. RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA- 
OAB/TO nº 4867-A; Executados: Empresa: DICOR - DISTRIBUIDORA ATAC. PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA, DEURIVAN 
BARROS DA COSTA e MARCELO CARDOSO DA COSTA. OBJETIVO/FINALIDADE: CITAÇÃO DOS 
REQUERIDOS/EXECUTADOS: 1º) - DICOR - DISTRIBUIDORA ATAC. PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA, pessoa jurídica, 
inscrito(a) no CNPJ sob o nº 04.060.721-48; 2º) - DEURIVAN BARROS DA COSTA, brasileiro(a), inscrito(a) no CPF sob nº 
088.785.281-53; 3º- MARCELO CARDOSO DA COSTA , brasileiro, inscrito no CPF sob o n° 890.001.701-25, atualmente em 
lugar incerto e desconhecido. Aos Termos da Ação de Execução de Título Extrajudicial, para, no prazo de TRÊS (3) DIAS, 
efetuarem o pagamento da dívida, no valor de R$ 103.924,02 (cento e três mil novecentos e vinte e quatro reais e dois centavos), 
nos exatos termos do artigo 827 e 829 do NCPC. ADVERTÊNCIA: Advertindo-se ao(s) executado(s) devedor (s), que o prazo 
para EMBARGAR(EM) a execução, em autos apensos-apartados, é de QUINZE(15) DIAS, independentemente de penhora, 
contados da juntada aos autos, do mandado de citação (NCPC, art. 915 c-c 231); 2 - Em caso de não se encontrar(em) o(s) 
devedor(es) para citação, determino quês e proceda ao arresto e avaliação de bens que satisfaçam a execução (ou bens-imóvel 
dado em garantia hipotecária), nos termos do art. 830 e §§ do NCPC). 3 - 3. Em caso de não pagamento, proceda-se à 
PENHORA/AVALIAÇÃO (de tantos bens quantos existirem à satisfação da dívida e/ou dos bens indicados na inicial e/ou dados 
em garantia, nos termos do art. 829, §2º, do NCPC) e intimação, ao(s) EXECUTADO(S) por seu advogado e INTIMAÇÃO a 
ESPOSA pessoalmente, se casado(s) e bem(s) imóvel(eis) o(s) bem(s) penhorado(s) nos termos do art. 841, § 1º do NCPC.; 4. 
Caso não se encontrem bens do devedor, INTIME-SE PESSOALMENTE AO(S) DEVEDOR(ES), para indicação de bens de sua 
propriedade livres e desembaraçados de ônus, para penhora, com documentos atuais comprobatórios da propriedade, no prazo 
de CINCO (5) DIAS, sob pena de prática de ato atentatório à dignidade da justiça e Multa em desfavor do executado devedor no 
valor de 20% do valor atualizado do débito em execução, a qual será revertida em proveito do exeqüente, exigível nos próprios 
autos do processo, sem prejuízo de outras sanções de natureza processual ou material (NCPC, art. 774, Parágrafo único) e, 
indicados bens, lavre-se TERMO DE PENHORA e expeça mandado de avaliação e intimação da penhora; 5 – Fixo VERBA 
HONORÁRIA em favor do advogado do exeqüente em 20% do valor da execução que, no caso de pronto pagamento do devedor 
no prazo de três (03) dias, fica reduzia á metade ou 10% (NCPC, art. 827,§1º). 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, 04 de Setembro de 2.018. Eu, 
Vinnicius Lira Maciel, Estagiário da 1ª Vara Cível, o digitei. Juiz ADOLFO AMARO MENDES Titular da 1ª Vara Cível 
 

SEÇÃO ADMINISTRATIVA 

PRESIDÊNCIA 
Decretos 

Decreto Judiciário Nº 270, de 09 de outubro de 2018 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e regimentais, 
CONSIDERANDO a decisão tomada pelo Tribunal Pleno desta Corte, na 13ª Sessão Ordinária Administrativa do dia 4 de 
outubro de 2018, e o contido no processo SEI nº 17.0.000029314-8; 
RESOLVE: 
Art. 1º Remover, pelo critério de antiguidade, o juiz Gil de Araújo Corrêa, da 1ª Vara Criminal para a Vara de Execuções Fiscais e 
Ações de Saúde da Comarca de 3ª Entrância de Palmas. 
Art. 2º Este Decreto Judiciário entra em vigor na data de sua publicação. 
Palmas, 8 de outubro de 2018. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Desembargador EURÍPEDES LAMOUNIER 
Presidente 

 
Decreto Judiciário Nº 271, de 09 de outubro de 2018 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e regimentais, 
CONSIDERANDO a decisão tomada pelo Tribunal Pleno desta Corte, na 13ª Sessão Ordinária Administrativa do dia 4 de 
outubro de 2018, e o contido no processo SEI nº 17.0.000029318-0; 
RESOLVE: 
Art. 1º Promover, pelo critério de antiguidade, a juíza Cibele Maria Bellezzia, da Comarca de 2ª Entrância de Peixe para a 1ª Vara 
dos Feitos das Fazendas e Registros Públicos da Comarca de 3ª Entrância de Palmas. 
Art. 2º Este Decreto Judiciário entra em vigor na data de sua publicação. 
Palmas, 8 de outubro de 2018. 
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Publique-se. Cumpra-se. 
Desembargador EURÍPEDES LAMOUNIER 

Presidente 
 
Decreto Judiciário Nº 272, de 09 de outubro de 2018 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e regimentais, 
CONSIDERANDO a decisão tomada pelo Tribunal Pleno desta Corte, na 13ª Sessão Ordinária Administrativa do dia 4 de 
outubro de 2018, e o contido no processo SEI nº 17.0.000029312-1; 
RESOLVE: 
Art. 1º Promover, pelo critério de antiguidade, o juiz Baldur Rocha Giovannini, da Comarca de 2ª Entrância de Itaguatins para a 1ª 
Vara Cível da Comarca de 3ª Entrância de Guaraí. 
Art. 2º Este Decreto Judiciário entra em vigor na data de sua publicação. 
Palmas, 8 de outubro de 2018. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Desembargador EURÍPEDES LAMOUNIER 
Presidente 

 
Decreto Judiciário Nº 273, de 09 de outubro de 2018 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e regimentais, 
CONSIDERANDO a decisão tomada pelo Tribunal Pleno desta Corte, na 13ª Sessão Ordinária Administrativa do dia 4 de 
outubro de 2018, e o contido no processo SEI nº 17.0.000029332-6; 
RESOLVE: 
Art. 1º Remover, pelo critério de antiguidade, a juíza Silvana Maria Parfieniuk, do Juizado Especial da Infância e Juventude para 
a 6ª Vara Cível da Comarca de 3ª Entrância de Palmas. 
Art. 2º Este Decreto Judiciário entra em vigor na data de sua publicação. 
Palmas, 8 de outubro de 2018. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Desembargador EURÍPEDES LAMOUNIER 
Presidente 

 
Decreto Judiciário Nº 274, de 09 de outubro de 2018 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e regimentais, 
CONSIDERANDO a decisão tomada pelo Tribunal Pleno desta Corte, na 13ª Sessão Ordinária Administrativa do dia 4 de 
outubro de 2018, e o contido no processo SEI nº 17.0.000029345-8; 
RESOLVE: 
Art. 1º Remover, pelo critério de antiguidade, o juiz Jorge Amâncio de Oliveira, da Comarca de 1ª Entrância de Tocantínia para a 
Comarca de 1ª Entrância de Pium. 
Art. 2º Este Decreto Judiciário entra em vigor na data de sua publicação. 
Palmas, 8 de outubro de 2018. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Desembargador EURÍPEDES LAMOUNIER 
Presidente 

 
Decreto Judiciário Nº 275, de 09 de outubro de 2018 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e regimentais, 
CONSIDERANDO a decisão tomada pelo Tribunal Pleno desta Corte, na 13ª Sessão Ordinária Administrativa do dia 4 de 
outubro de 2018, e o contido no processo SEI nº 17.0.000029325-3; 
RESOLVE: 
Art. 1º Remover, pelo critério de antiguidade, o juiz Márcio Barcelos Costa, do Juizado Especial Criminal da Comarca de 3ª 
Entrância de Porto Nacional para o Juizado Especial Cível e Criminal da Região Norte da Comarca de 3ª Entrância de Palmas. 
Art. 2º Este Decreto Judiciário entra em vigor na data de sua publicação. 
Palmas, 8 de outubro de 2018. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Desembargador EURÍPEDES LAMOUNIER 
Presidente 

 
Decreto Judiciário Nº 276, de 09 de outubro de 2018 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e regimentais, 
CONSIDERANDO a decisão tomada pelo Tribunal Pleno desta Corte, na 13ª Sessão Ordinária Administrativa do dia 4 de 
outubro de 2018, e o contido no processo SEI nº 17.0.000029326-1; 
RESOLVE: 
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Art. 1º Remover, pelo critério de merecimento, a juíza Grace Kelly Sampaio, da 1ª Vara Cível para o Juizado Especial Cível e 
Criminal da Comarca de 3ª Entrância de Colinas do Tocantins. 
Art. 2º Este Decreto Judiciário entra em vigor na data de sua publicação. 
Palmas, 8 de outubro de 2018. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Desembargador EURÍPEDES LAMOUNIER 
Presidente 

 
Decreto Judiciário Nº 277, de 09 de outubro de 2018 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e regimentais, 
CONSIDERANDO a decisão tomada pelo Tribunal Pleno desta Corte, na 13ª Sessão Ordinária Administrativa do dia 4 de 
outubro de 2018, e o contido no processo SEI nº 17.0.000029342-3; 
RESOLVE: 
Art. 1º Promover, pelo critério de antiguidade, o juiz Marcelo Eliseu Rostirolla, da Comarca de 1ª Entrância de Itacajá para a 
Comarca de 2ª Entrância de Ananás. 
Art. 2º Este Decreto Judiciário entra em vigor na data de sua publicação. 
Palmas, 8 de outubro de 2018. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Desembargador EURÍPEDES LAMOUNIER 
Presidente 

 
Decreto Judiciário Nº 278, de 09 de outubro de 2018 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e regimentais, 
CONSIDERANDO a decisão tomada pelo Tribunal Pleno desta Corte na 13ª Sessão Ordinária Administrativa do dia 4 de outubro 
de 2018 e o contido no processo SEI nº 17.0.000029333-4, 
RESOLVE: 
Art. 1º Remover, pelo critério de merecimento, o juiz Helder Carvalho Lisboa, da Vara Cível para a Vara Criminal da Comarca de 
3ª Entrância de Tocantinópolis. 
Art. 2º Este Decreto Judiciário entra em vigor na data de sua publicação. 
Palmas, 8 de outubro de 2018. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Desembargador EURÍPEDES LAMOUNIER 
Presidente 

 
Decreto Judiciário Nº 279, de 09 de outubro de 2018 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e regimentais, 
CONSIDERANDO a decisão tomada pelo Tribunal Pleno desta Corte na 13ª Sessão Ordinária Administrativa do dia 4 de outubro 
de 2018 e o contido no processo SEI nº 17.0.000029316-4, 
RESOLVE: 
Art. 1º Remover, pelo critério de merecimento, o juiz Adriano Gomes de Melo Oliveira, da Vara Especializada no Combate à 
Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de 3ª Entrância de Gurupi para a 1ª Vara Cível da Comarca de 3ª 
Entrância de Porto Nacional. 
Art. 2º Este Decreto Judiciário entra em vigor na data de sua publicação. 
Palmas, 8 de outubro de 2018. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Desembargador EURÍPEDES LAMOUNIER 
Presidente 

 
Decreto Judiciário Nº 280, de 09 de outubro de 2018 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e regimentais, 
CONSIDERANDO a decisão tomada pelo Tribunal Pleno desta Corte na 13ª Sessão Ordinária Administrativa do dia 4 de outubro 
de 2018 e o contido no processo SEI nº 17.0.000029330-0, 
RESOLVE: 
Art. 1º Promover, pelo critério de antiguidade, o juiz Fabiano Ribeiro, da Comarca de 2ª Entrância de Filadélfia para a 1ª Vara de 
Família e Sucessões da Comarca de 3ª Entrância de Araguaína. 
Art. 2º Este Decreto Judiciário entra em vigor na data de sua publicação. 
Palmas, 8 de outubro de 2018. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Desembargador EURÍPEDES LAMOUNIER 
Presidente 
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Decreto Judiciário Nº 281, de 09 de outubro de 2018 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais, e de acordo 
com os arts. 12, § 1º, inciso IV, e 59 do Regimento Interno desta Corte, 
CONSIDERANDO a decisão tomada pelo Tribunal Pleno desta Corte na 13ª Sessão Ordinária Administrativa do dia 4 de outubro 
de 2018, por meio da qual o juiz Márcio Barcelos Costa foi removido, pelo critério de antiguidade, para o Juizado Especial Cível e 
Criminal da Região Norte da Comarca de 3ª Entrância de Palmas; 
CONSIDERANDO o disposto no § 2º do art. 7º da Resolução nº 72, de 31 de março de 2009, do Conselho Nacional de Justiça 
RESOLVE: 
Art. 1º Fica revogado Decreto Judiciário nº 169, de 18 de maio de 2018, por meio do qual o juiz Márcio Barcelos Costa foi 
convocado para substituir o Desembargador Marco Villas Boas, em razão de seu afastamento das atividades jurisdicionais deste 
Tribunal de Justiça para dedicação à Justiça Eleitoral. 
Art. 2º Este Decreto Judiciário entra em vigor na data de sua publicação. 
Palmas, 9 de outubro de 2018. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Desembargador EURÍPEDES LAMOUNIER 
Presidente 

 
Decreto Judiciário Nº 282, de 09 de outubro de 2018 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais, e de acordo 
com os arts. 12, § 1º, inciso IV, e 59 do Regimento Interno desta Corte, 
CONSIDERANDO a decisão tomada pelo Tribunal Pleno desta Corte na 13ª Sessão Ordinária Administrativa do dia 4 de outubro 
de 2018, por meio da qual o juiz Adriano Gomes de Melo Oliveira foi removido, pelo critério de merecimento, para a 1ª Vara Cível 
da Comarca de 3ª Entrância de Porto Nacional; 
CONSIDERANDO o disposto no art. 7º, § 2º, c/c art. 9º, da Resolução nº 72, de 31 de março de 2009, do Conselho Nacional de 
Justiça 
RESOLVE: 
Art. 1º Fica revogado Decreto Judiciário nº 27, de 2 de fevereiro de 2017, por meio do qual o juiz Adriano Gomes de Melo Oliveira 
foi nomeado para exercer, com exclusividade, o cargo de Juiz Auxiliar da Presidência deste Tribunal de Justiça. 
Art. 2º Este Decreto Judiciário entra em vigor na data de sua publicação. 
Palmas, 9 de outubro de 2018. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Desembargador EURÍPEDES LAMOUNIER 
Presidente 

 
 

Decisões 
Decisão nº 4471, de 08 de outubro de 2018 
Cuidam os autos de de Projeto Básico, encaminhado pela Escola Superior da Magistratura Tocantinense - ESMAT, para análise 
e emissão de parecer por esta Assessoria Jurídico-Administrativa sobre a possibilidade de contratação de empresa EVANUZIA 
L. DE OLIVEIRA - ME, que possui como instrutora a Professora Mestre em Psicologia Social Evanuzia Luzia de Oliveira, para 
ministrar o Projeto de Atenção à Saúde: “O comportamento preventivo para a melhoria da Qualidade de Vida”  - Palestra: 
Saúde e doença ocupacional: como trabalharmos essa causa? para magistrados e servidores do Poder Judiciário do Estado 
do Tocantins. 
Considerando os fundamentos expendidos no Parecer nº 2197/2018 da Controladoria Interna (evento 2233765), no Parecer nº 
2204/2018 da Assessoria Jurídico-Administrativa da Diretoria Geral (evento 2236138), e, comprovada a disponibilidade 
orçamentária (evento 2230205), no exercício das atribuições legais, RATIFICO A INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, declarada 
pelo Senhor Diretor-Geral, por meio do Despacho nº 60077/2018 (evento 2236399), nos termos do inciso II do art. 25 c/c o inciso 
VI do artigo 13, ambos da Lei 8.666/93, para a contratação direta da para a contratação direta dada empresa EVANUZIA L DE 
OLIVEIRA - ME, através da professora Mestre Evanuzia Luzia de Oliveira, para ministrar do Projeto de Atenção à Saúde: “O 
comportamento preventivo para a melhoria da Qualidade de Vida”  - Palestra: Saúde e doença ocupacional: como 
trabalharmos essa causa?" para magistrados e servidores do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, pelo valor de R$ 
9.060,00 (nove mil e sessenta reais), conforme proposta sob o evento 2208422, oportunidade em que AUTORIZO o empenho 
respectivo. 
Publique-se. 
Após, encaminhem-se os autos à: 
1. DIFIN para emissão da Nota de Empenho respectiva; 
2. CCOMPRAS para envio da nota de empenho à contratada. 
3. DEESMAT/DIGEP para ciência e acompanhamento. 

 
Desembargador EURÍPEDES LAMOUNIER 

Presidente 
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Decisão nº 4476, de 08 de outubro de 2018 
Trata-se de encaminhamento de Projeto Básico, pela Escola Superior da Magistratura Tocantinense - ESMAT, para análise e 
emissão de parecer por esta Assessoria Jurídico-Administrativa sobre a possibilidade de contratação de instrutor para ministrar o 
curso “Introdução ao Estudo do Fenômeno da Corrupção e Organizações Criminosas: Estrutura e Funcionamento I” para 
magistrados e servidores do Poder Judiciário Tocantinense. 
Considerando os fundamentos expendidos no Parecer nº 2181/2018 da Controladoria Interna (evento 2230511), no Parecer nº 
2206/2018 da Assessoria Jurídico-Administrativa da Diretoria Geral (evento 2236691), e, comprovada a disponibilidade 
orçamentária (evento 2229052), no exercício das atribuições a mim conferidas pelo inciso IX do artigo 1º do Decreto Judiciário 
99/2013, publicado no Diário de Justiça 3045, de 7/2/2013, DECLARO A INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, nos termos do 
inciso II do art. 25 c/c o inciso VI do artigo 13, ambos da Lei 8.666/93, para a contratação direta do instrutor FLAVIO CARDOSO 
PEREIRA, para ministrar os cursos “Introdução ao Estudo do Fenômeno da Corrupção" e "Organizações Criminosas: 
Estrutura e Funcionamento I” , que corresponde a módulo do curso de Pós-Graduação em Estado de Direito e Combate à 
Corrupção, implementado  pela ESMAT, para magistrados e servidores do Poder Judiciário, pelo valor de R$ 9.000,00 (nove mil 
reais), conforme proposta sob o evento 2216705, oportunidade em que AUTORIZO o empenho respectivo. 
Publique-se. 
Após, encaminhem-se os autos à: 
1. DIFIN para emissão da Nota de Empenho respectiva; 
2. CCOMPRAS para envio da nota de empenho ao contratado. 
3. DEESMAT para ciência e acompanhamento. 

 
Desembargador EURÍPEDES LAMOUNIER 

Presidente 
 

Portarias 
PORTARIA Nº 2129/2018, de 08 de outubro de 2018 

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

RESOLVE: 
Art. 1º Suspender as férias do magistrado Luciano Rostirolla, matrícula nº 291638, relativas ao exercício de 2018, 

marcadas para o período de 31/10 a 29/11/2018, para serem usufruídas em época oportuna, em razão de interesse da 
administração.  

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

Desembargador EURIPEDES LAMOUNIER 
Presidente 

 
PORTARIA Nº 2130/2018, de 08 de outubro de 2018 

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

RESOLVE: 
Art. 1º Ficam alteradas as férias da magistrada Edilene Pereira de Amorim Alfaix Natário, relativas ao exercício de 2018 e 

concedidas para ocorrer entre 20/11 a 19/12/2018 para usufruto de 29/10 a 27/11/2018.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Desembargador EURIPEDES LAMOUNIER 
Presidente 

 
PORTARIA Nº 2136/2018, de 09 de outubro de 2018 

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

RESOLVE: 
Art. 1º Suspender as férias da magistrada Grace Kelly Sampaio, matrícula nº 75252, relativas ao exercício de 2018, 

marcadas para o período de 08/10 a 06/11/2018, a partir de 08/10/2018 até 06/11/2018, para serem usufruídas em 07/01 a 
05/02/2019, em razão de interesse da administração.  

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

Desembargador EURIPEDES LAMOUNIER 
Presidente 
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Portaria Nº 2139, de 09 de outubro de 2018 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e regimentais, 
CONSIDERANDO o disposto no § 2º do art. 5º da Instrução Normativa TJTO nº 5, de 24 de novembro de 2008, bem como o 
contido no processo SEI nº 18.0.000026754-2, 
RESOLVE: 
Art. 1º Fica designado o juiz Frederico Paiva Bandeira de Souza para, sem prejuízo de suas funções, atuar na Ação Penal nº 
0002168-62.2016.827.2725, em tramitação na Comarca de Miracema do Tocantins. 
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Palmas, 9 de outubro de 2018. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Desembargador EURÍPEDES LAMOUNIER 
Presidente 

 

Termos de homologação 

PROCESSO 18.0.000002994-3 

INTERESSADO ESMAT 

ASSUNTO EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS AUDIOVISUAIS - ESMAT 

Termo de Homologação Nº 67, de 09 de outubro de 2018 
Versam os presentes autos sobre registro de preços, visando à aquisição de equipamentos e suprimentos audiovisuais para 
atender às necessidades da Escola Superior da Magistratura Tocantinense - ESMAT. 
Tendo em vista que a licitação foi realizada de acordo com as disposições da sua legislação de regência, qual seja, Lei 
10.520/2002, Decretos 5.450/2005 e 8.538/2015, Lei Complementar 123/2006, Decreto Judiciário 136/2014 e, subsidiariamente, 
Lei 8.666/93, o despacho da Colic (evento 2232025), bem assim as manifestações da Divacor e Asjuadmdg (eventos 2214586, 
2216488 e 2234368), acolho a sugestão proposta pelo Senhor Diretor-Geral (evento 2234419), ao tempo em que, revendo o 
Termo de Homologação 64/2018 (evento 2218234), HOMOLOGO o Pregão Eletrônico 69/2018 - SRP, haja vista o êxito do 
certame, no qual foram adjudicados os itens respectivos às seguintes empresas: 1. Félix Eletrônica e Informática Ltda, em 
relação ao Item 16, pelo valor total de R$ 2.632,80 (dois mil seiscentos e trinta e dois reais e oitenta centavos); 2. Ampla 
Materiais de Limpeza e Hospitalar Eireli, em relação aos Itens 9, 10, 11 e 12, pelo valor total de R$ 30.900,00 (trinta mil e 
novecentos reais); 3. Espaço Digital Comércio e Locação de Áudio, Cine, Vídeo e Iluminação Ltda, em relação aos Itens 7 e 8, 
pelo valor total de R$ 23.900,00 (vinte e três mil e novecentos reais); 4. Vitrine Comercial Ltda, em relação aos Itens 1, 3, 4, 5 e 
13, pelo valor total de R$ 102.879,00 (cento e dois mil oitocentos e setenta e nove reais); 5. R & R Equipamentos Eletrônicos 
Eireli, em relação aos Itens 14, 17 e 18, pelo valor total de R$ 119.746,78 (cento e dezenove mil setecentos e quarenta e seis 
reais e setenta e oito centavos); 6. Carvalho Miranda Empreendimentos Eireli, em relação ao Item 15, pelo valor total de R$ 
9.857,00 (nove mil oitocentos e cinquenta e sete reais); 7. 3A Soluções em Tecnologia Eireli, em relação ao Item 6, pelo valor 
total de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais), resultando na importância global de R$ 334.915,58 (trezentos e trinta e quatro 
mil novecentos e quinze reais e cinquenta e oito centavos), conforme Resultado por Fornecedor, Ata da Sessão, Termo de 
Adjudicação Revisado (eventos 2212769, 2212830 e 2230753), para que produzam seus efeitos legais. 
Publique-se. 
Após, encaminhem-se os autos à DCC para confecção das Atas de Registro de Preços, coleta das assinaturas e demais 
providências pertinentes. 
Concomitante,  à DEESMAT para ciência e acompanhamento. 

Desembargador EURÍPEDES LAMOUNIER 
Presidente 

 
 

CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA 
Avisos 

 
Convocação - PRESIDÊNCIA/NACOM 
O Presidente Comissão Permanente de Padronização dos Modelos, no sistema e-Proc/TJTO, para cumprimento de Atos 
Cartorários. - Dr. Rodrigo da Silva Perez Araújo - nomeado pela Portaria Nº 2074/2018 - CGJUS/ASPCGJUS, de 26 de 
setembro de 2018 (Diário da Justiça eletrônico nº 4358 de 27 de setembro de 2018, folha 33), designa a primeira reunião 
ordinária que ocorrerá no dia 15 de outubro de 2018 (segunda-feira), às 09h00min, na sala de reuniões da Corregedoria Geral 
de Justiça do Estado do Tocantins – CGJUS, a fim de traçar as diretrizes gerais do Manual e viabilizar a divisão das atribuições 
de cada membro. 
Diante disso, ficam INTIMADOS os membros, abaixo elencados, a estarem presentes: 
I - Arióstenes Guimarães Vieira, Juiz de Direito, Presidente do Grupo de Estudos do Manual de Procedimentos dos Juizados 
Especiais Cíveis e Criminais;  
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II - Flávia Afini Bovo, Juíza de Direito, Presidente do Grupo de Estudos do Manual de Procedimentos no âmbito da Fazenda 
Pública;  
III - Francisco Vieira Filho, Juiz de Direito, Presidente do Grupo de Estudos do Manual de Procedimentos Penais; 
IV - Frederico Paiva Bandeira de Souza, Juiz de Direito, Presidente do Grupo de Estudos do Manual de Procedimentos da 
Infância e Juventude;  
V - Edilene Pereira de Amorim Alfaix Natário, Juíza de Direito, Presidente do Grupo de Estudos do Manual de Procedimentos 
no âmbito das Varas de Família e Sucessões e a 
VI - servidora Vania Ferreira da Silva Rocha, para secretariar os trabalhos. 
  

Juiz Rodrigo da Silva Perez Araújo[1] 
Presidente da Comissão Permanente de Padronização de Modelos de Atos Cartorários 

  
 

DIRETORIA GERAL 
Decisões 

 
Decisão nº 4446 / 2018 - PRESIDÊNCIA/DIGER/ASJUADMDG 
Os presentes autos cuidam da solicitação da Comarca de Augustinópolis para contratação dos serviços de hospedagem, a 
serem utilizados pelos agentes públicos que participação de sessão do Tribunal do Júri, conforme  conforme Ofícios nº. 7.854 e 
8.044/2018, eventos 2211431 e 2221792 respectivamente. 
Tendo em vista os fundamentos expendidos no Parecer nº 2200/2018 da Assessoria Jurídico-Administrativa desta Diretoria Geral 
(evento 2235123) e, existindo disponibilidade orçamentária (evento 2226357), no exercício das atribuições a mim conferidas pelo 
artigo 1º, inciso IV, do Decreto Judiciário 99/2013 (Publicado no Diário de Justiça 3045, de 07/02/2013), DECLARO A 
DISPENSA DE LICITAÇÃO, em razão do valor, de acordo com o art. 24, inciso II, da Lei 8.666/93, visando à contratação da 
empresa M. A. ALVES COMÉRCIO (HOTEL TRIUMPHO), CNPJ nº. 06.154.675/0001, pelo valor unitário de R$ R$ 
2.880,00 (dois mil oitocentos e oitenta reais), relativo a 14 diárias e 02 (dois) pernoites,  conforme Proposta sob o 
evento 2221790 e informação CCOMPRAS do evento 2225011. 
Torno sem efeito a Decisão ASJUADMDG nº 4396, sob o evento 2227975, em razão de erro no valor descrito para a 
contratação. 
Publique-se. 
À DIFIN para a emissão da nota de empenho e demais providências pertinentes. 

 
Francisco Alves Cardoso Filho 

 Diretor Geral 
 

Portarias 
 
PORTARIA SUBSTITUIÇÃO AUTOMATICA Nº 1/2018, de 08 de outubro de 2018 
PORTARIA Nº 5669/2017 – PRESIDÊNCIA/DF DIANOPOLIS, de 17 de novembro de 2017 
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE DIANOPOLIS, ESTADO DO TOCANTINS, no uso das atribuições legais 
estabelecidas no art. 80 da Lei Complementar nº 10, de 11 de janeiro de 1996, 
Resolve: 
Art. 1º Designar o servidor , JOCY GOMES DE ALMEIDA, matrícula funcional nº 127653, para, sem prejuízo de suas funções, 
substituir o servidor JOSSANNER NERY NOGUEIRA LUNA, matrícula funcional nº 291148, Juz3 - juiz de direito de 3ª entrância 
da Comarca de dianópolis - 1ª vara cível, no período de 29/10/2018 a 01/11/2018, por motivo de Usufruto de Plantão.  

Publique-se. Cumpra-se. 
Jossanner Nery Nogueira Luna 

Juz3 - Juiz De Direito De 3ª Entrância 
 
 

DIRETORIA FINANCEIRA 
DIRETORA: MARISTELA ALVES REZENDE 

Editais 
 
EDITAL DE PUBLICAÇÃO COM PRAZO DE 20 DIAS. 
Faz saber a todos quantos virem ou tiverem conhecimento do presente Edital que, no uso de suas atribuições legais, por ordem 
do Excelentíssimo Senhor Juiz de Direito do Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Guaraí, doutor Fábio Costa 
Gonzaga, Evento 2235752, e, considerando a decisão exarada pelo desembargador-presidente Eurípedes Lamounier, no 
2237122, ambos do SEI nº 17.0.000029124-2, que acolheu a sugestão do referido magistrado, para dar publicidade acerca da 
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existência de contas judiciais, relacionadas neste ato, as quais se encontram vinculadas ao Juizado Especial Cível e Criminal da 
Comarca de Guaraí, cujos processos a que pertencem não foram localizados, para que as partes interessadas, no prazo de vinte 
dias, mediante comprovação da titularidade, solicitem o levantamento do valor, caso confirme a legitimidade ao mister. 
Transcorrido o prazo sem a manifestação, os valores serão transferidos ao Funjuris, por meio de Alvará, resguardando direito de 
futura reivindicação, hipótese em que será analisada sua restituição pelo respectivo Juízo. A solicitação deverá ser efetivada por 
meio de requerimento na Vara de origem do depósito. 

AG OPE CONTA D 
NÚMERO DO 
PROCESSO NOME DO RECLAMANTE 

DOCUMENTO 
DO 

RECLAMANTE 
NOME DO 

RECLAMADO 

DOCUMENTO 
DO 

RECLAMADO 
SALDO 
TOTAL 

1116 040 01500822 6 00008070195111 
REGINALDO DE SOUZA 

SOARES 
00000000000000 

MOTOROLA 
INDUSTRIAL 

LTDA 
01472720000112 

R$ 
2.579,48 

1116 040 01500807 2 0000000004105 MINISTERIO PUBLICO 00000000000000 
JOSE MARIA 

DA SILVA 
00000000000000 

R$ 
70,31 

1116 040 01500820 0 308200986110002 

CONFEDERAÇÃO DA 
AGRICULTURA E 

PECUÁRIA DO BRASIL 33582750000178 
PAULO LUIS 

BERARDI 00056838840049 
R$ 

1.286,35 

1116 040 01500831 5 000000141002 
FRANCINETE 

ALCANTARA DA COSTA 
00058668055100 

PERCIVAL 
SINFRONIO 

DE LIMA 
00000000000000 

R$ 
50,44 

1116 040 01501408 0 0000000204410 0 00000000000000 
GENIVAL DE 

SOUSA 
DOURADO 

00000000000000 
R$ 

596,63 

 

 

Editais de intimações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS PROCESSUAIS FINAIS 

Em cumprimento à Portaria nº 2.230, de 2016, a Diretoria Financeira do Tribunal de Justiça NOTIFICA as partes relacionadas 
neste ato para que recolham, no prazo de 15 (quinze) dias, os valores correspondentes aos débitos processuais finais de custas 
judiciais e/ou taxa judiciária. No caso de não pagamento, os débitos serão levados a protesto, conforme prevê o artigo 5º, do 
Provimento nº 13, de 2016. 
O recolhimento deverá ser efetivado por meio da emissão de Documento de Arrecadação do Judiciário – DAJ, obtido no 
endereço eletrônico www.tjto.jus.br/custasfinais devendo para tanto informar: 
1. O número do CPF ou CNPJ da parte; e 
2. O respectivo número do processo judicial. 
Contato para informações ou esclarecimento de dúvidas: (63) 3218-4449 e (63) 3218-4419, ou pelo e-mail: gdpf@tjto.jus.br 

  

AGAEDSON RODRIGUES DE SOUZA 613.215.401-91 0008607-09.2018.827.2729 R$ 106,52 

ALCY RIBEIRO ZUMBA 493.168.771-72 5011109-06.2013.827.2729 R$ 134,00 

ALMERI RODRIGUES RESENDE 180.449.991-91 5003679-71.2011.827.2729 R$ 735,43 

AMANCIO TEIXEIRA CURCINO 130.702.311-87 0024394-83.2015.827.2729 R$ 17,50 

ANTONIO PINHEIRO DE LEMOS 280.860.401-78 0038303-61.2016.827.2729 R$ 148,80 

CARMEM LUCIA DOS SANTOS ABREU 050.459.681-06 0004966-13.2018.827.2729 R$ 30,50 

CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTOS 06.862.627/0014-52 0023536-87.2016.827.2706 R$ 263,90 

DALVA MARIA DE OLIVEIRA 186.739.021-34 0020613-25.2015.827.2706 R$ 144,71 

DANIEL RIBEIRO DA SILVA 992.243.211-00 0000792-34.2018.827.2737 R$ 16,50 

DELIO FERNANDES RODRIGUES 288.135.531-53 0020636-68.2015.827.2706 R$ 160,14 

DWD - CURSOS E CONSULTORIA LTDA 10.612.098/0001-91 5019617-72.2012.827.2729 R$ 155,65 

EDILSON RIBEIRO 449.493.241-87 5013498-95.2012.827.2729 R$ 20,50 

FERNANDA LUSTOSA NOVAES COLINO 840.676.161-04 5001773-75.2013.827.2729 R$ 71,75 

FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA 173.715.462-53 0011935-07.2014.827.2722 R$ 30,50 

GENI LOUREDO BARBOSA FARIA 808.687.461-34 5031559-67.2013.827.2729 R$ 109,00 

GILMAR NUNES MARTINS FILHO 020.606.141-20 0027352-71.2017.827.2729 R$ 543,36 

I V DA SILVA LOPES & CIA LTDA 09.545.125/0001-71 5001935-55.2012.827.2713 R$ 203,29 

IDALINA PEREIRA CARNEIRO 013.385.508-29 5003549-53.2011.827.2706 R$ 62,99 

INOVATEC CONSTRUTORA LTDA 08.319.217/0001-70 0002771-94.2014.827.2729 R$ 42,25 
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IVONEIDE ALVES DA SILVA BRITO 811.859.101-82 0023550-71.2016.827.2706 R$ 100,18 

JAIME PEREIRA FILHO 642.729.401-63 0001162-13.2018.827.2737 R$ 3.135,35 

JOAO PEREIRA PRIMO 499.978.901-91 0000009-29.2018.827.2709 R$ 107,58 

JOSE CARLOS PEREIRA MENESES 310.815.681-00 0009006-72.2017.827.2729 R$ 68,50 

JOSE CAVALCANTE DE MACEDO 130.668.971-68 0001528-14.2015.827.2719 R$ 24,75 

JOSE FERNANDO CARDOSO NOVAES 059.627.901-97 5001773-75.2013.827.2729 R$ 71,75 

JOSE RAIMUNDO PEREIRA RIBEIRO 837.381.691-72 0019895-77.2015.827.2722 R$ 18,50 

JOSELIA GUERRA DA SILVA 031.887.733-31 5012412-55.2013.827.2729 R$ 66,50 

LEAL & FARIAS - COMERCIO ATACADISTA DE 
ALIMENTOS LTDA 

13.850.969/0001-01 0013035-45.2014.827.2706 R$ 66,50 

LENIR MACEDO DA SILVA 613.029.531-68 5023910-85.2012.827.2729 R$ 20,50 

LIGIA MACHADO XAVIER DE OLIVEIRA FERREIRA 825.591.121-91 0018974-35.2016.827.2706 R$ 155,42 

LUANA MARTINS COELHO PHILIPPSEN 056.516.296-96 5003740-92.2012.827.2729 R$ 746,47 

MARIA JOSE GOMES MILHOMEM 810.605.131-53 0017761-77.2015.827.2722 R$ 17,50 

MARIO RENATO BOTTURA MALIZIA 489.969.989-15 0022904-61.2016.827.2706 R$ 123,84 

NISVALDO ROCHA BORGES 025.196.901-00 0019741-73.2016.827.2706 R$ 191,92 

OSCAR DE SOUZA S/A 260.288.081-72 0038526-14.2016.827.2729 R$ 147,18 

PANIFICADORA BELEM LTDA 07.944.330/0001-84 5001674-18.2007.827.2729 R$ 376,14 

PORTILHO E CUNHA 00.867.434/0001-93 0018194-26.2016.827.2729 R$ 127,50 

RETIFICA DE MOTORES CAPITAL LTDA 04.776.119/0001-01 5007412-11.2012.827.2729 R$ 28,50 

ROBERTO ALTIERI 263.597.232-04 0015406-73.2015.827.2729 R$ 120,50 

ROBIN COELHO SOARES 645.387.881-04 0006308-85.2015.827.2722 R$ 206,11 

RONI PERES GUEDES 017.774.871-02 5004619-65.2013.827.2729 R$ 278,41 

ROQUE RODRIGUES CHAVEIRO 315.312.531-72 5003055-57.2012.827.2706 R$ 178,15 

SANDRO DE SOUZA CUNHA 520.678.401-00 0021523-04.2015.827.2722 R$ 119,11 

SIMONE RABELO DE SOUSA 823.277.501-72 5009923-45.2013.827.2729 R$ 150,43 

TIAGO MARIANO DE SOUZA 922.584.921-49 5003895-04.2011.827.2706 R$ 382,83 

TONNI LINCE DURAES VIEIRA 690.482.661-49 5003084-77.2008.827.2729 R$ 116,65 

VALDEMIR BRITO DA SILVA 029.707.175-06 5025419-51.2012.827.2729 R$ 36,00 

 VALENTINO DE ALMEDA BRANCO 129.100.311-87 5002110-75.2009.827.2706 R$ 190,84 

 VIACAO PARAISO LTDA 01.356.153/0001-39 5000065-20.2000.827.2737 R$ 55,50 

VILMA ALVES MARTINS DE OLIVEIRA 842.657.521-87 5005716-42.2009.827.2729 R$ 2.388,06 

VIVIANE CRISTINA SILVA COLLARES 054.616.371-83 0013050-77.2015.827.2706 R$ 73,00 

WANDERSON NUNES DE CARVALHO 951.511.681-34 5002144-16.2010.827.2706 R$ 188,90 

WANESSA CORREA VINHAL MARTINS 723.253.801-49 0027352-71.2017.827.2729 R$ 543,36 

Y DE LIMA SILVA SARAIVA 04.084.487/0001-99 5001397-03.2009.827.2706 R$ 35,50 

 

 

DIVISÃO DE LICITAÇÃO, CONTRATOS E CONVÊNIOS 
Extratos de contratos 

EXTRATO DE CONTRATO 
CONTRATO DCMD Nº 130/2018 
OS Obra Nº: 0601800301 
CLIENTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
DISTRIBUIDORA: Energisa Tocantins Distribuidora de Energia S.A 
OBJETO: O presente Contrato tem por objeto a prestação de serviços e fornecimento de materiais, pela DISTRIBUIDORA, para a 
execução das obras descritas no ANEXO I (“Obra”) do referido Contrato - Instalação de 01 Poste e 03 Chaves Fusíveis Em MT-BT 
13,8KV 380/220V - Avenida Filadélfia,0, Chácara 89B, Araguaína/TO. 
VALOR: Sem ônus ao CLIENTE. 
VIGÊNCIA: 120 (cento e vinte) dias, contados de sua assinatura. 
DATA DA ASSINATURA: 24 de setembro de 2018. 
 
EXTRATO DE CONTRATO 
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 
PROCESSO 18.0.000024650-2 
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CONTRATO Nº 156/2018 
CONTRATANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CONTRATADA: José Amaury De Menezes. 
OBJETO: Contratação de profissional especializado, do setor artístico, em produção de Obra de Arte, para execução de retrato na 
técnica pintura em óleo sobre tela, visando à  composição e atualização da Galeria dos Ex-Presidentes e Galeria dos 
Desembargadores do Tribunal de Justiçam do Estado do Tocantins. 
VALOR: O valor ordinário do presente instrumento fica ajustado em R$ 5.229,00 (cinco mil, duzentos e vinte e nove reais), 
compreendendo todas as despesas e custos diretos e indiretos necessários à perfeita execução deste Contrato. 
VIGÊNCIA: O presente Instrumento terá início a partir da data de sua assinatura e terá vigência no seu respectivo crédito 
orçamentário, conforme disposto no art. 57 da Lei nº 8.666/93, sem prejuízo do prazo de garantia. 
UNIDADE GESTORA: 060100 - Funjuris 
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 06010.02.131.1145.4185 
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.36 
FONTE DE RECURSOS: 0240 
DATA DA ASSINATURA: 08 de outubro de 2018. 

 

Extratos de termos aditivos 
EXTRATO DE TERMO ADITIVO  
TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 195/2011 
PROCESSO 12.0.000007804-0 
LOCATÁRIO: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
LOCADORA: Marlene Pinto de Rezende 
OBJETO DO TERMO ADITIVO: Prorrogação da vigência do Contrato nº 195/2011, por mais 12 (doze) meses, ou seja, pelo período 
de 21/11/2018 a 20/11/2019, perfazendo um total de 96 (noventa e seis) meses. 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
UNIDADE GESTORA: 060100 – Funjuris 
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 06010.02.122.1145.4204 
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.36 
FONTE DE RECURSO: 0240 
DATA DA ASSINATURA: 08 de outubro de 2018. 

 

Extratos das atas de registro de preços 
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 144/2018 
AUTOS ADMINISTRATIVOS 18.0.000005622-3 
PREGÃO ELETRÔNICO - SRP: Nº 57/2018 
ORGÃO GERENCIADOR: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
FORNECEDOR REGISTRADO: Habib Calçados de Itajubá – Ltda 
OBJETO: Registro de preços visando à aquisição futura de material de consumo (fita de cetim), para atender as campanhas e ações 
de saúde do Poder Judiciário do Estado do Tocantins. 
VIGÊNCIA: A Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses, contados a partir da publicação do extrato no Diário da 
Justiça Eletrônico - DJE. 
DATA DA ASSINATURA: 08 de outubro de 2018. 
 
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 145/2018 
AUTOS ADMINISTRATIVOS 18.0.000005622-3 
PREGÃO ELETRÔNICO - SRP: Nº 57/2018 
ORGÃO GERENCIADOR: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
FORNECEDOR REGISTRADO: Atlantis Comércio de Máquinas e Equipamentos - Ltda 
OBJETO: registro de preços visando à aquisição futura de material de consumo e permanente (caixa plástica), para atender as 
campanhas e ações de saúde do Poder Judiciário do Estado do Tocantins. 
VIGÊNCIA: A Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses, contados a partir da publicação do extrato no Diário da 
Justiça Eletrônico - DJE. 
DATA DA ASSINATURA: 08 de outubro de 2018. 
 
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 146/2018 
AUTOS ADMINISTRATIVOS 18.0.000005622-3 
PREGÃO ELETRÔNICO - SRP: Nº 57/2018 
ORGÃO GERENCIADOR: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
FORNECEDOR REGISTRADO: KD Comércio Atacadista – Ltda 
OBJETO: registro de preços visando à aquisição futura de material de consumo e permanente (Tatuagem de pele temporária, fita de 
cetim, Alfinete de Segurança, Caixa Plástica, Maca Portátil e Barra flexível para Pilates), para atender as campanhas e ações de 
saúde, gerenciamento de resíduos de material de saúde do Poder Judiciário do Estado do Tocantins. 



ANO XXX-DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 4365 PALMAS-TO, TERÇA-FEIRA, 09 DE OUTUBRO DE 2018 43 

 

 
 

VIGÊNCIA: A Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses, contados a partir da publicação do extrato no Diário da 
Justiça Eletrônico - DJE. 
DATA DA ASSINATURA: 08 de outubro de 2018. 

 

Extratos 
EXTRATO DE TERMO DE DESCREDENCIAMENTO 
TERMO DE CREDENCIAMENTO 143/2018 
PROCESSO 18.0.000013986-2 
DESCREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
DESCREDENCIADA: Terezinha De Lima Dias Santana 
OBJETO: Fica DESCREDENCIADA, a partir da assinatura deste Termo, a assistente social Terezinha de Lima Dias Santana, do 
Núcleo Regional de Atendimento Multidisciplinar da Comarca de Dianópolis, com fulcro na alínea "c" da Cláusula Nona do Termo de 
Credenciamento nº 143/2018. 
DATA DA ASSINATURA: 08 de outubro de 2018. 
 
EXTRATO DE TERMO DE DESCREDENCIAMENTO 
TERMO DE CREDENCIAMENTO 423/2016 
PROCESSO 16.0.000024267-9 
DESCREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
DESCREDENCIADA: Elma Santos De Souza 
OBJETO: Fica DESCREDENCIADA, a partir da assinatura deste Termo, a assistente social Elma Santos de Souza, do Núcleo 
Regional de Atendimento Multidisciplinar da Comarca de Palmas, com fulcro na alínea "c" da Cláusula Nona do Termo de 
Credenciamento nº 423/2016. 
DATA DA ASSINATURA: 08 de outubro de 2018. 
 
EXTRATO DE TERMO DE DESCREDENCIAMENTO 
TERMO DE CREDENCIAMENTO 94/2016 
PROCESSO 16.0.000012384-0 
DESCREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
DESCREDENCIADA: Flávia Silva Fernandes 
OBJETO: Fica DESCREDENCIADA, a partir da assinatura deste Termo, a psicóloga Flávia Silva Fernandes, do Núcleo Regional de 
Atendimento Multidisciplinar da Comarca de Palmas, com fulcro na alínea "c" da Cláusula Nona do Termo de Credenciamento nº 
94/2016. 
DATA DA ASSINATURA: 08 de outubro de 2018. 
 
EXTRATO DE TERMO DE DESCREDENCIAMENTO 
TERMO DE CREDENCIAMENTO 36/2016 
PROCESSO 18.0.000018688-7 
DESCREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
DESCREDENCIADA: Jéssiane Silva Andrade 
OBJETO: Fica DESCREDENCIADA, a partir da assinatura deste Termo, a psicóloga JÉSSIANE SILVA ANDRADE, do Núcleo 
Regional de Atendimento Multidisciplinar de Araguaína, com fulcro na Cláusula Sexta, subitem 6.1, II, do Edital 001/2016, bem como, 
na Cláusula Nona, subitem 9.1, alínea "b", do Termo de Credenciamento nº 36/2016. 
DATA DA ASSINATURA: 08 de outubro de 2018. 
  
EXTRATO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO 
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 255/2018 
PROCESSO 18.0.000026688-0 
CREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CREDENCIADO: Lincoln José Cueto de Almeida 
OBJETO: Constitui objeto do presente Termo, o credenciamento de pessoa física para prestação de serviços na especialidade de 
psiquiatria, para atuação na Junta Médica Oficial do CREDENCIANTE, localizada no Fórum da Comarca de Palmas. 
VIGÊNCIA: O presente Termo de Credenciamento terá vigência de 60 (sessenta) meses, contados a partir da publicação resumida do 
extrato no Diário da Justiça Eletrônico - DJE. 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
UNIDADE GESTORA: 060100 -  Funjuris 
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 0601.02.122.1145.4288 
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.36 
FONTE DE RECURSOS: 0240 
DATA DA ASSINATURA: 09 de outubro de 2018. 
EXTRATO: 
ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 2/2018 
PROCESSO 15.0.000007801-5 
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COOPERADORES: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins e Secretaria da Cidadania e Justiça do Estado do Tocantins. 
OBJETO: Constitui objeto do presente Acordo de Cooperação Técnica que tem por objeto a conjugação de esforços da SECIJU e do 
TJ com o propósito de ampliar a aplicação de Alternativas penais, com enfoque restaurativo, em substituição à privação de liberdade, 
contribuindo para o enfrentamento ao processo de encarceramento em massa e garantirá as finalidades legais das Centrais de 
Alternativas Penais nas Comarcas de Paraíso do Tocantins e Porto Nacional. 
VIGÊNCIA: O presente termo terá vigência de 24 (vinte e quatro) meses, a partir da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado 
pelas partes por iguais e sucessivos períodos e nas mesmas condições, por meio do Termo Aditivo, caso não seja denunciado por 
qualquer um de seus Partícipes. 
DATA DA ASSINATURA: 09 de outubro de 2018. 

 

ESMAT 
Editais 

EDITAL nº 078, de 2018 – SEI Nº 18.0.000023479-2 
   
O diretor geral da Escola Superior da Magistratura Tocantinense (ESMAT), no uso de suas atribuições, dispõe sobre o 
Resultado Final do Processo Seletivo da Pós-Graduação Lato Sensu em Teoria e Prática do Direito Privado, a se realizar no 
período de 15 de outubro de 2018 a 21 de fevereiro de 2020, conforme segue: 
  

MAGISTRADOS DO PODER JUDICIÁRIO TOCANTINENSE 

Candidatos 

ALINE MARINHO BAILÃO IGLESIAS 

ANDRE FERNANDO GIGO LEME NETTO 

BALDUR ROCHA GIOVANNINI 

  
SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO TOCANTINENSE 

Candidatos 

ACACIO LOPES LIMA 

ANDRÉ RICARDO DE AVILA JANJOPI 

ANDRE VANDERLEI CAVALCANTI GUEDES 

ARIANE ABRANTES TOLENTINO 

BRUNO TEIXEIRA DA SILVA COSTA 

CARLOS ALBERTO PITOMBEIRA 

CECILIO LIZANDRO ALVES DO NASCIMENTO 

CELMA BARBOSA PEREIRA 

CRISLENE DIVINA DOS SANTOS LUZ 

DARLAN ALVES DE OLIVEIRA 

DEUSIVALDO PEREIRA DE ARAÚJO 

DJALMA GERMANO DE ARAUJO FILHO 

ELIZANGELA DIAS NASCIMENTO SOUSA 

GABRIELLA COSTA DIAS 

HENRIQUE DE ALMEIDA E SILVA 

ISABELA MATEUS DA SILVA 

JOSE RIBAMAR SOUSA DA SILVA 

JOSE RICARDO ROSA JUNIOR 

JULIANA BORGES AZEVEDO 

JULIANA MAIA BEZERRA 

JULVAN ANDRADE MODESTO 

LEANDRO MARTINS DA SILVA 

LUCIANO LIMA DE OLIVEIRA 

MARINA CORREA COELHO 

RAMILLY FERREIRA CARDOSO LEOBAS 

REYNALDO BORGES LEAL LEANDRO 

RUTO CESAR MOREIRA COSTA 

VALDERLANIO LEITE TEIXEIRA 

YGOR AUGUSTO PINHEIRO GOMIDE 
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MEMBROS E SERVIDORES DOS ÓRGÃOS PARCEIROS DA ESMAT – Ministério Público Federal 
Não houve candidato 
  
MEMBROS E SERVIDORES DOS ÓRGÃOS PARCEIROS DA ESMAT – Ministério Público Estadual 

Candidatos 

DIVINO HUMBERTO DE SOUZA LIMA 

ISLEY PEREIRA DA SILVA 

KETHLEY RODRIGUES DOS SANTOS 

  
  
MEMBROS E SERVIDORES DOS ÓRGÃOS PARCEIROS DA ESMAT – Defensoria Pública  

Candidatos 

ANNA GABRIELA QUEIROZ OLIVEIRA 

ILSA VIEIRA DE ARAÚJO MARTINS 

MARKES CRISTIANA OLIVEIRA DOS SANTOS 

THIAGO RODRIGO FERNANDES DOREA 

VANIA DINIZ LOPES 

  
COMUNIDADE JURÍDICA 

Candidatos 

AMANDA MARIA LEONETTI CHUFALO 

ANA PAULA BORGES SCHEFFER 

BETHANIA DE OLIVEIRA BILMAYER 

DAYANA PAMELA MARTINS PEIXOTO 

ÉRICA PESSOA DOS REIS 

JULIANA MARIA SAMPAIO FELIPE VINHAL 

LUZILEILA ALVES DO CARMO 

MATHEUS NOGUEIRA LIMA 

MIKARLA CRISTINA FERREIRA DE BARROS 

NEIRISMAR OLIVEIRA DA SILVA 

WALLYSON LEMOS DOS REIS OLIVEIRA 

  
Palmas-TO, 08 de outubro de 2018. 

  
Desembargador MARCO VILLAS BOAS 

Diretor Geral da Esmat 
 

EDITAL nº 079, de 2018 – SEI Nº 18.0.000023479-2 
  
O diretor geral da Escola Superior da Magistratura Tocantinense (ESMAT), no uso de suas atribuições e de acordo com o Edital 
Nº 274 / 2018 - ESMAT/DGESMAT/DEESMAT (EDITAL nº 071 , de 2018 – SEI Nº 18.0.000023479-2), publicado no Diário da 
Justiça nº 4.356, pp. 109-113 dispõe sobre o Resultado Final da Seleção de Tutor(a), para Pós-Graduação Lato Sensu em 
Teoria e Prática do Direito Privado, conforme segue: 
  
1. Do Resultado Final 

  

NOME SITUAÇÃO 

GLACIELLE BORGES TORQUATO APROVADA 

  
  

Palmas-TO, 08 outubro de 2018. 
  

Desembargador MARCO VILLAS BOAS 
Diretor Geral da Esmat 
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PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

PRESIDENTE  
Des. EURÍPEDES DO CARMO LAMOUNIER 
JUIZ (A) AUXILIAR DA PRESIDÊNCIA 
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) 
CARLOS GALVÃO CASTRO NETO (Secretário) 
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 
Des. MARCO VILLAS BOAS (Presidente) 
Desª. MAYSA VENDRAMINI ROSAL (Membro) 
Des. JOÃO RIGO GUIMARÃES (Membro) 
 

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 (Presidente) 
Desª. JACQUELINE ADORNO (Membro) 
Desª. MAYSA VENDRAMINI ROSAL (Membro) 
 

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 DIRETORA ADJUNTA: Desª. ETELVINA MARIA 
SAMPAIO FELIPE 
2º DIRETOR ADJUNTO: Juiz JOSÉ RIBAMAR M. Jr  
3º DIRETOR ADJUNTO: 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 
 

DIÓGENES MIRANDA TEIXEIRA 

Técnico Judiciário  
 

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

Diário da Justiça 
Praça dos Girassóis s/nº. 

Palmas, Tocantins - CEP 77.015-007 
Fone/Fax: (63)3218.4443  

www.tjto.jus.br 

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