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SEÇÃO JUDICIAL 

2ª CÂMARA CÍVEL 
SECRETÁRIO: CARLOS GALVÃO CASTRO NETO 

Intimações de acórdãos 
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0014327-73.2020.8.27.2700/TO 
PROCESSO ORIGINÁRIO: Nº 0002855-79.2020.8.27.2731/TO 
RELATOR: DESEMBARGADOR MARCO ANTHONY STEVESON VILLAS BOAS 

AGRAVANTE: MARIA DO SOCORRO DE JESUS DO VALE 
ADVOGADO: IGOR GUSTAVO VELOSO (OAB TO005797) 
AGRAVADO: BANCO PANAMERICANO S.A. 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 

EMENTA: 1. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARÁTÓRIA. PESSOA IDOSA. BAIXA ESCOLARIDADE. CONTRATOS 
BANCÁRIOS. SUSPENSÃO POR FORÇA DO INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. NÃO 
CABIMENTO. MATÉRIA ATINENTE A POSSÍVEL FRAUDE BANCÁRIA. DECISÃO SINGULAR REFORMADA. 1.1.  Se a parte 
ajuíza ação declaratória sob o argumento de que não contratou os serviços originários da cobrança, alegando ocorrência de 

suposta fraude, mostra-se conveniente o prosseguimento do feito, até que se possa elucidar o ocorrido com maior propriedade, 
no decorrer da instrução processual. 1.2.  Embora a autora da ação de origem seja pessoa de baixa escolaridade, a lide gira em 
torno de uma possível “fraude contratual” e não discute requisitos de formalização do contrato (necessidade de documento 
público etc..), não comportando, assim, a suspensão por força do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no0010329-

83.2019.827.0000, em trâmite neste Tribunal. 
ACÓRDÃO: A a Egrégia 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por unanimidade, dar 
provimento ao Agravo de Instrumento, para reformar a decisão recorrida, e determinar o prosseguimento do feito, haja vista que 
a demanda originária não foi afetada pela ordem de suspensão do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 

0010329-83.2019.827.0000, nos termos do voto do(a) Relator(a). Palmas, 24 de março de 2021. 
 
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0013463-35.2020.8.27.2700/TO 
PROCESSO ORIGINÁRIO: Nº 0035469-46.2020.8.27.2729/TO 

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCO ANTHONY STEVESON VILLAS BOAS 
AGRAVANTE: GLAUCIA TATIANE DA SILVA 
ADVOGADO: RICARDO GIOVANNI CARLIN (OAB TO002407) 
1º AGRAVADO: MILTON CAMPOS DE BRITO 

2º AGRAVADO: ZULMA SANTOS DE BRITO 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
EMENTA: 1. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA. ASSISTENTE DE ADMINISTRAÇÃO. ALEGAÇÃO DE 
HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 

GRATUITA. DEFERIMENTO. 1.1 Sabe-se que a assistência judiciária é uma garantia constitucional, que visa garantir, a todos, o 
acesso à justiça, direito expresso pela Convenção Interamericana de Direito Humanos e agora sendo inovada pelo Código de 
Processo Civil. Por essa razão, ressalta-se que o referido benefício não está reservado de forma restritiva àqueles que se 
intitulam “pobres na forma da lei”, em condições de absoluta carência, mas também às classes menos afortunadas da população 

e aos que enfrentam crise financeira. 1.2 Preenchido o requisito inerente à concessão da assistência judiciária, por intermédio da 
juntada de informativo de rendimento, declaração de imposto de renda, contrato de locação residencial, os documentos de 
identidade de seus dois filhos e informativo de rendimento, no qual se verifica que, com todos os descontos (INSS, IRRF, Parcela 
MP 936/2020 e Plano de Saúde), aufere renda líquida média mensal que gira em torno de R$ 3.000,00 (três mil reais), pelo que é 

possível se verificar seu estado de hipossuficiência, se considerado alto valor das custas processuais, cuja importância 
corresponde a 2.007,97 (dois mil sete reais e noventa e sete centavos), ou seja, cifra considerável se comparada à renda líquida 
auferida pela agravante, além de se considerar a responsabilidade pelo custeio de despesas elementares, tais como saúde, 
alimentação, vestuário, entre outras, não se vislumbram óbices para a concessão da benesse judiciária, a fim de viabilizar o 

acesso amplo a jurisdição, garantia constitucional intangível. 
ACÓRDÃO: A a Egrégia 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por unanimidade, dar 
provimento ao Agravo de Instrumento, para conceder a agravante os benefícios da assistência judiciária gratuita, a fim de 
viabilizar o acesso amplo a jurisdição, garantia constitucional intangível, nos termos do voto do(a) Relator(a). Palmas, 24 de 

março de 2021. 
 
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0013108-25.2020.8.27.2700/TO 
PROCESSO ORIGINÁRIO: Nº 0003769-67.2020.8.27.2724/TO 

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCO ANTHONY STEVESON VILLAS BOAS 
AGRAVANTE: MARIANO RUBERTO 
ADVOGADO: JOSE VERISSIMO BRAGA MARTINS DA PAIXAO (OAB TO07933A) 
AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A. 

ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
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EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO VINCULADO AO INCIDENTE DE RESOLUÇÃO 
DE DEMANDAS REPETITIVAS. APLICAÇÃO DAS REGRAS PREVISTAS PELO ARTIGO 1.037, §9º. RECURSO 
MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. NÃO CONHECIMETO. Após ser cientificada sobre a suspensão de seu processo em razão 
da vinculação ao IRDR, deve a parte interessada formular requerimento de prosseguimento do feito, demonstrando que a 

questão debatida no processo não se coaduna com aquela a ser julgada no IRDR. É inviável o conhecimento do recurso em que 
se verifica que, embora a determinação de suspensão do feito tenha sido determinada pelo juízo de primeiro grau, a presente 
insurgência foi protocolada diretamente junto a esta Corte, sem a demonstração acerca da prévia apresentação do requerimento 
de distinção perante o juízo de origem. 

ACÓRDÃO: A a Egrégia 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por unanimidade, não conhecer 
do recurso interposto, com fulcro no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, mantendo inalterada a decisão 
monocrática prolatada no evento 6, a qual não conheceu do Agravo de Instrumento, por ser inadmissível, nos termos do voto 
do(a) Relator(a). Palmas, 24 de março de 2021. 

 
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0014038-43.2020.8.27.2700/TO 
PROCESSO ORIGINÁRIO: Nº 0041572-74.2017.8.27.2729/TO 
RELATOR: DESEMBARGADOR MARCO ANTHONY STEVESON VILLAS BOAS 

AGRAVANTE: ESTADO DO TOCANTINS 
1º AGRAVADO: NELCIMAR MAGNAVACCA 
ADVOGADO: JOÃO GABRIEL SPICKER (OAB TO006584) 
2º AGRAVADO: TERRA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP 

ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
EMENTA: 1. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE 
PASSIVA DE SÓCIO. NOME CONSTA NA CDA. DESCABIMENTO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. TEMA 108 
DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 1.1 Trata-se de posicionamento já sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, a 

noção de que somente é cabível exceção de pré-executividade nas situações em que não se faz necessária dilação probatória, 
ou seja, referente às questões que possam ser conhecidas de ofício pelo magistrado, como as condições da ação, os 
pressupostos processuais, a decadência, a prescrição, entre outras, sendo os embargos à execução o meio de defesa próprio de 
defesa da execução fiscal. 1.2. Uma vez constante o nome dos sócios na Certidão de Dívida Ativa, cabem a estes o ônus de 

demonstrar a inexistência de sua responsabilidade tributária, discussão essa que, por demandar prova, não se comporta em 
sede de exceção de pré-executividade. 
ACÓRDÃO: A a Egrégia 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por unanimidade, dar 
provimento ao Agravo de Instrumento, para reformar a Decisão recorrida, a fim de rejeitar a exceção de pré-executividade e, 

consequentemente, manter no polo passivo da execução fiscal o sócio NELCIMAR MAGNAVACCA, nos termos do voto do(a) 
Relator(a). Palmas, 24 de março de 2021. 
 
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0004499-53.2020.8.27.2700/TO 

RELATOR: DESEMBARGADOR EURÍPEDES LAMOUNIER 
1º AGRAVANTE: JOSIAS DOS SANTOS SANTANA 
ADVOGADO: PAULO MARCOS DO NASCIMENTO LACERDA (OAB TO006073) 
2º AGRAVANTE: SANTANA & ABREU LTDA - ME 

ADVOGADO: PAULO MARCOS DO NASCIMENTO LACERDA (OAB TO006073) 
AGRAVADO: JUCELMA LOPES ABREU SANTANA 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA – DEVOLUÇÃO DE VALORES – 

SEPARAÇÃO LITIGIOSA – IMPOSSIBILIDADE – QUESTÕES QUE NECESSITAM DA CONCLUSÃO DA INSTRUÇÃO 
PROCESSUAL - CONHECIMENTO DE MATÉRIAS NÃO APRESENTADAS AO MAGISTRADO SINGULAR – SUPRESSÃO DE 
INSTÂNCIA - VEDAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO. 1. No contexto de uma separação litigiosa, o pedido de devolução de altas 
somas de valores não se mostra passível de acolhimento em sede de liminar, visto que, além do perigo da irreversibilidade da 

medida, nos autos há controvérsia sobre fatos e valores que demanda apreciação pormenorizada, sob o crivo do contraditório,   a 
fim de permitir conclusão sobre a viabilidade do pleito de devolução. 2. Inviável a apreciação por instância superior, em sede de 
agravo de instrumento, de matéria que extrapola os limites da decisão recorrida, por não ter sido objeto de exame prévio pelo  
magistrado de primeiro grau. Tal desiderato recursal representa evidente supressão de instância, prática vedada pelo 

ordenamento. 3. Recurso conhecido e desprovido. 
ACÓRDÃO: A a Egrégia 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por unanimidade, conhecer do 
recurso manejado e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do(a) Relator(a). Palmas, 24 de março de 2021. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0047837-24.2019.8.27.2729/TO 
RELATOR: JUIZ JOCY GOMES DE ALMEIDA 
APELANTE: MUNICIPIO DE PALMAS (AUTOR) 
APELADO: HELY BARBOSA DE PAULA (RÉU) 

ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
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EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO INTERPOSTO PELO MUNICÍPIO DE PALMAS. EXECUÇÃO FISCAL. VALOR 
IRRISÓRIO. EXTINÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INDISPONIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. APELO PROVIDO. 
SENTENÇA CASSADA. 1. O não ajuizamento da Execução Fiscal em razão do ínfimo valor do débito consiste em faculdade 
conferida ao administrador, notadamente se considerada a indisponibilidade do crédito tributário, bem como os princípios da 

disponibilidade da execução e da inafastabilidade da jurisdição. 2. Apelo conhecido e provido. Sentença cassada. 
ACÓRDÃO: A a Egrégia 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por unanimidade, CONHECER 
e DAR PROVIMENTO ao recurso de Apelação interposto, para CASSAR a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos à  
instância de origem, para regular prosseguimento do feito, nos termos do voto do(a) Relator(a). Palmas, 24 de março de 2021. 

 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0047859-82.2019.8.27.2729/TO 
RELATOR: JUIZ JOCY GOMES DE ALMEIDA 
APELANTE: MUNICIPIO DE PALMAS (AUTOR) 

APELADO: CARMEM LUCIA VIANA DA SILVA (RÉU) 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO INTERPOSTO PELO MUNICÍPIO DE PALMAS. EXECUÇÃO FISCAL. VALOR 
IRRISÓRIO. EXTINÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INDISPONIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. APELO PROVIDO. 

SENTENÇA CASSADA. 1. O não ajuizamento da Execução Fiscal em razão do ínfimo valor do débito consiste em faculdade 
conferida ao administrador, notadamente se considerada a indisponibilidade do crédito tributário, bem como os princípios da 
disponibilidade da execução e da inafastabilidade da jurisdição. 2. Apelo conhecido e provido. Sentença cassada. 
ACÓRDÃO: A a Egrégia 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por unanimidade, CONHECER 

e DAR PROVIMENTO ao recurso de Apelação interposto, para CASSAR a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos à  
instância de origem, para regular prosseguimento do feito, nos termos do voto do(a) Relator(a). Palmas, 24 de março de 2021. 
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003151-19.2020.8.27.2726/TO 

RELATOR: DESEMBARGADOR EURÍPEDES LAMOUNIER 
APELANTE: EURIDICE OLIVEIRA DA CONCEICAO (AUTOR) 
ADVOGADO: ARNALDO FRANCELINO DE MOURA (OAB TO005906) 
ADVOGADO: ANDRE FRANCELINO DE MOURA (OAB TO002621) 

ADVOGADO: FRED MARTINS DA SILVA (OAB TO010212) 
APELADO: BRADESCO SEGUROS S/A (RÉU) 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE 

INDÉBITO E DANOS MORAIS. INDEFERIMENTO DA INICIAL. DESCUMPRIMENTO À EMENDA NÃO OBSERVADO. 
REQUISITOS ATENDIDOS. DOCUMENTOS EXIGIDOS PELO MAGISTRADO DE PISO. DISPENSÁVEIS A PROPOSITURA DA 
AÇÃO. PROVAS NA INSTRUÇÃO A RESPALDAR O DIREITO VINDICADO. RELAÇÃO CONSUMERISTA. PEDIDO DE 
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. JULGAMENTO INDEVIDO. RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. 1. No caso, os documentos exigidos pelo magistrado de piso não são 
essenciais à propositura da ação, mais sim documentos a servir de prova na instrução e respaldar o direito vindicado; a não 
juntada junto a prefacial não constitui óbice ao recebimento da demanda. 
2. Portanto, entendo que a demandante/recorrente não deixou de atender ao comando judicial quando intimada para emenda, 

tendo informado que atendeu à determinação quando do ajuizamento da ação, uma vez que os documentos acostados a 
prefacial, em uma primeira análise, são capazes de demonstrar o direito de ação da autora, em cumprimento aos requisitos do 
artigo 320 e 321, ambos do CPC. 3. Frisa-se que na ação ajuizada por consumidor, cuja causa de pedir embasa-se na 
inexistência da relação jurídica e alegação de irregularidade na contratação com a instituição bancária, é crível que a parte não 

tenha acesso à documentação que consubstancia o negócio jurídico entabulado. Ademais, ante a possível inversão do encargo 
probatório, não se mostra viável impor à requerente que acoste documento o qual afirma não possuir ou que possua dificuldades 
em sua obtenção; pois seria o mesmo que exigir a produção de prova inegavelmente diabólica, obstando o acesso da parte ao 
judiciário. 4. Recurso conhecido e provido. 5. Sentença cassada. 

ACÓRDÃO: A a Egrégia 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por unanimidade, conhecer do 
recurso manejado e, DAR-LHE PROVIMENTO, para cassar a sentença de primeiro grau, e determinar o retorno dos autos à 
primeira instância para regular processamento do feito, nos termos do voto do(a) Relator(a). Palmas, 24 de março de 2021. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003456-79.2020.8.27.2733/TO 
RELATOR: DESEMBARGADOR EURÍPEDES LAMOUNIER 
APELANTE: ELMENDES FONSECA LOPES (AUTOR) 
ADVOGADO: RICARDO PEREIRA SOARES GLORIA – OAB/TO 009166 

APELADO: BANCO BMG SA (RÉU) 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO 
ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. SENTENÇA CASSADA. 1. O art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal estabelece 

que “a lei não excluirá de apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”, trazendo à baila o Princípio da 
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Inafastabilidade Jurisdicional. 2. É entendimento pacífico nesta Corte que em ações que visam a anulação ou declaração de 
inexistência de débito relativo a contratos bancários não é necessário o prévio requerimento administrativo, situação que se 
amolda ao presente caso. 3. Desnecessária a apresentação de documento escrito que demonstre a tentativa de solução da lide 
administrativamente. 4. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada. 

ACÓRDÃO: A a Egrégia 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por unanimidade, CONHECER 
do recurso manejado e DAR-LHE PROVIMENTO, cassando a sentença, determinando o retorno dos autos à Comarca de origem 
para regular prosseguimento do feito, nos termos do voto do(a) Relator(a). Palmas, 24 de março de 2021. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0004497-51.2019.8.27.2722/TO 
PROCESSO ORIGINÁRIO: Nº 0004497-51.2019.8.27.2722/TO 
RELATOR: DESEMBARGADOR MARCO ANTHONY STEVESON VILLAS BOAS 
APELANTE: FUNDAÇAO UNIRG (AUTOR) 

PROCURADOR GERAL DA FUNDAÇÃO UNIRG: DECLIEUX ROSA SANTANA JUNIOR  
APELADA: NATHALHYA SANTOS DE MENEZES (RÉU) 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. AUSÊNCIA DAS CONDIÇÕES DA AÇÃO E DOS PRESSUPOSTOS 

PROCESSUAIS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DAS PARTES ACERCA DO 
TEMA. DECISÃO SURPRESA. OCORRÊNCIA. NULIDADE. SENTENÇA CASSADA. O magistrado não pode decidir, em grau 
algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, 
ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício, caso dos Autos, uma vez que o sentenciante extinguiu o fei to, 

sem resolução de mérito, com fundamento em matéria até então não debatida nos Autos (provas insuficientes para propositura 
da ação monitória - boletos bancários e/ou extrato de dívida). 
ACÓRDÃO: A a Egrégia 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por unanimidade, dar 
provimento ao recurso interposto, para cassar a sentença recorrida, por violar o princípio da não surpresa, insculpido no art igo 10 

do Código de Processo Civil, determinando o retorno dos Autos à origem para o seu regular processamento. Sem honorários 
recursais, em face da ausência de fixação na origem, nos termos do voto do(a) Relator(a). Palmas, 24 de março de 2021. 
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0018166-16.2015.8.27.2722/TO 

PROCESSO ORIGINÁRIO: Nº 0018166-16.2015.8.27.2722/TO 
RELATOR: DESEMBARGADOR MARCO ANTHONY STEVESON VILLAS BOAS 
APELANTE: FUNDAÇAO UNIRG (AUTOR) 
PROCURADOR GERAL DA FUNDAÇÃO UNIRG: DECLIEUX ROSA SANTANA JUNIOR  

APELADA: ERIKA LETICIA DE CASTRO (RÉU) 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. AUSÊNCIA DAS CONDIÇÕES DA AÇÃO E DOS PRESSUPOSTOS 
PROCESSUAIS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DAS PARTES ACERCA DO 

TEMA. DECISÃO SURPRESA. OCORRÊNCIA. NULIDADE. SENTENÇA CASSADA. O magistrado não pode decidir, em grau 
algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, 
ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício, caso dos Autos, uma vez que o sentenciante extinguiu o fei to, 
sem resolução de mérito, com fundamento em matéria até então não debatida nos Autos (provas insuficientes para propositura 

da ação monitória - boletos bancários e/ou extrato de dívida). 
ACÓRDÃO: A a Egrégia 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por unanimidade, dar 
provimento ao recurso interposto, para cassar a sentença recorrida, por violar o princípio da não surpresa, insculpido no art igo 10 
do Código de Processo Civil, determinando o retorno dos Autos à origem para o seu regular processamento. Sem honorários 

recursais, face a ausência de fixação na origem, nos termos do voto do(a) Relator(a). Palmas, 24 de março de 2021. 
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0018056-75.2019.8.27.2722/TO 
PROCESSO ORIGINÁRIO: Nº 0018056-75.2019.8.27.2722/TO 

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCO ANTHONY STEVESON VILLAS BOAS 
APELANTE: FUNDAÇAO UNIRG (AUTOR) 
PROCURADOR GERAL DA FUNDAÇÃO UNIRG: DECLIEUX ROSA SANTANA JUNIOR  
APELADO: CARLOS HENRIQUE PEREIRA DA SILVA (RÉU) 

ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. AUSÊNCIA DAS CONDIÇÕES DA AÇÃO E DOS PRESSUPOSTOS 
PROCESSUAIS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DAS PARTES ACERCA DO 
TEMA. DECISÃO SURPRESA. OCORRÊNCIA. NULIDADE. SENTENÇA CASSADA. O magistrado não pode decidir, em grau 

algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, 
ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício, caso dos Autos, uma vez que o sentenciante extinguiu o fei to, 
sem resolução de mérito, com fundamento em matéria até então não debatida nos Autos (provas insuficientes para propositura 
da ação monitória - boletos bancários e/ou extrato de dívida). 
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ACÓRDÃO: A a Egrégia 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por unanimidade, dar 
provimento ao recurso interposto, para cassar a sentença recorrida, por violar o princípio da não surpresa, insculpido no art igo 10 
do Código de Processo Civil, determinando o retorno dos Autos à origem para o seu regular processamento. Sem honorários 
recursais, face a ausência de fixação na origem, nos termos do voto do(a) Relator(a). Palmas, 24 de março de 2021. 

 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0013118-08.2017.8.27.2722/TO 
PROCESSO ORIGINÁRIO: Nº 0013118-08.2017.8.27.2722/TO 
RELATOR: DESEMBARGADOR MARCO ANTHONY STEVESON VILLAS BOAS 

APELANTE: FUNDAÇAO UNIRG (AUTOR) 
PROCURADOR GERAL DA FUNDAÇÃO UNIRG: DECLIEUX ROSA SANTANA JUNIOR  
APELADO: THIAGO MARINHO DOS REIS SILVA (RÉU) 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 

EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. AUSÊNCIA DAS CONDIÇÕES DA AÇÃO E DOS PRESSUPOSTOS 
PROCESSUAIS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DAS PARTES ACERCA DO 
TEMA. DECISÃO SURPRESA. OCORRÊNCIA. NULIDADE. SENTENÇA CASSADA. O magistrado não pode decidir, em grau 
algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, 

ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício, caso dos Autos, uma vez que o sentenciante extinguiu o fei to, 
sem resolução de mérito, com fundamento em matéria até então não debatida nos Autos (provas insuficientes para propositura 
da ação monitória - boletos bancários e/ou extrato de dívida). 
ACÓRDÃO: A a Egrégia 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por unanimidade, dar 

provimento ao recurso interposto, para cassar a sentença recorrida, por violar o princípio da não surpresa, insculpido no art igo 10 
do Código de Processo Civil, determinando o retorno dos Autos à origem para o seu regular processamento. Sem honorários 
recursais, face a ausência de fixação na origem, nos termos do voto do(a) Relator(a). Palmas, 24 de março de 2021. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0012297-38.2016.8.27.2722/TO 
PROCESSO ORIGINÁRIO: Nº 0012297-38.2016.8.27.2722/TO 
RELATOR: DESEMBARGADOR MARCO ANTHONY STEVESON VILLAS BOAS 
APELANTE: FUNDAÇAO UNIRG (AUTOR) 

PROCURADOR GERAL DA FUNDAÇÃO UNIRG: DECLIEUX ROSA SANTANA JUNIOR  
APELADO: LUIS CARLOS RODRIGUES DE SOUSA (RÉU) 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. AUSÊNCIA DAS CONDIÇÕES DA AÇÃO E DOS PRESSUPOSTOS 

PROCESSUAIS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DAS PARTES ACERCA DO 
TEMA. DECISÃO SURPRESA. OCORRÊNCIA. NULIDADE. SENTENÇA CASSADA. O magistrado não pode decidir, em grau 
algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, 
ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício, caso dos Autos, uma vez que o sentenciante extinguiu o fei to, 

sem resolução de mérito, com fundamento em matéria até então não debatida nos Autos (provas insuficientes para propositura 
da ação monitória - boletos bancários e/ou extrato de dívida). 
ACÓRDÃO: A a Egrégia 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por unanimidade, dar 
provimento ao recurso interposto, para cassar a sentença recorrida, por violar o princípio da não surpresa, insculpido no artigo 10  

do Código de Processo Civil, determinando o retorno dos Autos à origem para o seu regular processamento. Sem honorários 
recursais, face a ausência de fixação na origem, nos termos do voto do(a) Relator(a). Palmas, 24 de março de 2021. 
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0035468-95.2019.8.27.2729/TO 

RELATOR: JUIZ JOCY GOMES DE ALMEIDA 
APELANTE: MUNICIPIO DE PALMAS (AUTOR) 
PROC. MUNICÍPIO: PATRÍCIA MACEDO ARANTES   
APELADO: ELIÉSIO PEREIRA (RÉU) 

ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO INTERPOSTO PELO MUNICÍPIO DE PALMAS. EXECUÇÃO FISCAL. VALOR 
IRRISÓRIO. EXTINÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INDISPONIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. APELO PROVIDO. 
SENTENÇA CASSADA. 1. O não ajuizamento da Execução Fiscal em razão do ínfimo valor do débito consiste em faculdade 

conferida ao administrador, notadamente se considerada a indisponibilidade do crédito tributário, bem como os princípios da 
disponibilidade da execução e da inafastabilidade da jurisdição. 2. Apelo conhecido e provido. Sentença cassada. 
ACÓRDÃO: A a Egrégia 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por unanimidade, CONHECER 
e DAR PROVIMENTO ao recurso de Apelação interposto, para CASSAR a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos à 

instância de origem, para regular prosseguimento do feito, nos termos do voto do(a) Relator(a). Palmas, 24 de março de 2021. 
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0010200-36.2014.8.27.2722/TO 
PROCESSO ORIGINÁRIO: Nº 0010200-36.2014.8.27.2722/TO 

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCO ANTHONY STEVESON VILLAS BOAS 
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APELANTE: FUNDAÇAO UNIRG (AUTOR) 
PROCURADOR GERAL DA FUNDAÇÃO UNIRG: DECLIEUX ROSA SANTANA JUNIOR 
APELADA: EDILEUSA ROCHA DE CARVALHO (RÉU) 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 

EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. AUSÊNCIA DAS CONDIÇÕES DA AÇÃO E DOS PRESSUPOSTOS 
PROCESSUAIS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DAS PARTES ACERCA DO 
TEMA. DECISÃO SURPRESA. OCORRÊNCIA. NULIDADE. SENTENÇA CASSADA. O magistrado não pode decidir, em grau 
algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, 

ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício, caso dos Autos, uma vez que o sentenciante extinguiu o feito, 
sem resolução de mérito, com fundamento em matéria até então não debatida nos Autos (provas insuficientes para propositura 
da ação monitória - boletos bancários e/ou extrato de dívida). 
ACÓRDÃO: A a Egrégia 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por unanimidade, dar 

provimento ao recurso interposto, para cassar a sentença recorrida, por violar o princípio da não surpresa, insculpido no art igo 10 
do Código de Processo Civil, determinando o retorno dos Autos à origem para o seu regular processamento. Sem honorários 
recursais, face a ausência de fixação na origem, nos termos do voto do(a) Relator(a). Palmas, 24 de março de 2021. 
 

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0015884-95.2020.8.27.2700/TO 
PROCESSO ORIGINÁRIO: Nº 0002886-02.2020.8.27.2731/TO 
RELATOR: DESEMBARGADOR MARCO ANTHONY STEVESON VILLAS BOAS 
AGRAVANTE: MANOEL MARCOS DA SILVA 

ADVOGADO: IGOR GUSTAVO VELOSO – OAB/TO 005797 
AGRAVADO: BANCO CETELEN S.A 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA. IDOSO ANALFABETO. CONTRATOS BANCÁRIOS. 

SUSPENSÃO POR FORÇA DO INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. NÃO CABIMENTO. MATÉRIA 
ATINENTE A POSSÍVEL FRAUDE BANCÁRIA. DECISÃO SINGULAR REFORMADA. Embora o autor da ação de origem seja 
pessoa idosa e analfabeta, a lide gira em torno de uma possível “fraude contratual” e não discute requisitos de formalização do 
contrato (necessidade de documento público etc..), não comportando, assim, a suspensão por força do Incidente de Resolução 

de Demandas Repetitivas no 0010329-83.2019.827.0000, em trâmite neste Tribunal. 
ACÓRDÃO: A a Egrégia 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por unanimidade, dar 
provimento ao Agravo de Instrumento, para reformar a decisão recorrida e determinar o prosseguimento do feito, haja vista que a 
demanda originária não foi afetada pela ordem de suspensão do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 0010329-

83.2019.827.0000, nos termos do voto do(a) Relator(a). Palmas, 24 de março de 2021. 
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0017727-76.2018.8.27.2729/TO 
PROCESSO ORIGINÁRIO: Nº 0017727-76.2018.8.27.2729/TO 

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCO ANTHONY STEVESON VILLAS BOAS 
APELANTE: MARCA MOTORS VEÍCULOS LTDA (RÉU) 
ADVOGADOS: CARLOS ROBERTO DUARTE JÚNIOR – OAB/TO 006692 E LUIS AUGUSTO VIEIRA – OAB/TO 005519 
APELADO: CRISTIANO SILVA DE OLIVEIRA (AUTOR) 

ADVOGADOS: FABRÍCIO GOMES – OAB/TO 003350, HERCULES JACKSON MOREIRA SANTOS – OAB/TO 03981B, IGOR 
DE QUEIRÓZ – OAB/TO 04498B E ELIZA MATEUS BORGES – OAB/TO 06044A 
INTERESSADO: PIMENTEL E VIANA ILUMINAÇÃO, EVENTOS E PROJETOS EPP  
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 

EMENTA: APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA LANÇADA 
SOBRE VEÍCULO. CONTRATO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA QUE COMPROVA A ALIENAÇÃO DO BEM 
ANTERIORMENTE À LITIGIOSIDADE. TERCEIRO DE BOA-FÉ. POSSE. REQUISITOS. COMPROVAÇÃO. A comprovação, por 
terceiro, da posse legítima sobre o bem constrito judicialmente, por meio de documentos que evidenciam ter sido o veículo 

adquirido por contrato particular de compra e venda, em data anterior ao ajuizamento da ação de execução de título extrajudic ial, 
impõe a retirada de qualquer restrição judicial pendente sobre o bem, diante da presunção de boa-fé do terceiro, o qual, no 
momento da aquisição, desconhecia a litigiosidade da coisa. 
ACÓRDÃO: A a Egrégia 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por unanimidade, negar 

provimento à Apelação, para manter incólume a Sentença recorrida que julgou procedentes os embargos de terceiro, a fim de 
determinar a retirada da restrição lançada por meio do sistema Renajud, sobre o veículo marca/modelo MMC/Pajero Dakar D, 
2012/2012, placa MXF-0489, Chassi 93XJRKH8WCCC05699, em razão da Execução de Título Extrajudicial nº 0008480-
08.2017.8.27.2729, além de ter condenado as partes embargadas solidariamente ao pagamento das custas, taxa judiciária, e em 

honorários advocatícios; e em razão da sucumbência recursal, majorar os honorários advocatícios em 5%, nos termos do § 11º, 
artigo 85, do Código de Processo Civil, de 2015, os quais, somados aos 10% já fixados na sentença, totalizam 15% sobre o valor 
atualizado da causa, devendo esta ultima majoração ser suportada apenas pela parte embargada, ora apelante, nos termos do 
voto do(a) Relator(a). Palmas, 24 de março de 2021. 
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APELAÇÃO CÍVEL Nº 0017727-76.2018.8.27.2729/TO 
PROCESSO ORIGINÁRIO: Nº 0017727-76.2018.8.27.2729/TO 
RELATOR: DESEMBARGADOR MARCO ANTHONY STEVESON VILLAS BOAS 
APELANTE: MARCA MOTORS VEÍCULOS LTDA (RÉU) 

ADVOGADO: CARLOS ROBERTO DUARTE JÚNIOR (OAB TO006692) 
ADVOGADO: LUIS AUGUSTO VIEIRA (OAB TO005519) 
APELADO: CRISTIANO SILVA DE OLIVEIRA (AUTOR) 
ADVOGADO: FABRÍCIO GOMES (OAB TO003350) 

ADVOGADO: HERCULES JACKSON MOREIRA SANTOS (OAB TO03981B) 
ADVOGADO: IGOR DE QUEIRÓZ (OAB TO04498B) 
ADVOGADO: ELIZA MATEUS BORGES (OAB TO06044A) 
INTERESSADO: PIMENTEL E VIANA ILUMINAÇÃO, EVENTOS E PROJETOS EPP 

ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
EMENTA: APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA LANÇADA 
SOBRE VEÍCULO. CONTRATO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA QUE COMPROVA A ALIENAÇÃO DO BEM 
ANTERIORMENTE À LITIGIOSIDADE. TERCEIRO DE BOA-FÉ. POSSE. REQUISITOS. COMPROVAÇÃO. A comprovação, por 

terceiro, da posse legítima sobre o bem constrito judicialmente, por meio de documentos que evidenciam ter sido o veículo 
adquirido por contrato particular de compra e venda, em data anterior ao ajuizamento da ação de execução de título extrajudic ial, 
impõe a retirada de qualquer restrição judicial pendente sobre o bem, diante da presunção de boa-fé do terceiro, o qual, no 
momento da aquisição, desconhecia a litigiosidade da coisa. 

ACÓRDÃO: A a Egrégia 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por unanimidade, negar 
provimento à Apelação, para manter incólume a Sentença recorrida que julgou procedentes os embargos de terceiro, a fim de 
determinar a retirada da restrição lançada por meio do sistema Renajud, sobre o veículo marca/modelo MMC/Pajero Dakar D, 
2012/2012, placa MXF-0489, Chassi 93XJRKH8WCCC05699, em razão da Execução de Título Extrajudicial nº 0008480-

08.2017.8.27.2729, além de ter condenado as partes embargadas solidariamente ao pagamento das custas, taxa judiciária, e em 
honorários advocatícios; e em razão da sucumbência recursal, majorar os honorários advocatícios em 5%, nos termos do § 11º, 
artigo 85, do Código de Processo Civil, de 2015, os quais, somados aos 10% já fixados na sentença, totalizam 15% sobre o valor 
atualizado da causa, devendo esta ultima majoração ser suportada apenas pela parte embargada, ora apelante, nos termos do 

voto do(a) Relator(a). Palmas, 24 de março de 2021. 
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0021072-76.2015.8.27.2722/TO 
RELATOR: JUIZ ADOLFO AMARO MENDES 

APELANTE: FUNDAÇAO UNIRG (AUTOR) 
APELADO: CLEIDIANE DOS SANTOS ALEXANDRINO SILVA (RÉU) 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. EXTINÇÃO. 

OPORTUNIZAÇÃO DE MANIFESTAÇÃO ESPECÍFICA - ARTIGO 10, DO CPC. AUSÊNCIA. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. 
VIOLAÇÃO. ERROR IN PROCEDENDO CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. EXPRESSA 
MANIFESTAÇÃO EM SEDE RECURSAL. CONTRADITÓRIO EXERCIDO. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO. CAUSA 
MADURA. ART. 1.013, §3º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE PROVA HÁBIL A AMPARAR O PLEITO 

MONITÓRIO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 1- O Código de Processo Civil em vigor expressamente 
concretizou o princípio da não surpresa, baseado no direito ao contraditório substancial, ao estatuir a norma inserta no artigo 10, 
a qual impede que o Magistrado decida com base em fundamento sobre o qual as partes não tiveram a oportunidade de se 
manifestar. 2- Ausente a oportunização ao exequente para se manifestar acerca da extinção do feito eventualmente decorrente 

da constatação de ausência de documento válido a embasar a monitória, resta configurado o error in procedendo que resulta na 
cassação da sentença. 3- A expressa manifestação da parte autora no apelo acerca do fundamento invocado para a extinção do 
feito é suficiente para suprir a necessidade de exercício do contraditório e propiciar a válida manifestação judicial acerca do tema 
na instância recursal. 4- Não se vislumbra a aptidão nos documentos acostados na inicial a demonstrar a verossimilhança de sua 

alegação. Por outras palavras, não podem ser considerados hábeis a respaldar a pretensão à tutela monitória, sendo 
insuficientes para influir na formação do livre convencimento do juiz acerca da probabilidade do direito afirmado pela requerente 
ora recorrida. 5- Impõe-se a extinção do feito, sem resolução de mérito, face à ausência de pressupostos de constituição e de 
desenvolvimento válido e regular do processo - ausência de documento válido a embasar a monitória. 6- Recurso provido. 

Sentença cassada. Causa madura. Julgamento na forma do artigo 1.013, §3º, do CPC. Processo extinto sem resolução de 
mérito. 7- Custas pela recorrente com a isenção legal. Sem honorários advocatícios, ante a ausência de qualquer manifestação 
defensiva da parte apelada. Não há os pressupostos para a majoração dos honorários recursais (precedentes do STJ: AREsp 
1349182/RJ). 

ACÓRDÃO: A a Egrégia 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por unanimidade Sob a 
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador EURÍPEDES LAMOUNIER, na 5ª SESSÃO VIRTUAL ORDINÁRIA, a 5ª 
TURMA JULGADORA da 2ª CÂMARA CÍVEL, decidiu, por unanimidade, conhecer do recurso, por preenchidos os requisitos de 
sua admissibilidade DANDO PROVIMENTO ao apelo para CASSAR a sentença e, JULGANDO O FEITO nos termos do art. 

1.013, §3º, do CPC, extingo o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, da Lei Processual Codificada, tendo 
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em vista a ausência de documentos a embasar a ação monitória. Custas pela recorrente com a isenção legal. Sem honorários 
advocatícios, ante a ausência de qualquer manifestação defensiva da parte apelada. Não há os pressupostos para a majoração 
dos honorários recursais (precedentes do STJ: AREsp 1349182/RJ), nos termos do voto do(a) Relator(a). Votaram 
acompanhando o Relator o Desembargador MARCO ANTHONY STEVESON VILLAS BOAS e o Juiz JOCY GOMES DE 

ALMEIDA. A Douta Procuradoria-Geral de Justiça esteve representada pela Procuradora de Justiça VERA NILVA ÁLVARES 
ROCHA. Palmas, 24 de março de 2021. 
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000983-35.2020.8.27.2729/TO 

RELATOR: JUIZ ADOLFO AMARO MENDES 
APELANTE: MUNICIPIO DE PALMAS (AUTOR) 
APELADO: ELI PEREIRA DA SILVA (RÉU) 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. COBRANÇA DE COSIP - CONTRIB SERV ILUM PUBLICA. 
VALOR IRRISÓRIO. COBRANÇA DEVIDA. MEIOS ALTERNATIVOS. CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE A CRITÉRIO DA 
FAZENDA PÚBLICA. INTERESSE DE AGIR. CONFIGURAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DE OFÍCIO. RECURSO 
PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. - Mesmo que existam alternativas para a cobrança do crédito fiscal tido como irrisório, cabe 

à Fazenda Pública a escolha pelo ajuizamento da demanda executiva ou não, conforme o seu juízo de conveniência e 
oportunidade, não podendo o Poder Judiciário adentrar em tal escolha. - Não é possível se extinguir a execução fiscal sob o 
fundamento de que o valor executado é irrisório, em virtude da indisponibilidade do crédito tributário, e pelo fato de que a Lei de 
Execução Fiscal não estabelece qualquer limite ao valor a ser cobrado por meio da correspondente ação executiva (art. 2º, § 1º), 

devendo ser afastada a falta de interesse de agir reconhecida na sentença. - Sem honorários recursais, em razão da natureza da 
decisão e ausência de condenação em verba honorária em primeira instância. - Recurso de apelação conhecido e provido, com o 
fim de anular a sentença de primeiro grau, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem, par o regular prosseguimento 
da ação. 

ACÓRDÃO: Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador EURÍPEDES LAMOUNIER, na 5ª SESSÃO VIRTUAL 
ORDINÁRIA, a 5ª TURMA JULGADORA da 2ª CÂMARA CÍVEL, decidiu, por unanimidade, conhecer do recurso por presentes os 
requisitos de sua admissibilidade e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO com o fim de cassar a sentença de primeiro grau, 
determinando, por consequência, o retorno dos autos à vara de origem para prosseguimento regular da execução fiscal. Sem 

honorários recursais, em razão da natureza da decisão e ausência de condenação em verba honorária em primeira instância, 
nos termos do voto do(a) Relator(a). Votaram acompanhando o Relator os Desembargadores MARCO ANTHONY STEVESON e 
ANGELA MARIA RIBEIRO PRUDENTE. A Douta Procuradoria-Geral de Justiça esteve representada pela Procuradora de Justiça 
VERA NILVA ÁLVARES ROCHA. Palmas, 24 de março de 2021. 

 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002553-55.2017.8.27.2731/TO 
PROCESSO ORIGINÁRIO: Nº 0002553-55.2017.8.27.2731/TO 
RELATOR: JUIZ JOCY GOMES DE ALMEIDA 

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (AUTOR) 
ADVOGADO: CARLA PASSOS MELHADO COCHI (OAB SP187329) 
APELADO: FABIO C. DOS SANTOS (RÉU) 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. RECURSO INTERPOSTO PELO BANCO BRADESCO. 
INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE 
COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. NÃO PROCURADO. PROTESTO NÃO REALIZADO. NÃO 
ESGOTAMENTO DE TODOS OS MEIOS PARA ENCONTRAR O DEVEDOR ANTES DE PROCEDER À NOTIFICAÇÃO 

EDITALÍCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA 1. A comprovação da mora é pressuposto para o 
prosseguimento da ação de busca e apreensão em alienação fiduciária. 2. É admitida a comprovação da mora por carta 
registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. 
3. Frustrada a tentativa de notificação extrajudicial, tem-se por válida a notificação por instrumento de protesto. Inexiste nos autos 

prova suficiente da constituição em mora da parte devedora, protesto do título realizado por agente dotado de fé pública, não  
preenchidos, assim, os requisitos do artigo 3º Decreto-Lei n° 911/1969 e da Súmula n° 72 do STJ. 4. A notificação por edital só 
se mostra cabível após o esgotamento das tentativas de intimação pessoal do devedor. 5. Recurso conhecido e improvido. 
Sentença mantida. 

ACÓRDÃO: A a Egrégia 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por unanimidade, CONHECER 
do apelo, pois presentes os seus pressupostos e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, para manter inalterada a 
sentença objurgada. Deixo de majorar os honorários recursais, diante da ausência de sua fixação na origem, nos termos do voto 
do(a) Relator(a). Palmas, 24 de março de 2021. 

 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001352-26.2015.8.27.2722/TO 
PROCESSO ORIGINÁRIO: Nº 0001352-26.2015.8.27.2722/TO 
RELATOR: DESEMBARGADOR MARCO ANTHONY STEVESON VILLAS BOAS 

APELANTE: FUNDAÇAO UNIRG (AUTOR) 
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APELADO: HÍTALLA RODRIGUES AQUINO BARROS (RÉU) 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. AUSÊNCIA DAS CONDIÇÕES DA AÇÃO E DOS PRESSUPOSTOS 
PROCESSUAIS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DAS PARTES ACERCA DO 

TEMA. DECISÃO SURPRESA. OCORRÊNCIA. NULIDADE. SENTENÇA CASSADA. O magistrado não pode decidir, em grau 
algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, 
ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício, caso dos Autos, uma vez que o sentenciante extinguiu o fei to, 
sem resolução de mérito, com fundamento em matéria até então não debatida nos Autos (provas insuficientes para propositura 

da ação monitória - boletos bancários e/ou extrato de dívida). 
ACÓRDÃO: A a Egrégia 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por unanimidade, CONHECER 
do apelo, pois presentes os seus pressupostos e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, para manter inalterada a 
sentença objurgada. Deixo de majorar os honorários recursais, diante da ausência de sua fixação na origem, nos termos do voto  

do(a) Relator(a). Palmas, 24 de março de 2021. 
 
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0013289-26.2020.8.27.2700/TO 
PROCESSO ORIGINÁRIO: Nº 0003793-95.2020.8.27.2724/TO 

RELATOR: JUIZ JOCY GOMES DE ALMEIDA 
AGRAVANTE: FRANCISCO JACO DE SOUSA 
ADVOGADO: JOSE VERISSIMO BRAGA MARTINS DA PAIXAO (OAB TO07933A) 
AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A. 

ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO AVIADO PELA parte AUTORA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 
INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C CONVERSÃO DE CONTA CORRENTE PARA CONTA COM PACOTE DE 
TARIFAS ZERO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PARTE IDOSA. CASO EM QUE 

SE DISCUTE TARIFA BANCÁRIA. SUSPENSÃO POR FORÇA DE INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS 
REPETITIVAS. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. Embora o Autor da ação 
de origem seja pessoa idosa e analfabeta, a lide gira em torno de débito mensal de tarifa bancária em conta onde recebe 
benefício previdenciário (conversão sem consentimento de conta tarifa zero para conta corrente) e não discute requisitos de 

formalização de contrato bancário de mútuo, não comportando, portanto, a suspensão por força do Incidente de Resolução de 
Demandas Repetitivas nº. 0010329-83.2019.827.0000, em trâmite neste Tribunal de Justiça. 2. Recurso conhecido e provido 
para reformar a decisão agravada, e determinar o prosseguimento do feito originário, haja vista que a demanda não foi afetada 
pela ordem de suspensão do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº. 0010329-83.2019.827.0000. 

ACÓRDÃO: A a Egrégia 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por unanimidade, DAR 
PROVIMENTO ao presente Agravo de Instrumento, para reformar a decisão agravada, e determinar o prosseguimento do feito 
originário, haja vista que a demanda não foi afetada pela ordem de suspensão do Incidente de Resolução de Demandas 
Repetitivas nº. 0010329-83.2019.827.0000, nos termos do voto do(a) Relator(a). Palmas, 24 de março de 2021. 

 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0013365-71.2016.8.27.2706/TO 
PROCESSO ORIGINÁRIO: Nº 0013365-71.2016.8.27.2706/TO 
RELATOR: JUIZ JOCY GOMES DE ALMEIDA 

APELANTE: ESTADO DO TOCANTINS (AUTOR) 
APELADO: MC - TRANSPORTE LTDA (RÉU) 
ADVOGADO: LEONIDAS ALVES TEIXEIRA FILHO (OAB DF018272) 
APELADO: PLINIO MOURA CAMPELO (RÉU) 

ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
APELADO: VALDEMI ALVES CAMPELO (RÉU) 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. RECURSO INTERPOSTO PELO ESTADO DO TOCANTINS. EXCEÇÃO 

DE PREEXECUTIVIDADE. ANULAÇÃO DE DÉBITO FISCAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE 
OPORTUNIDADE DE MANIFESTAÇÃO SOBRE A EMENDA DA INICIAL (NOVOS DOCUMENTOS). OFENSA AO ART. 10 E 
350 DO CPC. NULIDADE DA SENTENÇA RECONHECIDA. APELO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.1. É 
nula a sentença prolatada com base em fundamentos sobre os quais não foi oportunizada a manifestação pelas partes, ante a 

ofensa ao teor expresso do art. 10 do CPC.2. Há, também, nulidade em sentença que não oportuniza à parte a manifestação 
acerca da peça defensiva que traz argumentos novos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito buscado pelo autor, 
contrariando o que dispõe o art. 350 do CPC. Precedentes TJTO.3. Apelação conhecida e provida. Sentença anulada. 
ACÓRDÃO: A a Egrégia 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por unanimidade, CONHECER 

da apelação cível interposta e, no mérito, voto no sentido de DAR PROVIMENTO ao recurso, para, acolhendo a preliminar 
arguida, ANULAR a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos à origem para que se proceda conforme prevê o art. 
10 do CPC, nos termos do voto do(a) Relator(a). Palmas, 24 de março de 2021. 
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AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0012996-56.2020.8.27.2700  /TO 
PROCESSO ORIGINÁRIO: Nº 0045519-68.2019.8.27.2729/TO 
RELATOR: DESEMBARGADOR MARCO ANTHONY STEVESON VILLAS BOAS 
AGRAVANTE: SUPER SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 

ADVOGADO: ANANDA D'ALESSANDRO GOMES (OAB TO008910) 
ADVOGADO: JOÃO ALVES DA SILVA JÚNIOR (OAB TO004945) 
AGRAVADO: ESTADO DO TOCANTINS 
1º INTERESSADO: LUCIMAR GOMES DOS SANTOS 

2º INTERESSADO: SHARON ROSE GOMES DE SOUZA 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
EMENTA: 1. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE 
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO PELO PARCELAMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA. 

DISPARIDADE ENTRE OS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS INDICADOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 
EXCEÇÃO REJEITADA. MANUTENÇÃO. 1.1. É cabível exceção de pré-executividade nas situações em que não se faz 
necessária dilação probatória, ou seja, referente às questões que possam ser conhecidas de ofício pelo magistrado, como as 
condições da ação, os pressupostos processuais, a decadência, a prescrição, entre outras, sendo os embargos à execução o 

meio de defesa próprio de defesa da execução fiscal. 1.2. Em razão da presunção de legitimidade assegurada à CDA, bem como 
por possuir presunção relativa de liquidez e certeza, e considerando-se que a via eleita não permite a dilação probatória, reputa-
se acertado o não acolhimento da exceção de pré-executividade interposta na instância singela, que alega que a exigibilidade do 
crédito tributário está suspensa, uma vez que há disparidade entre os números dos processos administrativos indicados, não 

restando demonstrada, de forma indubitável, que o parcelamento realizado é referente ao débito exequente. 
ACÓRDÃO: A a Egrégia 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por unanimidade, negar 
provimento ao Agravo de Instrumento, para manter inalterada a Decisão de origem, que rejeitou a exceção de pré-executividade 
manejada pelo agravante e determinou o prosseguimento da Execução Fiscal nº 0045519-68.2019.8.27.2729, nos termos do 

voto do(a) Relator(a). Palmas, 24 de março de 2021. 
 
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0019665-14.2019.8.27.0000/TO 
PROCESSO ORIGINÁRIO: Nº 0008606-64.2016.8.27.2706/TO 

RELATOR: JUIZ JOCY GOMES DE ALMEIDA 
AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A. 
ADVOGADO: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (OAB TO04867A) 
AGRAVADO: CARLOS ROBERTO ARAUJO CARNEIRO 

ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
JUIZO SENTENCIANTE: JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DE ARAGUAÍNA 
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RECURSO INTERPOSTO 
PELO BANCO BRADESCO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA DESPACHO. DECISÃO COM 

CAPACIDADE DE CAUSAR PREJUÍZO À PARTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. 
Qualquer decisão, ainda que não extinga o processo, mas que tenha capacidade de causar prejuízo à parte e, aparentemente 
tenha a forma de despacho, pode ser impugnada por embargos de declaração. 2. Na hipótese vertente, a ilustre Juíza de 
primeira instância não conheceu dos embargos, sob o fundamento de que tal recurso não é admitido contra despacho. 3. O 

despacho constante no evento 31 dos autos originários possui conteúdo decisório e capacidade de causar prejuízo à parte. 4. 
Agravo de Instrumento conhecido e provido. Decisão reformada. 
ACÓRDÃO: A a Egrégia 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por unanimidade, CONHECER 
do agravo de instrumento, pois presentes os seus pressupostos para, no mérito, DAR PROVIMENTO ao recurso, para reformar a 

decisão objurgada, para a análise da possibilidade de aditamento da inicial para incluir terceiro garantidor no polo passivo da 
demanda, nos termos do voto do(a) Relator(a). Palmas, 24 de março de 2021. 
 
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0012188-51.2020.8.27.2700/TO 

PROCESSO ORIGINÁRIO: Nº 0001913-90.2018.8.27.2707/TO 
RELATOR: JUIZ JOCY GOMES DE ALMEIDA 
AGRAVANTE: C. DE C. DE LIVRE ADMISSÃO DE ASS UNIÃO DOS ESTADOS DE MS, TO E OESTE DA BAHIA - SICREDI 
UNIAO MS/TO 

ADVOGADO: TIAGO DOS REIS FERRO (OAB MS013660) 
AGRAVADO: FRANCISCO SILVINO DA SILVA 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
INTERESSADO: AUTORIDADE COATORA - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO TOCANTINS - ARAGUATINS 

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RECURSO INTERPOSTO 
PELA COOPERATIVA EXEQUENTE. PENHORA DE 30% DO SALÁRIO DO EXECUTADO. DÉBITO SEM CARÁTER 
ALIMENTAR. IMPOSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. 
Ressalto que, em recurso dessa espécie, cabe ao juízo ad quem apreciar, tão somente, o teor da decisão interlocutória 

impugnada, sendo que as demais questões, inclusive o meritum causae, deverão ser analisadas e decididas no processo 



ANO XXXIII-DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 4938 PALMAS-TO, SEGUNDA-FEIRA, 12 DE ABRIL DE 2021 12 

 

 

 

principal, sendo vedada a sua apreciação em sede de agravo de instrumento. 2. In casu, a agravante pretende que seja adotada 
medida que se apresenta como a única forma de satisfação ao crédito, determinando a penhora de 30% (trinta por cento) do 
salário do agravado. Isso a princípio não é possível. 3. Não se extrai dano grave de difícil reparação capaz de conduzir ao 
convencimento da verossimilhança das alegações apresentada pela Agravante. No caso concreto, não há, em princípio, 

elementos de convicção capazes de autorizar a medida pretendida para obter a satisfação do crédito. 4. No caso, a ressalva 
constante do § 2º do artigo 833 não se aplica, porquanto o objeto da execução originária é uma Cédula de Crédito Bancário “nº 
B81530247-7, ou seja, o débito discutido não ostenta caráter alimentar. Precedentes TJTO. 5. Agravo de Instrumento conhecido 
e improvido. Decisão mantida. 

ACÓRDÃO: A a Egrégia 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por unanimidade, CONHECER 
do agravo de instrumento, pois presentes os seus pressupostos para, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, para manter 
incólume a decisão objurgada, nos termos do voto do(a) Relator(a). Palmas, 24 de março de 2021. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0034148-10.2019.8.27.2729/TO 
RELATOR: JUIZ JOCY GOMES DE ALMEIDA 
APELANTE: MUNICIPIO DE PALMAS (AUTOR) 
APELADO: MARIA DE JESUS DA SILVA OLIVEIRA (RÉU) 

ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO INTERPOSTO PELO MUNICÍPIO DE PALMAS. EXECUÇÃO FISCAL. VALOR 
IRRISÓRIO. EXTINÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INDISPONIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. APELO PROVIDO. 
SENTENÇA CASSADA. 1. O não ajuizamento da Execução Fiscal em razão do ínfimo valor do débito consiste em faculdade 

conferida ao administrador, notadamente se considerada a indisponibilidade do crédito tributário, bem como os princípios da 
disponibilidade da execução e da inafastabilidade da jurisdição. 2. Apelo conhecido e provido. Sentença cassada. 
ACÓRDÃO: A a Egrégia 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por unanimidade, CONHECER 
e DAR PROVIMENTO ao recurso de Apelação interposto, para CASSAR a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos à 

instância de origem, para regular prosseguimento do feito, nos termos do voto do(a) Relator(a). Palmas, 24 de março de 2021. 
 
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0013310-02.2020.8.27.2700/TO 
PROCESSO ORIGINÁRIO: Nº 0005730-94.2020.8.27.2707/TO 

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCO ANTHONY STEVESON VILLAS BOAS 
AGRAVANTE: JOAO PEREIRA DE SOUSA 
ADVOGADO: ARIEDISON CORTEZ SILVA (OAB TO005557) 
AGRAVADO: BANCO PANAMERICANO S.A. 

ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
EMENTA: 1 AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. NÃO CONTRATAÇÃO. 
INDÍCIOS DE FRAUDE BANCÁRIA. DESCONTOS INDEVIDOS EM APOSENTADORIA. PERIGO DE DANO OU RISCO AO 
RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. REQUISITOS DO PEDIDO URGENTE. VERIFICAÇÃO. RECURSO PROVIDO. 1.1 É 

imprescindível a presença de requisitos legais hábeis em comprovar a verossimilhança do pleito invocado pelo agravante a fim 
possibilitar a reforma da decisão proferida pelo magistrado de primeiro grau, especialmente quando as alegações feitas 
demonstram o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo 
Civil.1.2 Por restar suficientemente comprovado que os débitos realizados na aposentadoria da agravante são provenientes de 

contrato de empréstimo bancário aparentemente fraudado, a determinação de suspensão das cobranças das parcelas do 
financiamento é medida que se impõe, uma vez que não é prudente que o autor suporte os descontos em sua aposentadoria até 
o deslinde da questão, sobretudo por se tratar de pessoa hipossuficiente nos termos legais. Logo, a reforma da decisão singular 
é medida que se impõe. 

ACÓRDÃO: A a Egrégia 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por unanimidade, dar 
provimento ao Agravo de Instrumento, confirmando a decisão monocrática constante do Evento 2, para reformar a decisão 
combatida, a fim de determinar a suspensão da cobrança, referente ao empréstimo consignado no 330187461-0, sobre o 
benefício previdenciário do agravante, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) limitada à quantia de 

R$ 15.000,00 (quinze mil reais), nos termos do voto do(a) Relator(a). Palmas, 24 de março de 2021. 
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0041874-69.2018.8.27.2729/TO 
RELATOR: JUIZ JOCY GOMES DE ALMEIDA 

APELANTE: MUNICIPIO DE PALMAS (AUTOR) 
APELADO: JOSÉ TARCÍSIO MOREIRA (RÉU) 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO INTERPOSTO PELO MUNICÍPIO DE PALMAS. EXECUÇÃO FISCAL. VALOR 

IRRISÓRIO. EXTINÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INDISPONIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. APELO PROVIDO. 
SENTENÇA CASSADA. 1. O não ajuizamento da Execução Fiscal em razão do ínfimo valor do débito consiste em faculdade 
conferida ao administrador, notadamente se considerada a indisponibilidade do crédito tributário, bem como os princípios da 
disponibilidade da execução e da inafastabilidade da jurisdição. 2. Apelo conhecido e provido. Sentença cassada. 
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ACÓRDÃO: A a Egrégia 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por unanimidade, CONHECER 
e DAR PROVIMENTO ao recurso de Apelação interposto, para CASSAR a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos à 
instância de origem, para regular prosseguimento do feito, nos termos do voto do(a) Relator(a). Palmas, 24 de março de 2021. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5005528-04.2013.8.27.2731/TO 
RELATOR: JUIZ JOCY GOMES DE ALMEIDA 
APELANTE: BANCO HONDA S/A (AUTOR) 
ADVOGADO: AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR (OAB TO04928A) 

APELADO: JULIMAR MARTINS BARROS (RÉU) 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO INTERPOSTO PELO BANCO AUTOR. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO 
NÃO LOCALIZADO. CITAÇÃO NÃO EFETIVADA. CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA 

PROFERIDA ANTES DA PROMULGAÇÃO DA LEI Nº 13.043/2014. REDAÇÃO ANTERIOR QUE PREVIA, UNICAMENTE, A 
ALTERAÇÃO DO RITO PARA AÇÃO DE DEPÓSITO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. 
Antes das reformas introduzidas pela Lei nº 13.043/14 no Decreto-Lei nº 911/69, o credor fiduciário tinha a possibilidade de 
pleitear a conversão da Ação de Busca e Apreensão em Ação de Depósito quando não encontrado o bem na posse do devedor 

fiduciário. 2. Hipótese dos autos em que, formulado o pedido de conversão do feito em Ação de Execução antes da entrada em 
vigor da referida norma, a manutenção do julgado a quo é medida que se impõe. 3. Apelo conhecido e improvido. Sentença 
mantida. 
ACÓRDÃO: A a Egrégia 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por unanimidade, CONHECER 

e NEGAR PROVIMENTO ao recurso interposto, mantendo a sentença singular por seus próprios fundamentos, nos termos do 
voto do(a) Relator(a). Palmas, 24 de março de 2021. 
 
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0014385-76.2020.8.27.2700/TO 

PROCESSO ORIGINÁRIO: Nº 0002265-39.2019.8.27.2731/TO 
RELATOR: DESEMBARGADOR MARCO ANTHONY STEVESON VILLAS BOAS 
AGRAVANTE: VICENTE PEREIRA DA SILVA 
ADVOGADO: IGOR GUSTAVO VELOSO (OAB TO005797) 

AGRAVADO: BANCO CETELEN S.A 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
EMENTA: 1. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARÁTÓRIA. PESSOA IDOSA. BAIXA ESCOLARIDADE. CONTRATOS 
BANCÁRIOS. SUSPENSÃO POR FORÇA DO INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. NÃO 

CABIMENTO. MATÉRIA ATINENTE A POSSÍVEL FRAUDE BANCÁRIA. DECISÃO SINGULAR REFORMADA. 1.1.  Se a parte 
ajuíza ação declaratória sob o argumento de que não contratou os serviços originários da cobrança, alegando ocorrência de 
suposta fraude, mostra-se conveniente o prosseguimento do feito, até que se possa elucidar o ocorrido com maior propriedade, 
no decorrer da instrução processual. 1.2.  Embora o autor da ação de origem seja pessoa de baixa escolaridade, a lide gira em 

torno de uma possível “fraude contratual” e não discute requisitos de formalização do contrato (necessidade de documento 
público etc..), não comportando, assim, a suspensão por força do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no0010329-
83.2019.827.0000, em trâmite neste Tribunal. 
ACÓRDÃO: A a Egrégia 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por unanimidade, dar 

provimento ao Agravo de Instrumento, para reformar a decisão recorrida, e determinar o prosseguimento do feito, haja vista que 
a demanda originária não foi afetada pela ordem de suspensão do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 
0010329-83.2019.827.0000, nos termos do voto do(a) Relator(a). Palmas, 24 de março de 2021. 
 

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

Pautas 
PAUTA VIRTUAL  12/2021 

Considerando a excepcionalidade em razão da pandemia causada pelo vírus COVID-19, a Resolução nº 314/2020 do CNJ e a 

Portaria Conjunta nº 10/20202, deste Tribunal de Justiça. Serão julgados na 12ª Sessão Judicial Virtual, pela 2ª Câmara Criminal  
deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, em Palmas - TO, nos termos da Resolução nº 7, de 18 de março de 
2020 (REPUBLICAÇÃO-17/04/2020), a qual iniciar-se-á às 14:00 do dia 2004/2021 e, com término no dia 27/04/2021, a partir 
das 14:0, ou nas sessões virtuais posteriores, os feitos abaixo relacionados. E, nos termos do art. 4º da Resolução nº 7, ficam os 

senhores advogados e partes intimados da presente sessão virtual, bem como, para requererem em até 24 (vinte e quatro) horas 
antes do início da sessão virtual, nos termos do art. 5º. II- solicitação de julgamento presencial ou nos termos da Resolução nº 
13: I - a sustentação oral quando requeridas, até 24 horas antes, pelos representantes das partes e interessados; II - A 
sustentação oral será admitida na ocasião do julgamento virtual do processo, e realizada por meio de plataforma eletrônica 

disponibilizada pelo Tribunal de Justiça; III- ...; IV - o representante processual, com capacidade postulatória para a realização da 
sustentação oral, deverá providenciar os meios necessários, nesses compreendendo o hardware (computador ou aparelho 
celular e periféricos de áudio e vídeo), o software (APLICATIVO YALINK), bem como acesso à rede de internet com velocidade 
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suficiente para participar da sessão em tempo  real e realizarem as suas sustentações orais; V - aberta a sessão virtual, o 
advogado deve aguardar que o processo a ser julgado seja anunciado e apregoado para que possa entrar no ambiente virtual de 
videoconferência; VI - em caso de o procurador da parte requerer a sustentação oral e deixar de comparecer virtualmente sem 
justificativa plausível ou de remeter a respectiva mídia, o processo será julgado na sessão virtual, sem sustentação oral; VI I - o 

representante processual ou interessados com capacidade postulatória que requerem SUSTENTAÇÃO ORAL nos termos da 
Resolução 13/2020, serão notificados com encaminhamento do link de acesso à plataforma VIRTUAL YALINK  no próprio 
processo. 
Obs.: as sustentações orais serão realizadas no último dia, qual seja: 27/04/2021 

  
1 Embargos Infringentes e de Nulidade N° 0001299-58.2018.8.27.0000/TO 
ORIGEM:                            JUÍZO DA 1ª ESCRIVANIA CRIMINAL DE NOVO ACORDO. 
EMBARGANTE                  : RAIMUNDO NONATO NESTOR. 

ADVOGADOS                     : ROGER DE MELLO OTTAñO (OAB TO002583), 
                                             MAURICIO CORDENONZI (OAB TO02223B), 
                                             RICARDO FRANCISCO RIBEIRO DE DEUS (OAB TO07705A). 
EMBARGADO                    : MINISTÉRIO PÚBLICO. 

PROMOT.DE JUSTIÇA       : MARIA COTINHA BEZERRA PEREIRA. 
RELATOR                          : JOSÉ RIBAMAR MENDES JÚNIOR 
COLEGIADO                      : 2ª CÂMRA CRIMINAL 
                                           

2 Habeas Corpus Criminal N° 0002329-74.2021.8.27.2700-SEGREDO DE JUSTIÇA 
ORIGEM                             : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS. 
PACIENTE                         : Y. M. DE J. F. DA S. DE S. 
ADVOGADO                       : FRANCISCO FEITOSA FARIAS NETO (OAB TO010214). 

IMPETRADO                      : Juízo da 2ª Escrivania de Augustinópolis, 
INTERESSADO                  : MINISTÉRIO PÚBLICO 
AUTORIDADE                    : JEFFERSON DAVID ASEVEDO RAMOS 
RELATOR                          : JOSÉ RIBAMAR MENDES JÚNIOR 

COLEGIADO                      : 2ª CÂMRA CRIMINAL 
  
3 Habeas Corpus Criminal N° 0002983-61.2021.8.27.2700/TO 
ORIGEM                             : JUIZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE PALMAS. 

PACIENTE                         : MAIGDIEL VIEIRA COSTA. 
ADVOGADO                       : BARCELOS DOS SANTOS FILHO (OAB TO009999). 
IMPETRADOS                    : Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal  de Palmas. 
INTERESSADO                  :MINISTÉRIO PÚBLICO, 

AUTORIDADE                    : CLEDSON JOSE DIAS NUNES 
RELATOR                          : JOSÉ RIBAMAR MENDES JÚNIOR 
COLEGIADO                      :1ª TURMA JULGADORA DA 2ª CÂMRA CRIMINAL 
  

4 Apelação Criminal N° 0003640-46.2016.8.27.2710/TO 
ORIGEM                             : JUÍZO DA 2ª ESCRIVANIA DE AUGUSTINÓPOLIS. 
APELANTE                        : JULIO FERREIRA DE SOUSA. 
ADVOGADO                       : NATANAEL GALVAO LUZ (OAB TO005384). 

APELADO                          : MINISTÉRIO PÚBLICO. 
PROMOT.DE JUSTIÇA       : MARIA COTINHA BEZERRA PEREIRA. 
INTERESSADO                  : Juízo da 1ª Escrivania Criminal de Augustinópolis. 
RELATOR                          : JOSÉ RIBAMAR MENDES JÚNIOR 

COLEGIADO                      :1ª TURMA JULGADORA DA 2ª CÂMRA CRIMINAL 
  
5 Apelação Criminal N° 0002885-32.2020.8.27.2726/TO 
ORIGEM                             : JUÍZO DA 1ª ESCRIVANIA CRIMINAL DE MIRANORTE. 

APELANTES                      : MARCOS VINICIUS DE ARAUJO RODRIGUES, 
                                            REGINALDO BARBOSA DE SOUSA. 
DEF. PÚBLICO                   :  ESTELLAMARIS POSTAL. 
APELADO                          : MINISTÉRIO PÚBLICO. 

PROC.DE JUSTIÇA            : ANA PAULA REIGOTA FERREIRA CATINI. 
INTERESSADO                  : Juízo da 1ª Escrivania Criminal de Miranorte. 
RELATOR                          : JOSÉ RIBAMAR MENDES JÚNIOR 
COLEGIADO                      :1ª TURMA JULGADORA DA 2ª CÂMRA CRIMINAL 
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6 Apelação Criminal N° 0004871-60.2020.8.27.2713/TO 
ORIGEM                             : JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE COLINAS DO TOCANTINS. 
APELANTE                        : PAULO JOSÉ ESTEVAM PRAZERES. 
ADVOGADO                       : BERNARDINO COSOBECK DA COSTA (OAB TO004138). 

APELADO                          : MINISTÉRIO PÚBLICO. 
PROC.DE JUSTIÇA            : JOSÉ MARIA DA SILVA JÚNIOR. 
RELATOR                          : JOSÉ RIBAMAR MENDES JÚNIOR 
COLEGIADO                      :1ª TURMA JULGADORA DA 2ª CÂMRA CRIMINAL 

  
7 Apelação Criminal N° 0001746-34.2019.8.27.2741/TO 
ORIGEM                             : JUÍZO DA 1ª ESCRIVANIA CRIMINAL DE WANDERLÂNDIA. 
APELANTE                        : HÉLIO ROCHA DA SILVA. 

DEF. PÚBLICO                   :  ESTELLAMARIS POSTAL. 
APELADO                          : MINISTÉRIO PÚBLICO. 
PROCURADOR                  : DIEGO NARDO. 
RELATOR                          : JOSÉ RIBAMAR MENDES JÚNIOR 

COLEGIADO                      :1ª TURMA JULGADORA DA 2ª CÂMRA CRIMINAL 
  
8 Apelação Criminal N° 0001488-87.2019.8.27.2720/TO 
ORIGEM                             : JUÍZO DA 1ª ESCRIVANIA CRIMINAL DE GOIATINS. 

APELANTES                      : FERNANDO HENRIQUE VIEIRA MIRANDA, 
                                             JANIO VICTOR QUIXABA DE ASSIS. 
ADVOGADO                       : HELVECINO NERES DOS SANTOS (OAB TO09517B). 
APELADO                          : MINISTÉRIO PÚBLICO. 

PROCURADOR                  : DIEGO NARDO. 
RELATOR                          : JOSÉ RIBAMAR MENDES JÚNIOR 
COLEGIADO                      :1ª TURMA JULGADORA DA 2ª CÂMRA CRIMINAL 
  

9 Apelação Criminal N° 0017407-55.2020.8.27.2729/TO 
ORIGEM                             : JUIZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE PALMAS. 
APELANTES                      : HAUANSE DA SILVA GONÇALVES, 
                                             ALEYLSON KEVYN NASCIMENTO MELO, 

                                             JOÃO CLEBER BRITO DE SANTANA, 
                                             JOSÉ EDUARDO RODRIGUES DE MELO. 
ADVOGADOS                     : MICHEL JAIME CAVALCANTE (OAB TO006478), 
                                             TIAGO AIRES DE OLIVEIRA (OAB TO002347), 

                                             RENATO MONTEIRO MARTINS (OAB TO007177), 
                                             BARCELOS DOS SANTOS FILHO (OAB TO009999), 
                                             GERMIRO MORETTI (OAB TO00385A). 
APELADO                          : MINISTÉRIO PÚBLICO. 

PROMOT.DE JUSTIÇA       : JACQUELINE BORGES SILVA TOMAZ. 
RELATOR                          : JACQUELINE ADORNO DE LA CRUZ BARBOSA 
COLEGIADO                      :1ª TURMA JULGADORA DA 2ª CÂMRA CRIMINAL 
  

10 Apelação Criminal N° 0002170-84.2020.8.27.2727/TO 
ORIGEM                             : JUÍZO DA 1ª ESCRIVANIA CRIMINAL DE NATIVIDADE. 
APELANTE                        : MINISTÉRIO PÚBLICO. 
PROC.DE JUSTIÇA            : JOSÉ DEMÓSTENES DE ABREU. 

APELADO                          : WARLES ALVES DE SOUZA. 
DEF. PÚBLICO                   :  ESTELLAMARIS POSTAL. 
RELATOR                          : JACQUELINE ADORNO DE LA CRUZ BARBOSA 
COLEGIADO                      :2ª TURMA JULGADORA DA 2ª CÂMRA CRIMINAL 

  
11 Apelação Criminal N° 0031196-58.2019.8.27.2729/TO 
ORIGEM                                : JUIZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE PALMAS. 
APELANTES/APELADOS   : MINISTÉRIO PÚBLICO, 

                                              CLEYTON JOSE REZENDE, GABRIEL FONSECA DE LIMA,JHONATA FONSECA DE LIMA. 
PROC.DE JUSTIÇA            : LEILA DA COSTA VILELA MAGALHÃES, 
DEF. PÚBLICO                   :  ESTELLAMARIS POSTAL. 
RELATOR                          : JACQUELINE ADORNO DE LA CRUZ BARBOSA 

COLEGIADO                      :2ª TURMA JULGADORA DA 2ª CÂMRA CRIMINAL 
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12 Embargos Infringentes N° 0017219-20.2019.8.27.2722/TO 
ORIGEM                             : JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE GURUPI. 
EMBARGANTE                  : ANDERSON MARTINS DOS SANTOS. 
DEF. PÚBLICO                   :  VALDEON BATISTA PITALUGA. 

EMBARGADO                    : MINISTÉRIO PÚBLICO. 
PROCURADOR                  : ABEL ANDRADE LEAL JUNIOR. 
AUTORIDADE                    : MIRIAN ALVES DOURADO 
RELATOR                          : JACQUELINE ADORNO DE LA CRUZ BARBOSA 

COLEGIADO                      : 2ª CÂMRA CRIMINAL 
  
13 Apelação Criminal N° 0004969-94.2020.8.27.2729/TO 
ORIGEM                             : JUIZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE PALMAS. 

APELANTE                        : MARCOS ANDRÉ ROCHA LIMA. 
ADVOGADO                       : CIRLENE AGUIAR DE JESUS MACIEL (OAB TO007234). 
APELADO                          : MINISTÉRIO PÚBLICO. 
PROC.DE JUSTIÇA            : JOSÉ MARIA DA SILVA JÚNIOR. 

RELATOR                          : HELVÉCIO DE BRITO MAI A NETO 
COLEGIADO                      :3ª TURMA JULGADORA DA 2ª CÂMRA CRIMINAL 
  
14 Apelação Criminal N° 0009689-28.2020.8.27.2722/TO 

ORIGEM                             : JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE GURUPI. 
APELANTE                        : PAULO VICTOR DA SILVA SANTOS. 
DEF. PÚBLICO                   :  VALDEON BATISTA PITALUGA. 
APELADO                          : MINISTÉRIO PÚBLICO. 

PROCURADOR                  : MARCOS LUCIANO BIGNOTI. 
RELATOR                          : HELVÉCIO DE BRITO MAI A NETO 
COLEGIADO                      :3ª TURMA JULGADORA DA 2ª CÂMRA CRIMINAL 
  

15 Habeas Corpus Criminal N° 0002768-85.2021.8.27.2700/TO 
ORIGEM                             : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS. 
PACIENTE                         : JOÃO DOS SANTOS PRATA. 
ADVOGADO                       : HEINZ FABIO DE OLIVEIRA RAHMIG (OAB MA012258). 

IMPETRADO                      : Juízo da 2ª Escrivania de Augustinópolis. 
INTERESSADO                  :MINISTÉRIO PÚBLICO 
RELATOR                          : HELVECIO DE BRITO MAIA NETO 
COLEGIADO                      : 2ª CÂMRA CRIMINAL 

  
16 Apelação Criminal N° 0004287-36.2020.8.27.2731/TO 
ORIGEM                             : JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE PARAÍSO DO TOCANTINS. 
APELANTE                        : DEJACI CIRQUEIRA DOS SANTOS. 

ADVOGADO                       : IRAN RIBEIRO (OAB TO004585). 
APELADO                          : MINISTÉRIO PÚBLICO. 
PROMOT.DE JUSTIÇA       : JACQUELINE BORGES SILVA TOMAZ. 
RELATOR                          : HELVECIO DE BRITO MAIA NETO 

COLEGIADO                      :3ª TURMA JULGADORA DA 2ª CÂMRA CRIMINAL 
  
17 Habeas Corpus Criminal N° 0002467-41.2021.8.27.2700/TO 
ORIGEM                             : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS. 

PACIENTE                         : LINDOMAR ALVES DE LIMA. 
DEF. PÚBLICO                   :  VALDEON BATISTA PITALUGA. 
IMPETRADO                      : Juízo da 1ª Vara Criminal de Araguaína. 
INTERESSADO                  :MINISTÉRIO PÚBLICO 

RELATOR                          : HELVECIO DE BRITO MAIA NETO 
COLEGIADO                      : 2ª CÂMRA CRIMINAL 
  
18 Habeas Corpus Criminal N° 0003364-69.2021.8.27.2700-SUSTENTAÇÃO ORAL 

ORIGEM                             : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS. 
PACIENTES                       : ELCINO COSTA QUINTANILHA FILHO, 
                                            ELCINO DA COSTA QUINTANILIA FILHO. 
ADVOGADO                       : JOSEDAILDO FERREIRA ROCHA (OAB TO008634). 

IMPETRADO                      : Juízo da 1ª Vara Criminal de Arraias. 
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INTERESSADO                  :MINISTÉRIO PÚBLICO 
RELATOR                          : HELVECIO DE BRITO MAIA NETO 
COLEGIADO                      : 2ª CÂMRA CRIMINAL 
  

19 Habeas Corpus Criminal N° 0000222-57.2021.8.27.2700/TO 
ORIGEM                             : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS. 
PACIENTE                         : HANILTON BOSSO ARAUJO. 
ADVOGADO                       : JOAO CARLOS DALL'AGNOL BIAVATTI (OAB TO006321). 

IMPETRADO                      : Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Natividade. 
INTERESSADO                  :MINISTÉRIO PÚBLICO 
AUTORIDADE                    : EDSSANDRA BARBOSA DA SILVA 
RELATOR                          : HELVECIO DE BRITO MAIA NETO 

COLEGIADO                      : 2ª CÂMRA CRIMINAL 
  
20 Apelação Criminal  N° 0013032-32.2020.8.27.2722/TO 
ORIGEM                             : JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE GURUPI. 

APELANTE                        : MINISTÉRIO PÚBLICO. 
PROC.DE JUSTIÇA            : JOSÉ DEMÓSTENES DE ABREU. 
APELADO                          : MARCELO OLIVEIRA LEITE. 
DEF. PÚBLICO                   :  ESTELLAMARIS POSTAL. 

RELATOR                          : HELVECIO DE BRITO MAIA NETO 
COLEGIADO                      :3ª TURMA JULGADORA DA 2ª CÂMRA CRIMINAL 
  
21 Recurso em Sentido Estrito  N° 0002720-29.2021.8.27.2700/TO 

ORIGEM                             : JUIZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE PALMAS. 
RECORRENTE                   : MARILHA DOS SANTOS SILVA. 
DEF. PÚBLICO                   :  ESTELLAMARIS POSTAL. 
RECORRIDO                      : MINISTÉRIO PÚBLICO. 

PROCURADOR                  : DIEGO NARDO. 
RELATOR                          : MAYSA VENDRAMINI ROSAL 
COLEGIADO                      :4ª TURMA JULGADORA DA 2ª CÂMRA CRIMINAL 
  

22 Habeas Corpus Criminal N° 0002602-53.2021.8.27.2700/TO 
ORIGEM                             : TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO TOCANTINS 
PACIENTE                         : MARCOS ALEXANDRE ALENCAR LIMA. 
DEF. PÚBLICO                   :  ADRIANA CAMILO DOS SANTOS. 

IMPETRADOS                    : Juízo da 1ª Vara Criminal de Colinas do Tocantins 
AUTORIDADE                    : JOSE CARLOS FERREIRA MACHADO 
INTERESSADO                  :MINISTÉRIO PÚBLICO 
RELATOR                          : MAYSA VENDRAMINI ROSAL 

COLEGIADO                      :2ª CÂMRA CRIMINAL 
  
23 Habeas Corpus Criminal N° 0002894-38.2021.8.27.2700/TO 
ORIGEM                             : TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO TOCANTINS 

PACIENTE                         : NAILTON PEREIRA DE OLIVEIRA. 
ADVOGADO                       : GEISA CLÁUDIA ALVES DE ALMEIDA FERNANDES 
IMPETRADO                      : Juízo da 2ª Escrivania de Augustinópolis. 
INTERESSADO                  :MINISTÉRIO PÚBLICO 

RELATOR                          : MAYSA VENDRAMINI ROSAL 
COLEGIADO                      : 2ª CÂMRA CRIMINAL 
  
24 Habeas Corpus Criminal N° 0003297-07.2021.8.27.2700/TO 

ORIGEM                             : TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO TOCANTINS 
PACIENTE                         : MARCOS DANIEL ALVES DOS REIS. 
ADVOGADO                       : JURIMAR JOSE TRINDADE JUNIOR (OAB TO008399). 
IMPETRADO                      : Juízo da 1ª Vara Criminal de Taguatinga 

INTERESSADO                  : MINISTÉRIO PÚBLICO. 
PROCURADOR                  : MARCOS LUCIANO BIGNOTI. 
RELATOR                          : MAYSA VENDRAMINI ROSAL 
COLEGIADO                      :2ª CÂMRA CRIMINAL 
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25 Recurso em Sentido Estrito  N° 0016161-14.2020.8.27.2700/TO 
ORIGEM                             : JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE ARAGUAÍNA. 
RECORRENTES                 : YURI CÁSSIO ALVES SOARES , MARCOS VINICIUS BARBOSA DE BRITO. 
DEF. PÚBLICO                   :  VALDEON BATISTA PITALUGA. 

RECORRIDO                      : MINISTÉRIO PÚBLICO. 
PROC.DE JUSTIÇA            : ANA PAULA REIGOTA FERREIRA CATINI. 
RELATOR                          : MAYSA VENDRAMINI ROSAL 
COLEGIADO                      :4ª TURMA JULGADORA DA 2ª CÂMRA CRIMINAL 

  
26 Apelação Criminal N° 0037267-47.2017.8.27.2729/TO 
ORIGEM                             : JUIZO DA VARA DE COMBATE A VIOLÊNCIA DOMESTICA CONTRA A MULHER DE PALMAS. 
APELANTE                        : MINISTÉRIO PÚBLICO. 

PROC.DE JUSTIÇA            : JOSÉ MARIA DA SILVA JÚNIOR. 
APELADO                          : DYONE PEREIRA RODRIGUES. 
DEF. PÚBLICO                   :  VALDEON BATISTA PITALUGA. 
RELATOR                          : MAYSA VENDRAMINI ROSAL 

COLEGIADO                      :4ª TURMA JULGADORA DA 2ª CÂMRA CRIMINAL 
  
27 Apelação Criminal N° 0002259-47.2019.8.27.2726/TO 
ORIGEM                             : JUÍZO DA 1ª ESCRIVANIA CRIMINAL DE MIRANORTE. 

APELANTE                        : ANDRÉ MARTINS LUSTOSA. 
DEF. PÚBLICO                   : ESTELLAMARIS POSTAL. 
APELADO                          : MINISTÉRIO PÚBLICO. 
PROC.DE JUSTIÇA            : VERA NILVA ÁLVARES ROCHA. 

RELATOR                          : MAYSA VENDRAMINI ROSAL 
COLEGIADO                      :4ª TURMA JULGADORA DA 2ª CÂMRA CRIMINAL 
  
28 Recurso em Sentido Estrito  N° 0002133-07.2021.8.27.2700/TO 

ORIGEM                             : JUÍZO DA 1ª ESCRIVANIA CRIMINAL DE AURORA. 
RECORRENTE                   : WANDERLY PEREIRA DE ARAÚJO. 
DEF. PÚBLICO                   :  ESTELLAMARIS POSTAL. 
RECORRIDO                      : MINISTÉRIO PÚBLICO. 

PROCURADOR                  : MARCOS LUCIANO BIGNOTI. 
RELATOR                          : PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO 
COLEGIADO                      :5ª TURMA JULGADORA DA 2ª CÂMRA CRIMINAL 
  

29 Apelação Criminal N° 0002982-97.2017.8.27.2706/TO 
ORIGEM                             : JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE ARAGUAÍNA. 
APELANTE                        : ALCEMIR BORCEM DE NAZARÉ. 
DEF. PÚBLICO                   :  ADRIANA CAMILO DOS SANTOS. 

APELADO                          : MINISTÉRIO PÚBLICO. 
PROMOT.DE JUSTIÇA       : MARIA COTINHA BEZERRA PEREIRA. 
RELATOR                          : PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO 
COLEGIADO                      :5ª TURMA JULGADORA DA 2ª CÂMRA CRIMINAL 

  
30 Recurso em Sentido Estrito N° 0014145-87.2020.8.27.2700/TO 
ORIGEM                             : JUIZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE PALMAS. 
RECORRENTE                   : WESLEY FARIAS DOS SANTOS. 

ADVOGADO                       : IVANIO DA SILVA (OAB TO002391). 
RECORRIDO                      : MINISTÉRIO PÚBLICO. 
PROCURADOR                  : DIEGO NARDO. 
RELATOR                          : PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO 

COLEGIADO                      :5ª TURMA JULGADORA DA 2ª CÂMRA CRIMINAL 
  
31 Recurso em Sentido Estrito  N° 0000729-18.2021.8.27.2700/TO 
ORIGEM                             : JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE ARAGUAÍNA. 

RECORRENTES                 : THIAGO DE SOUSA NASCIMENTO,DANIEL CELESTINO DA SILVA. 
DEF. PÚBLICO                   :  ESTELLAMARIS POSTAL. 
ADVOGADOS                     : DANIEL CERVANTES AGULO VILARINHO (OAB TO06594B), 
                                             LETICIA APARECIDA BARGA SANTOS BITTENCOURT (OAB TO02174B), 

                                             MARCONDES DA SILVEIRA FIGUEIREDO JÚNIOR (OAB TO002526),  
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                                             PATRÍCIA DA SILVA NEGRÃO (OAB TO004038), 
                                             RAINER ANDRADE MARQUES (OAB TO004117), 
                                             SOYA LÉLIA LINS DE VASCONCELOS (OAB TO03411A), 
                                             KARLA BEATRIZ HORTOLANI RODRIGUES HASHIMOTO (OAB TO06052A), 

                                             WANTUIL LUIZ CANDIDO HOLZ (OAB TO09117B). 
RECORRIDO                      : MINISTÉRIO PÚBLICO. 
PROC.DE JUSTIÇA            : MOACIR CAMARGO DE OLIVEIRA. 
RELATOR                          : PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO 

COLEGIADO                      :5ª TURMA JULGADORA DA 2ª CÂMRA CRIMINAL 
  
32 Apelação Criminal N° 0001062-11.2019.8.27.2709/TO 
ORIGEM                             : JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE ARRAIAS. 

APELANTE                        : MINISTÉRIO PÚBLICO. 
PROC.DE JUSTIÇA            : ANA PAULA REIGOTA FERREIRA CATINI, 
PROMOT.DE JUSTIÇA       : BEATRIZ REGINA LIMA DE MELLO. 
APELADO                          : GILMAR PINHEIRO DE SOUZA. 

DEF. PÚBLICO                   :  ADRIANA CAMILO DOS SANTOS. 
INTERESSADO                  : Juízo da 1ª Escrivania Criminal de Arraias. 
RELATOR                          : PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO 
COLEGIADO                      :5ª TURMA JULGADORA DA 2ª CÂMRA CRIMINAL 

  
33 Apelação Criminal N° 0007781-33.2020.8.27.2722-SEGREDO DE JUSTIÇA 
ORIGEM                             : JUIZO DA ESPECIALIZADA NO COMBATE À VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER E CRIMES 
DOLOSOS CONTRA A VIDA DE GURUPI. 

APELANTE                        : EDVALDO RIBEIRO DA SILVA. 
DEF. PÚBLICO                   :  ESTELLAMARIS POSTAL. 
APELADO                          : MINISTÉRIO PÚBLICO. 
PROC.DE JUSTIÇA            : JOÃO RODRIGUES FILHO. 

RELATOR                          : PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO 
COLEGIADO                      :5ª TURMA JULGADORA DA 2ª CÂMRA CRIMINAL 
  
34 Apelação Criminal N° 0005330-35.2020.8.27.2722 SEGREDO DE JUSTIÇA  

ORIGEM                             : JUIZO DA ESPECIALIZADA NO COMBATE À VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER E CRIMES 
DOLOSOS CONTRA A VIDA DE GURUPI. 
APELANTE                        : WALEFF TEIXEIRA DA SILVA. 
DEF. PÚBLICO                   :  ADRIANA CAMILO DOS SANTOS. 

APELADO                          : MINISTÉRIO PÚBLICO. 
PROCURADOR                  : MARCOS LUCIANO BIGNOTI. 
RELATOR                          : PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO 
COLEGIADO                      :5ª TURMA JULGADORA DA 2ª CÂMRA CRIMINAL 

  
35 Apelação Criminal N° 0014613-66.2017.8.27.2729/TO  
ORIGEM                             : JUIZO DA VARA DE COMBATE A VIOLÊNCIA DOMESTICA CONTRA A MULHER DE PALMAS. 
APELANTE                        : ELTON FERREIRA BATISTA. 

DEF. PÚBLICO                   :  VALDEON BATISTA PITALUGA. 
APELADO                          : MINISTÉRIO PÚBLICO. 
PROMOT.DE JUSTIÇA       : JACQUELINE BORGES SILVA TOMAZ. 
RELATOR                          : PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO 

COLEGIADO                      :5ª TURMA JULGADORA DA 2ª CÂMRA CRIMINAL 
  
36 Recurso em Sentido Estrito N° 0015416-34.2020.8.27.2700/TO 
ORIGEM                             : JUÍZO DA 2ª ESCRIVANIA DE AUGUSTINÓPOLIS. 

RECORRENTE                   : ARTUR ALVES BEZERRA. 
ADVOGADOS                     : RANIERY ANTONIO RODRIGUES DE MIRANDA (OAB TO004018),  
                                             CÁSSIO DA PAIXÃO PIMENTEL BRANDÃO (OAB TO007025). 
RECORRIDO                      : MINISTÉRIO PÚBLICO. 

PROC.DE JUSTIÇA            : MOACIR CAMARGO DE OLIVEIRA. 
RELATOR                          : PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO 
COLEGIADO                      :5ª TURMA JULGADORA DA 2ª CÂMRA CRIMINAL 
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37 Recurso em Sentido Estrito N° 0015312-42.2020.8.27.2700/TO 
ORIGEM                             : JUÍZO DA 2ª ESCRIVANIA DE AUGUSTINÓPOLIS. 
RECORRENTE                   : RAIMUNDO PEREIRA DOS SANTOS FILHO. 
DEF. PÚBLICO                   :  ESTELLAMARIS POSTAL. 

RECORRIDO                      : MINISTÉRIO PÚBLICO. 
PROMOT.DE JUSTIÇA       : MARIA COTINHA BEZERRA PEREIRA. 
RELATOR                          : PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO 
COLEGIADO                      :5ª TURMA JULGADORA DA 2ª CÂMRA CRIMINAL 

  
38 Apelação Criminal  N° 0022837-90.2017.8.27.2729/TO  
ORIGEM                             : JUIZO DA VARA DE COMBATE A VIOLÊNCIA DOMESTICA CONTRA A MULHER DE PALMAS. 
APELANTE                        : JOSIMAR TAVARES DE OLIVEIRA. 

DEF. PÚBLICO                   :  VALDEON BATISTA PITALUGA. 
APELADO                          : MINISTÉRIO PÚBLICO. 
PROC.DE JUSTIÇA            : JOSÉ DEMÓSTENES DE ABREU. 
RELATOR                          : PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO 

COLEGIADO                      :5ª TURMA JULGADORA DA 2ª CÂMRA CRIMINAL 
  
39 Habeas Corpus Criminal N° 0014832-64.2020.8.27.2700/TO 
ORIGEM                             : TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO TOCANTINS 

PACIENTE                         : MATHEUS DOS SANTOS SOUZA. 
ADVOGADOS                    : GERMIRO MORETTI (OAB TO00385A), 
                                            SÉRGIO BRUNO VIEIRA DA SILVA MELO (OAB TO007301). 
IMPETRADOS                    : Juizo da 1ª Vara Criminal de Palmas 

AUTORIDADE                    : MARCELO ELISEU ROSTIROLLA 
INTERESSADO                  :MINISTÉRIO PÚBLICO 
RELATOR                          : PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO 
COLEGIADO                      : 2ª CÂMRA CRIMINAL 

  
40 Habeas Corpus Criminal N° 0002600-83.2021.8.27.2700/TO 
ORIGEM                             : TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO TOCANTINS 
PACIENTE                         : JOELMA ALMEIDA LIMA. 

ADVOGADO                       : FAELMA TELES AGUIAR (OAB TO006240). 
IMPETRADO                      : Juiz da Vara Criminal da Comarca de Tocantinópolis 
AUTORIDADE                    : HELDER CARVALHO LISBOA 
INTERESSADO                  :MINISTÉRIO PÚBLICO 

RELATOR                          : PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO 
COLEGIADO                      :5ª TURMA JULGADORA DA 2ª CÂMRA CRIMINAL 
  
41 Habeas Corpus Criminal N° 0014107-75.2020.8.27.2700/TO 

ORIGEM                             : TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO TOCANTINS  
PACIENTE                         : EDUARDO BELLOTI DOS SANTOS. 
ADVOGADO                       : KARIN ROSSANA BORTOLUZZI MORAIS (OAB TO008533). 
IMPETRADO                      : Juízo da 2ª Vara Criminal de Gurupi. 

AUTORIDADE                    : GERSON FERNANDES AZEVEDO 
INTERESSADO                  : MINISTÉRIO PÚBLICO 
RELATOR                          : PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO 
COLEGIADO                      :2ª CÂMRA CRIMINAL 

  
42 Apelação Criminal  N° 0003309-03.2018.8.27.2740/TO 
ORIGEM:                            JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE TOCANTINÓPOLIS. 
APELANTE                        : LINDOMAR ALCIDES DE SOUSA. 

DEF. PÚBLICO                   :  VALDEON BATISTA PITALUGA. 
APELADO                          : MINISTÉRIO PÚBLICO. 
PROC.DE JUSTIÇA            : LEILA DA COSTA VILELA MAGALHÃES. 
RELATOR                          : PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO 

COLEGIADO                      :5ª TURMA JULGADORA DA 2ª CÂMRA CRIMINAL 
  
43 Recurso em Sentido Estrito  N° 0001724-31.2021.8.27.2700/TO 
ORIGEM                             : JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE ARAGUAÍNA. 

RECORRENTE                   : FRANCISCO GLIVERTHON SOARES PEREIRA. 
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ADVOGADO                       : JAYLLES JOSE RIBEIRO FENELON (OAB PI011157). 
RECORRIDO                      : MINISTÉRIO PÚBLICO. 
PROC.DE JUSTIÇA            : JOSÉ DEMÓSTENES DE ABREU. 
RELATOR                          : PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO 

COLEGIADO                      :5ª TURMA JULGADORA DA 2ª CÂMRA CRIMINAL 
  
44 Apelação Criminal  N° 0000384-63.2014.8.27.2711/TO 
ORIGEM                             : JUÍZO DA 1ª ESCRIVANIA CRIMINAL DE AURORA. 

APELANTE                        : WENES ALVES MOREIRA. 
DEF. PÚBLICO                   :  ADRIANA CAMILO DOS SANTOS. 
APELADO                          : MINISTÉRIO PÚBLICO. 
PROCURADOR                  : MARCOS LUCIANO BIGNOTI. 

AUTORIDADE                    : ALAN IDE RIBEIRO DA SILVA 
RELATOR                          : PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO 
COLEGIADO                      :5ª TURMA JULGADORA DA 2ª CÂMRA CRIMINAL 
  

45 Apelação Criminal N° 0002367-09.2019.8.27.2716/TO 
ORIGEM                            :JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE DIANÓPOLIS. 
APELANTES                      : DANIEFERSON RIBEIRO NUNES DE SANTANA, 
                                            UANDERSON OLIVEIRA LISBOA. 

DEF. PÚBLICO                   :  VALDEON BATISTA PITALUGA. 
APELADO                          : MINISTÉRIO PÚBLICO. 
PROC.DE JUSTIÇA            : JOÃO RODRIGUES FILHO. 
RELATOR                          : PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO 

COLEGIADO                      :5ª TURMA JULGADORA DA 2ª CÂMRA CRIMINAL 
  
46 Habeas Corpus Criminal N° 0002615-52.2021.8.27.2700/TO 
ORIGEM                             : JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE ARAGUAÍNA. 

PACIENTE                         : THIAGO DE SOUSA NASCIMENTO. 
DEF. PÚBLICO                   :  VALDEON BATISTA PITALUGA. 
IMPETRADO                      : Juízo da 1ª Vara Criminal de Araguaína. 
INTERESSADO                  :MINISTÉRIO PÚBLICO 

AUTORIDADE                    : FRANCISCO VIEIRA FILHO 
RELATOR                          : PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO 
COLEGIADO                      : 2ª CÂMRA CRIMINAL 
  

47 Apelação Criminal  N° 0000675-05.2019.8.27.2706/TO 
ORIGEM                             : JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE ARAGUAÍNA. 
APELANTES/APELADOS  : MINISTÉRIO PÚBLICO,   VICTOR MANOEL DA SILVA DIAS. 
PROC.DE JUSTIÇA            : JOSÉ DEMÓSTENES DE ABREU. 

ADVOGADOS                     : VINNICIUS RICELLI MARTINS MEDEIROS (OAB TO008142),  
                                             GEISA CLÁUDIA ALVES DE ALMEIDA FERNANDES (OAB TO006758). 
RELATOR                          : PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO 
COLEGIADO                      :5ª TURMA JULGADORA DA 2ª CÂMRA CRIMINAL 

  
48 Apelação Criminal N° 0001845-83.2018.8.27.2726/TO 
ORIGEM                             : JUÍZO DA 1ª ESCRIVANIA CRIMINAL DE MIRANORTE. 
APELANTE                        : LUCIANO MALAGOGIN. 

DEF. PÚBLICO                   :  VALDEON BATISTA PITALUGA. 
APELADO                          : MINISTÉRIO PÚBLICO. 
PROMOT.DE JUSTIÇA       : MARIA COTINHA BEZERRA PEREIRA. 
RELATOR                          : PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO 

COLEGIADO                      :5ª TURMA JULGADORA DA 2ª CÂMRA CRIMINAL 
  
49 Apelação Criminal N° 0008272-58.2016.8.27.2729/TO 
ORIGEM                             : JUIZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE PALMAS. 

APELANTE                        : DIONNATAN GALVÃO CARVALHO. 
DEF. PÚBLICO                   :  ADRIANA CAMILO DOS SANTOS. 
APELADO                          : MINISTÉRIO PÚBLICO. 
PROC.DE JUSTIÇA            : JOSÉ DEMÓSTENES DE ABREU. 

RELATOR                          : PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO 
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COLEGIADO                      :5ª TURMA JULGADORA DA 2ª CÂMRA CRIMINAL 
  
50 Apelação Criminal N° 5000351-12.2011.8.27.2737/TO 
ORIGEM                             : JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE PORTO NACIONAL. 

APELANTES                      : RENARD DIAS LEMOS, 
                                            MAYCON FERREIRA NUNES. 
DEF. PÚBLICO                   :  VALDEON BATISTA PITALUGA. 
APELADO                          : MINISTÉRIO PÚBLICO. 

PROC.DE JUSTIÇA            : MOACIR CAMARGO DE OLIVEIRA. 
RELATOR                          : PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO 
COLEGIADO                      :5ª TURMA JULGADORA DA 2ª CÂMRA CRIMINAL 
  

51 Apelação Criminal N° 0002741-47.2018.8.27.2720/TO 
ORIGEM                             : JUÍZO DA 1ª ESCRIVANIA CRIMINAL DE GOIATINS. 
APELANTE                        : JOSIVALDO BARBOSA DOS SANTOS. 
ADVOGADO                       : FELIPE DANIEL OLIVEIRA DE SOUSA (OAB MA020621). 

APELADO                          : MINISTÉRIO PÚBLICO. 
PROC.DE JUSTIÇA            : LEILA DA COSTA VILELA MAGALHÃES. 
INTERESSADO                  : Juízo da 1ª Escrivania Criminal de Goiatins. 
RELATOR                          : PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO 

COLEGIADO                      :5ª TURMA JULGADORA DA 2ª CÂMRA CRIMINAL 
  
52 Apelação Criminal N° 0026362-51.2019.8.27.0000/TO 
ORIGEM                             : JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS. 

APELANTES                      : WALLACE LOPES DA COSTA, 
                                            ROSENILTON PEREIRA RAMOS. 
DEF. PÚBLICO                   :  SEBASTIANA PANTOJA DAL MOLIN. 
ADVOGADOS                    : AIRTON JORGE DE CASTRO VELOSO (OAB TO001794), 

                                             LYCIA CRISTINA SMITH VELOSO (OAB TO01795B). 
APELADO                          : MINISTÉRIO PÚBLICO. 
PROCURADOR                  : ABEL ANDRADE LEAL JUNIOR. 
RELATOR                          : PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO 

COLEGIADO                      :5ª TURMA JULGADORA DA 2ª CÂMRA CRIMINAL 
  
  
 

1º GRAU DE JURISDIÇÃO 
ARAGUAINA 

2ª vara criminal execuções penais 

Editais de citações com prazo de 15 dias 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 DIAS 

EDITAL DE CITAÇÃO  (PRAZO 15 DIAS). O Doutor Antonio Dantas de Oliveira Junior, Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal e 
Execuções Penais da Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, no uso de suas atribuições legais e na forma da lei etc... 
FAZ SABER a todos que o presente edital, com prazo de 15 (quinze) dias, virem, ou dele conhecimento tiverem, que neste Juízo 
corre seus trâmites legais, nos autos de AÇÃO PENAL nº 0014379-51.2020.827.2706,  que o Ministério Público, move em face 

do(s) acusado(s) GUSTAVO FERNANDO COSTA SILVA, brasileiro, solteiro, natural de Araguaina-TO, nascido aos 
07/06/97, filho de Francisco de Assis Alves da Silva e Lidiane Araujo Costa , atualmente em local incerto e não sabido, 
conforme certificou o Oficial de Justiça incumbido da diligência, cita-lo, a responder a acusação no prazo descrito acima, para 
arguir preliminares e alegar tudo que interesse a sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas 

pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo suas intimações, quando necessário. Não apresentada a 
resposta no prazo legal, ou se o acusado citado não constituir defensor, será nomeado defensor para promove-la, concedendo-
lhe  vista os autos pelo prazo legal,a fim de ser qualificado e interrogado e, se ver processar nos autos da ação penal em 
epigrafe que, contra si move a Justiça Publica, por incurso nas sanções artigo 180, caput  e artigo 288, caput, ambos do CP, 

na forma do artigo 69, caput do CP, sob pena de revelia, entregando, embora não seja pedida, contrafé do presente edital. E 
para que a noticia chegue ao conhecimento de todos, expediu-se o presente edital, e no átrio do fórum deste juízo para que 
produza seus jurídicos e legais efeitos . (...)Araguaína/TO, 12 de abril de 2021, às 08h20min. Antonio Dantas de Oliveira 
Junior – Juiz de Direito 
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EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 DIAS 
EDITAL DE CITAÇÃO  (PRAZO 15 DIAS). O Doutor Antonio Dantas de Oliveira Junior, Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal e 
Execuções Penais da Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, no uso de suas atribuições legais e na forma da lei etc... 
FAZ SABER a todos que o presente edital, com prazo de 15 (quinze) dias, virem, ou dele conhecimento tiverem, que neste Juízo 

corre seus trâmites legais, nos autos de AÇÃO PENAL nº 0011868-85.2017.827.2706,  que o Ministério Público, move em face 
do(s) acusado(s) GERALDO MARQUES EVANGELISTA, brasileiro, união estável, lavrador, natural de Goiatins-TO, 
nascido aos 14/08/76, filho Maria de Lourdes Marques e Jose Marques Evangelista , atualmente em local incerto e não 
sabido, conforme certificou o Oficial de Justiça incumbido da diligência, cita-lo, a responder a acusação no prazo descrito acima, 

para arguir preliminares e alegar tudo que interesse a sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas 
pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo suas intimações, quando necessário. Não apresentada a 
resposta no prazo legal, ou se o acusado citado não constituir defensor, será nomeado defensor para promove-la, concedendo-
lhe  vista os autos pelo prazo legal,a fim de ser qualificado e interrogado e, se ver processar nos autos da ação penal em 

epigrafe que, contra si move a Justiça Publica, por incurso nas sanções artigo 155, 1 e 4 , I e IV do CP, sob pena de revelia, 
entregando, embora não seja pedida, contrafé do presente edital. E para que a noticia chegue ao conhecimento de todos, 
expediu-se o presente edital, e no átrio do fórum deste juízo para que produza seus jurídicos e legais efeitos . (...)Araguaína/TO, 
12 de abril de 2021, às 08h20min. Antonio Dantas de Oliveira Junior – Juiz de Direito 

 

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 titular 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 de Interdição, Processo nº 0023505-

62.2019.8.27.2706, ajuizada por MARIA MARTINS DA SILVA SOUSA, brasileira, casada, técnica em enfermagem, portador(a) 
do RG n.º 983.323 SSP/TO e CPF sob o nº. 414.354.271-49, residente na Rua Liberdade, nº 772, Lote 13, Quadra 24, Setor 
Itapuã, Araguaína/TO, em face de LUIZA MARTINS REIS, brasileira, convivente em união estável, aposentada, portador(a) do 
RG nº. 339.453 SSP/TO e CPF nº. 836.763.761-53, residente na Rua União, nº 554, Setor Noroeste, Araguaína/TO, 

acometida/diagnosticada com Doença de Alzheimer (CID 10 G 30) em estágio avançado. Pela Juíza, no evento 32, foi prolatada 
a sentença, cuja parte dispositiva segue transcrita: "Diante do exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do 
CPC, ACOLHO o pedido formulado na inicial, pelo que DECRETO A INTERDIÇÃO PLENA de LUIZA MARTINS REIS, o que faço 
com suporte no art. 1.767, inciso I, do CC, cumulado com o §1º do art. 84 da Lei nº. 13.146/15 (Estatuto da Pessoa Com 

Deficiência) e o art. 755 do CPC, e lhe nomeio CURADORA a pessoa de sua filha MARIA MARTINS DA SILVA SOUSA, para a 
prática de todos os atos da vida civil nos termos do §1º do art. 1.775 do CC e do art. 85 da Lei nº. 13.146/15. (...)". 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, no dia 24/03/2021. Eu, Márcia Sousa Almeida, Técnica Judiciária que o digitei e 

conferi. 
 
EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO  
A Doutora RENATA TERESA DA SILVA MACOR, Juíza de Direito titular 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 de Interdição, Processo nº 0030736.43-
2019.8272706, ajuizada por DALVINA PEREIRA DA SILVA, brasileira, divorciada, beneficiária, portadora do Registro Geral n.º 
1.647.979 SSP/TO, inscrita no Cadastro de Pessoas Físicas sob n.º 613.197.911-15, sem endereço eletrônico, residente e 

domiciliada na Rua Guanabara, n.º 585, Qd. 13, Lt. 01, kitnet 04, Setor São Miguel, Araguaína/TO, em face de NEUSIRA 
PEREIRA DA SILVA, brasileira, solteira, beneficiária, portadora do Registro Geral n.º 6213924539 SSP/GO, inscrita no Cadastro 
de Pessoas Físicas sob n.º 039.891.601-25, residente no endereço acima, acometica/diagnosticada com doença capitulada pelo 
CID- 10: I.10, 10: H54.2, qual  seja, Hipertensão arterial sistêmica, diminuição da acuidade visual e hipoacusia que dificulta a 

deambulação e motilidade. Pela Juíza, no evento 01, foi prolatada a sentença, cuja parte dispositiva segue transcrita: "Diante do 
exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do CPC, ACOLHO o pedido formulado na inicial, pelo que DECRETO A 
INTERDIÇÃO PLENA de NEUSIRA PEREIRA DA SILVA, o que faço com suporte no art. 1.767, inciso I, do CC, cumulado com o 
§1º do art. 84 da Lei nº. 13.146/15 (Estatuto da Pessoa Com Deficiência) e o art. 755 do CPC, e lhe nomeio CURADORA a 

pessoa de sua filha DALVINA PEREIRA DA SILVA, para a prática de todos os atos da vida civil nos termos do §1º do art. 1.775 
do CC e do art. 85 da Lei nº. 13.146/15.EXPEÇA-SE o Mandado para a inscrição da presente Sentença no Cartório de Registro 
das Pessoas Naturais de Araguaína/TO, no qual se acha lavrado o assento de nascimento da interditada (evento 1, 
CERTNASC4), conforme determina o art. 29, inciso V, da Lei nº 6.015/1973 e o §3º do art. 755 do CPC.PUBLIQUE-SE a 

presente Sentença no sítio eletrônico do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins e na plataforma de editais do 
Conselho Nacional de Justiça, e ainda por 01 (uma) vez na imprensa local, e por 03 (três) vezes, com intervalo de 10 (dez) dias, 
no Diário de Justiça, consoante o disposto no § 3º do art. 755 do Código de Processo Civil. INTIME-SE a requerente para assinar 
o Termo de Compromisso de Curatela definitivo, CIENTIFICANDO-A da obrigação de prestar contas anualmente de sua 

administração ao juiz, apresentando o balanço do respectivo ano, nos termos do §4º do art. 84 da Lei nº 13.146/15. Sem custas 
processuais e sem honorários de sucumbência em virtude da natureza da causa. Interposto eventual Recurso de 
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Apelação, INTIME-SE a parte recorrida para a apresentação de contrarrazões e, em seguida, remetam-se os autos ao Egrégio 
Tribunal de Justiça. Caso contrário e operado o trânsito em julgado, certifique-se. Cumpridas as formalidades legais, proceda-se 
à baixa dos autos no sistema eletrônico, arquivando-se o feito com as cautelas de estilo. Intimem-se. Cumpra-se conforme os 
Provimentos nº 09/2019/CGJUS/TO e 11/2019/CGJUS/TO. Palmas/TO, Documento eletrô nico assinado por ODETE BATISTA 

DIAS ALMEIDA, 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, no dia 12 de abril de  2021. Eu, Sandra 
Maria Sales Belo Vinhal, Técnica Judiciária que o digitei e conferi. RENATA TERESA DA SILVA MACOR Juíza de Direito. 
 

Vara especializada no combate à violência contra a mulher 

Editais de intimações de sentença com prazo de 60 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO: 60 (sessenta) DIAS 

Classe da ação: Ação Penal - Procedimento Sumário 
Nº dos Autos: 0007276-66.2015.8.27.2706 
Acusado: JOÃO PEDRO ARAÚJO DE CARVALHO 
Vítima: PEDRINA RODRIGUES DE SOUSA 

Cirlene Maria de Assis Santos Oliveira, Juíza de Direito titular pela Vara Especializada no Combate à Violência Doméstica e 
Familiar contra a Mulher desta Cidade e Comarca de Araguaína Estado do Tocantins. FAZ SABER a todos os que o presente 
edital virem, ou dele tiverem conhecimento, que por meio deste edital fica(m) INTIMADO(A)(s): JOÃO PEDRO ARAÚJO DE 
CARVALHO, brasileiro, união estável, açougueiro, natural de Araguaína/TO, nascido aos 21.01.1994, filho de Márcio Teixeira de 

Carvalho e de Lucineide Dias de Araújo, CPF nº 031.687.131-12, RG nº 1.380.425, atualmente em local incerto ou não sabido,  
da decisão/sentença proferida nos autos em epígrafe, cujo dispositivo segue transcrito: "[...]Ante o exposto, DESCLASSIFICO 
O DELITO DE LESÃO CORPORAL QUALIFICADA (ART. 129, § 9º, do CP) PARA A CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE 
FATO (ART. 21 DO DECRETO-LEI 3.688/41). Assim, com base no artigo 107, inciso IV, do Código Penal, DECLARO EXTINTA 

A PUNIBILIDADE de JOÃO PEDRO ARAÚJO DE CARVALHO, já qualificado nos autos, pela infração penal descrita no art. 21 
do Decreto-Lei 3.688/41, c/c a Lei 11.340/2006." Para conhecimento de todos é passado o Presente Edital, cuja 2ª via fica 
afixada no “Placar” do Fórum da Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins e a 3ª via publicada no Diário da Justiça. 
 

COLINAS 
1ª vara cível 

Às partes e aos advogados 
Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária n. 0005884-31.2019.8.27.2713 
AUTOR- ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA 
ADVOGADA- ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO   SP192649 e outra 

REQUERIDO: LEANDRO DA COSTA GONÇALVES 
ADVOGADO: NÃO CONSTITUÍDO 
INTIMAÇÃO do requerido. “SENTENÇA (...).  SENTENÇA: (...) Ante o exposto, ACOLHO o pedido inicial, resolvendo o mérito da 
lide (CPC, art. 487, I). Para tanto, CONFIRMO a liminar anteriormente concedida, DECLARO a rescisão do contrato entabulado 

entre as partes, bem como CONSOLIDO a propriedade e posse plenas e exclusivas do bem no patrimônio do credor fiduciário. 
Condeno a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) 
sobre o valor do proveito econômico obtido. Transitada em julgado sentença, sem cassação ou reforma, arquivem-se os autos, 
observados os termos do Provimento n. 09/2019/CGJUS/TO e demais formalidades legais. Intime-se. JOSÉ ROBERTO 

FERREIRA RIBEIRO, Juiz de Direito. 
 
AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA 
AUTOS- 5000332-20.2007.8.27.2713 

REQUERENTE: EXPEDITO PEREIRA DE BRITOAÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA 
AUTOS- 5000332-20.2007.8.27.2713 
ADVOGADOS- ANTÔNIO ROGERIO BARROS DE MELLO   TO004159,  ANTÔNIO- FAGNER MACHADO DA 
PENHA   TO008376 e  

VICTOR MARQUES MARTINS FERREIRA   GO026357 
REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR SOCIAL 
FINALIDADE: INTIMAR o Advogado VICTOR MARQUES MARTINS FERREIRA OAB- GO 026357 da r. DECISÃO: Determino 
que seja levantada a suspensão dos autos. Verifica-se, conforme a decisão de evento 52, que não incidirão honorários 

advocatícios na fase de cumprimento de sentença. Conforme se depreende dos autos os honorários da fase de conhecimento 
são devidos ao patrono Dr. Victor Marques Martins Ferreira. Tendo em vista que o valor da RPV confeccionada trata-se dos 
honorários sucumbenciais da fase de conhecimento, retifiquem-se as RPV's já confeccionadas, visto que não há sucumbência no 
cumprimento de sentença. Após, proceda-se ao envio das RPV's para o pagamento. Fins de se evitar qualquer prejuízo, 

notifique-se o patrono que fora constituído na fase de conhecimento, Dr. Victor Marques Martins Ferreira, via DJe, para que 
tenha conhecimento dos valores a serem levantados em seu nome, considerando que o advogado não está vinculado no sistema 
e-proc. Cumpra-se. Colinas do Tocantins/TO. JOSÉ ROBERTO FERREIRA RIBEIRO, Juiz de Direito. 
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1ª vara de família, sucessões, infância e juventude 

Editais de citações com prazo de 30 dias 
Prazo: trinta (trinta) dias. AUTOS N. 0002550-52.2020.8.27.2713. O Excelentíssimo Senhor, Jacobine Leonardo Meritíssimo Juiz 

de Direito da Vara de Família, Sucessões, Infância e Juventude desta Comarca de Colinas do Tocantins, 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, se processam os autos da AÇÃO DE EXECUÇÃO DE 
ALIMENTOS, registrada sob o n. 0002550-52.2020.8.27.2713, através deste CITA-SE PABLO NUNES DE SOUZA, brasileiro, 

união estável, auxiliar de depósito, RG. 958.765 2ª SSP/TO, CPF 036.250.841-04, atualmente em local incerto e não sabido, de 
todos os termos da presente ação, findos os quais ter-se-á o prazo de quinze dias para contestar a ação, sob pena de revelia, 
bem como, nos termos dos artigo 528, do CPC, para em três dias, pagar valor de R$ 132,88, (Cento e trinta e dois reais e 
oitenta e oito centavos), conforme planilhas de cálculos evento 01, acrescidos das prestações vencidas no curso da 

ação e das atualizações legais, provar que já pagou, ou justificar a impossibilidade de pagar, sob a advertência de que, 
se no prazo de três dias, não pagar, não provar que pagou ou se sua justificativa for julgada improcedente, será levada a 
protesto esta decisão judicial e sua prisão civil será decretada pelo prazo de um a três meses . Colinas do Tocantins, TO, 
aos doze (12) dias do mês de abril (04) de dois mil e vinte e um (12/04/2021). Eu, Antonio Rodrigues de Sousa Neto, Técnico 

Judiciário, digitei e conferi. JACOBINE LEONARDO. Juiz de Direito. CERTIDÃO: certifico e dou fé haver afixado uma via deste 
no placard do Fórum local, na data supra. Eu, Antonio Rodrigues de Sousa Neto, subscrevo. 
 

CRISTALÂNDIA 
1ª escrivania criminal 

Editais de intimações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE MULTA CRIMINAL 
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 00000406520178272715 que a justiça pública move contra o (a) 

acusado (a ): RUYDEGLES FERREIRA DA SILVA, natural de Cristalândia/TO, nascido aos 01/01/1986, filho de Luziene Ferreira 
da Silva, CPF nº 005.590.981-70, Atualmente estando em local incerto e não sabido, por infração do art. 306, “caput”, da Lei nº 
9.503/97. Conforme consta dos autos, ficando INTIMADO, a para que efetue o pagamento da Multa Criminal no valor de R$ 
5.920,36 (CINCO MIL NOVESSENTOS E VINTE reais e E TRINTA E SEIS centavos) no prazo de 10 (dez) dias, conforme 

cálculo(s) nos autos. A guia para pagamento deverá ser retirada no Cartório Criminal do Fórum local, sendo que, o não 
pagamento no prazo assinalado ensejará o envio dos autos à Procuradoria Geral do Estado, para providências relativas à 
cobrança judicial e/ou inscrição do débito na dívida ativa. 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 

09/04/2021. JEFERSSON RODRIGO RODRIGUES PEREIRA. 
 

DIANÓPOLIS 
Vara cível 

Editais de citações com prazo de 20 dias 
EDITAL Nº 2513353 

EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE VINTE (20) DIAS 
JUSTIÇA GRATUITA 
O Doutor João Alberto Mendes Bezerra Júnior, Juiz de Direito da Vara Cível e Família da Comarca de Dianópolis-TO, na forma 
da Lei, etc.. FAZ SABER, a todos que o presente Edital de Citação virem ou dele tiverem conhecimento, expedido nos autos 

nº 0001883-91.2019.8.27.2716 de Procedimento Comum Cível, tendo como Requerente(s) AFONSO BATISTA DE SOUSA e 
Requerido(s) ACO FORTE LTDA. Pelo presente edital, que será afixado na sede deste Juízo, no lugar público de costume e por 
cópia publicada no Diário da Justiça, CITA, AÇO FORTE CIMENTO, Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ sob o 
nº 23.305.831/0001-77, ESTANDO EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO, de todos os termos da presente ação, bem como, 

querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, contestar a presente ação, sob pena de revelia. DADO E PASSADO nesta cidade e 
Comarca de Dianópolis-TO, aos 09 dias do mês de abril do ano de 2021. Eu, Dulcineia Sousa Barbosa, Técnico(a) Judiciário(a), 
digitei e conferi.JOÃO ALBERTO MENDES BEZERRA JÚNIOR-Juiz de Direito. 
 

INVENTÁRIO Nº 0004165-68.2020.8.27.2716/TO 
AUTOR: MARISTELA DE JESUS ALVES 
RÉU: STELA MARIS ALVES FARIAS 
RÉU: IVANILDE DE JESUS ALVES SILVA 

RÉU: ESTELITA DE JESUS ALVES DE SANTANA 
RÉU: FELIZARDA DE JESUS (ESPÓLIO) 
RÉU: ESTAELIA DE JESUS ALVES SOUZA 
RÉU: CILEDE DE JESUS ALVES RIBEIRO 
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EDITAL Nº 2493186 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE VINTE (20) DIAS 
JUSTIÇA GRATUITA 
O Doutor João Alberto Mendes Bezerra Júnior, Juiz de Direito da Vara Cível e Família da Comarca de Dianópolis-TO, na forma 

da Lei, etc..FAZ SABER, a todos que o presente Edital de Citação virem ou dele tiverem conhecimento, expedido nos autos 
nº 0004165-68.2020.8.27.2716 de Inventário, tendo como Requerente(s) MARISTELA DE JESUS ALVES e 
Requerido(s) FELIZARDA DE JESUS, ESTAELIA DE JESUS ALVES SOUZA e CILEDE DE JESUS ALVES RIBEIRO . 
Pelo presente edital, que será afixado na sede deste Juízo, no lugar público de costume e por cópia publicada no Diário da 

Justiça, CITA, os terceiros interessados ausentes e desconhecidos, para querendo no prazo de 15 (quinze) dias, 
contestarem a presente ação, sob pena de revelia. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Dianópolis-TO, aos 07 dias 
do mês de abril do ano de 2021. Eu, Dulcineia Sousa Barbosa, Técnico(a) Judiciário(a), digitei. João Alberto Mendes Bezerra 
Júnior, Juiz de Direito. 

 

Editais de citações com prazo de 30 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE TRINTA (30) DIAS 
O Doutor João Alberto Mendes Bezerra Júnior, Juiz de Direito da Vara Cível e Família da Comarca de Dianópolis-TO, na forma 
da Lei, etc.. FAZ SABER, a todos que o presente Edital de Citação virem ou dele tiverem conhecimento, expedido nos autos nº 

0002843-18.2017.8.27.2716 de Cumprimento de sentença, tendo como Requerente(s) BANCO DO BRASIL S/A e Requerido(s) 
ENNISLENY ROSA SOARES. Pelo presente edital, que será afixado na sede deste Juízo, no lugar público de costume e por 
cópia publicada no Diário da Justiça, CITA, ENNISLENY ROSA SOARES, inscrita no CNPJ sob o nº 13.446.203/0001-58, e 
ENNISLENY ROSA SOARES, brasileira, solteira, empresaria, endereço eletrônico desconhecido, portadora da Carteira de 

Identidade 4866184, órgão emissor DGDP GO, inscrita no CPF/MF sob o n. 023.650.521-18, ESTANDO AMBAS EM LOCAL 
INCERTO E NÃO SABIDO, de todos os termos da presente ação, bem como, para no prazo de 15 (quinze) dias úteis (art. 523, 
caput), efetuar o pagamento voluntário do débito no valor de R$ 323.396,56 (trezentos e vinte e três mil trezentos e noventa e 
seis reais e cinquenta e seis centavos), sob pena de o montante da condenação ser acrescido de multa no percentual de 10% 

(dez por cento), com a consequente expedição de mandado de penhora e avaliação (art. 523, § 3º do CPC). Fica, ainda, a parte 
requerida/executada intimada de que terá o prazo de 15 (quinze) dias para, querendo, oferecer IMPUGNAÇÃO ao pedido de 
cumprimento de sentença (sobre as matérias previstas no § 1º, I a VII do art. 525), independentemente de penhora ou nova 
intimação, sob pena de preclusão, cujo prazo terá início depois de decorrido o prazo de 15 (quinze) dias previsto no artigo 523 do 

CPC, conforme dispõe o art. 525 do mesmo diploma legal. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Dianópolis-TO, ao 1º 
dia do mês de fevereiro do ano de 2021. Eu, MAICON DENER FERNANDES, Técnico(a) Judiciário(a), digitei e conferi. JOÃO 
ALBERTO MENDES BEZERRA JÚNIOR. Juiz de Direito. 
 

FILADÉLFIA 
Diretoria do foro 

Portarias 
Portaria Nº 876/2021 - PRESIDÊNCIA/DF FILADÉLFIA, de 09 de abril de 2021 
O Excelentíssimo Senhor Juiz de Direito LUATOM BEZERRA ADELINO DE LIMA e Diretor do Foro desta Comarca de 
Filadélfia-TO, no uso das atribuições legais e na forma da Lei, 
CONSIDERANDO o Decreto Judiciário Nº 235 - PRESIDÊNCIA/ASPRE, publicado no Diário da Justiça nº. 4937, Matéria nº. 

737672, no dia 09 de abril de 2021; 
CONSIDERANDO a necessidade da regular manutenção dos serviços na prestação da tutela jurisdicional nesta Comarca; 
CONSIDERANDO o contido nos autos SEI n. 21.0.000006036-1; 
RESOLVE: 

Art. 1º Lotar o servidor THEODOMIRO PEREIRA CHAVES, ao cargo de Chefe de Secretaria, no Cartório Criminal da Comarca 
de Filadélfia-TO. 
Art. 2º Esta Portaria Retroage ao dia 09 de abril de 2021. 
Publique-se. Cumpra-se. 

 
Portaria Nº 878/2021 - PRESIDÊNCIA/DF FILADÉLFIA, de 12 de abril de 2021 
O Excelentíssimo Senhor Juiz de Direito LUATOM BEZERRA ADELINO DE LIMA e Diretor do Foro desta Comarca de 
Filadélfia-TO, no uso das atribuições legais e na forma da Lei, 

CONSIDERANDO a necessidade da regular manutenção dos serviços na prestação da tutela jurisdicional nesta Comarca; 
CONSIDERANDO o contido nos autos SEI n. 21.0.000006036-1; 
RESOLVE: 
Art. 1º Revogar a Portaria do evento - (2403488), SEI N. 19.0.000001434-9, de lotação da Servidora LUZIA FREITAS 

MIRANDA, matrícula n. 353209, no Cartório Criminal desta Comarca. 
Art. 2º Lotar a servidora LUZIA FREITAS MIRANDA, matrícula n. 353209, no Cartório Cível desta Comarca. 
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor a partir da data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário. 
Publique-se. Cumpra-se.  
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GUARAÍ 
1ª vara cível 

Editais de citações com prazo de 20 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO Prazo: 20 (vinte) dias. 
O Juiz de Direito Fábio Costa Gonzaga da 1ª Vara Cível da Comarca de Guaraí, Estado do Tocantins, na forma da Lei, etc., FAZ 
SABER a todos quantos o presente Edital virem ou conhecimento dele tiverem que por este Juízo 1ª Vara Cível, tramitam os 

autos da Ação abaixo: 
REFERÊNCIA  
Processo n° 50000288420138272721 - Chave Processo: 206362294513.  
AÇÃO PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL 

Requerente: ZULMA PEREIRA DE BRITO 
Requerido: MARCELO ÁVILA BORGES 
FINALIDADE: 
CITAÇÃO do requerido MARCELO ÁVILA BORGES, brasileiro, separado, RG. 1815 831 SSP-GO, CPF 41390890678, filho de 

Catarina Peres Borges e Antonio Avila Borges, nascido em 04/03/1961, para querendo, contestarem o pedido, no prazo de 15  
(quinze) dias, Em caso de revelia será nomeado curador especial (artigo 257 do CPC 
DESPACHO do Evento 92: "DEFIRO desde a citação por edital como na forma prevista no artigo 256 do Código de Processo 
Civil. Obedecendo as normas trazidas pelo artigo 257 também do CPC. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Guaraí/TO., 

13/01/2021. Manuel de Faria Reis Neto, Juiz de Direito" 
ENCERRAMENTO: Para que ninguém possa alegar ignorância expediu-se o presente que será devidamente publicado no Diário 
da Justiça e afixado no placar do Fórum Local. Lavrado aos 08 de abril de 2021 no Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de 
Guaraí, Estado do Tocantins, com endereço na Av. Paraná esquina com Rua 8, s/n, Centro, Guaraí - TO, CEP 77700-000. Eu, 

Beliza da Cruz Campos, Técnica Judiciária, digitei. 
 

GURUPI 
1ª vara cível 

Editais de citações com prazo de 20 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PRAZO DE 20 DIAS 
CITANDO: MM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 
OBJETIVO: Citação do requerido MM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA cpf/cnpj n.º 10737032000128do inteiro teor do 
autos nº 0004296-98.2015.8.27.2722, Cumprimento de sentença que lhe move BANCO DO BRASIL S/A, inscrito no CPF/CNPJ 

sob o nº 00000000000191, do  para CITÁ-LO do inteiro teor da petição de inicial, para pagamento do valor apurado no prazo de 
15 dias, sob 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/2015, bem como, 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. E, para que ninguém possa alegar ignorância, o 
MM. Juiz de Direito mandou expedir este edital que será publicado na forma da lei. Gurupi-TO, 02 de Março de 2021. Eu, Lívia 
Póvoa Mendes, Servidora de Secretaria, o digitei. Adriano Morelli. Juiz de Direito. 
 

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 
Escrivania do 2º Cível, processam-se os autos n.º  0009910-11.2020.8.27.2722, de Ação de Procedimento Comum Cível 
requerida por ILZA PEREIRA DE CARVALHO em face de IMOBILIÁRIA NOVA FRONTEIRA URBANIZADORA LTDA, e por 
este meio CITA o(a) requerido(a) Imobiliária Nova Fronteira Urbanizadora Ltda, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 

CNPJ n.° 02.740.090/0001-82, atualmente em lugar incerto ou não sabido, para, querendo, contestar a ação no prazo de 15 
(quinze) dias, sob pena de confissão e revelia. ADVERTÊNCIA: Não sendo contestada a ação presumir-se-ão como verdadeiros 
os fatos narrados pela autora na inicial, nos termos dos artigos 334 e 344 do NCPC. OBSERVAÇÃO: Fica a parte ciente que o 
acesso ao processo será através da Chave n.º 215097816720, no site www.tjto.jus.br, no link E-PROC. E para que 

ninguém alegue ignorância, mandou que fosse expedido o presente edital e publicado na forma da lei. Dado e passado nesta 
cidade e Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins, aos 09 dias do mês de abril de 2021. Eu ____, Nilton de Sousa Figueira, 
Técnico Judiciário de 1ª Instância, digitei e subscrevo. 
 

Central de execução fiscal 

Editais de citações com prazo de 30 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 DIAS  

Autos: 0008027-68.2016.827.2722- Execução Fiscal 
Chave Processual: 626344930016 
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Parte Credora: FAZENDA PUBLICA ESTADUAL 
Parte Devedora e Qualificação: MOINHO BOA ESPERANCA LTDA  
Valor da Causa: R$ 39.999,93 
FINALIDADE: CITAÇÃO 

FAZ SABER a todos quantos presentes edital de intimação virem ou conhecimento dele tiverem, que por este Juízo e respectiva 
Escrivania da Fazenda e Registros Públicos, se processam os autos de Ação de Execução Fiscal, processo nº. 0008027-
68.2016.827.2722, Exequente: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, Executado (a): MOINHO BOA ESPERANCA LTDA, CNPJ 
sob o n° 04422388000170, e dos sócios solidários da empresa MARIA DAS DORES MAGALHÃES LOPES, CPF. 869.351.431-

87, MARIA GORETTI MAGALHÃES LOPES, CPF. 869.354.701-10, CDA n° º J-5966/2017. Sendo o presente para, a 
requerimento do (a) exequente, proceda ao seguinte: a) CITE o (s) executado (s) por todo o conteúdo da petição, cuja cópia vai 
anexa e faz parte integrante deste, e do despacho infratranscrito, para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar (em) a dívida com os 
juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão da Dívida Ativa ou garantir (em) a Execução: efetuando depósito em 

dinheiro, à ordem deste juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure atualização monetária; oferecendo fiança 
bancária, nomeando bens à penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exeqüente; b) 
PENHORE - lhe(s) ou ARRESTE - lhe(s) tantos quanto bastem para a satisfação da dívida e acessórios decorridos os 05 (cinco) 
dias, não tiver sido efetuado o pagamento ou garantida a Execução, devendo constar do auto também a avaliação dos bens 

penhorados; c) INTIME o executado(s) bem como a(o) cônjuge, se casado (a) se a penhora recair sobre o bem imóvel da 
penhora; d) CIENTIFIQUE o(a) executado(a) do prazo de 30 (trinta) dias para oferecer embargos, contados do depósito; da 
juntada da prova da fiança bancária ou da intimação da penhora; e) PROVIDENCIE NO REGISTRO da penhora ou do arresto no 
Cartório dos Registros Públicos desta comarca, se for imóvel ou a ele equiparado, ou na repartição competente para emissão do  

certificado de registro, se for veículo, valendo para ambos os casos, este como mandado de registro; f) Na JUNTA COMERCIAL, 
na bolsa de valores, e na Sociedade Comercial, se forem ações, debênture, parte beneficiária, cota ou qualquer outro tipo, 
crédito ou direito proprietário nominativo..." Cite-se. Cumpra-se. Gurupi/TO 06 de abril de 2021. Doutor Nassib Cleto Mamud, 
MM. Juiz de Direito da Vara dos Feitos, Fazenda e Registros Públicos desta cidade e Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins. 

 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 DIAS  
Autos: 5004804-27.2013.827.2722- Execução Fiscal 
Chave Processual: 331140881613 

Parte Credora: FAZENDA PUBLICA ESTADUAL 
Parte Devedora e Qualificação: LOJAS ARAÇA 
Valor da Causa: R$ 82.574,18 
FINALIDADE: CITAÇÃO 

FAZ SABER a todos quantos presentes edital de intimação virem ou conhecimento dele tiverem, que por este Juízo e respectiva 
Escrivania da Fazenda e Registros Públicos, se processam os autos de Ação de Execução Fiscal, processo nº. 5004804-
27.2013.827.2722, Exequente: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, Executado (a): LOJAS ARAÇA, CNPJ sob o n° 
03454819000117, e dos sócios solidários da empresa Enivaldo José Ferreira; CPF: 291.091.751-72 CDA n° C-1871; C-

1865/2012. Sendo o presente para, a requerimento do (a) exequente, proceda ao seguinte: a) CITE o (s) executado (s) por todo 
o conteúdo da petição, cuja cópia vai anexa e faz parte integrante deste, e do despacho infratranscrito, para, no prazo de 05 
(cinco) dias, pagar (em) a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão da Dívida Ativa ou garantir (em) 
a Execução: efetuando depósito em dinheiro, à ordem deste juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure 

atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens à penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por 
terceiros e aceitos pelo exeqüente; b) PENHORE - lhe(s) ou ARRESTE - lhe(s) tantos quanto bastem para a satisfação da dívida 
e acessórios decorridos os 05 (cinco) dias, não tiver sido efetuado o pagamento ou garantida a Execução, devendo constar do 
auto também a avaliação dos bens penhorados; c) INTIME o executado(s) bem como a(o) cônjuge, se casado (a) se a penhora 

recair sobre o bem imóvel da penhora; d) CIENTIFIQUE o(a) executado(a) do prazo de 30 (trinta) dias para oferecer embargos, 
contados do depósito; da juntada da prova da fiança bancária ou da intimação da penhora; e) PROVIDENCIE NO REGISTRO da 
penhora ou do arresto no Cartório dos Registros Públicos desta comarca, se for imóvel ou a ele equiparado, ou na repartição 
competente para emissão do certificado de registro, se for veículo, valendo para ambos os casos, este como mandado de 

registro; f) Na JUNTA COMERCIAL, na bolsa de valores, e na Sociedade Comercial, se forem ações, debênture, parte 
beneficiária, cota ou qualquer outro tipo, crédito ou direito proprietário nominativo..." Cite-se. Cumpra-se. Gurupi/TO 06 de abril 
de 2021. Doutor Nassib Cleto Mamud, MM. Juiz de Direito da Vara dos Feitos, Fazenda e Registros Públicos desta cidade e 
Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins. 

 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 DIAS  
Autos: 0012182-80.2017.8.27.2722 - Execução Fiscal 
Chave Processual: 859330135717 

Parte Credora: FAZENDA PUBLICA ESTADUAL 
Parte Devedora e Qualificação: RONEI SILVA SENA - ME - RS SERVIÇOS E LOCAÇÃO. 
Valor da Causa: R$ 93.816,79 
FINALIDADE: CITAÇÃO 



ANO XXXIII-DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 4938 PALMAS-TO, SEGUNDA-FEIRA, 12 DE ABRIL DE 2021 29 

 

 

 

FAZ SABER a todos quantos presentes edital de intimação virem ou conhecimento dele tiverem, que por este Juízo e respectiva 
Escrivania da Fazenda e Registros Públicos, se processam os autos de Ação de Execução Fiscal, processo nº. 0012182-
80.2017.8.27.2722, Exequente: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, Executado (a): RONEI SILVA SENA - ME - RS SERVIÇOS E 
LOCAÇÃO,  CNPJ sob o n° 18.590.630/0001-56, e dos sócios solidários da empresa Enivaldo José Ferreira; CPF: 

291.091.751-72 CDA n° C-1283/2017. Sendo o presente para, a requerimento do (a) exequente, proceda ao seguinte: a) CITE o 
(s) executado (s) por todo o conteúdo da petição, cuja cópia vai anexa e faz parte integrante deste, e do despacho infratranscrito, 
para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar (em) a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão da Dívida 
Ativa ou garantir (em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro, à ordem deste juízo, em estabelecimento oficial de crédito 

local, que assegure atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens à penhora, ou indicando à penhora bens 
oferecidos por terceiros e aceitos pelo exeqüente; b) PENHORE - lhe(s) ou ARRESTE - lhe(s) tantos quanto bastem para a 
satisfação da dívida e acessórios decorridos os 05 (cinco) dias, não tiver sido efetuado o pagamento ou garantida a Execução,  
devendo constar do auto também a avaliação dos bens penhorados; c) INTIME o executado(s) bem como a(o) cônjuge, se 

casado (a) se a penhora recair sobre o bem imóvel da penhora; d) CIENTIFIQUE o(a) executado(a) do prazo de 30 (trinta) dias 
para oferecer embargos, contados do depósito; da juntada da prova da fiança bancária ou da intimação da penhora; e) 
PROVIDENCIE NO REGISTRO da penhora ou do arresto no Cartório dos Registros Públicos desta comarca, se for imóvel ou a 
ele equiparado, ou na repartição competente para emissão do certificado de registro, se for veículo, valendo para ambos os 

casos, este como mandado de registro; f) Na JUNTA COMERCIAL, na bolsa de valores, e na Sociedade Comercial, se forem 
ações, debênture, parte beneficiária, cota ou qualquer outro tipo, crédito ou direito proprietário nominativo..." Cite-se. Cumpra-se. 
Gurupi/TO 06 de abril de 2021. Doutor Nassib Cleto Mamud, MM. Juiz de Direito da Vara dos Feitos, Fazenda e Registros 
Públicos desta cidade e Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins. 

 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 DIAS  
Autos: 5000710-41.2010.827.2722- Execução Fiscal 
Chave Processual: 186617273314 

Parte Credora: FAZENDA PUBLICA ESTADUAL 
Parte Devedora e Qualificação: AQUANORTE COMÉRCIO DE PISCINA LTDA 
Valor da Causa: R$ 34.648,69 
FINALIDADE: CITAÇÃO 

FAZ SABER a todos quantos presentes edital de intimação virem ou conhecimento dele tiverem, que por este Juízo e respectiva 
Escrivania da Fazenda e Registros Públicos, se processam os autos de Ação de Execução Fiscal, processo nº. 5000710-
41.2010.827.2722, Exequente: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, Executado (a): AQUANORTE COMÉRCIO DE PISCINA 
LTDA, CNPJ sob o n° 01067606000107, e dos sócios solidários da empresa  ELEONE SOARES DE ALMEIDA, CPF N° 

136.340.621-34, CDA n°  A-952/2009 ; A-953/2009. Sendo o presente para, a requerimento do (a) exequente, proceda ao 
seguinte: a) CITE o (s) executado (s) por todo o conteúdo da petição, cuja cópia vai anexa e faz parte integrante deste, e do 
despacho infratranscrito, para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar (em) a dívida com os juros e multa de mora e encargos 
indicados na Certidão da Dívida Ativa ou garantir (em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro, à ordem deste juízo, em 

estabelecimento oficial de crédito local, que assegure atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens à 
penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exeqüente; b) PENHORE - lhe(s) ou ARRESTE - 
lhe(s) tantos quanto bastem para a satisfação da dívida e acessórios decorridos os 05 (cinco) dias, não tiver sido efetuado o 
pagamento ou garantida a Execução, devendo constar do auto também a avaliação dos bens penhorados; c) INTIME o 

executado(s) bem como a(o) cônjuge, se casado (a) se a penhora recair sobre o bem imóvel da penhora; d) CIENTIFIQUE o(a) 
executado(a) do prazo de 30 (trinta) dias para oferecer embargos, contados do depósito; da juntada da prova da fiança bancária 
ou da intimação da penhora; e) PROVIDENCIE NO REGISTRO da penhora ou do arresto no Cartório dos Registros Públicos 
desta comarca, se for imóvel ou a ele equiparado, ou na repartição competente para emissão do certificado de registro, se for 

veículo, valendo para ambos os casos, este como mandado de registro; f) Na JUNTA COMERCIAL, na bolsa de valores, e na 
Sociedade Comercial, se forem ações, debênture, parte beneficiária, cota ou qualquer outro tipo, crédito ou direito proprietário 
nominativo..." Cite-se. Cumpra-se. Gurupi/TO 06 de abril de 2021. Doutor Nassib Cleto Mamud, MM. Juiz de Direito da Vara dos 
Feitos, Fazenda e Registros Públicos desta cidade e Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins. 

 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 DIAS  
Autos: 5000395-81.2008.827.2722- Execução Fiscal 
Chave Processual: 171738864514 

Parte Credora: FAZENDA PUBLICA ESTADUAL 
Parte Devedora e Qualificação: VERSATIL COMERCIO DE PEÇAS E REPRESENTAÇÃO LTDA 
Valor da Causa: R$ 1.085,32 
FINALIDADE: CITAÇÃO 

FAZ SABER a todos quantos presentes edital de intimação virem ou conhecimento dele tiverem, que por este Juízo e respectiva 
Escrivania da Fazenda e Registros Públicos, se processam os autos de Ação de Execução Fiscal, processo nº. 5000395-
81.2008.827.2722, Exequente: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, Executado (a): VERSATIL COMERCIO DE PEÇAS E 
REPRESENTAÇÃO LTDA, CNPJ sob o n° 04602417000185, e dos sócios solidários da empresa  JACKSON BARBOSA DA 

SILVA, CPF: 86727893187; CDA n°   A-2859/2007. Sendo o presente para, a requerimento do (a) exequente, proceda ao 
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seguinte: a) CITE o (s) executado (s) por todo o conteúdo da petição, cuja cópia vai anexa e faz parte integrante deste, e do 
despacho infratranscrito, para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar (em) a dívida com os juros e multa de mora e encargos 
indicados na Certidão da Dívida Ativa ou garantir (em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro, à ordem deste juízo, em 
estabelecimento oficial de crédito local, que assegure atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens à 

penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exeqüente; b) PENHORE - lhe(s) ou ARRESTE - 
lhe(s) tantos quanto bastem para a satisfação da dívida e acessórios decorridos os 05 (cinco) dias, não tiver sido efetuado o  
pagamento ou garantida a Execução, devendo constar do auto também a avaliação dos bens penhorados; c) INTIME o 
executado(s) bem como a(o) cônjuge, se casado (a) se a penhora recair sobre o bem imóvel da penhora; d) CIENTIFIQUE o(a) 

executado(a) do prazo de 30 (trinta) dias para oferecer embargos, contados do depósito; da juntada da prova da fiança bancária 
ou da intimação da penhora; e) PROVIDENCIE NO REGISTRO da penhora ou do arresto no Cartório dos Registros Públicos 
desta comarca, se for imóvel ou a ele equiparado, ou na repartição competente para emissão do certificado de registro, se for 
veículo, valendo para ambos os casos, este como mandado de registro; f) Na JUNTA COMERCIAL, na bolsa de valores, e na 

Sociedade Comercial, se forem ações, debênture, parte beneficiária, cota ou qualquer outro tipo, crédito ou direito proprietário 
nominativo..." Cite-se. Cumpra-se. Gurupi/TO 06 de abril de 2021. Doutor Nassib Cleto Mamud, MM. Juiz de Direito da Vara dos 
Feitos, Fazenda e Registros Públicos desta cidade e Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins. 
 

EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Na forma da Lei. Determino à CITAÇÃO do executado: JOÃO GALDINO DE SOUSA – CPF/CNPJ: 457.125.571-34, por estar 
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – 
Autos Eletrônico - e-Proc - nº 5012091-41.2013.827.2722, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, bem como, 

para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa No (S). 000125305, cujo valor 
até a data do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 389,59 (Trezentos e oitenta e nove reais e cinqüenta e nove 
centavos) que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito em 
dinheiro à ordem deste Juízo em estabelecimento oficial de crédito que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança 

bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. E, para 
que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mando expedir o presente que será publicado na 
forma da lei. Cite-se. Cumpra-se. Gurupi/TO 12 de abril de 2021. Doutor Nassib Cleto Mamud, MM. Juiz de Direito da Vara dos 
Feitos, Fazenda e Registros Públicos desta cidade e Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins. 

 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 DIAS 
Na forma da Lei. Determino à CITAÇÃO do executado: GUMERCINDO ALVES GLÓRIA - CPF/CNPJ: 070.944.691-87 por estar 
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL - 

Autos Eletrônico - e-Proc - n° 5011885-27.2013.827.2722, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, bem como, 
para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa No (S). 000124340 , cujo 
valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 152,34 (Cento e cinquenta e dois reais e trinta e quatro 
centavos) que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito em 

dinheiro à ordem deste Juízo em estabelecimento oficial de crédito que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança 
bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. E, para 
que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mando expedir o presente que será publicado na 
forma da lei. Cite-se. Cumpra-se. Gurupi/TO 12 de abril de 2021. Doutor Nassib Cleto Mamud, MM. Juiz de Direito da Vara dos 

Feitos, Fazenda e Registros Públicos desta cidade e Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Na forma da Lei. Determino à CITAÇÃO do executado: CUSTÓDIO PEREIRA MACIEL, brasileiro, CPF n° 021.054.891-68, por 

estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – 
Autos Eletrônico - e-Proc - nº 5012045-52.2013.827.2722, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, bem como, para, 
no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa No (S). 000122775, cujo valor até a 
data do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 510,70 (quinhentos e dez reais e setenta centavos). que deverá ser 

acrescido dos juros, multa de mora e encargos ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste 
Juízo em estabelecimento oficial de crédito que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a 
penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. E, para que chegue ao conhecimento 
de todos e ninguém possa alegar ignorância, mando expedir o presente que será publicado na forma da lei. Cite-se. Cumpra-se. 

Gurupi/TO 12 de abril de 2021. Doutor Nassib Cleto Mamud, MM. Juiz de Direito da Vara dos Feitos, Fazenda e Registros 
Públicos desta cidade e Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 DIAS 

Na forma da Lei. Determino à CITAÇÃO do executado: MARIA NATALIA FRANÇA VIEIRA - CPF/CNPJ: 260.808.421-49 por 
estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL - 
Autos Eletrônico - e-Proc – n° 5011777-95.2013.827.2722, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, bem como, 
para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa No (S). 000127461, cujo valor 

até a data do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 259,07 (Duzentos e cinquenta e nove reais e sete centavos) que 
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deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem  
deste Juízo em estabelecimento oficial de crédito que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando 
bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. E, para que chegue ao 
conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mando expedir o presente que será publicado na forma da lei. Cite-

se. Cumpra-se. Gurupi/TO 21 de abril de 2021. Doutor Nassib Cleto Mamud, MM. Juiz de Direito da Vara dos Feitos, Fazenda e 
Registros Públicos desta cidade e Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins. 
 

EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 DIAS 
Na forma da Lei. Determino à CITAÇÃO do executado: GUILHERME BISPO DE DEUS - CPF/CNPJ: 196.051.961-15 por estar 
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL - 
Autos Eletrônico - e-Proc – n° 5011876-65.2013.827.2722, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, bem como, 

para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa No (S). 000124330, cujo valor 
até a data do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 165,03 (Cento e sessenta e cinco reais e três centavos)  que 
deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem  
deste Juízo em estabelecimento oficial de crédito que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando 

bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. E, para que chegue ao 
conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mando expedir o presente que será publicado na forma da lei. Cite-
se. Cumpra-se. Gurupi/TO 12 de abril de 2021. Doutor Nassib Cleto Mamud, MM. Juiz de Direito da Vara dos Feitos, Fazenda e 
Registros Públicos desta cidade e Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins. 
 

EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 DIAS 
Na forma da Lei. Determino à CITAÇÃO do executado: JOSEFA GONÇALVES DE FRANCA,  CPF n° 730.067.691-04, por estar 

atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – 
Autos Eletrônico - e-Proc - nº 5011359-60.2013.827.2722, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, bem como, 
para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa No (S). 000125964, cujo valor 
até a data do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 121,73 (cento e vinte e um reais e setenta e três centavos). Que 

deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem  
deste Juízo em estabelecimento oficial de crédito que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando 
bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. E, para que chegue ao 
conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mando expedir o presente que será publicado na forma da lei. Cite-

se. Cumpra-se. Gurupi/TO 12 de abril de 2021. Doutor Nassib Cleto Mamud, MM. Juiz de Direito da Vara dos Feitos, Fazenda e 
Registros Públicos desta cidade e Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins. 
 

EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 DIAS 
Na forma da Lei. Determino à CITAÇÃO do executado: JOSÉ TENÓRIO DOS SANTOS - CPF/CNPJ: 033.723.409-49, por estar 
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL - 
Autos Eletrônico - e-Proc - nº 5011286-88.2013.827.2722, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, bem como, 

para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa No (S). 000125945, cujo valor 
até a data do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 319,44 ( Trezentos e dezenove reais e quarenta e quatro 
centavos) que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito em 
dinheiro à ordem deste Juízo em estabelecimento oficial de crédito que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança 

bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. E, para 
que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mando expedir o presente que será publicado na 
forma da lei. Cite-se. Cumpra-se. Gurupi/TO 12 de abril de 20121. Doutor Nassib Cleto Mamud, MM. Juiz de Direito da Vara dos 
Feitos, Fazenda e Registros Públicos desta cidade e Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins. 

 

Juizado especial cível 

Às partes e aos advogados 
Autos : 0013568-43.2020.8.27.2722 
Ação: Procedimento do Juizado Especial Cível 
Requerente: ANA CAROLINA CORDEIRO RIBEIRO 
Advogado(a): THAIS JAQUES CORDEIRO   TO008715  

Requerido: F3 FORMATURAS LTDA  
Advogado(a): Humberto Spenciere, OAB/GO36.332 
 e  Dr Heitor Guimarães OAB/GO 39.518. 
INTIMAÇÃO: ISTO POSTO, COM FULCRO NO ART. 51, INCISO III, DA LEI N. 9.099/95, ART. 63, § 1º, E IV DO ART.  485 

AMBOS DO CPC, SÚMULA 335 DO STF, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO EM RAZÃO DA 
VALIDADE DA CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DO FORO. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS FACE AO DISPOSTO NO ART. 55 DA 
LEI N. 9.099/95. Publique-se. Intimem-se.Defiro o pedido da parte ré de intimação exclusiva e conjunta em nome dos 
advogados Humberto Spenciere, inscrito na OAB/GO sob o n. 36.332, e Heitor Guimarães, inscrito na OAB/GO sob o n. 39.518, 

desde que devidamente cadastrados ao sistema e-proc. Determino a vinculação dos referidos advogados ao sistema, e exclusão 
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do advogado anteriormente cadastrado.Após o trânsito em julgado, certifique-se e arquive-se.Gurupi, data certificada no sistema. 
Maria Celma Louzeiro Tiago, Juiza de Direito, Juizado Especial Cível. 
 

Vara especializada no combate à violência contra a mulher 

Editais de citação 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 

Ação Penal nº 0000797.96.2021.827.2722 
Chave do Processo:289835020721 
Denunciado: ANDRE COELHO GASPARINI 
VITIMA:Z. M. C.P 

O Doutor Jossanner Nery nogueira Luna - Juiz de Direito do Juízo da Especializada no Combate a Violência contra a Mulher e 
Crimes Dolosos Contra a Vida de Gurupi, Estado do Tocantins, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a todos que o presente edital 
com prazo de quinze (15) dias virem, ou dele tiver conhecimento, que neste Juízo corre em seus trâmites legais, os autos de 
Ação Penal supra, que a Justiça Pública move contra o denunciado, ANDRECOELHO GASPARINI, brasileiro, solteiro, motorista, 

portador do CPF nº 046.070.521-08, nascido aos 20/05/1992, natural de Goiânia/GO, filho de Zisa Maria Coelho Pugas e Ilson 
Roberto Gasparini  atualmente em lugar incerto e não sabido fica citado pelo presente, para apresentar RESPOSTA À 
ACUSAÇÃO, no prazo de 10 (dez) dias, através de advogado,  oportunidade em que poderá oferecer documentos, justificações, 
especificar as provas que pretende produzir e arrolar, até 8 (oito) testemunhas, tudo  nos termos do artigo 396-A, CPP, sob pena 

de revelia e conseqüente suspensão nos termos do art. 366 do CPP; para conhecimento de todos será publicado o presente 
edital no Diário da Justiça. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins, segunda-feira, 12 de 
abril de 2021. Eu, Diane Perinazzo, Escrivã em Substituição, que digitei e lavrei o presente. Jossanner Nery Nogueira Luna Juiz 
de Direito. 

MIRACEMA 
1ª vara cível 

Editais 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
O DOUTOR ANDRÉ FERNANDO GIGO LEME NETTO, Juiz de Direito, da 1ª Vara Cível da Comarca de Miracema do Tocantins, 
Estado do Tocantins, no uso de suas atribuições legais e na forma da lei, etc...FAZ SABER, a quantos o presente edital de 

intimação com prazo de 30 dias, extraído do processo nº 5000004-69.1998.8.27.2725, Ação de 662, onde figura como parte 
autora UNIÃO - FAZENDA NACIONAL e requerido IDA PRUDÊNCIO DE ALMEIDA REBOUÇAS e IDA PRUDÊNCIO DE 
ALMEIDA REBOUÇAS ME,  virem ou dele conhecimento tiverem que, por este ficam devidamente intimadas a Sra. IDA 
PRUDÊNCIO DE ALMEIDA REBOUÇAS e IDA PRUDÊNCI O DE ALMEIDA REBOUÇAS ME, estando em lugar incerto e não 

sabido, para regularização do pagamento das parcelas em atraso, sob pena de sua rescisão. E, para que ninguém possa alegar 
ignorância, expediu-se este Edital que será publicado na forma da lei, e terá uma via afixada no lugar de costume, na sede deste 
Juízo. DADO E PASSADO nesta cidade de Miracema do Tocantins, 07/04/2021. Eu, Rosi Vilanova, Servidora Judicial, o digitei.  
Assinado Digitalmente por Dr. André Fernando Gigo Leme Netto. Juiz de Direito. 
 

MIRANORTE 
1ª escrivania cível 

Editais 
Monitória Nº 5001868-51.2012.8.27.2726/TO 
AUTOR: ANTONIO PAULINO ALVES 
RÉU: MINERADORA E INDÚSTRIA DE GESSO ASA BRANCA LTDA 
RÉU: MARLON DA SILVA SIQUEIRA 

EDITAL Nº 2458073 
 PRAZO 15 (QUINZE) DIAS 
O Doutor RICARDO GAGLIARDI, MM. Juiz de Direito da Vara Cível desta cidade e Comarca de Miranorte, Estado do Tocantins, 
na forma da lei, etc., FINALIDADE: CITAR a Requerida MINERADORA E INDÚSTRIA DE GESSO ASA BRANCA LTDA, CNPJ 

nº 11.219.721/0001-03, estando em local incerto e não sabido, para que, querendo, efetue o pagamento, no prazo de 15 (quinze) 
dias, anotando-se no respectivo mandado que, caso o réu o cumpra, ficará isento de custas e honorários advocatícios (art. 701, § 
1º, do NCPC). Conste ainda no mandado que, nesse prazo, poderá ser oferecidos embargos (art. 702, NCPC), conforme 
despacho lançado no evento 79, acostado nos autos. E para que ninguém alegue ignorância, mandou expedir o presente edital, 

o qual deverá ser publicado uma vez no Diário da Justiça do Estado do Tocantins e afixado no átrio do Fórum local - Comarca de 
Miranorte, Estado do Tocantins, aos 29 de Março de 2021. Eu, Elismônica Soares da Costa, Diretor de Secretaria TJ/TO 353107, 
digitei e conferi o presente. 
 

Intimações aos apelantes e seus advogados(as) 
INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA 
Processo nº 5001228-48.2012.8.27.2726- Chave de Segurança 327091349112 
Classe da Ação: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA 
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Requerente: DEFENSORIA PÚBLICA 
Advogado: Dr DANILO FRASSETO MICHELINI DP8741891 
Requerida: PANAPROGRAM. COM. – COMÉRCIO DE ELETRO-ELETRÔNICOS LTDA 
Fica(m) Intimados a(s) parte(s) requerida(o)s) PANAPROGRAM. COM. COMÉRCIO DE ELETRO-ELETRÔNICOS LTDA por 

seu(ua)(s)Advogado(a)s/Procurador(a)s se tiverem habilitadas nos autos por Procuração e regularizados perante o Sistema e-
Proc do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, para para, em 15 (quinze) dias, pagar o débito, acrescido de custas, se houver. 
Consigne-se que, não ocorrendo pagamento voluntário no prazo, o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, 
de honorários de advogado de dez por cento. Efetuado o pagamento parcial, a multa e os honorários previstos no § 1º, do artigo 

524, do CPC incidirão sobre o restante, conforme despacho lançado no evento 64. 
 

NOVO ACORDO 
1ª escrivania cível 

Editais de publicações de sentenças de interdição 
EDITAL DE 1ª PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO 

A Doutora Aline Marinho Bailão Iglesias, Titular na Comarca de Novo Acordo, Estado do Tocantins,na forma da Lei, etc... FAZ 
SABER, a todos que o presente Edital de Publicação de Sentença de Interdição virem ou dele tiverem conhecimento, que por 
este Juízo e Escrivania de Família e Sucessões, tramita os autos 0000486-29.2017.8.27.2728, Ação de Interdição, tendo como 
requerente o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS, com referência à interdição de JOSÉ RIBEIRO DA SILVA 

NETO, brasileiro, solteiro, RG 1.034.424 SSP/TO, CPF 025.483.811-10, filho de Pedro Celestino Pereira Gomes e Luiza da Silva 
Gomes, nascido em 22/02/1930, em São Félix do Tocantins/TO, residente e domiciliado na Avenida Maranhão Quadra 08, Lote 
10, Centro, São Félix do Tocantins/TO, CEP nº 77.605.000, e nos termos da Sentença proferida pela Juíza de Direito desta 
Comarca, datada de 02/10/2020, no evento  47, foi decretada a interdição de JOSÉ RIBEIRO DA SILVA NETO, e nomeado(a) 

como curador(a), JOÃO BATISTA GONÇALVES RIBEIRO, para representá-lo na prática dos atos da vida civil. Para efeitos de 
direito, o presente edital será publicado e afixado na forma disposta no artigo 1.184 do Código de Processo Civil. DADO E 
PASSADO nesta cidade e Comarca de Novo Acordo-TO., aos 04 de fevereiro de 2021. Eu, Fernanda Glória Amaral, Auxiliar de 
Cartório, o digitei. 

ALINE MARINHO BAILÃO IGLESIAS  
JUIZA DE DIREITO 

 
EDITAL DE 1ª PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO 

A Doutora Aline Marinho Bailão Iglesias, Titular na Comarca de Novo Acordo, Estado do Tocantins,na forma da Lei, etc... FAZ 
SABER, a todos que o presente Edital de Publicação de Sentença de Interdição virem ou dele tiverem conhecimento, que por 
este Juízo e Escrivania de Família e Sucessões, tramita os autos 0000366-54.2015.8.27.2728, Ação de Interdição, tendo como 
requerente: JOSEILDE RIBEIRO DE MORAIS SILVA, brasileira, casada, manicure, portadora da CI/RG Nº. 4573940 SSP/GO, 

inscrita no CPF sob o 000.947.801-96 respectivamente, residente em Av. Rio Sono, n. 22, Centro, Lagoa do Tocantins, com 
referência à interdição de SAMARA MORAIS DA SILVA brasileira, solteira, aposentada, portadora da CI/RG Nº. 5.804.645 
SSP/GO, inscrita no CPF sob o 756.972.541-72, residente e domiciliada em Av. Rio Sono, n. 22, Centro, Lagoa do Tocantins, e 
nos termos da Sentença proferida pela Juíza de Direito desta Comarca, datada de 02/09/2020, no evento: 125, foi decretada a 

interdição de SAMARA MORAIS DA SILVA, e nomeado(a) como curador(a), JOSEILDE RIBEIRO DE MORAIS SILVA, para 
representá-la na prática dos atos da vida civil. Para efeitos de direito, o presente edital será publicado e afixado na forma 
disposta no artigo 1.184 do Código de Processo Civil. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Novo Acordo-TO., aos 04 
de fevereiro de 2021. Eu, Fernanda Glória Amaral, Auxiliar de Cartório, o digitei. 

ALINE MARINHO BAILÃO IGLESIAS  
JUIZA DE DIREITO 

 
EDITAL DE 1ª PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO 

A Doutora Aline Marinho Bailão Iglesias, Titular na Comarca de Novo Acordo, Estado do Tocantins,na forma da Lei, etc... FAZ 
SABER, a todos que o presente Edital de Publicação de Sentença de Interdição virem ou dele tiverem conhecimento, que por 
este Juízo e Escrivania de Família e Sucessões, tramita os autos 0000865-33.2018.8.27.2728  , Ação de Interdição, tendo como 
requerente: DOMINGOS ALVES GLORIA, inscrito no CPF n. 772.553.211-00, com referência à interdição de MARIA MADALENA 

ALVES COSTA, brasileira, viúva, aposentada, portadora da Carteira de Identidade RG n. 1.465.692, SSP/TO, inscrita no CPF 
sob o n. 360.848.831-68, residente e domiciliada em Rua Getulio Vargas, s/n, Centro, Novo Acordo-TO, e nos termos da 
Sentença proferida pela Juíza de Direito desta Comarca, datada de 20/08/2020, no evento: 78, foi decretada a interdição de 
MARIA MADALENA ALVES COSTA, e nomeado(a) como curador(a), DOMINGOS ALVES GLORIA, para representá-la na 

prática dos atos da vida civil. Para efeitos de direito, o presente edital será publicado e afixado na forma disposta no artigo 1.184 
do Código de Processo Civil. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Novo Acordo-TO., aos 04 de fevereiro de 2021. 
Eu, Fernanda Glória Amaral, Auxiliar de Cartório, o digitei. 
 

ALINE MARINHO BAILÃO IGLESIAS 
JUIZA DE DIREITO 
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EDITAL DE 3ª PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO 
A Doutora Aline Marinho Bailão Iglesias, Titular na Comarca de Novo Acordo, Estado do Tocantins,na forma da Lei, etc... FAZ 
SABER, a todos que o presente Edital de Publicação de Sentença de Interdição virem ou dele tiverem conhecimento, que por 
este Juízo e Escrivania de Família e Sucessões, tramita os autos 0001498-44.2018.8.27.2728 , Ação de Interdição, tendo como 

requerente: DEUZANILDA DUARTE DE SOUSA ARAUJO, brasileira, casada, lavradora, portadora do RG nº 661.705 SSP/TO, 
inscrito no CPF/MF sob nº 001.983.181-11, residente e domiciliado na Rua 05 de Abril, nº 07, centro, Aparecida do Rio 
Negro/TO, com referência à interdição de CLARISSE DUARTE DE SOUSA, brasileira, solteira, RG 661.706 SSP/TO, CPF 
021.537.841-58, residente e domiciliada na Rua 05 de Abril, nº 07, centro, Aparecida do Rio Negro/TO, e nos termos da 

Sentença proferida pela Juíza de Direito desta Comarca, datada de 17/04/2020, no evento: 71, foi decretada a interdição de 
CLARISSE DUARTE DE SOUSA, e nomeado(a) como curador(a), DEUZANILDA DUARTE DE SOUSA ARAUJO, para 
representá-la na prática dos atos da vida civil. Para efeitos de direito, o presente edital será publicado e afixado na forma 
disposta no artigo 1.184 do Código de Processo Civil. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Novo Acordo-TO., aos 04 

de fevereiro de 2021. Eu, Fernanda Glória Amaral, Auxiliar de Cartório, o digitei. 
ALINE MARINHO BAILÃO IGLESIAS 

JUIZA DE DIREITO 
 

PALMAS 
1ª vara da família e sucessões 

Editais de citações com prazo de 20 dias 
AUTOS Nº: 5004657-14.2012.8.27.2729 
Ação: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA 
Requerente: ELZENIR MARTINS DOS REIS 

Requerido: FÁBIO ALBUQUERQUE FREIRE 
FINALIDADE: De ordem da  Excelentíssima Doutora CELIA REGINA REGIS, MM. Juiza de Direito da Primeira Vara de Família e 
Sucessões da Comarca de Palmas, Estado do Tocantins, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a todos que por este Juízo e 
respectivo Cartório, se processam os autos da Ação de Cumprimento de sentença, registrada sob n.º 5004657-

14.2012.8.27.2729/TO, interposta por LARAH LORRANY MARTINS DOS REIS e ELZENIR MARTINS DOS REIS em desfavor de 
FÁBIO ALBUQUERQUE FREIRE, que fica CITADO por este edital para tomar conhecimento da existência da ação judicial acima 
descrita, bem como, bem como, para, no prazo de 03 (três) dias, pagar o valor do débito reclamado na inicial, provar que a 
quitação já ocorreu ou justificar a impossibilidade de efetuá-la, sob pena de protesto judicial da decisão, além de ser decretada a 

sua prisão (§§ 1º e 3º do art. 528 do NCPC) pelo prazo de até 60 (sessenta) dias, conforme disposto no art. 19 da Lei nº. 
5.478/68, uma vez que se trata de norma especial, a qual prevalece sobre a norma geral. 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, 

01/09/2020, CAIO ALMEIDA DE CARVALHO, digitou. 
 
AUTOS: Nº 0026273-23.2018.8.27.2729/TO 
AÇÃO: GUARDA 

AUTOR: CLAUDENICE APARECIDA LEITE COSTA 
RÉU: ELIAS DOS SANTOS LIMA 
FINALIDADE: A Excelentíssima Doutora CELIA REGINA REGIS, MM. Juiz 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  Nº 0026273-23.2018.8.27.2729/TO, interposta por CLAUDENICE 
APARECIDA LEITE COSTA em desfavor de ELIAS DOS SANTOS LIMA, que fica CITADO por este edital para tomar 
conhecimento da existência da ação judicial acima descrita, bem como para, em 15 (quinze) dias, oferecer contestação, sob 
pena de revelia, em razão de a Parte Promovente ter afirmado não saber o lugar onde a Parte Promovida se encontra. E para 

que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, a MM. Juiza 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, 02/09/2020, CAIO ALMEIDA DE CARVALHO, digitou. 
  

 

Editais de publicações de interdição 
AUTOS Nº: 0025698-15.2018.8.27.2729/TO 
Ação: INTERDIÇÃO 
Requerente: GILBETANIA PIRES DE SOUSA 
Requerido: MATHEUS HENRIQUE PIRES DE SOUSA 

FINALIDADE: O(A) Excelentíssimo(a) Doutor(a) LUCIANO ROSTIROLLA, MM(a) Juiz(a) de Direito da Primeira Vara de Família e 
Sucessões da Comarca de Palmas, Estado do Tocantins, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a todos quanto o presente Edital 
virem ou conhecimento dele tiverem, que por este Juízo e respectivo Cartório, se processaram os autos da ação 
supramencionada, cuja sentença de mérito, transitada em julgado em 11/08/2020  , declarou em definitivo a interdição civil de 
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MATHEUS HENRIQUE PIRES DE SOUSA ,  em razão de possuir deficiência mental, CID: F70 e F7, tendo sido nomeado(a) 
como curador(a) para todos os atos da vida civil, GILBETANIA PIRES DE SOUSA, brasileira, divorciada, auxiliar de cozinha, RG 
1.508.271 SSP/GO, sob CPF nº. 623.578.833- 91, residente e domiciliada Quadra 10A s/n, Lt. 18, Rua 14, Santa Barbara, no 
município de PALMAS/TO. E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou o(a) MM(a). Juiz(a), expedir o presente Edital, 

que deverá ser publicado por três vezes, com intervalos de 10(dez) dias, no Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal de Justiça 
deste Estado, e afixado uma via no placar do Fórum local. Palmas/TO, 08/04/2021. Eu, CAIO ALMEIDA DE CARVALHO, digitei. 
 

Juizado especial cível e criminal - norte 

Editais de citações com prazo de 20 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO DO DESPACHO COM PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS 
MÁRCIO BARCELOS COSTA, Juiz de Direito do 3° Juizado Especial Cível e Criminal, no uso de suas atribuições legais e na 

forma da lei... 
FAZ SABER a todos que o presente edital virem ou que dele conhecimento tiverem que, por este meio CITA a parte abaixo 
identificada para o disposto no campo finalidade: 
AUTOS Nº: 0015512-30.2018.8.27.2729/TO 

CHAVE Nº: 396821309818 
AÇÃO: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL 
EXEQUENTE: JOSÉ ABÍLIO ROBALDO DOS SANTOS 
ADVOGADOS: MAYSA HEYDT SANTOS e RODOLFO ALEXANDRE SANTOS 

EXECUTADO: RENATO MATIAS BARRETO 
ADVOGADO: NÃO CONSTITUÍDO 
FINALIDADE: CITAÇÃO do executado RENATO MATIAS BARRETO, brasileiro, casado, inscrito/ta no CPF sob o 
n° 151.860.592-34, atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome ciência da parte expositiva do DESPACHO 

disponibilizado no evento 7, no prazo de 3 (três) dias. DESPACHO: "(...) A citação da parte devedora, certificando a hora, bem 
assim para que pague, no prazo de 03 (três dias) dias, o principal e demais cominações legais, ou ofereça bens à penhora, 
suficientes para assegurar a totalidade do débito, obedecendo o art. 835 do NCPC. Não o fazendo, proceda a penhora de tantos 
e quaisquer bens na posse do mesmo, quantos necessários até atingir o valor do débito. Recaindo a penhora sobre bens móveis 

ou semoventes nomeie-se depositário o devedor ou a quem ele indicar; se em bens imóveis, intime-se o cônjuge do(a) 
devedor(a). Proceda-se, também, a avaliação. Restando infrutífera a tentativa de penhora junto ao executado, proceda-se a 
penhora via Sistema Bacenjud. 4) Cientifique-se a parte devedora que poderá opor embargos à execução quando da sessão 
conciliatória, que será designada, ou, caso reconheça o débito, poderá efetuar o pagamento de 30% do valor total e requerer o 

parcelamento em até 06 vezes." Palmas - TO, 28 de maio de 2018. ASS: JORDAN JARDIM - Juiz de Direito" Valor atualizado do 
débito: R$ 5.103.16 (Cinco mil, cento e três reais e dezesseis centavos). 
 

Vara de execuções fiscais e ações de saúde 

Editais de intimações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE LEILÃO E INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS. 
Pelo presente, se faz saber a todos quanto virem ou tomarem conhecimento do presente Edital, que o Juizo da Vara de 

Execuções Fiscais e Saúde de Palmas-TO, que será (ão) levado(s) a LEILÃO o(s) bem(ns) penhorado(s), na seguinte forma: 
PRIMEIRO LEILÃO: dia 29 de abril de 2021, a partir das 09h:00min, por preço igual ou superior ao da avaliação. SEGUNDO 
LEILÃO: dia 29 de abril de 2021, a partir das 10h:00min, pelo maior lance oferecido, exceto preço vil. (50% do valor da 
avaliação). LOCAL: através do site www.agilleiloes.com.br, para captação de lances. PROCESSO: 0001206-56.2018.8.27.2729 

EXEQUENTE: MUNICIPIO DE PALMAS EXECUTADO:  JOSÉ ARIMATEIA DE SOUZA  BEM: 01 (um) lote de terras para 
construção urbana de número 21, da quadra ACSVSO 64, situado à Avenida LO-13, do Loteamento Palmas, 2ª Etapa Fase III, 
com área total de 144,00 m², sendo: 12,00 metros de frente com Avenida LO-13; 12,00 metros de fundo com Alameda 01; 12,00 
metros do lado direito com lote 20; 12,00 metros do lado esquerdo com o lote 22. Sob a matrícula nº 70.076. Vistoria: trata-se de 

um imóvel comercial, não edificado lote vago, a quadra ainda está sem infraestrutura.VALOR DA AVALIAÇÃO: R$  65.000,00 
(sessenta e cinco mil reais)LOCALIZAÇÃO DO BEM: Conforme descrito acima.FIEL DEPOSITÁRIO:  Não informado VALOR 
DO DÉBITO EM EXECUÇÃO: R$ 14.616,92 (quatorze mil seiscentos e dezesseis reais e noventa e dois centavos)* Valor 

sujeito a alterações LEILOEIRO OFICIAL DR. MARCO ANTÔNIO FERREIRA DE MENEZES, devidamente matriculado na 
JUCETINS através da MATRÍCULA 2012.09.0015. **COMISSÃO DO LEILOEIRO: Será paga nos seguintes moldes: A. Na 
arrematação: A comissão corresponderá a 5% (cinco por cento) do valor da arrematação, a ser paga pelo ARREMATANTE, 
cuja importância deverá ser paga no ato da arrematação. B. Na adjudicação:  3% (três por cento) sobre o valor da avaliação, no 

caso de adjudicação a ser paga pelo ADJUDICANTE. FORMAS DE PAGAMENTO PARCELADO e/ou À VISTA: A arrematação 
far-se-á com pagamento de imediato pelo arrematante, por meio de depósito à vista (CPC, art. 892). O depósito será realizado 
em conta judicial, vinculada a este processo, a ser aberta pelo arrematante junto à Caixa Econômica Federal, agência 2525. 
Lances à vista terão preferência sobre os lances parcelados, bastando igualar-se ao último lance ofertado,o que não interfere na 

continuidade da disputa, nesse caso, o interessado deverá avisar ao Leiloeiro no início do leilão sobre seu interesse em dar o 
lance à vista. Caso não haja ofertas à vista, o leilão terá continuidade apenas para lances parcelados. O parcelamento será 
permitido para imóveis e veículos conforme art. 895 do CPC (Lei nº. 13.105, de 16 de março de 2015), sendo observadas as 
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seguintes regras: 1) Até o início do primeiro leilão, mediante apresentação por escrito de proposta de aquisição do bem por valor 
não inferior ao da avaliação; até o início do segundo leilão, mediante apresentação por escrito de proposta de aquisição do bem 
por valor que não seja considerado vil, com indicação do prazo, da modalidade, do indexador de correção monetária e das 
condições de pagamento do saldo. 2) Pagamento de valor mínimo de 25% (vinte e cinco por cento) do valor do lance à vista e o 

restante parcelado em até 30 (trinta) meses, sendo as prestações mensais e sucessivas, no valor mínimo de R$ 500,00 cada. O 
valor de cada parcela, por ocasião do pagamento, será acrescido de índice de correção monetária (Taxa SELIC (dívida de 
natureza tributária) e IPCA-E (dívida de natureza não tributária), garantida a integralização do lance por hipoteca judicial sobre o 
próprio bem. Efetuado o depósito do valor referente a 25% (vinte e cinco por cento), a proposta escrita do arrematante será 

encaminhada ao Juizo da vara de execuções fiscais e saúde de Palmas, que decidirá, dando o bem por arrematado pelo 
apresentante do melhor lançe ou proposta mais conveniente. Será vedada a concessão de parcelamento da arrematação no 
caso de concurso de penhora com credor privilegiado. No caso de parcelamento, o licitante deverá apresentar carteira de 
identidade, CPF, comprovante de residência, referências bancárias, idoneidade financeira e demonstrar inexistência de restrição 

em registro de cadastro de proteção ao crédito. Caso não seja apresentada documentação solicitada, o parcelamento poderá 
não ser autorizado. Não sendo aceita a caução idônea pelo Juizo da vara de execuções fiscais e saúde de Palmas , o 
arrematante poderá efetuar o pagamento da arrematação à vista, ou manter o pedido de parcelamento, porém terá a posse do 
bem postergada para após a quitação do lance ofertado. No caso de atraso de qualquer das prestações, incidirá multa de 10% 

(dez por cento) sobre a soma da parcela inadimplida com as parcelas vincendas, autorizando o exequente a pedir a resolução da 
arrematação ou promover, em face do arrematante, a execução do valor devido, devendo ambos os pedidos ser formulados nos 
autos do processo em que se deu a arrematação (CPC, art. 895, §§ 4º e 5º).LEILÃO NA MODALIDADE ELETRÔNICA Quem 
pretender arrematar dito(s) bem(ns), deverá ofertar lances pela Internet, através do site www.agilleiloes.com.br a partir do 

primeiro dia útil subsequente à publicação deste edital, encerrando-se na mesma data e horário do leilão, devendo, para tanto, os 
interessados, efetuarem cadastramento prévio, no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas de antecedência do leilão, bem como 
recolher o valor devido na data designada para a realização do leilão, a fim de viabilizar a lavratura do respectivo termo. Os 
lances oferecidos via INTERNET não garantem direitos ao participante em caso de insucesso do mesmo por qualquer 

ocorrência, como, por exemplo, problemas na conexão de internet, no funcionamento do computador, na incompatibilidade de 
software etc. Destarte, o interessado assume os riscos emanados de falhas ou impossibilidades técnicas, não sendo cabível 
qualquer reclamação posterior. OBSERVAÇÕES GERAIS I - Os bens poderão ser reavaliados e a dívida atualizada até a data 
do 1º leilão, sofrendo alteração em seus valores, os quais serão informados pelo Leiloeiro, ora nomeado, no ato do leilão. II - Os 

bens serão vendidos no estado de conservação em que se encontrarem, não cabendo à Justiça Estadual e/ou Leiloeiro 
quaisquer responsabilidades quanto a consertos e reparos. III - Eventuais dívidas a título de impostos, taxas, multas, etc, 
vencidas até a data da arrematação não são de responsabilidade do arrematante e sim do anterior proprietário, sendo que tais 
dívidas sub-rogam-se no preço da arrematação (parágrafo único do art. 130 do CTN). IV - Caso o valor da arrematação seja 

inferior ao valor dos débitos incidentes sobre o bem, caberá ao exequente promover a execução de seu crédito em face do 
devedor, valendo-se dos privilégios e das prerrogativas de que possui. V - O arrematante poderá desistir da arrematação, sendo-
lhe imediatamente devolvido o depósito que tiver feito: a) se provar, nos 10 (dez) dias seguintes, a existência de ônus real ou 
gravame não mencionado no edital; b) se, antes de expedida a carta de arrematação ou a ordem de entrega, o executado alegar 

alguma das situações previstas no §1º do artigo 903 do Código de Processo Civil; c) uma vez citado para responder  a ação 
autônoma de que trata o §4º do artigo 903 do Código de Processo Civil, desde que apresente a desistência no prazo de que 
dispõe para responder a essa ação, nos termos do §5º do mencionado artigo. VI - Se houver desistência após a arrematação, 
será aplicada ao arrematante multa de 20% (vinte por cento) calculada sobre o valor do lance, em favor do autor da ação, 

salvo nos casos previstos no art. 903, § 5º do CPC. VII - Caso o arrematante ou seu fiador não pague o preço no prazo 
estabelecido, ser-lhe-á imposta, em favor do exequente, a perda da caução eventualmente prestada, voltando os bens a novo 
leilão, do qual não serão admitidos a participar o arrematante e o fiador remissos (art. 897 do CPC). VIII - Havendo leilão positivo 
a carta de arrematação do bem imóvel, com o respectivo mandado de imissão na posse, será expedida depois de efetuado o 

depósito ou prestadas as garantias pelo arrematante, bem como realizado o pagamento da comissão do leiloeiro e das demais 
despesas da execução (CPC, §1º, art. 901) e, ainda, após o decurso de todos os prazos legais e a comprovação do pagamento 
do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis - ITBI. IX - A carta de arrematação conterá a descrição do imóvel, com remissão à 
sua matrícula ou individuação e aos seus registros, a cópia do auto de arrematação e a prova de pagamento do imposto de 

transmissão, além da indicação da existência de eventual ônus real ou gravame (CPC, §2º do art. 901). X - Expedida a carta de 
arrematação para pagamento parcelado, será a mesma levada pelo arrematante, se imóvel, ao respectivo Cartório de Registro 
de Imóveis para averbação da hipoteca em favor do credor. XI - Considerar-se-á preço vil para os fins dispostos no art. 891 do 
CPC o lance que ofertar valor inferior a 50% (cinquenta por cento) da avaliação do bem. XII - Os executados e respectivos 

cônjuges, se casados forem, e/ou na pessoa de seu representante legal, bem como eventuais: coproprietário; proprietário de 
terreno e/ou titular de: usufruto, uso, habitação, enfiteuse, direito de superfície, concessão de uso especial para fins de moradia 
ou concessão de direito real de uso; credor pignoratício, hipotecário, anticrético, fiduciário ou com penhora anteriormente 
averbada; promitente comprador/vendedor ficarão intimados sobre as datas designadas para o leilão por meio do respectivo 

edital, se porventura não forem encontrados para a intimação pessoal, bem como para os efeitos do art. 889, inciso I, do CPC,  e 
de que, antes da arrematação e da adjudicação do(s) bem(ns), poderá(ão) remir a execução, consoante o disposto no art. 826 do 
CPC. XIII - Ficam todos cientes de que aquele que tentar impedir, perturbar ou fraudar arrematação judicial; afastar ou procurar 
afastar concorrente ou licitante, por meio de violência, grave ameaça, fraude ou oferecimento de vantagem, estará sujeito a 

penalidade prevista no art. 358 do Código Penal, sem prejuízo da reparação do dano na esfera cível, nos termos do art. 186 do 
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Código Civil. XIV - Na eventualidade de ser frustrada, no próprio leilão, a arrematação de determinado lote, por não atendimento 
pelo arrematante de requisito necessário, será facultado ao licitante que ofertou o segundo melhor lance, se houver e caso este 
tenha interesse, a confirmação da arrematação pelo último lance que ofertou. DA ENTREGA DOS BENS A carta de arrematação 
do bem imóvel, com o respectivo mandado de imissão na posse,  será expedida em favor do arrematante após pagamento do 

valor da arrematação e da comissão do Leiloeiro, mediante a apresentação dos documentos que comprovem a condição de 
Arrematante e transcorrido o prazo recursal. Caso haja interposição de recurso, fica facultado ao arrematante, no prazo de 05  
(cinco) dias, desistir da arrematação do bem leiloado, oportunidade em que será devolvido o valor depositado inicialmente a título 
de pagamento do bem e comissão do leiloeiro. Não sendo o caso de desistência, a carta de arrematação será expedida após o 

julgamento do recurso interposto. Os bens serão vendidos no estado de conservação em que se encontrarem, não cabendo à 
Justiça e/ou ao Leiloeiro quaisquer responsabilidades quanto a consertos e reparos ou mesmo providências referentes à retirada, 
embalagem, impostos, encargos sociais e transportes daqueles arrematados. Será ainda atribuição dos licitantes/arrematantes a 
verificação do estado de conservação, situação de posse e especificações dos bens oferecidos no leilão. Qualquer dúvida ou 

divergência na identificação/descrição dos bens deverá ser dirimida no ato do leilão. Os bens móveis penhorados poderão ter 
sido removidos para depósito particular, e as custas referentes à remoção, avaliação, guarda e conservação do(s) mesmo(s), 
bem como outras despesas relacionadas ao processo, serão descontadas na prestação de contas do leilão realizado, deduzindo-
se do produto da alienação judicial. ÔNUS/GRAVAMES Os bens serão adquiridos livres e desembaraçados de quaisquer 

ônus, até a data da expedição da respectiva Carta de Arrematação ou Mandado de Entrega, excetuando-se as obrigações 
Propter Rem (v.g. cotas condominiais). O arrematante de bem imóvel receberá a coisa livre de tributos de âmbito municipal (IPTU 
e contribuições de melhoria), cujo fato imponível tenha ocorrido em data anterior à arrematação. Referidos tributos serão 
subrogados no preço ofertado pelo licitante, nos termos do artigo 130 do CTN; para os bens imóveis a expedição da carta de 

arrematação ficará condicionada à comprovação do pagamento do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis – ITBI pelo 
arrematante – e custas processuais (Item 6.7.11 do Provimento 36/2002 TJ-TO). O arrematante de veículo não estará sujeito ao 
pagamento de débitos anteriores à data da alienação judicial. As despesas de arrematação, comissão de leiloeiro e demais 
despesas ficarão por conta do arrematante, inclusive as custas da expedição da carta de arrematação (tabela de custas da 

Corregedoria do TJ/TO). OBS: Ficarão ainda por conta do ARREMATANTE as seguintes DESPESAS, não inclusas no preço do 
lance: a) CUSTAS DE ARREMATAÇÃO, (0,5% do valor da arrematação, adjudicação ou remição em hasta pública - mínimo de 
R$ 24,00 reais e máximo de R$ 240,00 reais), nos termos do Anexo Único da Lei 1.286/2001 Tabela X, item 63 e da Portaria 
TJTO nº 94, de 21 de janeiro de 2015, a ser recolhida aos cofres do FUNJURIS através de DAJ; b) Eventuais taxas de 

transferência do bem. O arrematante deverá retirar a guia de Custas de Arrematação na vara que ora realiza o leilão e, em caso 
de parcelamento a emissão das parcelas (guia de parcelamento), serão de responsabilidade do Arrematante e devem ser 
retiradas diretamente na vara onde ocorrer o leilão.  As parcelas subsequentes deverão ser pagas e comprovadas na 
periodicidade em que se deu o parcelamento. Cabe ao arrematante providenciar o pagamento de despesas relativas ao registro 

da transferência da propriedade. Ônus constantes da certidão de matrícula do imóvel. R02-70.076, feito em 25 de abril de 2018 - 
ÔNUS: PENHORA. EXECUTADO: JOSÉ ARIMATÉIA DE SOUZA, portador CPF. 096.737.257-72. EXEQÜENTE: MUNICÍPIO 
DE PALMAS, CNPJ/MF. 24.851.511/0001-85, com sede na cidade de Palmas-TO. FORMA DO TITULO: Mandado datado de 
20/02/2018, extraído dos autos n° 0001206-56.2018.827.2729, da Dra. Silvana Maria Parfieniuk, MMa. Juíza de Direito da 

Central de Execuções Fiscais da Comarca de Palmas-TO, da Ação de Execução Fiscal. VALOR: R$ 8.871,15. OBJETO: O 
imóvel da presente matrícula R03-70.076, feito em 03 de fevereiro de 2021 - ÔNUS: PENHORA. EXECUTADA: JOSÉ 
ARIMATÉIA DE SOUZA, portador CPF. 096.737.257-72. EXEQÜENTE: MUNICÍPIO DE PALMAS, CNPJ/MF. 24.851.511/0001-
85. FORMA DO TÍTULO: Mandado n° 1654341, do Dr. Gil de Araújo Corrêa, MM. Juiz de Direito da Vara de Execuções Fiscais e 

Saúde da Comarca de Palmas-TO. VALOR: R$ 3.783,47. OBJETO: O Imóvel da presente matrícula. INTIMAÇÃO Fica(m) desde 
logo intimado(a)(s) o(a)(s): EXECUTADO: JOSÉ ARIMATEIA DE SOUZA, os respectivos sócios, seus cônjuges e representante 
legal, bem como o condômino/coproprietário, proprietário de terreno e/ou titular de: usufruto, uso, habitação, enfiteuse, direito de 
superfície, concessão de uso especial para fins de moradia ou concessão de direito real de uso; credores,  hipotecários, 

pignoratício, anticrético, fiduciário ou com penhora anteriormente averbada; promitente comprador/vendedor; União, Estado e 
Município no caso de bem tombado, das datas acima, se por ventura não forem encontrados para a intimação pessoal, bem 
como para os efeitos do art. 889, inciso I, do Código de Processo Civil/2015 e de que, antes da arrematação e da adjudicação 
do(s) bem(ns), poderá(ão) remir a execução, consoante o disposto no art. 826 do Código de Processo Civil/2015. Fica(m) 

cientificado(s) de que o prazo para a apresentação de quaisquer medidas processuais contra os atos expropriatórios contidas no 
§ 1º do art. 903 do CPC será de dez dias após o aperfeiçoamento da arrematação (art. 903, § 2º do Código de Processo 
Civil/2015). Bem como a(s) EXEQUENTE: MUNICIPIO DE PALMAS através do Procurador do Município (s)(a) DR.(s)(a): 
MAURO JOSÉ RIBAS   PGM413036661.   E, para que chegue ao conhecimento de todos e no futuro ninguém possa alegar 

ignorância, expediu-se o presente edital que será publicado e afixado na forma da Lei. DADO E PASSADO nesta Cidade e 
Comarca de Palmas, Estado do Tocantins. Palmas/TO, 09 de abril de 2021. GIL DE ARAÚJO CORRÊA. Juiz de Direito. 
 
EDITAL DE LEILÃO E INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS. 

Pelo presente, se faz saber a todos quanto virem ou tomarem conhecimento do presente Edital, que o Juizo da Vara de 
Execuções Fiscais e Saúde de Palmas-TO, que será (ão) levado(s) a LEILÃO o(s) bem(ns) penhorado(s), na seguinte forma: 
DATAS E HORÁRIO: PRIMEIRO LEILÃO: dia 29 de abril de 2021, a partir das 09h:00min, por preço igual ou superior ao da 
avaliação. SEGUNDO LEILÃO: dia 29 de abril de 2021, a partir das 10h:00min, pelo maior lance oferecido, exceto preço vil. 

(50% do valor da avaliação) LOCAL: através do site www.agilleiloes.com.br, para captação de lances. AUTOS Nº:  0032042-
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46.2017.8.27.2729 EXEQUENTE: MUNICIPIO DE PALMAS EXECUTADO: JEAN CARLO DELLA TORRE. BEM:  01 (uma) 
Unidade autônoma do "CONDOMÍNIO TAPUI II", denominada Casa 01, situada à Alameda 26, Lote 12, Conjunto Q1-04, da 
quadra ARSO 111, Loteamento Palmas, 2a Etapa, fase III, nesta Capital, com fração ideal de 51,1061%, correspondendo a 
201,716m² da área do terreno, sendo: Área privativa de 81,32m², edificada; Área de uso comum de 120,396m², perfazendo uma 

área total de 201,716m², com as seguintes características: garagem, sala de estar, suíte, quarto, banho social, cozinha e área de 
serviço, e as seguintes confrontações: frente com alameda 18; fundo com lote 11; lado direito com lote 01; lado esquerdo com 
casa 02. A Instituição de Condomínio foi registrada no ato R-03 da matrícula de origem e a Convenção de Condomínio foi 
registrada sob n° 2.042, do Livro 3 - Registro Auxiliar. Benfeitorias: Trata-se de imóvel residencial, onde encontra-se edificado 01 

(um) Apartamento com área total de 81.32m²; com pavimentação asfáltica, energia elétrica, água tratada, esgoto fluvial, esgoto 
tratado, muro e calçada. Imóvel matriculado sob n° 104.748 do Cartório de Registro de Imóveis de Palmas/TO. VALOR DA 
AVALIAÇÃO: R$  200.000,00 (duzentos mil reais). LOCALIZAÇÃO DO BEM: Conforme descrito acima. FIEL DEPOSITÁRIO: 
Jean Carlo Della Torre VALOR DO DÉBITO EM EXECUÇÃO: R$ 3.818,52 (três mil oitocentos e dezoito reais e cinquenta e dois 

centavos)  * Valor sujeito a alterações  LEILOEIRO OFICIAL DR. MARCO ANTÔNIO FERREIRA DE MENEZES, devidamente 
matriculado na JUCETINS através da MATRÍCULA 2012.09.0015. **COMISSÃO DO LEILOEIRO: Será paga nos seguintes 
moldes: A. Na arrematação: A comissão corresponderá a 5% (cinco por cento) do valor da arrematação, a ser paga pelo 
ARREMATANTE, cuja importância deverá ser paga no ato da arrematação. B. Na adjudicação:  3% (três por cento) sobre o 

valor da avaliação, no caso de adjudicação a ser paga pelo ADJUDICANTE. FORMAS DE PAGAMENTO PARCELADO e/ou À 
VISTA: A arrematação far-se-á com pagamento de imediato pelo arrematante, por meio de depósito à vista (CPC, art. 892). O 
depósito será realizado em conta judicial, vinculada a este processo, a ser aberta pelo arrematante junto à Caixa Econômica 
Federal, agência 2525. Lances à vista terão preferência sobre os lances parcelados, bastando igualar-se ao último lance 

ofertado,o que não interfere na continuidade da disputa, nesse caso, o interessado deverá avisar ao Leiloeiro no início do leilão 
sobre seu interesse em dar o lance à vista. Caso não haja ofertas à vista, o leilão terá continuidade apenas para lances 
parcelados. O parcelamento será permitido para imóveis e veículos conforme art. 895 do CPC (Lei nº. 13.105, de 16 de março de 
2015), sendo observadas as seguintes regras: 1) Até o início do primeiro leilão, mediante apresentação por escrito de proposta 

de aquisição do bem por valor não inferior ao da avaliação; até o início do segundo leilão, mediante apresentação por escrito de 
proposta de aquisição do bem por valor que não seja considerado vil, com indicação do prazo, da modalidade, do indexador de 
correção monetária e das condições de pagamento do saldo. 2) Pagamento de valor mínimo de 25% (vinte e cinco por cento) do 
valor do lance à vista e o restante parcelado em até 30 (trinta) meses, sendo as prestações mensais e sucessivas, no valor 

mínimo de R$ 500,00 cada. O valor de cada parcela, por ocasião do pagamento, será acrescido de índice de correção monetária 
(Taxa SELIC (dívida de natureza tributária) e IPCA-E (dívida de natureza não tributária), garantida a integralização do lance por 
hipoteca judicial sobre o próprio bem. Efetuado o depósito do valor referente a 25% (vinte e cinco por cento), a proposta escrita 
do arrematante será encaminhada ao Juizo da vara de execuções fiscais e saúde de Palmas, que decidirá, dando o bem por 

arrematado pelo apresentante do melhor lançe ou proposta mais conveniente. Será vedada a concessão de parcelamento da 
arrematação no caso de concurso de penhora com credor privilegiado. No caso de parcelamento, o licitante deverá apresentar 
carteira de identidade, CPF, comprovante de residência, referências bancárias, idoneidade financeira e demonstrar inexistência 
de restrição em registro de cadastro de proteção ao crédito. Caso não seja apresentada documentação solicitada, o 

parcelamento poderá não ser autorizado. Não sendo aceita a caução idônea pelo Juizo da vara de execuções fiscais e saúde de 
Palmas , o arrematante poderá efetuar o pagamento da arrematação à vista, ou manter o pedido de parcelamento, porém terá a 
posse do bem postergada para após a quitação do lance ofertado. No caso de atraso de qualquer das prestações, incidirá multa 
de 10% (dez por cento) sobre a soma da parcela inadimplida com as parcelas vincendas, autorizando o exequente a pedir a 

resolução da arrematação ou promover, em face do arrematante, a execução do valor devido, devendo ambos os pedidos ser 
formulados nos autos do processo em que se deu a arrematação (CPC, art. 895, §§ 4º e 5º). LEILÃO NA MODALIDADE 
ELETRÔNICA Quem pretender arrematar dito(s) bem(ns), deverá ofertar lances pela Internet, através do site 
www.agilleiloes.com.br a partir do primeiro dia útil subsequente à publicação deste edital, encerrando-se na mesma data e 

horário do leilão, devendo, para tanto, os interessados, efetuarem cadastramento prévio, no prazo de até 24 (vinte e quatro) 
horas de antecedência do leilão, bem como recolher o valor devido na data designada para a realização do leilão, a fim de 
viabilizar a lavratura do respectivo termo. Os lances oferecidos via INTERNET não garantem direitos ao participante em caso de 
insucesso do mesmo por qualquer ocorrência, como, por exemplo, problemas na conexão de internet, no funcionamento do 

computador, na incompatibilidade de software etc. Destarte, o interessado assume os riscos emanados de falhas ou 
impossibilidades técnicas, não sendo cabível qualquer reclamação posterior. OBSERVAÇÕES GERAIS I - Os bens poderão ser 
reavaliados e a dívida atualizada até a data do 1º leilão, sofrendo alteração em seus valores, os quais serão informados pelo 
Leiloeiro, ora nomeado, no ato do leilão. II - Os bens serão vendidos no estado de conservação em que se encontrarem, não 

cabendo à Justiça Estadual e/ou Leiloeiro quaisquer responsabilidades quanto a consertos e reparos. III - Eventuais dívidas a 
título de impostos, taxas, multas, etc, vencidas até a data da arrematação não são de responsabilidade do arrematante e sim do 
anterior proprietário, sendo que tais dívidas sub-rogam-se no preço da arrematação (parágrafo único do art. 130 do CTN). IV - 
Caso o valor da arrematação seja inferior ao valor dos débitos incidentes sobre o bem, caberá ao exequente promover a 

execução de seu crédito em face do devedor, valendo-se dos privilégios e das prerrogativas de que possui. V - O arrematante 
poderá desistir da arrematação, sendo-lhe imediatamente devolvido o depósito que tiver feito: a) se provar, nos 10 (dez) dias 
seguintes, a existência de ônus real ou gravame não mencionado no edital; b) se, antes de expedida a carta de arrematação ou a 
ordem de entrega, o executado alegar alguma das situações previstas no §1º do artigo 903 do Código de Processo Civil; c) uma 

vez citado para responder a ação autônoma de que trata o §4º do artigo 903 do Código de Processo Civil, desde que apresente a 
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desistência no prazo de que dispõe para responder a essa ação, nos termos do §5º do mencionado artigo. VI - Se houver 
desistência após a arrematação, será aplicada ao arrematante multa de 20% (vinte por cento) calculada sobre o valor do 
lance, em favor do autor da ação, salvo nos casos previstos no art. 903, § 5º do CPC. VII - Caso o arrematante ou seu fiador não 
pague o preço no prazo estabelecido, ser-lhe-á imposta, em favor do exequente, a perda da caução eventualmente prestada, 

voltando os bens a novo leilão, do qual não serão admitidos a participar o arrematante e o fiador remissos (art. 897 do CPC). VIII 
- Havendo leilão positivo a carta de arrematação do bem imóvel, com o respectivo mandado de imissão na posse, será expedida 
depois de efetuado o depósito ou prestadas as garantias pelo arrematante, bem como realizado o pagamento da comissão do 
leiloeiro e das demais despesas da execução (CPC, §1º, art. 901) e, ainda, após o decurso de todos os prazos legais e a 

comprovação do pagamento do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis - ITBI. IX - A carta de arrematação conterá a descrição 
do imóvel, com remissão à sua matrícula ou individuação e aos seus registros, a cópia do auto de arrematação e a prova de 
pagamento do imposto de transmissão, além da indicação da existência de eventual ônus real ou gravame (CPC, §2º do art. 
901). X - Expedida a carta de arrematação para pagamento parcelado, será a mesma levada pelo arrematante, se imóvel, ao 

respectivo Cartório de Registro de Imóveis para averbação da hipoteca em favor do credor. XI - Considerar-se-á preço vil para 
os fins dispostos no art. 891 do CPC o lance que ofertar valor inferior a 50% (cinquenta por cento) da avaliação do bem. XII - 
Os executados e respectivos cônjuges, se casados forem, e/ou na pessoa de seu representante legal, bem como eventuais: 
coproprietário; proprietário de terreno e/ou titular de: usufruto, uso, habitação, enfiteuse, direito de superfície, concessão de uso 

especial para fins de moradia ou concessão de direito real de uso; credor pignoratício, hipotecário, anticrético, fiduciário ou com 
penhora anteriormente averbada; promitente comprador/vendedor ficarão intimados sobre as datas designadas para o leilão por 
meio do respectivo edital, se porventura não forem encontrados para a intimação pessoal, bem como para os efeitos do art. 889, 
inciso I, do CPC, e de que, antes da arrematação e da adjudicação do(s) bem(ns), poderá(ão) remir a execução, consoante o 

disposto no art. 826 do CPC. XIII - Ficam todos cientes de que aquele que tentar impedir, perturbar ou fraudar arrematação 
judicial; afastar ou procurar afastar concorrente ou licitante, por meio de violência, grave ameaça, fraude ou oferecimento de 
vantagem, estará sujeito a penalidade prevista no art. 358 do Código Penal, sem prejuízo da reparação do dano na esfera cível, 
nos termos do art. 186 do Código Civil. XIV - Na eventualidade de ser frustrada, no próprio leilão, a arrematação de determinado 

lote, por não atendimento pelo arrematante de requisito necessário, será facultado ao licitante que ofertou o segundo melhor 
lance, se houver e caso este tenha interesse, a confirmação da arrematação pelo último lance que ofertou. DA ENTREGA DOS 
BENS A carta de arrematação do bem imóvel, com o respectivo mandado de imissão na posse,  será expedida em favor do 
arrematante após pagamento do valor da arrematação e da comissão do Leiloeiro, mediante a apresentação dos documentos 

que comprovem a condição de Arrematante e transcorrido o prazo recursal. Caso haja interposição de recurso, fica facultado ao 
arrematante, no prazo de 05 (cinco) dias, desistir da arrematação do bem leiloado, oportunidade em que será devolvido o valor 
depositado inicialmente a título de pagamento do bem e comissão do leiloeiro. Não sendo o caso de desistência, a carta de 
arrematação será expedida após o julgamento do recurso interposto. Os bens serão vendidos no estado de conservação em que 

se encontrarem, não cabendo à Justiça e/ou ao Leiloeiro quaisquer responsabilidades quanto a consertos e reparos ou mesmo 
providências referentes à retirada, embalagem, impostos, encargos sociais e transportes daqueles arrematados. Será ainda 
atribuição dos licitantes/arrematantes a verificação do estado de conservação, situação de posse e especificações dos bens 
oferecidos no leilão. Qualquer dúvida ou divergência na identificação/descrição dos bens deverá ser dirimida no ato do leilão. Os 

bens móveis penhorados poderão ter sido removidos para depósito particular, e as custas referentes à remoção, avaliação, 
guarda e conservação do(s) mesmo(s), bem como outras despesas relacionadas ao processo, serão descontadas na prestação 
de contas do leilão realizado, deduzindo-se do produto da alienação judicial. ÔNUS/GRAVAMES Os bens serão adquiridos 
livres e desembaraçados de quaisquer ônus, até a data da expedição da respectiva Carta de Arrematação ou Mandado de 

Entrega, excetuando-se as obrigações Propter Rem (v.g. cotas condominiais). O arrematante de bem imóvel receberá a coisa 
livre de tributos de âmbito municipal (IPTU e contribuições de melhoria), cujo fato imponível tenha ocorrido em data anterior  à 
arrematação. Referidos tributos serão subrogados no preço ofertado pelo licitante, nos termos do artigo 130 do CTN; para os 
bens imóveis a expedição da carta de arrematação ficará condicionada à comprovação do pagamento do Imposto de 

Transmissão de Bens Imóveis – ITBI pelo arrematante – e custas processuais (Item 6.7.11 do Provimento 36/2002 TJ-TO). O 
arrematante de veículo não estará sujeito ao pagamento de débitos anteriores à data da alienação judicial. As despesas de 
arrematação, comissão de leiloeiro e demais despesas ficarão por conta do arrematante, inclusive as custas da expedição da 
carta de arrematação (tabela de custas da Corregedoria do TJ/TO). OBS: Ficarão ainda por conta do ARREMATANTE as 

seguintes DESPESAS, não inclusas no preço do lance: a) CUSTAS DE ARREMATAÇÃO, (0,5% do valor da arrematação, 
adjudicação ou remição em hasta pública - mínimo de R$ 24,00 reais e máximo de R$ 240,00 reais), nos termos do Anexo Único 
da Lei 1.286/2001 Tabela X, item 63 e da Portaria TJTO nº 94, de 21 de janeiro de 2015, a ser recolhida aos cofres do 
FUNJURIS através de DAJ; b) Eventuais taxas de transferência do bem. O arrematante deverá retirar a guia de Custas de 

Arrematação na vara que ora realiza o leilão e, em caso de parcelamento a emissão das parcelas (guia de parcelamento), serão 
de responsabilidade do Arrematante e devem ser retiradas diretamente na vara onde ocorrer o leilão.  As parcelas subsequentes 
deverão ser pagas e comprovadas na periodicidade em que se deu o parcelamento. Cabe ao arrematante providenciar o 
pagamento de despesas relativas ao registro da transferência da propriedade. Ônus constantes da certidão de matrícula do 

imóvel. R02-104.748, feito em 09 de março de 2018 - ÔNUS: PENHORA. EXECUTADO: JEAN CARLO DELLA TORRE, portador 
CPF. 600.009.611-91. EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE PALMAS, CNPJ/MF. 24.851.511/0001-85. FORMA DO TÍTULO: Mandado 
datado de 27/11/2017, extraído dos autos n°. 0032042- 46.2017.827.2729, da Dra. Silvana Maria Parfieniuk, MMa. Juíza de 
Direito da Central de Execuções Fiscais da Comarca de Palmas-TO, da Ação de Execução Fiscal. VALOR: R$ 2.452,08. 

OBJETO: O imóvel da presente matrícula. R03-104.748, feito em 24 de julho de 2019 - ÔNUS: PENHORA. EXECUTADO: JEAN 
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CARLO DELLATORRE e OUTROS. EXEQÜENTE: BANCO DO BRASIL S/A. FORMA DO TÍTULO: mandado de Penhora datado 
de 28/03/2019, extraída dos autos n° 0015106-43.2017.827.2729 do Dr. Luís Otavio de Queiroz Fraz M.M. Juiz de Direito da 2a 
vara cível da Comarca de Palmas, da Ação de Execução de Titulo Extrajudicial. VALOR: R$ 168.339,04. OBJETO: O imóvel da 
presente matrícula. R04-104.748, feito em 17 de fevereiro de 2020 - ÔNUS: PENHORA. EXECUTADO: JEAN CARLO DELLA 

TORRE, portador CPF. 600.009.611-91 E OUTROS. EXEQÜENTE: BANCO DO BRASIL S/A, CNPJ/MF. 00.000.000/0001-91. 
FORMA DO TITULO: Requerimento do interessado nos termos do artigo 844 da Lei 13.105/2015 — NCPC ao qual apresentou o 
Termo de Penhora datado de 11/06/2019, do Dr. Lauro Augusto Moreira Maia, MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca 
de Palmas-TO, extraído dos autos 0032342- 08.2017.827.2729, da Ação de Execução de Título Extrajudicial, OBJETO: O imóvel 

da presente matrícula. CERTIFICO MAIS PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS, TER SIDO PROTOCOLIZADO NESTA 
SERVENTIA SOB OS Nºs 210288 E 228892, MANDADO EXTRAIDO DOS AUTOS N° 0009974- 10.2014.827.2729 (Exequente 
Nadia Aparecida Santos), N° 0018371-48.2020.8.2729 DA 3ª VARA CIVEL DA COMARCA DE PALMAS-TO, DA VARA DE 
EXECUÇÕES FISCAIS DE PALMAS INTIMAÇÃO Fica(m) desde logo intimado(a)(s) o(a)(s): EXECUTADO: JEAN CARLO 

DELLA TORRE, os respectivos sócios, seus cônjuges e representante legal, bem como o condômino/coproprietário, proprietário 
de terreno e/ou titular de: usufruto, uso, habitação, enfiteuse, direito de superfície, concessão de uso especial para fins de 
moradia ou concessão de direito real de uso; credores,  hipotecários, pignoratício, anticrético, fiduciário ou com penhora 
anteriormente averbada; promitente comprador/vendedor; União, Estado e Município no caso de bem tombado, das datas acima, 

se por ventura não forem encontrados para a intimação pessoal, bem como para os efeitos do art. 889, inciso I, do Código de 
Processo Civil/2015 e de que, antes da arrematação e da adjudicação do(s) bem(ns), poderá(ão) remir a execução, consoante o 
disposto no art. 826 do Código de Processo Civil/2015. Fica(m) cientificado(s) de que o prazo para a apresentação de quaisquer 
medidas processuais contra os atos expropriatórios contidas no § 1º do art. 903 do CPC será de dez dias após o 

aperfeiçoamento da arrematação (art. 903, § 2º do Código de Processo Civil/2015). Bem como a(s) EXEQUENTE: MUNICIPIO 
DE PALMAS através do Procurador do Município (s)(a) DR.(s)(a): JOSÉ FRANCISCO DE SOUZA PARENTE TO000964.   E, 
para que chegue ao conhecimento de todos e no futuro ninguém possa alegar ignorância, expediu-se o presente edital que será 
publicado e afixado na forma da Lei. DADO E PASSADO nesta Cidade e Comarca de Palmas, Estado do Tocantins. Palmas/TO, 

9 de abril de 2021. GIL DE ARAÚJO CORRÊA. Juiz de Direito. 
 
EDITAL DE LEILÃO E INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS. 
Pelo presente, se faz saber a todos quanto virem ou tomarem conhecimento do presente Edital, que o Juizo da Vara de 

Execuções Fiscais e Saúde de Palmas-TO, que será (ão) levado(s) a LEILÃO o(s) bem(ns) penhorado(s), na seguinte forma: 
DATAS E HORÁRIO: PRIMEIRO LEILÃO: dia 29 de abril de 2021, a partir das 09h:00min, por preço igual ou superior ao da 
avaliação. SEGUNDO LEILÃO: dia 29 de abril de 2021, a partir das 10h:00min, pelo maior lance oferecido, exceto preço vil. 
(50% do valor da avaliação). LOCAL: através do site www.agilleiloes.com.br, para captação de lances. AUTOS Nº: 0034354-

97.2014.8.27.2729 EXEQUENTE: MUNICIPIO DE PALMAS EXECUTADO: PAULO RODRIGUES DE SOUZA BEM: 01 (um) 
lote de terras para construção urbana de número 02, da Quadra ARSE-142, conjunto QD-04, situado à Alameda 12, da expansão 
sul do Plano Diretor desta capital, com área total de 360,00m², sendo: 12,00 metros de frente com a Alameda 12; 12,00 metros 
de fundo com o lote -09; 30,00 metros do lado direito com o lote 03; 30,00 metros do lado esquerdo com o lote 01. Registrado 

sob a matrícula nº 60.883. Benfeitorias: Imóvel residencial edificado. Imóvel residencial edificado contendo 03 quartos sendo um 
suíte, 01 banheiro social, sala, cozinha, área de serviço, duas garagens, piso revestido de cerâmica, cobertura de laje, portas e 
janelas de vidro. Benefícios: sem rede de agua encanada, telefone, energia elétrica e asfalto. VALOR DA AVALIAÇÃO: R$  
240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais). LOCALIZAÇÃO DO BEM: Conforme descrito acima. FIEL DEPOSITÁRIO:  Não 

informado VALOR DO DÉBITO EM EXECUÇÃO: R$ 2.387,10 (dois mil trezentos e oitenta e sete reais e dez centavos). * Valor 
sujeito a alterações  LEILOEIRO OFICIAL DR. MARCO ANTÔNIO FERREIRA DE MENEZES, devidamente matriculado na 
JUCETINS através da MATRÍCULA 2012.09.0015. **COMISSÃO DO LEILOEIRO: Será paga nos seguintes moldes: A. Na 

arrematação: A comissão corresponderá a 5% (cinco por cento) do valor da arrematação, a ser paga pelo ARREMATANTE, 
cuja importância deverá ser paga no ato da arrematação. B. Na adjudicação:  3% (três por cento) sobre o valor da avaliação, no 
caso de adjudicação a ser paga pelo ADJUDICANTE. FORMAS DE PAGAMENTO PARCELADO e/ou À VISTA: A arrematação 
far-se-á com pagamento de imediato pelo arrematante, por meio de depósito à vista (CPC, art. 892). O depósito será realizado 

em conta judicial, vinculada a este processo, a ser aberta pelo arrematante junto à Caixa Econômica Federal, agência 2525. 
Lances à vista terão preferência sobre os lances parcelados, bastando igualar-se ao último lance ofertado,o que não interfere na 
continuidade da disputa, nesse caso, o interessado deverá avisar ao Leiloeiro no início do leilão sobre seu interesse em dar o 
lance à vista. Caso não haja ofertas à vista, o leilão terá continuidade apenas para lances parcelados. O parcelamento será 

permitido para imóveis e veículos conforme art. 895 do CPC (Lei nº. 13.105, de 16 de março de 2015), sendo observadas as 
seguintes regras: 1) Até o início do primeiro leilão, mediante apresentação por escrito de proposta de aquisição do bem por valor 
não inferior ao da avaliação; até o início do segundo leilão, mediante apresentação por escrito de proposta de aquisição do bem 
por valor que não seja considerado vil, com indicação do prazo, da modalidade, do indexador de correção monetária e das 
condições de pagamento do saldo. 2) Pagamento de valor mínimo de 25% (vinte e cinco por cento) do valor do lance à vista e o 

restante parcelado em até 30 (trinta) meses, sendo as prestações mensais e sucessivas, no valor mínimo de R$ 500,00 cada. O 
valor de cada parcela, por ocasião do pagamento, será acrescido de índice de correção monetária (Taxa SELIC (dívida de 
natureza tributária) e IPCA-E (dívida de natureza não tributária), garantida a integralização do lance por hipoteca judicial sobre o 
próprio bem. Efetuado o depósito do valor referente a 25% (vinte e cinco por cento), a proposta escrita do arrematante será 

encaminhada ao Juizo da vara de execuções fiscais e saúde de Palmas, que decidirá, dando o bem por arrematado pelo 
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apresentante do melhor lançe ou proposta mais conveniente. Será vedada a concessão de parcelamento da arrematação no 
caso de concurso de penhora com credor privilegiado. No caso de parcelamento, o licitante deverá apresentar carteira de 
identidade, CPF, comprovante de residência, referências bancárias, idoneidade financeira e demonstrar inexistência de restrição 
em registro de cadastro de proteção ao crédito. Caso não seja apresentada documentação solicitada, o parcelamento poderá 

não ser autorizado. Não sendo aceita a caução idônea pelo Juizo da vara de execuções fiscais e saúde de Palmas , o 
arrematante poderá efetuar o pagamento da arrematação à vista, ou manter o pedido de parcelamento, porém terá a posse do 
bem postergada para após a quitação do lance ofertado. No caso de atraso de qualquer das prestações, incidirá multa de 10% 
(dez por cento) sobre a soma da parcela inadimplida com as parcelas vincendas, autorizando o exequente a pedir a resolução da  

arrematação ou promover, em face do arrematante, a execução do valor devido, devendo ambos os pedidos ser formulados nos 
autos do processo em que se deu a arrematação (CPC, art. 895, §§ 4º e 5º). LEILÃO NA MODALIDADE ELETRÔNICA Quem 
pretender arrematar dito(s) bem(ns), deverá ofertar lances pela Internet, através do site www.agilleiloes.com.br a partir do 
primeiro dia útil subsequente à publicação deste edital, encerrando-se na mesma data e horário do leilão, devendo, para tanto, os 

interessados, efetuarem cadastramento prévio, no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas de antecedência do leilão, bem como 
recolher o valor devido na data designada para a realização do leilão, a fim de viabilizar a lavratura do respectivo termo. Os 
lances oferecidos via INTERNET não garantem direitos ao participante em caso de insucesso do mesmo por qualquer 
ocorrência, como, por exemplo, problemas na conexão de internet, no funcionamento do computador, na incompatibilidade de 

software etc. Destarte, o interessado assume os riscos emanados de falhas ou impossibilidades técnicas, não sendo cabível 
qualquer reclamação posterior. OBSERVAÇÕES GERAIS I - Os bens poderão ser reavaliados e a dívida atualizada até a data 
do 1º leilão, sofrendo alteração em seus valores, os quais serão informados pelo Leiloeiro, ora nomeado, no ato do leilão. II - Os 
bens serão vendidos no estado de conservação em que se encontrarem, não cabendo à Justiça Estadual e/ou Leiloeiro 

quaisquer responsabilidades quanto a consertos e reparos. III - Eventuais dívidas a título de impostos, taxas, multas, etc, 
vencidas até a data da arrematação não são de responsabilidade do arrematante e sim do anterior proprietário, sendo que tais 
dívidas sub-rogam-se no preço da arrematação (parágrafo único do art. 130 do CTN). IV - Caso o valor da arrematação seja 
inferior ao valor dos débitos incidentes sobre o bem, caberá ao exequente promover a execução de seu crédito em face do 

devedor, valendo-se dos privilégios e das prerrogativas de que possui. V - O arrematante poderá desistir da arrematação, sendo-
lhe imediatamente devolvido o depósito que tiver feito: a) se provar, nos 10 (dez) dias seguintes, a existência de ônus real ou 
gravame não mencionado no edital; b) se, antes de expedida a carta de arrematação ou a ordem de entrega, o executado alegar 
alguma das situações previstas no §1º do artigo 903 do Código de Processo Civil; c) uma vez citado para responder a ação 

autônoma de que trata o §4º do artigo 903 do Código de Processo Civil, desde que apresente a desistência no prazo de que 
dispõe para responder a essa ação, nos termos do §5º do mencionado artigo. VI - Se houver desistência após a arrematação, 
será aplicada ao arrematante multa de 20% (vinte por cento) calculada sobre o valor do lance, em favor do autor da ação, 
salvo nos casos previstos no art. 903, § 5º do CPC. VII - Caso o arrematante ou seu fiador não pague o preço no prazo 

estabelecido, ser-lhe-á imposta, em favor do exequente, a perda da caução eventualmente prestada, voltando os bens a novo 
leilão, do qual não serão admitidos a participar o arrematante e o fiador remissos (art. 897 do CPC). VIII - Havendo leilão positivo 
a carta de arrematação do bem imóvel, com o respectivo mandado de imissão na posse, será expedida depois de efetuado o 
depósito ou prestadas as garantias pelo arrematante, bem como realizado o pagamento da comissão do leiloeiro e das demais 

despesas da execução (CPC, §1º, art. 901) e, ainda, após o decurso de todos os prazos legais e a comprovação do pagamento 
do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis - ITBI. IX - A carta de arrematação conterá a descrição do imóvel, com remissão à 
sua matrícula ou individuação e aos seus registros, a cópia do auto de arrematação e a prova de pagamento do imposto de 
transmissão, além da indicação da existência de eventual ônus real ou gravame (CPC, §2º do art. 901). X - Expedida a carta de 

arrematação para pagamento parcelado, será a mesma levada pelo arrematante, se imóvel, ao respectivo Cartório de Registro 
de Imóveis para averbação da hipoteca em favor do credor. XI - Considerar-se-á preço vil para os fins dispostos no art. 891 do 
CPC o lance que ofertar valor inferior a 50% (cinquenta por cento) da avaliação do bem. XII - Os executados e respectivos 
cônjuges, se casados forem, e/ou na pessoa de seu representante legal, bem como eventuais: coproprietário;  proprietário de 

terreno e/ou titular de: usufruto, uso, habitação, enfiteuse, direito de superfície, concessão de uso especial para fins de moradia 
ou concessão de direito real de uso; credor pignoratício, hipotecário, anticrético, fiduciário ou com penhora anteriormente 
averbada; promitente comprador/vendedor ficarão intimados sobre as datas designadas para o leilão por meio do respectivo 
edital, se porventura não forem encontrados para a intimação pessoal, bem como para os efeitos do art. 889, inciso I, do CPC, e 

de que, antes da arrematação e da adjudicação do(s) bem(ns), poderá(ão) remir a execução, consoante o disposto no art. 826 do 
CPC. XIII - Ficam todos cientes de que aquele que tentar impedir, perturbar ou fraudar arrematação judicial; afastar ou procurar 
afastar concorrente ou licitante, por meio de violência, grave ameaça, fraude ou oferecimento de vantagem, estará sujeito a 
penalidade prevista no art. 358 do Código Penal, sem prejuízo da reparação do dano na esfera cível, nos termos do art. 186 do 

Código Civil. XIV - Na eventualidade de ser frustrada, no próprio leilão, a arrematação de determinado lote, por não atendimento 
pelo arrematante de requisito necessário, será facultado ao licitante que ofertou o segundo melhor lance, se houver e caso este 
tenha interesse, a confirmação da arrematação pelo último lance que ofertou. DA ENTREGA DOS BENS A carta de arrematação 
do bem imóvel, com o respectivo mandado de imissão na posse,  será expedida em favor do arrematante após pagamento do 

valor da arrematação e da comissão do Leiloeiro, mediante a apresentação dos documentos que comprovem a condição de 
Arrematante e transcorrido o prazo recursal. Caso haja interposição de recurso, fica facultado ao arrematante, no prazo de 05  
(cinco) dias, desistir da arrematação do bem leiloado, oportunidade em que será devolvido o valor depositado inicialmente a título 
de pagamento do bem e comissão do leiloeiro. Não sendo o caso de desistência, a carta de arrematação será expedida após o 

julgamento do recurso interposto. Os bens serão vendidos no estado de conservação em que se encontrarem, não cabendo à 



ANO XXXIII-DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 4938 PALMAS-TO, SEGUNDA-FEIRA, 12 DE ABRIL DE 2021 42 

 

 

 

Justiça e/ou ao Leiloeiro quaisquer responsabilidades quanto a consertos e reparos ou mesmo providências referentes à retirada, 
embalagem, impostos, encargos sociais e transportes daqueles arrematados. Será ainda atribuição dos licitantes/arrematantes a 
verificação do estado de conservação, situação de posse e especificações dos bens oferecidos no leilão. Qualquer dúvida ou 
divergência na identificação/descrição dos bens deverá ser dirimida no ato do leilão. Os bens móveis penhorados poderão ter 

sido removidos para depósito particular, e as custas referentes à remoção, avaliação, guarda e conservação do(s) mesmo(s), 
bem como outras despesas relacionadas ao processo, serão descontadas na prestação de contas do leilão realizado, deduzindo-
se do produto da alienação judicial. ÔNUS/GRAVAMES Os bens serão adquiridos livres e desembaraçados de quaisquer 
ônus, até a data da expedição da respectiva Carta de Arrematação ou Mandado de Entrega, excetuando-se as obrigações 

Propter Rem (v.g. cotas condominiais). O arrematante de bem imóvel receberá a coisa livre de tributos de âmbito municipal (IPTU 
e contribuições de melhoria), cujo fato imponível tenha ocorrido em data anterior à arrematação. Referidos tributos serão 
subrogados no preço ofertado pelo licitante, nos termos do artigo 130 do CTN; para os bens imóveis a expedição da carta de 
arrematação ficará condicionada à comprovação do pagamento do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis – ITBI pelo 

arrematante – e custas processuais (Item 6.7.11 do Provimento 36/2002 TJ-TO). O arrematante de veículo não estará sujeito ao 
pagamento de débitos anteriores à data da alienação judicial. As despesas de arrematação, comissão de leiloeiro e demais 
despesas ficarão por conta do arrematante, inclusive as custas da expedição da carta de arrematação (tabela de custas da 
Corregedoria do TJ/TO). OBS: Ficarão ainda por conta do ARREMATANTE as seguintes DESPESAS, não inclusas no preço do 

lance: a) CUSTAS DE ARREMATAÇÃO, (0,5% do valor da arrematação, adjudicação ou remição em hasta pública - mínimo de 
R$ 24,00 reais e máximo de R$ 240,00 reais), nos termos do Anexo Único da Lei 1.286/2001 Tabela X, item 63 e da Portaria 
TJTO nº 94, de 21 de janeiro de 2015, a ser recolhida aos cofres do FUNJURIS através de DAJ; b) Eventuais taxas de 
transferência do bem. O arrematante deverá retirar a guia de Custas de Arrematação na vara que ora realiza o leilão e, em caso 

de parcelamento a emissão das parcelas (guia de parcelamento), serão de responsabilidade do Arrematante e devem ser 
retiradas diretamente na vara onde ocorrer o leilão.  As parcelas subsequentes deverão ser pagas e comprovadas na 
periodicidade em que se deu o parcelamento. Cabe ao arrematante providenciar o pagamento de despesas relativas ao registro 
da transferência da propriedade. Ônus constantes da certidão de matrícula do imóvel. R04-60.883, feito em 21 de agosto de 

2018 - ÔNUS: PENHORA. EXECUTADO: PAULO RODRIGUES DE SOUZA, portador CPF. 372.198.712-87. EXEQÜENTE: 
MUNICÍPIO DE PALMAS, CNPJ/MF. 24.851.511/0001-85. FORMA DO TÍTULO: Mandado datado de 09/05/2018, da Dra. Silvana 
Maria Parfieniuk, MM. Juíza de Direito da Central de Execuções Fiscais da Comarca de Palmas-TO, extraído dos autos n°. 
0034354-97.2014.827.2729, da Ação de Execução Fiscal. VALOR: R$ 1.756,38. IMÓVEL: Objeto da presente matrícula.   

 INTIMAÇÃO Fica(m) desde logo intimado(a)(s) o(a)(s): EXECUTADO: PAULO RODRIGUES DE SOUZA, os respectivos sócios, 
seus cônjuges e representante legal, bem como o condômino/coproprietário, proprietário de terreno e/ou titular de: usufruto, uso, 
habitação, enfiteuse, direito de superfície, concessão de uso especial para fins de moradia ou concessão de direito real de uso; 
credores,  hipotecários, pignoratício, anticrético, fiduciário ou com penhora anteriormente averbada; promitente 

comprador/vendedor; União, Estado e Município no caso de bem tombado, das datas acima, se por ventura não forem 
encontrados para a intimação pessoal, bem como para os efeitos do art. 889, inciso I, do Código de Processo Civil/2015 e de 
que, antes da arrematação e da adjudicação do(s) bem(ns), poderá(ão) remir a execução, consoante o disposto no art. 826 do 
Código de Processo Civil/2015. Fica(m) cientificado(s) de que o prazo para a apresentação de quaisquer medidas processuais 

contra os atos expropriatórios contidas no § 1º do art. 903 do CPC será de dez dias após o aperfeiçoamento da arrematação (art. 
903, § 2º do Código de Processo Civil/2015). Bem como a(s) EXEQUENTE: MUNICIPIO DE PALMAS através do Procurador do 
Município (s)(a) DR.(s)(a): JOSÉ FRANCISCO DE SOUZA PARENTE TO000964.   E, para que chegue ao conhecimento de 
todos e no futuro ninguém possa alegar ignorância, expediu-se o presente edital que será publicado e afixado na forma da Lei. 

DADO E PASSADO nesta Cidade e Comarca de Palmas, Estado do Tocantins. Palmas/TO, 9 de abril de 2021. GIL DE ARAÚJO 
CORRÊA. Juiz de Direito. 
 
EDITAL DE LEILÃO E INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS. 

 
Pelo presente, se faz saber a todos quanto virem ou tomarem conhecimento do presente Edital, que o Juizo da Vara de 
Execuções Fiscais e Saúde de Palmas-TO, que será (ão) levado(s) a LEILÃO o(s) bem(ns) penhorado(s), na seguinte forma: 
DATAS E HORÁRIO: PRIMEIRO LEILÃO: dia 29 de abril de 2021, a partir das 09h:00min, por preço igual ou superior ao da 

avaliação. SEGUNDO LEILÃO: dia 29 de abril de 2021, a partir das 10h:00min, pelo maior lance oferecido, exceto preço vil. 
(50% do valor da avaliação). LOCAL: através do site www.agilleiloes.com.br, para captação de lances. AUTOS Nº: 0028672-
30.2015.8.27.2729 EXEQUENTE: MUNICIPIO DE PALMAS EXECUTADA: ROSEMEIRE GOMES MARINHO BEM: 01 (um) 
 Lote de terras para construção urbana de número 10, da Quadra QI-04, situado à Alameda 02 do Loteamento Sonho Novo, 

nesta Capital, com área total de 1.362,50m², com as seguintes confrontações: 20,00 metros de frente + 7,07 metros de chanfrado 
de frente com Alameda 02; 25,00 metros de fundo com Lote 09; 55,00 metros do lado direito com Lote 08; 50,00 metros do lado 
esquerdo com Alameda 08. Imóvel residencial sem edificação. Benefícios: sem rede de agua encanada, telefone, energia elétrica 
e asfalto. Imóvel matriculado sob o n° 88.058 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Palmas/TO. VALOR DA 

AVALIAÇÃO: R$  50.000,00 (cinquenta mil reais) LOCALIZAÇÃO DO BEM: Conforme descrito acima. FIEL DEPOSITÁRIO:  
Rosemeire Gomes Marinho  VALOR DO DÉBITO EM EXECUÇÃO: R$ 5.486,10 (cinco mil quatrocentos e oitenta e seis reais e 
dez centavos) * Valor sujeito a alterações  LEILOEIRO OFICIALDR. MARCO ANTÔNIO FERREIRA DE MENEZES, 
devidamente matriculado na JUCETINS através da MATRÍCULA 2012.09.0015. **COMISSÃO DO LEILOEIRO: Será paga nos 

seguintes moldes: A. Na arrematação: A comissão corresponderá a 5% (cinco por cento) do valor da arrematação, a ser paga 
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pelo ARREMATANTE, cuja importância deverá ser paga no ato da arrematação. B. Na adjudicação:  3% (três por cento) sobre 
o valor da avaliação, no caso de adjudicação a ser paga pelo ADJUDICANTE. FORMAS DE PAGAMENTO PARCELADO e/ou 
À VISTA: A arrematação far-se-á com pagamento de imediato pelo arrematante, por meio de depósito à vista (CPC, art. 892). O 
depósito será realizado em conta judicial, vinculada a este processo, a ser aberta pelo arrematante junto à Caixa Econômica 

Federal, agência 2525. Lances à vista terão preferência sobre os lances parcelados, bastando igualar-se ao último lance 
ofertado,o que não interfere na continuidade da disputa, nesse caso, o interessado deverá avisar ao Leiloeiro no início do leilão 
sobre seu interesse em dar o lance à vista. Caso não haja ofertas à vista, o leilão terá continuidade apenas para lances 
parcelados. O parcelamento será permitido para imóveis e veículos conforme art. 895 do CPC (Lei nº. 13.105, de 16 de março de 

2015), sendo observadas as seguintes regras: 1) Até o início do primeiro leilão, mediante apresentação por escrito de proposta 
de aquisição do bem por valor não inferior ao da avaliação; até o início do segundo leilão, mediante apresentação por escrito de 
proposta de aquisição do bem por valor que não seja considerado vil, com indicação do prazo, da modalidade, do indexador de 
correção monetária e das condições de pagamento do saldo. 2) Pagamento de valor mínimo de 25% (vinte e cinco por cento) do 

valor do lance à vista e o restante parcelado em até 30 (trinta) meses, sendo as prestações mensais e sucessivas, no valor 
mínimo de R$ 500,00 cada. O valor de cada parcela, por ocasião do pagamento, será acrescido de índice de correção monetária 
(Taxa SELIC (dívida de natureza tributária) e IPCA-E (dívida de natureza não tributária), garantida a integralização do lance por 
hipoteca judicial sobre o próprio bem. Efetuado o depósito do valor referente a 25% (vinte e cinco por cento), a proposta escrita 

do arrematante será encaminhada ao Juizo da vara de execuções fiscais e saúde de Palmas, que decidirá, dando o bem por 
arrematado pelo apresentante do melhor lançe ou proposta mais conveniente. Será vedada a concessão de parcelamento da 
arrematação no caso de concurso de penhora com credor privilegiado. No caso de parcelamento, o licitante deverá apresentar 
carteira de identidade, CPF, comprovante de residência, referências bancárias, idoneidade financeira e demonstrar inexistência 

de restrição em registro de cadastro de proteção ao crédito. Caso não seja apresentada documentação solicitada, o 
parcelamento poderá não ser autorizado. Não sendo aceita a caução idônea pelo Juizo da vara de execuções fiscais e saúde de 
Palmas , o arrematante poderá efetuar o pagamento da arrematação à vista, ou manter o pedido de parcelamento, porém terá a 
posse do bem postergada para após a quitação do lance ofertado. No caso de atraso de qualquer das prestações, incidirá multa 

de 10% (dez por cento) sobre a soma da parcela inadimplida com as parcelas vincendas, autorizando o exequente a pedir a 
resolução da arrematação ou promover, em face do arrematante, a execução do valor devido, devendo ambos os pedidos ser 
formulados nos autos do processo em que se deu a arrematação (CPC, art. 895, §§ 4º e 5º). LEILÃO NA MODALIDADE 
ELETRÔNICA Quem pretender arrematar dito(s) bem(ns), deverá ofertar lances pela Internet, através do site 

www.agilleiloes.com.br a partir do primeiro dia útil subsequente à publicação deste edital, encerrando-se na mesma data e 
horário do leilão, devendo, para tanto, os interessados, efetuarem cadastramento prévio, no prazo de até 24 (vinte e quatro) 
horas de antecedência do leilão, bem como recolher o valor devido na data designada para a realização do leilão, a f im de 
viabilizar a lavratura do respectivo termo. Os lances oferecidos via INTERNET não garantem direitos ao participante em caso de 

insucesso do mesmo por qualquer ocorrência, como, por exemplo, problemas na conexão de internet, no funcionamento do 
computador, na incompatibilidade de software etc. Destarte, o interessado assume os riscos emanados de falhas ou 
impossibilidades técnicas, não sendo cabível qualquer reclamação posterior. OBSERVAÇÕES GERAIS I - Os bens poderão ser 
reavaliados e a dívida atualizada até a data do 1º leilão, sofrendo alteração em seus valores, os quais serão informados pelo 

Leiloeiro, ora nomeado, no ato do leilão. II - Os bens serão vendidos no estado de conservação em que se encontrarem, não 
cabendo à Justiça Estadual e/ou Leiloeiro quaisquer responsabilidades quanto a consertos e reparos. III - Eventuais dívidas a 
título de impostos, taxas, multas, etc, vencidas até a data da arrematação não são de responsabilidade do arrematante e sim do 
anterior proprietário, sendo que tais dívidas sub-rogam-se no preço da arrematação (parágrafo único do art. 130 do CTN). IV - 

Caso o valor da arrematação seja inferior ao valor dos débitos incidentes sobre o bem, caberá ao exequente promover a 
execução de seu crédito em face do devedor, valendo-se dos privilégios e das prerrogativas de que possui. V - O arrematante 
poderá desistir da arrematação, sendo-lhe imediatamente devolvido o depósito que tiver feito: a) se provar, nos 10 (dez) dias 
seguintes, a existência de ônus real ou gravame não mencionado no edital; b) se, antes de expedida a carta de arrematação ou a 

ordem de entrega, o executado alegar alguma das situações previstas no §1º do artigo 903 do Código de Processo Civil; c) uma 
vez citado para responder a ação autônoma de que trata o §4º do artigo 903 do Código de Processo Civil, desde que apresente a 
desistência no prazo de que dispõe para responder a essa ação, nos termos do §5º do mencionado artigo. VI - Se houver 
desistência após a arrematação, será aplicada ao arrematante multa de 20% (vinte por cento) calculada sobre o valor do 

lance, em favor do autor da ação, salvo nos casos previstos no art. 903, § 5º do CPC. VII - Caso o arrematante ou seu fiador não 
pague o preço no prazo estabelecido, ser-lhe-á imposta, em favor do exequente, a perda da caução eventualmente prestada, 
voltando os bens a novo leilão, do qual não serão admitidos a participar o arrematante e o fiador remissos (art. 897 do CPC). VIII 
- Havendo leilão positivo a carta de arrematação do bem imóvel, com o respectivo mandado de imissão na posse, será expedida 

depois de efetuado o depósito ou prestadas as garantias pelo arrematante, bem como realizado o pagamento da comissão do 
leiloeiro e das demais despesas da execução (CPC, §1º, art. 901) e, ainda, após o decurso de todos os prazos legais e a 
comprovação do pagamento do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis - ITBI. IX - A carta de arrematação conterá a descrição 
do imóvel, com remissão à sua matrícula ou individuação e aos seus registros, a cópia do auto de arrematação e a prova de 

pagamento do imposto de transmissão, além da indicação da existência de eventual ônus real ou gravame (CPC, §2º do art. 
901). X - Expedida a carta de arrematação para pagamento parcelado, será a mesma levada pelo arrematante, se imóvel, ao 
respectivo Cartório de Registro de Imóveis para averbação da hipoteca em favor do credor. XI - Considerar-se-á preço vil para 
os fins dispostos no art. 891 do CPC o lance que ofertar valor inferior a 50% (cinquenta por cento) da avaliação do bem. XII - 

Os executados e respectivos cônjuges, se casados forem, e/ou na pessoa de seu representante legal, bem como eventuais: 
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coproprietário; proprietário de terreno e/ou titular de: usufruto, uso, habitação, enfiteuse, direito de superfície, concessão de uso 
especial para fins de moradia ou concessão de direito real de uso; credor pignoratício, hipotecário, anticrético, fiduciário ou com 
penhora anteriormente averbada; promitente comprador/vendedor ficarão intimados sobre as datas designadas para o leilão por 
meio do respectivo edital, se porventura não forem encontrados para a intimação pessoal, bem como para os efeitos do art. 889, 

inciso I, do CPC, e de que, antes da arrematação e da adjudicação do(s) bem(ns), poderá(ão) remir a execução, consoante o 
disposto no art. 826 do CPC. XIII - Ficam todos cientes de que aquele que tentar impedir, perturbar ou fraudar arrematação 
judicial; afastar ou procurar afastar concorrente ou licitante, por meio de violência, grave ameaça, fraude ou oferecimento de 
vantagem, estará sujeito a penalidade prevista no art. 358 do Código Penal, sem prejuízo da reparação do dano na esfera cível, 

nos termos do art. 186 do Código Civil. XIV - Na eventualidade de ser frustrada, no próprio leilão, a arrematação de determinado 
lote, por não atendimento pelo arrematante de requisito necessário, será facultado ao licitante que ofertou o segundo melhor 
lance, se houver e caso este tenha interesse, a confirmação da arrematação pelo último lance que ofertou. DA ENTREGA DOS 
BENS A carta de arrematação do bem imóvel, com o respectivo mandado de imissão na posse,  será expedida em favor do 

arrematante após pagamento do valor da arrematação e da comissão do Leiloeiro, mediante a apresentação dos documentos 
que comprovem a condição de Arrematante e transcorrido o prazo recursal. Caso haja interposição de recurso, fica facultado ao 
arrematante, no prazo de 05 (cinco) dias, desistir da arrematação do bem leiloado, oportunidade em que será devolvido o valor  
depositado inicialmente a título de pagamento do bem e comissão do leiloeiro. Não sendo o caso de desistência, a carta de 

arrematação será expedida após o julgamento do recurso interposto. Os bens serão vendidos no estado de conservação em que 
se encontrarem, não cabendo à Justiça e/ou ao Leiloeiro quaisquer responsabilidades quanto a consertos e reparos ou mesmo 
providências referentes à retirada, embalagem, impostos, encargos sociais e transportes daqueles arrematados. Será ainda 
atribuição dos licitantes/arrematantes a verificação do estado de conservação, situação de posse e especificações dos bens 

oferecidos no leilão. Qualquer dúvida ou divergência na identificação/descrição dos bens deverá ser dirimida no ato do leilão. Os 
bens móveis penhorados poderão ter sido removidos para depósito particular, e as custas referentes à remoção, avaliação, 
guarda e conservação do(s) mesmo(s), bem como outras despesas relacionadas ao processo, serão descontadas na prestação 
de contas do leilão realizado, deduzindo-se do produto da alienação judicial. ÔNUS/GRAVAMES Os bens serão adquiridos 

livres e desembaraçados de quaisquer ônus, até a data da expedição da respectiva Carta de Arrematação ou Mandado de 
Entrega, excetuando-se as obrigações Propter Rem (v.g. cotas condominiais). O arrematante de bem imóvel receberá a coisa 
livre de tributos de âmbito municipal (IPTU e contribuições de melhoria), cujo fato imponível tenha ocorrido em data anterior à 
arrematação. Referidos tributos serão subrogados no preço ofertado pelo licitante, nos termos do artigo 130 do CTN; para os 

bens imóveis a expedição da carta de arrematação ficará condicionada à comprovação do pagamento do Imposto de 
Transmissão de Bens Imóveis – ITBI pelo arrematante – e custas processuais (Item 6.7.11 do Provimento 36/2002 TJ-TO). O 
arrematante de veículo não estará sujeito ao pagamento de débitos anteriores à data da alienação judicial. As despesas de 
arrematação, comissão de leiloeiro e demais despesas ficarão por conta do arrematante, inclusive as custas da expedição da 

carta de arrematação (tabela de custas da Corregedoria do TJ/TO). OBS: Ficarão ainda por conta do ARREMATANTE as 
seguintes DESPESAS, não inclusas no preço do lance: a) CUSTAS DE ARREMATAÇÃO, (0,5% do valor da arrematação, 
adjudicação ou remição em hasta pública - mínimo de R$ 24,00 reais e máximo de R$ 240,00 reais), nos termos do Anexo Único 
da Lei 1.286/2001 Tabela X, item 63 e da Portaria TJTO nº 94, de 21 de janeiro de 2015, a ser recolhida aos cofres do 

FUNJURIS através de DAJ; b) Eventuais taxas de transferência do bem. O arrematante deverá retirar a guia de Custas de 
Arrematação na vara que ora realiza o leilão e, em caso de parcelamento a emissão das parcelas (guia de parcelamento), serão 
de responsabilidade do Arrematante e devem ser retiradas diretamente na vara onde ocorrer o leilão.  As parcelas subsequentes 
deverão ser pagas e comprovadas na periodicidade em que se deu o parcelamento. Cabe ao arrematante providenciar o 

pagamento de despesas relativas ao registro da transferência da propriedade. Ônus constantes da certidão de matrícula do 
imóvel. R02-88.058, feito em 18 de agosto de 2016 - ÔNUS: PENHORA. EXECUTADA: ROSIMEIRE GOMES MARINHO, 
portadora CPF. 334.141.812-15. EXEQÜENTE: MUNICÍPIO DE PALMAS, CNPJ/MF. 24.851.511/0001-85. FORMA DO TÍTULO: 
Mandado datado de 27/06/2016, da Dra. Silvana Maria Parfieniuk, MMa. Juíza de Direito da Central de Execuções Fiscais da 

Comarca de Palmas-TO, extraído dos autos n°. 0028672-30.2015.827.2729, da Ação de Execução Fiscal. VALOR: R$ 3.219,20. 
IMÓVEL: Objeto da presente matrícula.  INTIMAÇÃO Fica(m) desde logo intimado(a)(s) o(a)(s): EXECUTADA: ROSEMEIRE 
GOMES MARINHO, os respectivos sócios, seus cônjuges e representante legal, bem como o condômino/coproprietário, 
proprietário de terreno e/ou titular de: usufruto, uso, habitação, enfiteuse, direito de superfície, concessão de uso especial para 

fins de moradia ou concessão de direito real de uso; credores,  hipotecários, pignoratício, anticrético, fiduciário ou com penhora 
anteriormente averbada; promitente comprador/vendedor; União, Estado e Município no caso de bem tombado, das datas acima, 
se por ventura não forem encontrados para a intimação pessoal, bem como para os efeitos do art. 889, inciso I, do Código de 
Processo Civil/2015 e de que, antes da arrematação e da adjudicação do(s) bem(ns), poderá(ão) remir a execução, consoante o 

disposto no art. 826 do Código de Processo Civil/2015. Fica(m) cientificado(s) de que o prazo para a apresentação de quaisquer 
medidas processuais contra os atos expropriatórios contidas no § 1º do art. 903 do CPC será de dez dias após o 
aperfeiçoamento da arrematação (art. 903, § 2º do Código de Processo Civil/2015). Bem como a(s) EXEQUENTE: MUNICIPIO 
DE PALMAS através do Procurador do Município (s)(a) DR.(s)(a): ANA GABRIELA PELAGIO ALVES POGGIO 

PGM413028910.   E, para que chegue ao conhecimento de todos e no futuro ninguém possa alegar ignorância, expediu-se o 
presente edital que será publicado e afixado na forma da Lei. DADO E PASSADO nesta Cidade e Comarca de Palmas, Estado 
do Tocantins. Palmas/TO, 9 de abril de 2021. GIL DE ARAÚJO CORRÊA. Juiz de Direito. 
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EDITAL DE LEILÃO E INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS. 
Pelo presente, se faz saber a todos quanto virem ou tomarem conhecimento do presente Edital, que o Juizo da Vara de 
Execuções Fiscais e Saúde de Palmas-TO, que será (ão) levado(s) a LEILÃO o(s) bem(ns) penhorado(s), na seguinte forma: 
DATAS E HORÁRIO: PRIMEIRO LEILÃO: dia 29 de abril de 2021, a partir das 09h:00min, por preço igual ou superior ao da 

avaliação. SEGUNDO LEILÃO: dia 29 de abril de 2021, a partir das 10h:00min, pelo maior lance oferecido, exceto preço vil. 
(50% do valor da avaliação). LOCAL: através do site www.agilleiloes.com.br, para captação de lances. AUTOS Nº: 0035742-
64.2016.8.27.2729 EXEQUENTE: MUNICIPIO DE PALMAS EXECUTADO: RAMILTON LOPES DE CARVALHO BEM: 01 (um) 
lote de terras para construção de número 08, da quadra ARSE-142, conjunto QD-14, situado à alameda 09, da expansão sul do 

Plano Diretor desta capital, com área total de 300,00m², sendo: 10,00 metros de frente com alameda 09; 10,00 metros de fundo 
com o lote 19; 30,00 metros do lado direito com o lote 09; 30,00 metros do lado esquerdo com o lote 07.  Segundo avaliação do 
oficial de justiça, trata-se de imóvel residencial não edificado lote vago. Benefícios: Rede de agua encanada, energia elétrica e 
ruas pavimentadas. Imóvel matriculado sob o n° 61.066 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Palmas/TO. VALOR 

DA AVALIAÇÃO: R$  70.000,00 (setenta mil reais) LOCALIZAÇÃO DO BEM: Conforme descrito acima. FIEL DEPOSITÁRIO:  
Marco Antonio Ferreira de Menezes VALOR DO DÉBITO EM EXECUÇÃO: R$ 1.446,48 (hum mil quatrocentos e quarenta e seis 
reais e quarenta e oito centavos) * Valor sujeito a alterações  LEILOEIRO OFICIAL DR. MARCO ANTÔNIO FERREIRA DE 
MENEZES, devidamente matriculado na JUCETINS através da MATRÍCULA 2012.09.0015. **COMISSÃO DO LEILOEIRO: Será 

paga nos seguintes moldes: A. Na arrematação: A comissão corresponderá a 5% (cinco por cento) do valor da arrematação, a 
ser paga pelo ARREMATANTE, cuja importância deverá ser paga no ato da arrematação. B. Na adjudicação:  3% (três por 
cento) sobre o valor da avaliação, no caso de adjudicação a ser paga pelo ADJUDICANTE. FORMAS DE PAGAMENTO 
PARCELADO e/ou À VISTA: A arrematação far-se-á com pagamento de imediato pelo arrematante, por meio de depósito à vista 

(CPC, art. 892). O depósito será realizado em conta judicial, vinculada a este processo, a ser aberta pelo arrematante junto à 
Caixa Econômica Federal, agência 2525. Lances à vista terão preferência sobre os lances parcelados, bastando igualar-se ao 
último lance ofertado,o que não interfere na continuidade da disputa, nesse caso, o interessado deverá avisar ao Leiloeiro no 
início do leilão sobre seu interesse em dar o lance à vista. Caso não haja ofertas à vista, o leilão terá continuidade apenas para 

lances parcelados. O parcelamento será permitido para imóveis e veículos conforme art. 895 do CPC (Lei nº. 13.105, de 16 de 
março de 2015), sendo observadas as seguintes regras: 1) Até o início do primeiro leilão, mediante apresentação por escrito de 
proposta de aquisição do bem por valor não inferior ao da avaliação; até o início do segundo leilão, mediante apresentação por 
escrito de proposta de aquisição do bem por valor que não seja considerado vil, com indicação do prazo, da modalidade, do 

indexador de correção monetária e das condições de pagamento do saldo. 2) Pagamento de valor mínimo de 25% (vinte e cinco 
por cento) do valor do lance à vista e o restante parcelado em até 30 (trinta) meses, sendo as prestações mensais e sucessivas, 
no valor mínimo de R$ 500,00 cada. O valor de cada parcela, por ocasião do pagamento, será acrescido de índice de correção 
monetária (Taxa SELIC (dívida de natureza tributária) e IPCA-E (dívida de natureza não tributária), garantida a integralização do 

lance por hipoteca judicial sobre o próprio bem. Efetuado o depósito do valor referente a 25% (vinte e cinco por cento), a 
proposta escrita do arrematante será encaminhada ao Juizo da vara de execuções fiscais e saúde de Palmas, que decidirá, 
dando o bem por arrematado pelo apresentante do melhor lançe ou proposta mais conveniente. Será vedada a concessão de 
parcelamento da arrematação no caso de concurso de penhora com credor privilegiado. No caso de parcelamento, o licitante 

deverá apresentar carteira de identidade, CPF, comprovante de residência, referências bancárias, idoneidade financeira e 
demonstrar inexistência de restrição em registro de cadastro de proteção ao crédito. Caso não seja apresentada documentação 
solicitada, o parcelamento poderá não ser autorizado. Não sendo aceita a caução idônea pelo Juizo da vara de execuções fiscais 
e saúde de Palmas , o arrematante poderá efetuar o pagamento da arrematação à vista, ou manter o pedido de parcelamento, 

porém terá a posse do bem postergada para após a quitação do lance ofertado. No caso de atraso de qualquer das prestações, 
incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre a soma da parcela inadimplida com as parcelas vincendas, autorizando o exequente 
a pedir a resolução da arrematação ou promover, em face do arrematante, a execução do valor devido, devendo ambos os 
pedidos ser formulados nos autos do processo em que se deu a arrematação (CPC, art. 895, §§ 4º e 5º). LEILÃO NA 

MODALIDADE ELETRÔNICA Quem pretender arrematar dito(s) bem(ns), deverá ofertar lances pela Internet, através do site 
www.agilleiloes.com.br a partir do primeiro dia útil subsequente à publicação deste edital, encerrando-se na mesma data e 
horário do leilão, devendo, para tanto, os interessados, efetuarem cadastramento prévio, no prazo de até 24 (vinte e quatro) 
horas de antecedência do leilão, bem como recolher o valor devido na data designada para a realização do leilão, a fim de 

viabilizar a lavratura do respectivo termo. Os lances oferecidos via INTERNET não garantem direitos ao participante em caso de 
insucesso do mesmo por qualquer ocorrência, como, por exemplo, problemas na conexão de internet, no funcionamento do 
computador, na incompatibilidade de software etc. Destarte, o interessado assume os riscos emanados de falhas ou 
impossibilidades técnicas, não sendo cabível qualquer reclamação posterior. OBSERVAÇÕES GERAIS I - Os bens poderão ser 

reavaliados e a dívida atualizada até a data do 1º leilão, sofrendo alteração em seus valores, os quais serão informados pelo 
Leiloeiro, ora nomeado, no ato do leilão. II - Os bens serão vendidos no estado de conservação em que se encontrarem, não 
cabendo à Justiça Estadual e/ou Leiloeiro quaisquer responsabilidades quanto a consertos e reparos. III - Eventuais dívidas a 
título de impostos, taxas, multas, etc, vencidas até a data da arrematação não são de responsabilidade do arrematante e sim do 

anterior proprietário, sendo que tais dívidas sub-rogam-se no preço da arrematação (parágrafo único do art. 130 do CTN). IV - 
Caso o valor da arrematação seja inferior ao valor dos débitos incidentes sobre o bem, caberá ao exequente promover a 
execução de seu crédito em face do devedor, valendo-se dos privilégios e das prerrogativas de que possui. V - O arrematante 
poderá desistir da arrematação, sendo-lhe imediatamente devolvido o depósito que tiver feito: a) se provar, nos 10 (dez) dias 

seguintes, a existência de ônus real ou gravame não mencionado no edital; b) se, antes de expedida a carta de arrematação ou a 
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ordem de entrega, o executado alegar alguma das situações previstas no §1º do artigo 903 do Código de Processo Civil; c) uma 
vez citado para responder a ação autônoma de que trata o §4º do artigo 903 do Código de Processo Civil, desde que apresente a 
desistência no prazo de que dispõe para responder a essa ação, nos termos do §5º do mencionado artigo. VI - Se houver 
desistência após a arrematação, será aplicada ao arrematante multa de 20% (vinte por cento) calculada sobre o valor do 

lance, em favor do autor da ação, salvo nos casos previstos no art. 903, § 5º do CPC. VII - Caso o arrematante ou seu fiador não 
pague o preço no prazo estabelecido, ser-lhe-á imposta, em favor do exequente, a perda da caução eventualmente prestada, 
voltando os bens a novo leilão, do qual não serão admitidos a participar o arrematante e o fiador remissos (art. 897 do CPC). VIII 
- Havendo leilão positivo a carta de arrematação do bem imóvel, com o respectivo mandado de imissão na posse, será expedida 

depois de efetuado o depósito ou prestadas as garantias pelo arrematante, bem como realizado o pagamento da comissão do 
leiloeiro e das demais despesas da execução (CPC, §1º, art. 901) e, ainda, após o decurso de todos os prazos legais e a 
comprovação do pagamento do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis - ITBI. IX - A carta de arrematação conterá a descrição 
do imóvel, com remissão à sua matrícula ou individuação e aos seus registros, a cópia do auto de arrematação e a prova de 

pagamento do imposto de transmissão, além da indicação da existência de eventual ônus real ou gravame (CPC, §2º do art. 
901). X - Expedida a carta de arrematação para pagamento parcelado, será a mesma levada pelo arrematante, se imóvel, ao 
respectivo Cartório de Registro de Imóveis para averbação da hipoteca em favor do credor. XI - Considerar-se-á preço vil para 
os fins dispostos no art. 891 do CPC o lance que ofertar valor inferior a 50% (cinquenta por cento) da avaliação do bem. XII - 

Os executados e respectivos cônjuges, se casados forem, e/ou na pessoa de seu representante legal, bem como eventuais: 
coproprietário; proprietário de terreno e/ou titular de: usufruto, uso, habitação, enfiteuse, direito de superfície, concessão de uso 
especial para fins de moradia ou concessão de direito real de uso; credor pignoratício, hipotecário, anticrético, fiduciário ou com 
penhora anteriormente averbada; promitente comprador/vendedor ficarão intimados sobre as datas designadas para o leilão por 

meio do respectivo edital, se porventura não forem encontrados para a intimação pessoal, bem como para os efeitos do art. 889, 
inciso I, do CPC, e de que, antes da arrematação e da adjudicação do(s) bem(ns), poderá(ão) remir a execução, consoante o 
disposto no art. 826 do CPC. XIII - Ficam todos cientes de que aquele que tentar impedir, perturbar ou fraudar arrematação 
judicial; afastar ou procurar afastar concorrente ou licitante, por meio de violência, grave ameaça, fraude ou oferecimento de 

vantagem, estará sujeito a penalidade prevista no art. 358 do Código Penal, sem prejuízo da reparação do dano na esfera cível, 
nos termos do art. 186 do Código Civil. XIV - Na eventualidade de ser frustrada, no próprio leilão, a arrematação de determinado 
lote, por não atendimento pelo arrematante de requisito necessário, será facultado ao licitante que ofertou o segundo melhor 
lance, se houver e caso este tenha interesse, a confirmação da arrematação pelo último lance que ofertou. DA ENTREGA DOS 

BENS A carta de arrematação do bem imóvel, com o respectivo mandado de imissão na posse,  será expedida em favor do 
arrematante após pagamento do valor da arrematação e da comissão do Leiloeiro, mediante a apresentação dos documentos 
que comprovem a condição de Arrematante e transcorrido o prazo recursal. Caso haja interposição de recurso, fica facultado ao 
arrematante, no prazo de 05 (cinco) dias, desistir da arrematação do bem leiloado, oportunidade em que será devolvido o valor 

depositado inicialmente a título de pagamento do bem e comissão do leiloeiro. Não sendo o caso de desistência, a carta de 
arrematação será expedida após o julgamento do recurso interposto. Os bens serão vendidos no estado de conservação em que 
se encontrarem, não cabendo à Justiça e/ou ao Leiloeiro quaisquer responsabilidades quanto a consertos e reparos ou mesmo 
providências referentes à retirada, embalagem, impostos, encargos sociais e transportes daqueles arrematados. Será ainda 

atribuição dos licitantes/arrematantes a verificação do estado de conservação, situação de posse e especificações dos bens 
oferecidos no leilão. Qualquer dúvida ou divergência na identificação/descrição dos bens deverá ser dirimida no ato do leilão. Os 
bens móveis penhorados poderão ter sido removidos para depósito particular, e as custas referentes à remoção, avaliação, 
guarda e conservação do(s) mesmo(s), bem como outras despesas relacionadas ao processo, serão descontadas na prestação 

de contas do leilão realizado, deduzindo-se do produto da alienação judicial. ÔNUS/GRAVAMES Os bens serão adquiridos 
livres e desembaraçados de quaisquer ônus, até a data da expedição da respectiva Carta de Arrematação ou Mandado de 
Entrega, excetuando-se as obrigações Propter Rem (v.g. cotas condominiais). O arrematante de bem imóvel receberá a coisa 
livre de tributos de âmbito municipal (IPTU e contribuições de melhoria), cujo fato imponível tenha ocorrido em data anterior  à 

arrematação. Referidos tributos serão subrogados no preço ofertado pelo licitante, nos termos do artigo 130 do CTN; para os 
bens imóveis a expedição da carta de arrematação ficará condicionada à comprovação do pagamento do Imposto de 
Transmissão de Bens Imóveis – ITBI pelo arrematante – e custas processuais (Item 6.7.11 do Provimento 36/2002 TJ-TO). O 
arrematante de veículo não estará sujeito ao pagamento de débitos anteriores à data da alienação judicial. As despesas de 

arrematação, comissão de leiloeiro e demais despesas ficarão por conta do arrematante, inclusive as custas da expedição da 
carta de arrematação (tabela de custas da Corregedoria do TJ/TO). OBS: Ficarão ainda por conta do ARREMATANTE as 
seguintes DESPESAS, não inclusas no preço do lance: a) CUSTAS DE ARREMATAÇÃO, (0,5% do valor da arrematação, 
adjudicação ou remição em hasta pública - mínimo de R$ 24,00 reais e máximo de R$ 240,00 reais), nos termos do Anexo Único 

da Lei 1.286/2001 Tabela X, item 63 e da Portaria TJTO nº 94, de 21 de janeiro de 2015, a ser recolhida aos cofres do 
FUNJURIS através de DAJ; b) Eventuais taxas de transferência do bem. O arrematante deverá retirar a guia de Custas de 
Arrematação na vara que ora realiza o leilão e, em caso de parcelamento a emissão das parcelas (guia de parcelamento), serão 
de responsabilidade do Arrematante e devem ser retiradas diretamente na vara onde ocorrer o leilão.  As parcelas subsequentes 

deverão ser pagas e comprovadas na periodicidade em que se deu o parcelamento. Cabe ao arrematante providenciar o 
pagamento de despesas relativas ao registro da transferência da propriedade. Ônus constantes da certidão de matrícula do 
imóvel. R04-61.066, feito em 15 de janeiro de 2019 - ÔNUS: PENHORA. EXECUTADO: RAMILTON LOPES DE CARVALHO, 
portador CPF. 843.135.011-34. EXEQÜENTE: MUNICÍPIO DE PALMAS. FORMA DO TÍTULO: Mandado datado de 03/12/2018, 

do Dr. Gil de Araújo Corrêa, MM. Juiz de Direito da Vara de Execuções Fiscais e Ações da Saúde da Comarca de Palmas-TO, 
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extraído dos autos n°. 0035742-64.2016.827.2729, da Ação de Execução Fiscal. VALOR: R$ 2.195,30. OBJETO: Imóvel da 
presente matricula. INTIMAÇÃO Fica(m) desde logo intimado(a)(s) o(a)(s): EXECUTADO: RAMILTON LOPES DE CARVALHO, 
os respectivos sócios, seus cônjuges e representante legal, bem como o condômino/coproprietário, proprietário de terreno e/ou 
titular de: usufruto, uso, habitação, enfiteuse, direito de superfície, concessão de uso especial para fins de moradia ou concessão 

de direito real de uso; credores,  hipotecários, pignoratício, anticrético, fiduciário ou com penhora anteriormente averbada; 
promitente comprador/vendedor; União, Estado e Município no caso de bem tombado, das datas acima, se por ventura não 
forem encontrados para a intimação pessoal, bem como para os efeitos do art. 889, inciso I, do Código de Processo Civil/2015 e 
de que, antes da arrematação e da adjudicação do(s) bem(ns), poderá(ão) remir a execução, consoante o disposto no art. 826 do 

Código de Processo Civil/2015. Fica(m) cientificado(s) de que o prazo para a apresentação de quaisquer medidas processuais 
contra os atos expropriatórios contidas no § 1º do art. 903 do CPC será de dez dias após o aperfeiçoamento da arrematação (art. 
903, § 2º do Código de Processo Civil/2015). Bem como a(s) EXEQUENTE: MUNICIPIO DE PALMAS através do Procurador do 
Município (s)(a) DR.(s)(a): JOSÉ FRANCISCO DE SOUZA PARENTE TO000964.   E, para que chegue ao conhecimento de 

todos e no futuro ninguém possa alegar ignorância, expediu-se o presente edital que será publicado e afixado na forma da Lei. 
DADO E PASSADO nesta Cidade e Comarca de Palmas, Estado do Tocantins. Palmas/TO, 9 de abril de 2021. GIL DE ARAÚJO 
CORRÊA. Juiz de Direito. 
 

EDITAL DE LEILÃO E INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS. 
Pelo presente, se faz saber a todos quanto virem ou tomarem conhecimento do presente Edital, que o Juizo da Vara de 
Execuções Fiscais e Saúde de Palmas-TO, que será (ão) levado(s) a LEILÃO o(s) bem(ns) penhorado(s), na seguinte forma: 
DATAS E HORÁRIO: PRIMEIRO LEILÃO: dia 29 de abril de 2021, a partir das 09h:00min, por preço igual ou superior ao da 

avaliação. SEGUNDO LEILÃO: dia 29 de abril de 2021, a partir das 10h:00min, pelo maior lance oferecido, exceto preço vil. 
(50% do valor da avaliação). LOCAL: através do site www.agilleiloes.com.br, para captação de lances. PROCESSO: 0043799-
37.2017.8.27.2729 EXEQUENTE: MUNICIPIO DE PALMAS EXECUTADO: AGOSTINHO ARAÚJO RODRIGUES JÚNIOR 
BEM:  01 (um) lote de terras para construção urbana de número 19, da quadra ARSO 63, conjunto QI-01, situado à alameda 20, 

do Loteamento Palmas, 2ª etapa fase III, com área total de 496,32 m², sendo: 14,00 metros de frente com alameda 20; 12,42 
metros de fundo com alameda 19; 39,37 metros do lado direito com lote 20 e 34; 32,59 metros do lado esquerdo com lote 18, sob 
a matricula nº 43.314, registrado no Cartório de Registro de Imóveis de Palmas/TO. O Oficial de Justiça avaliador constatou que 
se trata de um imóvel residencial murado, edificado e deixou de dar mais detalhes em razão de não ter tido acesso ao interior da 

casa. Tem acesso à rede de energia elétrica, rede de telefone, rede de água sem rua asfaltada. VALOR DA AVALIAÇÃO: R$ 
150.000,00 (cento e cinquenta mil reais). LOCALIZAÇÃO DO BEM: Conforme descrito acima. FIEL DEPOSITÁRIO: Marco 
Antonio Ferreira de Menezes. VALOR DO DÉBITO EM EXECUÇÃO: R$ 6.090,65 (seis mil e noventa reais e sessenta e cinco 
centavos) * Valor sujeito a alterações  LEILOEIRO OFICIAL DR. MARCO ANTÔNIO FERREIRA DE MENEZES, devidamente 

matriculado na JUCETINS através da MATRÍCULA 2012.09.0015. **COMISSÃO DO LEILOEIRO: Será paga nos seguintes 
moldes: A. Na arrematação: A comissão corresponderá a 5% (cinco por cento) do valor da arrematação, a ser paga pelo 
ARREMATANTE, cuja importância deverá ser paga no ato da arrematação. B. Na adjudicação:  3% (três por cento) sobre o 
valor da avaliação, no caso de adjudicação a ser paga pelo ADJUDICANTE. FORMAS DE PAGAMENTO PARCELADO e/ou À 

VISTA: A arrematação far-se-á com pagamento de imediato pelo arrematante, por meio de depósito à vista (CPC, art. 892). O 
depósito será realizado em conta judicial, vinculada a este processo, a ser aberta pelo arrematante junto à Caixa Econômica 
Federal, agência 2525. Lances à vista terão preferência sobre os lances parcelados, bastando igualar-se ao último lance 
ofertado,o que não interfere na continuidade da disputa, nesse caso, o interessado deverá avisar ao Leiloeiro no início do leilão 

sobre seu interesse em dar o lance à vista. Caso não haja ofertas à vista, o leilão terá continuidade apenas para lances 
parcelados. O parcelamento será permitido para imóveis e veículos conforme art. 895 do CPC (Lei nº. 13.105, de 16 de março de 
2015), sendo observadas as seguintes regras: 1) Até o início do primeiro leilão, mediante apresentação por escrito de proposta 
de aquisição do bem por valor não inferior ao da avaliação; até o início do segundo leilão, mediante apresentação por escrito de 

proposta de aquisição do bem por valor que não seja considerado vil, com indicação do prazo, da modalidade, do indexador de 
correção monetária e das condições de pagamento do saldo. 2) Pagamento de valor mínimo de 25% (vinte e cinco por cento) do 
valor do lance à vista e o restante parcelado em até 30 (trinta) meses, sendo as prestações mensais e sucessivas, no valor 
mínimo de R$ 500,00 cada. O valor de cada parcela, por ocasião do pagamento, será acrescido de índice de correção monetária 

(Taxa SELIC (dívida de natureza tributária) e IPCA-E (dívida de natureza não tributária), garantida a integralização do lance por 
hipoteca judicial sobre o próprio bem. Efetuado o depósito do valor referente a 25% (vinte e cinco por cento), a proposta escrita 
do arrematante será encaminhada ao Juizo da vara de execuções fiscais e saúde de Palmas, que decidirá, dando o bem por 
arrematado pelo apresentante do melhor lançe ou proposta mais conveniente. Será vedada a concessão de parcelamento da 

arrematação no caso de concurso de penhora com credor privilegiado. No caso de parcelamento, o licitante deverá apresentar 
carteira de identidade, CPF, comprovante de residência, referências bancárias, idoneidade financeira e demonstrar inexistência 
de restrição em registro de cadastro de proteção ao crédito. Caso não seja apresentada documentação solicitada, o 
parcelamento poderá não ser autorizado. Não sendo aceita a caução idônea pelo Juizo da vara de execuções fiscais e saúde de 

Palmas , o arrematante poderá efetuar o pagamento da arrematação à vista, ou manter o pedido de parcelamento, porém terá a 
posse do bem postergada para após a quitação do lance ofertado. No caso de atraso de qualquer das prestações, incidirá multa 
de 10% (dez por cento) sobre a soma da parcela inadimplida com as parcelas vincendas, autorizando o exequente a pedir a 
resolução da arrematação ou promover, em face do arrematante, a execução do valor devido, devendo ambos os pedidos ser 

formulados nos autos do processo em que se deu a arrematação (CPC, art. 895, §§ 4º e 5º). LEILÃO NA MODALIDADE 
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ELETRÔNICA Quem pretender arrematar dito(s) bem(ns), deverá ofertar lances pela Internet, através do site 
www.agilleiloes.com.br a partir do primeiro dia útil subsequente à publicação deste edital, encerrando-se na mesma data e 
horário do leilão, devendo, para tanto, os interessados, efetuarem cadastramento prévio, no prazo de até 24 (vinte e quatro) 
horas de antecedência do leilão, bem como recolher o valor devido na data designada para a realização do leilão, a fim de 

viabilizar a lavratura do respectivo termo. Os lances oferecidos via INTERNET não garantem direitos ao participante em caso de 
insucesso do mesmo por qualquer ocorrência, como, por exemplo, problemas na conexão de internet, no funcionamento do 
computador, na incompatibilidade de software etc. Destarte, o interessado assume os riscos emanados de falhas ou 
impossibilidades técnicas, não sendo cabível qualquer reclamação posterior. OBSERVAÇÕES GERAIS I - Os bens poderão ser 

reavaliados e a dívida atualizada até a data do 1º leilão, sofrendo alteração em seus valores, os quais serão informados pelo 
Leiloeiro, ora nomeado, no ato do leilão. II - Os bens serão vendidos no estado de conservação em que se encontrarem, não 
cabendo à Justiça Estadual e/ou Leiloeiro quaisquer responsabilidades quanto a consertos e reparos. III - Eventuais dívidas a 
título de impostos, taxas, multas, etc, vencidas até a data da arrematação não são de responsabilidade do arrematante e sim do 

anterior proprietário, sendo que tais dívidas sub-rogam-se no preço da arrematação (parágrafo único do art. 130 do CTN). IV - 
Caso o valor da arrematação seja inferior ao valor dos débitos incidentes sobre o bem, caberá ao exequente promover a 
execução de seu crédito em face do devedor, valendo-se dos privilégios e das prerrogativas de que possui. V - O arrematante 
poderá desistir da arrematação, sendo-lhe imediatamente devolvido o depósito que tiver feito: a) se provar, nos 10 (dez) dias 

seguintes, a existência de ônus real ou gravame não mencionado no edital; b) se, antes de expedida a carta de arrematação ou a 
ordem de entrega, o executado alegar alguma das situações previstas no §1º do artigo 903 do Código de Processo Civil; c) uma 
vez citado para responder a ação autônoma de que trata o §4º do artigo 903 do Código de Processo Civil, desde que apresente a 
desistência no prazo de que dispõe para responder a essa ação, nos termos do §5º do mencionado artigo. VI - Se houver 

desistência após a arrematação, será aplicada ao arrematante multa de 20% (vinte por cento) calculada sobre o valor do 
lance, em favor do autor da ação, salvo nos casos previstos no art. 903, § 5º do CPC. VII - Caso o arrematante ou seu fiador não 
pague o preço no prazo estabelecido, ser-lhe-á imposta, em favor do exequente, a perda da caução eventualmente prestada, 
voltando os bens a novo leilão, do qual não serão admitidos a participar o arrematante e o fiador remissos (art. 897 do CPC).  VIII 

- Havendo leilão positivo a carta de arrematação do bem imóvel, com o respectivo mandado de imissão na posse, será expedida 
depois de efetuado o depósito ou prestadas as garantias pelo arrematante, bem como realizado o pagamento da comissão do 
leiloeiro e das demais despesas da execução (CPC, §1º, art. 901) e, ainda, após o decurso de todos os prazos legais e a 
comprovação do pagamento do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis - ITBI. IX - A carta de arrematação conterá a descrição 

do imóvel, com remissão à sua matrícula ou individuação e aos seus registros, a cópia do auto de arrematação e a prova de 
pagamento do imposto de transmissão, além da indicação da existência de eventual ônus real ou gravame (CPC, §2º do art. 
901). X - Expedida a carta de arrematação para pagamento parcelado, será a mesma levada pelo arrematante, se imóvel, ao 
respectivo Cartório de Registro de Imóveis para averbação da hipoteca em favor do credor. XI - Considerar-se-á preço vil para 

os fins dispostos no art. 891 do CPC o lance que ofertar valor inferior a 50% (cinquenta por cento) da avaliação do bem. XII - 
Os executados e respectivos cônjuges, se casados forem, e/ou na pessoa de seu representante legal, bem como eventuais: 
coproprietário; proprietário de terreno e/ou titular de: usufruto, uso, habitação, enfiteuse, direito de superfície, concessão de uso 
especial para fins de moradia ou concessão de direito real de uso; credor pignoratício, hipotecário, anticrético, fiduciário ou com 

penhora anteriormente averbada; promitente comprador/vendedor ficarão intimados sobre as datas designadas para o leilão por 
meio do respectivo edital, se porventura não forem encontrados para a intimação pessoal, bem como para os efeitos do art. 889, 
inciso I, do CPC, e de que, antes da arrematação e da adjudicação do(s) bem(ns), poderá(ão) remir a execução, consoante o 
disposto no art. 826 do CPC. XIII - Ficam todos cientes de que aquele que tentar impedir, perturbar ou fraudar arrematação 

judicial; afastar ou procurar afastar concorrente ou licitante, por meio de violência, grave ameaça, fraude ou oferecimento de 
vantagem, estará sujeito a penalidade prevista no art. 358 do Código Penal, sem prejuízo da reparação do dano na esfera cível, 
nos termos do art. 186 do Código Civil. XIV - Na eventualidade de ser frustrada, no próprio leilão, a arrematação de determinado 
lote, por não atendimento pelo arrematante de requisito necessário, será facultado ao licitante que ofertou o segundo melhor 

lance, se houver e caso este tenha interesse, a confirmação da arrematação pelo último lance que ofertou. DA ENTREGA DOS 
BENS A carta de arrematação do bem imóvel, com o respectivo mandado de imissão na posse,  será expedida em favor do 
arrematante após pagamento do valor da arrematação e da comissão do Leiloeiro, mediante a apresentação dos documentos 
que comprovem a condição de Arrematante e transcorrido o prazo recursal. Caso haja interposição de recurso, fica facultado ao 

arrematante, no prazo de 05 (cinco) dias, desistir da arrematação do bem leiloado, oportunidade em que será devolvido o valor 
depositado inicialmente a título de pagamento do bem e comissão do leiloeiro. Não sendo o caso de desistência, a carta de 
arrematação será expedida após o julgamento do recurso interposto. Os bens serão vendidos no estado de conservação em que 
se encontrarem, não cabendo à Justiça e/ou ao Leiloeiro quaisquer responsabilidades quanto a consertos e reparos ou mesmo 

providências referentes à retirada, embalagem, impostos, encargos sociais e transportes daqueles arrematados. Será ainda 
atribuição dos licitantes/arrematantes a verificação do estado de conservação, situação de posse e especificações dos bens 
oferecidos no leilão. Qualquer dúvida ou divergência na identificação/descrição dos bens deverá ser dirimida no ato do leilão. Os 
bens móveis penhorados poderão ter sido removidos para depósito particular, e as custas referentes à remoção, avaliação, 

guarda e conservação do(s) mesmo(s), bem como outras despesas relacionadas ao processo, serão descontadas na prestação 
de contas do leilão realizado, deduzindo-se do produto da alienação judicial. ÔNUS/GRAVAMES Os bens serão adquiridos 
livres e desembaraçados de quaisquer ônus, até a data da expedição da respectiva Carta de Arrematação ou Mandado de 
Entrega, excetuando-se as obrigações Propter Rem (v.g. cotas condominiais). O arrematante de bem imóvel receberá a coisa 

livre de tributos de âmbito municipal (IPTU e contribuições de melhoria), cujo fato imponível tenha ocorrido em data anterior  à 
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arrematação. Referidos tributos serão subrogados no preço ofertado pelo licitante, nos termos do artigo 130 do CTN; para os 
bens imóveis a expedição da carta de arrematação ficará condicionada à comprovação do pagamento do Imposto de 
Transmissão de Bens Imóveis – ITBI pelo arrematante – e custas processuais (Item 6.7.11 do Provimento 36/2002 TJ-TO). O 
arrematante de veículo não estará sujeito ao pagamento de débitos anteriores à data da alienação judicial. As despesas de 

arrematação, comissão de leiloeiro e demais despesas ficarão por conta do arrematante, inclusive as custas da expedição da 
carta de arrematação (tabela de custas da Corregedoria do TJ/TO). OBS: Ficarão ainda por conta do ARREMATANTE as 
seguintes DESPESAS, não inclusas no preço do lance: a) CUSTAS DE ARREMATAÇÃO, (0,5% do valor da arrematação, 
adjudicação ou remição em hasta pública - mínimo de R$ 24,00 reais e máximo de R$ 240,00 reais), nos termos do Anexo Único 

da Lei 1.286/2001 Tabela X, item 63 e da Portaria TJTO nº 94, de 21 de janeiro de 2015, a ser recolhida aos cofres do 
FUNJURIS através de DAJ; b) Eventuais taxas de transferência do bem. O arrematante deverá retirar a guia de Custas de 
Arrematação na vara que ora realiza o leilão e, em caso de parcelamento a emissão das parcelas (guia de parcelamento), serão 
de responsabilidade do Arrematante e devem ser retiradas diretamente na vara onde ocorrer o leilão.  As parcelas subsequentes 

deverão ser pagas e comprovadas na periodicidade em que se deu o parcelamento. Cabe ao arrematante providenciar o 
pagamento de despesas relativas ao registro da transferência da propriedade. Ônus constantes na Certidão de Matrícula do 
Imóvel R03-43.314 – PENHORA, Executado: Agostinho Araújo Rodrigues Junior, Exequente: Municipio de Palmas-TO, extraído 
dos autos nº 0043799-37.2017.827.2729 – Ação de Execução Fiscal. INTIMAÇÃO Fica(m) desde logo intimado(a)(s) o(a)(s): 

EXECUTADO: AGOSTINHO ARAÚJO RODRIGUES JÚNIOR, os respectivos sócios, seus cônjuges e representante legal 
DR.(s)(a): MARIO VIANA CHAVES NETO   OAB/TO5120, bem como o condômino/coproprietário, proprietário de terreno e/ou 
titular de: usufruto, uso, habitação, enfiteuse, direito de superfície, concessão de uso especial para fins de moradia ou concessão 
de direito real de uso; credores,  hipotecários, pignoratício, anticrético, fiduciário ou com penhora anteriormente averbada; 

promitente comprador/vendedor; União, Estado e Município no caso de bem tombado, das datas acima, se por ventura não 
forem encontrados para a intimação pessoal, bem como para os efeitos do art. 889, inciso I, do Código de Processo Civil/2015 e 
de que, antes da arrematação e da adjudicação do(s) bem(ns), poderá(ão) remir a execução, consoante o disposto no art. 826 do 
Código de Processo Civil/2015. Fica(m) cientificado(s) de que o prazo para a apresentação de quaisquer medidas processuais 

contra os atos expropriatórios contidas no § 1º do art. 903 do CPC será de dez dias após o aperfeiçoamento da arrematação (art. 
903, § 2º do Código de Processo Civil/2015). Bem como a(s) EXEQUENTE: MUNICIPIO DE PALMAS através do Procurador do 
Município DR.(s)(a): JULIA FERREIRA DE MESQUITA FERRAZ PGM413028963.   E, para que chegue ao conhecimento de 
todos e no futuro ninguém possa alegar ignorância, expediu-se o presente edital que será publicado e afixado na forma da Lei. 

DADO E PASSADO nesta Cidade e Comarca de Palmas, Estado do Tocantins. Palmas/TO, 9 de abril de 2021. GIL DE ARAÚJO 
CORRÊA. Juiz de Direito. 
 

PARAÍSO 
2ª vara cível, família e sucessões 

Editais de publicações de sentenças de interdição 
EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO CIVIL- Prazo: 03 vezes com intervalo de l0 (dez) dias – 2ª 
Publicação 
O Excelentíssimo Senhor Adriano Gomes de Melo Oliveira, respondendo pela Vara de Família e Sucessões, Infância e 
Juventude da Comarca de Paraíso do Tocantins/TO, na forma da lei, etc. FAZ SABER, que por este Juízo se processa a AÇÃO 

DE INTERDIÇÃO sob o nº. 0007088-56.2019.8.27.2731, requerida por SUELENE ROCHA GOMES FERREIRA em face de 
TEREZINHA DA ROCHA GOMES, sentenciada em 17/09/2020 (ev.52), a qual segue transcrita: "1.  
Relatório. Os presentes autos estão autuados com a classe de “Interdição” e com o assunto “Nomeação, Curatela, Família, 
DIREITO CIVIL”, em que figura como autor SUELENE ROCHA GOMES FERREIRA e como ré TEREZINHA DA ROCHA 

GOMES. Pede a autora seja o requerido submetido à curatela, bem assim seja ela nomeada ao cargo de curadora. Para tanto, 
argumenta, em síntese, que: a) é filha da interditanda, a qual é viúva; b) têm boa convivência, sendo a autora a responsável por 
dispensar os cuidados necessários à interditanda; c) a interditanda é idosa, com 83 anos de idade, não tem o necessário 
discernimento para a prática dos atos civis em razão da idade e devido ser portadora da Doença de Alzheimer (CID 10: G 30), 

além disso, sofreu fratura na coluna vertebral, deixando-a acamada. Instruindo o pedido vieram os documentos pessoais das 
partes (RG2, DOC PESS3), certidões de casamento e óbito do esposo da interditanda (CERTCAS4, CERTOBT5), laudo médico 
neurológico (LAU8 e ev.4, LAU2), e exames médicos (EXMMED9, EXMMED10, EXMMED11). Curatela provisória instituída ao 
evento 5, tendo sido o autor nomeada curadora provisória da ré, o qual prestou compromisso de bem e fielmente desempenhar o 

encargo (ev. 21). A requerida foi citada (ev. 23), entretanto não compareceu à audiência por encontrar-se acamada em razão da 
osteoporose dificultar sua locomoção (ev.27). Posteriormente foi-lhe nomeada uma curadora especial, a qual ofereceu 
contestação, pugnando pela improcedência do pedido (ev. 43). Foi solicitado o estudo do caso pela Equipe Multidisc iplinar, os 
quais constam dos eventos 30 e 31. O autor pede o julgamento do feito, reiterando os pleitos da inicial (ev. 46). Instado, o 

Ministério Público aviou parecer manifestando-se pela procedência do pedido inicial (ev.49). É o relatório. Decido. 2. 
Fundamentação. Considerando o procedimento especial aplicável à espécie (art. 747 e seguintes, do Código de Processo Civil), 
o feito comporta julgamento. Assim sendo, avaliando inexistirem preliminares a serem analisadas e estando presentes as 
condições da ação e os pressupostos de existência e de desenvolvimento válido e regular do processo, passo a análise do 

mérito. Impede verificar a existência de causa extraordinária suficiente para submeter-se a requerida à interdição parcial, bem 
assim se o autor reúne as condições mínimas necessárias para exercer o múnus de curador. Como cediço, desde o advento da 
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Lei n.º 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência), a interdição não mais constitui causa de incapacidade civil absoluta, 
estando restrita, aos atos relacionados aos direitos de natureza patrimonial e negocial, nos termos do artigo 85, caput, e § 1º, da 
referida lei. Por isso, sempre será chamada de “interdição parcial”, vez que, para os atos existenciais familiares (casamento, 
união estável, atos reprodutivos naturais ou não, adoção, planejamento familiar, etc.), sempre haverá capacidade plena (art. 6º, 

EPD). De acordo com o art. 755, § 1º, do CPC, “a curatela deve ser atribuída a quem melhor possa atender aos interesses do 
curatelado”. No caso em tela, a requerida TEREZINHA DA ROCHA GOMES deve realmente ser interditada, pois, dos laudos 
juntados na inicial, concluiu-se que “encontra-se em acompanhamento neurológico por apresentar quadro de Doença de 
Alzheimer, apresentando alterações cognitivas e comportamentais incapacitantes. Dependente da ajuda de terceiros para todas 

as atividades do cotidiano. CID 10: G30.” Diante, pois, das observações do médico, especialmente o fato de a requerida não ter 
sozinha condições de administrar seus bens, afigura-se necessário submetê-la à curatela, para tutela de seus próprios 
interesses. Quanto à pessoa da curadora, extrai-se que a autora é a pessoa mais indicada, pois, além de ter legitimidade para 
exercê-la (art. 747, II, do CPC – ev. 1, RG2), demonstrou ser comprometida com o bem estar da mãe, segundo o estudo 

apresentado pela Equipe Multidisciplinar (evs. 30 e 31). Relativamente à exigência do art. 1.745, parágrafo único, do Código Civil 
(aplicada por força do disposto no art. 1.781 do CC), mostra-se desnecessária no presente caso, pois carece de pressuposto 
lógico, haja vista que há tempos a autora vem auxiliando para que sejam proporcionados a ré os cuidados necessários ao seu 
bem estar, e é, indubitavelmente, idônea. Assim, resta afastado qualquer risco ao patrimônio da requerida, mesmo porque não 

houve demonstração de que possua bens e porquanto qualquer alienação carece de autorização judicial (arts. 1.741, 1.743, 
1.748, IV, 1.749, II e 1.750 c/c art. 1.781, todos do CC). Nesse sentido: TJSP: I. Decreto de interdição. Imposição de prestação 
de contas a cada biênio. Insurgência. Dever previsto no artigo 1.757 do Código Civil. Admissibilidade, contudo, de relativização 
excepcional. II. Incapaz que não possui bens e recebe verba alimentar provida por seu genitor, em montante de dois salários 

mínimos. No mais, curadora nomeada que figura com pessoa idônea, bem como hipossuficiente. Aplicação, por analogia do 
artigo 1.745, parágrafo único, do Código Civil. III. Dispensa reconhecida ao dever de prestar contas, sem prejuízo ao 
cumprimento da finalidade protetiva do instituto da curatela (Apelação n.º 1000869-80.2014.8.26.0704, 3ª Câmara de Direito 
Privado, rel. Des. Donegá Morandini, julgamento em 16/02/2016). 3. Dispositivo: Ante o exposto: 1. CONFIRMO a decisão 

proferida no evento 5; e, 2. ACOLHO o pedido inicial, assim RESOLVO o processo com análise de mérito, com fulcro no art. 487, 
I, do Código de Processo Civil, o que faço para: a) DECLARAR a incapacidade parcial da requerida TEREZINHA DA ROCHA 
GOMES, para exercer pessoalmente os atos da vida civil de natureza patrimonial e negocial, por prazo indeterminado; b) 
NOMEAR-LHE a autora SUELENE ROCHA GOMES FERREIRA como sua CURADORA DEFINITIVA; 3. Fica o curador 

dispensado do dever de prestar contas e caução, ficando, no entanto, ADVERTIDA de que poderá ser chamada a qualquer 
tempo em Juízo, inclusive a pedido do Ministério Público, para prestar contas do exercício da curatela. Em obediência ao 
disposto no artigo 755, § 3º, do CPC, e no artigo 9º, III, do CC, INSCREVA-SE esta sentença no Registro Civil e PUBLIQUE-SE 
na rede mundial de computadores, no sítio do Tribunal e na plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça (se disponível 

a funcionalidade), onde permanecerá por 06 meses e no órgão oficial, por 03 vezes, com intervalo de 10 dias, constando no 
edital os nomes da interditada e do curador, a causa da interdição e os limites da curatela. Após o trânsito em julgado, LAVRE-
SE o termo de curatela definitiva. Expedido o documento, havendo pedido por parte do curador no sentido de que não poderá 
comparecer à Sede Foro em razão da suspensão do atendimento presencial diante da pandemia de “Corona Vírus”, 

DETERMINO ao cartório que LAVRE certidão narrativa, donde conste, dentre as informações pertinentes, que foi concedida a 
curatela definitiva da parte requerida à parte autora, bem assim que o documento, em razão da suspensão do atendimento 
presencial, valerá por 30 dias, em substituição ao termo de curatela definitiva. Escoado o prazo de validade, caso as atividades 
normais ainda não tenha retornado, havendo pedido, sem a necessidade de conclusão, RENOVE-SE o documento por mais 30 

dias. Com o retorno das atividades normais, deverá ser intimado o curador definitivo para prestar o compromisso em cartório. 
Condeno a parte requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que ora fixo em R$ 
1.045,00 (art. 85, §§ 2º e 8º, CPC). Entretanto, a exigência tais verbas ficará suspensa, pois que DEFIRO-LHE os benefícios da 
gratuidade da justiça (art. 98, § 3º, do CPC). Com o trânsito em julgado, cumpridas as formalidades legais, arquivem-se os autos. 

Efetuada a baixa, em atendimento ao artigo 7° da Portaria n° 372 de 03 de março de 2020 do TJTO, fica dispensada a remessa 
dos autos à Contadoria Judicial Unificada, haja vista que a parte requerida é beneficiária da gratuidade da justiça. Intimem-se. 
Paraíso do Tocantins/TO, data certificada pelo sistema." E para que torne-se conhecimento de todos e ninguém possa alegar 
desconhecimento determinou o MM. Juiz a publicação do presente no placar do Fórum local e no Diário da Justiça. Dado e 

passado nesta cidade e comarca aos 12 de abril de 2021. Eu, Miguel da Silva Sá, Técnico Judiciário, digitei; 
Eu_______________Miguel da Silva Sá Técnico Judiciário digitei e imprimi. CERTIDÃO: Certifico e dou fé que nesta data 
publiquei uma via deste no placar do Fórum Local. Em _____/_______/______Porteira dos Auditórios. 
 

TOCANTINÓPOLIS 
1ª vara criminal 

Editais de citações com prazo de 15 dias 
PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
O Dr. HELDER CARVALHO LISBOA, Juiz de Direito da Vara Criminal, desta cidade e Comarca, Estado do Tocantins. FAZ 
SABER a todos os que o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, que por meio deste 

edital CITA o acusado: WANDERLEY SANTANA, brasileiro, nascido em 17/08/1985, CPF 024.503.031-03, filho de Maria Nilza 
Santana, nos autos de Ação Penal n° 0003896-54.2020.8.27.2740/TO, por estar em lugar incerto ou não sabido, conforme 



ANO XXXIII-DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 4938 PALMAS-TO, SEGUNDA-FEIRA, 12 DE ABRIL DE 2021 51 

 

 

 

certificou o senhor Oficial de Justiça incumbido da diligência, para no prazo de 10 (dez) dias ofertar Defesa Preliminar por escrito, 
oportunidade em que poderá alegar tudo de útil à sua defesa, juntar documentos e especificar provas, sua inércia implicará na 
nomeação de defensor dativo (art. 396, § 2º do CPP). Para conhecimento de todos é passado o Presente Edital, ficando a 2ª via 
afixada no “Placar” do Fórum desta Comarca, Estado do Tocantins e a 3ª via publicada no Diário da Justiça. HELDER 

CARVALHO LISBOA - Juiz de Direito. 
 
PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
O Dr. HELDER CARVALHO LISBOA, Juiz de Direito da Vara Criminal, desta cidade e Comarca, Estado do Tocantins. FAZ 

SABER a todos os que o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, que por meio deste 
edital CITA a acusada: JOANA RIBEIRO DA SILVA, brasileira, união estável, lavradora, nascida aos 02/01/1972, natural de 
Pedreiras-MA, filha de Francisca Ribeiro da Silva, RG 0472372720131 SSPMA, CPF 023.172.463-23, nos autos de Ação Penal 
n° 0003091-72.2018.8.27.2740/TO, por estar em lugar incerto ou não sabido, conforme certificou o senhor Oficial de Justiça 

incumbido da diligência, para no prazo de 10 (dez) dias ofertar Defesa Preliminar por escrito, oportunidade em que poderá 
alegar tudo de útil à sua defesa, juntar documentos e especificar provas, sua inércia implicará na nomeação de defensor dativo 
(art. 396, § 2º do CPP). Para conhecimento de todos é passado o Presente Edital, ficando a 2ª via afixada no “Placar” do Fórum 
desta Comarca, Estado do Tocantins e a 3ª via publicada no Diário da Justiça. HELDER CARVALHO LISBOA - Juiz de Direito. 

 
PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
O Dr. HELDER CARVALHO LISBOA, Juiz de Direito da Vara Criminal, desta cidade e Comarca, Estado do Tocantins. FAZ 
SABER a todos os que o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, que por meio deste 

edital CITA os acusados: ROBERIO SILVA SOUZA, brasileiro, nascido aos 23/06/1985, natural de Açailândia/MA, filho de José 
Pereira de Souza e Maria da Silva, portador do RG 044240032012-0 SSP/MA e LUCILEIDE DOS REIS MESQUITA, brasileira, 
nascida aos 06/01/1982, natural de Bacabal/MA, filha de Maria da Conceição dos Reis e Francelino Pinto de Mesquita, portadora 
do RG 1245051 SSP/TO e CPF 055.845.981- 19nos autos de Ação Penal n° 0004202-23.2020.8.27.2740/TO, por estarem em 

lugares incertos ou não sabidos, conforme certificou o senhor Oficial de Justiça incumbido da diligência, para no prazo de 10 
(dez) dias ofertarem Defesa Preliminar por escrito, oportunidade em que poderão alegar tudo de útil às suas defesas, juntar 
documentos e especificar provas, sua inércia implicará na nomeação de defensor dativo (art. 396, § 2º do CPP). Para 
conhecimento de todos é passado o Presente Edital, ficando a 2ª via afixada no “Placar” do Fórum desta Comarca, Estado do 

Tocantins e a 3ª via publicada no Diário da Justiça. HELDER CARVALHO LISBOA - Juiz de Direito. 
 
PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
O Dr. HELDER CARVALHO LISBOA, Juiz de Direito da Vara Criminal, desta cidade e Comarca, Estado do Tocantins. FAZ 

SABER a todos os que o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, que por meio deste 
edital CITA os acusados: HÉLIO REIS BARBOSA, brasileiro, nascido aos 09/08/1975, natural de Graça Aranha/MA, filho de Neli 
Barbosa da Silva e de Adão Barbosa da Silva, RG 118.645 SSPTO e  SULIVAN RAMOS BARBOSA, brasileiro, nascido aos 
24/04/2000, natural de Palmeiras do Tocantins/TO, filho de Luís Carlos Reis Barbosa e de Ana Lúcia Pires Ramos Barbosa, RG 

1.180.785 SSPTO, CPF 048.597.891-13nos autos de Ação Penal n° 0002103-17.2019.8.27.2740/TO, por estarem em lugares 
incertos ou não sabidos, conforme certificou o senhor Oficial de Justiça incumbido da diligência, para no prazo de 10 (dez) 
dias ofertarem Defesa Preliminar por escrito, oportunidade em que poderão alegar tudo de útil às suas defesas, juntar 
documentos e especificar provas, sua inércia implicará na nomeação de defensor dativo (art. 396, § 2º do CPP). Para 

conhecimento de todos é passado o Presente Edital, ficando a 2ª via afixada no “Placar” do Fórum desta Comarca, Estado do 
Tocantins e a 3ª via publicada no Diário da Justiça. HELDER CARVALHO LISBOA - Juiz de Direito. 
 

SEÇÃO ADMINISTRATIVA 

PRESIDÊNCIA 
Apostilas 

Apostila, de 12 de abril de 2021 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e regimentais, 

e considerando o contido no processo SEI nº  21.0.000006898-2, resolve lotar a servidora GERMANA COSTA PEREIRA 
TOCANTINS, matrícula nº. 357443, Assessora Jurídica de 1ª Instância nomeada por meio do Decreto Judiciário n° 233, de 
11/04/2019, publicado no Diário da Justiça n° 4478, de 11/04/2019, na Comarca de Formoso do Araguaia, a partir de 05 de abril  
de 2021. 

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 
Presidente 

 
Apostila, de 12 de abril de 2021 

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e regimentais, 
e considerando o contido no processo SEI nº  21.0.000006443-0, resolve lotar o servidor THIAGO PEREIRA DOS ANJOS, 
matrícula nº.  353351, Assessor Jurídico de 1ª Instância nomeado por meio do Decreto Judiciário nº 90, de 11/03/2014, publicado 
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no Diário da Justiça nº 3303, de 11/03/2014, na 1ª Vara de Família e Sucessões da Comarca de Palmas, a partir de 29 de março 
de 2021. 

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 
Presidente 

 
Apostila, de 12 de abril de 2021 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e regimentais, 
e considerando o contido no processo SEI nº  21.0.000006443-0, resolve lotar o servidor RUBENS LEONARDO SILVA, 

matrícula nº.  353390, Assessor Jurídico de 1ª Instância nomeado por meio do Decreto Judiciário nº 89, de 05/04/2016, publicado 
no Diário da Justiça nº 3781, de 05/04/2016, na 1ª Vara de Família e Sucessões da Comarca de Palmas, a partir de 29 de março 
de 2021. 

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 

Presidente 
 

Decisões 
PROCESSO 21.0.000004999-6 
INTERESSADO @interessados_virgula_espaco@ 

ASSUNTO Contratação do instrutor Sidney Fiori Júnior 
Decisão Nº 1336, de 9 de abril de 2021 
Trata-se do encaminhamento de Projeto Básico pela Escola Superior da Magistratura Tocantinense - ESMAT, com visas à 
contratação do instrutor Sidney Fiori Júnior, CPF: 276.410.738-24, para realização do Curso “A JUSTIÇA RESTAURATIVA E 

SUA APLICABILIDADE NO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO”, como parte do curso "SEGURANÇA PÚBLICA E DIREITOS 
HUMANOS: UM OLHAR RESTAURATIVO", ministrado a servidores e magistrados do Poder Judiciário Tocantinense, na 
modalidade EaD, que ocorrerá no dia 4 de maio de 2021, com carga horária de 3 (três) horas/aulas. 
Tendo em vista os fundamentos expendidos pela ASJUADMDG (evento 3634300) e, comprovada a disponibilidade orçamentária 

(evento 3630240), no exercício das atribuições legais, RATIFICO A INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, declarada pelo Senhor 
Diretor-Geral, no evento 3634304, nos termos do artigo 25, inciso II, c/c o artigo 13, inciso VI, ambos da Lei 8.666/93, visando à 
contratação de Sidney Fiori Júnior, CPF: 276.410.738-24, para realização do Curso “A JUSTIÇA RESTAURATIVA E SUA 
APLICABILIDADE NO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO”, como parte do curso "SEGURANÇA PÚBLICA E DIREITOS HUMANOS: 

UM OLHAR RESTAURATIVO", ministrado a servidores e magistrados do Poder Judiciário Tocantinense, na modalidade 
EaD, pelo valor total de R$ 660,00 (seiscentos e sessenta reais), conforme Proposta sob o evento 3595331. 
Por conseguinte, determino o encaminhamento dos autos sucessivamente à: 
1. ASPRE para publicação desta Decisão; 

2. DIFIN para emissão da respectiva Nota de Empenho, que substituirá o instrumento contratual, consoante art. 62 do Estatuto 
Licitatório; e 
3. CCOMPRAS para envio de cópia da NE à instrutora aludida e demais providências de mister. 
Concomitante, à DEESMAT para ciência e acompanhamento. 

Cumpra-se. 
Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 

Presidente 
 

PROCESSO 20.0.000014419-4 

INTERESSADO SERVIÇO DE TRANSPORTE 

ASSUNTO   

Decisão Nº 710, de 8 de abril de 2021 

Trata-se os presentes autos sobre a contratação de concessionária autorizada para prestação de serviços de revisão dos 
veículos: 01 Micro-Ônibus, marca VW MASCARELO, modelo GRANMICRO S4, diesel, placa: QWE-1G58, adquiridas através do 
SEI: 19.0.000039484-2, contrato n° 035 ev. 3028895, bem como 01 (um) veículo Caminhão VW 11.180, placa QWE-9D89, 
SEI: 20.0.000006011-0, contrato 100/2020. ev. 3217811, em garantia, realizando, para tanto, a manutenção preventiva e 

corretiva, com fornecimento de peças e acessórios originais, lubrificantes, filtros e demais componentes necessários e de acordo 
com manual de garantia estabelecido pelo fabricante, pertencentes à frota do Tribunal de Justiça, conforme Projeto Básico nº 42/ 
SETRAN/2021, devidamente adequado e encartado no evento 3560877, mediante contratação direta regida pela Lei 8.666/1993 
e suas alterações. 

Tendo em vista os fundamentos expendidos pela ASJUADMDG (evento 3572050), bem assim, comprovada disponibilidade 
orçamentária (eventos 3561105 e 3561108), nos termos do artigo 1º, inciso IX, do Decreto Judiciário 99/2013, publicado no 
Diário de Justiça 3045, de 7 de fevereiro de 2013, RATIFICO A DISPENSA DE LICITAÇÃO, declarada pelo Senhor Diretor-
Geral, com fulcro no artigo 24, inciso XVII, da Lei 8.666/93, conforme Decisão nº 709/2021 (evento 3575671), com fulcro no 

artigo 24, inciso XVII, da Lei 8.666/93, visando à contratação da empresa TRANSRIO CAMINHÕES, ÔNIBUS, MÁQUINAS E 
MOTORES LTDA, CNPJ nº 11.726.521/0015-42, inscrição estadual nº 294.522.220, com empenho estimativo no valor de R$ 
15.000,00 (quinze mil reais), sendo R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para despesas com manutenção e  R$ 10.000,00 (dez mil 
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reais) para despesas com fornecimento de peças, a fim de custear despesas com serviços de revisão dos veículos: 01 (um) 
Micro-Ônibus, marca VW MASCARELO, modelo GRANMICRO S4, diesel, placa: QWE-1G58, adquiridas através do 
SEI: 19.0.000039484-2, contrato n° 035 ev. 3028895, bem como 01 (um) veículo Caminhão VW 11.180, placa QWE-9D89, 
SEI: 20.0.000006011-0, contrato 100/2020. ev. 3217811. 

Após, à DCC para as providências pertinentes à contratação e, após, à DIFIN para emissão das respectivas Notas de Empenho. 
Cumpra-se. 

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 
Presidente 

 

PROCESSO 21.0.000000875-0 

INTERESSADO SERVIÇO DE TRANSPORTE 

ASSUNTO   

Decisão Nº 574, de 8 de abril de 2021 
Trata-se os presentes autos sobre a contratação de concessionária autorizada para prestação de serviços de revisão, 
manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e acessórios originais, bem como lubrificantes, filtros e demais 

componentes necessários, de acordo com manual de garantia, de 16 (dezesseis) veículos do modelo Corolla, automático, da 
marca Toyota, em período de garantia, pertencentes à frota do Tribunal de Justiça, a ser executado conforme Projeto Básico nº 
12/ SETRAN/2021, encartado no evento 3513395, mediante contratação direta regida pela Lei 8.666/1993 e suas alterações. 
Tendo em vista os fundamentos expendidos pela ASJUADMDG (evento 3565615), bem assim, comprovada disponibilidade 

orçamentária (eventos 3559818 e 3559819), nos termos do artigo 1º, inciso IX, do Decreto Judiciário 99/2013, publicado no 
Diário de Justiça 3045, de 7 de fevereiro de 2013, RATIFICO A DISPENSA DE LICITAÇÃO, declarada pelo Senhor Diretor-
Geral, com fulcro no artigo 24, inciso XVII, da Lei 8.666/93, conforme Despacho 10984/2018 (evento 3566588), visando à 
contratação da empresa ARAGUAIA MOTORS COMERCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA, CNPJ nº 07.093.380/0001-03, com 

empenho estimativo no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), sendo R$ 55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais) para 
despesas com fornecimento de peças e  R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais) para custear as despesas com serviços de 
manutenção, de 16 (dezesseis) veículos do modelo Corolla, automático, pertencentes à frota do Tribunal de Justiça, pelo período 
de 12 meses, podendo ser prorrogado até 60 (sessenta) meses. 

Publique-se. 
Após, à DCC para as providências pertinentes à contratação e, após, à DIFIN para emissão das respectivas Notas de Empenho. 
Cumpra-se. 

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 

Presidente 
 

Portarias 
Portaria Nº 874, de 09 de abril de 2021 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e regimentais, 
CONSIDERANDO as tratativas e as deliberações contidas nos autos administrativos SEI n º 20.0.000023110-0, 

RESOLVE: 
Art. 1º O art. 1º da Portaria nº 129/2021, de 21 de janeiro de 2021, passa a vigorar acrescido dos incisos XII e XIII: 
"Art. 1º.................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ................ 

XII - José Sebastião Pinheiro de Souza, matrícula nº 361213, representante da CECOM. 
XIII - Jadir Alves de Oliveira, matrícula nº 352356, representante da ESMAT." (NR) 
Art. 2º Fica revogada a Portaria nº 722/2021, de 24 de março de 2021. 
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

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

Presidente 
 

Portaria Nº 875, de 09 de abril de 2021 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e regimentais; 
CONSIDERANDO o contido no processo SEI nº 21.0.000003547-2. 
RESOLVE: 

Art. 1º A Portaria nº 806/2021, de 30 de março de 2021, para a vigorar acrescida do seguinte artigo: 
"Art. 1º-A Fica constituído Grupo Operacional para apoio e estudos necessários à elaboração do Planejamento Estratégico de 
TIC para o ciclo 2021-2026, em apoio do Grupo de Trabalho constituído no art. 1º desta Portaria, composto pelos seguintes 
membros: 

I - Alice Carla de Sousa Setúbal, representante da Diretoria de Tecnologia da Informação - Coordenadora;  
II - Agnes Souza de Rosa, representante da Coordenadoria de Gestão Estratégica, Estatística e Projetos  - membro;  
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III - Anna Paula de Almeida Cavalcanti Ribeiro, representante da Coordenadoria de Gestão Estratégica, Estatística e Projetos -
 membro." 
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 
Presidente 

 
Portaria Nº 855, de 08 de abril de 2021 

Dispõe sobre autorização, regulamentação e disponibilização de bens 
patrimoniais de informática para magistrados e servidores 
do Poder Judiciário do Estado do Estado do Tocantins durante 
a pandemia e dá outras providências. 

  
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e regimentais, 
CONSIDERANDO que a quase totalidade dos órgãos públicos foi obrigada a instituir o regime compulsório de teletrabalho para 
os seus colaboradores, em razão do estado de calamidade pública de importância e reconhecimento internacional decorrente do 

novo coronavírus; 
CONSIDERANDO a instituição do regime obrigatório de teletrabalho para todos os magistrados, servidores, estagiários e demais 
colaboradores do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, como medida de prevenção à disseminação da COVID-19, nos 
termos da Portaria-Conjunta nº 10, de 26 de março de 2021; 

CONSIDERANDO a instituição do regime de teletrabalho integral dos serviços administrativos e judiciais no âmbito do Poder 
Judiciário Tocantinense enquanto estiver vigente; 
CONSIDERANDO o alinhamento do regime teletrabalho ao Planejamento Estratégico do Poder Judiciário, o qual está voltado 
principalmente para a celeridade na prestação jurisdicional; 

CONSIDERANDO a necessidade de prover os meios físicos e virtuais adequados ao regime de teletrabalho, compreendendo, 
inclusive, a possibilidade de empréstimo de computadores e outros itens patrimoniais aos seus colaboradores, a fim de que estes 
possam exercer suas atividades com maior conforto e dentro dos padrões ergonômicos apropriados; 
CONSIDERANDO o contido nos autos nº 21.0.000005056-0, 

RESOLVE:  
Art. 1º Autorizar, sob a forma de empréstimo aos magistrados, servidores e demais colaboradores do Poder Judiciário do Estado  
do Tocantins, a disponibilização de bens públicos integrantes do acervo patrimonial de informática do Tribunal de Justiça, para 
atender ao regime compulsório de teletrabalho em decorrência da pandemia provocada pela COVID-19, nos termos 

regulamentados nesta Portaria. 
Parágrafo único. O disposto nesta Portaria não se aplica ao teletrabalho instituído por meio da Resolução nº 20, de 24 de junho 
de 2020. 
CAPÍTULO I 

DOS TIPOS DE BENS A SEREM DISPONIBILIZADOS, DAS CATEGORIAS DE AGENTES BENEFICIADOS E SUAS 
RESPONSABILIDADES 
Art. 2º Ressalvada a necessidade de disponibilização de outros tipos de bens patrimoniais para atender ao regime de 
teletrabalho, a serem decididos no caso concreto pela Presidência do Tribunal de Justiça, fica autorizado o empréstimo dos 

seguintes itens, de uso habitual do solicitante: 
I - computador desktop ou notebook e seus respectivos periféricos e acessórios, tais como teclado, mouse, cabos de vídeo, 
cabos elétricos e cabos de rede; 
II - nobreak; 

III - monitor(es); e 
IV - scanner. 
Parágrafo único. Os equipamentos de informática a serem cedidos, serão os próprios itens que o agente utiliza em sua unidade 
de trabalho. 

Art. 3º Ressalvados os casos de impedimento legal, a disponibilização dos bens patrimoniais especificados no art. 2º desta 
Portaria contemplará as seguintes categorias de agentes: 
I - magistrados; 
II - servidores efetivos e comissionados; 

III - servidores temporários; 
IV - servidores efetivos cedidos de outros órgãos públicos e 
V - estagiários. 
§ 1º O agente beneficiado com o empréstimo de bem patrimonial assinará termo de guarda e responsabilidade do respectivo 

bem, conforme modelo constante no Anexo II desta Portaria. 
§ 2º No caso enumerado nos incisos II, III, IV e V do art. 3º desta Portaria, o chefe imediato será corresponsável pela guarda e 
conservação do bem, devendo, para tanto, assinar os respectivos termos de guarda e responsabilidade em conjunto com o 
agente beneficiado. 
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Art. 4º Compete ao agente beneficiado e aos respectivos corresponsáveis praticar todos os atos necessários à perfeita 
conservação dos bens disponibilizados, de modo a manter sua funcionalidade pelo tempo de vida útil indicado pelo fabricante, 
competindo-lhes ainda: 
I - fazer uso dos bens no estrito exercício das suas atividades no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Tocantins; 

II - utilizar os bens conforme as especificações e orientações do fabricante; 
III - examinar o estado de conservação do bem ao recebê-lo, conferir todas as informações constantes nos termos de guarda, 
responsabilidade e transferência, registrando as divergências encontradas, se for o caso; 
IV - prestar, nos termos especificados em normativo próprio, todas as informações necessárias à realização de inventários 

periódicos; 
V - comunicar formalmente à chefia imediata, nos termos especificados em normativo próprio, quaisquer ocorrências que afetem 
a funcionalidade do bem, seu estado de conservação ou garantia do fabricante; 
VI - comunicar à unidade de patrimônio competente a eventual mudança de lotação do agente beneficiado para fins de alteração 

da carga patrimonial; e 
VII - devolver os bens no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados do término do regime diferenciado de teletrabalho ou quando 
solicitado pela unidade de patrimônio competente, em decorrência de procedimentos contábeis patrimoniais. 
Art. 5º Os detentores da guarda de bem patrimonial, bem como os respectivos corresponsáveis, na forma estabelecida nesta 

Portaria, submeter-se-ão ao regime da Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992, nas hipóteses de mau l-uso, desvio de 
funcionalidade ou danos causados ao bem por ato doloso ou culposo. 
CAPÍTULO II 
DOS PROCEDIMENTOS PARA SOLICITAÇÃO, DISPONIBILIZAÇÃO E DEVOLUÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS 

Art. 6º A solicitação de disponibilização de bens patrimoniais para atender ao regime de teletrabalho ocorrerá por meio de 
formulário, conforme o modelo contido no Anexo I desta Portaria. 
§ 1º Será permitida a disponibilização dos equipamentos de informática até 30% (trinta por cento) do número de agentes 
integrantes de cada unidade do Poder Judiciário, excluindo desse percentual o magistrado e seu assessor jurídico. 

§ 2º O pedido será dirigido à chefia imediata, a qual avaliará a disponibilização e decidirá com observância à seguinte ordem de 
prioridade: 
I – agentes integrantes do grupo de risco para a COVID-19; 
II – produtividade, a ser aferida através de relatórios extraídos dos sistemas SEI e EPROC; e 

III – agentes que possuam filhos em idade escolar até 12 (doze) anos. 
§ 3º Após aplicação dos critérios acima elencados e permanecendo número de interessados superior aos 30%, ficará à cargo da 
chefia imediata, por estar mais próximo da situação concreta, a decisão de quem poderá ser beneficiado com o empréstimo. 
Art. 7º Nos órgãos judiciários e unidades de apoio a eles vinculados, a solicitação de disponibilização de bens deverá ser 

aprovada pelo magistrado titular, convocado ou em correspondência, conforme o caso. 
Art. 8º No âmbito da Presidência, Corregedoria-Geral da Justiça e Gabinete de Desembargador, a solicitação de disponibilização 
de bens deverá ser aprovada pelo desembargador, cientificando-se o respectivo chefe de gabinete. 
Art. 9º Na Escola Superior da Magistratura, Ouvidoria Judiciária, Diretorias e demais unidades administrativas e judiciais, a 

solicitação de disponibilização de bens deverá ser aprovada pelo chefe imediato, cientificando-se o desembargador responsável, 
conforme o caso. 
Art. 10. Nos fóruns, a solicitação de disponibilização de bens deverá ser aprovada pelo Diretor do Foro, cientificando-se o chefe 
imediato ou juiz de direito, conforme o caso. 

Art. 11. Nas demais unidades, a solicitação de disponibilização de bens deverá ser aprovada pelo chefe imediato, cientificando-
se o gestor máximo de cada pasta. 
Parágrafo único. Fica dispensada a necessidade de autorização do chefe imediato e ciência do gestor máximo da pasta ou 
unidade judicial quando o solicitante for magistrado. 

Art. 12. As solicitações serão processadas pela Diretoria de Tecnologia da Informação do Tribunal de Justiça, de acordo com 
suas respectivas áreas de atuação, competindo-lhe a prática dos atos necessários à verificação da conformidade do pedido e 
demais procedimentos para disponibilização dos bens enumerados nesta Portaria. 
§ 1º As solicitações envolvendo itens de processamento de dados e seus periféricos serão encaminhadas para Diretoria de 

Tecnologia da Informação, para verificação de conformidade e configuração dos equipamentos. 
§ 2º Os computadores serão entregues com todos os softwares necessários para o desenvolvimento das atividades laborais, 
sendo vedada a instalação de outros aplicativos não essenciais ao desempenho das atividades do agente beneficiado durante o 
regime diferenciado de teletrabalho. 

Art. 13. O recolhimento dos bens disponibilizados somente poderá ser realizado pelo solicitante, na data e horário agendados,  
cuja comunicação se dará através do sistema SEI, ressalvando que não será ofertado qualquer suporte para retirada, transporte 
e instalação dos equipamentos. 
§ 1º O recolhimento dos bens solicitados, após autorização das unidades de gestão patrimonial, será feito às expensas do 

requerente, responsabilizando-se este por quaisquer danos causados aos itens durante o seu transporte. 
§ 2º Os bens disponibilizados não poderão, sob qualquer pretexto, ser removidos das suas unidades de carga patrimonial antes 
da assinatura do termo de guarda, responsabilidade e de transferência. 
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Art. 14. Na Capital, as devoluções dos bens disponibilizados se darão em dias úteis e no horário de funcionamento da unidade 
de patrimônio competente, devendo o agente beneficiado comunicar a entrega com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) 
horas úteis. 
Art. 15. Nas unidades do interior do Estado, caberá ao Juiz Diretor do Foro controlar a saída e devolução dos bens 

disponibilizados, devendo comunicar à unidade de patrimônio do Tribunal de Justiça quaisquer ocorrências durante a execução 
do processo. 
CAPÍTULO III 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 16. A disponibilização de bens patrimoniais de informática observará todas as normas legais e infralegais aplicáveis ao caso, 
especialmente os normativos que disciplinam os procedimentos contábeis e a gestão patrimonial do Tribunal de Justiça, devendo 
todas as movimentações dos bens serem registradas no sistema informatizado competente. 
Art. 17. A disponibilização de bens patrimoniais de que trata esta Portaria não transfere a propriedade ou posse ao agente 

beneficiado, devendo este usá-lo exclusivamente para o desempenho de suas funções no âmbito do Poder Judiciário do Estado 
do Tocantins. 
Art. 18. A comprovação de vínculo do agente solicitante com o Tribunal de Justiça se dará por meio de consulta ao sistema e-
Gesp. 

Art. 19. A Diretoria de Gestão de Pessoas, conforme o caso, solicitará à unidade de patrimônio competente, para fins de 
efetivação dos registros no Sistema de Gestão de Recursos Humanos, informação negativa de carga patrimonial, na ocorrência 
das seguintes situações: 
I - suspensão ou extinção do vínculo de magistrado ou servidor efetivo com o Tribunal de Justiça; 

II - mudança de lotação do servidor ou promoção ou remoção de magistrado; 
III - exoneração de servidor exclusivamente comissionado; 
IV - término da cessão de servidor efetivo de outros órgãos públicos e 
V - término do contrato de estágio. 

Parágrafo único. Nas unidades do interior do Estado, caberá ao magistrado responsável comunicar, em tempo hábil, o término da 
cessão de servidores efetivos municipais beneficiados com o empréstimo de bens patrimoniais, com a comprovação da 
devolução dos itens, a fim de serem adotados os procedimentos necessários para a baixa da carga patrimonial do agente 
beneficiado e do respectivo corresponsável. 

Art. 20. Na eventual necessidade de realização de atividades presenciais na sua unidade de lotação, o agente beneficiado com o 
empréstimo de bem patrimonial deverá fazer o uso de equipamentos e mobiliários compartilhados, ficando a cargo deste a 
verificação da disponibilidade dos itens necessários para o exercício das suas funções de forma presencial. 
Art. 21. Durante os procedimentos de recolhimento e devolução dos bens, todos os agentes ficam obrigados a observar os 

protocolos sanitários de prevenção à disseminação do novo coronavírus. 
Art. 22. Os casos omissos serão decididos pela Presidência do Tribunal de Justiça. 
Art. 23. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
  

ANEXO I 
(Portaria nº 855, de 8 de abril de 2021) 
  
SOLICITAÇÃO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE BENS MÓVEIS 

  

Dados funcionais 

Nome completo   

Matrícula   

Cargo   

Unidade de lotação   

e-mail institucional   

  

Dados pessoais 

Endereço   

Cidade   

CEP   

Telefone fixo   

Telefone celular   

e-mail pessoal   
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Descrição do item Patrimônio Estado de conservação 

    (  ) Ótimo (  ) Bom (  ) Regular 

    (  ) Ótimo (  ) Bom (  ) Regular 

    (  ) Ótimo (  ) Bom (  ) Regular 

    (  ) Ótimo (  ) Bom (  ) Regular 

    (  ) Ótimo (  ) Bom (  ) Regular 

    (  ) Ótimo (  ) Bom (  ) Regular 

    (  ) Ótimo (  ) Bom (  ) Regular 

        Assinaturas: 

Requerente   Matrícula   

Chefia imediata   Matrícula   

  

ANEXO II 
(Portaria nº 855, de 8 de abril de 2021) 
  
TERMO DE GUARDA E RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL 

  

Dados funcionais 

Nome completo   

Matrícula   

Cargo   

Unidade de lotação   

e-mail institucional   

  

Dados pessoais 

Endereço   

Cidade   

CEP   

Telefone fixo   

Telefone celular   

e-mail pessoal   

Declaro ter recebido os bens relacionados no presente termo, no estado de conservação indicado, pelo qual assumo total 
responsabilidade pela guarda e conservação comprometendo-me, inclusive, a informar à 
___________________________________ (unidade a que o servidor/colaborador está vinculado), sobre todas as ocorrências 

relativas aos bens, e ainda, ressarcir a Administração por perdas ou danos, caso comprovada a omissão de responsabilidade de 
minha parte. 

Descrição do item Patrimônio Estado de conservação 

    (  ) Ótimo (  ) Bom (  ) Regular 

    (  ) Ótimo (  ) Bom (  ) Regular 

    (  ) Ótimo (  ) Bom (  ) Regular 

    (  ) Ótimo (  ) Bom (  ) Regular 

    (  ) Ótimo (  ) Bom (  ) Regular 

    (  ) Ótimo (  ) Bom (  ) Regular 

    (  ) Ótimo (  ) Bom (  ) Regular 

Observações 

  

  

       Assinaturas: 

Requerente   Matrícula   

Chefia imediata   Matrícula   
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Publique-se. Cumpra-se. 
Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 

Presidente 
 

Portaria Nº 880, de 12 de abril de 2021 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e considerando 
o disposto no art. 137 da Lei Complementar nº 10, de 11 de janeiro de 1996, c/c art. 12, § 1º, II, do Regimento Interno desta 
Corte, bem como o contido no processo SEI nº 20.0.000021949-6, 

RESOLVE: 
Art. 1º Designar o magistrado Vandré Marques e Silva, titular da Vara Criminal, para, sem prejuízo de suas funções, responder 
pela Diretoria do Foro da Comarca de Taguatinga. 
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

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

Presidente 
 

Portaria Nº 890, de 12 de abril de 2021 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e regimentais, 
CONSIDERANDO o lançamento da campanha solidária com a finalidade de adquirir cestas básicas para as famílias carentes do 
Estado do Tocantins, em decorrência dos impactos causados pela pandemia do novo coronavírus, com recursos advindos de 

doações, mediante desconto em folha de pagamento; 
CONSIDERANDO a adesão da Corregedoria-Geral da Justiça, do Ministério Público, Defensoria Pública, Tribunal de Contas do 
Estado do Tocantins, Associação dos Magistrados do Estado do Tocantins, Sindicado dos Servidores da Justiça do Estado do 
Tocantins e a necessidade de instituir comitê gestor das verbas arrecadadas; 

CONSIDERANDO o contido nos autos nº 21.0.000007104-5, 
RESOLVE: 
Art. 1º Constituir o Comitê Gestor Interinstitucional dos recursos arrecadados por meio da campanha solidária visando aquisição 
de cestas básicas destinadas às famílias carentes do Estado do Tocantins, com a seguinte composição: 

I – Luis Otávio de Queiroz Fraz, Juiz aposentado, representante da Associação dos Magistrados do Estado do Tocantins; 
II – Kênia Cristina de Oliveira, Chefe de Gabinete da Presidência; 
III – Antônio José Ferreira de Rezende, Diretor de Gestão de Pessoas, coordenador; 
IV – Irisneide Ferreira dos Santos, Defensora Pública; 

V – Afonso Alves da Silva Júnior, Chefe de Gabinete da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Tocantins; 
VI – Marcelo Olimpio Carneiro Tavares, Chefe de Gabinete da Presidência do Tribunal de Contas do Estado do Tocantins; 
VII - Francisco das Chagas dos Santos, Chefe de Gestão de Pessoas do Ministério Público do Estado do Tocantins; e 
VIII – Eliane Barbosa Pinto, Contadora e Distribuidora, representante do Sindicato dos Servidores da Justiça do Estado do 

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

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 

Presidente 
 

DIRETORIA GERAL 
Decisões 

PROCESSO 21.0.000000397-0 

INTERESSADO DIRETORIA ADMINISTRATIVA 

ASSUNTO Compras de becas 

Decisão Nº 1337 / 2021 - PRESIDÊNCIA/DIGER/ASJUADMDG 

Trata-se de autos, originários da Divisão de Serviços Gerais - DSG, sobre a contratação de empresa especializada para 
confecção e fornecimento de becas, togas e capa talar, a fim de atender as necessidades do Poder Judiciário do Estado do 
Tocantins, no exercício de 2021, com fulcro no artigo 24, inciso II, da Lei n° 8.666/93. 
Tendo em vista os fundamentos expendidos pela ASJUADMDG (evento 3634532), as informações prestadas 

pela CCOMPRAS (evento 3615684) a existência de reserva orçamentária (evento 3616380), no exercício das atribuições, 
conferidas pelo artigo 1º, inciso IX, do Decreto Judiciário 99/2013, publicado no Diário de Justiça 3045, de 
07/02/2013, DECLARO A DISPENSA DE LICITAÇÃO, em razão do valor, de acordo com o artigo 24, inciso II, da Lei 8.666/93, 
para a contratação da empresa INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES TALENTO EIRELI-ME, CNPJ nº. 

04.494.939/0001-00, situada no endereço: ASR SE 105 SNR QI H AL 01 LOTE 04 / CENTRO / PALMAS - TO, pelo montante 
de R$ 17.160,00 (dezessete mil cento e sessenta reais), para a confecção dos objetos em tela, conforme Projeto Básico 46 DSG, 
evento 3569324, e proposta acostada ao evento 3615360. 
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Encaminhem-se os autos sucessivamente à: 
1. SPADG para publicação desta decisão; 
2. DIFIN para emissão da respectiva Nota de Empenho, a qual substituirá o contrato, nos termos do artigo 62 § 4º da Lei de 
Licitações. 

3. CCOMPRAS para o envio da nota de empenho à empresa contratada. 
Concomitante, à DIADM/DSG para ciência e acompanhamento. 

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 

Portarias 
Portaria Nº 831/2021 - PRESIDÊNCIA/DIGER/DIADM/DCC, de 06 de abril de 2021 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais, 
CONSIDERANDO o disposto no art. 67, §§ 1º e 2º da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993; 

CONSIDERANDO a necessidade de acompanhar e monitorar a execução de Contratos celebrados entre o Tribunal de Justiça 
Tocantinense e fornecedores de bens e/ou serviços; 
CONSIDERANDO, ainda, o contrato nº 79/2021, referente ao Processo Administrativo 20.0.000019104-4, celebrado por este 
Tribunal de Justiça e a Companhia de Saneamento do Tocantins - SANEATINS, que tem por objeto a prestação de serviços 

públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário pela CONTRATADA (“Serviços”) ao CONTRATANTE. 
RESOLVE: 
Art. 1º. Designar a servidora Jucilene Ribeiro Ferreira, matrícula nº 178532, como gestora do contrato nº 79/2021 e o servidor 
Tácio Rafael Soares de Carvalho, matrícula nº 2642012, como substituto para, nos termos do “caput” do artigo 67 da Lei nº. 

8.666/93, conhecerem as obrigações mútuas previstas no instrumento contratual, acompanhar e fiscalizar o contrato até a sua 
completa execução. 
Parágrafo único – Verificada a ocorrência de falta ou defeito na execução do contrato, a gestora notificará a contratada para 
regularização do apontamento, caso em que, não sendo atendido ou justificado, no prazo estabelecido, deverá informar à 

autoridade competente sobre o ocorrido, para fins de aplicação das penalidades. 
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Jonas Demostene Ramos 

 Diretor Geral 
 
Portaria Nº 860/2021 - PRESIDÊNCIA/DIGER, de 08 de abril de 2021 
O DIRETOR-GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 59 da Resolução nº 

17/2009/TJTO,  c/c Decreto Judiciário nº 99/2013, publicado no DJ nº 3045, de 7 de Fevereiro de 2013, da Presidência do 
Tribunal de Justiça, resolve: 
Art. 1º. Instituir a Equipe de Planejamento da Contratação referente a contratação de empresa para prestação continuada de 
Serviços de Telefonia Móvel Pessoal Corporativo (SMPC), nas modalidades local e longa distância nacional e internacional, e 

Internet móvel, com fornecimento de aparelhos celulares, tablets e modens, todos em comodato, para suprir as demandas deste 
Poder Judiciário,  nos termos do procedimento administrativo SEI nº 21.0.000006403-0. 
Art. 2º A Equipe será composta pelos servidores: 
I - Ernandes Rodrigues da Silva, matrícula 360028 - Integrante requisitante;  

II - Raimundo Nonato da Rocha Pereira, matrícula 240759 - Integrante técnico; 
III - Josilene Carvalho de Oliveira, matrícula 159635 - Integrante técnico substituto; 
IV - Luciano Lima de Oliveira, matrícula 253158 - Integrante Administrativo; 
V - Rafael Giordano Gonçalves Brito, matrícula 352918 - Integrante Administrativo substituto. 

Art. 3º Cabe à Equipe elaborar estudos técnicos preliminares, o Plano de Trabalho, se exigido, e o Termo de Referência ou 
Projeto Básico das aquisições/contratações objetos do artigo 1º desta Portaria, observando-se as respectivas competências.  
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação 
Publique-se. Cumpra-se. 

Jonas Demostene Ramos 
 Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 406/2021, de 12 de abril de 2021 

O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com 
o disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2021/88159 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Samara Batista Ferreira, Matrícula 990277, o valor de R$ 126,61, relativo ao 
pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 253,22, por seu deslocamento de Colinas do Tocantins-TO para Juarina-
TO, no período de 18/04/2021 a 18/04/2021, com a finalidade de realizar estudo social, determinada no processo 0000573-
88.2021.8.27.2713.  
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Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 407/2021, de 12 de abril de 2021 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com 
o disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2021/88180 no sistema 

eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Creusa de Sousa Pinheiro, Matrícula 990222, o valor de R$ 126,61, relativo 
ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 253,22, por seu deslocamento de Goiatins-TO para Campos Lindos-

TO, no período de 16/04/2021 a 16/04/2021, com a finalidade de realizar estudo social, determinado no processo 0003419-
52.2020.8.27.2733.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 408/2021, de 12 de abril de 2021 

O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com 
o disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2021/88174 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Luana Souza Rodrigues, Matrícula 990045, o valor de R$ 126,61, relativo ao 
pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 253,22, por seu deslocamento de Conceicao do Tocantins-TO para 
Parana-TO, no período de 15/04/2021 a 15/04/2021, com a finalidade de realizar estudo social, determinado no processo 
0000087-46.2021.8.27.2732.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 409/2021, de 12 de abril de 2021 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com 
o disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2021/88181 no sistema 

eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Luiza Adriana Silva Mello, Matrícula 990021, o valor de R$ 126,61, relativo 
ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 253,22, por seu deslocamento de Conceicao do Tocantins-TO para 

Arraias-TO, no período de 19/04/2021 a 19/04/2021, com a finalidade de realizar avaliação psicológica, determinada no processo 
0000161-72.2021.8.27.2709.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 410/2021, de 12 de abril de 2021 

O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com 
o disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2021/88202 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Josedilma Milhomem da Costa Ribeiro, Matrícula 358660, o valor de R$ 
379,83, relativo ao pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 253,22, por seu deslocamento de 
Tocantinopolis-TO para Maurilandia do Tocantins-TO, no período de 18/04/2021 a 19/04/2021, com a finalidade de realizar 
estudo social, determinado no processo 0004033-84.2020.8.27.2740.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 
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PORTARIA DIÁRIAS Nº 411/2021, de 12 de abril de 2021 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com 
o disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2021/88204 no sistema 
eGESP,  

RESOLVE: 
Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Renata Rodrigues Rocha, Matrícula 357273, o valor de R$ 126,61, relativo 

ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 253,22, por seu deslocamento de Xambioa-TO para Angico-TO, no 
período de 26/04/2021 a 26/04/2021, com a finalidade de realizar avaliação psicológica, determinada no processo 0001392-

26.2019.8.27.2703.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

Publique-se. Cumpra-se. 
Jonas Demostene Ramos 

Diretor Geral 
 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 412/2021, de 12 de abril de 2021 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com 

o disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2021/88203 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Renata Rodrigues Rocha, Matrícula 357273, o valor de R$ 126,61, relativo 

ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 253,22, por seu deslocamento de Xambioa-TO para Riachinho-TO, no 
período de 22/04/2021 a 22/04/2021, com a finalidade de realizar avaliação psicológica, determinada no processo 0003629-
96.2020.8.27.2703.  

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

Publique-se. Cumpra-se. 
Jonas Demostene Ramos 

Diretor Geral 
 

PORTARIA DIÁRIAS Nº 413/2021, de 12 de abril de 2021 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com 
o disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2021/88161 no sistema 
eGESP,  

RESOLVE: 
Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Renata Rodrigues Rocha, Matrícula 357273, o valor de R$ 126,61, relativo 

ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 253,22, por seu deslocamento de Xambioa-TO para Ananas-TO, no 
período de 20/04/2021 a 20/04/2021, com a finalidade de realizar avaliação psicológica, determinada no processo 0002998-

55.2020.8.27.2703.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

Publique-se. Cumpra-se. 
Jonas Demostene Ramos 

Diretor Geral 
 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 414/2021, de 12 de abril de 2021 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com 

o disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2021/88160 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Renata Rodrigues Rocha, Matrícula 357273, o valor de R$ 126,61, relativo 

ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 253,22, por seu deslocamento de Xambioa-TO para Cachoeirinha-
TO, no período de 18/04/2021 a 18/04/2021, com a finalidade de realizar avaliação psicológica, determinada no processo 
0003779-77.2020.8.27.2703.  

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

Publique-se. Cumpra-se. 
Jonas Demostene Ramos 

Diretor Geral 
 

PORTARIA DIÁRIAS Nº 415/2021, de 12 de abril de 2021 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com 
o disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2021/88158 no sistema 
eGESP,  

RESOLVE: 
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Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Sandra Neves de Souza, Matrícula 356347, o valor de R$ 126,61, relativo ao 
pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 253,22, por seu deslocamento de Taguatinga-TO para Novo Alegre-TO, 
no período de 19/04/2021 a 19/04/2021, com a finalidade de realizar avaliação psicológica, determinada no processo 0000048-
15.2021.8.27.2711.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 416/2021, de 12 de abril de 2021 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com 
o disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2021/88157 no sistema 

eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Aryelle Silva Conceição, Matrícula 355661, o valor de R$ 126,61, relativo ao 
pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 253,22, por seu deslocamento de Pedro Afonso-TO para Santa Maria do 

Tocantins-TO, no período de 19/04/2021 a 19/04/2021, com a finalidade de realizar avaliação psicológica, determinada no 
processo 0001651-28.2019.8.27.2733.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 417/2021, de 12 de abril de 2021 

O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com 
o disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2021/88156 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao servidor CEDIDO Gervando Martins Timbo, Matrícula 354722, o valor de R$ 49,34, relativo ao 
pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 253,22, descontado o valor de R$ 77,27, conforme determina o art. 20 da 
Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Guarai-TO para Presidente Kennedy-TO, no período de 05/04/2021 a 05/04/2021, 
com a finalidade de acompanhar a transmissão do acervo da serventia extrajudicial que foi anexada através do processo SEI nº 

21.0.000004622-9.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

Publique-se. Cumpra-se. 
Jonas Demostene Ramos 

Diretor Geral 
 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 418/2021, de 12 de abril de 2021 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com 

o disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2021/88179 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Lara Cristina Garcia Quinta, Matrícula 353782, o valor de R$ 126,61, relativo 

ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 253,22, por seu deslocamento de Paraiso do Tocantins-TO para 
Marianopolis do Tocantins-TO, no período de 19/04/2021 a 19/04/2021, com a finalidade de realizar estudo social, determinado 
no processo 0004370-23.2018.8.27.2731.  

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

Publique-se. Cumpra-se. 
Jonas Demostene Ramos 

Diretor Geral 
 

Portaria Nº 868/2021 - PRESIDÊNCIA/DIGER/DIADM/DCC, de 09 de abril de 2021 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais, 
CONSIDERANDO o disposto no art. 67, §§ 1º e 2º da Lei nº. 8.666, de 21 de junho de 1993; 
CONSIDERANDO a necessidade de acompanhar e monitorar a execução das contratações formalizadas entre o Tribunal de 

Justiça do Estado do Tocantins e fornecedores de bens e/ou serviços; 
CONSIDERANDO, ainda, a Ata de Registro de Preços nº 23/2021, referente ao Processo Administrativo 21.0.000006973-3, 
firmada entre este Tribunal de Justiça e a empresa Weyner Carvalho de Queiroz Sustrunk, que tem por objeto o registro de 
preços visando à contratação futura de empresa para prestação de serviços de reforma delongarinas de auditório, com 

fornecimento de material, para atendimento das demandas do Poder Judiciário do Estado do Tocantins. 
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RESOLVE: 
Art. 1º. Designar o servidor Juarez Lopes Marinho, matrícula 353163, como gestor da Ata de Registro de Preços nº. 23/2021, e a 
servidora Heloiza Simonni Rosa Tavares Vieira, matrícula 353366, como substituta, para, nos termos do “caput” do artigo 67 da 
Lei nº. 8.666/93, conhecerem as obrigações mútuas previstas no instrumento de registro de preços, acompanhar e fiscalizar até a 

sua completa execução. 
Parágrafo único – Verificada a ocorrência de falta ou defeito na execução da Ata, o gestor notificará o fornecedor para 
regularização do apontamento, caso em que, não sendo atendido ou justificado, no prazo estabelecido, deverá informar à 
autoridade competente sobre o ocorrido, para fins de aplicação das penalidades. 

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Jonas Demostene Ramos 
 Diretor Geral 

 
Portaria Nº 877/2021 - PRESIDÊNCIA/DIGER/DIADM/DCC, de 12 de abril de 2021 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais, 
CONSIDERANDO o disposto no art. 67, §§ 1º e 2º da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993; 

CONSIDERANDO a necessidade de acompanhar e monitorar a execução de convênios celebrados entre o Tribunal de Justiça 
Tocantinense; 
CONSIDERANDO, ainda, o convênio nº 18/2020, referente ao Processo Administrativo nº 20.0.000004115-8, celebrado entre o 
Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins e a Universidade Federal do Tocantins com a interveniência da Fundação de Apoio 

Científico e Tecnológico do Tocantins - FAPTO, que tem por objeto a união de esforços dos partícipes para o desenvolvimento 
do Projeto de Pesquisa intitulado “Rede Metropolitana de Ensino e Pesquisa de Palmas para o Tribunal de Justiça do Tocantins”, 
que visa operar e manter uma infraestrutura de rede avançada em área metropolitana, para o provimento de conectividade 
óptica, que permita o uso de tecnologias da informação e comunicação em prol da educação, a pesquisa, a saúde, a defesa, o 

apoio às políticas públicas e o pleno exercício da cidadania. 
RESOLVE: 
Art. 1º. Designar o servidor Ernandes Rodrigues da Silva, matricula 360028, como gestor do convênio nº. 18/2020, e 
o servidor Richard Capitanio, matrícula 354002, como substituto, para, nos termos do “caput” do artigo 67 da Lei nº. 8.666/93, 

conhecerem as obrigações mútuas previstas no convênio, acompanhar e fiscalizar o convênio até a sua completa execução, 
tornando sem efeito a Portaria nº 430/2021, de 24 de fevereiro de 2021, publicada no Diário da Justiça nº 4912, de 01/03/2021, 
às fls. 123. 
Parágrafo único – Verificada a ocorrência de falta ou defeito na execução do convênio, o gestor notificará os partícipes para 

regularização do apontamento, caso em que, não sendo atendido ou justificado, no prazo estabelecido, deverá informar à 
autoridade competente sobre o ocorrido, para fins de deliberações. 
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário. 
Publique-se. Cumpra-se. 

 
Jonas Demostene Ramos 

 Diretor Geral 
 

PORTARIA DIÁRIAS Nº 419/2021, de 12 de abril de 2021 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com 
o disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2021/87978 no sistema 
eGESP,  

RESOLVE: 
Art. 1º Conceder ao servidor Divina Aparecida Santana de Carvalho, CHEFE DE SERVIÇO, Matrícula 354456, o valor 

de R$ 302,56, relativo ao pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 253,22, descontado o valor de R$ 
77,27, conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Araguacema-TO, no 

período de 15/01/2021 a 16/01/2021, com a finalidade de realizar vistoria técnica na obra de construção do novo prédio da 
comarca de destino, nos termos do SEI nº. 21.0.000001303-7.  

Art. 2º Conceder ao servidor CEDIDO Dorvely Sobrinho Costa, CHEFE DE DIVISÃO, Matrícula 353219, o valor de R$ 
302,56, relativo ao pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 253,22, descontado o valor de R$ 77,27, 

conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Araguacema-TO, no período de 
15/01/2021 a 16/01/2021, com a finalidade de realizar vistoria técnica na obra de construção do novo prédio da comarca de 
destino, nos termos do SEI nº. 21.0.000001303-7.  

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

Publique-se. Cumpra-se. 
 

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 
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PORTARIA DIÁRIAS Nº 420/2021, de 12 de abril de 2021 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com 
o disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2021/87981 no sistema 
eGESP,  

RESOLVE: 
Art. 1º Conceder ao servidor Divina Aparecida Santana de Carvalho, CHEFE DE SERVIÇO, Matrícula 354456, o valor 

de R$ 401,24, relativo ao pagamento de 2,5 (duas e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 253,22, descontado o valor de R$ 
231,81, conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Palmeiropolis-TO, no 

período de 07/04/2021 a 09/04/2021, com a finalidade de realizar vistoria técnica nas obras de reformas dos fóruns das 
comarcas de Paranã e Palmeirópolis, nos termos do processo SEI nº. 19.0.000032546-8.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 421/2021, de 12 de abril de 2021 

O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com 
o disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2021/87977 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao servidor Divina Aparecida Santana de Carvalho, CHEFE DE SERVIÇO, Matrícula 354456, o valor 
de R$ 401,24, relativo ao pagamento de 2,5 (duas e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 253,22, descontado o valor de R$ 
231,81, conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Arraias-TO, no período 
de 12/01/2021 a 14/01/2021, com a finalidade de realizar vistoria técnica nas obras de reformas das comarcas de Alvorada e 

Arraias e de construção do fórum da comarca de Cristalândia, nos termos do SEI nº. 19.0.000009888-7.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

Publique-se. Cumpra-se. 
Jonas Demostene Ramos 

Diretor Geral 
 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 422/2021, de 12 de abril de 2021 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com 

o disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2021/88162 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao servidor Lindomar Jose da Cunha, CHEFE DE SERVIÇO, Matrícula 352230, o valor de R$ 753,14, 

relativo ao pagamento de 4,5 (quatro e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 253,22, descontado o valor de R$ 386,35, conforme 
determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Gurupi-TO, no período de 12/04/2021 a 
16/04/2021, com a finalidade de realizar manutenção predial pendente para conclusão dos serviços necessários no fórum da 
comarca de destino, nos termos do processo SEI nº. 21.0.000000082-2.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 423/2021, de 12 de abril de 2021 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com 
o disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2021/88164 no sistema 

eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao servidor CEDIDO Julio Cesar Lima de Alencar, Matrícula 168634, o valor de R$ 577,19, relativo 
ao pagamento de 3,5 (três e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 253,22, descontado o valor de R$ 309,08, conforme determina 

o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Dianopolis-TO, no período de 12/04/2021 a 
15/04/2021, com a finalidade de realizar manutenção predial para conclusão dos trabalhos de reformas em salas do prédio do 
fórum da comarca de destino, nos termos do SEI nº. 21.0.000000075-0.  

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

Publique-se. Cumpra-se. 
Jonas Demostene Ramos 

Diretor Geral 
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Portaria Nº 886/2021 - PRESIDÊNCIA/DIGER, de 12 de abril de 2021 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 59 da Resolução nº 
17/09/TJTO, c/c Decreto Judiciário nº 99/2013, publicado no DJ nº 3045, de 7 de Fevereiro de 2013, da Presidência do Tribunal  
de Justiça; 

CONSIDERANDO o contido nos Autos Administrativos SEI nº  21.0.000006454-5; 
CONSIDERANDO o disposto na Portaria nº 145/2011, que estabelece normas sobre a administração de bens permanentes 
móveis e imóveis do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, resolve: 
Art. 1º Designar os servidores Moredson Mendanha de Abreu Almas - matrícula: 352416, Gilmar Alves dos Santos - matrícula: 

195957 e Luciano dos Santos Ramiro, matrícula 352178; para, sob a Presidência do primeiro, compor a Comissão de Avaliação 
dos bens descritos no processo em epígrafe. 
Art. 2º A referida comissão terá o prazo de 20 (vinte) dias para a conclusão dos trabalhos e apresentação do relatório conclusivo. 
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

 Publique-se. Cumpra-se. 
Jonas Demostene Ramos 

 Diretor Geral 
 

Termos de homologação 

PROCESSO 20.0.000024319-2 

INTERESSADO DIGEP, CENTRO DE SAÚDE 

ASSUNTO Vacinas Influenza Quadrivalente - Registro de Preços 

Termo de Homologação Nº 17 / 2021 - PRESIDÊNCIA/DIGER/ASJUADMDG 

Trata-se de procedimento licitatório para Registro de Preços, com vistas à aquisição de doses de vacina influenza quadrivalente, 
para atender às necessidades do Poder Judiciário do Estado do Tocantins. 
Tendo em vista que a licitação foi realizada de acordo com as disposições da legislação de regência, qual seja, Lei 10.520/2002, 
Decretos 10.024/2019 e 8.538/2015, Lei Complementar 123/2006, e, subsidiariamente, Lei 8.666/93, bem assim o parecer da 

ASJUADMDG (evento 3634854), HOMOLOGO o Pregão Eletrônico 13/2021 - SRP, haja vista o êxito do certame, cujo objeto foi 
adjudicado à empresa BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA, pelo valor total de R$ 144.189,00 (cento e quarenta e quatro 
mil cento e oitenta e nove reais), conforme Resultado por Fornecedor, Ata da Sessão e Termo de Adjudicação 
(eventos 3633693, 3633697 e 3633704), para que produzam seus efeitos legais. 

Por conseguinte, determino o encaminhamento dos autos sucessivamente à: 
1. DIGER para homologação perante o sistema Comprasnet, extração de cópia do respectivo ato e juntada ao presente feito; 
2. SPADG para publicação do presente Termo de Homologação; 
3. COLIC para juntada dos termos de adjudicação e homologação no Sistema SICAP-LCO; e 

4. DCC para elaboração da Ata de Registro de Preços, coleta de assinaturas, publicações e demais atos pertinentes. 
Concomitante, à DIGEP/CESAU para ciência e acompanhamento. 
Cumpra-se. 

 Jonas Demostene Ramos 

 Diretor Geral 
 

DIRETORIA ADMINISTRATIVA 

CENTRAL DE COMPRAS 
Extratos 

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO 
PROCESSO: 21.0.000005143-5 
DISPENSA DE LICITAÇÃO 

NOTA DE EMPENHO: 2021NE00909 
CONTRATANTE: Fundo Especial de Modernização e Aprimoramento do Poder Judiciário. 
CONTRATADA: Nitroxi Comércio de Gases Industriais EIRELI. 
CNPJ: 07.654.168/0001-60 

OBJETO: Empenho destinado ao fornecimento de gases medicinais (Kit Oxigenoterapia – 5 Kits e Recarga de cilindros Oxigênio 
– 57,9 litros) nas quantidades necessárias para atender a demanda do Poder Judiciário do Tocantins. 
VALOR TOTAL: R$ 3.558,00 (Três mil quinhentos e cinquenta e oito reais). 
Unidade Gestora: 060100-FUNJURIS. 

Classificação Orçamentária: 0601.02.122.1145.4288 
Natureza de Despesa: 33.90.30 – Subitem: 36 e 04 
Fonte de Recursos: 0240 
DATA DA EMISSÃO: 08 de abril de 2021. 

 
 



ANO XXXIII-DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 4938 PALMAS-TO, SEGUNDA-FEIRA, 12 DE ABRIL DE 2021 66 

 

 

 

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO 
PROCESSO: 21.0.000000918-8 
DISPENSA DE LICITAÇÃO 
NOTA DE EMPENHO: 2021NE00848 

CONTRATANTE: Fundo Especial de Modernização e Aprimoramento do Poder Judiciário. 
CONTRATADA: Indiele Ballin. 
CNPJ: 31.055.785/0001-23 
OBJETO: Empenho destinado à aquisição de material de consumo (almofadas – 30 unidades), para atender as salas de escuta 

dos Juizados da Infância e Juventude das Comarcas de Miracema, Paraíso, Dianópolis, Araguaína e Porto Nacional. 
VALOR TOTAL: R$ 3.000,00 (Três mil reais). 
Unidade Gestora: 060100-FUNJURIS. 
Classificação Orçamentária: 0601.02.122.1145.4204 

Natureza de Despesa: 33.90.30 – Subitem: 20 
Fonte de Recursos: 0240 
DATA DA EMISSÃO: 07 de abril de 2021. 
 

DIVISÃO DE LICITAÇÃO, CONTRATOS E CONVÊNIOS 
Extratos de contratos 

EXTRATO DE CONTRATO 
PREGÃO ELETRÔNICO - SRP Nº 86/2020 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 158/2020 

PROCESSO 21.0.000000423-2 
CONTRATO Nº 80/2021 
CONTRATANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CONTRATADA: Pinheiro e Gasparin – Ltda 

OBJETO: Contratação de empresa especializada para fornecimento de arranjos decorativos de flores naturais, para atender às 
necessidades dos eventos promovidos pelo Poder Judiciário do Estado do Tocantins, com prestação dos serviços no município 
de Palmas. 
VALOR: O valor estimado do presente Instrumento é de R$ 20.300,00 (vinte mil e trezentos 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, ficando a vigência adstrita ao crédito 
orçamentário conforme disposto no art. 57 da Lei nº. 8.666, de 1993, ressalvado o prazo de garantia dos materiais. 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

UNIDADE GESTORA: 060100 - Funjuris 
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 06010.02.131.1145.4185 
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.30 
FONTE DE RECURSOS: 0240 

DATA DA ASSINATURA: 12 de abril de 2021. 
 

Extratos 
EXTRATO DE TERMO DE DESCREDENCIAMENTO 
TERMO DE CREDENCIAMENTO 306/2020 

PROCESSO 20.0.000026598-6 
DESCREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
DESCREDENCIADO: Antônio Ricardo Carneiro Domingos 
OBJETO: Fica descredenciado, a partir da assinatura deste Termo, Antônio Ricardo Carneiro Domingos, da prestação de 

serviços de Conciliador, destinados a atender às demandas do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, no Centro Judiciário de 
Solução de Conflitos e Cidadania - CEJUSC, Polo de Arraias, com fulcro no subitem 8.1.3, da Cláusula Oitava do Termo de 
Credenciamento nº 306/2020. 
DATA DA ASSINATURA: 10 de abril de 2021. 

 
EXTRATO: 
ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 2/2021 
PROCESSO 19.0.000031926-3 

PARTES: O Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins e a Energisa Tocantins Distribuidora de Energia S.A 
OBJETO: Possibilitar o acesso ao banco de dados cadastrais de clientes, pessoas físicas e/ou jurídicas do Estado de Tocantins, 
da CONCESSIONÁRIA (“DADOS CADASTRAIS”), por meio de Web Service, pelo TJTO, para os fins exclusivos de segurança 
pública. 

VIGÊNCIA: 2 (dois) anos, a contar da data de assinatura pelas PARTES, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos 
períodos, observado o disposto no art. 57 da Lei 8.666/1993.. 
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DATA DA ASSINATURA: 10 de abril de 2021. 
 

DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS 
Portarias 

PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 211/2021, de 11 de abril de 2021 

A DIRETORA DO FORO DA COMARCA DE AURORA DO TOCANTINS, ESTADO DO TOCANTINS, no uso das atribuições 
que lhe conferem o art. 80 da Lei Complementar Estadual nº 10, de 11 de janeiro de 1996, bem como, o art. 10, da Portaria nº 
2.093, de 1º de outubro de 2018 que dispõe sobre as regras e procedimentos para operacionalização do módulo de substituição 
de servidores no Sistema Integrado de Gestão de Pessoas (eGESP) e considerando o protocolo de solicitação nº 2021/88211;  

RESOLVE: 
Art. 1º Designar o servidor CRISTIANO DE ALMEIDA MANDU, matrícula nº 355827, CEDIDO AO TJTO, para, sem prejuízo de 
suas funções, substituir o servidor CLAUDIO DA COSTA SILVA, matrícula nº 85248, ocupante do cargo efetivo de OFICIAL DE 
JUSTIÇA AVALIADOR, da COMARCA DE AURORA DO TOCANTINS no período de 12/04/2021 a 16/04/2021, com o 

consequente pagamento, após a certificação referente ao período da efetiva substituição.  
Publique-se. Cumpra-se. 

EMANUELA DA CUNHA GOMES 
DIRETORA DO FORO - 1ª ENTRÂNCIA  

 
PORTARIA FÉRIAS Nº 538/2021, de 12 de abril de 2021 
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE ALVORADA, ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e na 
forma da lei,  

Considerando o disposto no artigo n° 91 da Lei Complementar nº 10/1996 c/c o artigo n° 86, do Estatuto dos Servidores 
Públicos, Lei 1.818/2007; 
Considerando o disposto no artigo n° 42, inciso I, alínea "c" da Lei Complementar n° 10/1996 e conforme solicitação contida no 
sistema eGESP, 

RESOLVE: 
Art. 1º Suspender as férias da servidora REJANE CONCEICAO DE SOUSA, matrícula nº 89432, relativas ao período aquisitivo 
2017/2018, marcadas para o período de 12 a 26/04/2021, a partir de 12/04/2021 até 26/04/2021, assegurado o usufruto dos dias 
remanescentes para o período de 01 a 15/12/2021, em razão de interesse da administração.  

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

Fabiano Goncalves Marques 
Diretor do Foro 

 

PORTARIA FÉRIAS Nº 539/2021, de 12 de abril de 2021 
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE ALVORADA, ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e na 

forma da lei,  
Considerando o disposto no artigo n° 91 da Lei Complementar nº 10/1996 c/c o artigo n° 86, do Estatuto dos Servidores 
Públicos, Lei 1.818/2007; 
Considerando o disposto no artigo n° 42, inciso I, alínea "c" da Lei Complementar n° 10/1996 e conforme solicitação contida no 

sistema eGESP, 
RESOLVE: 
Art. 1º Suspender as férias do servidor FÁBIO ADRIANE DE OLIVEIRA, matrícula nº 357101, relativas ao período aquisitivo 
2019/2020, marcadas para o período de 12/04 a 11/05/2021, a partir de 12/04/2021 até 11/05/2021, assegurado o usufruto dos 

dias remanescentes para o período de 19/11 a 18/12/2021, em razão de interesse da administração.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Fabiano Goncalves Marques 

Diretor do Foro 
 
PORTARIA FÉRIAS Nº 540/2021, de 12 de abril de 2021 
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE PEDRO AFONSO, ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e 

na forma da lei,  
Considerando o disposto no artigo n° 91 da Lei Complementar nº 10/1996 c/c o artigo n° 86, do Estatuto dos Servidores 
Públicos, Lei 1.818/2007; 
Considerando o disposto no artigo n° 42, inciso I, alínea "c" da Lei Complementar n° 10/1996 e conforme solicitação contida no 

sistema eGESP, 
RESOLVE: 
Art. 1º Suspender as férias da servidora RENATA MAYNNE NERES LOMPA, matrícula nº 284829, relativas ao período 
aquisitivo 2019/2020, marcadas para o período de 12/04 a 11/05/2021, a partir de 12/04/2021 até 11/05/2021, assegurado o 

usufruto dos dias remanescentes para o período de 01 a 30/06/2021, em razão de interesse da administração.  



ANO XXXIII-DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 4938 PALMAS-TO, SEGUNDA-FEIRA, 12 DE ABRIL DE 2021 68 

 

 

 

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

Milton Lamenha De Siqueira 
Diretor do Foro 

 
PORTARIA FÉRIAS Nº 541/2021, de 12 de abril de 2021 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e na forma 
da lei,  

CONSIDERANDO o disposto no artigo n° 91 da Lei Complementar nº 10/1996 c/c o artigo n° 86, do Estatuto dos Servidores 
Públicos, Lei 1.818/2007; 
CONSIDERANDO o disposto o artigo nº 59, inciso XXVI da Resolução 17/2009; 
CONSIDERANDO o disposto no Decreto Judiciário nº 99/2013, publicado no DJ nº 3045, de 07 de fevereiro de 2013 e conforme 

solicitação contida no sistema eGESP, 
RESOLVE: 
Art. 1º Suspender as férias do servidor MARCELO SANTOS CARDOSO, matrícula nº 357174, relativas ao período aquisitivo 
2019/2020, marcadas para o período de 10/04 a 09/05/2021, a partir de 10/04/2021 até 09/05/2021, assegurado o usufruto dos 

dias remanescentes para o período de 20/06 a 19/07/2022, em razão de interesse da administração.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Jonas Demostene Ramos 

Diretor Geral 
 
PORTARIA FÉRIAS Nº 542/2021, de 12 de abril de 2021 
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE PORTO NACIONAL, ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e 

na forma da lei,  
Considerando o disposto no artigo n° 91 da Lei Complementar nº 10/1996 c/c o artigo n° 86, do Estatuto dos Servidores 
Públicos, Lei 1.818/2007; 
Considerando o disposto no artigo n° 42, inciso I, alínea "c" da Lei Complementar n° 10/1996 e conforme solicitação contida no 

sistema eGESP, 
RESOLVE: 
Art. 1º Suspender as férias da servidora PATRICIA ROTONDARO CORSINI, matrícula nº 103379, relativas ao período aquisitivo 
2020/2021, marcadas para o período de 06/04 a 05/05/2021, a partir de 06/04/2021 até 05/05/2021, assegurado o usufruto dos 

dias remanescentes para o período de 01 a 30/11/2021, em razão de interesse da administração.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Adhemar Chufalo Filho 

Diretor do Foro 
 
PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 212/2021, de 12 de abril de 2021 
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE DIANÓPOLIS, ESTADO DO TOCANTINS, no uso das atribuições que lhe conferem 

o art. 80 da Lei Complementar Estadual nº 10, de 11 de janeiro de 1996, o art. 27, § 1º, da Lei nº 126, de 17 de dezembro de 
2019, bem como, o art. 10, da Portaria nº 2.093, de 1º de outubro de 2018 que dispõe sobre as regras e procedimentos para 
operacionalização do módulo de substituição de servidores no Sistema Integrado de Gestão de Pessoas (eGESP) e 
considerando o protocolo de solicitação nº 2021/88243;  

RESOLVE: 
Art. 1º Designar a servidora CLARICIA TOLINTINO AGUIAR, matrícula nº 352134, CEDIDA AO TJTO, para, sem prejuízo de 
suas funções, substituir o servidor MARIO SERGIO MELLO XAVIER, matrícula nº 254547, ocupante do cargo comissionado de 
CHEFE DE SECRETARIA, da COMARCA DE DIANÓPOLIS no período de 10/05/2021 a 24/05/2021, com o consequente 

pagamento, após a certificação referente ao período da efetiva substituição.  
Publique-se. Cumpra-se. 

JOÃO ALBERTO MENDES BEZERRA JUNIOR 
DIRETOR DO FORO - 3ª ENTRÂNCIA  

 

ESMAT 
Editais 

EDITAL nº 014, de 2021 – SEI Nº 21.0.000007173-8 
  

  
O diretor geral da Escola Superior da Magistratura Tocantinense (ESMAT), no uso de suas atribuições, dispõe sobre as normas 
gerais para ingresso e participação no curso Planejamento de Compras Públicas com a Formalização dos Estudos 
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Técnicos Preliminares (Termo de Referência, Projeto Básico e Adoção do Sistema de Registro de Preços) , a se realizar 
no período de 26 de abril a 6 de maio de 2021, mediante as condições determinadas neste Edital e nos demais dispositivos 
legais aplicados à espécie, conforme segue: 
1. DADOS GERAIS 

Nome: Curso Planejamento de Compras Públicas com a Formalização dos Estudos Técnicos Preliminares (Termo de 
Referência, Projeto Básico e Adoção do Sistema de Registro de Preços). 
Objetivo: Capacitar e atualizar os servidores mediante uma abordagem prática quanto aos principais aspectos relacionados às 
fases do processo licitatório, com ênfase no Estudo Técnico Preliminar e no Termo de Referência, e ao Sistema de Registro de 

Preços, por meio de apresentação de boas práticas na condução de processos licitatórios, tornando os participantes aptos a 
planejar as compras públicas e antever possíveis falhas nos processos licitatórios. 
Período de Inscrições: As inscrições ocorrerão no período de 12 a 19 de abril de 2021. 
Inscrições: As inscrições serão efetuadas de acordo com a indicação dos servidores, por meio do Sistema Eletrônico de 

Informação (SEI) nº 21.0.000007173-8. Após o período de inscrição, a Secretaria Acadêmica enviará e-mail com a confirmação 
de matrícula. 
Público-Alvo: Servidores (efetivos e comissionados) do Poder Judiciário Tocantinense, ou servidores de outros órgãos cedidos. 
Carga Horária: 24 horas 

Modalidade: À Distância 
Local: Ambiente Virtual da Esmat e Plataforma Zoom  
Valor do curso, custeado pela Esmat, por aluno: O valor da atividade será calculado após a conclusão das atividades, 
considerando-se os critérios de horas-aula, passagens, hospedagem e alimentação dos instrutores. 

2. VAGAS 
2.1 Quantidade de Vagas: 50; 
2.2 Distribuição das Vagas: 

Públicos-Alvo Nº de Vagas 

Servidores (efetivos e comissionados) do Poder Judiciário Tocantinense. 40 

Servidores de outros órgãos cedidos ao Poder Judiciário Tocantinense. 10 

2.3 Distribuição das Vagas por Unidade Administrativa: 

Unidade Administrativa Nº de Vagas 

Corregedoria Geral da Justiça   4 

Ouvidoria Judiciária   1 

Diretoria Geral   6 

Diretoria Administrativa 10 

Diretoria Financeira   5 

Diretoria do Centro de Comunicação Social   2 

Diretoria de Tecnologia da Informação   6 

Diretoria de Gestão de Pessoas   5 

Diretoria de Infraestrutura e Obras   5 

Diretoria da Controladoria Interna   2 

Escola Superior da Magistratura Tocantinense   4 

2.4 Caso o percentual de vagas previstas não seja preenchido na ordem preferencial, estas serão destinadas à classe 
subsequente até que sejam totalmente preenchidas. 
3. PRÉ-REQUISITOS  
3.1 Ser servidor(a) com lotação nas Diretorias do Tribunal e atuação nos processos de contratação de bens e serviços, a parti r 

da edição de Termo de Referência, Projeto Básico e Adoção do Sistema de Registro de Preços, sob definição dos 
respectivos diretores do Tribunal de Justiça. 
        
4 FREQUÊNCIA E AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM  

4.1 Os servidores matriculados deverão participar das atividades programadas para o período de desenvolvimento do curso e 
também de todas as webaulas ao vivo nos dias 26 e 30 de abril e 3 e 4 de maio de 2021, das 13h às 15h30 e das 15h50 às 
17h30, por meio da Plataforma Zoom; 
4.2 O acesso dos alunos à atividade ocorrerá por meio da Secretaria Acadêmica Virtual da Esmat, onde será registrada a 

frequência automática, após o login do aluno e acesso ao link disponibilizado para participação ao vivo da atividade síncrona; 
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4.3 Somente os alunos indicados e matriculados terão acesso à plataforma de transmissão e interatividade durante o 
desenvolvimento da atividade; 
4.4 Todo o acesso ocorrerá exclusivamente por meio da Secretaria Acadêmica (SAV) da Esmat, devendo o aluno permanecer 
logado durante a atividade; 

4.5 Para participação, o aluno deverá ter disponível computador com tecnologia atualizada com áudio e vídeo (microfone e 
câmera em funcionamento), Zoom instalado no computador, acesso à internet, e deverá permanecer com sua câmera ligada 
durante todo o desenvolvimento das atividades; 
4.6 Qualquer alteração no cronograma de desenvolvimento, ou no período de realização do curso, esta será comunicada por e-

mail aos alunos. Para tanto, os alunos deverão atualizar seus e-mails e telefones de contato em seus perfis na Secretaria 
Acadêmica Virtual (SAV) e no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA); 
4.7 As atividades ocorrerão por meio do Ambiente Virtual de Aprendizagem da Esmat – Plataforma Moodle – sendo necessária a 
participação das videoconferências síncronas (pelo Zoom), acesso às videoaulas, participação nos fóruns, realização das 

atividades, como: leitura dos textos propostos, exercícios de fixação, acesso aos links, cumprimento aos prazos de realização 
das avaliações e entrega das atividades propostas; 
4.8 Não serão avaliadas atividades enviadas por e-mail ao professor, ou seja, todas as ações deverão ser realizadas no 
Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA); 

4.9 A frequência no curso será registrada com base no Relatório de Atividades emitido pelo AVA, relatório este gerado 
automaticamente pelo sistema, de acordo com as ações realizadas pelo aluno no decorrer do curso e participação das 
videoconferências pela Plataforma Zoom; 
4.10 Só receberão certificado de conclusão os alunos que obtiverem média igual ou superior a 7,0 e frequência igual ou superior 

a 75% de aproveitamento; 
4.11 Todas as atividades desenvolvidas no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) serão monitoradas e avaliadas pelos 
professores e servirão de respaldo para a certificação dos concluintes. 
5. CRONOGRAMA E CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

Data Horário/Período Conteúdo Programático e/ou Atividades 

26/4/2021 
Das 13h às 15h30 e das 

15h50 às 17h30 

Aula ao vivo por Videoconferência pelo Zoom 

  
Conteúdo 
Fase Interna do Processo: 
– Planejamento do atendimento da demanda; 

– Estratégias, melhores práticas, escolha de soluções; 
– Formas de contratação e definição do objeto: ARP X contrato permanente; 
ARP X Contratação específica; 
– Obrigatoriedade de utilização do tipo menor preço por item e casos em que 

se poderá utilizar o “menor preço por lote”: Análise da viabilidade técnica; 
– Documentos obrigatórios à contratação de serviços e para a manutenção dos 
contratos; 
  

Estudos Preliminares, Termo de Referência e Projeto Básico 
– Conceitos: Estudos Preliminares (EP), Projeto Básico (PB), Termo de 
Referência (TR), Projeto Executivo, Edital e Minuta do Contrato; 
– Necessidade da contratação; 

– Referência a outros instrumentos de planejamento do órgão ou entidade; 

30/4/2021 
Das 13h às 15h30 e das 

15h50 às 17h30 

Aula ao vivo por Videoconferência pelo Zoom 
  

Conteúdo 
– Estimativas de preços; 
– Regulamentação sobre a precificação; 
– Justificativas para o parcelamento, ou não, do objeto; 

– Estratégias dos lotes; 
– Providências para adequação do ambiente do órgão; 
– Contratações correlatas e/ou interdependentes; 
– Adequação orçamentária; 

– Requisitos de sustentabilidade; 
– Padronização e Pré-Qualificação; 
– Resultado de um TR/PB mal elaborado; 
– Licitação deserta ou fracassada; 

– Base legal para o TR/PB; 
– A quem serve o TR/PB; 
– É obrigatório o TR/PB?; 
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Data Horário/Período Conteúdo Programático e/ou Atividades 

– Conteúdo: definição do objeto, orçamento detalhado, aceitação do objeto, 

cronograma físico-financeiro, critério de aceitação do objeto, método e 
estratégias de suprimento, fiscalização e gerenciamento, prazo de execução e 
sanções; 
– Dos critérios de sustentabilidade nas compras compartilhadas, conforme 

Resolução nº 347, de 2020, do Conselho Nacional de Justiça. 

3/5/2021 
Das 13h às 15h30 e das 

15h50 às 17h30 

Aula ao vivo por Videoconferência pelo Zoom 
  

Conteúdo 
Sistema de Registro de Preços 
– Resultado de um TR/PB mal elaborado; 
– Licitação deserta ou fracassada; 

– Base legal para o TR/PB; 
– A quem serve o TR/PB; 
– É obrigatório o TR/PB?; 
– Conteúdo: definição do objeto, orçamento detalhado, aceitação do objeto, 

cronograma físico-financeiro, critério de aceitação do objeto, método e 
estratégias de suprimento, fiscalização e gerenciamento, prazo de execução e 
sanções; 
– Dos critérios de sustentabilidade nas compras compartilhadas, conforme 

Resolução nº 347, de 2020, do Conselho Nacional de Justiça. 

4/5/2021 
Das 13h às 15h30 e das 

15h50 às 17h30 

Aula ao vivo por Videoconferência pelo Zoom 
  

Conteúdo 
– Conceitos e definições sobre: 
Ata de registro de preços; 
Órgão gerenciador; 

Órgão participante; 
Órgão não participante; 
– Base legal para o uso do SRP; 
– Passo a Passo na realização do SRP: 

– Situações em que (não) se utiliza o SRP; 
– Conteúdo do edital de licitação para Registro de preços; 
– Sobre a ata de registro de preços: 
Vigência da ata; 

Alterações na Ata; 
Registro de diversos preços e fornecedores; 
Contratos decorrentes do SRP; 
Extinção do Registro de preços. 

De 26/4 a 

7/5/2021 
Livre no AVA 

Atividades de Interação e Avaliação de Aprendizagem obrigatórias no 
Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) da Esmat – 4 horas assíncronas. 
  

Acesso ao AVA com interação com o professor e demais alunos, via fórum, 
leitura dos textos, acesso aos links e realização das atividades de avaliação de 
aprendizagem. 

  

FACILITADOR DE APRENDIZAGEM 

Nome Paulo Roberto Teixeira 

Síntese do 

Currículo 

Advogado. Consultor em Licitações e Contratos. Pós-Graduando em Direito Público, com mais de 20 anos de 
experiência em compras públicas. Palestrante em cursos sobre diversos temas ligados a licitações, tendo 
capacitado mais de 10.000 servidores públicos e particulares. Palestrante convidado em diversos Congressos 
voltados ao estudo de Compras Governamentais, como Congresso Brasileiro de Pregoeiros, Congresso 

Brasileiro de Compras Públicas, Pregão Week, entre outros. Coautor dos Livros: 101 Dicas Sobre o Pregão; 
Compras Públicas: Estudos, Conceitos e Infográficos. Organizador do Livro Legislação Licitações e Contratos 
Administrativos, Pregão Eletrônico – Presencial e Leis Complementares, da Editora Negócios Públicos; 
Coautor do livro Direito Provisório e a Emergência do Coronavírus, da Editora Fórum. Diretor da empresa 

Mérito Treinamento e Consultoria em Gestão Empresarial Ltda. Professor titular da pasta de Licitações e 
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Contratos Administrativos, na Escola de Gestão Pública da FAMURS. Como pregoeiro, teve atuação 
destacada e reconhecida nacionalmente, durante o Congresso Brasileiro de Pregoeiros, recebendo prêmios, 
em 2010, como o pregoeiro com o maior número de pregões realizados com propostas válidas e o de 

pregoeiro com o maior número de pregões realizados sem interposição de recursos. 

6.  DISPOSIÇÕES FINAIS 
6.1 A indicação e a matrícula do(a) servidor(a) implicarão aceitação prévia das normas contidas no presente Edital, no 

Regimento Interno da Esmat e na Portaria nº 1.965, de 2018, publicada no Diário da Justiça nº 4.348, de 13 de setembro de 
2018; 
6.2 A desistência do curso, sem causa justificada, deverá ser comunicada à Esmat até o terceiro dia útil que anteceder o iníc io do 
evento-atividade, pelo e-mail saesmat@tjto.jus.br; 

6.3 A desistência do curso iniciado ou a reprovação sujeitarão o inscrito à perda do direito de participar de ações de capacitação 
custeadas ou promovidas pela Escola Superior da Magistratura Tocantinense (ESMAT) pelo período de quatro meses, salvo por 
motivo de licença ou de afastamento previstos em Lei; 
6.4 Os casos omissos e as dúvidas de interpretação das normas reguladoras do curso, porventura suscitados, deverão ser 

encaminhados ao Conselho de Cursos da Escola Superior da Magistratura Tocantinense. 
Palmas-TO, 12  de abril de 2021. 

Desembargador MARCO VILLAS BOAS 
Diretor Geral da Esmat 

 
EDITAL nº 015, de 2021 – SEI Nº 21.0.000007264-5 

  
O diretor geral da Escola Superior da Magistratura Tocantinense (ESMAT), no uso de suas atribuições, dispõe sobre as normas 

gerais para ingresso e participação da Palestra “Uma atenção especial as nossas emoções”, a se realizar no dia 23 de abril 
de 2021, mediante as condições determinadas neste Edital e nos demais dispositivos legais aplicados à espécie, conforme 
segue: 
1. DADOS GERAIS 

Nome: Palestra “Uma atenção especial as nossas emoções” 
Objetivo: Sensibilizar os servidores e magistrados do Poder Judiciário do Tocantins quanto à melhoria da necessidade de 
qualidade de vida a partir do reconhecimento das emoções humanas. 
Período de inscrições: As inscrições ocorrerão no período de 13 a 22 de abril de 2021. 

Inscrições: As inscrições serão realizadas, via web, no endereço eletrônico esmat.tjto.jus.br 
Público-Alvo: Servidores e magistrados do Poder Judiciário Tocantinense, profissionais das diversas área de atuação e 
servidores dos órgãos parceiros da Esmat. 
Carga horária: 2 horas-aula 

Modalidade: EaD, com transmissão via intranet, por meio do Portal e do aplicativo da Escola Superior da Magistratura 
Tocantinense (ESMAT). 
Local: Plataforma de transmissão da Esmat 
  

2. VAGAS:  
2.1 Quantidade de Vagas: 2.000 
2.2 Distribuição das Vagas: 

Público Nº de Vagas 

Magistrados do Poder Judiciário Tocantinense 100 

Servidores do Poder Judiciário Tocantinense 1.100 

Servidores cedidos e colaboradores lotados no Poder Judiciário Tocantinense 200 

Servidores dos órgãos parceiros da Esmat. 400 

Profissionais das Diversas Área de Atuação 200 

  
2.3 Caso o percentual de vagas previstas não seja preenchido na ordem preferencial, estas serão destinadas à classe 
subsequente até que sejam totalmente preenchidas; 
2.4 Os demais interessados em participar das Palestras, os que não fizerem parte das Instituições relacionadas no item 2.2 e 

tenham interesse em participar das atividades, deverão solicitar inscrição pelo e-mail do Núcleo de Capacitação e 
Aperfeiçoamento de Servidores da Esmat – nucas@tjto.jus.br. As solicitações serão atendidas dentro da disponibilidade de 
vagas. 
  

3. PRÉ-REQUISITOS 
3.1 Exercer atividades vinculadas ao Poder Judiciário do Estado do Tocantins e aos órgãos parceiros da Esmat. 
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4. FREQUÊNCIA E AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM 
4.1 Para certificação na Palestra “Uma atenção especial as nossas emoções”, os matriculados deverão participar das 
atividades programadas, as quais serão desenvolvidas conforme programação oficial do evento; 

4.2 A atividade ocorrerá no dia 23 de abril de 2021, das 14h às 16h; 
4.3 A palestra será transmitidas ao vivo por meio da Internet do Poder Judiciário Tocantinens, sendo o link disponibilizado no site 
da Esmat – http://esmat.tjto.jus.br/portal/ –, podendo ser registrada frequência aos inscritos e matriculados no evento; 
4.4 A frequência serrá registrada eletronicamente conforme os registros pela Secretaria Acadêmica Virtual da Esmat; 

5. CRONOGRAMA E PROGRAMAÇÃO 
A programação do Evento será divulgada no Portal da Esmat: esmat.tjto.jus.br 
6.  DISPOSIÇÕES FINAIS 
6.1 A inscrição do candidato implicará aceitação prévia das normas contidas no presente Edital; 

6.3 Os casos omissos e dúvidas de interpretação das normas reguladoras do Evento, porventura suscitados, deverão ser 
encaminhados à Coordenação do Congresso. 
Palmas-TO, 12 de abril de 2021. 

  

Desembargador MARCO VILLAS BOAS 
Diretor Geral da Esmat 

 
EDITAL nº 016, de 2021 – SEI Nº 21.0.000005834-0 

  
O diretor geral da Escola Superior da Magistratura Tocantinense (ESMAT), no uso de suas atribuições, dispõe sobre as normas 
gerais para ingresso e participação no “WEBINÁRIO: CIDADANIA E JUSTIÇA NO OLHAR INDÍGENA TOCANTINENSE – UM 
DIÁLOGO NECESSÁRIO E DE DIREITO”, a se realizar no dia 19 de abril de 2021, mediante as condições determinadas neste 

Edital e nos demais dispositivos legais aplicados à espécie, conforme segue: 
1. DADOS GERAIS 
Nome: Webinário: Cidadania e Justiça no Olhar Indígena Tocantinense – Um Diálogo Necessário e de Direito 
Objetivo: Despertar e fortalecer a consciência de magistrados, magistradas, servidores e servidoras e da comunidade, acerca 

dos direitos humanos dos povos indígenas, bem assim compreender a ordem cultural, os costumes e as tradições dos povos 
indígenas, enfatizando o modo pelo qual as decisões judiciais envolvendo esses povos sejam tomadas a partir de uma postura 
dialógica com as diferentes partes e interesses envolvidos. 
Período de inscrições: As inscrições ocorrerão no período de 13 a 19 de abril de 2021. 

Inscrições: As inscrições serão realizadas, via web, no endereço eletrônico esmat.tjto.jus.br 
Públicos-Alvo: Magistrados, magistradas, servidores, servidoras do Poder Judiciário Tocantinense e comunidade em geral. 
Carga horária: 4 horas-aula 
Modalidade: EaD 

Local: Plataforma Virtual da Escola Superior da Magistrtura Tocantinense (ESMAT) 
2. VAGAS: 
2.1 Quantidade de Vagas: 1.000 
3. PRÉ-REQUISITOS 

3.1 Serem magistrados, magistradas, servidores e servidoras do Poder Judiciário Tocantinense; 
3.2 Serem da comunidade em geral; 
3.3 Para participar do Evento, faz-se necessário dispor de equipamento tecnológico (computador, tablet, smartphone) com 
acesso à internet, uma vez que será transmitido via web. 

4. FREQUÊNCIA E AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM 
4.1 Os inscritos e as inscritas deverão participar das atividades programadas, conforme descrição no item  deste Edital; 
  
4.2 A frequência será computada no momento em que o(a) participante efetuar o seu login de acesso no Sistema Acadêmico 

Virtual (SAV), para assistir à transmissão do Evento, link este que será disponibilizado, no Portal Esmat, para acesso na data do 
Evento; 
4.3 Não haverá aferição de nota aos alunos e às alunas; 
4.4 Problemas de acesso à plataforma da Esmat devem ser remetidos à equipe da Secretaria Acadêmica da Escola, pelo e -mail: 

saesmat@tjto.jus.br ou pelo telefone: (63) 3218-4256; 
4.5 Se houver alteração no cronograma de desenvolvimento, ou no período de realização do evento, esta será comunicada por 
e-mail. Para tanto, os inscritos e as inscritas deverão atualizar seus e-mails e telefones de contato em seus perfis na Secretaria 
Acadêmica Virtual (SAV) e no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA). 

5. CRONOGRAMA E PROGRAMAÇÃO 

WEBINÁRIO: CIDADANIA E JUSTIÇA NO OLHAR INDÍGENA TOCANTINENSE – UM DIÁLOGO NECESSÁRIO E DE 
DIREITO 

Dia 19 de 8h Ambientação à Plataforma do Webnário – Este momento será destinado aos alunos e às alunas no 
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abril de 
2021. 

Portal Esmat (esmat.tjto.jus.br), para acessar o link do evento e registrar sua frequência para participar 
de todo o evento. 

Das 8h20 
às 9h 

Abertura do Evento 

 Vídeo com imagens de indígenas tocantinenses.  
 Desembargadora Etelvina Maria Sampaio Felipe. 

Corregedora Geral da Justiça do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins. 

 Juíza Aline Bailão Iglesias. 

Coordenadora da Coordenadoria de Cidadania da CGJUS-TO. 

Das 9h às 
9h40 

Tema 1 – Multiculturalismo Democrático: representatividade política dos indígenas e direitos 

humanos no estado do Tocantins 
Palestrante Laudyone Edmailtom dos Santos Arruda 

Das 9h40 

às 10h20 

Tema 2 – Algumas reflexões sobre os povos indígenas e a(s) justiça(s) 

Palestrante Gustavo Hamilton de Sousa Menezes 

Das 10h20 
às 11h 

Tema 3 – Povos da Terra –  O Direito Indígena Brasileiro 
Palestrante Narúbia Silva Werreria 

Das 11h 
às 11h40 

Tema 4 –  Colonialidade do Poder e Povos Originários no Brasil. 
Palestrante Heber Rogerio Gracio 

Das 11h40 
às 12h20 

Interatividade dos participantes com os palestrantes por meio das perguntas feitas pelo  chat 

Coordenador de Mesa: Juiz Wellington Magalhães 
Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 

Carga Horária 4 horas-aula 

6.  DISPOSIÇÕES FINAIS 
6.1 A inscrição do candidato implicará aceitação prévia das normas contidas no presente Edital; 
6.3 Os casos omissos e dúvidas de interpretação das normas reguladoras do Evento, porventura suscitados, deverão ser 
encaminhados à Coordenação do Congresso. 

Palmas-TO, 12 de abril de 2021. 
  

Desembargador MARCO VILLAS BOAS 
Diretor Geral da Esmat 

 

Portarias 
PORTARIA No  004, de 2021 – SEI  Nº 21.0.000005834-0. 
  

O Excelentíssimo Senhor Desembargador MARCO VILLAS BOAS, diretor geral da Escola Superior da Magistratura 

Tocantinense (ESMAT), no uso das atribuições que a Resolução no  076, de 2014, lhe confere e,  
CONSIDERANDO a necessidade de despertar e fortalecer a consciência de magistrados, magistradas, servidores e servidoras e 
da comunidade acerca dos direitos humanos dos povos indígenas; 
CONSIDERANDO a importância de compreender a ordem cultural, os costumes e tradições dos povos indígenas, enfatizando o 

modo pelo qual as decisões judiciais envolvendo esses povos sejam tomadas a partir de uma postura dialógica com as diferentes 
partes e interesses envolvidos, 
R E S O L V E 
Art. 1º Designar a juíza ALINE MARINHO BAILÃO IGLESIAS e o juiz WELLINGTON MAGALHÃES, sem prejuízo de suas 

funções, como coordenadores do Webinário: Cidadania e Justiça no Olhar Indígena Tocantinense – Um Diálogo Necessário e de 
Direito –, a ser promovido pela Escola Superior da Magistratura Tocantinense (ESMAT). 
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Palmas-TO, 12 de abril de 2021 
  

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

PRESIDENTE  
Des. JOÃO RIGO GUIMARÃES 
 

JUIZ (A) AUXILIAR DA PRESIDÊNCIA 
Dr. OCÉLIO NOBRE DA SILVA 
Dr. MANUEL DE FARIA REIS NETO  

 

CHEFE DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA 
KÊNIA CRISTINA DE OLIVEIRA 
 

VICE-PRESIDENTE 
Des. PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO 
 

CORREGEDOR-GERAL DA JUSTIÇA 
Desª. ETELVINA MARIA SAMPAIO FELIPE 
 

JUIZ (A) AUXILIAR DA CORREGEDORIA 
 

Drª. ROSA MARIA RODRIGUES GAZIRE ROSSI 
Dr. RONICLAY ALVES DE MORAIS 
 

TRIBUNAL PLENO 
Des. JOÃO RIGO GUIMARÃES (Presidente) 
Juíz JOSÉ RIBAMAR MENDES JÚNIOR EM SUBST. DES. 
AMADO CILTON) 
Des. MARCO ANTHONY STEVESON VILLAS BOAS 
Desª. JACQUELINE ADORNO DE LA CRUZ BARBOSA  
Desª. ÂNGELA MARIA RIBEIRO PRUDENTE  
Juiz JOCY G. DE ALMEIDA EM SUBST. DES. RONALDO 
EURÍPEDES  
Des. EURÍPEDES LAMOUNIER 
Des. HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO  
Desª. MAYSA VENDRAMINI ROSAL 
Desª. ETELVINA MARIA SAMPAIO FELIPE 
Des. PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO 
Juiz ADOLFO AMARO MENDES – JUIZ CONVOCADO 

 

 

JUIZ  CONVOCADO 
Juíz JOSÉ RIBAMAR MENDES JÚNIOR (Des. AMADO CILTON) 
Juiz JOCY G. DE ALMEIDA EM SUBST. Des. RONALDO 
EURÍPEDES  
Juiz ADOLFO AMARO MENDES – JUIZ CONVOCADO 
 

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 
Juíz JOSÉ RIBAMAR MENDES JÚNIOR EM SUBST. DES. 
AMADO CILTON (Relator)  
Desª. JACQUELINE ADORNO (Vogal) 
Des. HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO (Vogal) 
 

2ª TURMA JULGADORA 
Des. JACQUELINE ADORNO (Relatora) 
Des. HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO (Vogal) 
Desª. MAYSA VENDRAMINI ROSAL (Vogal) 
 

3ª TURMA JULGADORA 
Des. HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO (Relator) 
Desª. MAYSA VENDRAMINI ROSAL (Vogal) 
Des. PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO (Vogal) 
 

4ª TURMA JULGADORA 
Desª. MAYSA VENDRAMINI ROSAL (Relatora) 
Des. PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO (Vogal) 
Juíz JOSÉ RIBAMAR MENDES JÚNIOR EM SUBST. DES. 
AMADO CILTON (Vogal) 
 

5ª TURMA JULGADORA 
Des. PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO (Relator) 
Juíz JOSÉ RIBAMAR MENDES JÚNIOR EM SUBST. DES. 
AMADO CILTON (Vogal) 
Des. JACQUELINE ADORNO (Vogal) 
 

2ª CÂMARA CÍVEL 
Des. EURÍPEDES LAMOUNIER (Presidente) 
CARL OS GAL VÃO CASTRO NETO  (Secretário) 
Sessões: quartas-feiras, às 14h00. 
 

 

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

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

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

4ª TURMA JULGADORA 
Des EURÍPEDES LAMOUNIER (Relator) 
Juiz ADOLFO AMARO MENDES – JUIZ CONVOCADO (Vogal) 
Des. MARCO VILLAS BOAS (Vogal) 
 

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

1ª CÂMARA CRIMINAL 
Des. EURÍPEDES LAMOUNIER 
WANDELBERTE RODRIGUES OLIVEIRA (Secretário) 
Sessões: Terças-feiras (14h00) 
 

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

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

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

4ª TURMA JULGADORA 
Des EURÍPEDES LAMOUNIER (Relator) 
Juiz ADOLFO AMARO MENDES – JUIZ CONVOCADO (Vogal) 
Des. MARCO VILLAS BOAS (Vogal) 
 
5ª TURMA JULGADORA 
Juiz ADOLFO AMARO MENDES – JUIZ CONVOCADO (Relator) 
Des. MARCO VILLAS BOAS (Vogal) 
Desª. ÂNGELA MARIA R .PRUDENTE(Vogal) 
 

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

 

1ª TURMA JULGADORA 
Juíz JOSÉ RIBAMAR MENDES JÚNIOR EM SUBST. DES. 
AMADO CILTON (Relator)  
Desª. JACQUELINE ADORNO (Revisora) 
Des. HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO (Vogal) 
 

2ª TURMA JULGADORA 
Des. JACQUELINE ADORNO (Relatora) 
Des. HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO (Revisor) 
Desª. MAYSA VENDRAMINI ROSAL (Vogal) 
 

3ª TURMA JULGADORA 
Des. HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO (Relator) 
Desª. MAYSA VENDRAMINI ROSAL (Revisora) 
Des. PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO (Vogal) 
 

4ª TURMA JULGADORA 
Desª. MAYSA VENDRAMINI ROSAL (Relatora) 
Des. PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO (Revisor) 
Juíz JOSÉ RIBAMAR MENDES JÚNIOR EM SUBST. DES. 
AMADO CILTON (Vogal) 
 

5ª TURMA JULGADORA 
Des. PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO (Relator) 
Juíz JOSÉ RIBAMAR MENDES JÚNIOR EM SUBST. DES. 
AMADO CILTON (Revisor) 
Des. JACQUELINE ADORNO (Vogal) 
 

CONSELHO DA MAGISTRATURA 
Des. JOÃO RIGO GUIMARÃES 
Des. PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO  
Desª. ETELVINA MARIA SAMPAIO FELIPE 
Desª. ÂNGELA MARIA R.  PRUDENTE  
Des. HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO (Membro) 
 

Secretária: RITA DE CÁCIA ABREU DE AGUIAR  

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

 

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

Desª. ÂNGELA MARIA RIBEIRO PRUDENTE  (Suplente) 

Sessão de distribuição: Diariamente às 16h00 em sessões 
públicas. 
 

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

Desª. ÂNGELA MARIA R .PRUDENTE (Suplente) 
 

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

Des. EURÍPEDES LAMOUNIER 
Des. PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO 
 

COMISSÃO DE JURISPRUDÊNCIA E DOCUMENTAÇÃO 
Desª. ÂNGELA MARIA RIBEIRO PRUDENTE  

Des. EURÍPEDES LAMOUNIER  
Des. PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO   

COMISSÃO DE REGIMENTO E ORGANIZAÇÃO 

JUDICIÁRIA 
Des. MARCO VILLAS BOAS 
Desª. JACQUELINE ADORNO  

Desª. ÂNGELA MARIA RIBEIRO PRUDENTE  
Des. PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO (Suplente) 
 

COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E 
PLANEJAMENTO 

Des. JOÃO RIGO GUIMARÃES  
Des. PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO  

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

OUVIDORIA  
Des. HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO  

ESMAT 
DIRETOR GERAL DA ESMAT  
DESEMBARGADOR MARCO VILLAS BOAS  
1ª DIRET ORA ADJUNTA : Desª. ETELVINA MARIA 

SAMPAIO FELIPE 
2º DIRET OR A DJUNT O: Juiz JOSÉ RIBAMAR M. Jr  
3º DIRET OR ADJUNT O: Juiz WELLINGTON 

MAGALHÃES 
DIRETORA EXECUTIVA 

ANA BEATRIZ DE O. PRETTO  
 

COORDENAÇÃO DO CENTRO JUDICIÁRIO DE 
SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA DE 2º GRAU 

Desª. ÂNGELA MARIA RIBEIRO PRUDENTE 
 

DIRETORIAS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
 

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

 

Divisão Diário da Justiça 
 

JOANA P. AMARAL NETA 
Chefe de Serviço 

 

DIÓGENES MIRANDA TEIXEIRA 

Técnico Judiciário  
 

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

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

CEP 77.015-007, Fone: (63)3218.4443 

www.tjto.jus.br.  

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