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SEÇÃO JUDICIAL 

2ª CÂMARA CÍVEL 
SECRETÁRIO: CARLOS GALVÃO CASTRO NETO 

Intimações de acórdãos 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000111-05.2000.8.27.2706/TO 
RELATORA: DESEMBARGADORA ANGELA MARIA RIBEIRO PRUDENTE 
APELANTE: BANCO DA AMAZÔNIA S/A (AUTOR) 
ADVOGADO: ALESSANDRO DE PAULA CANEDO (OAB TO01334A) 
ADVOGADO: DANILO AMÂNCIO CAVALCANTI (OAB GO029191) 
ADVOGADO: MAURICIO CORDENONZI (OAB TO02223B) 
ADVOGADO: ADRIANA SILVA RABELO (OAB AC002609) 
1º APELADO: SANTA MARTA INDUSTRIA & COMÉRCIO D PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA (RÉU) 
ADVOGADO: CRISTIANE DELFINO RODRIGUES LINS (OAB TO002119) 
2º APELADO: FRANCISCO DE ASSIS SÁ NETO (RÉU) 
3º APELADO: SÉRGIO MARUSKA (RÉU) 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
EMENTA: APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS DE 
SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 12 DA LEI 13.340/2016. RENEGOCIAÇÃO E LIQUIDAÇÃO DE CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. LEI 
ESPECIAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Nos casos de extinção da ação executiva por renegociação ou 
liquidação da dívida, a parte executada não pode ser condenada ao pagamento dos honorários advocatícios ao patrono da parte 
exequente, tendo em vista que a lei especial, qual seja, Lei 13.340/2016, em seu artigo 12, estabelece que tal verba é de 
responsabilidade de cada parte. 2. Em se tratando de relação jurídica decorrente de operações de cédula de crédito rural, não há 
que se falar em aplicação do princípio da causalidade para fins de condenação daquele que deu causa ao ajuizamento da ação 
ao pagamento dos honorários advocatícios, consoante disposição do art. 12 da Lei n.º 13.340/2016. 3. Recurso conhecido e não 
provido. 
ACÓRDÃO: A Egrégia 2ª Turma da 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por unanimidade, 
NEGAR PROVIMENTO ao recurso, mantendo, na íntegra, a sentença. Deixa-se de aplicar o disposto no art. 85, § 11, do CPC 
em razão da especialidade da Lei 13.340/2016, nos termos do voto da Relatora. Votaram acompanhando a Relatora o 
Desembargador Eurípedes Lamounier e o Juiz Jocy Gomes de Almeida. Representou a Procuradoria Geral de Justiça nesta 
Instância o Promotor de Justiça Celsimar Custodio Silva. Palmas, 28 de abril de 2021. 
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000549-36.2012.8.27.2730/TO 
RELATORA: DESEMBARGADORA ANGELA MARIA RIBEIRO PRUDENTE 
APELANTE: ESTADO DO TOCANTINS (AUTOR) 
APELADO: TRANSPORTADORA PONTE ALTA LTDA (RÉU) 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
MP: MINISTÉRIO PÚBLICO 
EMENTA: APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO PELO ADIMPLEMENTO DA DÍVIDA. 
ALEGAÇÃO DE AUDÊNCIA DE QUITAÇÃO. ACOLHIDA. INDEVIDA EXTINÇÃO DO PROCESSO COM FUNDAMENTO NO 
PAGAMENTO INTEGRAL DO DÉBITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Nos termos do art. 924, inciso II, do CPC, 
extingue-se a execução quando a obrigação for satisfeita. 2. No caso concreto, o Magistrado a quo proferiu sentença extintiva do 
feito com fundamento no pagamento integral do débito sem qualquer documento apto a subsidiar o entendimento adotado. 
Diversamente, no evento 50, o exequente/apelante anexou planilha atualizada do débito, na qual consta que somente a primeira 
das sessenta parcelas foi quitada, não havendo que se falar em satisfação da dívida. 3. Restando demonstrada a existência de 
saldo residual a ser pago pela parte executada/apelada, revela-se incabível a extinção da execução fiscal sem a satisfação 
integral do débito tributário. 4. Recurso conhecido e provido para desconstituir a sentença e determinar o retorno dos autos à 
origem para prosseguimento do feito até o pagamento do saldo remanescente. 
ACÓRDÃO: A Egrégia 2ª Turma da 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por unanimidade, 
DAR PROVIMENTO ao recurso para desconstituir a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para prosseguimento do 
feito até o pagamento do saldo remanescente, nos termos do voto da Relatora. Votaram acompanhando a Relatora o 
Desembargador Eurípedes Lamounier e o Juiz Jocy Gomes de Almeida. Representou a Procuradoria Geral de Justiça nesta 
Instância o Promotor de Justiça Celsimar Custodio Silva. Palmas, 28 de abril de 2021. 
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0004300-56.2020.8.27.2724/TO 
PROCESSO ORIGINÁRIO: Nº 0004300-56.2020.8.27.2724/TO 
RELATORA: DESEMBARGADORA ANGELA MARIA RIBEIRO PRUDENTE 
APELANTE: OSMARINA DE ARAUJO PEREIRA (AUTOR) 
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ARAUJO (OAB BA055991) 
ADVOGADO: VALDILENE DOS SANTOS NEVES (OAB TO009122) 
APELADO: ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. (RÉU) 
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ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
MP: MINISTÉRIO PÚBLICO 
EMENTA: APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PEDIDO DE EXTENSÃO 
DA DISTRIBUIÇÃO À IMÓVEL RURAL. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. INEXISTÊNCIA DE ATO ILEGAL. 
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM 
RESOLUÇÃO DE MÉRITO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. O mandado de segurança trata-se de remédio constitucional 
que visa corrigir ato abusivo ou ilegal, cometido por autoridade, violador de direito líquido e certo, o qual deverá ser comprovado 
de plano, por meio de prova documental. 2. A impetrante ajuizou writ da origem alegando que efetivou requerimento 
administrativo para extensão da rede de distribuição elétrica ao seu imóvel, localizado em assentamento rural, no entanto, houve 
a prática de ato ilegal pela autoridade coatora que se consubstancia no não atendimento do pedido. 3. No caso, não restou 
demonstrado a existência do direito líquido e certo, tendo em vista que, além de inexistir negativa expressa da concessionária de 
serviços público na extensão da distribuição energética, não comprovou a impetrante ser a proprietária do imóvel em comento. 4. 
Recurso conhecido e improvido. 
ACÓRDÃO: A Egrégia 2ª Turma da 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por unanimidade, 
conhecer do apelo, contudo, NEGAR-LHE PROVIMENTO para manter inalterada a sentença objurgada. Deixar de majorar a 
verba honorária, eis que não fixada na origem, conforme art. 85, § 11, do CPC, nos termos do voto da Relatora. Votaram 
acompanhando a Relatora o Desembargador Eurípedes Lamounier e o Juiz Jocy Gomes de Almeida. Representou a 
Procuradoria Geral de Justiça nesta Instância o Promotor Celsimar Custodio Silva. Palmas, 28 de abril de 2021. 
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001984-92.2019.8.27.2728/TO 
RELATORA: DESEMBARGADORA ANGELA MARIA RIBEIRO PRUDENTE 
APELANTE: FRANCISCO DA GLORIA FONSECA (AUTOR) 
ADVOGADO: WELLINGTON DIVINO SOUSA LIMA (OAB TO009217) 
ADVOGADO: RICARDO PEREIRA SOARES GLORIA (OAB TO009166) 
APELADO: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. (RÉU) 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 
E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE INSTRUMENTO CONTRATUAL. DANOS 
MORAIS. CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE. 1. O autor noticia que não contratou empréstimo 
consignado, o qual originou desconto de valores no seu benefício previdenciário, não tendo a instituição financeira comprovado a 
contratação, motivo pelo qual foi reconhecida a inexistência da relação jurídica entre as partes. 2. A falha na prestação de serviço 
e o ato ilícito de realizar cobrança sem que houvesse contratação para tanto é passível de caracterização de danos morais, 
ultrapassando os fatos os meros dissabores cotidianos. 3. Diante da condição socioeconômica dos envolvidos, do bem jurídico 
ofendido, grau e extensão da lesão imaterial e desgaste do autor, mostra-se razoável e proporcional a fixação da verba 
indenizatória a título de danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 4. Com a reforma da sentença, passa-se a ter 
valor condenatório significativo, motivo pelo qual, readequa-se, de ofício, o valor dos honorários advocatícios sucumbenciais para 
15% do valor condenatório, quantia esta que corresponde ao empenho e zelo do profissional, e corresponde ao grau de 
complexidade da causa. 5. Recurso do autor conhecido e parcialmente provido. 
ACÓRDÃO: A Egrégia 2ª Turma da 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por unanimidade, 
conhecer parcialmente do recurso e na parte conhecida DAR PARCIAL PROVIMENTO para deferir o pedido de indenização por 
danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC, a partir do arbitramento (Súmula 
362 do STJ) e acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ). Bem 
como para readequar de ofício o valor fixado a título de honorários advocatícios sucumbenciais para o importe de 15% do valor 
condenatório, nos termos da fundamentação supra. Deixar de majorar os honorários advocatícios na forma do art. 85, § 11, do 
CPC, tendo em vista a inaplicabilidade do dispositivo legal em se tratando de recurso parcialmente provido - AgInt no AREsp 
1283540/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 10/12/2018, publicado em 14/12/2018, nos termos do voto da 
Relatora.Votaram acompanhando a Relatora o Desembargador Eurípedes Lamounier e o Juiz Jocy Gomes de Almeida. 
Representou a Procuradoria Geral de Justiça nesta Instância o Promotor Celsimar Custodio Silva. Palmas, 28 de abril de 2021. 
 

1º GRAU DE JURISDIÇÃO 
ARAPOEMA 

Diretoria do foro 

Portarias 
Portaria Nº 1089/2021 - PRESIDÊNCIA/DF ARAPOEMA, de 03 de maio de 2021 

O Dr. Jordan Jardim, Juiz de Direito e Diretor do Foro da Comarca de Arapoema do Tocantins, no uso de sua 
atribuições legais, etc. 
  
CONSIDERANDO as disposições contidas no Provimento nº 11/2019, publicado no Diário da Justiça nº 4432 de 01 de 
fevereiro de 2019, que instituiu a nova Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça 
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CONSIDERANDO a Orientação n. 09, de 13 de março de 2020, da Corregedoria Nacional de Justiça, que orienta os 
Corregedores-Gerais sobre a necessidade de adoção de medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo novo 
Coronavírus (SARS-CoV-2), causador da doença denominada COVID-19; 
CONSIDERANDO a necessidade premente de realização de correição no âmbito da Comarca de Arapoema - TO, tencionando 
identificar eventuais irregularidades e saná-las com vistas a melhorar a prestação jurisdicional; 
CONSIDERANDO que as unidades judiciais e administrativas da Comarca de Arapoema – TO já passaram por Correição 
Geral Ordinária no ano passado (Portaria Nº 46/2020 - CGJUS/CACGJUS, de 17 de janeiro de 2020); 
CONSIDERANDO que nos trabalhos do ano passado as SERVENTIAS  EXTRAJUDICIAIS da Comarca de Arapoema não 
foram correicionadas; 
CONSIDERANDO  a Recomendação nº 3/2021 CHGABCGUS - SEI 21.0.000004167-7, que, em relação às correições gerais 
ordinárias do ano de 2021, facultou a sua realização por meio virtual/remoto; 
RESOLVE: 
Art. 1º. REALIZAR Correição Geral Ordinária nas SERVENTIAS  EXTRAJUDICIAIS da Comarca Arapoema – TO, no período 
de 17 a 21 de maio de 2021, a partir das 14h, na modalidade REMOTA. 
Art. 2º. A correição remota será realizada por meio da plataforma oficial Yealink Meeting Cloud, disponibilizada pelo Tribunal 
de Justiça do Estado do Tocantins, devendo a Secretaria do Foro encaminhar cópia desta Portaria aos interessados a fim de 
que tomem conhecimento da correição, providenciem o necessário para a sua realização, bem como suspendam 
temporariamente o atendimento ao público externo durante o período em que Corregedor Permanente e seus auxiliares 
estiverem realizado os trabalhos. 
Art. 3º. O trabalho correcional será presidido pelo Juiz de Direito Diretor do Fórum, Dr. Jordan Jardim, e assessorado pelos 
servidores James da Costa Chagas e Elion Junior Aparecido de Faria. 
Art. 4º. Encaminhe-se expediente com cópia da presente Portaria ao setor responsável da CGJUS solicitando a liberação dos 
servidores indicados no Artigo 3º, no sistema SINCOR, para a realização do preenchimento dos formulários próprios da 
correição. 
Art. 5º. Oficie-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública, à Delegacia de Polícia Civil, os representantes da OAB local, bem 
como os responsáveis pelas Serventias Extrajudiciais vinculados a esta Comarca, encaminhando-lhes cópia da presente 
Portaria; 
Art. 6º. Encaminhe-se, para fins de conhecimento e registro, cópia desta Portaria ao Corregedor-Geral da Justiça do TJTO e à 
Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins. 
  
Promova-se divulgação no meio jurídico local. 
Fixe-se no átrio do Fórum local. 
Registre-se. 
Cumpra-se. 

Jordan Jardim 
Juiz de Direito 

Diretor do Foro da Comarca de Arapoema do Tocantins 
 

COLINAS 
2ª vara cível 

Editais de citações com prazo de 30 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
O Doutor MARCELO LAURITO PARO, Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Colinas do Tocantins, Estado do 
Tocantins, na forma da lei...FAZ SABER a todos quantos o presente edital de Citação virem ou dele conhecimento tiverem que, 
por este Juízo, tramita os autos da Ação de Usucapião, Processo nº 0007392-12.2019.8.27.2713, em que figuram como partes 
JOSÉ RONALDO DE OLVEIRA e sua esposa ELIANA APARECIDA GOMES DE OLIVEIRA contra WG AGROPASTORIL 
ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA e GILDA SANTIAGO GUIMARÃES, em cujo feito fora pelo Merítisimo Juiz 
determinado fosse expedido o presente com a finalidade de: CITAR todos OS INTERSSADOS AUSENTES, INCERTOS E 
DESCONHECIDOS  OU EM LOCAL NÃO SABIDO, (arts. 942 e 232, inciso IV, do CPC), para tomarem conhecimento quanto a 
referida ação, para, querendo, apresentarem contestação, no prazo de 15 (quinze) dias , sob pena de presumirem-se 
verdadeiros, os fatos alegados na petição inicial (art. 285 e 319, do CPC), relativo aos imóves a seguir descritos: um imovel 
rural denomindado Fazenda Nova Esperança, passando a ser denominado Chácara Nossa Senhora Aparecida, 
integrante do setor Boca da Mata, loteamento Ribeirão Inhumas, no sentido norte, situado no município de Juarina, 
Estado do Tocantins com área de 62,2729 ha (sessenta e dois hectares vinte e sete ares e vinte e nove centiares) Lote 
43-F parte da área maior do Lote 43 do Loteamento Inhumas, parte da área da Matrícula 1.347, Município de Juarina-TO. 
E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém possa alegar ignorância, foi expedido o presente Edital que será 
afixado no placar do Fórum local e publicado na forma da lei. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Colinas do 
Tocantins, aos treze dias do mes de maio de ano de dois mil e vinte um. Eu, Creuzilene dos Santos Lima Pinheiro,  Técnica 
Judiciária, digitei. 
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GUARAÍ 
1ª vara cível 

Editais 
EDITAL DE ALIENAÇÃO POR INICIATIVA PARTICULAR 
O Excelentíssimo Sr. Dr. Juiz de Direito Fábio Costa Gonzaga da 1ª Vara Cível da Comarca de Araguaína(TO), FAZ SABER a 
quantos o presente EDITAL virem ou dele tiverem conhecimento, que o Leiloeiro Oficial da Comarca, nomeado por este Juízo, 
realizará ALIENAÇÃO POR INICIATIVA PARTICULAR do(s) bem(ns) penhorado(s) do Executado(s), através do sito eletrônico 
www.dmleiloesjudiciais.com.br, na forma abaixo descrita 
REFERÊNCIA  
Processo n° 50000153720038272721 - Chave Processo:   662628037814 
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL 
Requerente: ESTADO DO TOCANTINS (CNPJ: 01.786.029/0001-03) 
Requeridos: J B NEVES (CNPJ: 00.428.270/0001-06) e JAILON BARROS NEVES (CPF: 439.228.801- 34) 
CDA: 29.043.976-0 
BEM(NS): Uma gleba de terras rurais, com área total de 176.7882 (cento e setenta e seis hectares, setenta e oito ares e oitenta 
e dois centiares), com área de 56,6832ha de cerrado de 1ª e 120,1050ha de cerrado de 2ª, constituída pelo Lote nº. 
49, do Loteamento Banho, Gleba Tupirama, denominada Fazenda Santo Antônio, com os limites e confrontações a seguir 
descritos: Partindo do Marco M11, cravado nas confrontações com Carlos Donizete da Silva e Issa B. Habka com coordenadas 
E-788.359.542 e N-9.031.146.751 segue-se confrontando com Issa B. Habka com azimute de 133º.09'52" e distância de 
1.134,26m, até o marco M-10; deste segue-se ainda confrontando com Issa B. Habka com azimute de 151º23’06’’ e distância de 
221,88m, até o marco M-09; deste segue-se ainda confrontando com Issa B. Habka com azimute de 175º55’19’’ e distância de 
469,53m até o marco M-08; deste segue-se confrontando ainda com Issa B. Habka com azimute de 118º05’28’’ de 18,18m, até o 
marco M-19; deste segue-se confrontando com Manoel Pinto do Nascimento com azimute de 215º56’22’’ e distância de 73,91m, 
até o marco M-417; deste segue-se confrontando com Lauro José Esteves com o azimute de 252º09’35’’ e distância de 632,37m 
até o marco M-410; deste segue-se confrontando com Lauro José Esteves, com azimute de 270º02’53’’ e distância de 478,54m, 
até o marco ML-405; deste segue-se ainda confrontando com Lauro José Esteves com azimute de 270º01’17’’ e distância de 
50,96m, até o marco M-405, cravado na margem esquerda do Córrego do Banho, deste segue-se com azimute de 358º40’12’’ e 
distância de 985,86m, até o marco M573, cravado na margem esquerda do Córrego do banho; deste segue-se confrontando com 
Carlos Donizete da Silva com azimute de 229º29’52’’ e distância de 328,71m, até o marco M-570; deste segue-se confrontando 
com Carlos Donizete da Silva com azimute de 286º18’15’’ e distância de 151,83m, até o marco M-568, deste segue-se ainda 
confrontando com Carlos Donizete da Silveira com azimute de 339º10’49’’ e distância de 562,18m, até o marco M-563; deste 
segue-se ainda confrontando com Carlos Donizete da Silveira com azimute de 60º43’59’’ e distância de 399,56m até o marco M-
12; deste segue-se confrontando com Issa B. Habka com azimute de 60º57’06’’ e distância de 525,67m, até o marco M-11, ponto 
inicial da descrição deste perímetro. Obs.: A Fazenda fica aproximadamente a 22Km de Guaraí/To, sendo 17Km de asfalto e 
3Km de estrada de cascalho e 2Km de estrada de terra em péssimo estado de conservação, terras de cerrado de primeira, 
segunda e terceira qualidade, só tem cerca de arame nas divisas em péssimo estado de conservação. Imóvel matriculado sob 
nº. 4.553 do Cartório de Registro de Imóveis do 1º Ofício de Guaraí/TO. 
(RE)AVALIAÇÃO: R$ 530.364,60 (quinhentos e trinta mil, trezentos e sessenta e quatro reais e sessenta centavos), em 03 de 
outubro de 2017. **Avaliação sujeita a atualização até a data da alienação por índice oficial de apuração da correção.  
DEPOSITÁRIO: JAILON BARROS NEVES, Avenida Joaquim Guará, nº. 2316, Guaraí/TO.  
ÔNUS: Consta Penhora nos autos nº. 42/02, em favor de Matadouro Avícula Flamboiã Ltda., em trâmite na Vara Cível de 
Guaraí/TO; Penhora nos autos nº. 5000049-94.2012.827.2721, em favor da União, em trâmite na 2ª Vara Cível, Família e 
Sucessões Infância e Juventude de Guaraí/TO (BAIXADO); Penhora nos autos nº. 2009.0001.6164-5 (5000017-
07.2003.8.27.2721), em favor da Fazenda Pública Estadual, em trâmite na 1ª Vara Cível de Guaraí/TO; Penhora nos autos nº. 
5000062-45.2002.827.2721, em favor da Fazenda Pública Estadual, em trâmite na 1ª Vara Cível de Guaraí/TO. Outros eventuais 
constantes na Matrícula Imobiliária. 
VALOR DO DÉBITO DA EXECUÇÃO: R$ 1.243.470,46 (um milhão, duzentos e quarenta e três mil, quatrocentos e setenta reais 
e quarenta e seis centavos), em 18 de outubro de 2018.  
LEILOEIRO: DANYLLO DE OLIVEIRA MAIA, JUCETINS nº. 2016.05.0017.  
COMISSÃO DO LEILOEIRO: Em caso de arrematação será devida a comissão de 5% (cinco por cento) sobre o valor do lanço 
vencedor, a ser pago pelo arrematante; Em caso de adjudicação, será devida a comissão de 1% (um por cento) sobre o valor da 
avaliação, a ser pago pelo adjudicante; Em caso de remição e acordo judicial ou extrajudicial será devida a comissão de 1% (um 
por cento) sobre o valor da avaliação, a ser pago pelo executado. Caso reste suspenso o leilão em decorrência de pagamento ou 
parcelamento, responderá o executado pelas despesas do Leiloeiro, que arbitro em 2,5% do valor da avaliação. **Se não houver 
expediente forense nas datas designadas, o leilão realizar-se-á no primeiro dia útil subsequente.  
PRAZO: O prazo máximo para a venda será de 90 (noventa) dias a contar a partir da disponibilização do Edital de Alienação no 
site do leiloeiro. Uma vez oferecida proposta, intimem-se pessoalmente as partes e, quando for o caso, o credor hipotecário, o 
cônjuge, o terceiro que ofereceu o bem à constrição, o coproprietário e o ocupante, nos termos do art. 879, inciso I, do Código de 
Civil, para, querendo, sobre ela se manifestarem, no prazo improrrogável de 10 (dez) dias, observando que a ausência de 
objeção expressa implicará aceitação tácita a venda particular, dispensando-se a prévia intimação da parte executada acerca de 
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cada proposta de compra oferecida. A falta de interessados no prazo assinalado será comunicada ao juiz, que determinará 
providências cabíveis, inclusive eventual dilação de prazo, procedendo-se, se necessário, à atualização da avaliação. O lance 
mínimo para a venda será de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor da avaliação.  
FORMAS DE PAGAMENTO: A arrematação far-se-á com depósito À VISTA.  
PARCELAMENTO COM BASE NO ARTIGO 895 DO CPC: O pagamento poderá ser parcelado em primeiro leilão por valor não 
inferior ao da avaliação e, em segundo leilão, pelo maior lance, desde que não considerado vil, conforme art. 895, I e II, do CPC, 
nas seguintes condições:  
1. O arrematante deverá pagar 25% do valor do lance à vista e o restante parcelado em até 30 (trinta) meses; 
2. As prestações são mensais e sucessivas, no valor mínimo de R$ 500,00 cada;  
3. Ao valor de cada parcela, por ocasião do pagamento, será acrescido de juros equivalentes à taxa SELIC.  
4. Será garantida a integralização do lance por hipoteca judicial sobre o próprio bem imóvel, através de hipoteca na matrícula, no 
momento do registro da carta de arrematação;  
5. Sanções em caso de atraso ou não pagamento do parcelamento: No caso de atraso ou não pagamento de qualquer das 
prestações, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre a soma da parcela inadimplida com as parcelas vincendas, autorizando 
o exequente a pedir a resolução da arrematação ou promover, em face do arrematante, a execução do valor devido, devendo 
ambos os pedidos serem formulados nos autos do processo em que se deu a arrematação. Em qualquer caso, será imposta a 
perda dos valores já pagos em favor do exequente e Leiloeiro, voltando os bens a novo leilão, do qual não serão admitidos a 
participar o arrematante e o fiador remissos;  
6. Observação sobre direito de preferência: A disputa para lances a prazo será encerrada bastando um lance à vista igual ou 
superior ao último lance ofertado, de modo que a disputa permanecerá aberta apenas entre os lances à vista. 
INTIMAÇÃO: Ficam desde logo intimados o(s) executado(s) J B NEVES, na pessoa de seu Representante Legal e JAILON 
BARROS NEVES, e seu cônjuge se casado for, bem como os eventuais: coproprietários; proprietário de terreno e/ou titular de: 
usufruto, uso, habitação, enfiteuse, direito de superfície, concessão de uso especial para fins de moradia ou concessão de direito 
real de uso; credor pignoratício, hipotecário, anticrético, fiduciário ou com penhora anteriormente averbada; promitente 
comprador/vendedor; União, Estado e Município no caso de bem tombado, das datas acima, se por ventura não forem 
encontrados para a intimação pessoal, bem como para os efeitos do art. 889, inciso I, do Código de Processo Civil/2015 e de 
que, antes da arrematação e da adjudicação do(s) bem(ns), poderá(ão) remir a execução, consoante o disposto no art. 826 do 
Código de Processo Civil/2015. Fica(m) cientificado(s) de que o prazo para a apresentação de quaisquer medidas processuais 
contra os atos expropriatórios contidas no § 1º do art. 903 do CPC será de dez dias após o aperfeiçoamento da arrematação (art. 
903, § 2º do Código de Processo Civil/2015). 
Para que chegue ao conhecimento de todos e no futuro ninguém possa alegar ignorância, expediu-se o presente edital que será 
publicado e afixado na forma da Lei. DADO E PASSADO nesta Cidade e Comarca de Guaraí, Estado do Tocantins, 14 de 
maio de 2021. FÁBIO COSTA GONZAGA, Juiz de Direito. 
 

Editais de citações com prazo de 30 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 DIAS. 
O Doutor Fábio Costa Gonazaga, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Guaraí, Estado do Tocantins, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas na forma da Lei etc. 
FAZ SABER a todos quantos o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo e Serventia Judicial da 1 
ª Vara Cível, tramitam os autos da Ação de Monitória nº Processo nº 5000567-84.2012.8.27.2721/TO, Chave do processo: 
374425132212 proposta por AMAURI CESAR RIBEIRO DE OLIVEIRA em face de  ALTINO BENEVIDES FILHO, brasileiro, 
casado, empresário, RG/CI nº 96.236 SSP/RJ, CPF nº 073.720.947-04, atualmente com endereço ignorado, para, caso queira, 
pagar o valor declinado na exordial ou oferecer embargos, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de constituir-se de pleno 
direito o título executivo judicial. Ademais, deverá constar do mandado, que, caso o(a) requerido(a) cumpra a obrigação no prazo 
acima mencionado, ficará isento (a) das custas processuais e honorários advocatícios; mas para a hipótese de não pagamento, 
fixo, 2 provisoriamente, em 20% (vinte por cento) sobre o valor do débito, os honorários advocatícios. E para que ninguém possa 
alegar ignorância expediu-se o presente Edital que será devidamente publicado no Diário da Justiça e afixado no placar do 
Fórum Local, com sede no Edifício do Fórum Pedro Silva Barros, localizado na Av. Paraná, esquina com a Rua 8, s/n, Centro, na 
cidade de Guaraí, Estado do Tocantins. Guaraí, aos 14 de maio de 2021. Eu, Beliza da Cruz Campos, Técnica Judiciária digitei o 
presente que vai devidamente assinado. Fábio Costa Gonzaga Juiz de Direito 
 

1ª vara criminal 

Editais de citações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 DIAS. 
O Doutor Fabio Costa Gonzaga, Juiz da Vara Criminal da Comarca de Guaraí -Estado do Tocantins, na forma da lei, etc.. FAZ 
SABER a todos os que o presente Edital com prazo de 15(quinze) dias, virem ou dele tiverem conhecimento, que neste Juízo 
corre seus trâmites legais, um processo crime que a Justiça Pública desta Comarca, como Autora, move contra o (a) Acusado (a) 
abaixo qualificado estando atualmente em local incerto e não sabido, E, como este se encontra em lugar incerto e não sabido, 
fica CITADO PELO PRESENTE, nos termos da r. Denúncia nela constante, para que, no prazo de 10(dez) dias, ofereça por 
escrito, resposta à acusação materializada na inicial, conforme disposto no art. 396-A, do Código de Processo Penal. AÇÃO 



ANO XXXIII-DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 4963 PALMAS-TO, TERÇA-FEIRA, 18 DE MAIO DE 2021 7 

 

 
 

PENAL N°.0000580-56.2021.8.27.2721 Incidência Penal: Art. 155, caput, do Código Penal. Autor da denúncia: O MINISTÉRIO 
PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS. ACUSADO: CLAUDIO MODESTO BRAGA, brasileiro, solteiro, nascido aos 
09/03/1977, natural de Magalhães Barata/PA, filho de Raimunda Modesto Braga, inscrito no CPF sob n.° 547.591.702-78, 
residente na Rua Passagem das Aguas Negras, 28 - Coraci - Belém/PA, estando atualmente em local incerto e não 
sabido. Dado e passado nesta cidade e Comarca de Guaraí, Estado do Tocantins, aos 17/05/2021. 
 

GURUPI 
1ª vara criminal 

Editais de intimações com prazo de 15 dias 
Edital de intimação com prazo de 15 dias 
A Drª. Mirian Alves Dourado, MMª Juíza de Direito Titular da 1a Vara Criminal, Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins, na 
forma da lei etc. FAZ SABER a todos os que o presente edital virem, ou dele tiverem conhecimento, que neste Juízo corre seus 
trâmites legais os autos de Produção Antecipada de Provas Criminais nº 0016745-49.2019.8.27.2722 que a Justiça Pública desta 
Comarca, como autora, move contra o(a) acusado(a) CARLOS DANIEL RODRIGUES LOPES, brasileiro, convivente, nascido em 
05 de julho de 1.999, natural de Inhumas-GO, filho de Divina Garcia da Silva Lopes e Osmar Rodrigues Lopes, portador do CPF 
n.º 708.095.141-09, atualmente em lugar incerto e não sabido. E para que chegue ao conhecimento do acusado, expediu-se o 
presente Edital, que será afixado no placar do Foro local e publicado uma vez no Diário da Justiça, ficando, assim, intimado do 
despacho inserido no evento n.º 142, conforme descrito: "Notifique o acusado CARLOS DANIEL RODRIGUES LOPES, via edital, 
da renúncia do mandato ao evento 137, devendo constituir novo procurador. Passado prazo sem manifestação, nomeio a 
Defensoria Pública para patrocinar-lhe a defesa, intimando-a de tal mister.". Dado e passado nesta cidade e Comarca de Gurupi, 
Estado do Tocantins, aos 11/05/2021. Eu, Adriele Ferreira Sampaio, Assistente Administrativa, lavrei o presente. 
 

Vara especializada no combate à violência contra a mulher 
Editais de Intimações de sentença com prazo de 10 dias 

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA COM PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS 
Ação Penal nº0001595.57.2021.827.2722 
Chave do Processo nº 259996196521 
Denunciado: DAVID PEREIRA DA SILVA 
Vítima: B.B.S.V 
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 os 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 em desfavor de DAVID PEREIRA DA SILVA, brasileiro, união estável, técnico 
instalador de internet, natural de Gurupi-TO, nascido aos 01.09.1994, filho de Vilma Maria Pereira, inscrito no CPF n°. 
050.736.551-54 residente na Rua 14-A, Qd. 0, Lt. 02, setor Vila São José II, nesta cidade, fica a vítima  B.B.S.V, filha de Patricia 
Bispo de Sousa, nascida 02/03/1992 atualmente em lugar incerto e não sabido intimada da sentença proferida no evento 40, que 
segue o dispositivo: Por todo o exposto, absolvo o acusado DAVID PEREIRA DA SILVA das imputações contidas na denúncia, 
por ausência de provas suficientes para condenação, nos termos do art. 386, VII do CPP.Sem custas processuais.Determino à 
serventia:Intimem-se;Cumpra-se o disposto no artigo 201, § 2º do CPP, cientificando a vítima, por edital, se necessário;Tendo 
em vista que acusação e defesa renunciaram ao prazo recursal, certifique-se nos autos o trânsito em julgado e arquivem-
se.”Encerrado o presente termo, que vai assinado por mim, conforme determina o provimento. DADO E PASSADO nesta cidade 
e Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins, terça-feira, 18 de maio de 2021. Eu, Diane Perinazzo, Diretora de Secretaria, que 
digitei e lavrei o presente. Jossanner Nery Nogueira Luna Juiz de Direito. 
 

MIRANORTE 
1ª escrivania cível 

Intimações às partes 
AUTOS Nº 5000042-58.2010.8.27.2726/TO CHAVE: 944260522713 
Classe Judicial: Execução Fiscal 
Requerente: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL 
Requerido: LORENA CAMILO PJ 
Requerida: LORENA CAMILO PF 
INTIMAÇÃO SENTENÇA: “ (...) Ante o exposto, JULGO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, com fulcro no artigo 
924, inciso II, do Código de Processo Civil. Condeno a parte Executada ao pagamento de custas processuais. Determino o 
desbloqueio de eventuais constrições de bens existentes nos autos. Certifique-se. Proceda-se a cobrança das custas judiciais na 
forma do Provimento n 13/2016/CGJUS/TO. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas e baixas 
necessárias. Publique-se. Cumpra-se. Intimem-se as partes (salvo se revel) para ciência e para, querendo, renunciem a prazo 
recursal. Documento eletrônico assinado por RICARDO GAGLIARDI, Juiz de Direito, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 
11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Instrução Normativa nº 5, de 24 de outubro de 2011. A conferência da autenticidade do 
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documento está disponível no endereço eletrônico http://www.tjto.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 
2630274v2 e do código CRC aaea1dd6 
  
 

Editais 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE QUINZE (15) DIAS 
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 
Processo nº 5000035-03.2009.8.27.2726/TO 
Classe: EXECUÇÃO FISCAL 
Autor: ESTADO DO TOCANTINS 
Réu: VALDEZ CUNHA DA SILVA CNPJ 03.923.595/0001-45 
Réu: VALDEZ CUNHA DA SILVA - CPF 228.613.941-53 
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., publica esse expediente com a FINALIDADE: INTIMAR o executado(s), VALDEZ CUNHA DA SILVA, CNPJ 
nº 03.923.595/0001-45, e sócio-solidário VALDEZ CUNHA DA SILVA, CPF 228.613.941-53, quanto aos valores bloqueados via 
sistema SISBAJUD, em conta bancária dos executados, convertidos em penhora o valor de R$1.046,36 (Um mil, quarenta e seis 
reais e trinta e seis centavos) que se encontra em conta judicial ID n. 072021000005119660, conforme despacho lançado no 
evento 42 dos autos em referência. 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 11 de maio de 2021. Eu, Lucília Rodrigues Barros Luz, Estagiária, digitei o presente. Documento eletrônico 
assinado por RICARDO GAGLIARDI, Juiz de Direito, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 
2006 e Instrução Normativa nº 5, de 24 de outubro de 2011. A conferência da autenticidade do documento está disponível no 
endereço eletrônico http://www.tjto.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 2712123v9 e do código 
CRC 9640e086. 
  
 

Editais de citação 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE TRINTA (30) DIAS 
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 
Processo nº 0001687-33.2015.8.27.2726/TO 
Classe da Ação: EXECUÇÃO FISCAL 
Autor: ESTADO DO TOCANTINS 
Réu: ERON CARLOS DE BRITO - EPP - M S COMÉRCIO DE GRÃOS 
Réu: ERON CARLOS DE BRITO 
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., publica esse expediente com a FINALIDADE: CITAR o executado(s), ERON CARLOS DE BRITO - EPP - M 
S COMÉCIO DE GRÃOS, CNPJ nº 18.814.439/0001-13, e sócio-solidário ERON CARLOS DE BRITO, CPF 045.412.761-86, 
estando em lugar incerto e não sabido, para, no prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o pagamento integral da dívida e 
atualizações, e,  se garantida a execução, poderá apresentar embargos, caso queira, no prazo de 30 dias, dar-se à causa, o 
valor de R$ 219.341,93 (duzentos e dezenove mil trezentos e quarenta e um reais e noventa e tres centavos), datada(s) de 
04/08/2015 no Registro da Dívida Ativa sob n° C-883/2015 e CIENTIFICÁ-LO de que para a hipótese de pronto pagamento do 
débito, os honorários advocatícios serão fixados em 10% (dez por cento) da dívida, conforme despacho lançado no evento 4 e 
65 dos autos em referência. 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 11 de maio de 2021. Eu, Lucília Rodrigues Barros Luz, Estagiária, digitei o presente. Documento eletrônico 
assinado por RICARDO GAGLIARDI, Juiz de Direito, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 
2006 e Instrução Normativa nº 5, de 24 de outubro de 2011. A conferência da autenticidade do documento está disponível no 
endereço eletrônico http://www.tjto.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 2694497v11 e do código 
CRC 771491aa.  

PALMAS 
1ª vara criminal 

Editais de citações com prazo de 15 dias 
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA  
EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
AUTOS Nº 0022683-04.2019.8.27.2729 
AÇÃO PENAL - Procedimento Ordinário 
Acusado(a): RONILDO ABREU DE LIMA 
FINALIDADE: O juiz de Direito CLEDSON JOSE DIAS NUNES , 1ª Vara Criminal de Palmas, no uso das suas atribuições legais, 
etc. FAZ SABER a todos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, por esse meio, CITA e INTIMA, COM O 
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PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, o(a) acusado(a) RONILDO ABREU DE LIMA, brasileiro, união estável, nascido aos 01/02/1989, 
filho de Raimunda Abreu de Lima e Jovenildo Lopes de Lima, inscrito no CPF nº. 051.205.683-96, atualmente em local incerto e 
não sabido, nos autos da AÇÃO PENAL nº 00226830420198272729, pelos motivos a seguir expostos: "DENÚNCIA: "Constam 
dos autos de inquérito policial que, no período compreendido entre o ano de 2017 até setembro de 2018, na Quadra 1.106 Sul, 
Qi 30, Lt. 09, nesta capital, o denunciado RONILDO ABREU DE LIMA, manteve conjunções carnais com a enteada, a vítima E. 
A. de S., menor, com idade de 11 (onze) anos1 , à época dos fatos. Segundo apurou-se, o denunciado é padastro da vítima, e 
conviveu em união estável com sua genitora, Sra. N., por 05 (cinco) anos, mas atualmente estão separados. A Sra. N. é mãe 
também de A. A. de S., de 18 anos, e V. A. de S., de 15 anos, e todas, incluindo a vítima, moravam na mesma casa que o 
denunciado. Ocorre que, quando a vítima tinha por volta de 11 anos, o denunciado, deliberadamente, resolveu abusar 
sexualmente da mesma, e para isso aproveitava que sua companheira, mãe da vítima, saía para trabalhar, e como as outras 
enteadas, A. e V., permaneciam na casa, ele dava ordens para que saíssem, fossem até o mercado fazer compras, ocasião em 
que se dirigia à vítima e praticava os abusos sexuais. Consta dos autos, que a primeira vez a criança/vítima estava no tanque a 
lavar um sapato, e o denunciado chegou por trás e a agarrou, levou-a até o quarto, a despiu, se despiu e manteve relações 
sexuais com ela. Segundo declarações da vítima, os abusos se deram por três a quatro vezes, sempre quando a mãe e as irmãs 
não estavam em casa. Ainda, que o denunciado teria prometido uma bola de vôlei, caso ela mantivesse relações sexuais com 
ele, sendo que ela não contava para a mãe porque tinha medo da reação dela, mas depois da separação, contou dos fatos a sua 
tia. A vítima fora submetida a Exame de Constatação de Conjunção Carnal, de nº 03.0012.01.19, onde se concluiu que a mesma 
é deflorada, com rupturas himenais completas e cicatrizadas há mais de 21 dias. No Laudo de Avaliação Psicológica, de nº 
12.0026.01.19, no Exame Psíquico, relatou a Expert que foram observados na vítima comportamentos emocionais de angústia, 
timidez, retraimento, imaturidade emocional. Concluiu que os relatos da menor apresentam elementos indicativos de que fora 
vítima de violência sexual contra vulnerável. O denunciado não foi localizado para ser interrogado, estando em local incerto e não 
sabido. Assim agindo, o denunciado RONILDO ABREU DE LIMA incidiu nas condutas descritas no Art. 217-A, c/c art. 71, de 
forma continuada, ambos do Código Penal Brasileiro, motivo pelo qual o MINISTÉRIO PÚBLICO oferece a presente 
DENÚNCIA". DESPACHO: "Consoante dispõe o art. 361 do CPP, "Se o réu não for encontrado, será citado por edital, com o 
prazo de 15 (quinze) dias." No caso em tela, o réu não foi encontrado para citação e o Ministério Público informou que restaram 
esgotaram as possibilidades de encontrar seu endereço atual (evento 33). Portanto, expeça-se edital de citação, na forma do art. 
361 do CPP. Transcorrido o prazo de 15 dias do edital, se o réu não comparecer nem constituir advogado, faça-se conclusão 
para os fins do art. 366, do CPP.” INFORMAÇÕES E ADVERTÊNCIAS: 1. O endereço da Defensoria Pública é Quadra 502 Sul, 
Av. Teotônio Segurado, Paço Municipal, ao lado do Fórum, Palmas/TO, CEP: 77021-654, telefone: (63) 3218-6752; 2. Na 
resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo o que interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, 
especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário (art. 
396-A do Código de Processo Penal); 3. Não apresentada a resposta no prazo legal, ou se o acusado, citado, não constituir 
defensor, o juiz nomeará defensor para oferecê-la (§ 2º do mesmo artigo); 4. O processo seguirá sem a presença do acusado 
que, citado ou intimado pessoalmente para qualquer ato, deixar de comparecer sem motivo justificado, ou, no caso de mudança 
de residência. Para o conhecimento de todos é passado o presente edital, cuja 2ª via fica afixada no local de costume, bem como 
será publicado no Diário da Justiça. DADO E PASSADO, nesta cidade e Comarca de Palmas/TO, 18/05/2021. Eu, DOMINIQUE 
FALCÃO MARTINS, digitei e subscrevo. 
 

1ª vara da família e sucessões 
Editais de publicações de sentenças de interdição 

Interdição Nº 0035921-90.2019.8.27.2729/TO 
AUTOR: ADRIANA KELLY PINTO DA SILVA 
RÉU: JOÃO CARLOS PINTO FERREIRA 
EDITAL Nº 1864943 
 EDITAL DE PUBLICAÇÃO E INTIMAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO COM PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS 
O 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 26/11/2020, 
declarou em definitivo a interdição civil de JOÃO CARLOS PINTO FERREIRA,  em razão de possuir ATRASO 
NEUROPSICOMOTOR GRAVE, tendo sido nomeado(a) como curador(a) para todos os atos da vida civil, ADRIANA KELLY 
PINTO DA SILVA, brasileira, técnica em enfermagem, nascida em 04/11/1979, portadora da cédula de identidade nº.1220494 
expedida por SSP/TO, e inscrita no CPF de n. 606.419.402-20, residente e domiciliada na Rua São Francisco de Assis, Ch 57 A, 
Lote 12, Loteamento Machado, Aureny III, 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, 09/12/2020. Eu, Silmara 
Sousa Cruz Mota, digitei. 
 
Curatela Nº 0013101-77.2019.8.27.2729/TO 
AUTOR: MARIA DE FÁTIMA DE JESUS 
RÉU: WELBIS DE JESUS 
EDITAL Nº 1865277 
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 EDITAL DE PUBLICAÇÃO E INTIMAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO COM PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS 
O(A) Excelentíssimo(a) Doutor(a) Valdemir Braga de Aquino Mendonça, 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  26/11/2020, declarou em definitivo a interdição civil de 
WELBIS DE JESUS ,  em razão de possuir  G40/F70 – EPILEPSIA E RETARDO MENTAL E FISICO, tendo sido nomeado(a) 
como curador(a) para todos os atos da vida civil, MARIA DE FÁTIMA DE JESUS, brasileira, solteira, desempregada, portadora 
da cédula de identidade nº 969.707 e CPF nº 456.302.831-20, residente e domiciliada na quadra 303 norte, Alameda 17, nº 13, 
QI 18, lote 29, casa 02, plano diretor norte, 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, 09/12/2020. Eu, Silmara 
Sousa Cruz Mota, digitei. 

2ª vara criminal 

Editais de citações com prazo de 15 dias 
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 
EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
AUTOS Nº 0044501-75.2020.8.27.2729 
AÇÃO PENAL - Procedimento Ordinário 
Acusado(a): DANIEL PEREIRA GUIMARÃES 
FINALIDADE: O juiz de Direito LUIZ ZILMAR DOS SANTOS PIRES , 2ª Vara Criminal de Palmas, no uso das suas atribuições 
legais, etc. FAZ SABER a todos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, por esse meio, CITA e INTIMA, 
COM O PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, o(a) acusado(a) DANIEL PEREIRA GUIMARÃES, brasileiro, solteiro, natural de 
BrasíliaDF, nascido aos 06.07.1998, filho de José Machado Guimarães e Eva Pereira Gonçalves, inscrito no CPF sob nº 
053.860.071-30, residente e domiciliado na Fazenda Santa Rita, TO-020, Km 36, Zona Rural, Palmas-TO, atualmente em local 
incerto e não sabido, nos autos da AÇÃO PENAL nº 00445017520208272729, pelos motivos a seguir expostos: "DENÚNCIA: O 
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS , por seu representante legal, vem perante este Juízo, oferecer a 
presente DENÚNCIA em desfavor em face de DANIEL PEREIRA GUIMARÃES, brasileiro, solteiro, natural de BrasíliaDF, nascido 
aos 06.07.1998, filho de José Machado Guimarães e Eva Pereira Gonçalves, inscrito no CPF sob nº 053.860.071-30, residente e 
domiciliado na Fazenda Santa Rita, TO-020, Km 36, Zona Rural, Palmas-TO. Noticiam os autos do Inquérito Policial que, no dia 
22 de setembro de 2019, por volta das 10h:30min, na Fazenda Santa Rita, TO-020, Km 36, Zona Rural, nesta capital, o 
denunciado DANIEL PEREIRA GUIMARÃES detinha e mantinha em depósito arma de fogo, acessórios e munições, de uso 
permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, do tipo 02 (duas) espingardas, de 
fabricação artesanal; 01 (uma) espera de chumbo; 5,6g (cinco gramas e seis miligramas) de pólvora de bucha; e 02 (duas) 
munições de calibre nominal .22, conforme demonstra o Laudo de Exame Pericial de Eficiência em Armas de Fogo e Munições 
juntado aos autos no evento 01, fls. 22-24, do Inquérito Policial. Segundo apurado, uma equipe da Guarda Metropolitana estava 
observando a retirada de madeiras ilegais nas proximidades da Fazenda Jatobá, Zona Rural, desta capital, quando ouviram 
disparo de arma fogo. Dessa forma, resolveram averiguar o que havia ocorrido e assim encontraram o denunciado DANIEL 
PEREIRA GUIMARÃES portando 01 (uma) espingarda de fabricação artesanal junto a 01 (uma) bolsa, a qual continha pólvora, 
espoleta, bucha e chumbo. Os agentes da Guarda Metropolitana questionarem o denunciado DANIEL PEREIRA GUIMARÃES 
sobre o que estava fazendo e este respondeu que estava caçando uma cotia. Ao interpelarem se o denunciado possuía mais 
armas de fogo, respondeu que sim, mas estava em sua casa. Assim, os guardas metropolitanos diligenciaram-se até sua 
residência onde encontraram 01 (uma) outra espingarda de fabricação artesanal. Diante dos fatos a Guarda Metropolitana 
conduziu o denunciado até a Delegacia de Polícia. Perante a Autoridade Policial o denunciado DANIEL PEREIRA GUIMARÃES 
negou caçar e disse que tinha o armamento para proteção pessoal e da família, pois reside em região de conflitos agrários, 
afirmou que cuida de cinco fazendas da região. Segundo o Laudo de Exame Pericial de Eficiência em Armas de Fogo e 
Munições (fls. 22-24, evento 01) concluiu que as 02 (duas) armas de fogo do tipo espingarda mostraram-se eficientes para 
produzirem disparos. A materialidade delitiva restou corroborada pelo TCO nº 3917/2019, Boletim de Ocorrência nº 74993/2019, 
Laudo de Exame Pericial de Eficiência em Armas de Fogo e Munições (fls. 22-24-evento 01) e demais provas coligidas aos autos 
do Inquérito Policial. Assim agindo, o denunciado DANIEL PEREIRA GUIMARÃES incorreu na sanção do artigo 14, caput, da Lei 
nº 10.826/2003 motivo pelo qual o MINISTÉRIO PÚBLICO oferece a presente DENÚNCIA e requer: a) A autuação da presente e 
a citação do denunciado para, querendo, apresentar defesa escrita no prazo de 10 (dez) dias (artigo 396 do Código de Processo 
Penal). Verificando-se que o denunciado se oculta para não ser citado, requer a aplicação do disposto no artigo 362 do Código 
de Processo Penal, aplicando-se, neste caso, a regra do parágrafo único deste citado artigo. Não sendo encontrado o 
denunciado no endereço constante dos autos, requer que seja ele citado por edital, aplicando-se, neste caso, a regra do disposto 
no caput do artigo 366 do Código de Processo Penal. b) Não apresentada a resposta no prazo legal, ou se o denunciado não 
constituir defensor, requer o cumprimento do disposto no § 2º do artigo 396-A do Código de Processo Penal. c) Após, seja 
recebida a presente denúncia, com a designação e audiência de instrução e julgamento, sem prejuízo da observância e 
cumprimento das disposições das leis nº 11.690/08 e 11.719/08, mesmo que não constem, expressamente, da presente 
denúncia. d) seja julgada procedente a pretensão punitiva nos moldes perfilhados nesta proemial acusatória, com a consequente 
condenação do denunciado. Em havendo incidência no caso em apuração : a) Nos termos do artigo 201 do Código de Processo 
Penal, a comunicação das ofendidas nos endereços por elas indicados, inclusive o eletrônico, de todos os atos processuais 
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relativos ao ingresso e à saída do denunciado da prisão, à designação de data para audiência e à sentença e respectivos 
acórdãos que a mantenham ou modifiquem; b) Nos termos do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, que seja 
fixado o valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração. Palmas-TO, 01 de dezembro de 2020. ABEL 
ANDRADE LEAL JÚNIOR, Promotor de Justiça." DESPACHO: "Considerando a não localização do acusado DANIEL PEREIRA 
GUIMARÃES, expeça-se edital de citação com prazo de 15 (quinze) dias, na forma do artigo 361 do Código de Processo Penal. 
Transcorrido o prazo em referência, se o réu não comparecer nem constituir advogado, aplico desde já os termos do art. 366 do 
CPP, suspendo o processo e o curso prescricional. Indefiro o pedido de produção antecipada das provas, uma vez que não se 
revela medida imprescindível e urgente, mostrando-se inidônea a justificativa com base unicamente no mero decurso do tempo, 
conforme é o entendimento da Súmula n. 455/STJ. Ademais, o simples argumento de que as testemunhas poderiam esquecer 
detalhes dos fatos com o decurso do tempo não autoriza, por si só, a produção antecipada de provas, sendo mister fundamentá-
la concretamente, sob pena de ofensa ao devido processo legal, ao contraditório e ampla defesa. Deixo de decretar a prisão 
preventiva do acusado, apesar de estar em lugar ignorado, porque lhe foi atribuída a prática de crime cuja pena máxima não 
supera quatro anos ou porque a análise de seus antecedentes não revela necessidade de se adotar tal medida. Após lavrada a 
certidão de decurso de prazo do edital, à escrivania para anexar cálculo de prescrição pertinente. Antes de sobrestar os autos, 
ciência ao Ministério Público. Palmas/TO, 13/5/2021. LUIZ ZILMAR DOS SANTOS PIRES, Juiz de Direito.” INFORMAÇÕES E 
ADVERTÊNCIAS: 1. O endereço da Defensoria Pública é Quadra 502 Sul, Av. Teotônio Segurado, Paço Municipal, ao lado do 
Fórum, Palmas/TO, CEP: 77021-654, telefone: (63) 3218-6752; 2. Na resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar 
tudo o que interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, 
qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário (art. 396-A do Código de Processo Penal); 3. Não apresentada a 
resposta no prazo legal, ou se o acusado, citado, não constituir defensor, o juiz nomeará defensor para oferecê-la (§ 2º do 
mesmo artigo); 4. O processo seguirá sem a presença do acusado que, citado ou intimado pessoalmente para qualquer ato, 
deixar de comparecer sem motivo justificado, ou, no caso de mudança de residência. Para o conhecimento de todos é passado o 
presente edital, cuja 2ª via fica afixada no local de costume, bem como será publicado no Diário da Justiça. DADO E PASSADO, 
nesta cidade e Comarca de Palmas/TO, 13/05/2021. Eu, HEITTOR VIEIRA NASCIMENTO, digitei e subscrevo. 
 

Vara de cartas precatórias, falências e concordatas 
Sentenças 

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 0046994-25.2020.8.27.2729 
AUTOR: RODRIGO OTAVIO COELHO SOARES 
RÉU: PROCESSO NÃO LITIGIOSO / SEM PARTE RÉ 
RÉU: PALMAS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 
Trata-se de PRESTAÇÃO DE CONTAS dos atos praticados na Ação de Falência da empresa Palmas Comércio de Materiais 
Para Construção Ltda., apresentada pelo Síndico RODRIGO OTÁVIO COELHO SOARES. Ao evento 1, o Síndico anexou 
documentos pertinentes e apresentou breve resumo dos atos praticados durante o exercício do encargo, afirmando que todos os 
débitos existentes foram quitados, pugnando pela aprovação da presente prestação de contas. O Edital de Aviso de que as 
contas haviam sido entregues e se encontravam à disposição dos interessados foi publicado em 18/01/2021, conforme Certidão 
ao evento 5. A empresa falida manifestou-se ao evento 9 pela declaração de encerramento do processo de falência e 
o consequente deferimento da prestação de contas. Ao evento 12, o Ministério Público manifestou-se pela procedência da 
prestação de contas, uma vez que não visualizou nenhuma irregularidade nos documentos apresentados. O prazo para 
impugnação das contas transcorreu em 29/01/2021, conforme Certidão ao evento 6, sem apresentação de nenhuma 
manifestação. É o relatório. Inicialmente, verifica-se que o Síndico atendeu ao disposto no art. 69 do Decreto-Lei nº 7.661/45. Art. 
69. O síndico prestará contas da sua administração, quando renunciar o cargo, fôr substituído ou destituído, terminar a 
liquidação, ou tiver o devedor obtido concordata. Posteriormente, com a publicação do Edital de Aviso de Contas e ausência de 
impugnação pelas partes interessadas, foram cumpridas as determinações do § 3° do art. 69. Ainda, intimados, a falida e o 
Ministério Público apresentaram manifestações favoráveis às contas apresentadas. Ressalto que não consta nos autos 
informação acerca de eventuais valores percebidos pelo Síndico ou bens da falida que tenham ficado sob sua confiança e 
administração. Portanto, seguido o rito determinado no Decreto-Lei nº 7.661/45 e verificando que não foram 
apontadas irregularidades na documentação apresentada pelo Síndico, APROVO a presente Prestação de Contas. Custas pela 
massa falida. Sem honorários de sucumbência face a ausência de litigiosidade. INTIMEM-SE a empresa falida, o Síndico e o 
Ministério Público desta Sentença. Junte-se cópia da presente Sentença nos autos principais.  Publique-se o extrato desta 
Sentença no Diário da Justiça Eletrônico, para conhecimento dos interessados. Transitada em julgado, BAIXEM-SE estes autos, 
após as cautelas e formalidades de estilo. Ao Cartório para que retifique a competência constante no rosto destes autos, 
inserindo a competência de Falência e Recuperação Judicial. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Palmas, data 
certificada pelo sistema e-Proc.  

PARAÍSO 
1ª vara criminal 

Editais de intimações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO - MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA 
Prazo: 15 (quinze) dias. 
Autos sob nº 0001966-91.2021.8.27.2731 
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Requerente: ALBENIZA ALVES DA LUZ 
Requerido: FERNANDO ALVES COELHO  
RENATA DO NASCIMENTO E SILVA, Juiza de Direito Titular da Única Vara Criminal desta Comarca de Paraíso do 
Tocantins/TO, na forma da lei etc... 
  
FAZ SABER a todos os que o presente Edital com o prazo de 15 (quinze) dias virem, ou dele tiverem conhecimento, que neste 
Juízo corre em seus trâmites legais, uma representação por Medidas Protetivas de Urgência previstas na Lei Federal n.º 
11.340/06, em que ALBENIZA ALVES DA LUZ, representante, move em desfavor do representado: FERNANDO ALVES 
COELHO, brasileiro, solteiro, filho de Maria Albeniza Alves Oliveira, inscrito no CPF nº 025.572.971-51, residente e domiciliado 
na Rua Antonio Aires, nº 8, Vila Canaan, Divinópolis-TO, e, como encontra-se em lugar incerto e não sabido, conforme certificou 
o Senhor Oficial de Justiça incumbido da diligência, fica INTIMADO do inteiro teor da DECISÃO exarada nos autos epigrafados, 
cuja parte dispositiva assim dispõe: "Ante o exposto, acolho o parecer exarado pelo ilustre representante do Ministério Público, 
para o fim de APLICAR, com fundamento nos artigos 282, § 2º e 319, incisos II e III, ambos do Código de Processo Penal, 
as seguintes MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO ao representado FERNANDO ALVES COELHO: 
a) Proibição de aproximar-se à distância inferior a 200 (duzentos) metros da ofendida; 
b) Proibição de o representado em referência ter contato com a ofendida, através de qualquer meio de comunicação; 
c) Proibição de o representado em referência frequentar a residência da ofendida; 
d) Proibição de ausentar-se da Comarca por período superior a 15 (quinze) dias sem autorização judicial. 
Intimem-se, inclusive, a vítima. 
Ciência à Autoridade Policial, PARA ASSEGURAR O CUMPRIMENTO DAS MEDIDAS ALTERNATIVAS EM FOCO. 
Conste no mandado a ADVERTÊNCIA de que o descumprimento de qualquer das medidas cautelares ou a reiteração das 
agressões contra a ofendida, poderá ensejar a decretação de PRISÃO PREVENTIVA. CUMPRA-SE." Para conhecimento de 
todos é passado o presente edital, cuja 2º via fica afixada no local de costume. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de 
Paraíso do Tocantins/TO, aos (17 de Maio de 2021). (17/05/2021). Eu___ (MIKAELLY CRISTINA MONTELO SOUSA), 
Estagiária de Direito que digitei e subscrevi. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO - MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA 
Prazo: 15 (quinze) dias. 
Autos sob nº 0001771-09.2021.8.27.2731 
Requerente: APARECIDA CAVALCANTE RODRIGUES 
Requerido: MARCOS DIONES ALVES FEITOSA 
RENATA DO NASCIMENTO E SILVA, Juiza de Direito Titular da Única Vara Criminal desta Comarca de Paraíso do 
Tocantins/TO, na forma da lei etc... 
  
FAZ SABER a todos os que o presente Edital com o prazo de 15 (quinze) dias virem, ou dele tiverem conhecimento, que neste 
Juízo corre em seus trâmites legais, uma representação por Medidas Protetivas de Urgência previstas na Lei Federal n.º 
11.340/06, em que APARECIDA CAVALCANTE RODRIGUES, representante, move em desfavor do representado: MARCOS 
DIONES ALVES FEITOSA, brasileiro, nascido em 09/07/1993, filho de Helena Alves Feitosa, inscrito no CPF nº 048.227.701-76, 
residente e domiciliado na Rua Laura, Vila Chapadão, Paraíso do Tocantins-TO, e, como encontra-se em lugar incerto e não 
sabido, conforme certificou o Senhor Oficial de Justiça incumbido da diligência, fica INTIMADO do inteiro teor 
da DECISÃO exarada nos autos epigrafados, cuja parte dispositiva assim dispõe: "Ante o exposto, CONCEDO a medida 
protetiva postulada e, por conseguinte, com fundamento na Lei n° 11.340/2006, DETERMINO ao requerido : 

1. A  proibição  de  se aproximar  de    DIVINA APARECIDA CAVALCANTE RODRIGUES , devendo manter distância 
mínima desta de 200 (duzentos) metros e 

2. A proibição de manter  contato com     DIVINA APARECIDA CAVALCANTE RODRIGUES, por qualquer meio de 
comunicação. 

A medida protetiva acima deferida vigorará pelo prazo decadencial de seis meses (até 25.10.2021), findo o qual, não havendo o 
ajuizamento das demandas cíveis ou criminais pertinentes, terá sua eficácia cessada. 
No mandado deverá constar a advertência de que o descumprimento da decisão poderá ensejar a decretação da prisão 
preventiva, caso a autora venha a representar criminalmente (artigo 313, inciso IV, do Código de Processo Penal e artigo 20 da 
Lei Maria da Penha), ou a imposição de multa  (§ 4º do artigo 22, da LMP c/c o § 5º do art. 461, do  CPC). Em caso de 
obstrução ao cumprimento da presente ordem, será preso e autuado em flagrante por crime de desobediência à ordem 
judicial. 
Advirta-se a vítima de que deverá comunicar a este Juízo tanto o eventual descumprimento da medida protetiva pelo 
agressor, quanto posterior reconciliação do casal ou cessação da situação de violência. 
Cite-se o requerido para que, caso queira, ofereça defesa, por meio de advogado ou defensor público, no prazo de 05 (cinco) 
dias, indicando as provas que pretende produzir (artigo 802, CPC). Não sendo contestado o pedido, presumir-se-ão aceitos pelo 
requerido, como verdadeiros, os fatos alegados pela requerente (artigo 803, CPC). Intimem-se vítima e requerido. Ciência ao 
Ministério Público (artigos 19, § 1º, parte final, 25 e 26, da Lei nº 11.340/2006) e à Defensoria Pública. ESTA DECISÃO SERVE 
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COMO MANDADO." Para conhecimento de todos é passado o presente edital, cuja 2º via fica afixada no local de costume. 
DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Paraíso do Tocantins/TO, aos (17 de Maio de 2021). (17/05/2021). Eu ___ 
(MIKAELLY CRISTINA MONTELO SOUSA), Estagiária de Direito que digitei e subscrevi. 
 

Editais de citações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO 
Prazo: 15(quinze) dias 
Autos de Ação Penal nº 0007597-50.2020.8.27.2731 
Denunciado: LUANDERSON TELES DA SILVA 
RENATA DO NASCIMENTO E SILVA, Juíza de Direito Titular da Única Vara Criminal desta Comarca de Paraíso do 
Tocantins/TO, na forma da lei etc. 
FAZ SABER a todos os que o presente edital com o prazo de 15 (quinze) dias virem ou dele tiverem conhecimento, que neste 
Juízo corre em seus trâmites legais, um processo de ação penal em desfavor do acusado LUANDERSON TELES DA SILVA, 
brasileiro, convivente, natural de Pugmil/TO, nascido 04/04/1991, filho de Ivone Teles da Silva, inscrito no CPF 030.326.291-52, 
residente na Chácara Nossa Senhora Aparecida, município de Pugmil/TO, atualmente em lugar incerto e não sabido, como 
incurso nas sanções do artigo 129, §1º, inc. I, e §9º, do Código Penal, sob os rigores da Lei 11.340/06. E, o qual se encontra em 
lugar incerto e não sabido, conforme certificou o Senhor Oficial de Justiça incumbido da diligência, fica CITADO, o acusado em 
epigrafe, do inteiro teor da DENÚNCIA, bem como, INTIMADO para apresentar defesa escrita e querendo rol de testemunhas, 
no prazo de 10 (dez) dias, cuja peça deverá ser oferecida por advogado, sendo certo que fluído o prazo sem a apresentação da 
dita defesa, ser-lhe-á nomeado membro da Defensoria Pública para tal finalidade. Para conhecimento de todos é passado o 
presente edital, cuja 2º via fica afixada no local de costume. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Paraíso do 
Tocantins/TO, Estado do Tocantins, aos (17 de Maio de 2021). (17/05/2021). Eu (MIKAELLY CRISTINA MONTELO SOUSA-
Estagiária de Direito), que digitei e subscrevi. 
 

Editais de intimações de sentença com prazo de 60 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE 
Prazo: 60(sessenta) dias 
Autos de Ação Penal: 0005489-58.2014.8.27.2731 
Acusado: MARISA VIEIRA DOS SANTOS  
RENATA DO NASCIMENTO E SILVA Juíza de Direito Titular da Única Vara Criminal desta Comarca de Paraíso do 
Tocantins/TO, na forma da lei etc... 
FAZ SABER a todos os que o presente Edital com o prazo de 60 (sessenta) dias virem, ou dele tiverem conhecimento, que 
neste Juízo corre em seus trâmites legais, um processo crime em que o Ministério Público do Estado do Tocantins, como autor, 
move contra o sentenciado MARISA VIEIRA DOS SANTOS, brasileira, solteira, cabeleireira, nascido aos 14..12.984 em Goiania-
GO, filho de Maria Aparecida Vieira dos Santos, residente na RUA AT-07, QD.08, LT.01 PARQUE ATENEUGOIANIA-GO, o qual 
se encontra em lugar incerto e não sabido, conforme certificou o Senhor Oficial de Justiça incumbido da diligência, 
fica INTIMADO do inteiro teor da Decisão EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE, exarada nos autos epigrafados , cuja parte 
dispositiva restou assim transcrita: "Tendo em vista o que consta do parecer do Ministério Público, acolho-o, como razão de 
decidir1 e, com fulcro no artigo 109, c.c. o artigo 107, inciso IV, todos do Código Penal DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE de 
WELLIGTON NUNES FERREIRA, MARITSA VIEIRA DOS SANTOS, JOSÉ MARILTON BRAGA E DEOCLIDES FERNANDES 
DOS SANTOS. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Sem custas. Ciência ao Ministério Público. Recolham-se os 
Mandados de Prisão eventualmente expedidos. PROMOVA-SE A BAIXA DO INQUÉRITO POLICIAL NO SISTEMA EPROC 
OU SPROC, CONFORME O CASO, E NA HIPÓTESE DE REFERIDA DILIGÊNCIA AINDA NÃO TER SIDO REALIZADA. 
Transitada em julgado, ARQUIVE-SE." Para conhecimento de todos é passado o presente edital, cuja 2ª via fica afixada no 
local de costume.  
DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Paraíso do Tocantins/TO, aos (11 de Maio de 2021). (11/05/2021). Eu 
(MIKAELLY CRISTINA MONTELO SOUSA-Estagiária de Direito) que digitei e subscrevi. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE 
Prazo: 60(sessenta) dias 
Autos de Ação Penal: 0005489-58.2014.8.27.2731 
Acusado: JOSE MARILTON BRAGA  
RENATA DO NASCIMENTO E SILVA Juíza de Direito Titular da Única Vara Criminal desta Comarca de Paraíso do 
Tocantins/TO, na forma da lei etc... 
FAZ SABER a todos os que o presente Edital com o prazo de 60 (sessenta) dias virem, ou dele tiverem conhecimento, que 
neste Juízo corre em seus trâmites legais, um processo crime em que o Ministério Público do Estado do Tocantins, como autor, 
move contra o sentenciado JOSE MARILTON BRAGA, brasileiro divorciado, motorista, nascido aos 18.03.1976 em Goias -GO, 
filho de Osvaldo Braga dos Santos e de Maria Aparecida Ferreira dos Santos, residente na RUA 02, QD. 08, LT. 19, VILA 
UNIÃO, GOIANIA-GO, o qual se encontra em lugar incerto e não sabido, conforme certificou o Senhor Oficial de Justiça 
incumbido da diligência, fica INTIMADO do inteiro teor da EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE, exarada nos autos epigrafados , cuja 
parte dispositiva restou assim transcrita: "Tendo em vista o que consta do parecer do Ministério Público, acolho-o, como 
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razão de decidir1 e, com fulcro no artigo 109, c.c. o artigo 107, inciso IV, todos do Código Penal DECLARO EXTINTA A 
PUNIBILIDADE de WELLIGTON NUNES FERREIRA, MARITSA VIEIRA DOS SANTOS, JOSÉ MARILTON BRAGA E 
DEOCLIDES FERNANDES DOS SANTOS. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Sem custas. Ciência ao Ministério 
Público. Recolham-se os Mandados de Prisão eventualmente expedidos. PROMOVA-SE A BAIXA DO INQUÉRITO 
POLICIAL NO SISTEMA EPROC OU SPROC, CONFORME O CASO, E NA HIPÓTESE DE REFERIDA DILIGÊNCIA AINDA 
NÃO TER SIDO REALIZADA. Transitada em julgado, ARQUIVE-SE." Para conhecimento de todos é passado o presente 
edital, cuja 2ª via fica afixada no local de costume.  
DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Paraíso do Tocantins/TO, aos (11 de Maio de 2021). (11/05/2021). Eu 
(MIKAELLY CRISTINA MONTELO SOUSA-Estagiária de Direito) que digitei e subscrevi. 
 

Editais de intimações de sentença com prazo de 90 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA 
Prazo: 90(noventa) dias  
Autos de Ação Penal: 0007410-42.2020.8.27.2731 
Acusado: MAYKE PEREIRA DA CRUZ 
RENATA DO NASCIMENTO E SILVA Juíza de Direito Titular da Única Vara Criminal desta Comarca de Paraíso do 
Tocantins/TO, na forma da lei etc... 
FAZ SABER a todos os que o presente Edital com o prazo de 90 (noventa) dias virem, ou dele tiverem conhecimento, que 
neste Juízo corre em seus trâmites legais, um processo crime em que o Ministério Público do Estado do Tocantins, como autor, 
move contra o sentenciado MAYKE PEREIRA DA CRUZ, brasileiro, solteiro, borracheiro, nascido em 24/02/1993, natural de 
Palmas/TO, filho de Terezinha Gomes Ferreira e de Aguinel Pereira da Cruz, inscrito no RG 12419810/TO e no CPF 
707.740.121- 96, residente no Assentamento PA Manchete, borracharia de esquina, Marianópolis do Tocantins/TO, o qual se 
encontra em lugar incerto e não sabido, conforme certificou o Senhor Oficial de Justiça incumbido da diligência, 
fica INTIMADO do inteiro teor da SENTENÇA CONDENATÓRIA, exarada nos autos epigrafados , cuja parte dispositiva 
restou assim transcrita: "Ante o exposto e considerando o que dos autos consta JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva 
do Estado para CONDENAR o réu MAYKE PEREIRA DA CRUZ, qualificado nos autos, como incurso nas penas do artigo 180, 
caput, do Código Penal Brasileiro. PENA DEFINITIVA: fica o réu MAYKE PEREIRA DA CRUZ, definitivamente condenado em 1 
(um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa. Em observância ao contido no artigo 33, § 2º, alínea ‘c’, do Código Penal, diante da 
valoração positiva de todas as circunstâncias judiciais, determino o cumprimento inicial da pena no regime ABERTO. Presentes 
os requisitos insertos no artigo 44, do Código Penal, substitiuo a pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direito, a 
ser definida pelo Juízo das Execuções Penais. Custas pelo réu, mas, por encontrar-se assistido pela DPE, concedo-lhe os 
benefícios da justiça gratuita. Tendo respondido a todo o processo em liberdade, poderá recorrer na mesma condição. Por 
ausência de elementos mínimos, deixo de fixar o montante da reparação civil pelos danos causados. Após o trânsito em julgado, 
comunique-se ao Tribunal Regional Eleitoral, para os fins do artigo 15, inciso III, da Constituição da República, conforme 
preconiza o artigo 71, § 2°, do Código Eleitoral, formem-se os autos de execução penal e, por fim, ARQUIVE-SE. Publique-se. 
Registre-se. Intimem-se, o réu por edital. Paraíso do Tocantins, 15 de maio de 2021." Para conhecimento de todos é passado o 
presente edital, cuja 2ª via fica afixada no local de costume. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Paraíso do 
Tocantins/TO, aos (18 de Maio de 2021). (18/05/2021). Eu (MIKAELLY CRISTINA MONTELO SOUSA-Estagiária de Direito) que 
digitei e subscrevi. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA 
Prazo: 90(noventa) dias 
Autos de Ação Penal: 0034462-53.2019.8.27.272 
Acusado: RENATO SILVA SOUSA 
RENATA DO NASCIMENTO E SILVA Juíza de Direito Titular da Única Vara Criminal desta Comarca de Paraíso do 
Tocantins/TO, na forma da lei etc...  
FAZ SABER a todos os que o presente Edital com o prazo de 90 (noventa) dias virem, ou dele tiverem conhecimento, que 
neste Juízo corre em seus trâmites legais, um processo crime em que o Ministério Público do Estado do Tocantins, como autor, 
move contra o sentenciado RENATO SILVA SOUSA, brasileiro, união estável, desempregado, inscrito no RG nº 1.285 
SSP/PA, residente na Avenida Cirilo M. Sousa, 4, ao lado do supermercado Extra, Bairro Expansão, Santana do Araguia/PA, o 
qual se encontra em lugar incerto e não sabido, conforme certificou o Senhor Oficial de Justiça incumbido da diligência, 
fica INTIMADO do inteiro teor da SENTENÇA CONDENATÓRIA, exarada nos autos epigrafados , cuja parte dispositiva 
restou assim transcrita: "Ante o exposto e considerando o que dos autos consta JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva 
do Estado para CONDENAR RENATO SILVA SOUZA, devidamente qualificado, como incurso nas penas do artigo 33, caput, e 
artigo 35, ambos da Lei Federal nº 11.343/06. PENA DEFINITIVA: fica o réu RENATO SILVA SOUSA, definitivamente 
condenado no importe de 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 1.399 (mil trezentos e noventa e nove) dias-multa, no 
valor unitário mínimo. Em observância ao contido no artigo 33, § 2º, alínea ‘b’, do Código Penal, aliado ao artigo 42 da Lei 
11.343/2006, em face da reincidência, determino o cumprimento inicial da pena no regime FECHADO. Incabível a substituição 
da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, tendo em conta a quantidade de pena aplicada e a reincidência (artigo 44 
do Código Penal). Tendo respondido a parte do processo em liberdade, poderá recorrer na mesma condição. Custas pelo réu, 
mas, por encontrar-se assistido pela DPE, a exigibilidade fica suspensa. Com fundamento no disposto no artigo 58, § 1º, da Lei 
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nº 11.343/06, INCINERE-SE a droga apreendida. Os objetos apreendidos deverão ser encaminhados para o Juízo da Vara da 
Justiça Militar - Ação Penal n.º 0002689-52.2017.8.27.2731, condutor do feito principal, ainda sem julgamento. s o trânsito em 
julgado para ambas as partes, efetuemse as comunicações de praxe, inclusive à Justiça Eleitoral (artigo 72, § 2º, do Código 
Eleitoral), formem-se os autos de execução penal e arquive-se. Publique-se. Registre-se. Intimem-se, o réu por edital. Paraíso do 
Tocantins, 15 de maio de 2021." Para conhecimento de todos é passado o presente edital, cuja 2ª via fica afixada no local de 
costume. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Paraíso do Tocantins/TO, aos (18 de Maio de 2021). (18/05/2021). Eu 
(MIKAELLY CRISTINA MONTELO SOUSA-Estagiária de Direito) que digitei e subscrevi. 
 

2ª vara cível, família e sucessões 

Editais de citações com prazo de 20 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS  
Cumprimento de sentença Nº 0004246-40.2018.8.27.2731/TO 
AUTOR: S. B. D. R. 
RÉU: T. G. D S. D. 
O Excelentíssimo Senhor Adriano Gomes de Melo Oliveira, Juiz de Direito, respondendo pela Vara de Família, Sucessões 
Infância e Juventude de Paraíso do Tocantins,  no uso de suas atribuições legais e 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 processam-se os autos de 
Cumprimento de sentença nº 0004246-40.2018.8.27.2731/TO, propostos por S. B. D. R. em desfavor do executado T. G. D. S. D, 
e que pelo presente fica(m) CITADO/INTIMADO T. G. D. S. D, para tomar(em) conhecimento da presente ação e no prazo de 03 
(três) dias, pagar o valor do débito reclamado na exordial, provar que a quitação já ocorreu ou justificar a impossibilidade de 
efetuá-la, sob pena deprotesto judicial da decisão, além de ser decretada a sua prisão pelo prazo de até 60 (sessenta) dias 
conformedisposto nos §§ 1º e 3º do art. 528 c/c artigo 517, todos do NCPC e no art. 19 da Lei nº. 5.478/68, uma vez que ase 
trata de norma especial (a qual prevalece sobre norma geral). DESPACHO (EV. 04): Este processo seguirá o rito do artigo 528 e 
ss. do NCPC. Cite-se/intime-se, pessoalmente, o executado para, no prazo de 03 (três) dias, pagar o valor do débito reclamado 
na exordial, provar que a quitação já ocorreu ou justificar a impossibilidade de efetuá-la, sob pena deprotesto judicial da decisão, 
além de ser decretada a sua prisão pelo prazo de até 60 (sessenta) dias conformedisposto nos §§ 1º e 3º do art. 528 c/c artigo 
517, todos do NCPC e no art. 19 da Lei nº. 5.478/68, uma vez que ase trata de norma especial (a qual prevalece sobre norma 
geral).Ressalto que o credor não poderá valer-se desta modalidade de execução para exigir todo o crédito alimentício,mas 
apenas os 03 (três) últimos vencidos antes do ajuizamento da execução, bem como os que venceremno curso do processo 
(Súmula 309 do STJ, c/c artigo 508, § 7º NCPC). Havendo pagamento ou apresentação de justificativa, intime-se a parte 
exequente para se manifestar noprazo de até 10 (dez) dias. Após, dê-se vista ao Ministério Público, seguindo os autos 
conclusos.Na hipótese de não comprovação do pagamento, bem como de ausência de justificativa, certifique-se nosautos e, 
seguida, dê-se vista ao Ministério Público. Após, fazer conclusão.E para que ninguém possa alegar ignorância, determinou o(a) 
MM. Juiz(a) que se expedisse o presente Edital, que deverá ser publicado no Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal de Justiça 
deste Estado, e afixado uma via no placar do Fórum local. Eu, Elizabete Ferreira Silva, escrivã Judicial, digitei. 
 

PIUM 
1ª escrivania cível 

Editais de citações com prazo de 30 dias 
 
EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 30 DIAS 
AUTOS Nº: 0002303-05.2020.8.27.2735 
Ação: AÇÃO DECLARATÓRIA DE UNIÃO ESTAVÉL “Post Mortem” 
Requerente: DEUSDETE PEREIRA DA SILVA 
Requerido: MUNICÍPIO DE CHAPADA DE AREIA/TOEDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 30 DIAS 
AUTOS Nº: 0002303-05.2020.8.27.2735 
Ação: AÇÃO DECLARATÓRIA DE UNIÃO ESTAVÉL “Post Mortem” 
Requerente: DEUSDETE PEREIRA DA SILVA 
Requerido: MUNICÍPIO DE CHAPADA DE AREIA/TO 
O(A) Excelentíssimo(a) Sr(a). Dr(a). JORGE AMANCIO DE OLIVEIRA, Juiz(a) de Direito da Comarca de Pium/TO, na forma da 
lei, etc, DETERMINA a CITAÇÃO dos eventuais sucessores da falecida, ROSEMEIRE SANTANA BISPO, portador da Cédula 
de Identidade RG nº 766.346 2ª Via, inscrito no CPF/MF sob o nº 036.642.251-04, para tomar conhecimento do Processo de 
Ação Declaratória de União Estável Post Mortem n. 0002303-05.2020.8.27.2735- chave n. 600886518320, 
que move DEUSDETE PEREIRA DA SILVA, para, caso queiram, responderem a presente demanda, no prazo de 15 (quinze) 
dias, nos termos do artigo 257, I, primeira parte, bem como artigo 258, ambos do CPC, sob pena de serem considerada(s) 
revel(eis) e presumirem-se verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo(s) Autor(es). Não havendo manifestação do(s) 
Requerido(s) no prazo legal, será nomeado Curador Especial. E para que chegue ao conhecimento de todos expediu-se o 
presente Edital, que será publicado na forma da lei e afixado cópia no placar do fórum local. Eu, DIVINA LÚCIA GOMES 
ARAÚJO LOPES, Técnica Judiciária que digitei e subscrevi. Pium-TO, 13 de maio de 2021. Assinado eletronicamente, Jorge 
Amâncio de Oliveira, Juiz de Direito 
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TAGUATINGA 
2ª vara cível e família 

Editais 
EDITAL DE LEILÃO E INTIMAÇÃO 
AUTOS Nº 000223750.2019.8.27.2738 
AÇÃO: Execução Fiscal 
EXEQUENTE: ESTADO DO TOCANTINS 
EXECUTADO: MARCIA DE SOUZA OLIVEIRA - ME - PEGUE & PAGUE TAGUATINGA (CNPJ: 06.042.999/0001-18) e MARCIA 
DE SOUZA OLIVEIRA (CPF: 851.141.381-20)                                            
Pelo presente, faz saber a todos os interessados, que será(ão) Ievado(s) ã LEILÃO o(s) bem(ns) penhorado(s), na seguinte 
forma: PRIMEIRO LEILÃO: dia  25  de  junho  de  2021,  com  encerramento  às  13h00. Os lances poderão ser oferecidos desde 
o momento do lançamento do lote no site do leiloeiro, até o horário do encerramento, por valor igual  ou superior ao da avaliação. 
Não sendo verificado lances iguais ou superiores ao valor de avaliação, o leilão permanecerá aberto até a data do SEGUNDO 
LEILÃO: dia 25 de junho de 2021, com  encerramento  às  lóh00,  pela  melhor oferta, exceto pelo preço vil (50% do valor da 
avaliação). Para cada  lance recebido a partir dos 03 minutos finais,  serão acrescidos  03 minutos para o término. LOCAL: 
Através do site www.dmleiloesjudiciais.com.br. PROCESSO ?. 0002237-50.2019.8.27.2738 de EXECUÇÃO FISCAL em que é 
Requerente ESTADO DO TOCANTINS (CNPJ: 01.786.029/0001-03) e Requerido MARCIA DE SOUZA OLIVEIRA - ME - PEGUE 
& PAGUE TAGUATINGA (CNPJ: 06.042.999/0001-18) e MARCIA DE SOUZA OLIVEIRA (CPF: 851.141.381-20) CDA: C-3360-
2019.BEM(NS): 01 (um) Veículo Siena ELX Flex, cor preta, ano de fabricação e modelo 2009/2010, álcool/gasolina, placa NKL-
5097/GO, Renavam n°. 00179990446, Chassi 8AP17201MA2087587, em bom estado de uso, conservação e funcionamento. 
(RE)AVALIAÇÃO: R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais), em 13 de outubro de 2020.**Avaliação sujeita a atualização até a data da 
alienação por índice oficial de apuração da correção. DEPOSITÁRIO: MARCIA DE SOUZA OLIVEIRA, Avenida São Francisco, 
n°. 188, Bairro Santa Genoveva, Goiânia/GO. ÔNUS: Eventuais constantes no Detran/GO. ** O arrematante declara estar ciente 
de que, além de possíveis ônus perante o DETRAN, poderá haver outras restrições judiCiais originárias de outras Varas, que 
poderão causar morosidade na transferência do bem perante o DETRAN. Fica desde já ciente o arrematante que é responsável 
pela verificação de todos e quaisquer ônus que recaiam sobre o veículo, pois poderá ocorrer novas inclusões após a confecção 
do edital de leilão e sua realização. Os impedimentos para registro do veículo, devem ser informados via petição ao Exmo. juiz 
que preside o processo, para que oficie as Varas e o Detran para as devidas baixas. O modelo de petição poderá ser obtida junto 
a equipe do leiloeiro.VALOR DO DÉBITO DA EXECUÇÃO: R$ 11.984,95 (onze mil, novecentos e oitenta e quatro reais e 
noventa e cinco centavos), em 25 de maio de 2020. LEILOEIRO: DANYLLO DE OLIVEIRA MAIA, jUCETINS n°. 2016.05.0017. 
COMISSÃO DO LEILOEIRO: (I) em caso de arrematação, 50/o sobre o valor arrematado, a ser pago pelo arrematante; (II) Caso 
haja adjudicação antes da hasta pública, adimplemento ou parcelamento do débito após a publicação do edital, a comissão será 
de 2,5% (dois e meio por cento) do valor devido à parte exequente, a ser paga por quem Ihe der causa;**Se não houver 
expediente forense nas datas designadas, o leilão realizar-se-á no primeiro dia útil subsequente. DA ARREMATAÇÃO:Os bens 
serão adquiridos livres e desembaraçados de quaisquer ônus, até a data da expedição da respectiva  Carta  de Arrematação ou 
Mandado de Entrega, excetuando-se as obrigações Propter Rem (v.g. cotas condominiais). O arrematante de bem imóvel 
receberá a coisa livre de tributos  de âmbito municipal (IPTU e contribuições de melhoria), cujo fato imponível tenha ocorrido em 
data anterior à alienação judicial. Referidos tributos serão sub-rogados no preço ofertado pelo licitante, nos termos do artigo 130 
do CTN; para os bens imóveis a expedição  da carta de arrematação  ficará condicionada à comprovação do pagamento do 
Imposto de Transmissão de Bens Imóveis —ITBI pelo arrematante (artigo 703 do CPC) – e custas processuais (Item 6.7.11 do 
Provimento 36/2002 TJ-TO). O arrematante de veículo não estará sujeito ao pagamento de débitos anteriores à data da 
alienação judicial. As despesas de arrematação, comissão de leiloeiro e demais despesas ficarão por conta do arrematante, 
inclusive as custas da expedição da carta de arrematação (tabela de custas da Corregedoria do TJ/TO). DA ENTREGA DOS 
BENS: Após comprovação de pagamento do valor da arrematação e da comissão do Leiloeiro, mediante a apresentação dos 
documentos que comprovem a condição de Arrematante, a entrega do(s) bem(ns) será imediata. Os bens serão vendidos no 
estado de conservação em que se encontrarem, não cabendo à Justiça e/ou ao Leiloeiro quaisquer responsabilidades quanto a 
consertos e reparos ou mesmo providências referentes à retirada, embalagem, impostos, encargos sociais e transportes 
daqueles arrematados. Será ainda atribuição dos licitantes/arrematantes a verificação do estado de conservação, situação de 
posse e especificações dos bens oferecidos no leilão. Qualquer dúvida ou divergência na identificação/descrição dos bens 
deverá ser dirimida no ato do leilão. **Os bens móveis penhorados poderão ter sido removidos para depósito particular, e as 
custas referentes à remoção, avaliação, guarda e conservação do(s) mesmo(s), bem como outras despesas relacionadas ao 
processo, serão descontadas na prestação de contas do leilão realizado, deduzindo-se do produto da alienação judicial. 
FORMAS DE PAGAMENTO: A arrematação far-se-á com depósito À VISTA. PARCELAMENTO COM BASE NO ARTIGO 895 
DO CPC: Em caso de imóveis e veículos, o pagamento poderá ser parcelado em primeiro leilão por valor não inferior ao da 
avaliação e, em segundo leilão, pelo maior lance, desde que não considerado vil, conforme art. 895, I e II, do CPC, nas seguintes 
condições: 1. Imóveis: O arrematante deverá pagar 25% do valor do lance à vista e o restante parcelado em até 30 (trinta) 
meses; 2. Veículos: O arrematante deverá pagar 25% do valor do lance à vista e o restante parcelado em até 6 (seis) meses; 3. 
Imóveis e veículos: As prestações são mensais e sucessivas, no valor mínimo de R$ 1.000,00 cada; 4. Imóveis e veículos: Ao 
valor de cada parcela, será acrescido o índice de correção monetária da poupança; 5. Caução para imóveis: Será garantida a 
integralização do lance por hipoteca judicial sobre o próprio bem imóvel, através de hipoteca na matrícula, no momento do 
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registro da carta de arrematação; 6. Caução para veículos: Será garantida através de caução idônea (exemplo de caução idônea: 
seguro garantia, fiança bancária, imóvel em nome do arrematante ou de terceiro, com valor declarado igual ou superior a 03 
(três) vezes o valor da arrematação), caução esta condicionada à aceitação e homologação pelo juízo. Não sendo apresentado 
caução idônea, ou, não sendo a caução apresentada aceita pelo juízo, a expedição da Carta de Arrematação e posse do veículo 
somente ocorrerá após comprovação da quitação de todos os valores da arrematação; 7. Sanções em caso de atraso ou não 
pagamento do parcelamento: No caso de atraso ou não pagamento de qualquer das prestações, incidirá multa de 10% (dez por 
cento) sobre a soma da parcela inadimplida com as parcelas vincendas, autorizando o exequente a pedir a resolução da 
arrematação ou promover, em face do arrematante, a execução do valor devido, devendo ambos os pedidos serem formulados 
nos autos do processo em que se deu a arrematação. Em qualquer caso, será imposta a perda dos valores já pagos em favor do 
exequente e Leiloeiro, voltando os bens a novo leilão, do qual não serão admitidos a participar o arrematante e o fiador remissos; 
8. Observação sobre direito de preferência: Lances à vista sempre terão preferência, bastando igualar-se ao último lance 
ofertado, o que não interfere na continuidade da disputa. LEILÃO NA MODALIDADE ELETRÔNICA: Quem pretender arrematar 
dito(s) bem(ns), poderá ofertar lanços pela Internet, através do site www.dmleiloesjudiciais.com.br, a partir do primeiro dia útil 
subsequente à publicação deste edital, devendo, para tanto, os interessados, efetuarem cadastramento prévio, no prazo de até 
24 horas de antecedência do leilão, confirmarem os lanços e recolherem a quantia respectiva na data designada para a 
realização do leilão, para fins de lavratura do termo próprio, ficando ciente de que os arrematantes terão o prazo de até 24 (vinte 
e quatro) horas para efetuar os pagamentos, salvo disposição judicial diversa. Ficam desde já cientes os interessados de que os 
lances oferecidos via INTERNET não garantem direitos ao participante em caso de insucesso do mesmo por qualquer 
ocorrência, tais como, na conexão de internet, no funcionamento do computador, na incompatibilidade de software ou quaisquer 
outras ocorrências. Desse modo, o interessado assume os riscos oriundos de falhas ou impossibilidades técnicas, não sendo 
cabível qualquer reclamação posterior. Na eventualidade de ser frustrada, no próprio leilão, a arrematação de determinado lote, 
por não atendimento pelo arrematante de requisito necessário, será facultado ao licitante que ofertou o segundo melhor lance, se 
houver e caso este tenha interesse, a confirmação da arrematação pelo último lance que ofertou. VENDA DIRETA: Sendo 
infrutíferas as tentativas de venda do(s) bem(ns) penhorado(s) e não havendo interesse do Exequente em adjudicá-lo(s), será 
procedida a venda direta do(s) mesmo(s), pelo prazo de 90 (noventa) dias nas mesmas condições determinadas para o 2º leilão, 
conforme publicado neste edital, aproveitando todos os atos legais praticados para realização dos leilões supra. Observação.: A 
venda direta será fechada em ciclos de 15 dias cada. Não havendo proposta, o novo ciclo será reaberto, até o prazo final. 
INTIMAÇÃO: Ficam desde logo intimados os executados MARCIA DE SOUZA OLIVEIRA - ME - PEGUE & PAGUE 
TAGUATINGA, na pessoa de seu Representante Legal e MARCIA DE SOUZA OLIVEIRA, e seu cônjuge se casada for, bem 
como os eventuais: coproprietários; proprietário de terreno e/ou titular de: usufruto, uso, habitação, enfiteuse, direito de 
superfície, concessão de uso especial para fins de moradia ou concessão de direito real de uso; credor pignoratício, hipotecário, 
anticrético, fiduciário ou com penhora anteriormente averbada; promitente comprador/vendedor; União, Estado e Município no 
caso de bem tombado, das datas acima, se por ventura não forem encontrados para a intimação pessoal, bem como para os 
efeitos do art. 889, inciso I, do Código de Processo Civil/2015 e de que, antes da arrematação e da adjudicação do(s) bem(ns), 
poderá(ão) remir a execução, consoante o disposto no art. 826 do Código de Processo Civil/2015. Fica(m) cientificado(s) de que 
o prazo para a apresentação de quaisquer medidas processuais contra os atos expropriatórios contidas no § 1º do art. 903 do 
CPC será de dez dias após o aperfeiçoamento da arrematação (art. 903, § 2º do Código de Processo Civil/2015). Para que 
chegue ao conhecimento de todos e no futuro ninguém possa alegar ignorância, expediu-se o presente edital que será publicado 
e afixado na forma da Lei. DADO E PASSADO nesta Cidade e Comarca da Taguatingua, Estado do Tocantins. Taguatingua 
(TO), 06 de abril de 2021. JEAN FERNANDES BARBOSA DE CASTRO Juiz de Direito. 
 

NÚCLEO DE APOIO ÀS COMARCAS - NACOM 
Editais de intimações com prazo de 30 dias 

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO: (30) TRINTA DIAS 
AUTOS Nº: 5038535-90.2013.8.27.2729  
CHAVE: 926415933113 
AÇÃO: Cumprimento de sentença 
VALOR DA CAUSA: R$ 2.762,22 (dois mil reais , setecentos e sessenta e dois reais e vinte e dois centavos) 
REQUERENTE: RB CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI 
REQUERIDO: CARLOS ANTONIO GOMES DA MASSENA 
FINALIDADE: O Dr. RODRIGO DA SILVA PEREZ ARAUJO– Juiz de Direito em auxílio a 4ª Escrivania Cível da Comarca de 
Palmas, Estado do Tocantins, na forma da Lei, etc. Determina a INTIMAÇÃO do requerido: CARLOS ANTONIO GOMES DA 
MASSENA inscrito no CPF, sob nº 280.263.813-00, atualmente em lugar incerto e não sabido, para nos termos da ação 
supramencionada, para que, no prazo de 15 (quinze) dias efetue o pagamento do débito no valor de R$ 2.762,22 (dois mil reais , 
setecentos e sessenta e dois reais e vinte e dois centavos) sob pena de incorrer em multa de 10% sobre o montante devido e, 
também de honorários de advogado de dez por cento.DECISÃO:Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA manejado pela 
empresa RB CENTRO AUTOMOTIVO EIRELLI - EPP (evento 57).A tramitação do feito exige que as seguintes medidas sejam 
adotadas:Com os cumprimentos de mister, remeto o processo à escrivania para que evolua a classe da ação em epígrafe 
para CUMPRIMENTO DE SENTENÇA;Em seguida, INTIME-SE o executado, por edital, para efetuar o pagamento voluntário 
conforme cálculos atualizados (evento 58), sob pena de o montante da condenação ser acrescido de multa no percentual de 10% 



ANO XXXIII-DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 4963 PALMAS-TO, TERÇA-FEIRA, 18 DE MAIO DE 2021 18 

 

 
 

(dez por cento) e honorários advocatícios arbitrados em igual patamar, com a consequente expedição de mandado de penhora e 
avaliação, com fundamento no que dispõe o artigo 513, § 2º, inciso IV, combinado com o artigo 523, §§ 1º e 3º, ambos do Código 
de Processo Civil (CPC);Concomitantemente, CIENTIFIQUE-SE que decorrido o prazo acima indicado, sem o pagamento 
voluntário do débito, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para apresentar impugnação, independentemente de penhora ou nova 
intimação, sob pena de preclusão e demais consequências legais, conforme disciplina o artigo 525, caput, do Códex Processual 
Civil;Por fim, não sendo pago o valor, INTIME-SE a exequente para manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, requerendo o que 
entender de direito para o regular prosseguimento do feito.Cumpra-se.SEDE DO JUÍZO: 4ª Vara Cível, Av. Teotônio Segurado, 
Paço Municipal, Palácio Marquês de São João da Palma, Palmas-TO, CEP 77.021-654; telefone: (063) 3218-4565.O presente 
edital foi expedido para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, sendo que uma via será 
afixada no átrio do Fórum desta Comarca, bem como será publicado na forma da lei. Para mais informações acerca do processo 
acesse o link: http://eproc.tjto.jus.br, e consulte através da "consulta pública", informando o número do processo e chave do 
processo. Palmas/TO, data e horário certificados pelo sistema. Eu, Theresa D'avila Cunha Rocha Farias, Servidora do 
NACOM que digitei e conferi. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO: (30) TRINTA DIAS 
AUTOS Nº: 0037512-92.2016.8.27.2729 Chave: 782610071816 
AÇÃO: Cumprimento de sentença 
VALOR DA CAUSA: R$ 215.759,09 (duzentos e quinze mil, setecentos e cinqüenta e nove reais e nove centavos) 
REQUERENTE: CLAUDENICE PEREIRA CARACIOLO 
REQUERIDO: CONSTRUTORA CONSTRUSERVE LTDA 
FINALIDADE: Proceder a INTIMAÇÃO de CONSTRUTORA CONSTRUSERVE LTDA, CNPJ: 08907886000163, atualmente em 
lugar incerto e não sabido, para os termos da ação supramencionada, bem como para, no prazo 15 (quinze) dias úteis, pagar o 
valor do débito de R$ 215.759,09 (duzentos e quinze mil, setecentos e cinqüenta e nove reais e nove centavos) conforme 
cálculos atualizados juntados pela parte exequente que cumpriu o disposto no artigo 509, caput, NCPC, sob pena de aplicação 
de multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, bem como de honorários advocatícios de 10% (dez por cento) também 
sobre o valor do débito, ambos os acréscimos nos termos do artigo 523, § 1º, CPC.DESPACHO: Retifique-se a autuação para 
constar que o feito tramita em fase de cumprimento de sentença. Após, com supedâneo no artigo 515, combinado com o artigo 
523 do Novo Código de Processo Civil, intime-se a parte devedora através de seu procurador para que, no prazo de 15 (quinze) 
dias, efetue o pagamento do débito no valor de R$ 215.759,09 (duzentos e quinze mil, setecentos e cinqüenta e nove reais e 
nove centavos), sob pena de incorrer em multa de 10% sobre o montante devido e, também de honorários de advogado de dez 
por cento. Transcorrido o prazo acima sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, 
independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Não sendo pago o valor, 
tendo em vista que o dinheiro precede outros bens na gradação legal (art. 835 do NCPC), defiro, desde logo, a expedição de 
ordem eletrônica ao BANCO CENTRAL para penhora de ativos financeiros titularizados pela parte devedora (NCPC, art. 
854).(Ass.) Zacarias Leonardo - Juiz de Direito."SEDE DO JUÍZO: 4ª Vara Cível, Av. Teotônio Segurado, Paço Municipal, Palácio 
Marquês de São João da Palma, Palmas-TO, CEP 77.021-654; telefone: (063) 3218-4565.O presente edital foi expedido para 
que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, sendo que uma via será afixada no átrio do Fórum 
desta Comarca, bem como será publicado na forma da lei. Para mais informações acerca do processo acesse o link: 
http://eproc.tjto.jus.br, e consulte através da "consulta pública", informando o número do processo e chave do 
processo. Palmas/TO, data e horário certificados pelo sistema. Eu Theresa D'avila Cunha Rocha Farias, Servidora em auxílio ao 
NACOM-  que digitei e conferi. 
 

SEÇÃO ADMINISTRATIVA 

DIRETORIA GERAL 
Portarias 

Portaria Nº 1008/2021 - PRESIDÊNCIA/DIGER/DIADM/DCC, de 26 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 96/2021, constante do Processo Administrativo 21.0.000005010-2, celebrado por este 
Tribunal de Justiça e a empresa SIG - Servicos de Infra-Estrutura e Geotecnia - Ltda, que tem objeto a contratação de serviços 
especializados para sondagem  à percussão nos terrenos propostos à construção dos novos Fóruns das Comarcas de Colméia 
e Arapoema e das ampliações do Fórum da Comarca Pedro Afonso e Ampliação no prédio sede do Tribunal de Justiça. 
RESOLVE: 
Art. 1º. Designar o servidor Luciano Moura, matrícula nº 352750, como gestor do contrato nº 96/2021 e o servidor Zailon Labre 
Batista Miranda, matrícula nº 358520,  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. 
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Parágrafo único – Verificada a ocorrência de falta ou defeito na execução do contrato, o gestor notificará a contratada para 
regularização do apontamento, caso em que, não sendo atendido ou justificado, no prazo estabelecido, deverá informar à 
autoridade competente sobre o ocorrido, para fins de aplicação das penalidades. 
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Jonas Demostene Ramos 
 Diretor Geral 

 
Portaria Nº 1129/2021 - PRESIDÊNCIA/DIGER/DIADM/DCC, de 06 de maio 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 107/2021, referente ao Processo Administrativo 20.0.000013279-0, celebrado por este 
Tribunal e a empresa Pinheiro e Gasparin - Ltda, que por objeto a aquisição de mudas naturais e insumos, visando atender às 
necessidades do Poder Judiciário do Estado do Tocantins. 
RESOLVE: 
Art. 1º. Designar a servidora Jucilene Ribeiro Ferreira, matrícula nº 178532, como gestora do contrato nº 107/2021, e o 
servidor Tácio Rafael Soares de Carvalho, matrícula nº 323325, 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 1137/2021 - PRESIDÊNCIA/DIGER/DIADM/DCC, de 07 de maio 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 109/2021, referente ao Processo Administrativo 21.0.000008259-4, celebrado por este 
Tribunal de Justiça e Hugo Gomes Zaher, que tem por objeto a contratação de instrutor para ministrar o curso DEPOIMENTO 
ESPECIAL - A AUDIÊNCIA HUMANIZADA, para magistrados do Poder Judiciário Tocantinense. 
RESOLVE: 
Art. 1º. Designar o servidor Jadir Alves de Oliveira, matrícula nº 352356, como gestor do contrato nº 109/2021 e a 
servidora Mária Rúbia Gomes da Silva Abalém, matrícula nº 26955, como substituta, para, nos termos do “caput” do artigo 67 da 
Lei nº. 8.666/93, conhecerem as obrigações mútuas previstas no instrumento de contratual, acompanhar e fiscalizar até a sua 
completa execução. 
Parágrafo único – Verificada a ocorrência de falta ou defeito na execução do contrato, o gestor notificará o contratado para 
regularização do apontamento, caso em que, não sendo atendido ou justificado, no prazo estabelecido, deverá informar à 
autoridade competente sobre o ocorrido, para fins de aplicação das penalidades. 
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Jonas Demostene Ramos 
 Diretor Geral 

 
Portaria Nº 1117/2021 - PRESIDÊNCIA/DIGER/DIADM/DCC, de 05 de maio 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 106/2021, referente ao Processo Administrativo21.0.000000487-9, celebrado por este 
Tribunal de Justiça e a empresa R & R Empreendimentos e Serviços ltda - me, que tem por objeto a contratação de empresa 
para a prestação de serviços de gerenciamento de resíduos de serviços de saúde (GRSS), abrangendo a coleta, transporte, 
tratamento e destinação final de resíduos hospitalares produzidos nas dependências do Tribunal de Justiça do Tocantins. 
RESOLVE: 
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Art. 1º. Designar a servidora Regiane Rodrigues Peixoto, matrícula nº 354622, como gestora do contrato nº 106/2021 e, Bruno 
Ribeiro Rocha, matrícula nº 360284, 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 de 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 1156/2021 - PRESIDÊNCIA/DIGER/DIADM/DCC, de 10 de maio 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 111/2021, referente ao Processo Administrativo 20.0.000023974-8, celebrado por este 
Tribunal de Justiça e a empresa Toccato Tecnologia em Sistemas - Ltda, que tem por objeto a contratação de sustentação da 
solução de BI-Qlik Sense, visualização, descoberta de dados com capacidade de inteligência de negócio de auto-atendimento 
(“self-service BI”), que permite a extração, transformação e carga de dados, bem como a geração de gráf icos analíticos, painéis 
(dashboard) e relatórios para suporte à tomada de decisão, incluindo suporte técnico, atualização de versão, bem como serviços 
especializados, para atender as demandas do Poder Judiciário do Estado do Tocantins. 
RESOLVE: 
Art. 1º. Designar o servidor Angelo Stacciarini Seraphin, matrícula nº 352486, como gestor do contrato nº 111/2021, e o servidor 
Wylker Sousa Cruz, matrícula nº 352857, como substituto, para, nos termos do “caput” do artigo 67 da Lei nº. 8.666/93, 
conhecerem as obrigações mútuas previstas no instrumento de contratual, acompanhar e fiscalizar até a sua completa execução. 
Parágrafo único – Verificada a ocorrência de falta ou defeito na execução do contrato, o gestor notificará a contratada para 
regularização do apontamento, caso em que, não sendo atendido ou justificado, no prazo estabelecido, deverá informar à 
autoridade competente sobre o ocorrido, para fins de aplicação das penalidades. 
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Jonas Demostene Ramos 
 Diretor Geral 

 

Portaria Nº 1207/2021 - PRESIDÊNCIA/DIGER/DIADM/DCC, de 14 de maio 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 o disposto no art. 2º da Resolução nº 182/2013 do Conselho Nacional de Justiça; 
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. 111/2021, referente ao Processo Administrativo 20.0.000023974-8, celebrado por este 
Tribunal de Justiça e a empresa Toccato Tecnologia em Sistemas - Ltda, que tem por objeto a contratação de sustentação da 
solução de BI-Qlik Sense, visualização, descoberta de dados com capacidade de inteligência de negócio de auto-atendimento 
(“self-service BI”), que permite a extração, transformação e carga de dados, bem como a geração de gráficos analíticos, painéis 
(dashboard) e relatórios para suporte à tomada de decisão, incluindo suporte técnico, atualização de versão, bem como serviços 
especializados, para atender as demandas do Poder Judiciário do Estado do Tocantins. 
RESOLVE: 
Art. 1º Designar a servidora Márica Hasimoto, matrícula nº 352846, como fiscal/integrante técnico do contrato nº. 111/2021, e o 
servidor Joziane Pereira Gonçalves, matrícula nº 352487, como substituta, 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 fiscal/integrante técnico comunicará ao 
gestor do contrato, que notificará a contratada quanto à regularização do apontamento, caso em que, não sendo atendido, 
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 1155/2021 - PRESIDÊNCIA/DIGER/DIADM/DCC, de 10 de maio 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; 
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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 110/2021, referente ao Processo Administrativo 21.0.000000643-0, celebrado por este 
Tribunal de Justiça e a Gráfica e Editora Capital Ltda - EPP, que tem por objeto a contratação de empresa especializada para a 
aquisição de materiais promocionais necessários à divulgação de campanhas de caráter institucional do Poder Judiciário do 
Estado do Tocantins 
RESOLVE: 
Art. 1º. Designar o servidor José Sebastião Pinheiro de Souza, matrícula  361213, como gestor do contrato nº 110/2021, e a 
servidora Mara Roberta de Souza Madeiros, matrícula 255446, como substituta, para, nos termos do “caput” do artigo 67 da Lei 
nº. 8.666/93, conhecerem as obrigações mútuas previstas no instrumento de contratual, acompanhar e fiscalizar até a sua 
completa execução. 
Parágrafo único – Verificada a ocorrência de falta ou defeito na execução do contrato, o gestor notificará a contratada para 
regularização do apontamento, caso em que, não sendo atendido ou justificado, no prazo estabelecido, deverá informar à 
autoridade competente sobre o ocorrido, para fins de aplicação de 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 905/2021 - PRESIDÊNCIA/DIGER/DIADM/DCC, de 13 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 87/2021, referente ao Processo Administrativo 21.0.000000875-0, celebrado por este 
Tribunal de Justiça e a empresa Araguaia Motors Comércio de Veículos e Peças - Ltda, que tem por objeto a contratação 
de concessionária autorizada para prestação de serviços de revisão dos veículos Corollas Automáticos em garantia, realizando 
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 dos veículos pertencentes à frota do Tribunal de Justiça. 
RESOLVE: 
Art. 1º. Designar o servidor Jhonne Araújo de Miranda, matrícula nº 204861, como gestor do contrato nº 87/2021, e o servidor 
Acácio Lopes Lima, matrícula nº 185243, 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, o gestor notificará a contratada para 
regularização do apontamento, caso em que, não sendo atendido ou justificado, no prazo estabelecido, deverá informar à 
autoridade competente sobre o ocorrido, para fins de aplicação das penalidades. 
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Jonas Demostene Ramos 
 Diretor Geral 

 

Portaria Nº 1180/2021 - PRESIDÊNCIA/DIGER/DIADM/DCC, de 13 de maio 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 116/2021, referente ao Processo Administrativo 20.0.000008862-6, celebrado por este 
Tribunal e a empresa Pinheiro e Gasparin - Ltda, que por objeto a aquisição de bacia de cimento, vaso de polietileno e suporte 
para vaso, visando atender às necessidades do Poder Judiciário do Estado do Tocantins. 
RESOLVE: 
Art. 1º. Designar a servidora Jucilene Ribeiro Ferreira, matrícula nº 178532, como gestora do contrato nº 116/2021, e o 
servidor Tácio Rafael Soares de Carvalho, matrícula nº 323325, 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 
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Portaria Nº 1201/2021 - PRESIDÊNCIA/DIGER/DIADM/DCC, de 13 de maio 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 117/2021, referente ao Processo Administrativo 21.0.000008158-0, celebrado por este 
Tribunal de Justiça e Marleci Venério Hoffmeister, que tem por objeto a contratação de instrutora  para ministrar o Módulo IV – 
PBEF (Estágio II) e parte do Módulo V – Integração de competências: vivência da metodologia do Protocolo Brasileiro de 
Entrevista Forense (PBEF), da Capacitação do Protocolo Brasileiro de Entrevista Forense (PBEF), para servidores do Poder 
Judiciário Tocantinense. 
RESOLVE: 
Art. 1º. Designar o servidor Jadir Alves de Oliveira, matrícula nº 352356, como gestor do contrato nº 117/2021 e a 
servidora Mária Rúbia Gomes da Silva Abalém, matrícula nº 26955, como sua substituta, para, nos termos do “caput” do artigo 67 
da Lei nº. 8.666/93, conhecerem as obrigações mútuas previstas no instrumento de contratual, acompanhar e fiscalizar até a sua 
completa execução. 
Parágrafo único – Verificada a ocorrência de falta ou defeito na execução do contrato, o gestor notificará a contratada para 
regularização do apontamento, caso em que, não sendo atendido ou justificado, no prazo estabelecido, deverá informar à 
autoridade competente sobre o ocorrido, para fins de aplicação das penalidades. 
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário. 
Publique-se. Cumpra-se. 
  

Jonas Demostene Ramos 
 Diretor Geral 

 
Portaria Nº 1241/2021 - PRESIDÊNCIA/DIGER, de 17 de maio 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 aquisição de plataforma de automação de marketing e 
serviço de e-mail marketing online, com capacidade para inclusão de 500 contatos,  nos termos do procedimento administrativo 
SEI nº 21.0.000004809-4. 
Art. 2º A Equipe será composta pelos servidores: 
I - José Sebastião Pinheiro de Souza, matrícula 361213 - Integrante requisitante;  
II - Rondinelli Moreira Ribeiro, matrícula 352149 - Integrante requisitante; 
III - Brunno Campos de Oliveira, matrícula 241070 - Integrante técnico; 
IV - Gabriel Wermuth Stroligo , matrícula 352573 - Integrante técnico substituto;  
V -Andre Luis Nazareno de Aguiar, matrícula 361751 - Integrante Administrativo; 
VI - Lêda de Oliveira Batista Aires, matrícula 353592 - 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,  revogando-se a Portaria Nº 711/2021 - PRESIDÊNCIA/DIGER, 
de 23 de março de 2021. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Jonas Demostene Ramos 
 Diretor Geral 

 
Portaria Nº 1162/2021 - PRESIDÊNCIA/DIGER/DIADM/DCC, de 11 de maio 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 113/2021, referente ao Processo Administrativo 21.0.000008833-9, celebrado por este 
Tribunal de Justiça e a empresa Casatua Decoraçao e Presentes - Ltda, que tem por objeto a aquisição de bens permanentes 
(sofá e poltronas), para suprir às demandas do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins. 
RESOLVE: 
Art. 1º. Designar a servidora Carolina Valoes das Neves, matrícula nº 250265, como gestora do contrato nº 113/2021, e o 
servidor Juarez Lopes Marinho, matrícula nº 353163, 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. 
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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 1242/2021 - PRESIDÊNCIA/DIGER/DIADM/DCC, de 17 de maio de 2021 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais, 
CONSIDERANDO o que determina o artigo 73 da Lei nº. 8.666, de 21 de junho de 1993; 
CONSIDERANDO o disposto nos artigos 25 e 26 da Portaria nº. 145/2011, que dispõe acerca das normas de administração de 
bens permanentes móveis e imóveis do Poder Judiciário do Estado do Tocantins; 
RESOLVE: 
Art. 1º. Criar Comissão para recebimento provisório e definitivo dos bens de que trata o contrato nº. 113/2021, referente ao 
Processo Administrativo 21.0.000008833-9, celebrado por este Tribunal de Justiça e a empresa Casatua Decoraçao e Presentes 
- Ltda, que tem por objeto a aquisição de bens permanentes (sofá e poltronas), para suprir às demandas do Tribunal de 
Justiça do Estado do Tocantins. 
Art. 2º. Designar os servidores abaixo relacionados para, sem prejuízo de suas atribuições, comporem a Comissão 
supramencionada, sob a presidência do primeiro: 

LOTAÇÃO MEMBROS MATRÍCULA 

DINFRA / DIVARQ Carolina Valoes das Neves 250265 

DINFRA / DIVARQ Juarez Lopes Marinho 353163 

DIADM / DPATR Joana Darc Batista Silva  263644 

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

Jonas Demostene Ramos 
 Diretor Geral 

 
 

DIRETORIA ADMINISTRATIVA 
CENTRAL DE COMPRAS 

Extratos 
 
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO 
PROCESSO: 20.0.000009004-3 
PREGÃO ELETRÔNICO – SRP nº. 11/2020 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº. 46/2020 
NOTA DE EMPENHO: 2021NE01375 
CONTRATANTE: Fundo Especial de Modernização e Aprimoramento do Poder Judiciário. 
CONTRATADA: Distribuidora Floriano EIRELI - ME.  
CNPJ: 02.610.348/0001-26 
OBJETO: Empenho destinado à aquisição de materiais de construção (Barra rosqueada – 30 unidades, disco de corte – 20 
unidades, parabolt para fixação – 50 unidades, rolo anti respingo – 60 unidades, pincel de pelo – 75 unidades, cabeçote para 
torneira automática – 200 unidades, caixa de embutir – 150 unidades, esponjoso – 300 unidades, adaptador PVC – 100 
unidades, parafuso auto brocante – 1.000 unidades e porta de madeira laminada – 10 unidades), para suprir as necessidades do 
Poder Judiciário do Estado do Tocantins, nos serviços de manutenção predial. 
VALOR TOTAL: R$ 11.735,90 (Onze mil, setecentos e trinta e cinco reais e noventa centavos). 
Unidade Gestora: 060100-FUNJURIS. 
Classificação Orçamentária: 0601.02.061.1145.3067 
Natureza de Despesa: 33.90.30 – Subitem: 24, 26 e 42 
Fonte de Recursos: 0240 
DATA DA EMISSÃO: 13 de maio de 2021. 
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
Avisos 

AVISO DE LICITAÇÃO 
I - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2021, SRP - Processo nº 21.0.000000601-4 UASG 925814, Tipo: Menor Preço Por Item, 
 EXCLUSIVA PARA ME/EPP NOS ITENS 1 a 8, 10, 11, 13 a 18, 20 a 31, 33 a 45, 47 e 49;  AMPLA CONCORRÊNCIA NOS 
ITENS 9, 12, 19, 32, 46 e 48, objeto: Registro de Preços visando a aquisição de materiais promocionais de caráter 
institucionais do Poder Judiciário do Estado do Tocantins. Disponibilidade do edital: dia 18/05/2021 
(www.comprasgovernamentais.gov.br). Data de abertura: dia 02 de junho de 2021, às 13:30 horas (horário de Brasília).  
Nota: Outras informações na Comissão de Licitação, pelo telefone 0xx63-3218-4590, e-mail: cpl@tjto.jus.br ou pela Internet no 
site www.comprasgovernamentais.gov.br e www.tjto.jus.br.  
Palmas/TO, 17 de maio de 2021. - Pregoeiro: Moacir Campos de Araujo. 
 

DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS 
Portarias 

PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 275/2021, de 17 de maio de 2021 
A DIRETORA DO FORO DA COMARCA DE PALMAS, ESTADO DO TOCANTINS, no uso das atribuições que lhe conferem o 
art. 80 da Lei Complementar Estadual nº 10, de 11 de janeiro de 1996, bem como, o art. 10, da Portaria nº 2.093, de 1º de 
outubro de 2018 que dispõe sobre as regras e procedimentos para operacionalização do módulo de substituição de servidores no 
Sistema Integrado de Gestão de Pessoas (eGESP);  
CONSIDERANDO o afastamento de licença para tratamento da própria saúde, da servidora WANESSA BALDUINO PONTES 
ROCHA, matrícula nº 141957, ocupante do cargo de ESCRIVÃO JUDICIAL, da unidade de lotação COMARCA DE PALMAS - 3° 
JUIZADO ESPECIAL, no período de 27/04/2021 a 26/05/2021;  
CONSIDERANDO a solicitação de substituição constante no protocolo nº 2021/90515; 
RESOLVE: 
Art. 1º Designar o(os) servidor(es) listado(s) no Anexo I desta Portaria, para, sem prejuízo de suas funções, substituir o(a) 
servidor(a) afastado(a), com o consequente pagamento, após a certificação referente ao período da efetiva substituição.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.  

ANEXO 1 

Matrícula Nome Funcional Cargo Período 

243064 KAROLINE LIMA SOUSA ESTATUTÁRIO TÉCNICO JUDICIÁRIO 27/04/2021 à 26/05/2021 

Publique-se. Cumpra-se. 
FLAVIA AFINI BOVO 

DIRETORA DO FORO - 3ª ENTRÂNCIA  
 

PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 276/2021, de 18 de maio de 2021 
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE MIRACEMA 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);  
CONSIDERANDO o afastamento de licença para tratamento da própria saúde, do servidor TEMISTOCLES VIEIRA DE SOUSA, 
matrícula nº 133073, ocupante do cargo de OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR, da unidade de lotação COMARCA DE 
MIRACEMA DO TOCANTINS - CENTRAL DE MANDADOS, no período de 26/03/2021 a 21/09/2021;  
CONSIDERANDO a solicitação de substituição constante no protocolo nº 2021/90659; 
RESOLVE: 
Art. 1º Designar o(os) servidor(es) listado(s) no Anexo I desta Portaria, para, sem prejuízo de suas funções, substituir o(a) 
servidor(a) afastado(a), com o consequente pagamento, após a certificação referente ao período da efetiva substituição.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.  

ANEXO 1 

Matrícula Nome Funcional Cargo Período 

40181 DAVI RIBEIRO PIRES ESTATUTÁRIO AUXILIAR JUDICIÁRIO 26/03/2021 à 21/09/2021 

Publique-se. Cumpra-se. 
MARCELLO RODRIGUES DE ATAIDES 
DIRETOR DO FORO - 3ª ENTRÂNCIA  
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PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

PRESIDENTE  
Des. JOÃO RIGO GUIMARÃES 
 

JUIZ (A) AUXILIAR DA PRESIDÊNCIA 
Dr. OCÉLIO NOBRE DA SILVA 
Dr. MANUEL DE FARIA REIS NETO  

 

CHEFE DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA 
KÊNIA CRISTINA DE OLIVEIRA 
 

VICE-PRESIDENTE 
Des. PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO 
 

CORREGEDOR-GERAL DA JUSTIÇA 
Desª. ETELVINA MARIA SAMPAIO FELIPE 
 

JUIZ (A) AUXILIAR DA CORREGEDORIA 
 

Drª. ROSA MARIA RODRIGUES GAZIRE ROSSI 
Dr. RONICLAY ALVES DE MORAIS 
 

TRIBUNAL PLENO 
Des. JOÃO RIGO GUIMARÃES (Presidente) 
Des. MARCO ANTHONY STEVESON VILLAS BOAS 
Desª. JACQUELINE ADORNO DE LA CRUZ BARBOSA  
Desª. ÂNGELA MARIA RIBEIRO PRUDENTE  
Juiz JOCY G. DE ALMEIDA EM SUBST. DES. RONALDO 
EURÍPEDES  
Des. EURÍPEDES LAMOUNIER 
Des. HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO  
Desª. MAYSA VENDRAMINI ROSAL 
Desª. ETELVINA MARIA SAMPAIO FELIPE 
Des. PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO 
Des. ADOLFO AMARO MENDES  

 

Juíz JOSÉ RIBAMAR MENDES JÚNIOR - JUIZ CONVOCADO 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Des. MARCO VILLAS BOAS (Vogal) 
 

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

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

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

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

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

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

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

Des. MARCO VILLAS BOAS (Vogal) 
 

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

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

 

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

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

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

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

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

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

Des. HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO (Membro) 
 

Secretária: RITA DE CÁCIA ABREU DE AGUIAR  

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

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

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

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

Desª. ÂNGELA MARIA R .PRUDENTE (Suplente) 
 

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

Des. EURÍPEDES LAMOUNIER 
Des. PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO 

Des. ADOLFO AMARO MENDES (Suplente) 
 

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

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

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

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

OUVIDORIA  
Des. HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO 

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

ANA BEATRIZ DE O. PRETTO 
 

COORDENAÇÃO DO CENTRO JUDICIÁRIO DE 
SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA DE 2º GRAU 
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 
DIRETOR DO CENTRO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 
JOSÉ SEBASTIÃO PINHEIRO DE SOUZA 
DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 
ERNANDES RODRIGUES DA SILVA 
DIRETOR JUDICIÁRIO 
WALLSON BRITO DA SILVA 
DIRETOR DE GESTÃO DE PESSOAS  
ANTÔNIO JOSÉ FERREIRA DE REZENDE 
DIRETOR DE INFRA-ESTRUTURA E OBRAS 
ROGÉRIO JOSÉ CANALLI 
DIRETOR DA CONTROLADORIA INTERNA 
SIDNEY ARAUJO SOUSA 
 

 

Divisão Diário da Justiça 
JOANA P. AMARAL NETA 

Chefe de Serviço 
 

DIÓGENES MIRANDA TEIXEIRA 
Técnico Judiciário  

 

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

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

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

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