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SEÇÃO JUDICIAL 

2ª CÂMARA CÍVEL 
SECRETÁRIO: CARLOS GALVÃO CASTRO NETO 

Intimações às partes 
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0008361-32.2020.8.27.2700/TO 
AGRAVANTE: PEDRO FERREIRA DE SOUSA 
ADVOGADO: IGOR GUSTAVO VELOSO – OAB/TO 005797 
AGRAVADO: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
Por ordem do Excelentíssimo Senhor Desembargador EURÍPEDES LAMOUNIER – Relator fica a parte interessada nos autos 
epigrafados INTIMADA da seguinte DECISÃO: “Trata-se de Agravo de Instrumento aforado por PEDRO FERREIRA DE 
SOUSA contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Paraíso do Tocantins/TO, em sede de “Ação declaratória c/c 
indenização por danos morais” movida contra o BANCO ITAÚ CONSIGNADO, em que o magistrado a quo indeferiu o pedido de 
concessão da gratuidade da justiça ao requerente. A liminar foi deferida (evento 03). O agravado não apresentou contrarrazões. 
É o necessário a ser relatado. DECIDO. A teor do inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não 
conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão 
recorrida. Pois bem, sem delongas, nota-se do compulsar dos autos originários (evento 19), que o magistrado de piso prolatou 
sentença julgando extinto o processo, sem resolução do mérito, por ausência de recolhimento das custas e despesas 
processuais, tornando assim, prejudicado o presente recurso de agravo de instrumento. Inclusive, insta destacar que, contra a 
aludida sentença, o agravante interpôs recurso de Apelação (autos nº 0002871-33.2020.827.2731), em que se discute o 
desacerto da não concessão da gratuidade da justiça postulada. Sobre o assunto, destaco a jurisprudência: AGRAVO DE 
INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO - TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS - 
PRELIMINAR DE OFÍCIO - PERDA DO OBJETO - SENTENÇA DEFINITIVA - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. - Nos 
termos do inciso III, do artigo 932, do CPC/15, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não 
tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. - O Superior Tribunal de Justiça consolidou o seu 
entendimento no sentido de que a superveniência de sentença implica o esvaziamento do conteúdo do recurso de Agravo de 
Instrumento. - Diante do julgamento de parcial procedência do pedido formulado, por meio de sentença definitiva, resta 
manifestamente prejudicada a pretensão recursal do Agravante em reformar a decisão agravada.  (TJMG -  Agravo de 
Instrumento-Cv 1.0000.19.019826-7/001, Relator(a): Des.(a) Ana Paula Caixeta , 4ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30/05/2019, 
publicação da súmula em 31/05/2019). (G.n). Ex positis, nos termos art. 932, III, do NCPC, NÃO CONHEÇO do presente Agravo 
de Instrumento, em razão da sua prejudicialidade. Intime-se. Cumpra-se.” 
 

Intimações de acórdãos 
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0015587-88.2020.8.27.2700/TO 
PROCESSO ORIGINÁRIO: Nº 0022483-32.2020.8.27.2706/TO 
RELATOR: DESEMBARGADOR MARCO ANTHONY STEVESON VILLAS BOAS 
AGRAVANTE: BANCO HONDA S/A 
ADVOGADO: MARCIO SANTANA BATISTA (OAB SP257034) 
AGRAVADO: PATRICIA DIAS DA SILVA 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
EMENTA: 1. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PERMANÊNCIA DO VEÍCULO AUTOMOTOR 
NA COMARCA DO JUÍZO PELO PRAZO PARA A PURGAÇÃO DA MORA. FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA. POSSIBILIDADE. 
ADEQUAÇÃO DO VALOR. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO PROVIDO 
PARCIALMENTE. 1.1 A retirada do bem pelo credor da Comarca onde tramita a ação, somente pode ser feita mediante 
requerimento ao juízo, depois de decorrido prazo de 5 (cinco) dias contados a partir da juntada nos autos do mandado de busca 
e apreensão devidamente cumprido. 1.2 A fixação de multa diária em caso de descumprimento de determinação judicial é 
medida prevista na legislação processual e cabível aos Autos, desde que dentro dos ditames da proporcionalidade e 
razoabilidade. 1.3 A multa fixada no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada em R$ 100.000,00 (cem mil reais), demonstra-se 
desproporcional ao objeto da obrigação, merecendo redução para evitar a penalização excessiva do recorrente e o 
enriquecimento sem causa da parte recorrida. 
ACÓRDÃO: A a Egrégia 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por unanimidade, dar parcial 
provimento ao Agravo de Instrumento, reformando a Decisão agravada apenas para reduzir o valor fixado a título de multa diária 
para R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de para R$ 10.000,00 (dez mil reais), nos termos do voto do(a) Relator(a). 
Palmas, 26 de maio de 2021. 
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0020805-07.2015.8.27.2722/TO 
PROCESSO ORIGINÁRIO: Nº 0020805-07.2015.8.27.2722/TO 
RELATOR: JUIZ RICARDO FERREIRA LEITE 
APELANTE: FUNDAÇAO UNIRG (AUTOR) 
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APELADO: CAMILA MESSIAS FERREIRA (RÉU) 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. AUSÊNCIA DAS CONDIÇÕES DA AÇÃO E DOS PRESSUPOSTOS 
PROCESSUAIS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DAS PARTES ACERCA DO 
TEMA. DECISÃO SURPRESA. OCORRÊNCIA. NULIDADE. SENTENÇA CASSADA. O magistrado não pode decidir, em grau 
algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, 
ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício, caso dos Autos, uma vez que o sentenciante extinguiu o feito, 
sem resolução de mérito, com fundamento em matéria até então não debatida nos Autos (provas insuficientes para propositura 
da ação monitória - boletos bancários e/ou extrato de dívida). 
ACÓRDÃO: A a Egrégia 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por maioria, vencido o 
Desembargador EURÍPEDES LAMOUNIER, dar provimento ao recurso interposto, para cassar a sentença recorrida, por violar o 
princípio da não surpresa, insculpido no artigo 10 do Código de Processo Civil, determinando o retorno dos Autos à origem para 
o seu regular processamento. Sem honorários recursais, em face da ausência de fixação na origem nos termos do voto do 
Relator. Palmas, 26 de maio de 2021. 
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0007316-31.2019.8.27.2731/TO 
PROCESSO ORIGINÁRIO: Nº 0007316-31.2019.8.27.2731/TO 
RELATOR: DESEMBARGADOR MARCO ANTHONY STEVESON VILLAS BOAS 
APELANTES: MANOEL DO NASCIMENTO ALVES MILHOMEM (AUTOR) E SAULO COSTA MOREIRA (AUTOR)  
ADVOGADO: JOSÉ PEDRO DA SILVA – OAB/TO 000486 
APELADO: VICTOR HUGO SILVA BESSA (RÉU) 
ADVOGADO: LUCAS DE CASTRO OLIVEIRA – OAB/TO 010205 
APELADO: JOSE NELIO TIZZIOTTI (RÉU)   
DEF. PÚBLICA: ALDAÍRA PARENTE MORENO BRAGA     
APELADOS: ADELINA ALVES LIRA (RÉU), ÁGUAS DO ARAGUAIA INCORPORADORA LTDA (RÉU), DEROCI ALVES 
LIRA (RÉU), DEURI ALVES LIRA (RÉU), MARIA ISAURA QUEIROZ TIZZIOTTI (RÉU) E VILA BELA S/A 
AGROPASTORIL (RÉU) 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO  
EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO DE USUCAPIÃO. CITAÇÃO POR EDITAL. CONFINANTES REVÉIS. CURADOR ESPECIAL. 
NOMEAÇÃO AUSÊNCIA. NULIDADE. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO E 
AMPLA DEFESA. A ausência de nomeação de curador especial a réu revel citado por edital implica nulidade do processo, por 
ofensa aos princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa. Precedentes do STJ. 
ACÓRDÃO: A a Egrégia 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por unanimidade, de ofício, 
declarar a nulidade do feito desde o momento em que deveria ter sido nomeado curador especial aos confinantes revéis citados 
por edital, por violação aos princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa. Por conseguinte, casso a sentença 
recorrida e determino o retorno dos autos ao juízo de origem para prosseguimento, com observância do disposto no artigo 72, 
inciso II, do Código de Processo Civil, nos termos do voto do(a) Relator(a). Palmas, 12 de maio de 2021. 
 
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0016196-71.2020.8.27.2700/TO 
PROCESSO ORIGINÁRIO: Nº 0046221-77.2020.8.27.2729/TO 
RELATOR: DESEMBARGADOR MARCO ANTHONY STEVESON VILLAS BOAS 
AGRAVANTE: JORDEON GAMA DE SOUSA 
ADVOGADOS: ROGÉRIO GOMES COELHO – OAB/TO 004155, ABEL CARDOSO DE SOUZA NETO – OAB/TO 004156 E 
BERNARDINO DE ABREU NETO – OAB/TO 004232 
AGRAVADO: ASSEMP - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE PALMAS 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO  
EMENTA: 1. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO E FAZER. PEDIDO URGENTE. SUSPENSÃO DE 
ELEIÇÕES VIRTUAIS. ESTATUTO DA ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE PALMAS. AUSÊNCIA 
DE VEDAÇÃO. POSSIBILIDADE DE VOTAÇÃO VIRTUAL. PANDEMIA. RECOMENDAÇÕES SANITÁRIAS. EVITAR 
AGLOMERAÇÕES. 1.1 A ausência de vedação expressa no estatuto da Associação dos Servidores Públicos Municipais de 
Palmas permite a realização de eleições com votação virtual, o que prejudica vislumbrar a probabilidade do direito do bem como 
o perigo de dano ou resultado útil do processo invocados pelo recorrente, que inclusive conseguiu registrar sua candidatura. 1.2 
Deve se ponderar o período de pandemia vivido na atualidade, que requer observação das recomendações sanitárias para evitar 
aglomerações e assim diminuir a propagação do novo coronavírus. 
ACÓRDÃO: A a Egrégia 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por unanimidade, negar 
provimento ao Agravo de Instrumento, e manter incólume a decisão agravada, por não estarem presentes os elementos do artigo 
300 do Código de Processo Civil, para concessão da tutela de urgência pleiteada, nos termos do voto do(a) Relator(a). Palmas, 
12 de maio de 2021. 
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0012439-51.2020.8.27.2706/TO 
RELATOR: DESEMBARGADOR ADOLFO AMARO MENDES 
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APELANTE: EDNA LANDES MOREIRA (AUTOR) 
ADVOGADA: ANDRESSA FERNANDES PEREIRA – OAB/TO 008267     
APELADO: BANCO BRADESCO S.A. (RÉU) 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO  
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C-C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E 
DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DO CONTRATO RECONHECIDA POR SENTENÇA. DESCONTOS DE VALORES 
INDEVIDOS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. NEGLÊNCIA E DESCASO DO FORNECEDOR. DANOS MORAIS. 
CABIMENTO. AFRONTA À DIGNIDADE DA CONSUMIDORA. DESCONTOS SOBRE APOSENTADORIA NO VALOR DE 1 
(UM) SALÁRIO MÍNIMO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Ausente a 
prova da contratação regular do produto denominado "seguro prestamista", devem ser reconhecidos como ilícitos os descontos 
procedidos a tais títulos na conta bancaria da autora, utilizada para percepção do seu benefício previdenciário. E, 
consectariamente, tais valores devem ser restituídos em dobro. É que não é razoável falar em engano justificável, pois o que 
houve foi, no mínimo, negligência da parte apelada, não só quando do exame dos elementos de informação que, por certo, lhe 
foram ministrados, quando do entabulamento do contrato de seguro, mas, também, na verificação dos demais dados, tais como 
endereços, telefones, ficha cadastral e fontes seguras de informação a respeito da apelante, tudo indicando haver descurado do 
dever de diligência, ao fito de checar se eram ou não verdadeiros, providências que poderiam ter evitado os transtornos 
causados. 2. O desconto de valores indevidos do benefício previdenciário da apelante gera, por si só, obrigação de indenizar por 
danos morais. E, no caso, mostra-se desnecessário fazer prova do dano moral, uma vez que este é imaterial e subjetivo, 
devendo-se apenas comprovar a ocorrência do fato capaz de ensejar a privação do bem jurídico precioso ao lesado e sua 
autoria. Afora isso, certo que o desconto indevido realizado em conta corrente do consumidor para recebimento de benefício 
previdenciário no importe de um salário mínimo, o qual, como fonte alimentar, utiliza-o para fazer frente à sobrevivência, 
desencadeia perda do poder aquisitivo e gera, por consequência disso, no consumidor sentimento de impotência e 
desestabilização emocional, decorrendo, daí, todas as outras sensações e sentimentos negativos, como estresse e ansiedade, 
sendo fator capaz de gerar dano moral in re ipsa. 4. Reconhecendo-se, neste grau de jurisdição, o direito da apelante à repetição 
em dobro das quantias indevidamente descontadas e ao pagamento de danos morais, certo que a pretensão deduzida na peça 
de ingresso foi totalmente acolhida, razão pela qual deve se condenar o apelado, exclusivamente, ao pagamento das custas, 
despesas processuais e taxa judiciária, bem como dos honorários advocatícios arbitrados, na sentença combatida, no valor de 
R$ 2.000,00 (dois mil reais), valor este que deve ser mantido, por não ter sido objeto de insurgência recursal. 5. Recurso 
conhecido e provido. 
ACÓRDÃO: Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador EURÍPEDES LAMOUNIER, na 8ª SESSÃO VIRTUAL 
ORDINÁRIA, a 5ª TURMA JULGADORA da 2ª CÂMARA CÍVEL, decidiu, por unanimidade, conhecer do recurso apelatório e, no 
mérito, DOU-LHE PROVIMENTO, reformando parcialmente a sentença singular, para determinar que a restituição do indébito se 
dê em dobro, bem como para condenar o apelado ao pagamento de danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), 
corrigidos monetariamente pelo INPC desde o arbitramento (Súmula 362/STJ) e juros de mora de 1% a.m. desde o evento 
danoso (Súmula 54/STJ). Afora isso, condeno o apelado ao pagamento das custas, despesas processuais e taxa judiciária, bem 
como dos honorários advocatícios arbitrados, na sentença combatida, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), valor este que 
deve ser mantido, por não ter sido objeto de insurgência recursal, nos termos do voto do(a) Relator(a). Votaram acompanhando o 
Relator a Desembargadora ANGELA MARIA RIBEIRO PRUDENTE e o Juiz RICARDO FERREIRA LEITE. A Douta Procuradoria-
Geral de Justiça esteve representada pelo Procurador de Justiça MOACIR CAMARGO DE OLIVEIRA. Palmas, 12 de maio de 
2021. 
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000471-81.2003.8.27.2722/TO 
RELATOR: DESEMBARGADOR ADOLFO AMARO MENDES 
APELANTE: JOSMARIO DELGADO ROCHA (AUTOR) 
ADVOGADO: JORGE BARROS FILHO – OAB/TO 001490     
APELADO: JAIRO JOAQUIM DA SILVA CHAVES (RÉU) 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO  
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO PELO PAGAMENTO. INÉRCIA DA 
PARTE CREDORA QUANTO À INDICAÇÃO DE SALDO REMANESCENTE. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. - 
A ausência de manifestação da parte credora, quando devidamente intimada, quanto à existência de saldo remanescente em seu 
favor, dá ensejo à presunção de quitação da dívida, autorizando-se a extinção do processo nos termos do art. 924, II, do CPC. 
Precedentes do STJ. - Não se exige para o caso intimação pessoal, bastando a intimação da parte na pessoa de seu procurador 
constituído, visto que a extinção não ocorreu por abandono da causa, mas sim por presunção do pagamento integral da dívida, 
em face da inércia do exequente em se manifestar quanto ao saldo remanescente, embora intimado e com advertência de que o 
processo seria extinto em caso de não manifestação. - Sentença mantida. 
ACÓRDÃO: Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador EURÍPEDES LAMOUNIER, na 8ª SESSÃO VIRTUAL 
ORDINÁRIA, a 5ª TURMA JULGADORA da 2ª CÂMARA CÍVEL, decidiu, por unanimidade, conhecer do recurso por presentes os 
requisitos de sua admissibilidade, mas, no mérito NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença recorrida por seus próprios 
fundamentos. É o meu voto que submeto à apreciação dos ilustres Desembargadores componentes da 5ª Turma Julgadora da 2ª 
Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça, nos termos do voto do(a) Relator(a). Votaram acompanhando o Relator a 
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Desembargadora ANGELA MARIA RIBEIRO PRUDENTE e o Juiz RICARDO FERREIRA LEITE. A Douta Procuradoria-Geral de 
Justiça esteve representada pelo Procurador de Justiça MOACIR CAMARGO DE OLIVEIRA. Palmas, 12 de maio de 2021. 
 
TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE Nº 0011154-41.2020.8.27.2700/TO – SEGREDO DE JUSTIÇA  
RELATOR: DESEMBARGADOR ADOLFO AMARO MENDES 
REQUERENTE: B. N. B. 
ADVOGADO: KAIQUE DE OLIVEIRA FRAZ – OAB/TO 007613 
REQUERIDO: I. I. DE E. E P. 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO  
MP: MINISTÉRIO PÚBLICO 
EMENTA: TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA MANEJADA ENTRE A INTERPOSIÇÃO DA APELAÇÃO E SUA 
DISTRIBUIÇÃO. SORTEIO DO RELATOR. ARTIGO 1.012, § 3º E 4º DO CPC, POR ANALOGIA. POSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA 
DOS REQUISITOS LEGAIS. ARTIGO 300 DO CPC. CONCESSÃO DA MEDIDA PLEITEADA, EM RESPEITO À 
COLEGIALIDADE, COM A RESSALVA, PORÉM, DE ENTENDIMENTO DA RELATORIA. 1. A apresentação na instância 
recursal imediatamente superior de pedido de tutela provisória de urgência manejado entre a interposição daquele recurso e a 
sua distribuição não se enquadra no conceito de recurso, devendo-se aplicar, por analogia, o regramento do artigo 1.012, §§ 3º e 
4º, do Código de Processo Civil. 2. Para que o magistrado possa conceder a tutela provisória de urgência antecipada (ou, mais 
precisamente, antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional), devem estar presentes a probabilidade do direito alegado, o perigo 
de dano e a reversibilidade da medida (art. 300 do CPC). 3. No caso, ressalvado o entendimento pessoal deste desembargador e 
relator deste expediente recursal, a presença da probabilidade do direito, consistente na aprovação em processo seletivo de 
acesso ao ensino superior, ainda que o aluno esteja cursando o ensino médio, e o perigo da demora, lastreado no possível 
perdimento da vaga pela negativa da matrícula, somada a reversibilidade da medida, permite ao magistrado, pelas provas pré-
constituídas, conceder a tutela de urgência. 4. Recebo e concedo o pedido de tutela de urgência, confirmando a liminar 
consolidada em sede do recurso de agravo interno. 
ACÓRDÃO: Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador EURÍPEDES LAMOUNIER, a 5ª TURMA 
JULGADORA da 2ª CÂMARA CÍVEL do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por 
unanimidade, RECEBER e CONCEDER a tutela de urgência recursal formalizada diretamente nesta instância recursal, 
confirmando, assim, a liminar decorrente do provimento do agravo interno, nos termos do voto do(a) Relator(a). Votaram 
acompanhando o Relator o Excelentíssimo Senhor Juiz RICARDO FERREIRA LEITE (em substituição ao Desemb. Marco 
Anthony Steveson Villas Boas) e a Excelentíssima Senhora Desembargadora ANGELA MARIA RIBEIRO PRUDENTE. A Douta 
Procuradoria-Geral de Justiça esteve representada pelo Exmo. Sr. Procurador de Justiça MOACIR CAMARGO DE OLIVEIRA. 
Palmas, 12 de maio de 2021. 
 
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0013048-52.2020.8.27.2700/TO – SEGREDO DE JUSTIÇA  
PROCESSO ORIGINÁRIO: Nº 0034129-67.2020.8.27.2729/TO 
RELATOR: JUIZ JOCY GOMES DE ALMEIDA 
AGRAVANTE: I. V. N. J. 
ADVOGADOS: DINEIA HONORATO DE MELO – OAB/TO 008405 E GILSIMAR CURSINO BECKMAN – OAB/TO 005512 
AGRAVADA: B. R. F. 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO  
MP: MINISTÉRIO PÚBLICO 
INTERESSADO: AUTORIDADE COATORA - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO TOCANTINS - PALMAS 
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REGULAMENTAÇÃO DE GUARDA E VISITAÇÃO C/C PEDIDO LIMINAR. RECURSO 
AVIADO PELO AUTOR. LIMINAR INDEFERIDA NA ORIGEM. INCONFORMISMO DO AUTOR. AUSÊNCIA DO 
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS DO ART. 300, CPC. DECISÃO ESCORREITA. LIMINAR INDEFERIDA. 
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Em recurso dessa espécie, cabe 
ao juízo ad quem apreciar, tão somente, o teor da decisão interlocutória impugnada, analisando se estão presentes ou não os 
requisitos que autorizam o deferimento da medida requerida na origem. As demais questões, inclusive o meritum causae, 
deverão ser analisadas e decididas no processo principal, sendo vedada a sua apreciação em sede de agravo de instrumento. 2. 
Não demonstrado pelo Agravante qualquer mácula na decisão recorrida, não há que se falar em reforma da mesma. 3. Em 
análise aos autos restou evidenciada a probabilidade do direito do Autor/agravante eis que é genitor do infante e nessa condição 
possui direito ao convívio com o filho. No entanto, não se vislumbra a existência de risco de dano grave ou irreparável caso a 
liminar não seja deferida, porquanto segundo relato do próprio agravante a agravada planeja alterar os termos da guarda por eles 
próprios avençada, não tendo havido de fato qualquer alteração na suposta pactuação. 4. Com efeito, a atribuição do dever de 
guarda deve ser orientada pelo princípio do melhor interesse da criança, e nesse contexto não se infere dos autos que a guarda 
compartilhada seja o melhor para o infante, posto que não há nos autos elementos probatórios de que a guarda do menor estava 
sendo exercida de forma compartilhada pelos genitores, mediante revezamento semanal de lares. 5. O deslinde da causa 
necessita de maior dilação probatória, com oitiva da parte contrária e do próprio infante, além de estudo psicossocial no ambiente 
familiar a fim de se aferir qual a melhor forma de estabelecimento da guarda que resguarde os interesses do infante. 6. 
Outrossim, a decisão agravada mostra-se devidamente fundamentada e os argumentos utilizados pelo juízo de origem 
demonstram-se razoáveis e condizentes com o regramento legal para o indeferimento da medida liminar. Ademais, só se reforma 
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a medida adotada em primeiro grau de jurisdição, se teratológica ou contrária à lei ou à prova dos autos, o que não ocorreu no 
presente caso. 7. Recurso conhecido e improvido. Decisão mantida. 
ACÓRDÃO: A a Egrégia 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por unanimidade, CONHECER 
do recurso, pois presentes os seus pressupostos e, no mérito NEGAR PROVIMENTO ao recurso, mantendo incólume a decisão 
impugnada, nos termos do voto do(a) Relator(a). Palmas, 12 de maio de 2021. 
 
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0003603-73.2021.8.27.2700/TO 
PROCESSO ORIGINÁRIO: Nº 0002559-42.2020.8.27.2736/TO 
RELATOR: DESEMBARGADOR MARCO ANTHONY STEVESON VILLAS BOAS 
AGRAVANTE: OTACILIO NUNES DOS SANTOS 
ADVOGADO: IGOR GUSTAVO VELOSO – OAB/TO 005797 
AGRAVADO: BANCO VOTORANTIM S.A. 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO  
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA. IDOSO ANALFABETO. CONTRATOS BANCÁRIOS. 
SUSPENSÃO POR FORÇA DO INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. NÃO CABIMENTO. MATÉRIA 
ATINENTE A POSSÍVEL FRAUDE BANCÁRIA. DECISÃO SINGULAR REFORMADA. Embora o autor da ação de origem seja 
pessoa idosa e analfabeta, a lide gira em torno de uma possível “fraude contratual” e não discute requisitos de formalização do 
contrato (necessidade de documento público etc..), não comportando, assim, a suspensão por força do Incidente de Resolução 
de Demandas Repetitivas no 0010329-83.2019.827.0000, em trâmite neste Tribunal. 
ACÓRDÃO: A a Egrégia 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por unanimidade, dar 
provimento ao Agravo de Instrumento, para reformar a decisão recorrida e determinar o prosseguimento do feito, haja vista que a 
demanda originária não foi afetada pela ordem de suspensão do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 0010329-
83.2019.827.0000, nos termos do voto do(a) Relator(a). Palmas, 28 de abril de 2021. 
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002915-06.2020.8.27.2714/TO 
RELATORA: DESEMBARGADORA ANGELA MARIA RIBEIRO PRUDENTE 
APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A (AUTOR) 
ADVOGADO: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES – OAB/TO 04923A 
APELADO: MANOEL MESSIAS RODRIGUES FRAZÃO (RÉU) 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO  
EMENTA: APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. 
HOMOLOGAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. NÃO CABIMENTO. SUSPENSÃO ATÉ CUMPRIMENTO TOTAL DA 
OBRIGAÇÃO. ART. 922 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Consoante preconiza o artigo 922 do CPC, 
"convindo as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado 
cumpra voluntariamente a obrigação". 2. No caso concreto as partes celebraram acordo para pagamento do débito 
parceladamente e requereram a suspensão do processo até a satisfação da dívida, não se revelando possível a extinção do feito 
antes de escoado o aludido prazo, sob pena de violação das disposições contidas no supracitado dispositivo. 3. O art. 922 do 
CPC ampara o acordo celebrado entre as partes e autoriza a suspensão da execução até o cumprimento da obrigação 
assumida. 4. Recurso conhecido e provido para desconstituir a sentença e determinar a devolução dos autos ao juízo de origem 
a fim de suspender o feito até o pagamento da última parcela acordada. 
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 a devolução dos autos ao juízo de origem a fim de 
suspender o feito até o pagamento da última parcela acordada. Deixa-se de aplicar o disposto no art. 85, § 11, do CPC em razão 
da natureza do voto, nos termos do voto da Relatora. Votaram acompanhando a Relatora o Desembargador Eurípedes 
Lamounier e o Juiz Jocy Gomes de Almeida. Representante da Procuradoria Geral de Justiça: Dr. Moacir Camargo de Oliveira. 
Palmas, 12 de maio de 2021. 
 
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0000303-06.2021.8.27.2700/TO 
RELATORA: DESEMBARGADORA ANGELA MARIA RIBEIRO PRUDENTE 
AGRAVANTE: JOAO ALVES DE SOUSA 
ADVOGADA: HELBA RAYNE CARVALHO DE ARAÚJO – OAB/TO 06219A 
AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A. 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO  
MP: MINISTÉRIO PÚBLICO 
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO. IDOSO/ANALFABETO. ALEGAÇÃO DE 
FRAUDE CONTRATUAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO POR FORÇA DE IRDR. AUSÊNCIA DO PROCEDIMENTO DE 
DISTINÇÃO DO JUÍZO DE ORIGEM. ART. 1.037, §§ 9º, 10 E 13, DO CPC. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. 
NÃO CONHECIMENTO. 1. A matéria é bastante conhecida no âmbito desta Corte de Justiça, sendo o caso de não 
conhecimento do agravo de instrumento, oposto contra decisão que determinou a suspensão do feito com base no IRDR 
0010329-83.2019.827.0000, sem que antes a parte agravante tenha apresentado o procedimento de distinção previsto no artigo 
1.037, §§ 9º, 10 e 13, do CPC, perante o Juízo singular. Precedentes. 2. A propósito, neste mesmo sentido, o Superior Tribunal 
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de Justiça, no julgamento do Recurso Especial no 1.846.109/SP, estabeleceu que o procedimento de distinção previsto no artigo 
1.037, §§ 9º, 10 e 13, do Código de Processo Civil, se aplica também ao Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas. 3. 
Recurso manifestamente inadmissível, não conhecimento. 
ACÓRDÃO: A Egrégia 2ª Turma da 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por unanimidade, 
NÃO CONHECER do presente recurso de agravo de instrumento, diante da sua manifesta inadmissibilidade, na forma do artigo 
932, inciso III, do CPC, nos termos do voto da Relatora. Votaram acompanhando a Relatora o Desembargador Eurípedes 
Lamounier e o Juiz Jocy Gomes de Almeida. Representante da Procuradoria Geral de Justiça: Dr. Moacir Camargo de Oliveira. 
Palmas, 12 de maio de 2021. 
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003407-35.2020.8.27.2734/TO 
RELATORA: DESEMBARGADORA ANGELA MARIA RIBEIRO PRUDENTE 
APELANTE: DOMINGOS PEREIRA LISBOA (AUTOR) 
ADVOGADO: RAFAEL NUNES DE ARAÚJO – OAB/GO 054475 
APELADO: BANCO BRADESCO S/A (RÉU) 
ADVOGADO: PAULO EDUARDO PRADO – OAB/TO 04873A 
APELADO: SABEMI SEGURADORA S.A. (RÉU) 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO  
EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 
E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANOS MORAIS. 
CONFIGURADOS. VALOR MAJORADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALTERADO. RECURSO  CONHECIDO E 
PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Os descontos realizados pelo réu incidiram sobre o benefício de previdenciário da autora, verba 
de natureza alimentar. É evidente o abalo psicológico que passa a pessoa que é surpreendida com descontos mensais em 
modesto benefício previdenciário e que certamente geram privações de ordem material. 2.  Diante da condição socioeconômica 
dos envolvidos, do bem jurídico ofendido, grau e extensão da lesão imaterial, desgaste do autor e culpa dos litigantes, mostra-se 
razoável e proporcional a majoração da verba indenizatória a título de danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 3. No que 
tange ao pedido de majoração da verba honorária sucumbencial para 20% sobre o valor da condenação, assiste razão ao 
apelante, ao menos em parte, pois o percentual fixado na sentença de origem de 10% resulta em montante não razoável a 
recompensar, de forma condizente e eficaz, o serviço prestado pelo advogado do autor. Dessa forma, devem ser alterados os 
honorários de sucumbência na ação originária, para serem fixados em 15% do valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 
2º do CPC, considerando, ainda, o aumento do importe condenatório a título de danos morais. 4. Recurso conhecido e 
parcialmente provido, para majorar o valor da indenização extrapatrimonial para R$ 5.000,00, com correção monetária pelo INPC 
desde o arbitramento (súmula 362/STJ) e juros de mora de 1% a.m. desde o evento danoso – primeiro desconto – (súmula 
54/STJ), bem como fixar os honorários sucumbenciais para 15% do valor da condenação. 
ACÓRDÃO: A Egrégia 2ª Turma da 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por unanimidade, 
conhecer do apelo autoral e DAR PARCIAL PROVIMENTO para majorar o valor da indenização extrapatrimonial para R$ 
5.000,00, com correção monetária pelo INPC desde o arbitramento (súmula 362/STJ) e juros de mora de 1% a.m. desde o 
evento danoso - primeiro desconto - (súmula 54/STJ), bem como fixar os honorários sucumbenciais para 15% do valor da 
condenação. Deixar de majorar os honorários advocatícios recursais, 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 Procurador Moacir Camargo de Oliveira. Palmas, 12 de maio de 2021.  
 
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0012044-77.2020.8.27.2700/TO 
PROCESSO ORIGINÁRIO: Nº 0005000-74.2020.8.27.2710/TO 
RELATOR: JUIZ RICARDO FERREIRA LEITE 
AGRAVANTE: PAULO JOSE DE SANTANA 
ADVOGADO: MARIA CLÉIA FERREIRA CARVALHO (OAB TO006716) 
ADVOGADO: TAMIRIS FERREIRA CARVALHO DE SOUSA (OAB TO008305) 
AGRAVADO: MUNICÍPIO DE PRAIA NORTE – TO 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
EMENTA: 1. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS 
MATERIAIS, MORAIS, PERDAS E DANOS. TUTELA DE URGÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. INCÊNDIO. NECESSIDADE 
DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO 
PROCESSO. NÃO DEMONSTRADOS. DECISÃO MANTIDA. 1.1. Os elementos probatórios trazidos unilateralmente pelo 
agravante não são capazes, em sede de análise incipiente, de comprovar a responsabilização do ente público pelo incêndio ou a 
suposta extensão do dano, o que tem o condão de fragilizar o pleito urgente ante à ausência de um de seus requisitos. 1.2.  Não 
será cabível medida liminar em face do Poder Público que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação. 1.3. In casu, o 
provimento liminar determinando o custeio da alimentação dos animais resolveria em definitivo e irreversivelmente parte do 
objeto da ação. 
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ACÓRDÃO: A a Egrégia 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por unanimidade, negar 
provimento ao recurso, para manter incólume a decisão agravada, em razão de não estarem presentes os requisitos 
autorizadores do artigo 300 do Código de Processo Civil, nos termos do voto do(a) Relator(a). Palmas, 26 de maio de 2021. 
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0041478-58.2019.8.27.2729/TO 
PROCESSO ORIGINÁRIO: Nº 0041478-58.2019.8.27.2729/TO 
RELATOR: DESEMBARGADOR MARCO ANTHONY STEVESON VILLAS BOAS 
APELANTE: RONAN PINHEIRO BARROS (AUTOR) 
ADVOGADO: LEANDRO FREIRE DE SOUZA (OAB TO006311) 
APELADO: TERESA APARECIDA DOS SANTOS (RÉU) 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
APELADO: EDIVAN RODRIGUES DE OLIVEIRA 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
EMENTA: 1. APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. PRESCRIÇÃO. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE 
MANIFESTAÇÃO DAS PARTES ACERCA DO TEMA. DECISÃO SURPRESA. OCORRÊNCIA. NULIDADE. SENTENÇA 
CASSADA. 1.1. O magistrado não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não 
se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. 1.2. 
Verificado que o magistrado reconheceu, de ofício, a prescrição da ação monitória, sem intimação do requerente para sobre ela 
se manifestar, deve-se reconhecer a nulidade da Sentença, com o consequente retorno dos Autos ao juízo de origem para 
intimação das partes para se manifestarem acerca do defeito processual apontado. 
ACÓRDÃO: A a Egrégia 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por unanimidade, dar 
provimento ao recurso de Apelação interposto por RONAN PINHEIRO BARROS para, cassando a sentença recorrida, determinar 
o retorno dos Autos à origem, para que se proceda conforme prevê o artigo 10 do Código de Processo Civil, intimando-se o 
requerente para que se manifeste acerca da prescrição da Ação Monitória em epígrafe, nos termos do voto do(a) Relator(a). 
Palmas, 26 de maio de 2021. 
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0013191-77.2017.8.27.2722/TO 
RELATOR: JUIZ JOCY GOMES DE ALMEIDA 
APELANTE: FUNDAÇAO UNIRG (AUTOR) 
APELADO: MARIO SERGIO DIAS ARAÚJO (RÉU) 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO INTERPOSTO PELA FUNDAÇÃO UNIRG. AÇÃO MONITÓRIA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM 
RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE PROVA ESCRITA SUFICIENTE PARA COMPROVAR A PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS EDUCACIONAIS. INTIMAÇÃO PRÉVIA DA PARTE AUTORA. AUSÊNCIA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA NÃO 
SURPRESA. NULIDADE EVIDENCIADA. APELO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. 1. Padece de nulidade o 
julgado proferido com base em fundamentos sobre os quais não foi oportunizada a manifestação das partes. Inteligência do art. 
10 do CPC/15. 2. Recurso de Apelação conhecido e provido. Sentença cassada. 
ACÓRDÃO: A a Egrégia 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por unanimidade, CONHECER 
do recurso de Apelação interposto e, caracterizado o error in procedendo, CASSAR a sentença impugnada, determinando o 
retorno dos autos à instância de origem, para regular prosseguimento do feito, nos termos do voto do(a) Relator(a). Palmas, 26 
de maio de 2021. 
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0012299-08.2016.8.27.2722/TO 
RELATOR: JUIZ JOCY GOMES DE ALMEIDA 
APELANTE: FUNDAÇAO UNIRG (AUTOR) 
APELADO: LUMA RIBEIRO RODRIGUES (RÉU) 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO INTERPOSTO PELA FUNDAÇÃO UNIRG. AÇÃO MONITÓRIA. EXTINÇÃO DO 
FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE PROVA ESCRITA SUFICIENTE PARA COMPROVAR A PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. INTIMAÇÃO PRÉVIA DA PARTE AUTORA. AUSÊNCIA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA NÃO 
SURPRESA. NULIDADE EVIDENCIADA. APELO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. 1. Padece de nulidade o 
julgado proferido com base em fundamentos sobre os quais não foi oportunizada a manifestação das partes. Inteligência do art. 
10 do CPC/15. 2. Recurso de Apelação conhecido e provido. Sentença cassada. 
ACÓRDÃO: A a Egrégia 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por unanimidade, CONHECER 
do recurso de Apelação interposto e, caracterizado o error in procedendo, CASSAR a sentença impugnada, determinando o 
retorno dos autos à instância de origem, para regular prosseguimento do feito nos termos do voto do Relator, nos termos do voto 
do(a) Relator(a). Palmas, 26 de maio de 2021. 
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0013792-88.2014.8.27.2722/TO 
PROCESSO ORIGINÁRIO: Nº 0013792-88.2014.8.27.2722/TO 
RELATOR: JUIZ RICARDO FERREIRA LEITE 
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APELANTE: FUNDAÇAO UNIRG (AUTOR) 
APELADO: JOÃO FONTENELE GROSS (RÉU) 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. AUSÊNCIA DAS CONDIÇÕES DA AÇÃO E DOS PRESSUPOSTOS 
PROCESSUAIS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DAS PARTES ACERCA DO 
TEMA. DECISÃO SURPRESA. OCORRÊNCIA. NULIDADE. SENTENÇA CASSADA. O magistrado não pode decidir, em grau 
algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, 
ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício, caso dos Autos, uma vez que o sentenciante extinguiu o feito, 
sem resolução de mérito, com fundamento em matéria até então não debatida nos Autos (provas insuficientes para propositura 
da ação monitória - boletos bancários e/ou extrato de dívida). 
ACÓRDÃO: A a Egrégia 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por unanimidade, dar 
provimento ao recurso interposto, para cassar a sentença recorrida, por violar o princípio da não surpresa, insculpido no artigo 10 
do Código de Processo Civil, determinando o retorno dos Autos à origem para o seu regular processamento. Sem honorários 
recursais, em face da ausência de fixação na origem nos termos do voto do Relator, nos termos do voto do(a) Relator(a). 
Palmas, 26 de maio de 2021. 
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0004272-07.2014.8.27.2722/TO 
PROCESSO ORIGINÁRIO: Nº 0004272-07.2014.8.27.2722/TO 
RELATOR: JUIZ RICARDO FERREIRA LEITE 
APELANTE: FUNDAÇAO UNIRG (AUTOR) 
APELADO: HERISMAR LOURENÇO DE AZEVÊDO (RÉU)  
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. AUSÊNCIA DAS CONDIÇÕES DA AÇÃO E DOS PRESSUPOSTOS 
PROCESSUAIS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DAS PARTES ACERCA DO 
TEMA. DECISÃO SURPRESA. OCORRÊNCIA. NULIDADE. SENTENÇA CASSADA. O magistrado não pode decidir, em grau 
algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, 
ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício, caso dos Autos, uma vez que o sentenciante extinguiu o fei to, 
sem resolução de mérito, com fundamento em matéria até então não debatida nos Autos (provas insuficientes para propositura 
da ação monitória - boletos bancários e/ou extrato de dívida). 
ACÓRDÃO: A a Egrégia 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por unanimidade, dar 
provimento ao recurso interposto, para cassar a sentença recorrida, por violar o princípio da não surpresa, insculpido no artigo 10 
do Código de Processo Civil, determinando o retorno dos Autos à origem para o seu regular processamento. Sem honorários 
recursais, em face da ausência de fixação na origem nos termos do voto do Relator, nos termos do voto do(a) Relator(a). 
Palmas, 26 de maio de 2021. 
 

1º GRAU DE JURISDIÇÃO 
ALVORADA 

1ª escrivania cível 
Às partes e aos advogados 

Procedimento do Juizado Especial Cível Nº 0000343-79.2021.8.27.2702/TO 
AUTOR: NERIVAM PEREIRA MARINHO ALVES 
RÉU: EUNICE SOUSA 
INTIMAÇÃO da  requerida. “SENTENÇA (...).Prevê o art. 485, VIII, do CPC que o processo é extinto, sem resolução de mérito, 
quando o autor desistir da ação. Assim, não há óbice ao deferimento do que se pede. Desta forma, ante ao desinteresse da parte 
requerente, outro caminho não há que não extinguir o presente processo, sem resolução de mérito, e assim o faço, para 
determinar que, observadas as cautelas de praxe, sejam os autos arquivados. P.R.I. Fabiano Gonçalves Marques, Juiz de 
Direito” 
 
Procedimento do Juizado Especial Cível Nº 0000576-76.2021.8.27.2702/TO 
AUTOR: VILMA RODRIGUES CAMPOS – ME 
RÉU: ZILDEMAR CARDOSO BISPO 
INTIMAÇÃO do requerido. “SENTENÇA (...).Prevê o art. 485, VIII, do CPC que o processo é extinto, sem resolução de mérito, 
quando o autor desistir da ação. Assim, não há óbice ao deferimento do que se pede. Desta forma, ante ao desinteresse da parte 
requerente, outro caminho não há que não extinguir o presente processo, sem resolução de mérito, e assim o faço, para 
determinar que, observadas as cautelas de praxe, sejam os autos arquivados. P.R.I. Fabiano Gonçalves Marques, Juiz de 
Direito” 
 
Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária Nº 0001259-84.2018.8.27.2702/TO  
AUTOR: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A 
RÉU: JOAO VITOR RODRIGUES TEXEIRA 
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INTIMAÇÃO do requerido. “SENTENÇA (...).Prevê o art. 485, VIII, do CPC que o processo é extinto, sem resolução de mérito, 
quando o autor desistir da ação. Assim, não há óbice ao deferimento do que se pede. Desta forma, ante ao desinteresse da parte 
requerente, outro caminho não há que não extinguir o presente processo, sem resolução de mérito, e assim o faço, para 
determinar que, observadas as cautelas de praxe, sejam os autos arquivados. P.R.I. Fabiano Gonçalves Marques, Juiz de 
Direito” 
 

ARAGUAÇU 
1ª escrivania cível 
Editais de citação 

EDITAL DE CITAÇÃO 
Processo eletrônico (site www.tjto.jus.br, link: e-proc, consulta processual) n. 0000861-36.2016.8.27.2705 chave do processo 
n.127281605316 Ação: Execução Fiscal Exeqüente: Fazenda Pública Estadual Executado COOPERATIVA DOS 
AGRICULTORES DA REGIÃO DE ORLANDIA – CAROL.Finalidade: CITAÇÃO do executado: COOPERATIVA DOS 
AGRICULTORES DA REGIÃO DE ORLANDIA – CAROL, CNPJ N. 53.311.361/0098-48 e dos sócio solidários da empresa JOSÉ 
EDUARDO SENISE, CPF n. 191.844.738-19 e JOSÉ OSWALDO GALVÃO JUNQUEIRA, CPF n. 141.586.048-34, atualmente 
com endereço em lugar incerto e não sabido,  para no prazo de 05 ( cinco ) dias pagar o débito no valor de R$ 93.114,89 
(noventa e três mil, cento e quatorze reais e oitenta e nove centavos), com os acréscimos legais, sob pena de serem 
penhorados tantos bens quantos forem necessários para garantir a execução, consubstanciadas  na Certidão de Inscrição da 
Dívida Ativa, n. C-2932/20116, referente AUTO DE INFRAÇÃO n. 2011/1126, por infringir a Legislação Tributária referente ao 
ICMS.  cientificando-o que foi arbitrados os honorários advocatícios em 10% (dez por cento), sobre o valor da execução, no caso 
de integral pagamento no prazo de 05 dias. Araguaçu-TO., 15 de fevereiro de 2018. FABIANO GONÇALVES MARQUES -JUIZ 
DE DIREITO. Sede do juízo:Praça Raul de Jesus Lima n 08 Edifício do Fórum – Fone (063) 3384-1211. 
 

ARAGUAINA 
1ª vara cível 

Boletins de expediente 
Cumprimento de sentença Nº 0004966-82.2018.8.27.2706/TO 
AUTOR: SILAS SOARES DE LIMA 
RÉU: CRISTIANO JOSÉ MEURER - REVEL 
DESPACHO/DECISÃO - EVENTO 110: "1 INDEFIRO os pedidos do evento 107, pois sequer foi a inicial da fase de cumprimento 
recebida e por consequência intimado previamente o executado para que, no prazo legal, cumprisse a obrigação de forma 
voluntária, na forma do artigo 523, caput, do CPC/15. 2 No ponto, inclusive, cabe salientar que a intimação do evento 106 não 
era para pagamento voluntário, mas sim para que o executado regularizasse sua representação processual, conforme se pode 
verificar do teor da carta que fora expedida, a qual consta no evento 103. 3 Portanto, considerando que decorreu o prazo para 
que o executado regularizasse sua representação processual, tendo ainda permanecido inerte (evento 109), decreto a sua 
revelia, nos termos do art. 76, §1º, inciso II, do CPC/15. 4 Por fim, em continuidade à marcha processual, INTIME-SE o 
exequente, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente planilha atualizada do débito que atenda aos termos do despacho 
do evento 84, com o fito de que seja dado início à fase de cumprimento de sentença. Cumpra-se." INTIMAÇÃO AO REVEL. 
 
PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL Nº 0003999-03.2019.8.27.2706/TO 
AUTOR: MAGNO CARMO RIBEIRO 
RÉU: WAGNER LIMA SANTANA - REVEL 
DESPACHO/DECISÃO - EVENTO 88: "SANEAMENTO E ORGANIZAÇÃO DO PROCESSO. 1 DA REVELIA DO 
REQUERIDO. A parte requerida fora regularmente citada e não apresentou defesa no prazo legal - eventos 30, 80 e 81. Assim, 
decreto a revelia da parte requerida, o que faço com fundamento no art. 344 do CPC, porém, sem a incidência da presunção da 
veracidade dos fatos afirmados na inicial, em decorrência da necessidade de dilação probatória para a elucidação dos fatos 
afirmados pelo autor, tendo em vista que os cheques que instruem a inicial não foram emitidos pelo requerido (CPC, art. 345, 
IV). 2 DOS PONTOS CONTROVERTIDOS. Fixo como pontos controvertidos: a) obrigação do requerido concernente no 
pagamento da quantia de R$ 49.537,70 (quarenta e nove mil, quinhentos e trinta e sete reais e setenta centavos), acrescidas de 
juros e correção monetária; d) direito do autor à percepção de indenização por danos morais. O ônus da prova dos fatos 
constitutivos do direito alegado é do autor, incumbindo ao requerido o ônus da prova dos fatos impeditivos, modificativos e 
extintivos do direito afirmado pelo requerente (CPC, art. 373, I e II). 2 DOS MEIOS DE PROVA ADMITIDOS. DEFIRO a produção 
de prova testemunhal pleiteada pela parte autora no evento 86. Eventuais documentos poderão ser juntados, observando-se 
quanto a isso o disposto nas normas do art. 434 e 435 do CPC. 3 DA MATÉRIA DE DIREITO APLICÁVEL. Delimito a matéria de 
direito nas normas do CC referentes às obrigações e negócios jurídico, bem como as normas da lei do cheque (7.357/85). 4 DA 
REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA. Como é de conhecimento geral, os trabalhos 
presenciais estão sobrestados em decorrência da adoção de medidas de expansão da pandemia COVID-19, conforme portarias 
conjuntas nº 02, 08 e 23 de 2020 do TJTO e portaria 1582/2020 da Diretoria do Foro de Araguaína/TO. Nesse contexto, fora 
editada a portaria conjunta nº 09/2020 pelo TJTO, a qual “autoriza a realização de audiências por videoconferência durante a 
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crise sanitária provocada pelo coronavírus (COVID-19)”, a qual fora reforçada pela portaria conjunta nº 23/2020. Destarte, por 
ora, a regra é a realização das audiências de instrução por videoconferência, mediante a utilização do sistema Yealink, o 
qual deverá ser acessado pelos advogados das partes mediante cadastramento prévio nesta plataforma.  Ademais, o 
Conselho Nacional de Justiça publicou a Resolução nº 341/2020, a qual  determina que os Tribunais disponibilizem salas para 
audiência por sistema de videoconferência, em especial para a colheita do depoimento das partes, testemunhas e outros 
colaboradores, de modo que fica dispensada aos advogados e defensores providenciar ambientes para que as partes e 
testemunhas participem dos referidos atos processuais. Os magistrados, advogados, representantes do Ministério Público e da 
Defensoria Pública, bem como as partes e demais participantes da audiência que não forem prestar depoimentos, poderão 
participar da audiência por meio do link disponibilizado para o ato por meio de videoconferência. Assim, se depreende que fica 
aberta a possibilidade para que os próprios advogados e defensores disponibilizem o ambiente para a prática dos referidos atos 
processuais, ou seja utilizada a estrutura do fórum, a fim de que sejam colhidos os depoimentos, o que, no caso, ficará a critério 
da partes, mediante prévia intimação, se elas convergirem nesse sentido. Cabe consignar que como ainda não há sala 
disponibilizada pela Diretoria do fórum que atenda aos termos do art. 1º, §3º, da Resolução 341/2020, deverá o ato 
processual, na hipótese de ser realizada no ambiente do fórum, ser pratica da sala de audiência deste juízo, com a observância 
dos protocolos de segurança para evitar o contágio da COVID-19, a exemplo da limpeza antes e depois do ato, manutenção 
do ambiente ventilado, distanciamento social, uso de máscaras e disponibilização de álcool antisséptico gel. Por fim, insta 
consignar que eventual prejuízo da parte no que se refere à realização da audiência preliminar de justificação por 
videoconferência ou impossibilidade de acesso à sessão virtual em que será realizada a audiência de instrução deverá ser 
informado nos autos até 10 (dez) dias antes da data designada para a sua realização (art. 1º, §5º, da portaria conjunta nº 
09/2020 do TJTO), hipótese em que os autos deverão ser conclusos para deliberação do juízo. 5 CONCLUSÃO. Cumprido o 
disposto no art. 357 e incisos do CPC/15, DECLARO saneado o processo; ressaltando que as partes poderão, de comum 
acordo, solicitar a homologação da fixação de questões de fato e direito indicadas por elas, a que se referem os incisos II e IV do 
artigo 357, caso em que haverá homologação do juízo em substituição às acima fixadas. Aguarde-se o prazo de 05 (cinco) dias 
em cartório - artigo 357, §1º, CPC/2015. Após, estável esta decisão, determino a intimação das partes, para que, no prazo de 05 
(cinco) dias, informem se irão disponibilizar o ambiente para oitiva das testemunhas e prestação dos depoimentos pessoais, ou 
pretendem que os referidos atos processuais sejam realizados no ambiente do fórum, atentendo ao disposto na Resolução 
341/2020 do CNJ. No ponto, ficam as partes advertidas que na hipótese de silêncio ou divergência, o ato processual será 
realizado no ambiente do fórum, nos termos da Resolução 341/2020 do CNJ. Com a manifestação das partes, designe-
se conforme calendário da secretaria, data e horário para a realização da audiência de instrução, observandio as seguintes 
diretrizes: 1 INTIMEM-SE as partes para apresentarem o rol de testemunhas1, dentro do prazo de 15 (quinze) dias, contendo, o 
nome da testemunha, a profissão, o estado civil, a idade, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas, o número de 
registro de identidade e o endereço completo da residência e do local de trabalho, sob pena de configurar desinteresse na 
produção da prova, preclusão e demais consequências legais. 2 não apresentado rol de testemunhas por nenhuma das partes 
ou, apresentado o rol sem endereço completo ou pedido de comparecimento independente de intimação, será considerado como 
falta de interesse na produção de provas em audiência, ressalvado o depoimento pessoal, caso em que o cartório deverá 
designar audiência unicamente para a colheita do depoimento pessoal. 3 No ato de designação de audiência de instrução a 
secretaria fará constar a identificação da sala de reunião virtual criada no software de videoconferência, mediante indicação da 
identificação (ID), senha e link (art. 6º da portaria conjunta nº 09/2020 do TJTO); 4 no dia e hora marcados o servidor designado 
para a prática do ato ingressará na sala de reunião virtual e deverá certificar no termo de audiência e na gravação audiovisual da 
audiência o ingresso ou a ausência das partes, de seus procuradores, do representante do Ministério Público, do Defensor 
Público e das testemunhas, conforme o caso, respeitadas as normas processuais vigentes quanto à ordem de oitivas (art. 6º, §1º 
da portaria conjunta nº 09/2020 do TJTO); 5 Para a hipótese do depoimento pessoal e de otiva das testemunhas ser realizado no 
fórum, fica designado o servidor para acompanhar a videoconferência, o qual será  responsável pela verificação da regularidade 
do ato, pela identificação e garantia da incomunicabilidade entre as testemunhas, quando for o caso, dentre outras medidas 
necessárias para realização válida do ato. 6 INTIMEM-SE as partes para ciência acerca da audiência de instrução designada. 6.1 
a intimação dos advogados das partes a que se refere o item 4 retro deverá ser realizada via e-Proc, e-mail – ou demais meios 
especificados nos artigo 12 e seguintes da portaria em questão (09/2020 PRES/CGJ/TO) -  a ser enviado para o endereço 
eletrônico dos advogados constituídos pelas partes constante dos autos, ao qual deverão ser anexados todos os documentos 
que se fizerem necessários, devendo a secretaria confirmar o recebimento do e-mail por telefone, certificando nos autos todos os 
atos praticados, com indicação da data e horário de realização da intimação, caso disponilibizem o ambiente para a colheita do 
depoimento delas; 6.2 A intimação deverá ser feita, também, diretamente às partes, por telefone e e-mail, quando forem prestar 
depoimento pessoal.  Observe-se o artigo 4º c/c artigos 12 e seguintes da Portaria n. 09/20 PRES/CGJ/TO, no que se refere à 
localização de e-mail e telefone das partes pelo cartório; 6.3 restando frustradas as diligências para localização de e-mail e 
telefone das partes para intimação pessoal delas para prestarem depoimento pessoal, deverá a secretaria intimar o advogado 
constituído por elas por e-mail com confirmação de recebimento por telefone – ou demais meios especificados nos artigo 12 e 
seguintes da portaria em questão -  certificando nos autos a data e horários de confirmação da intimação, para, no prazo de 02 
(dois) dias, informar nos autos esses dados das partes (telefone e e-mail), inclusive com a pena de configuração de ato 
atentatório à dignidade da justiça, sancionada com multa na forma do art. 77, IV, do CPC e art. 2º, parágrafo único da portar ia 
conjunta nº 09/2020 do TJTO. 6.4 transcorrido o prazo do item 4.2 e silente qualquer das partes, faça-se a conclusão dos autos 
para deliberações do juízo; 7 CIENTIFIQUEM-SE os advogados das partes de que: a) ficarão responsáveis pelo acesso à 
aludida plataforma de videoconferência por meio de dispositivo tecnológico que permita o envio de imagem e som em tempo real 
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(smartphone, tablet, notebook, etc.) mediante conexão estável à rede mundial de computadores (internet) com banda suficiente 
para a realização do ato processual, bem como o acesso das partes e/ou testemunhas a serem ouvidas ao ambiente virtual em 
que será realizada a audiência; b) ficam responsáveis por informar ou intimar a testemunha que arrolaram acerca do dia e hora 
designados para a realização da audiência de instrução (CPC, art. 455).  b.1) Para a hipótese em que a oitiva for realizada no 
fórum e as testemunhas devam ser intimadas judicialmente, a secretaria do juízo deverá especificar nas intimações o endereço 
físico e a localização da sala, nos termos do art. 2º da Resolução 241/2020. c) será criada uma sala de reunião virtual no 
software de videoconferência, a qual será regularmente gravada para posterior juntada aos autos eletrônicos; d) o acesso à sala 
de reunião virtual será realizado mediante a identificação (ID), senha e link que lhe serão informados por e-mail pela secretaria 
do juízo; e) Na hipótese em que forem disponibilizar ambiente para oitiva das testemunhas e depoimentos pessoais, deverão 
orientar as partes e/ou testemunhas sobre o acesso à sala virtual de audiência e de que durante sua oitiva devem manter sua 
atenção para a câmera do dispositivo eletrônico, evitando interferência na colheita de seus depoimentos, o que lhes será 
reforçado pelo juízo antes de sua oitiva; f) caso exista dúvida sobre a identidade das partes, poderá ser exigida a exibição de 
seus documentos pessoais ou formuladas perguntas com o objetivo de resolver a questão (art. 8º, parágrafo único da portaria 
conjunta nº 09/2020 do TJTO); g) encerrado o ato processual, a ata de audiência será lavrada e disponibilizada no grupo virtual 
criado para o processo, a fim de que as partes se manifestem sobre o seu teor (art. 8º da portaria conjunta nº 09/2020 do TJTO); 
h) será anexada ao sistema e-Proc, juntamente com a ata de audiência, em substituição às respectivas assinaturas, captura de 
tela da videoconferência com mensagens textuais (chat/sondagem), na qual conste a concordância com seus termos e, por fim, a 
íntegra do áudio da gravação (art. 9º da portaria conjunta nº 09/2020 do TJTO); i) as atas de audiências virtuais serão assinadas 
eletronicamente ou com o uso de assinatura digital de documento eletrônico pelo servidor que a juntar no sistema e-Proc (art. 9º, 
§1º da portaria conjunta nº 09/2020 do TJTO; j) o juízo irá deliberar acerca do prazo para alegações finais durante a audiência de 
instrução. 8 Outrossim, OBSERVE-SE e PROCEDA-SE conforme Portaria nº 001/2019, deste juízo, no que for aplicável. 
Intimem-se. Cumpra-se". INTIMAÇÃO AO REVEL. 
 

Central de execuções fiscais 

Editais de citações com prazo de 30 dias 
EDITAL Nº 2900707, de Citação com prazo de 30(trinta) dias 
A Magistrada, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que através 
deste CITA a parte executada THANIA WERLUCY MACIEL BOTELHO, pessoa fisica, inscrita no CPF sob o nº 771.044.711-20, 
por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO 
FISCAL N.º 0010724-08.2019.8.27.2706, que lhe move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) 
dias, para pagar a importância de R$ 2.130,22 (dois mil, cento e trinta reais e vinte e dois centavos), representada pela CDA n° 
026/2010, datada de 11/04/2019, acrescida de juros, atualização monetária e demais cominações legais, ou no mesmo prazo 
garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que 
assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens à penhora, ou indicando à penhora bens 
oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a 
parte executada que será NOMEADO curador especial atuante perante esta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde 
Pública de Araguaína , em caso de revelia. Tudo em conformidade com o r. Despacho, proferido no evento 05 - DESP1. a seguir 
transcrito: "(4.2.1- Realizada as buscas e não sendo localizado endereço diverso da inicial e encerrado todos os meios de 
localização dos endereços do(s) executado(s), determino desde logo, a expedição do Edital de Citação, com prazo de 30 (trinta) 
dias, observando-se as disposições do art. 8º, IV, da Lei de Execuções Fiscais). Araguaina-TO, 17 de maio de 2019. Milene de 
Carvalho Henrique - Juíza de Direito." E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente edital que será 
publicado uma (01) vez no Diário Oficial da Justiça e afixado no placar do Fórum local. DADO E PASSADO nesta cidade e 
Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos 07 dias do mês de junho de 2021. Eu, Francisco Albery Fernandes Barros, 
Auxiliar Judiciário, que o digitei. 
 

Vara especializada no combate à violência contra a mulher 
Editais de intimações com prazo de 20 dias 

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO: 20 (VINTE) DIAS 
Classe da ação: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha) Criminal 
Nº dos Autos: 0012003-58.2021.8.27.2706 
Acusado: W. N. DE S. 
 Vítima: J. J. M. D. 
Cirlene Maria de Assis Santos Oliveira, Juíza de Direito titular pela Vara Especializada no Combate a Violência Doméstica e 
Familiar contra a Mulher desta Cidade e Comarca de Araguaína Estado do Tocantins. FAZ SABER a todos os que o presente 
edital virem, ou dele tiverem conhecimento, que por meio deste edital fica(m) INTIMADO(A)(s): W. N. DE S., Brasileiro, pedreiro, 
casado, natural de Araguaína/TO, filho de Maria Jucilene Nascimento e Silvino Fernandes de Sousa, nascido aos 20/09/1993,  
CPF nº 050.583.641-66, atualmente em local incerto ou não sabido,  da decisão/sentença proferida nos autos em epígrafe, 
cujo dispositivo segue transcrito: Ante o exposto, com fundamento no artigo 22 da Lei n° 11.340/2006, DEFIRO as medidas 
protetivas de urgência postuladas pela requerente e, por conseguinte, DETERMINO ao requerido: a) No curso deste 
procedimento ou até ulterior determinação judicial, o requerido deve manter uma distância mínima de 200 (duzentos) metros do 
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imóvel onde reside a requerente, ainda que esta não esteja no local; b) Está também proibido de se aproximar da vítima, 
devendo manter desta uma distância mínima de 200 (duzentos) metros, ainda que seja em lugar público; c) Está proibido ainda 
de manter contato com a ofendida e testemunhas por qualquer meio de comunicação, mesmo que o contato se dê por intermédio 
de terceiros, a pedido do requerido; d) Está proibido de frequentar determinados lugares, normalmente procurados pela ofendida, 
como o local de trabalho dela, igreja, feira, casa de amigos, clubes, eventuais supermercados próximos à residência da vítima, a 
fim de preservar a integridade física e psicológica da ofendida. Fica o requerido advertido de que o descumprimento das 
medidas acima impostas poderá implicar, em último caso, na decretação de sua prisão preventiva, nos termos do art. 
282, § 4º, do Código Instrumental Penal; bem como na configuração do crime previsto no artigo 24-A da Lei 
11.340/2006. PRAZO DE VIGÊNCIA: Estas medidas permanecerão em vigor até o trânsito em julgado de eventual 
sentença condenatória que venha a ser proferida em face do requerido, ou mesmo de sentença absolutória ou de 
qualquer outra causa de extinção do processo principal vinculado, momentos em que elas serão automaticamente 
cessadas, salvo se, previamente, a vítima demonstrar que a situação de risco ainda persiste, devendo procurar a 
Defensoria Pública para tanto, caso não possua condições financeiras de contratar advogado. Outrossim, não sendo 
instaurado nenhum procedimento criminal correlato a estas medidas, seja por falta de representação ou de ajuizamento 
de ação penal privada, o prazo de duração será de seis meses. Para conhecimento de todos é passado o Presente Edital, 
cuja 2ª via fica afixada no “Placar” do Fórum da Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins e a 3ª via publicada no Diário da 
Justiça. 
 

ARRAIAS 
1ª escrivania cível 

Editais 
EDITAL DE LEILÃO JUDICIAL E INTIMAÇÃO – 
Por determinação do Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Arraias/TO, faz saber a todos os interessados, que será levado a 
LEILÃO o bem penhorado, na seguinte forma: 1º LEILÃO: dia 28 de junho de 2021, a partir das 10h00min, com término às 
10h30min, por preço igual ou superior ao da avaliação. 2º LEILÃO: dia 28 de junho de 2021, a partir das 14h00min, com término 
às 14h30min, pelo maior lance oferecido, exceto o preço vil (abaixo de 50% do valor da avaliação, nos termos dos artigos 880 
§1º e 891, parágrafo único, ambos do CPC). Autorizada a VENDA DIRETA em caso de não haver arrematação, pelo prazo de 90 
(noventa) dias. Obs.: O leilão será realizado exclusivamente na modalidade eletrônica (online), por meio do sítio: 
www.leiloesbrasilto.com.br. EXECUÇÃO FISCAL nº 5000412-20.2012.8.27.2709 EXEQUENTE: UNIÃO – FAZENDA NACIONAL. 
EXECUTADOS: JOSÉ GERMANO DOS SANTOS E OUTRO. BEM: TOTALIDADE DO PRIMEIRO PAVIMENTO do Imóvel que 
possui a seguinte descrição: ¾ da casa residencial com 10 compartimentos, paredes de adobes e tijolos, cobertura de telhas, 
situado à praça Melcíades Soares de Oliveira, ex Rua 24 de Outubro, localizado na cidade de Arraias/TO, Estado do Tocantins, 
com as seguintes confrontações: Ao Norte com a casa residencial de Juraildes José dos Santos; ao sul via pública; ao leste via 
pública; ao oeste praça Melcíades Soares de Oliveira. Proprietário: José Germano dos Santos. Imóvel de matrícula nº 3.014, 
Livro 2-K, Registro Geral, fls. 26v, do Cartório de Registro de Imóveis e Tabelionato 1º de Notas de Arraias. De acordo com 
informações do Oficial de Justiça Avaliador em 01 de julho de 2020: Quanto às divisórias, o imóvel tem no primeiro pavimento, a 
seguinte configuração: - 01 salão grande, predominante na construção, ressaltando que o salão grande possui teto forrado com 
laje. - Esse primeiro pavimento possui portas em material metálico. Todo o pavimento é revestido com piso de cerâmica de boa 
qualidade, e possui reboco e pintura em ótimo estado de conservação. - Ressalte-se, neste particular, que o primeiro pavimento 
compreende grande parte do imóvel, uma vez se tratar de local específico para o exercício de atividades comerciais, o que por si 
só exige amplo espaço para o desenvolvimento das atividades a que se propõe. - O imóvel é todo coberto por lajes de cimento, 
em perfeito estado de conservação. Quanto à estrutura, o imóvel apresenta padrão construtivo bom, sendo as paredes edificadas 
com colunas e vigas à base de concreto armado, e acabamento de reboco e pintura. O prédio tem sua parte frontal virada para o 
poente e está edificado no limite com o passeio público, de forma que não há estacionamento disponível. - O imóvel apresenta 
arejamento deficiente nas dependências do primeiro pavimento, o que certamente é um fator que desagrega valor ao bem 
avaliado. - Em se tratando da localização, o prédio está situado em uma das principais ruas da cidade, o que é uma nota positiva, 
pois se trata de área com vocação para o comércio. - A região onde o imóvel está encravado tem densidade de edificação na 
ordem de 100%, sendo que seus residentes detêm nível econômico pertencentes à classe média/alta. Quanto ao terreno, o 
imóvel tem superfície seca e topografia com aclive que vai da frente para os fundos. - A situação do terreno em relação à quadra 
é considerada boa, dado que o mesmo está localizado no meio da quadra e em lado privilegiado em relação a maior parte de 
seus demais lotes. - No que tange aos melhoramentos públicos, têm-se disponível no local: rua pavimentada com 
paralelepípedos de concreto, energia elétrica, água encanada, rede telefônica e de transmissão de dados. - Ademais, trata-se de 
local próximo a órgãos do serviço público. (RE)AVALIAÇÃO: R$200.000,00 (duzentos mil reais). Avaliação realizada em 01 de 
julho de 2020. Valor referente apenas à integralidade do 1º pavimento do imóvel (objeto de leilão). DEPOSITÁRIO: JOSÉ 
GERMANO DOS SANTOS. ÔNUS: Constam as seguintes constrições: (R-1-3014): Penhora decorrente da ação de execução 
fiscal nº 2008-0006.1052-2, movida pela Fazenda Pública do Estado do Tocantins; (R-2-3014): Penhora decorrente da ação de 
execução fiscal nº 090/2003 (número atual 5000034-79.2003.827.2709), movida pela Fazenda Pública do Estado do Tocantins; 
(R-3- 3014): Penhora decorrente da ação de execução fiscal nº 5000007-57.2007.827.2709 movida pela Fazenda Pública 
Nacional; (R-4 M-3014): Penhora decorrente da ação de execução fiscal nº 000196-08.2016.827.2709 movida pelo Estado do 
Tocantins em desfavor de José Germano dos Santos; (R-5/M-3014): Penhora decorrente da execução fiscal de nº 0000710- 
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24.2017.827.2709 movida pelo Estado do Tocantins em desfavor de José Germano dos Santos – MERCEARIA E FRUTARIA 
SANTOS e José Germano dos Santos; (R-6/M-3014): Penhora decorrente da ação de execução fiscal nº 0000474-
72.2017.827.2709 movido pelo Estado do Tocantins em desfavor de José Germano dos Santos EPP; (R-7/M-3014): Penhora 
decorrente da execução fiscal nº 00001290-54.2017.827.2709 movido pelo Estado do Tocantins em desfavor de José Germano 
dos Santos – MERCEARIA E FRUTARIA SANTOS e José Germano dos Santos; (R-8/M-3014): Penhora decorrente da execução 
fiscal nº 5000412- 20.2012.8.27.2709, movida pela União – Fazenda Nacional, em desfavor de José Germano dos Santos. 
VALOR DO DÉBITO: R$ 333.981,97 (trezentos e trinta e três mil, novecentos e oitenta e um reais e noventa e sete centavos) em 
01 de abril de 2020. *Este valor pode estar sujeito à atualização. LOCALIZAÇÃO DO BEM: Conforme descrição acima. 
LEILOEIRO PÚBLICO OFICIAL: ANTONIO CARLOS VOLPI SANTANA, JUCETINS matrícula nº 012. COMISSÃO DO 
LEILOEIRO: (a) 5% (cinco por cento) do valor da arrematação, a ser pago pelo arrematante; (b) 2% (dois por cento) sobre o valor 
da avaliação em caso de adjudicação, a ser pago pelo adjudicante; (c) 2% (dois por cento) sobre o valor da avaliação, em caso 
de acordo ou remição, a ser pago pelo Executado. 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 ônus tributário, cujo 
fato imponível tenha ocorrido em data anterior à alienação judicial. Referidos tributos serão sub-rogados no preço ofertado pelo 
licitante, nos termos do parágrafo único 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 901, 
§2º do CPC) — e custas processuais (Item 2.7.8.4 da portaria nº 94, de 21 de janeiro de 2015 e item 63, Tabela X, Lei nº 
1.286/2001, TJ-TO), no importe de 1,0% sobre o valor do bem arrematado, remido, arrendado ou adjudicado, sendo o mínimo de 
R$24,00 (vinte e quatro reais) e máximo de R$240,00 (duzentos e quarenta reais) a ser recolhida aos cofres do FUNJURIS, por 
meio de DAJ. 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 após a expedição da Carta de Arrematação ou Mandado de Entrega. 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: Em caso de 
imóveis e veículos, o pagamento poderá ser parcelado, conforme art. 895 do CPC. O arrematante deverá pagar 25% (vinte e 
cinco por cento) do valor do lance à vista e o restante parcelado em até 30 (trinta) meses, sendo as prestações mensais e 
sucessivas, no valor mínimo de R$1.000,00 (mil reais) cada. Ao valor de cada parcela, será acrescido juros de poupança, 
garantida a integralização do lance por hipoteca judicial sobre o próprio bem, no caso de imóveis, ou mediante apresentação de 
caução idônea no caso de veículos (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 está 
condicionada à aceitação pelo Juízo. Não sendo aceita caução idônea pelo(a) Juiz(íza), o arrematante poderá efetuar o 
pagamento da arrematação à vista, ou manter o pedido de parcelamento, porém terá a posse do bem postergada para após a 
quitação do lance ofertado. No caso de atraso de qualquer das prestações, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre a soma 
da parcela inadimplida com as parcelas vincendas, autorizando o exequente a pedir a resolução da arrematação ou promover, 
em face do arrematante, a execução do valor devido, devendo ambos os pedidos serem formulados nos autos do processo em 
que se deu a arrematação. Em qualquer caso, será imposta a perda da caução em favor do exequente, voltando os bens a novo 
leilão, do qual não serão admitidos a participar o arrematante e o fiador remissos. OBS.: Lances à vista sempre terão preferência, 
bastando igualar-se ao último lance ofertado, o que não interfere na continuidade da disputa. LEILÃO EXCLUSIVAMENTE NA 
MODALIDADE ELETRÔNICA (ONLINE): Quem pretender arrematar o dito(s) bem(ns), deverá ofertar lances pela Internet, 
através do site www.leiloesbrasilto.com.br, a partir do primeiro dia útil subsequente à publicação deste edital, encerrando-se na 
mesma data designada para a realização do leilão, devendo, para tanto, os interessados, efetuarem cadastramento prévio, no 
prazo máximo de até 24 horas de antecedência do leilão, confirmarem os lances ofertados 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 
deverão garantir seu ato com sinal de 25% (vinte e cinco por cento) do respectivo valor ofertado pelo bem, depositando-o em 24 
horas. ADVERTÊNCIAS: Na primeira data indicada, o bem poderá ser arrematado pelo maior lance, igual ou superior à 
avaliação. Não havendo licitantes ou ofertas nessas condições na primeira data, na segunda data o bem poderá ser arrematado 
pelo maior lance, exceto o lance vil, ou seja, abaixo de 50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação (CPC, art. 891). Na 
eventualidade de ser frustrada, no próprio leilão, a arrematação do bem, por não atendimento pelo arrematante de requisitos 
necessários, 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. INTIMAÇÃO: Ficam desde logo intimados o Exequente UNIÃO – 
FAZENDA NACIONAL, bem como os Executados JOSÉ GERMANO DOS SANTOS - EPP (CNPJ:37.237.419/0001-71), JOSÉ 
GERMANO DOS SANTOS (CPF: 498.841.231-87) e sua esposa ANA MARIA DI SANTOS. Ficam também intimados os 
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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 porventura não forem encontrados para a intimação pessoal, bem como para os efeitos do art. 
889, inciso l, do Código de Processo Civil/2015 e de que, antes da arrematação e da adjudicação do bem, poderá remir a 
execução, consoante o disposto no art. 826 do Código de Processo Civil/2015. Ficam cientificados de que o prazo para a 
apresentação de quaisquer medidas processuais contra os atos expropriatórios contidas no §2º do art. 903 do CPC será de dez 
dias após o aperfeiçoamento da arrematação. E para que chegue ao conhecimento de todos e no futuro ninguém possa alegar 
ignorância, expediu-se o presente edital que será publicado e afixado na forma da Lei. DADO E PASSADO nesta Cidade de 
Arraias, Estado do Tocantins. 
 

COLINAS 
2ª vara cível 
Sentenças 

BOLETIM DE EXPEDIENTE Nº 063/2021 
Fica a parte requerida/executada, intimada dos atos processuais abaixo relacionados: (Intimações conforme o Provimento 02/11 
da CGJ-TO). 
1. AUTOS Nº 00032433620208272713 
AÇÃO: EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS 
REQUERENTE: MARIA ELIZABETH DOS SANTOS 
REQUERIDO: COOPERATIVA BANCO BRADESCO S/A 
INTIMAÇÃO/SENTENÇA: Dispositivo Ex positis, JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS formulados na inicial para 
DETERMINAR ao requerido BANCO BRADESCO S/A que exiba todos os contratos existentes em nome da autora, incluindo 
contratos de empréstimos, seguro de vida, cartão de crédito e outros, com as respectivas cópias, relativos ao período de 2010 
até a data de exibição dos documentos, incluídos os contratos já extintos, sob pena de reputarem-se relativamente verdadeiros 
os fatos que por meio destes a autora pretenda provar (art. 400, caput, do CPC), sem prejuízo da aplicabilidade do disposto no 
parágrafo único do art. 400 do mesmo Códex.   CONDENO o requerido no pagamento de custas processuais e honorários 
advocatícios, os quais fixo por apreciação equitativa em R$ 500,00 (quinhentos reais), com fundamento no artigo 85, §§2º e 8º, 
ambos do Código de Processo Civil (TJ-RS - AC: 70074351081 RS, Relator: Alberto Delgado Neto, Data de Julgamento: 
29/08/2017, Vigésima Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 12/09/2017). Por conseguinte, JULGO 
EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil. COM 
O TRÂNSITO EM JULGADO, havendo custas e/ou taxa judiciária remanescentes, ressalvados os casos de gratuidade da 
Justiça, proceda a Escrivania tal como determinado no Provimento n°. 09/2019/CGJUS/ASJECGJUS, independentemente de 
novo despacho judicial.      Em seguida, arquivem-se com as cautelas de praxe. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-
se. Colinas do Tocantins, data do protocolo eletrônico. (ass) Marcelo Laurito Paro – Juiz de Direito. 
 

FORMOSO DO ARAGUAIA 
1ª escrivania cível 

Editais de publicações de interdição 
EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE INTERDIÇÃO 
AUTOS Nº: 00020847420198272719 
Chave de segurança n. 837512029419 
Ação: Curatela 
Requerente: MAX ELVIS ALVES BEQUIMAN 
A Doutora Ana Paula Araújo Aires Toribio, Juíza de Direito, desta cidade e Comarca de Formoso do Araguaia, Estado do 
Tocantins, na forma da lei, etc... FAZ SABER a quem o presente Edital virem, ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo 
e respectiva Escrivania de Família, Órfãos, Sucessões e 2º Cível, processam os autos da ação curatela, Processo nº 
00020847420198272719, CHAVE nº 837512029419, requerida por MAX ELVIS ALVES BEQUIMAN, brasileiro, unido 
estavelmente, empregado da BRK, inscrito no CPF sob o n° 047.268.281-42 e RG sob o n°1045577 SSP/TO, DN: 15/05/1993, 
com endereço na Avenida Jorge Montel QdF05 LT 23, n° 2892, Telefone (63) 99296-0235, CEP: 77470-000, Formoso do 
Araguaia-TO, por sua Advogada devidamente constituída (m.i) com endereço profissional situado na Rua 8 centro III, n°0 QD 53 
P1236 centro, Formoso do Araguaia-TO, em face VALDEMIR DE ARAÚJO BEQUIMAN, brasileiro, solteiro, maior incapaz, DN: 
18/09/1975 (44 anos) inscrito no CPF sob o n° 792.937.191-34 e RG sob o n° 117.581 SSP/TO, residente e domiciliado na Rua 
Nilo Coelho, n° 0, QSI33B L-6, Setor Aliança, Telefone (63) 99296-0235- (cel. do Requerente), CEP: 77470-000, Formoso do 
Araguaia-TO. Pela MM. Juíza, no (evento-39), foi prolatada a sentença, cuja parte dispositiva segue transcrita: “Posto isso, julgo 
procedente para deferir a substituição de curador e, por consequência, nomear Max Elvis Alves Bequiman como curador 
definitivo de Valdemir de Araújo Bequiman. Em consequência, resolvo o mérito do processo, nos termos do inciso I do art. 487 
do CPC. Expeça-se termo de curatela definitiva. Custas e despesas processuais suspensas, em razão da justiça gratuita. Sem 
honorários advocatícios. Oportunamente, arquivem-se os autos. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Formoso do Araguaia/TO, 
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17 de maio de 2021. DADO E PASSADO nesta Cidade e Comarca de Formoso do Araguaia, Estado do Tocantins aos 08 de 
junho de 2021. Eu Douglas Silva Barbosa, Chefe de Secretaria, que digitei e subscrevi. ANA PAULA ARAUJO AIRES TORIBIO, 
JUÍZA DE DIREITO. 
 
EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE INTERDIÇÃO 
AUTOS Nº: 00020319320198272719 
Chave de segurança n. 502224912519 
Ação: INTERDIÇÃO 
Requerente: ANTONIA SABINO DOS SANTOS 
A Doutora Ana Paula Araújo Aires Toribio, Juíza de Direito, desta cidade e Comarca de Formoso do Araguaia, Estado do 
Tocantins, na forma da lei, etc... FAZ SABER a quem o presente Edital virem, ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo 
e respectiva Escrivania de Família, Órfãos, Sucessões e 2º Cível, processam os autos da ação curatela, Processo nº 
00020319320198272719, CHAVE nº 502224912519, requerida por ANTONIA SABINO DOS SANTOS, brasileira, solteira, do lar, 
portadora do Registro Geral n.º 2886819 SSP/GO e inscrita no Cadastro de Pessoas Físicas n.° 534.624.081-00, residente e 
domiciliada na Avenida Fernando Henrique Cardoso, Casa 37, Setor Aeroporto, Formoso do Araguaia – TO, CEP: 77.470-000, 
em face DEUSIRENE SABINO DOS SANTOS, brasileira, solteira, aposentada, nascida em 04/05/1987, inscrita no CPF sob n° 
715.792.891-42, residente e domiciliado na Avenida Fernando Henrique Cardoso, Casa 37, Setor Aeroporto, Formoso do 
Araguaia – TO, CEP: 77.470-000. Pela MM. Juíza, no (evento-50), foi prolatada a sentença, cuja parte dispositiva segue 
transcrita: “Por todo o exposto, com base nos fundamentos acima expendidos e em virtude da anuência ministerial, acolho o 
pedido formulado na peça vestibular e DECRETO A INTERDIÇÃO PLENA de Deusirene Sabino dos Santos, o que faço com 
suporte no art. 1.767, inciso I, do Código Civil e art. 755 do Código de Processo Civil, para declarar a incapacidade para os atos 
da vida civil, de natureza patrimonial e negocial, como emprestar, transigir, dar quitação, alienar, hipotecar, demandar ou ser 
demandado, e praticar, em geral, os atos que não sejam de mera administração, ressalvados aqueles destinados aos seus 
gastos mensais ordinários, e nomeio-lhe CURADORA sua mãe  Antônia Sabino dos Santos, ora requerente, nos termos do 
§2º do art. 1.775 do Código Civil c/c art. 747 do Código de Processo Civil, para a prática de todos os atos da vida civil. Via de 
consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de 
Processo Civil. Custas pela parte autora, cuja exigibilidade ficará suspensa, nos termos do artigo 98, §3°, do Código de 
Processo Civil. Sem honorários. Ciência ao Ministério Público. Em obediência ao disposto no artigo 755, §3º, do Código de 
Processo Civil, serve o dispositivo da presente sentença como edital, a ser publicada por três vezes na imprensa oficial, com 
intervalo de dez dias, uma vez na imprensa local, no DJ do TJTO e na plataforma do Conselho Nacional de Justiça. Dispensada 
a publicação na imprensa local, por inexistente neste município, bem como por ter sido a parte autora beneficiária da justiça 
gratuita, nos termos do artigo 98, inciso III, do Código de Processo Civil. A publicação na rede mundial de computadores ocorre 
com a mera confirmação da movimentação desta sentença, publicada no sistema e-proc do TJTO. Finalmente, a publicação na 
plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça fica dispensada enquanto não for criada e estiver em efetivo 
funcionamento. Anoto a desnecessidade de expedição de ofício ao Tribunal Regional Eleitoral, porquanto, conforme disposto no 
§1º do artigo 85 da Lei nº 13.146/2015, a definição da curatela não alcança o direito a voto. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 
Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas devidas. Formoso do Araguaia, 08/04/2021. DADO E 
PASSADO nesta Cidade e Comarca de Formoso do Araguaia, Estado do Tocantins aos 07 de junho de 2021. Eu Douglas Silva 
Barbosa, Chefe de Secretaria, que digitei e subscrevi. ANA PAULA ARAUJO AIRES TORIBIO, JUÍZA DE DIREITO. 
 

GUARAÍ 
1ª vara criminal 

Editais de intimações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 DIAS 
O Doutor Fábio 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 requerimento de Medida Protetiva de Urgência em favor da vítima: CARMELITA PEREIRA DOS 
SANTOS, como Autora, move contra RAIMUNDO NONATO CARVALHO LOPES, vulgo "Nato", brasileiro, União Estável, 
lavrador, filho de Maria da Paixão Carvalho, nascido aos 12.09.1974, natural de Miranorte/TO, residente no Morro do Senhor do 
Bonfim, Tabocão/TO, estando atualmente em endereço incerto e não sabido. FICA INTIMADO PELO PRESENTE, das 
seguintes medidas protetivas de urgência: I - Obrigação de manter-se afastado da pretensa vítima, seus familiares e das 
testemunhas, por uma distância mínima de 300 (trezentos) metros;. Advirtindo ainda, o agressor que o descumprimento da 
presente decisão poderá ensejar a decretação da sua prisão preventiva (art. 313, III, do Código de Processo Penal e art. 20 da 
Lei n°. 11.340/2006). Dado e passado nesta cidade e Comarca de Guaraí, Estado do Tocantins, aos oito dias do mês 
de junho do ano de dois mil e um (08/06/2021). Elaborado e conferido por mim,  Aurenívea Souza Oliveira, Téc. Judiciáira de 
1.ª Instância, certificando reconhecer a assinatura do magistrado abaixo que mandou expedir o presente. 
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GURUPI 
1ª vara cível 

Editais de citações com prazo de 20 dias 
EDITAL Nº 2912208 
EDITAL DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO 
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA 
PRAZO DE 20 DIAS 
CITANDO: ANTONIO LUIS NUNES FERNANDES. 
OBJETIVO: Citação do requerido ANTONIO LUIS NUNES FERNANDES do inteiro teor do autos nº 0008122-59.2020.8.27.2722, 
Cumprimento de sentença que lhe move ERNESTO BORGES ADVOGADOS, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no 
CNPJ sob o nº 01.527.104/0001-11, do  para CITÁ-LO do inteiro teor da petição de inicial, para pagamento do valor apurado no 
prazo de 15 dias, sob pena de multa de 10% sobre o total e prosseguimento, com penhora e alienação judicial de bens, tudo na 
forma do artigo 523, do CPC/2015, bem como, nos termos do artigo 525, do CPC, fica a parte executada ciente de que 
transcorrido o prazo previsto no art. 523, do CPC, sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para, 
independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. E, para que ninguém possa 
alegar ignorância, o MM. Juiz de Direito mandou expedir este edital que será publicado na forma da lei. Gurupi-TO, 08 de Junho 
de 2021. Eu, João Carlos Resplandes Mota, técnico judiciário, o digitei e assino. Fabiano Gonçalves Marques. Juiz de Direito. 
 

2ª vara criminal 

Editais de intimações de sentença com prazo de 90 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA PRAZO DE 90 (NOVENTA) DIAS 
Ação Penal n.º 0007261-73.2020.8.27.2722 
Acusado: MARCO ANTONIO DE SOUSA 
FINALIDADE: INTIMAÇÃO do Réu MARCO ANTONIO DE SOUSA, brasileiro, solteiro, pintor, natural de Gurupi-TO, nascido em 
23.01.2002, filho de Georgina Moreira Rabelo, portador do CPF 082.219.091-57, atualmente em lugar incerto e não sabido, 
acerca da sentença proferida nos autos em epígrafe. 
RESUMO DO DISPOSITIVO: "Posto isso, ACOLHO PARCIALMENTE a pretensão punitiva deduzida na denúncia para: 
a) CONDENAR o acusado MARCO ANTONIO DE SOUSA como incurso nas penas do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06". 
Gurupi/TO, aos 08/06/2021. Eu, Fernando Maia Fonseca, Técnico Judiciário, lavrei o presente e o inseri, GERSON FERNANDES 
AZEVEDO, Juiz de Direito. 
 

Vara especializada no combate à violência contra a mulher 
Editais de intimações de sentença com prazo de 15 dias 

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Ação Penal nº 0016941-19.2019.8.27.2722    
Chave do Processo nº 334508643219 
Denunciado: RAYLAN CURSINO ARAGÃO XERENTE 
Vítima: D. A. L. 
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  RAYLAN CURCINO DE ARAGÃO XERENTE, brasileiro, 
união estável, lavrador/serviços gerais, CPF n° 037.522.171-97, nascido aos 12/10/1989, natural de Gurupi/TO, filho de Maria de 
Lurdes Aragão Xerente e Raul Curcino Xerente, atualmente em local incerto e não sabido, ficando este  intimado da sentença 
proferida evento 97, qual seja o dispositivo: DECIDO: O feito teve seu trâmite normal e está pronto para julgamento, não 
havendo  nulidades a serem sanadas. A materialidade e autoria delitiva da contravenção vias de fato estão comprovadas nos 
autos diante da declaração colhida em audiência. Em audiência, a vítima D. A. L. afirma que: Que os fatos são verdadeiros. Que 
trabalhava e tinha horário de almoço. Neste horário seu celular chegava mensagens e o acusado queria vê-las, porém ela não 
querida mostrar. Que ele tentou lhe enforcar. Que ele é agressivo. O acusado RAYLAN CURSINO ARAGÃO XERENTE, teve sua 
revelia decretada nos termos do art. 367 do CPP. Na sequência, há   de   se compreender que nos crimes praticados no âmbito 
de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância, uma vez que são cometidos, em sua grande maioria, às 
escondidas,   sem   a presença   de   testemunhas.   Precedentes.   Agravo   regimental desprovido. (STJ -AgRg  no  HC:  
496973  DF  2019/0063913-8,  Relator:  Ministro  FELIX FISCHER,  Data  de  Julgamento: 07/05/2019,  T5 -QUINTA TURMA,  
Data  de  Publicação: DJe 13/05/2019). Assim, deixo de acolher a tese defensiva de ausência de provas, uma vez que a palavra 
da vítima neste caso é suficiente para comprovação da materialidade e autoria  das vias de fato. Isto posto, acolho o pedido 
contido na denúncia e, via de consequência, CONDENO o acusado  ? RAYLAN CURSINO ARAGÃO XERENTE, pela prática da 
contravenção do art. 21 do Decreto-Lei n.º 3.688/1941, c/c artigo 5º, III e artigo 7°, inciso I, da Lei 11.340/2006. Passo a análise e 
individualização da pena: Analisando as circunstâncias judiciais do artigo 59/CP, denota-se que os motivos e as circunstâncias 
do delito são reprováveis, mas inerentes ao tipo penal infringido, uma vez o acusado ofendeu a vítima fisicamente, fato este que 
não teve contribuição pelo comportamento da mesma. Verifica-se que o acusado não possui maus antecedentes, nos termos 
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da certidão de evento 08, não havendo decisão condenatória definitiva transitada em julgado, e ainda conforme a súmula 444 do 
STJ que veda a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena. A culpabilidade do agente 
considerando a sua posição frente ao bem jurídico violado, se mostra de censurabilidade e reprovabilidade mediana por se situar 
dentro da normalidade, não havendo circunstâncias que motivem a valoração negativa. A circunstância conduta social, as 
conseqüências do crime e personalidade do agente ou são favoráveis ou não há elementos suficientes para sua correta 
aferição. Sendo assim, fixo a pena base em 15 (quinze) dias de prisão simples. Ausente circunstância atenuante. Presente a 
agravante do crime ter sido cometido com violência contra a mulher na forma da lei específica (art. 61, II, “f” do CP) e agravo a 
pena em 2 dias. Ausentes causas de diminuição e de aumento de pena. Fixo a pena em definitivo em 17 (dezessete) dias de 
prisão simples. Em cumprimento ao disposto no artigo 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal, fixo ao acusado o regime aberto, 
cujas condições serão estabelecidas pelo Juiz da Execução. Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva 
de direitos, em razão de o crime ter sido praticado com violência contra a pessoa, violando, portanto, o disposto no art. 44, inc. I 
do Código Penal. Considerando o disposto no artigo 77 do Código Penal, verifico estarem presentes os requisitos para a 
aplicação deste instituto (pena não superior a 2 anos). Contudo, confrontando este benefício com o quantitativo da pena aplicada 
revela-se desproporcional e prejudicial ao acusado. Portanto, diante da realidade do benefício ser mais gravoso que a execução 
da pena, deixo de aplicá-lo. Condeno o acusado no pagamento das custas processuais, vez que não se trata de pessoa 
hipossuficiente. Determino a suspensão dos direitos políticos do acusado enquanto durarem os efeitos da condenação 
(Constituição Federal, art. 15, inciso III). Caso existam medidas cautelares fixadas, o acusado fica desobrigado do cumprimento 
das mesmas. Por outro lado, se houver medidas protetivas de urgência fixadas, o acusado fica obrigado a cumpri-las até o prazo 
final anteriormente fixado. Determino à serventia: 1.      Cumpra-se o disposto no artigo 201, § 2º do CPP, cientificando a vítima. 
Por edital, se necessário; 2.      Intime-se o acusado nos termos do artigo 392 do CPP. Por edital, se necessário; 3.      Após o 
trânsito em julgado, caso seja mantida a sentença em caso de recurso, expeça-se a guia de recolhimento encaminhando-a ao 
Juízo da VEP, expedindo as comunicações de estilo (CNGC), inclusive cartório eleitoral; 4.      Por fim, arquivem-se os autos com 
as devidas baixas; P.R.I. Gurupi-TO, 08 de junho de 2021. JOSSANNER NERY NOGUEIRA LUNA - Juiz de Direito. DADO E 
PASSADO nesta cidade e Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins, terça-feira, 8 de junho de 2021. Eu, Diane Perinazzo, 
Diretora de Secretaria, que digitei e lavrei o presente. Jossanner Nery Nogueira Luna - Juiz de Direito. 
 

MIRACEMA 
Vara de família, sucessões, infância e juventude 

Editais de publicações de interdição 
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 
1° EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO (Art.755 § 3º do NCPC) 
O Dr. Marco Antonio da Silva Castro, Juiz de Direito em auxílio na Vara Cível - Escrivania de Família, Infância e Juventude e 2º 
do Cível desta cidade e Comarca de Miracema do Tocantins, Estado do Tocantins, na forma da lei, etc.FAZ SABER ato dos 
quantos o presente edital virem e dele conhecimento tiverem, que na ação de Interdição n.º0000228-57.2019.8.27.2725, tendo 
como requerente GERCINA RIBEIRO CRUZ DOS SANTOS e Interditando(a) ALDENOR SOARES DOS SANTOS e que a 
sentença de ev. 63, pelo MM. Juiz deDireito foi decretada a INTERDIÇÃO de ALDENOR SOARES DOS SANTOS conforme teor 
da parte conclusiva dasentença a seguir transcrita: "...Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido para decretar a curatela de 
ALDENOR SOARES DOS SANTOS, brasileiro, casado, guarda noturno municipal, filho de Raimundo Borges dos Santos e 
Raimunda Soares de Abreu, portador do RG sob nº 1.183.228, SSP/TO, inscrito no CPF/MF sob o nº 283.457.111-20, residente 
e domiciliado na Rua Dona Deuzina, nº920, Centro, Miracema do Tocantins, na forma do artigo 4º, inciso III, do Código Civil, 
incapaz de exercer pessoalmente os atos da vida civil relativos aos direitos de natureza patrimonial e negocial.Com fundamento 
no artigo 1.775, § 3º, do Código Civil, nomeio GERCINA RIBEIRO DA CRUZ DOS SANTOS, brasileira, casada, do lar, portadora 
do RG sob n° 1687.907, SSP/GO, inscrita no CPF/MF sob o nº 738.494.211-04, residente e domiciliado na Rua Dona Deuzina, 
nº 920, Centro, Miracema do Tocantins, para exercer a função de Curadora. Esta sentença produz efeitos desde logo (art. 1012, 
§ 1º, inciso VI, do CPC). Expeça-se o necessário. Sem custas por ser o requerente beneficiário da justiça gratuita.Transitada, 
lavre-se o competente compromisso, intimando-se a curadora ora nomeada em caráter definitivo a firmá-lo 
devidamente.Publique-se. Intimem-se. Ciência ao Ministério Público, após o trânsito em julgado, arquivem-se.Miracema – TO, 
data certificada pelo sistema. Dr. André Fernango Gigo Leme Netto - Juiz de Direito." DADO E PASSADO nesta cidade de 
Miracema doTocantins/TO, aos 27/04/21. 
 

MIRANORTE 
1ª escrivania cível 

Editais 
ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80 Nº 0002050-44.2020.8.27.2726/TO 
AUTOR: MARIA BARBARA CARNEIRO 
RÉU: PROCESSO NÃO LITIGIOSO / SEM PARTE RÉ 
EDITAL Nº 2769780 
PRAZO TRINTA (30) DIAS 
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 
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O Doutor RICARDO GAGLIARDI, MM. Juiz de Direito da Vara Cível desta cidade e Comarca de Miranorte, Estado do Tocantins, 
na forma da lei, etc., FINALIDADE: CIÊNCIA de eventuais terceiros interessados, conforme despacho lançado no evento 16, 
acostado nos autos. E para que ninguém alegue ignorância, mandou expedir o presente edital, o qual deverá ser publicado uma 
vez no Diário da Justiça do Estado do Tocantins e afixado no átrio do Fórum local. Comarca de Miranorte, Estado do Tocantins, 
aos 17 de maio de 2021. Eu, Layelle de Sousa Brito, Aux. Cível TJ/TO 353530 digitei o presente. 
 

PALMAS 
Diretoria do foro 

Portarias 
Portaria Nº 1401/2021 - PRESIDÊNCIA/DF PALMAS, de 08 de junho de 2021 
A Excelentíssima Senhora FLÁVIA AFINI BOVO, Juíza de Direito Diretora do Foro desta Comarca de Palmas, Estado do 
Tocantins, no uso de suas atribuições e na forma da lei etc... 
 CONSIDERANDO os dispostos nas Resoluções  nº 71, de 31 de março de 2009, e nº 152, de 06 de julho de 2012, ambas do 
Conselho Nacional de Justiça, que dispõe sobre o regime de Plantão Judiciário em 1º e 2º graus de jurisdição; 
CONSIDERANDO a Resolução nº 46/2017, de 07 de dezembro de 2017, da Presidência do Egrégio Tribunal de Justiça do 
Estado do Tocantins, que disciplina o Plantão Judiciário de 1º e 2º graus no âmbito do Poder Judiciário Tocantinense; 
CONSIDERANDO a necessidade de promover alterações da Escala do Plantão Judicial instituída através da Portaria nº 
228/2018; 
CONSIDERANDO que conforme disposto na Resolução nº 46/2017 do Tribunal de Justiça deste Estado. 
CONSIDERANDO os termos da Resolução nº 49, de 14 e dezembro de 2020, que estabelece o expediente no Poder Judiciário 
para o período das 12h às 18h; 
RESOLVE: 
Art.1 alterar o anexo I da Portaria nº 053/2020, para o fim de registrar que o plantão judicial do período de 11/06/2021 às 18h a 
18/06/2021, às 11h59min, será cumprido pelo magistrado Allan Martins Ferreira, servidor Fábio G. Bonfim e oficiala de 
justiça Stefana Evangelista Rodrigues. 
Art. 2º os plantões serão exercidos pelo Douto Magistrado que se encontra respondendo pela Unidade Judiciária escalada e seu 
respectivo Escrivão ou aquele que as suas vezes o fizer. 
Art. 3º nos casos de suspeição, impedimento, impossibilidade ou ausência do Magistrado plantonista, o plantão será exercido 
pelo Magistrado designado para o plantão imediatamente subseqüente, com superveniente compensação. 
Art. 4º a critério da Diretoria do Foro, a Escala de Plantão poderá ser modificada, por meio de requerimentos justificados. 
Publique-se atentando-se para o parágrafo único do art. 2º da Resolução CNJ nº 71/2009, com as modificações efetuadas pela 
Resolução nº 152/2012. Registre-se. Cumpra-se. 
Dado e passado nesta cidade e Comarca de Palmas-TO, GABINETE DO JUIZ DIRETOR DO FORO, aos oito (08) dias do mês 
de junho (06) do ano de dois mil e vinte e um (2021). 
Flávia Afini Bovo 
Diretora do Foro 
 

Vara de execuções fiscais e ações de saúde 

Editais de intimações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
 Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da 
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc - nº 50011617920098272729, que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, fica o sócio executado: GUSTAVO ANTONIO REDIVO, CNPJ/CPF nº 120.748.258-
70,  INTIMADO para, caso queira, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do Art. 854, § 3º, I e II, do CPC, comprovar nos autos 
que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade excessiva, conforme extrato em 
anexo. Ficando o executado, INTIMADO que, transcorrido o prazo supracitado sem que haja qualquer manifestação nos autos, 
dar-se-á início ao prazo de 30 (trinta) dias para a interposição dos respectivos embargos. Eu_____ Wagner Ferreira Marinho, 
Escrivão Judicial, o digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, data certificada pelo sistema. (AS) Wagner Ferreira 
Marinho – Escrivão - Mat. 226651 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
 Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da 
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc - nº 50011617920098272729, que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, fica o executado: WM REPRESENTACOES E COBRANCAS LTDA - ME CNPJ/CPF 
nº 05.430.328/0001-61, INTIMADO para, caso queira, no prazo de 30 (trinta) dias para a interposição dos respectivos embargos. 
Eu_____ Wagner Ferreira Marinho, Escrivão Judicial, o digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, data certificada 
pelo sistema. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
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EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
 Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da 
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc - nº 50010318420128272729, que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica CITADO E INTIMADO o sócio executado: MARIA CRISTINA MOREIRA DOS 
SANTOS, CNPJ/CPF nº 872.253.361-34, para, caso queira, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do Art. 854, § 3º, I e II, do 
CPC, comprovar nos autos que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade 
excessiva, conforme extrato em anexo. Ficando o executado, INTIMADO que, transcorrido o prazo supracitado sem que haja 
qualquer manifestação nos autos, dar-se-á início ao prazo de 30 (trinta) dias para a interposição dos respectivos embargos. 
Eu_____ Wagner Ferreira Marinho, Escrivão Judicial, o digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, data certificada 
pelo sistema. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
 Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da 
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc - nº 50009132620038272729, que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, ficam os sócios executados: JOSE LOURENCO DE OLIVEIRA AMARAL, 
CNPJ/CPF nº 512.556.422-20 e VALTENY BEZERRA DA SILVA CPF: 828.022.701-68,  INTIMADOS para, caso queira, no 
prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do Art. 854, § 3º, I e II, do CPC, comprovar nos autos que as quantias tornadas 
indisponíveis são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade excessiva, conforme extrato em anexo. Ficando o 
executado, INTIMADO que, transcorrido o prazo supracitado sem que haja qualquer manifestação nos autos, dar-se-á início ao 
prazo de 30 (trinta) dias para a interposição dos respectivos embargos. Eu_____ Wagner Ferreira Marinho, Escrivão Judicial, o 
digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, data certificada pelo sistema. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - 
Mat. 226651. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
 Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da 
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc - nº 50009132620038272729, que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, fica o executado: COMERCIAL DE ALIMENTOS SAFRA LTDA CNPJ/CPF nº 
02.433.417/0001-73, INTIMADO para, caso queira, no prazo de 30 (trinta) dias para a interposição dos respectivos embargos. 
Eu_____ Wagner Ferreira Marinho, Escrivão Judicial, o digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, data certificada 
pelo sistema. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
 Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da 
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc - nº 50004475620088272729, que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica a executada: LINCE LTDA, CNPJ/CPF nº 04.109.574/0001-53,  INTIMADO para, 
caso queira, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do Art. 854, § 3º, I e II, do CPC, comprovar nos autos que as quantias 
tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade excessiva, conforme extrato em anexo. Ficando o 
executado, INTIMADO que, transcorrido o prazo supracitado sem que haja qualquer manifestação nos autos, dar-se-á início ao 
prazo de 30 (trinta) dias para a interposição dos respectivos embargos. Eu_____ Wagner Ferreira Marinho, Escrivão Judicial, o 
digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, data certificada pelo sistema. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - 
Mat. 226651. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
 Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da 
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc - nº 50003861120028272729, que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, ficam os sócios executados: CESAR RICARDO CARVALHO E ALMEIDA, 
CNPJ/CPF nº 696.658.341-34 e IVONE NOGUEIRA DE ALMEIDA CNPJ/CPF nº 696.184.451-00,  INTIMADO para, caso queira, 
no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do Art. 854, § 3º, I e II, do CPC, comprovar nos autos que as quantias tornadas 
indisponíveis são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade excessiva, conforme extrato em anexo. Ficando o 
executado, INTIMADO que, transcorrido o prazo supracitado sem que haja qualquer manifestação nos autos, dar-se-á início ao 
prazo de 30 (trinta) dias para a interposição dos respectivos embargos. Eu_____ Wagner Ferreira Marinho, Escrivão Judicial, o 
digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, data certificada pelo sistema. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - 
Mat. 226651. 
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EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
 Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da 
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc - nº 50003861120028272729, que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, fica o executado: NOGUEIRA & CARVALHO LTDA CNPJ/CPF nº 01.506.678/0001-
03, INTIMADO para, caso queira, no prazo de 30 (trinta) dias para a interposição dos respectivos embargos. Eu_____ Wagner 
Ferreira Marinho, Escrivão Judicial, o digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, data certificada pelo sistema. (AS) 
Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO e INTIMAÇÃO do executado: VERA LUCIA PEREIRA DORTA – CNPJ/CPF: 
399.203.992-72, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE 
EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 00404404520188272729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA 
MUNICIPAL, bem como para, no prazo de 15 (quinze) dias, caso queira, apresente as contrarrazões à apelação interposta nos 
autos da ação executiva supracitada. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação 
judicial. Palmas – TO, data certificada pelo sistema. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO e INTIMAÇÃO do executado: JCA MAIA - ME – CNPJ/CPF: 23.852.658/0001-27, por 
estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – 
Autos Eletrônico - e-Proc - nº 00539959520198272729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, bem como para, 
no prazo de 15 (quinze) dias, caso queira, apresente as contrarrazões à apelação interposta nos autos da ação executiva 
supracitada. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, data 
certificada pelo sistema. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO e INTIMAÇÃO do executado: N. P. COM DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - ME 
– CNPJ/CPF: 08.297.825/0001-21, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da 
existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 00483768720198272729, que lhe move A 
FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, bem como para, no prazo de 15 (quinze) dias, caso queira, apresente as contrarrazões à 
apelação interposta nos autos da ação executiva supracitada. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino 
por determinação judicial. Palmas – TO, data certificada pelo sistema. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO e INTIMAÇÃO do executado: VILMA MENDES BASILIO – CNPJ/CPF: 448.771.706-00, 
por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO 
FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 00540297020198272729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, bem 
como para, no prazo de 15 (quinze) dias, caso queira, apresente as contrarrazões à apelação interposta nos autos da ação 
executiva supracitada. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – 
TO, data certificada pelo sistema. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO e INTIMAÇÃO do executado: JUDSON PEREIRA DO NASCIMENTO – CNPJ/CPF: 
827.331.471-53, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE 
EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 00486773420198272729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA 
MUNICIPAL, bem como para, no prazo de 15 (quinze) dias, caso queira, apresente as contrarrazões à apelação interposta nos 
autos da ação executiva supracitada. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação 
judicial. Palmas – TO, data certificada pelo sistema. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
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EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO e INTIMAÇÃO do executado: MARIA GOMES FLORÊNCIO – CNPJ/CPF: 914.003.501-
82, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO 
FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 00485258320198272729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, bem 
como para, no prazo de 15 (quinze) dias, caso queira, apresente as contrarrazões à apelação interposta nos autos da ação 
executiva supracitada. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – 
TO, data certificada pelo sistema. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO e INTIMAÇÃO do executado: HOBERDA DE CARVALHO SOUZA – CNPJ/CPF: 
663.332.021-34, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE 
EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 00339212020198272729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA 
MUNICIPAL, bem como para, no prazo de 15 (quinze) dias, caso queira, apresente as contrarrazões à apelação interposta nos 
autos da ação executiva supracitada. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação 
judicial. Palmas – TO, data certificada pelo sistema. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO e INTIMAÇÃO do executado: JONH KENNEDY BORGES – CNPJ/CPF: 613.211.681-87, 
por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO 
FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 00546169220198272729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, bem 
como para, no prazo de 15 (quinze) dias, caso queira, apresente as contrarrazões à apelação interposta nos autos da ação 
executiva supracitada. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – 
TO, data certificada pelo sistema. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO e INTIMAÇÃO do executado: WELLINGTON MOURAO VALADARES – CNPJ/CPF: 
589.271.311-34, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE 
EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 00478156320198272729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA 
MUNICIPAL, bem como para, no prazo de 15 (quinze) dias, caso queira, apresente as contrarrazões à apelação interposta nos 
autos da ação executiva supracitada. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação 
judicial. Palmas – TO, data certificada pelo sistema. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO e INTIMAÇÃO do executado: NALBA CYNTHIA GONCALVES DE ABREU 
MAGALHAES – CNPJ/CPF: 662.792.162-68, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento 
da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 00543934220198272729, que lhe move A 
FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, bem como para, no prazo de 15 (quinze) dias, caso queira, apresente as contrarrazões à 
apelação interposta nos autos da ação executiva supracitada. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino 
por determinação judicial. Palmas – TO, data certificada pelo sistema. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO e INTIMAÇÃO do executado: CLAUDIÇON PEREIRA DA SILVA – CNPJ/CPF: 
520.583.441-20, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE 
EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 00486834120198272729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA 
MUNICIPAL, bem como para, no prazo de 15 (quinze) dias, caso queira, apresente as contrarrazões à apelação interposta nos 
autos da ação executiva supracitada. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação 
judicial. Palmas – TO, data certificada pelo sistema. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
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EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da 
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 50087262620118272729, que lhe move 
A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL , fica o executado: JACY MARIA RODRIGUES LINHARES - CNPJ/CPF: 607.425.771-04 , 
INTIMADOS para opor início ao prazo de 30 (trinta) dias para a interposição dos respectivos embargos. Eu_____ Wagner 
Ferreira Marinho, Escrivão Judicial, o digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 8 de junho de 2021. (AS) Wagner 
Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da 
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 50083097320118272729, que lhe move 
A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL , fica o sócio: EVANUELLE MOEMA SILVA ANDRANDE  - CNPJ/CPF nº880.373.631-04, 
INTIMADOS para opor início ao prazo de 30 (trinta) dias para a interposição dos respectivos embargos. Eu_____ Wagner 
Ferreira Marinho, Escrivão Judicial, o digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 8 de junho de 2021. (AS) Wagner 
Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da 
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 50083097320118272729, que lhe move 
A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL , fica o sócio: RICARDO SILVA AMORIM - CNPJ/CPF nº 773.878.801-15  , INTIMADOS 
para opor início ao prazo de 30 (trinta) dias para a interposição dos respectivos embargos. Eu_____ Wagner Ferreira Marinho, 
Escrivão Judicial, o digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 8 de junho de 2021. (AS) Wagner Ferreira Marinho – 
Escrivão - Mat. 226651. 
 
 EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
 Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n°   4365, de 09 de outubro de 2018), da 
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 00257856820188272729, que lhe move 
A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL , fica a   executada : IS MONTEIRO COMERCIO DE COSMETICOS - CNPJ/CPF nº 
08.381.993/0002-81 , INTIMADOS para opor início ao prazo de 30 (trinta) dias para a interposição dos respectivos embargos.  
Eu_____   Wagner Ferreira Marinho, Escrivão Judicial, o digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 8 de junho de 
2021. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
  
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da 
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 00263079520188272729, que lhe move 
A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL , fica o socio: EDIMILSON NUNES PIMENTA  - CNPJ/CPF nº 752.896.602-91 , INTIMADA 
para opor início ao prazo de 30 (trinta) dias para a interposição dos respectivos embargos. Eu_____ Wagner Ferreira Marinho, 
Escrivão Judicial, o digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 8 de junho de 2021. (AS) Wagner Ferreira Marinho – 
Escrivão - Mat. 226651 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da 
Comarca de Palmas,  na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 00196449620198272729, que lhe move 
A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL , fica o executado: DIEGO SERPA MOURA  - CNPJ/CPF nº 21.730.658/0001-
29,INTIMADOS para opor início ao prazo de 30 (trinta) dias para a interposição dos respectivos embargos. Eu_____ Wagner 
Ferreira Marinho, Escrivão Judicial, o digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 8 de junho de 2021. (AS) Wagner 
Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da 
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 00263165720188272729 que lhe move 
A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL , fica a executada : CESILIO ALIMENTOS LTDA  - CNPJ/CPF nº 10.789.482/0001-64, 
INTIMADOS para opor início ao prazo de 30 (trinta) dias para a interposição dos respectivos embargos. Eu_____ Wagner 
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Ferreira Marinho, Escrivão Judicial, o digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 8 de junho de 2021. (AS) Wagner 
Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da 
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 00191198520178272729, que lhe move 
A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL , fica o executado: : MANARA COMERCIO DE VEICULOS AUTOMOTORES - CNPJ/CPF nº 
08.888.731/0001-27 ,INTIMADOS para opor início ao prazo de 30 (trinta) dias para a interposição dos respectivos embargos. 
Eu_____ Wagner Ferreira Marinho, Escrivão Judicial, o digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 8 de junho de 
2021. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
  
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da 
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 00149101020168272729, que lhe move 
A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL , fica o executado LEOSMAR DE SOUSA COUTINHO - CNPJ/CPF nº 08.888.731/0001-
27,INTIMADOS para opor início ao prazo de 30 (trinta) dias para a interposição dos respectivos embargos. Eu_____ Wagner 
Ferreira Marinho, Escrivão Judicial, o digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 8 de junho de 2021. (AS) Wagner 
Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da 
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 00120220520158272729, que lhe move 
A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL , fica o EDUARDO RODRIGUES CAMPOS  - CNPJ/CPF nº 492.267.381-49  ,INTIMADOS 
para opor início ao prazo de 30 (trinta) dias para a interposição dos respectivos embargos. Eu_____ Wagner Ferreira Marinho, 
Escrivão Judicial, o digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 8 de junho de 2021. (AS) Wagner Ferreira Marinho – 
Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), Diário 
da Justiça nº 4302, de 09 de julho de 2018), na forma da lei determina a CITAÇÃO do (a) executado (a) ALBERTO CARVALHO 
CUNHA - ME– CNPJ/CPF: 13017344000155 por estar atualmente em lugar incerto e não sabido para que tome conhecimento da 
existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 00525296620198272729 que lhe move a 
FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL  bem como sua INTIMAÇÃO para, no prazo de 15 (quinze) dias,  apresentar, caso queira, 
as contrarrazões à apelação interposta nos autos.Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por 
determinação judicial. Palmas – TO, 12 de março de 2018. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão -  Mat. 226651. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), Diário 
da Justiça nº 4302, de 09 de julho de 2018), na forma da lei determina a CITAÇÃO do (a) executado (a) MANOEL FRANCISCO 
DA SILVA – CNPJ/CPF: 144.378.724-87 por estar atualmente em lugar incerto e não sabido para que tome conhecimento da 
existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 00485231620198272729 que lhe move a 
FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL  bem como sua INTIMAÇÃO para, no prazo de 15 (quinze) dias,  apresentar, caso queira, 
as contrarrazões à apelação interposta nos autos.Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por 
determinação judicial. Palmas – TO, 12 de março de 2018. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão -  Mat. 226651. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), Diário 
da Justiça nº 4302, de 09 de julho de 2018), na forma da lei determina a CITAÇÃO do (a) executado (a) KERLA SABRYNA DE 
OLIVEIRA PIRES  – CNPJ/CPF: 900.913.451-20 por estar atualmente em lugar incerto e não sabido para que tome 
conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 00479117820198272729 que lhe 
move a FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL  bem como sua INTIMAÇÃO para, no prazo de 15 (quinze) dias,  apresentar, caso 
queira, as contrarrazões à apelação interposta nos autos.Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino 
por determinação judicial. Palmas – TO, 12 de março de 2018. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão -  Mat. 226651. 
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EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da 
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc - nº 00449767020168272729, que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL , fica o executado : GYNSOLOS FUNDACOES CNPJ/CPF nº 15.630.076/0001-78 , 
Ficando o executado, INTIMADO  para, caso queira, no prazo de 30 (trinta) dias para oposição dos Embargos à Execução Fiscal 
sem a necessidade de nova intimação. Eu_____ Wagner Ferreira Marinho, Escrivão Judicial, o digitei e assino por determinação 
judicial. Palmas – TO, data certificada pelo sistema. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da 
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc - nº 00434567520168272729, que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL , fica o executado : EBER ROSA PEU CNPJ/CPF nº 161.117.291-87 e seu cônjuge : 
Liliane Maria Cruvinel Siqueira Peu CNPJ/CPF nº 166.595.621-68, Ficando o executado, INTIMADO  para, caso queira, 
no prazo de 30 (trinta) dias para oposição dos Embargos à Execução Fiscal sem a necessidade de nova intimação. Eu_____ 
Wagner Ferreira Marinho, Escrivão Judicial, o digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, data certificada pelo 
sistema. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da 
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc - nº 00432558320168272729, que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL , fica o executado : MAPEL CASA E CONSTRUCAO EIRELI ME CNPJ/CPF nº 
13.814.4530/0001-01, Ficando o executado, INTIMADO  para, caso queira, no prazo de 30 (trinta) dias para oposição dos 
Embargos à Execução Fiscal sem a necessidade de nova intimação. Eu_____ Wagner Ferreira Marinho, Escrivão Judicial, o 
digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, data certificada pelo sistema. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - 
Mat. 226651. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da 
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc - nº 00419052620178272729, que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL , fica o executado : S E S CONSTRUTORA LTDA ME CNPJ/CPF nº 
07.424.064/0001-94 , Ficando o executado, INTIMADO  para, caso queira, no prazo de 30 (trinta) dias para oposição dos 
Embargos à Execução Fiscal sem a necessidade de nova intimação. Eu_____ Wagner Ferreira Marinho, Escrivão Judicial, o 
digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, data certificada pelo sistema. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - 
Mat. 226651. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da 
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc - nº 00337379820188272729, que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL , fica o executado : MULTICLICR BRASIL PUBLICIDADE LTDA-ME CNPJ/CPF nº 
10.248.759/0001-41 , Ficando o executado, INTIMADO  para, caso queira, no prazo de 30 (trinta) dias para oposição dos 
Embargos à Execução Fiscal sem a necessidade de nova intimação. Eu_____ Wagner Ferreira Marinho, Escrivão Judicial, o 
digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, data certificada pelo sistema. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - 
Mat. 226651. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da 
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 00104931420168272729, que lhe move 
A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, fica o executado e o sócio FORTALEZA COMERCIAL ATACADISTA DE ALIMENTOS E 
BEBIDAS LTDA - CNPJ/CPF nº 11.501.714/0001-08 E ARELC SANTOS ALVES – CNPJ/CPF:025.618.331-78,INTIMADOS 
para opor início ao prazo de 30 (trinta) dias para a interposição dos respectivos embargos. Eu_____ Wagner Ferreira Marinho, 
Escrivão Judicial, o digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 8 de junho de 2021. (AS) Wagner Ferreira Marinho – 
Escrivão - Mat. 226651. 
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EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), Diário 
da Justiça nº 4302, de 09 de julho de 2018), na forma da lei determina a CITAÇÃO do (a) executado (a) DOMINGOS DA SILVA 
MENDES – CNPJ/CPF: 007.474.643-08 por estar atualmente em lugar incerto e não sabido para que tome conhecimento da 
existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 00336873820198272729 que lhe move a 
FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL  bem como sua INTIMAÇÃO para, no prazo de 15 (quinze) dias,  apresentar, caso queira, 
as contrarrazões à apelação interposta nos autos.Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por 
determinação judicial. Palmas – TO, 12 de março de 2018. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão -  Mat. 226651. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da 
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc - nº 00296244320148272729, que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL , fica o executado : PANAPROGRAM.COM - COMERCIO DE ELETRO-
ELETRONICOS LTDA  CNPJ/CPF nº 07.864.193/0002-59, Ficando o executado, INTIMADO  para, caso queira, no prazo de 30 
(trinta) dias para oposição dos Embargos à Execução Fiscal sem a necessidade de nova intimação. Eu_____ Wagner Ferreira 
Marinho, Escrivão Judicial, o digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, data certificada pelo sistema. (AS) Wagner 
Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da 
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc - nº 00296244320148272729, que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, fica o executado  SERGIO LUIZ RODRIGUES DA SILVA. CNPJ/CPF nº 
652.203.157-49 , INTIMADO para, caso queira, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do Art. 854, § 3º, I e II, do CPC, 
comprovar nos autos que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade excessiva, 
conforme extrato em anexo. Ficando o executado, INTIMADO que, transcorrido o prazo supracitado sem que haja qualquer 
manifestação nos autos, dar-se-á início ao prazo de 30 (trinta) dias para a interposição dos respectivos embargos. Eu_____ 
Wagner Ferreira Marinho, Escrivão Judicial, o digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, data certificada pelo 
sistema. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da 
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 00102212020168272729, que lhe move 
A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, fica  o sócio: LINCOLN TAKESHI YAMAURA - CNPJ/CPF nº 133.660.638-07,INTIMADOS 
para opor início ao prazo de 30 (trinta) dias para a interposição dos respectivos embargos. Eu_____ Wagner Ferreira Marinho, 
Escrivão Judicial, o digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 8 de junho de 2021. (AS) Wagner Ferreira Marinho – 
Escrivão - Mat. 226651. 
  
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da 
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 00101492820198272729, que lhe move 
A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL , fica o executado : SILVANIA NUNES FERREIRA  - CNPJ/CPF nº 009.302.361-
81,INTIMADA para opor início ao prazo de 30 (trinta) dias para a interposição dos respectivos embargos. Eu_____ Wagner 
Ferreira Marinho, Escrivão Judicial, o digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 8 de junho de 2021. (AS) Wagner 
Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
  
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da 
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 00094348820168272729, que lhe move 
A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL , fica os sócios: ARELC SANTOS ALVES – CNPJ/CPF:025.618.331-78 e LUCIANO 
RICARDO VIEIRA DOS SANTOS – CNPJ/CPF:800.432.161-53,INTIMADA para opor início ao prazo de 30 (trinta) dias para a 
interposição dos respectivos embargos. Eu_____ Wagner Ferreira Marinho, Escrivão Judicial, o digitei e assino por determinação 
judicial. Palmas – TO, 8 de junho de 2021. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
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EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da 
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 00087685820148272729, que lhe move 
A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL , fica os sócio: JOAO MATHEUS SOUZA ALVES – CNPJ/CPF: 028.576.891-36,INTIMADA 
para opor início ao prazo de 30 (trinta) dias para a interposição dos respectivos embargos. Eu_____ Wagner Ferreira Marinho, 
Escrivão Judicial, o digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 8 de junho de 2021. (AS) Wagner Ferreira Marinho – 
Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da 
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 00087547420148272729 que lhe move 
A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL , fica o executado : GILMAR REZENDE DE OLVEIRA – CNPJ/CPF: 387.238.911-49, 
INTIMADO  para opor início ao prazo de 30 (trinta) dias para a interposição dos respectivos embargos  Eu_____ Wagner 
Ferreira Marinho, Escrivão Judicial, o digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 8 de junho de 2021. (AS) Wagner 
Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 

Editais de intimações com prazo de 30 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS  
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da 
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc - nº 50226001020138272729, que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executado CELIVALDO SOUSA LIMA, CNPJ/CPF nº 396.513.802-25. 
INTIMADO para, caso queira, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do Art. 854, § 3º, I e II, do CPC, comprovar nos autos que 
as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade excessiva, conforme extrato em 
anexo. Ficando o executado, INTIMADO que, transcorrido o prazo supracitado sem que haja qualquer manifestação nos autos, 
dar-se-á início ao prazo de 30 (trinta) dias para a interposição dos respectivos embargos. Eu_____ Wagner Ferreira Marinho, 
Escrivão Judicial, o digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, data certificada pelo sistema. (AS) Wagner Ferreira 
Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS  
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da 
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc - nº 00203120920158272729, que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executado ADÃO BATISTA DE SOUSA, CNPJ/CPF nº 169.974.412-20. 
INTIMADO para, caso queira, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do Art. 854, § 3º, I e II, do CPC, comprovar nos autos que 
as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade excessiva, conforme extrato em 
anexo. Ficando o executado, INTIMADO que, transcorrido o prazo supracitado sem que haja qualquer manifestação nos autos, 
dar-se-á início ao prazo de 30 (trinta) dias para a interposição dos respectivos embargos. Eu_____ Wagner Ferreira Marinho, 
Escrivão Judicial, o digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, data certificada pelo sistema. (AS) Wagner Ferreira 
Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 

Editais de intimações de sentença com prazo de 15 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS   
EDITAL DE INTIMAÇÃO Prazo: 15 (quinze) dias O Magistrado, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem 
ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de Palmas, processam os 
autos de Execução Fiscal nº 0055762-71.2019.8.27.2729, proposta pelo MUNICIPIO DE PALMAS em face de THAÍS DE 
CASTRO AYRES, CNPJ/CPF nº 63380889172, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada para tomar ciência do inteiro 
teor da sentença proferida no evento n.º 18 dos autos em epígrafe, a seguir transcrito: “... ANTE O EXPOSTO, estando 
satisfeita a obrigação pelo pagamento, com fulcro nos artigos 924, inciso II, e 925, ambos do Código de Processo 
Civil, JULGO EXTINTA A PRESENTE EXECUÇÃO FISCAL. Havendo constrição judicial de bens ou valores, 
providenciem-se as liberações necessárias. Caso a constrição recaia sobre bem imóvel, oficie-se ao CRI determinando o 
seu cancelamento, cuja averbação ficará condicionada ao prévio recolhimento dos respectivos emolumentos pela parte 
interessada. Custas pela parte executada. Honorários já foram pagos no âmbito administrativo. Havendo renúncia ao 
prazo recursal, ou decorrido in albis, certifique-se o trânsito em julgado, procedam-se as baixas necessárias e arquivem-
se os autos. Intime-se e cumpra-se. Palmas - TO, data certificada pelo sistema. GIL DE ARAÚJO CORRÊA Juiz de Direito. 
Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. (AS) Wagner Ferreira Marinho – 
Escrivão - Mat. 226651. 
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EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS  
EDITAL DE INTIMAÇÃO Prazo: 15 (quinze) dias O Magistrado, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem 
ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de Palmas, processam os 
autos de Execução Fiscal nº 5029719-22.2013.8.27.2729, proposta pelo MUNICIPIO DE PALMAS em face de JOAQUIM DE 
PAZ SILVA COSTA, CNPJ/CPF nº 327.880.533-04, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada para tomar ciência do 
inteiro teor da sentença proferida no evento n.º 66 dos autos em epígrafe, a seguir transcrito: “... ANTE O EXPOSTO, estando 
satisfeita a obrigação pelo pagamento, com fulcro nos artigos 924, inciso II, e 925, ambos do Código de Processo 
Civil, JULGO EXTINTA A PRESENTE EXECUÇÃO FISCAL. Havendo constrição judicial de bens ou valores, 
providenciem-se as liberações necessárias. Caso a constrição recaia sobre bem imóvel, oficie-se ao CRI determinando o 
seu cancelamento, cuja averbação ficará condicionada ao prévio recolhimento dos respectivos emolumentos pela parte 
interessada. Custas pela parte executada. Honorários já foram pagos no âmbito administrativo. Havendo renúncia ao 
prazo recursal, ou decorrido in albis, certifique-se o trânsito em julgado, procedam-se as baixas necessárias e arquivem-
se os autos. Intime-se e cumpra-se. Palmas - TO, data certificada pelo sistema. GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito. 
Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. (AS) Wagner Ferreira Marinho – 
Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS  
EDITAL DE INTIMAÇÃO Prazo: 15 (quinze) dias O Magistrado, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem 
ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de Palmas, processam os 
autos de Execução Fiscal nº 0001051-19.2019.8.27.2729, proposta pelo MUNICIPIO DE PALMAS em face de IVANI ISABEL 
DA SILVA LOPES, CNPJ/CPF nº 451.431.531-15, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada para tomar ciência do 
inteiro teor da sentença proferida no evento n.º 31 dos autos em epígrafe, a seguir transcrito: “... ANTE O EXPOSTO, estando 
satisfeita a obrigação pelo pagamento, com fulcro nos artigos 924, inciso II, e 925, ambos do Código de Processo 
Civil, JULGO EXTINTA A PRESENTE EXECUÇÃO FISCAL. Havendo constrição judicial de bens ou valores, 
providenciem-se as liberações necessárias. Caso a constrição recaia sobre bem imóvel, oficie-se ao CRI determinando o 
seu cancelamento, cuja averbação ficará condicionada ao prévio recolhimento dos respectivos emolumentos pela parte 
interessada. Condeno a parte executada ao pagamento das custas processuais, Honorários já foram pagos no âmbito 
administrativo. Havendo renúncia ao prazo recursal, ou decorrido in albis, certifique-se o trânsito em julgado, procedam-
se as baixas necessárias e arquivem-se os autos. Intime-se e cumpra-se. Palmas - TO, data certificada pelo sistema. GIL 
DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação 
judicial. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS  
EDITAL DE INTIMAÇÃO Prazo: 15 (quinze) dias O Magistrado, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem 
ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de Palmas, processam os 
autos de Execução Fiscal nº 5020242-09.2012.8.27.2729, proposta pelo MUNICIPIO DE PALMAS em face de MINERVINO 
FERREIRA DOS SANTOS, CNPJ/CPF nº 00.031.498/3291-87, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada que 
atualmente encontra-se em lugar incerto e não sabido, para tomar ciência do inteiro teor da sentença proferida no evento n.º 79 
dos autos em epígrafe, a seguir transcrito: “... ANTE O EXPOSTO, estando satisfeita a obrigação pelo pagamento, com 
fulcro nos artigos 924, inciso II, e 925, ambos do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA A PRESENTE EXECUÇÃO 
FISCAL. Havendo constrição judicial de bens ou valores, providenciem-se as liberações necessárias. Caso a constrição 
recaia sobre bem imóvel, oficie-se ao CRI determinando o seu cancelamento, cuja averbação ficará condicionada ao 
prévio recolhimento dos respectivos emolumentos pela parte interessada. Condeno a parte executada ao pagamento 
das custas processuais, Honorários já foram pagos no âmbito administrativo. Havendo renúncia ao prazo recursal, ou 
decorrido in albis, certifique-se o trânsito em julgado, procedam-se as baixas necessárias e arquivem-se os autos. 
Intime-se e cumpra-se. Palmas - TO, data certificada pelo sistema. GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito. Eu _____, 
Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - 
Mat. 226651. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS  
EDITAL DE INTIMAÇÃO Prazo: 15 (quinze) dias O Magistrado, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem 
ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de Palmas, processam os 
autos de Execução Fiscal nº 0006502-25.2019.8.27.2729, proposta pelo MUNICIPIO DE PALMAS em face de MARLIO 
TENNYSON DOS SANTOS, CNPJ/CPF nº 49113720600, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada para tomar ciência 
do inteiro teor da sentença proferida no evento n.º 27 dos autos em epígrafe, a seguir transcrito: “... ANTE O EXPOSTO, 
estando satisfeita a obrigação pelo pagamento, com fulcro nos artigos 924, inciso II, e 925, ambos do Código de 
Processo Civil, JULGO EXTINTA A PRESENTE EXECUÇÃO FISCAL. Havendo constrição judicial de bens ou valores, 
providenciem-se as liberações necessárias. Caso a constrição recaia sobre bem imóvel, oficie-se ao CRI determinando o 
seu cancelamento, cuja averbação ficará condicionada ao prévio recolhimento dos respectivos emolumentos pela parte 
interessada. Condeno a parte executada ao pagamento das custas processuais, Honorários já foram pagos no âmbito 
administrativo. Havendo renúncia ao prazo recursal, ou decorrido in albis, certifique-se o trânsito em julgado, procedam-
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se as baixas necessárias e arquivem-se os autos. Intime-se e cumpra-se. Palmas - TO, data certificada pelo sistema. GIL 
DE ARAÚJO CORRÊA Juiz de Direito. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação 
judicial. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS  
EDITAL DE INTIMAÇÃO Prazo: 15 (quinze) dias O Magistrado, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem 
ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de Palmas, processam os 
autos de Execução Fiscal nº 5003137-53.2011.8.27.2729, proposta pelo MUNICIPIO DE PALMAS em face de R R 
CONSTRUTORA LTDA, CNPJ/CPF nº 35.160.910/0001-16, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada que atualmente 
encontra-se em lugar incerto e não sabido, para tomar ciência do inteiro teor da sentença proferida no evento n.º 54 dos autos 
em epígrafe, a seguir transcrito: “... ANTE O EXPOSTO, estando satisfeita a obrigação pelo pagamento, com fulcro nos 
artigos 924, inciso II, e 925, ambos do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA A PRESENTE EXECUÇÃO FISCAL. 
Havendo constrição judicial de bens ou valores, providenciem-se as liberações necessárias, observando-se no caso de 
penhora via BACENJUD que o(s) respectivo(s) alvará(s) deverá(ão) ser expedido(s) conforme requerido pela Exequente 
e, no caso de ausência de requerimento da Fazenda Pública, deverá ser expedido em favor da parte executada. Caso a 
constrição recaia sobre bem imóvel, oficie-se ao CRI determinando o seu cancelamento, cuja averbação ficará 
condicionada ao prévio recolhimento dos respectivos emolumentos pela parte interessada. Custas pela parte executada. 
Honorários já foram pagos no âmbito administrativo. Havendo renúncia ao prazo recursal, ou decorrido in albis, 
certifique-se o trânsito em julgado, procedam-se as baixas necessárias e arquivem-se os autos. Intimo. Cumpra-se. 
Palmas - TO, data certificada pelo sistema. GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, 
Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS  
EDITAL DE INTIMAÇÃO Prazo: 15 (quinze) dias O Magistrado, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem 
ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de Palmas, processam os 
autos de Execução Fiscal nº 5011344-70.2013.8.27.2729, proposta pelo MUNICIPIO DE PALMAS em face de LUIZ 
AURELIANO DA SILVA, CNPJ/CPF nº 040.567.014-15, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada que atualmente 
encontra-se em lugar incerto e não sabido, para tomar ciência do inteiro teor da sentença proferida no evento n.º 83 dos autos 
em epígrafe, a seguir transcrito: “... ISTO POSTO, nos termos dos fundamentos acima alinhavados, e com fulcro no artigo 
485, inciso VI, do Código de Processo Civil, DECLARO EXTINTO O PRESENTE FEITO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, 
em razão da ausência de legitimidade de uma das partes. Sem custas, por ser a Exequente isenta, nos termos do Art. 39 
da Lei 6.830/80. Sem honorários, uma vez que não houve manifestação nos autos de eventual patrono da parte 
executada. Havendo constrição judicial de bens ou valores, providenciem-se as liberações necessárias. Caso a 
constrição recaia sobre bem imóvel, oficie-se ao CRI determinando o seu cancelamento, cuja averbação ficará 
DISPENSADA do prévio recolhimento dos emolumentos, ante a extinção do feito sem resolução de mérito. Havendo 
renúncia ao prazo recursal, ou decorrido in albis, certifique-se o trânsito em julgado, procedam-se as baixas necessárias 
e arquivem-se os autos. Intimo. Cumpra-se. Palmas - TO, data certificada pelo sistema. GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de 
Direito. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. (AS) Wagner Ferreira 
Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS  
EDITAL DE INTIMAÇÃO Prazo: 15 (quinze) dias O Magistrado, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem 
ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de Palmas, processam os 
autos de Execução Fiscal nº 5010069-86.2013.8.27.2729, proposta pelo MUNICIPIO DE PALMAS em face de BENEDITA 
PEREIRA LIMA, CNPJ/CPF nº 505.580.303-78, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada que atualmente encontra-se 
em lugar incerto e não sabido, para tomar ciência do inteiro teor da sentença proferida no evento n.º 67 dos autos em epígrafe, a 
seguir transcrito: “... ANTE O EXPOSTO, estando satisfeita a obrigação pelo pagamento, com fulcro nos artigos 924, inciso 
II, e 925, ambos do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA A PRESENTE EXECUÇÃO FISCAL. Havendo constrição 
judicial de bens ou valores, providenciem-se as liberações necessárias. Caso a constrição recaia sobre bem imóvel, 
oficie-se ao CRI determinando o seu cancelamento, cuja averbação ficará condicionada ao prévio recolhimento dos 
respectivos emolumentos pela parte interessada. Custas pela parte executada. Honorários já foram pagos no âmbito 
administrativo.  EXPEÇA-SE o respectivo Alvará Judicial em favor da parte executada para o levantamento do montante 
no valor de R$ 363,14 (trezentos e sessenta e três reais e quatorze centavos), com seu respectivo rendimento, 
constrito no evento 60. Havendo renúncia ao prazo recursal, ou decorrido in albis, certifique-se o trânsito em julgado, 
procedam-se as baixas necessárias e arquivem-se os autos. Intime-se e cumpra-se. Palmas - TO, data certificada pelo 
sistema. GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por 
determinação judicial. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS  
EDITAL DE INTIMAÇÃO Prazo: 15 (quinze) dias O Magistrado, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem 
ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de Palmas, processam os 



ANO XXXIII-DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 4975 PALMAS-TO, TERÇA-FEIRA, 08 DE JUNHO DE 2021 30 

 

 
 

autos de Execução Fiscal nº 0001793-44.2019.8.27.2729, proposta pelo MUNICIPIO DE PALMAS em face de ANTONILDA 
ALVES SOARES, CNPJ/CPF nº 596.833.091-00, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada para tomar ciência do inteiro 
teor da sentença proferida no evento n.º 38 dos autos em epígrafe, a seguir transcrito: “... ANTE O EXPOSTO, estando 
satisfeita a obrigação pelo pagamento, com fulcro nos artigos 924, inciso II, e 925, ambos do Código de Processo 
Civil, JULGO EXTINTA A PRESENTE EXECUÇÃO FISCAL. Havendo constrição judicial de bens ou valores, 
providenciem-se as liberações necessárias. Caso a constrição recaia sobre bem imóvel, oficie-se ao CRI determinando o 
seu cancelamento, cuja averbação ficará condicionada ao prévio recolhimento dos respectivos emolumentos pela parte 
interessada. Condeno a parte executada ao pagamento das custas processuais, Honorários já foram pagos no âmbito 
administrativo. Havendo renúncia ao prazo recursal, ou decorrido in albis, certifique-se o trânsito em julgado, procedam-
se as baixas necessárias e arquivem-se os autos. Intime-se e cumpra-se. Palmas - TO, data certificada pelo sistema. GIL 
DE ARAÚJO CORRÊA Juiz de Direito. Eu _____, (AS) Wagner Ferreira Marinho, Escrivão - Mat. 226651, que digitei e assino 
por determinação judicial. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS  
EDITAL DE INTIMAÇÃO Prazo: 15 (quinze) dias O Magistrado, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem 
ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de Palmas, processam os 
autos de Execução Fiscal nº 0029876-70.2019.8.27.2729, proposta pelo MUNICIPIO DE PALMAS em face de FABIANO 
BATISTA CAVALCANTE, CNPJ/CPF nº 00467166102, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada para tomar ciência do 
inteiro teor da sentença proferida no evento n.º 18 dos autos em epígrafe, a seguir transcrito: “... ANTE O EXPOSTO, estando 
satisfeita a obrigação pelo pagamento, com fulcro nos artigos 924, inciso II, e 925, ambos do Código de Processo 
Civil, JULGO EXTINTA A PRESENTE EXECUÇÃO FISCAL. Havendo constrição judicial de bens ou valores, 
providenciem-se as liberações necessárias. Caso a constrição recaia sobre bem imóvel, oficie-se ao CRI determinando o 
seu cancelamento, cuja averbação ficará condicionada ao prévio recolhimento dos respectivos emolumentos pela parte 
interessada. Condeno a parte executada ao pagamento das custas processuais, Honorários já foram pagos no âmbito 
administrativo. Havendo renúncia ao prazo recursal, ou decorrido in albis, certifique-se o trânsito em julgado, procedam-
se as baixas necessárias e arquivem-se os autos. Intime-se e cumpra-se. Palmas - TO, data certificada pelo sistema. GIL 
DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação 
judicial. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS  
EDITAL DE INTIMAÇÃO Prazo: 15 (quinze) dias O Magistrado, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem 
ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de Palmas, processam os 
autos de Execução Fiscal nº 0034566-45.2019.8.27.2729, proposta pelo MUNICIPIO DE PALMAS em face de WEYMAN ALVES 
NESTOR, CNPJ/CPF nº 015.546.321-70, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada que atualmente encontra-se em 
lugar incerto e não sabido, para tomar ciência do inteiro teor da sentença proferida no evento n.º 37 dos autos em epígrafe, a 
seguir transcrito: “... ANTE O EXPOSTO, estando satisfeita a obrigação pelo pagamento, com fulcro nos artigos 924, inciso 
II, e 925, ambos do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA A PRESENTE EXECUÇÃO FISCAL. Havendo constrição 
judicial de bens ou valores, providenciem-se as liberações necessárias. Caso a constrição recaia sobre bem imóvel, 
oficie-se ao CRI determinando o seu cancelamento, cuja averbação ficará condicionada ao prévio recolhimento dos 
respectivos emolumentos pela parte interessada, custas processuais e honorários já foram pagos no âmbito 
administrativo. Havendo renúncia ao prazo recursal, ou decorrido in albis, certifique-se o trânsito em julgado, procedam-
se as baixas necessárias e arquivem-se os autos. Intime-se e cumpra-se. Palmas - TO, data certificada pelo sistema. GIL 
DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação 
judicial. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS  
EDITAL DE INTIMAÇÃO Prazo: 15 (quinze) dias O Magistrado, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem 
ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de Palmas, processam os 
autos de Execução Fiscal nº 0002119-04.2019.8.27.2729, proposta pelo MUNICIPIO DE PALMAS em face de FRANCISCO DE 
ANDRADE FILHO, CNPJ/CPF nº 999.858.611-91, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada que atualmente encontra-
se em lugar incerto e não sabido, para tomar ciência do inteiro teor da sentença proferida no evento n.º 50 dos autos em 
epígrafe, a seguir transcrito: “... ANTE O EXPOSTO, estando satisfeita a obrigação pelo pagamento, com fulcro nos artigos 
924, inciso II, e 925, ambos do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA A PRESENTE EXECUÇÃO FISCAL. Havendo 
constrição judicial de bens ou valores, providenciem-se as liberações necessárias. Caso a constrição recaia sobre bem 
imóvel, oficie-se ao CRI determinando o seu cancelamento, cuja averbação ficará condicionada ao prévio recolhimento 
dos respectivos emolumentos pela parte interessada. Condeno a parte executada ao pagamento das custas 
processuais, Honorários já foram pagos no âmbito administrativo. Havendo renúncia ao prazo recursal, ou decorrido in 
albis, certifique-se o trânsito em julgado, procedam-se as baixas necessárias e arquivem-se os autos. Intime-se e 
cumpra-se. Palmas - TO, data certificada pelo sistema. GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito. Eu _____, Wagner Ferreira 
Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
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EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS  
EDITAL DE INTIMAÇÃO Prazo: 15 (quinze) dias O Magistrado, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem 
ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de Palmas, processam os 
autos de Execução Fiscal nº 0010056-65.2019.8.27.2729, proposta pelo MUNICIPIO DE PALMAS em face de ISABELLA 
RODRIGUES LOIOLA, CNPJ/CPF nº 040.627.992-60, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada para tomar ciência do 
inteiro teor da sentença proferida no evento n.º 13 dos autos em epígrafe, a seguir transcrito: “... ANTE O EXPOSTO, estando 
satisfeita a obrigação pelo pagamento, com fulcro nos artigos 924, inciso II, e 925, ambos do Código de Processo 
Civil, JULGO EXTINTA A PRESENTE EXECUÇÃO FISCAL. Havendo constrição judicial de bens ou valores, 
providenciem-se as liberações necessárias. Caso a constrição recaia sobre bem imóvel, oficie-se ao CRI determinando o 
seu cancelamento, cuja averbação ficará condicionada ao prévio recolhimento dos respectivos emolumentos pela parte 
interessada. Condeno a parte executada ao pagamento das custas processuais, Honorários já foram pagos no âmbito 
administrativo. Havendo renúncia ao prazo recursal, ou decorrido in albis, certifique-se o trânsito em julgado, procedam-
se as baixas necessárias e arquivem-se os autos. Intime-se e cumpra-se. Palmas - TO, data certificada pelo sistema. GIL 
DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação 
judicial. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS  
EDITAL DE INTIMAÇÃO Prazo: 15 (quinze) dias O Magistrado, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem 
ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de Palmas, processam os 
autos de Execução Fiscal nº 0001339-98.2018.8.27.2729, proposta pelo MUNICIPIO DE PALMAS em face de NAIR VICTOR DE 
BARROS, CNPJ/CPF nº 793.318.151-15, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada para tomar ciência do inteiro teor da 
sentença proferida no evento n.º 52 dos autos em epígrafe, a seguir transcrito: “... ANTE O EXPOSTO, estando satisfeita a 
obrigação pelo pagamento, com fulcro nos artigos 924, inciso II, e 925, ambos do Código de Processo Civil, JULGO 
EXTINTA A PRESENTE EXECUÇÃO FISCAL. Havendo constrição judicial de bens ou valores, providenciem-se as 
liberações necessárias. Caso a constrição recaia sobre bem imóvel, oficie-se ao CRI determinando o seu cancelamento, 
cuja averbação ficará condicionada ao prévio recolhimento dos respectivos emolumentos pela parte interessada. 
Condeno a parte executada ao pagamento das custas processuais, Honorários já foram pagos no âmbito administrativo. 
Havendo renúncia ao prazo recursal, ou decorrido in albis, certifique-se o trânsito em julgado, procedam-se as baixas 
necessárias e arquivem-se os autos. Intime-se e cumpra-se. Palmas - TO, data certificada pelo sistema. GIL DE ARAÚJO 
CORRÊA, Juiz de Direito. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. (AS) 
Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS  
EDITAL DE INTIMAÇÃO Prazo: 15 (quinze) dias O Magistrado, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem 
ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de Palmas, processam os 
autos de Execução Fiscal nº 0006234-10.2015.8.27.2729, proposta pelo MUNICIPIO DE PALMAS em face de ALZINDA DA 
APPARECIDA BARROSO VIEIRA, CNPJ/CPF nº 003.799.646-00, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada para tomar 
ciência do inteiro teor da sentença proferida no evento n.º 69 dos autos em epígrafe, a seguir transcrito: “... ANTE O EXPOSTO, 
estando satisfeita a obrigação pelo pagamento, com fulcro nos artigos 924, inciso II, e 925, ambos do Código de 
Processo Civil, JULGO EXTINTA A PRESENTE EXECUÇÃO FISCAL. Havendo constrição judicial de bens ou valores, 
providenciem-se as liberações necessárias. Caso a constrição recaia sobre bem imóvel, oficie-se ao CRI determinando o 
seu cancelamento, cuja averbação ficará condicionada ao prévio recolhimento dos respectivos emolumentos pela parte 
interessada. Condeno a parte executada ao pagamento das custas processuais, Honorários já foram pagos no âmbito 
administrativo. Havendo renúncia ao prazo recursal, ou decorrido in albis, certifique-se o trânsito em julgado, procedam-
se as baixas necessárias e arquivem-se os autos. Intime-se e cumpra-se. Palmas - TO, data certificada pelo sistema. GIL 
DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação 
judicial. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS  
EDITAL DE INTIMAÇÃO Prazo: 15 (quinze) dias O Magistrado, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem 
ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de Palmas, processam os 
autos de Execução Fiscal nº 00051815220198272729, proposta pelo MUNICIPIO DE PALMAS em face de VILMA SABINO DA 
SILVA, CNPJ/CPF nº 905.494.491-91, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada que atualmente encontra-se em lugar 
incerto e não sabido, para tomar ciência do inteiro teor da sentença proferida no evento n.º 27 dos autos em epígrafe, a seguir 
transcrito: “... ISTO POSTO, nos termos dos fundamentos acima alinhavados, e com fulcro no artigo 485, inciso VI, do 
Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO em razão da ausência 
do interesse de agir (inutilidade do provimento de mérito pela perda superveniente do objeto da demanda). Havendo 
constrição judicial de bens ou valores, providenciem-se as liberações necessárias. Caso a constrição recaia sobre bem 
imóvel, oficie-se ao CRI determinando o seu cancelamento, cuja averbação ficará DISPENSADA do prévio recolhimento 
dos emolumentos, ante a extinção do feito sem resolução de mérito. Sem custas, por ser a Exequente isenta, nos 
termos do Art. 39 da Lei 6.830/80. Sem honorários, uma vez que não houve manifestação nos autos de eventual patrono 
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da parte executada.  Sentença não sujeita ao duplo grau de jurisdição, em razão do valor da dívida ativa, porquanto 
inferior a 500 (quinhentos) salários mínimos, art. 496, § 3º, II, do CPC. Havendo renúncia ao prazo recursal, ou decorrido 
in albis, certifique-se o trânsito em julgado, procedam-se as baixas necessárias e arquivem-se os autos. Intime-se e 
cumpra-se. Palmas - TO, data certificada pelo sistema. GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito. Eu _____, Wagner Ferreira 
Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS  
EDITAL DE INTIMAÇÃO Prazo: 15 (quinze) dias O Magistrado, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem 
ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de Palmas, processam os 
autos de Execução Fiscal nº 00556492020198272729, proposta pelo MUNICIPIO DE PALMAS em face de JAIR DA 
CONCEIÇÃO, CNPJ/CPF nº 460.902.316-49, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada para tomar ciência do inteiro 
teor da sentença proferida no evento n.º 12 dos autos em epígrafe, a seguir transcrito: “... ANTE O EXPOSTO, estando 
satisfeita a obrigação pelo pagamento, com fulcro nos artigos 924, inciso II, e 925, ambos do Código de Processo 
Civil, JULGO EXTINTA A PRESENTE EXECUÇÃO FISCAL. Havendo constrição judicial de bens ou valores, 
providenciem-se as liberações necessárias. Caso a constrição recaia sobre bem imóvel, oficie-se ao CRI determinando o 
seu cancelamento, cuja averbação ficará condicionada ao prévio recolhimento dos respectivos emolumentos pela parte 
interessada. Condeno a parte executada ao pagamento das custas processuais, Honorários já foram pagos no âmbito 
administrativo. Havendo renúncia ao prazo recursal, ou decorrido in albis, certifique-se o trânsito em julgado, procedam-
se as baixas necessárias e arquivem-se os autos. Intime-se e cumpra-se. Palmas - TO, data certificada pelo sistema. GIL 
DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação 
judicial. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 

Vara especializada no combate à violência contra a mulher 
Editais de intimações de sentença com prazo de 30 dias 

EDITAL Nº 2904806 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 30 DIAS 
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 
Ação Penal nº 00329446220188272729 
Denunciado: JOSÉ DE ARIMATÉIA MENDES DA SILVA 
O MM. Juiz de Direito titular desta Vara Especializada no combate à Violência Domestica e Familiar contra a Mulher da Comarca 
de Palmas – TO, faz saber a todos que tramita neste Juízo o auto de Ação Penal nº, 00329446220188272729, tendo como 
Denunciado JOSÉ DE ARIMATEIA MENDES DA SILVA, (015.058.091-069), brasileiro, filho de Amara Mendes da Silva e 
GeraldoManoel da Silva, nascido aos 24/11/1983, solteiro, pedreiro, E como o denunciado encontra-se atualmente em local 
incerto e não sabido, fica INTIMADO pelo presente edital, da sentença proferida, a partir de sua parte dispositiva, a seguir 
transcrita: “(...) Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão punitiva estatal formulada na denúncia, motivo pelo 
qual ABSOLVO o(a)(s) acusado(a)(s) no que diz respeito à conduta delituosa que lhe(s) fora imputada, por não considerar 
existente prova suficiente para a condenação e nos termos do CPP, art. 386, VII. Sem custas, já que havida absolvição. Ausente 
a figura de defensor dativo, sem honorários. ACUSAÇÃO E DEFESA RENUNCIARAM AO PRAZO RECURSAL. Frente a 
renúncia ao prazo recursal e intimação da ofendida na audiência, com publicação da sentença, aguarde-se o prazo e 
concretizado o trânsito em julgado sem alteração, fica autorizado o levantamento do eventual valor depositado a título de fiança e 
comunicação junto aos órgãos próprios de informações criminais, no que couber. Sentença publicada emaudiência, saindo os 
presentes intimados, notadamente a ofendida. Registre-se em pasta própriapara tal finalidade. Intime-se o acusado, intimada 
neste ato a vítima(s) ou representante(s) legal(is). Providencie-se o necessário no que se aplicar e ultimadas as providências, 
arquivem-se os autos. Nada mais havendo para constar, foi lavrado o presente termo para fins de registro e juntada aos autos 
competentes, com ciência às partes para conferência.. Palmas, 27 de maio de 2021. Dr. Antiógenes Ferreira de Souza – Juiz de 
Direito”. E, para que não se alegue ignorância, foi expedido o presente edital, que será publicado no Diário da Justiça e afixado 
no local de costume. Palmas-TO, aos 07/06/2021. Eu, Juliene Lemes Pedreira Maya, o digitei. Dr. Antiógenes Ferreira de Souza 
– Juiz de Direito. 
 
EDITAL Nº 2904890 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 30 DIAS 
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 
Ação Penal nº 00346204520188272729 
Denunciado: FERNANDO OLIVEIRA ESPINDOLA 
O MM. Juiz de Direito titular desta Vara Especializada no combate à Violência Domestica e Familiar contra a Mulher da Comarca 
de Palmas – TO, faz saber a todos que tramita neste Juízo o auto de Ação Penal nº, 00346204520188272729, tendo como 
Denunciado FERNANDO OLIVEIRA ESPÍNDOLA, brasileiro, união estável,empresário, nascido aos 21/11/1985, natural de 
Estreito/MA,filho de Patrocínio Lima Espíndola e Luzia Oliveira Espíndola,portador do RG nº 2634970 SSP/DF, inscrito no CPF 
sob o nº005.243.471-07 E como o denunciado encontra-se atualmente em local incerto e não sabido, fica INTIMADO pelo 
presente edital, da sentença proferida, a partir de sua parte dispositiva, a seguir transcrita: “(...) Diante do exposto, JULGO 
IMPROCEDENTE a pretensão punitiva estatal formulada na denúncia, motivo pelo qual ABSOLVO o(a)(s) acusado(a)(s) no que 
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diz respeito à conduta delituosa que lhe(s) fora imputada, por não considerar existente prova suficiente para a condenaçãoe nos 
termos do CPP, art. 386, VII. Sem custas, já que havida absolvição. Ausente a figura de defensor dativo, sem honorários. 
ACUSAÇÃO E DEFESA RENUNCIARAM AO PRAZO RECURSAL. Frente a renúncia ao prazo recursal e intimação da ofendida 
na audiência, com publicação da sentença, aguarde-se o prazo e concretizado o trânsito em julgado sem alteração, fica 
autorizado o levantamento do eventual valor depositado a título de fiança e comunicação junto aos órgãos próprios de 
informações criminais, no que couber. Sentença publicada em audiência, saindo os presentes intimados, notadamente a 
ofendida. Registre-se em pasta própriapara tal finalidade. Intime-se o acusado, intimada neste ato a vítima(s) ou representante(s) 
legal(is). Providencie-se o necessário no que se aplicar e ultimadas as providências, arquivem-se os autos.Nada mais havendo 
para constar, foi lavrado o presente termo para fins de registro e juntada aos autos competentes, com ciência às partes para 
conferência.. Palmas, 25 de maio de 2021. Dr. Antiógenes Ferreira de Souza – Juiz de Direito”. E, para que não se alegue 
ignorância, foi expedido o presente edital, que será publicado no Diário da Justiça e afixado no local de costume. Palmas-TO, 
aos 07/06/2021. Eu, Juliene Lemes Pedreira Maya, o digitei. Dr. Antiógenes Ferreira de Souza – Juiz de Direito. 
 
EDITAL Nº 2904940 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 30 DIAS 
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 
Ação Penal nº 00373615820188272729 
Denunciado: ILDEMAR SOUSA E SILVA 
O MM. Juiz de Direito titular desta Vara Especializada no combate à Violência Domestica e Familiar contra a Mulher da Comarca 
de Palmas – TO, faz saber a todos que tramita neste Juízo o auto de Ação Penal nº, 00373615820188272729, tendo como 
Denunciado ILDEMAR SOUSA E SILVA, brasileiro, união estável, serventede obras, natural de Xambioá-TO, nascido aos 
04/06/1992,filho Geniza Nunes de Sousa e Silva, portador do RG nº nãoinformado, inscrito no CPF sob o nº 039.480.591-79. E 
como o denunciado encontra-se atualmente em local incerto e não sabido, fica INTIMADO pelo presente edital, da sentença 
proferida, a partir de sua parte dispositiva, a seguir transcrita: “(...) Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão 
punitiva estatal formulada na denúncia, motivo pelo qual ABSOLVO o(a)(s) acusado(a)(s) no que diz respeito à conduta delituosa 
que lhe(s) fora imputada, por não considerar existente prova suficiente para a condenação e nos termos do CPP, art. 386, VII. 
Sem custas, já que havida absolvição. Ausente a figura de defensor dativo, sem honorários. CONSIDERANDO A INTIMAÇÃO 
DE TODOS EM AUDIÊNCIA E A RENÚNCIA AO PRAZO RECURSAL, CONFORME GRAVAÇÃO, INTIME-SE TÃO SOMENTE 
A(S) OFENDIDA(S) OU REPRESENTANTE(S) LEGAL(IS), BEM COMO O DENUNCIADO NO QUE FOR APLICÁVELe havido o 
trânsito em julgado sem alteração, ARQUIVEM-SE, ficando em tal hipótese autorizado o levantamento do eventual valor 
depositado a título de fiança e comunicação junto aos órgãos próprios de informações criminais, no que couber. Publicada em 
audiência, com os presentes intimados, notadamente acusação e defesa. Registre-se em pasta própria para tal finalidade. 
Providencie-se o necessário no que se aplicar e ultimadas as providências, arquivem-se os autos. Nada mais havendo para 
constar, foi lavrado o presente termo para fins deregistro e juntada aos autos competentes, com ciência às partes para 
conferência. Palmas, 25 de maio de 2021. Dr. Antiógenes Ferreira de Souza – Juiz de Direito”. E, para que não se alegue 
ignorância, foi expedido o presente edital, que será publicado no Diário da Justiça e afixado no local de costume. Palmas-TO, 
aos 07/06/2021. Eu, Juliene Lemes Pedreira Maya, o digitei. Dr. Antiógenes Ferreira de Souza – Juiz de Direito. 
 
EDITAL Nº 2905001 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 30 DIAS 
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 
Ação Penal nº 00346135320188272729 
Denunciado: GREENFIELD DE MORAIS SOUSA 
O MM. Juiz de Direito titular desta Vara Especializada no combate à Violência Domestica e Familiar contra a Mulher da Comarca 
de Palmas – TO, faz saber a todos que tramita neste Juízo o auto de Ação Penal nº, 00346135320188272729, tendo como 
Denunciado GREENFIELD DE MORAIS SOUSA, brasileiro, solteiro,segurança, nascido aos 07/06/1986, natural de Gurupi/TO, 
filhode Ilário Francisco e Joaquina Lopes de Morais Sousa,portador do RG nº 748.388 SSP/TO, inscrito no CPF sob o 
nº014.363.481-02, E como o denunciado encontra-se atualmente em local incerto e não sabido, fica INTIMADO pelo presente 
edital, da sentença proferida, a partir de sua parte dispositiva, a seguir transcrita: “(...) Diante do exposto, JULGO 
IMPROCEDENTE a pretensão punitiva estatal formulada na denúncia, motivo pelo qual ABSOLVO o(a)(s) acusado(a)(s) no que 
diz respeito à conduta delituosa que lhe(s) fora imputada, por não considerar existente prova suficiente para a condenação e nos 
termos do CPP, art. 386, VII. Sem custas, já que havida absolvição. Ausente a figura de defensor dativo, sem honorários. Intime-
se a ofendida e/ou representante legalno que for aplicável, aguardando-se o prazo e concretizado o trânsito em julgado sem 
alteração, fica autorizado o levantamento do eventual valor depositado atítulo de fiança e comunicação junto aos órgãos próprios 
de informações criminais, no que couber. Sentença publicada em audiência, saindoa acusação intimada. Intime-se também o 
denunciadode modo formalconforme a hipótesee ainda virtualmente a defesatécnica, considerando a não participaçãodesta 
consoante a ausência do registro de ingresso em sala virtual, mas sem qualquer prejuízo em virtude da absolvição. Registre-se 
em pasta própria para tal finalidade. Providencie-se o necessário no que se aplicar e ultimadas as providências, arquivem-se os 
autos. Nada mais havendo para constar, foi lavrado o presente termo para fins de registro e juntada aos autos competentes, com 
ciência às partes para conferência.. Palmas, 19 de maio de 2021. Dr. Antiógenes Ferreira de Souza – Juiz de Direito”. E, para 
que não se alegue ignorância, foi expedido o presente edital, que será publicado no Diário da Justiça e afixado no local de 
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costume. Palmas-TO, aos 07/06/2021. Eu, Juliene Lemes Pedreira Maya, o digitei. Dr. Antiógenes Ferreira de Souza – Juiz de 
Direito. 
 
EDITAL Nº 2905066 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 30 DIAS 
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 
Ação Penal nº 00324353420188272729 
Denunciado: MARCELO DOS REIS ROCHA 
O MM. Juiz de Direito titular desta Vara Especializada no combate à Violência Domestica e Familiar contra a Mulher da Comarca 
de Palmas – TO, faz saber a todos que tramita neste Juízo o auto de Ação Penal nº, 00324353420188272729, tendo como 
Denunciado MARCELO DOS REIS ROCHA, (078.169.416-97) brasileiro,natural de Alvorada de Minas/MG, união estável, 
comerciante,nascido aos 01/08/19815, filho de Joana Evangelista da Rocha,inscrito no RG sob n° 1.070.446 – 2ª Via, SSP/TO, E 
como o denunciado encontra-se atualmente em local incerto e não sabido, fica INTIMADO pelo presente edital, da sentença 
proferida, a partir de sua parte dispositiva, a seguir transcrita: “(...) Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão 
punitiva estatal formulada na denúncia, motivo pelo qual ABSOLVO o(a)(s) acusado(a)(s) no que diz respeito à conduta delituosa 
que lhe(s) fora imputada, por não considerar existente prova suficiente para a condenação e nos termos do CPP, art. 386, VII. 
Sem custas, já que havida absolvição. Ausente a figura de defensor dativo, sem honorários. CONSIDERANDO A INTIMAÇÃO 
DE TODOS EM AUDIÊNCIA E A RENÚNCIA AO PRAZO RECURSAL, CONFORME GRAVAÇÃO, INTIME-SE TÃO SOMENTE 
A(S) OFENDIDA(S) OU REPRESENTANTE(S) LEGAL(IS), BEM COMO O DENUNCIADO NO QUE FOR APLICÁVELe havido o 
trânsito em julgado sem alteração, ARQUIVEM-SE, ficando em tal hipótese autorizado o levantamento do eventual valor 
depositado a título de fiança e comunicação junto aos órgãos próprios de informações criminais, no que couber. Publicada em 
audiência, com os presentes intimados, notadamente acusação e defesa. Registre-se em pasta própria para tal finalidade. 
Providencie-se o necessário no que se aplicar e ultimadas as providências, arquivem-se os autos. Nada mais havendo para 
constar, foi lavrado o presente termo para fins de registro e juntada aos autos competentes, com ciência às partes para 
conferência.. Palmas, 19 de maio de 2021. Dr. Antiógenes Ferreira de Souza – Juiz de Direito”. E, para que não se alegue 
ignorância, foi expedido o presente edital, que será publicado no Diário da Justiça e afixado no local de costume. Palmas-TO, 
aos 07/06/2021. Eu, Juliene Lemes Pedreira Maya, o digitei. Dr. Antiógenes Ferreira de Souza – Juiz de Direito. 
 

PARAÍSO 
1ª vara criminal 

Editais de citações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO 
Prazo: 15(quinze) dias 
Autos de Ação Penal nº 0007772-44.2020.8.27.2731 
Denunciado: WANDERSON ROSA 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 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 WANDERSON ROSA SANTOS, 
brasileiro, união estável, nascido em 03/07/1995, natural de Paraíso do Tocantins/TO, filho de Sônia Altino Rosa e de Jorge 
Alves dos Santos, inscrito no RG 1.117.015/SSPTO, CPF nº 068.464.471-13, residente na Rua Suíça, nº 471, Setor Vila Regina, 
Paraíso do Tocantins/TO, atualmente em lugar incerto e não sabido, como incurso nas sanções do artigo 180, caput, do Código 
Penal. 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 (01 de Junho de 2021). (01/06/2021). Eu (MIKAELLY 
CRISTINA MONTELO SOUSA-Estagiária de Direito), que digitei e subscrevi. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO 
Prazo: 15(quinze) dias  
Autos de Ação Penal nº 0007527-33.2020.8.27.2731 
Denunciado: GLEICIMAR CARVALHO GONÇALVES 
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 GLEICIMAR CARVALHO 
GONÇALVES, brasileiro, solteiro, desempregado, nascido em 08/11/2000, natural de Paraíso do Tocantins/TO, filho de Deuseny 
Landin Gonçalves e de Raimundo Nonato Carvalho, inscrito no CPF 091.608.041-22, residente na Rua Residencial 14-A, n. 413, 
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Setor Conjunto Paraíso Feliz 2, próximo ao Setor Nova Fronteira, em Paraíso do Tocantins/TO, atualmente em lugar incerto e 
não sabido, como incurso nas sanções do artigo 180, caput, do Código Penal. 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 (01 de Junho de 2021). (01/06/2021). Eu (MIKAELLY CRISTINA MONTELO SOUSA-Estagiária de Direito), que 
digitei e subscrevi. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO 
Prazo: 15(quinze) dias 
Autos de Ação Penal nº 0006129-51.2020.8.27.2731 
Denunciado: RENATO RODRIGUES ROCHA 
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 RENATO RODRIGUES ROCHA, vulgo 
“NEGÃO”, brasileiro, união estável, operador de pá carregadeira nascido em 04/08/1984, natural de Belo Horizonte/MG, filho de 
Maria da Graça Paula Rodrigues, inscrito no CPF 036.346.851-07 e no RG 735.454/TO, residente no P.A. Manchete, Lt. 137, 
Chácara Bom Jesus, zona rural, em Marianópolis/TO, atualmente em lugar incerto e não sabido, como incurso nas sanções do 
artigo 129, § 9º, 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 (01 de Junho 
de 2021) (01/06/2021). Eu (MIKAELLY CRISTINA MONTELO SOUSA-Estagiária de Direito), que digitei e subscrevi. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO 
Prazo: 15(quinze) dias  
Autos de Ação Penal nº 0006665-62.2020.8.27.2731 
Denunciado: RENATO COELHO MARINHO 
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 RENATO COELHO MARINHO, 
brasileiro, solteiro, auxiliar de produção, nascido em 06/06/1994, natural de Divinópolis do Tocantins/TO, filho de Luzimar Coelho 
Bispo e de Manoel Marinho da Silva, inscrito no CPF 049.791.461-12, residente na Rua Bernardino Maciel, n. 1628, em frente a 
funerária Paraíso, Setor Oeste, em Paraíso do Tocantins/TO, atualmente em lugar incerto e não sabido, como incurso nas 
sanções do artigo 129, § 1º, inc. III, §2º, inc. IV, c/c § 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 (01 deJunho de 2021). (01/06/2021). 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 

Autos: 0006486-31.2020.8.27.2731   – Ação de inventário 
Requerente: Juliana da Silva Pereira 
Advogado: Dr. Raphael Simôes Dias Mendes OAB-TO 6403 
Requerente: P. H. da S. M. 
Advogada: Dra Arlete Kellen Dias Munis – Defensora Pública 
De Cujus: Thiago Batista Branquinho Moreira 
Adriano Gomes de Melo Oliveira, MMº Juiz de Direito da vara de família, sucessões e infância e juventude desta Comarca de 
Paraíso do Tocantins, Estado do Tocantins, na forma da lei, etc... Objeto/Finalidade: Citar eventuais herdeiros, legatários, 
testamenteiros e terceiros interessados para caso queiram e no prazo de 15 (quinze) dias se manifestarem nos presentes autos. 
DESPACHO: Defiro num primeiro momento a gratuidade da justiça à parte requerente (art. 98, CPC). Os requerentes possuem 
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legitimidade para dar início ao processo de inventário nos termos do art. 616, II, do Código de Processo Civil. NOMEIO, pois, 
inventariante a sra. JULIANA DA SILVA PEREIRA (art. 617, I, CPC), que deverá prestar o compromisso, no prazo de 05 dias, de 
bem e fielmente desempenhar o cargo (parágrafo único). Expedido o documento, caso ainda esteja suspenso o atendimento 
presencial no Edifício do Fórum em razão da pandemia de “Corona Vírus”, o inventariante deverá juntar aos autos cópia do termo 
de compromisso devidamente assinado, instruindo cada um com cópia legível de sua carteira de identidade, no prazo acima 
consignado. Havendo retorno do atendimento normal da Sede do Foro, deverá comparecer em cartório para sua assinatura. 
Prestado o compromisso, o inventariante deverá apresentar as primeiras declarações no prazo de até 20 dias, das quais se 
lavrará termo circunstanciado (art. 620, CPC). Por hora da apresentação das primeiras declarações, a inventariante deverá, caso 
ainda não o tenha feito, retificar o valor da causa, atribuindo valor real a cada um dos bens que compõem o monte mor, bem 
assim proceder ao novo cálculo das custas iniciais, juntando aos autos o DAJ a ser emitido e comprovando o recolhimento das 
custas iniciais, sob pena de remoção e/ou cancelamento da distribuição (art. 290, CPC). Deverá, ainda, juntar aos autos as 
certidões e documentação de propriedade de todos os bens (móveis e imóveis) que compõem a herança, com a ressalva de que: 
a) para bens imóveis, somente a certidão de inteiro teor expedida há menos de 02 anos terá validade para fins de comprovação 
das propriedades, podendo indicar, se constante nos autos, as certidões já apresentadas, desde que dentro desta validade; b) 
deverá, além de juntar todos os documentos pertinentes, indicar o local e as condições em que se encontram os bens móveis; c) 
com relação a direitos sobre as empresas, para fins de sucessão, somente as quotas-sociais integram a massa do espólio, desta 
forma, caso hajam, deverão ser colacionados os contratos sociais de cada uma, sendo irrelevante para fins da divisão a 
apresentação da relação de ativo e passivo (Podem ser relevantes para fins de aferição de valor comercial); d) no que tange às 
dívidas, deverá apresentar extratos e/ou documentos equivalentes emitidos pelo credor para demonstrar o valor real e atualizado 
de cada; e) Havendo créditos a ser recebidos, salvo contrato escrito em contrário firmado pelo autor da herança ainda em vida, 
caso as quantias sejam, por força da inventariança, recebidas pela a autora, deverão ser imediatamente depositadas em conta 
judicial vinculada a este processo e juízo, cujo banco oficial é a Caixa Econômica Federal, devendo ser apresentados também os 
respectivos comprovantes de depósitos. Deverá também apresentar documentação que comprove o estado civil dos herdeiros 
que porventura tenham constituídos os mesmos advogados que os seus (certidão de nascimento ou casamento), e os 
documentos e procuração dos respectivos cônjuges, SE HOUVER, salvo se casados sob o regime de separação de bens, já que 
a partilha tem caráter negocial e exige, conforme o caso, a outorga marital ou uxória, a teor da espécie de outorga conjugal 
estabelecida pelo art. 1.647 do Código Civil. Em seguida, CITEM-SE, na forma do artigo 626 do CPC, os herdeiros, que 
porventura constituam procuradores diferentes, os legatários, testamenteiro (se houverem), as Fazendas Públicas e o Ministério 
Público, devendo ainda ser expedido o edital de terceiros interessados, na forma do mencionado artigo, a fim de que, no prazo 
comum de 15 dias, se manifestem sobre as primeiras declarações (arts. 626 e 627 do CPC). Após o prazo de 15 dias que trata o 
art. 627 do CPC, INTIMEM-SE as Fazendas Públicas Municipal e Estadual para que, também em 15 dias, informem a este Juízo, 
de acordo com os dados que constam de seu cadastro imobiliário, o valor dos bens de raiz descritos nas primeiras declarações 
(art. 629, CPC); seguindo os autos conclusos. NOMEIE-SE um dos defensores públicos que atuam nesta Vara para que proceda 
à defesa dos interesses do herdeiro menor, a quem os autos deverão ir com vistas após a juntada das primeiras declarações. 
Caso haja impugnação às primeiras declarações, após a manifestação do inventariante e do Ministério Público, venham os autos 
conclusos para deliberação. Paraíso do Tocantins/TO, data certificada pelo sistema. Adriano Gomes de Melo Oliveira - 
Meritíssimo juiz de Direito. CERTIDÃO: Certifico e dou fé que nesta data publiquei uma via deste no placar do Fórum Local. Em 
_____/_______/______Porteira dos Auditórios. 
 

PIUM 
Diretoria do foro 

Editais de citações com prazo de 30 dias 
EDITAL Nº 2826618 DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 

O Doutor JORGE AMÂNCIO DE OLIVEIRA, Meritíssimo Juiz de Direito da Comarca de Pium, Estado do Tocantins, na forma da 
Lei, etc. FAZ SABER a todos quanto o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo e Única Serventia 
Criminal tramita os autos de AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO Nº 0000076-76.2019.8.27.2735/TO, Chave nº 
347330849719, figurando como acusado RAFAEL DE SOUZA BORGES, brasileiro, união estável, motorista, nascido aos 
15.09.2017, na cidade de Anápolis/GO, filho de Naide de Souza Borges, inscrito no CPF de nº 006.062.051-01, atualmente em 
lugar incerto e não sabido, conforme certidão do Senhor Oficial de Justiça lançada nos eventos 68, como incurso nas sanções do 
art. 329, caput, e art. 331, caput, c/c art. 69, caput, todos do Código Penal, bem como no art. 42, inciso III, da LCP. E, estando o 
mesmo em lugar incerto e não sabido, conforme em referência, não sendo possível citá-lo pessoalmente, CITO-O pelo presente 
edital com prazo de 30 (trinta) dias, para no prazo de 10 (dez) dias, responder à acusação nos termos do artigo 396 do Código 
de Processo Penal. Na resposta, os acusados poderá argüir preliminares e alegar tudo o que interesse à sua defesa, oferecer 
documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, até no máximo de 8 (oito), qualificando-as e 
requerendo suas intimações, quando necessário. Ficando advertido, de que não sendo apresentada a resposta no prazo legal, 
ou se citado, não constituir defensor, o Juiz nomeará defensor para ofereê-la, concedendo-lhe vistas dos autos por 10 (dez) dias 
(artigo 396-A, § 2º, do CPP). E para que chegue ao conhecimento de todos os interessados e especialmente aos acusados, é 
expedido o presente edital que será publicado no lugar de costume na forma da Lei. Dado e passado nesta cidade e Comarca de 
Pium, Estado do Tocantins, aos 25 dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e um (25/05/2021). Elaborado e digitado por 
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LUIZA MONTEIRO VALADARES, Técnica Judicial de 1ª Instância e assinado eletronicamente pelo Dr. JORGE AMÂNCIO DE 
OLIVEIRA, Juiz de Direito. Assinatura digital 
 

TAGUATINGA 
1ª escrivania criminal 

Editais de intimações de sentença com prazo de 60 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA COM PRAZO DE 60 (SESSENTA) DIAS 
O Doutor VANDRÉ MARQUES E SILVA, Meritíssimo Juiz de Direito da Vara Criminal de Taguatinga, Estado do Tocantins na 
forma da Lei, etc.  FAZ SABER a todos os que o presente edital virem, ou dele tiverem conhecimento, que por meio deste edital 
de intimação fica o sentenciado: PAULO GIOVANE ARAÚJO DE OLIVEIRA, brasileiro, bombeiro hidráulico, nascido aos 
02.01.1982, natural de Tocantínia/TO, filho de Vitalino Rodrigues de Oliveira e Maria Dilva Alves Araújo, RG nº 628.231 SSP/TO 
e CPF nº 974.276.831-53, residente na Rua 11, lt. 14, qd. 22, Setor São Paulo, Taguatinga/TO,  nos autos de Ação Penal nº 
 5000415-48.2013.8.27.2738 , o qual se encontra atualmente em local incerto ou não sabido, intimado da sentença de extinção 
de punibilidade a seguir transcrita: “..SENTENÇA Trata-se de Ação Penal ajuizada em desfavor de PAULO GIOVANE ARAÚJO 
DE OLIVEIRA. A acusação é de prática do crime previsto no artigo 147 Código Penal com as implicações da Lei nº 11.340/2006. 
O Ministério Público manifestou-se pela declaração da extinção da punibilidade em virtude da prescrição (evento 44). Breve 
relato. DECIDO. Considerando QUE: 1- Entre a data do recebimento da denúncia (03/05/2013 - evento 3) e a data da decisão de 
suspensão do curso da prescrição (11/11/2013 – evento 33) se passaram 5 (cinco) meses e 8 (oito) dias; 2 -A pena máxima 
cominada ao tipo é de 06 (seis) meses de detenção; 3 - O Superior Tribunal de Justiça firmou a tese de que a suspensão do 
prazo prescricional, determinada nos termos do artigo 366 do Código de Processo Penal, não pode exceder o prazo máximo de 
prescrição, ocasião em que o prazo prescricional volta a fluir (Súmula 415); 4 - Desde 10/11/2016 o prazo prescricional voltou a 
fluir, perfazendo desde então decurso de tempo superior a 03 (três) anos. Decido DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE de 
PAULO GIOVANE ARAÚJO DE OLIVEIRA em virtude da ocorrência da PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA (CP, artigo 
107, IV e 109, VI). Publique-se. Registre-se e Intime-se. Com o trânsito em julgado, proceda-se a baixa. Documento eletrônico 
assinado por FÁBIO COSTA GONZAGA, 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 2366331v6 e do código CRC 
4b492393”. Para conhecimento de todos é passado o Presente Edital, cuja 2ª via fica afixada no “Placar” do Fórum da Comarca 
de Taguatinga, Estado do Tocantins e a 3ª via publicada no Diário da Justiça. Taguatinga, Estado do Tocantins, aos 07 dias do 
mês de junho de 2021. Eu,.......Ana Clara Pires da Cunha, Escrivã Judicial, digitei, subscrevi e conferi. Documento eletrônico 
assinado por VANDRÉ MARQUES E SILVA, 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 2902004v3 e do código 
CRC 30ce2d82. 
 

2ª vara cível e família 
Editais de citações com prazo de 15 dias 

EDITAL Nº 2901244 -PRAZO: 15 (QUINZE) DIAS 
ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80 Nº 0002358-44.2020.8.27.2738/TO 
AUTOR: MARIA CONCEIÇÃO CHAGAS 
RÉU: PROCESSO SEM RÉU  
FINALIDADE: CITAR eventuais terceiros interessados para tomar conhecimento da presente Ação, e, querendo, contestá-la no 
prazo de 15 (quinze) dias. DESPACHO: "Converto o julgamento em diligência para o fim de:i. Determinar a expedição de edital 
para citação de terceiros incertos e interessado; ii. Determinar a juntada aos autos de termo de anuência dos demais herdeiros 
da de cujus Maria Alves das Chagas. Prazo: 30 dias.Após, retorne os autos conclusos para julgamento.Cumpra-se. Expeça-se o 
necessário. Taguatinga/TO, data certificada pelo sistema. Taguatinga/TO, 07 de junho de 2021. JEAN FERNANDES BARBOSA 
DE CASTRO Juiz de Direito". 
 

Editais de citações com prazo de 30 dias 
EDITAL Nº 2867769 -PRAZO: 30 (TRINTA) DIAS 
ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80 Nº 0002918-83.2020.8.27.2738/TO 
AUTOR: MARIA ALCENA CHAVES DE OLIVEIRA E OUTROS 
RÉU: PROCESSO NÃO LITIGIOSO / SEM PARTE RÉ  
FINALIDADE: CITAR os TERCEIROS INCERTOS E INTERESSADOS, para os termos da ação e querendo, impugnar as 
primeiras declarações apresentadas pela inventariante no prazo de 15 (quinze) dias, relativamente aos bens deixados pelo de 
cujus. (art.250,II do NCPC). DECISÃO: Converto o julgamento em diligência para o fim de: i. Determinar a expedição de edital 
para citação de terceiros incertos e interessado.Taguatinga, 07 de junho de 2021. JEAN FERNANDES BARBOSA DE CASTRO, 
Juiz de Direito. 
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NÚCLEO DE APOIO ÀS COMARCAS - NACOM 
Editais de intimações com prazo de 15 dias 

EDITAL DE INTIMAÇÃO - 15 (QUINZE) DIAS 
AUTOS Nº: 50328024620138272729 
CHAVE Nº: 268244365913 
AÇÃO: Cumprimento de sentença 
EXEQUENTE: ATILIO & PRADO LTDA – ME 
ADVOGADO: EDNIR ZAIAS BATISTA DA SILVA 
EXECUTADA: DETALHES MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO 
ADVOGADO: NÃO CONSTITUÍDO 
FINALIDADE: INTIMAÇÃO da executada DETALHES MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, CNPJ: 02692983000108, atualmente 
em lugar incerto e não sabido, para no prazo de 15 (quinze) dias pague(m) a dívida atualizada no valor de R$ 26.366,51 (vinte 
e seis mil trezentos e sessenta e seis reais e cinquenta e um centavos). Caso não seja efetuado o pagamento no prazo 
estipulado serão acrescidos honorários advocatícios, desta vez da fase de execução, e multa de 10% sobre referido valor (§ 1º, 
do art. 523, NCPC). Efetuado o pagamento parcial no prazo previsto acima, os honorários e a multa de 10% incidirão sobre o 
restante (§ 2º, do art. 523, NCPC). Transcorrido o prazo sem qualquer manifestação, será procedida as medidas 
expropriatórias, como a penhora online e outros atos, a fim adimplir os valores indicados em planilha (desta vez com o 
acréscimo de honorários de execução e da multa de 10%). Independente de penhora, o executado no mesmo prazo de 15 
(quinze) dias, poderá apresentar impugnação, versando sobre a matéria disposta no § 1º do art. 525 do CPC. Edital em 
conformidade com o r. despacho disponibilizado no evento 81.DESPACHO: “Intime-se a parte executada, por edital, para que 
pague os valores da condenação, de forma atualizada, no prazo de 15 dias (art. 523, caput). Caso não seja efetuado o 
pagamento no prazo estipulado serão acrescidos honorários advocatícios, desta vez da fase de execução, e multa de 10% sobre 
referido valor (§ 1º, do art. 523, NCPC). Efetuado o pagamento parcial no prazo previsto acima, os honorários e a multa de 10% 
incidirão sobre o restante (§ 2º, do art. 523, NCPC). Transcorrido o prazo sem qualquer manifestação, será procedida as 
medidas expropriatórias, como a penhora online e outros atos, a fim adimplir os valores indicados em planilha (desta vez com 
o acréscimo de honorários de execução e da multa de 10%). (...) Intimem-se. Documento eletrônico assinado por LAURO 
AUGUSTO MOREIRA MAIA, 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.” SEDE DO JUÍZO: Palácio Marquês de São João da Palma, Paço Municipal 
- Av. Teotônio Segurado, CEP: 77.021-900, Fone: (63) 3218-4579. O presente edital foi expedido para que chegue ao 
conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, sendo que uma via será afixada no átrio do Fórum desta Comarca, 
bem como será publicado na forma da lei. Palmas-TO, 16 de março de 2021. Eu, Técnico Judiciário, digitei e subscrevi. 
 

PUBLICAÇÕES PARTICULARES 
PALMAS 

4ª Vara Cível 
  
PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL Nº 0016534-60.2017.8.27.2729/TO 
AUTOR: ROGERIO FERRANDIS OLIVEIRA 
RÉU: SANDRA HELENA PEREIRA CONDE 
RÉU: CENDRELA DESIGN E ARQUITETURA 
  

EDITAL Nº 2669431 
  
Certifico e dou fé que afixei uma via do presente no placar do fórum local. Comarca de Palmas- TO,      /       /2020.                
Porteira dos auditórios. 
  

EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
  
SILVANA MARIA PARFIENIUK, Meritíssima Juiza de Direito da 4ª Vara Cível, no uso de suas atribuições legais e na forma da 
lei, etc... 
FAZ SABER a todos que o presente edital virem ou que dele conhecimento tiverem que por este meio CITA as Requeridas 
CENDRELA DESIGN E ARQUITETURA e SANDRA HELENA PEREIRA CONDE, para o disposto no campo finalidade: 
AUTOS N°: 0016534-60.2017.8.27.2729 
AÇÃO: Procedimento Comum Cível VALOR DA CAUSA: 10.000,00 
REQUERENTE: ROGERIO FERRANDIS OLIVEIRA 
REQUERIDO: CENDRELA DESIGN E ARQUITETURA e SANDRA HELENA PEREIRA CONDE 
FINALIDADE: CITAR a requerida CENDRELA DESIGN E ARQUITETURA (CNPJ: 10827648000190) e SANDRA HELENA 
PEREIRA CONDE (CPF: 62949667449) em endereço incerto e não sabido, para nos termos da ação supra mencionada, bem 
como para no prazo de 15 (quinze) dias oferecer defesa, sob pena de serem aceitos como verdadeirosa os fatos articulados na 
inicial, cientificando-o que, em caso de revelia, será nomeado curador especial. 
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DESPACHO: "Não se olvida que a citação por edital deve ser utilizada de maneira excepcional. No entanto, no caso em tela, a 
medida mostra-se adequada, uma vez que o feito tramita desde 2017, com a tentativa inexistosa de citação do requerido em 
diversos endereços, caracterizando, portanto,  a  hipótese  prevista  no  artigo  256,  inciso  I,  do  Código  de   Processo   Civil 
(CPC). Ademais, determinada a expedição de ofícios para as concessionárias de fornecimento energia e de água deste Estado, 
retornaram com a informação de que não constam qualquer endereço das requeridas nos bancos de dados. Assim, DEFIRO o 
pedido de citação editalícia em face de CENDRELA DESIGN E ARQUITETURA e SANDRA HELENA PEREIRA CONDE, 
ADVERTINDO a parte requerente que caso comprovado que alegou dolosamente a ocorrência das circunstâncias autorizadoras 
da citação por edital, incorrerá em multa de 05 (cinco) vezes o salário mínimo, revertida em benefício do citando (CPC, art. 258). 
EXPEÇA-  SE  edital,  com  prazo  de  30  (trinta)  dias  úteis  contados  da   data   da   primeira   publicação. PUBLIQUE-SE na 
rede mundial de computadores, no sítio do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins e na plataforma de editais do CNJ (CPC, 
art. 257, II). PUBLIQUE-SE, ainda, em jornal de ampla circulação (CPC, art. 257, parágrafo único). Em caso de não 
comparecimento da parte, NOMEIO como curador especial para defender os interesses da requerida citada por edital, a 
Defensoria Pública do Estado do Tocantins, nos termos do art. 72, II do CPC. INTIME-SE o curador da presente nomeação, 
CONCEDENDO-LHE vista do processo pelo prazo legal (CPC, art. 186). SILVANA MARIA PARFIENIUK, Juíza de Direito." 
SEDE DO JUÍZO: 4ª Vara Cível, Fórum Marquês de São João da Palma, Avenida Teotônio Segurado s/n, Próximo ao Paço 
Municipal, Palmas - TO - Telefone nº (063) 3218-4565. 
O presente edital foi expedido para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, sendo que uma 
via será afixada no átrio do Fórum desta Comarca, bem como será publicado na forma da lei. Palmas, data e horário certificados 
pelo sistema. 
Documento eletrônico assinado por SILVANA MARIA PARFIENIUK, Juíza 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 
2669431v3 e do código CRC cead82cf 
 

PONTE ALTA 
1ª Escrivania Cível 

  
PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL Nº 0002280-56.2020.8.27.2736/TO 
AUTOR: ENERGISA TOCANTINS TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A 
RÉU: RODRIGO CELLA 

  
EDITAL Nº 2759896 

 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA ) DIAS 

 
O Doutor William Trigílio da Silva, MM. Juiz de Direito desta Comarca de Ponte Alta do Tocantins/TO., na forma da Lei, etc. 
F A Z SABER a todos quanto o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo e Escrivania do Cível, 
processam-se a Ação de  AÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO COM PEDIDO LIMINAR DE IMISSÃO NA POSSE 
nº 00022805620208272736 movida pela ENERGISA TOCANTINS TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A, em face de .RODRIGO 
CELLA,  sendo o presente para CITAR eventuais interessados ausentes, incertos e desconhecidos , ( 942 e 232,inciso IV do 
CPC), para os termos da ação supra citada, e, para responder a presente ação no prazo de 15 (quinze) dias, caso queira, sob 
pena de se presumirem aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor. E para que chegue ao conhecimento dos 
interessados e ninguém alegue ignorância, mandou expedir o presente Edital o qual deverá ser publicado uma vez no Diário da 
Justiça do Estado e afixado no átrio do Fórum local. 
DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Ponte Alta/TO, aos 15 de maio de 2021. Eu, ________ Adilma Aires Pimenta 
Silva Ribeiro, digitei e subscrevo. 
 

SEÇÃO ADMINISTRATIVA 

PRESIDÊNCIA 
Decretos 

 
Decreto Judiciário Nº 398, de 8 de junho de 2021  
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e regimentais, 
CONSIDERANDO o disposto no art. 6º da Resolução n.º 37 PRESIDÊNCIA/ASPRE, que dispõe sobre o Regimento Interno da 
Comissão Estadual Judiciária de Adoção do Estado do Tocantins – CEJA/TO; 
CONSIDERANDO a decisão do egrégio Tribunal Pleno desta Corte, na 7ª Sessão Ordinária Administrativa Virtual do dia 27 de 
maio de 2021 a 02 de junho de 2021, bem como o contido no processo SEI nº 21.0.000002440-3, 
RESOLVE: 
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Art. 1º Ficam nomeados para compor a Comissão Estadual Judiciária de Adoção do Estado do Tocantins – CEJA/TO, no biênio 
2021-2022, os seguintes membros: 
I - Desembargadora Etelvina Maria Sampaio Felipe, Corregedora-Geral da Justiça, Presidente; 
II - Rosa Maria Rodrigues Gazire Rossi, juíza auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Tocantins; 
III – Frederico Paiva Bandeira de Souza, juiz respondendo pelo Juizado Especial da Infância e Juventude da Comarca de 
Palmas; 
IV – Adriano Gomes de Melo Oliveira, juiz titular do Juizado Especial da Infância e Juventude de Palmas e Coordenador da 
Coordenadoria da Infância e Juventude (CIJ/TO); 
V – Larissa Pultrini Pereira de Oliveira, Defensora Pública; 
VI - Elisa Maria Pinto de Souza Falcão Queiroz, Defensora Pública suplente; 
VII - Ana Mara Carneiro Mourão, Secretária Executiva da Comissão Estadual Judiciária de Adoção do Estado do Tocantins – 
CEJA/TO. 
Art. 2º Funcionará junto à CEJA/TO, na qualidade de custus legis, como representante do Ministério Público, o Promotor de 
Justiça Sidney Fiori Júnior. 
Art. 3º Este Decreto Judiciário entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 
Presidente 

 
Decreto Judiciário Nº 399, de 8 de junho de 2021 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e de acordo 
com o art. 12, § 1º, inciso VI, do Regimento Interno desta Corte, bem como o contido no processo SEI nº 21.0.000013495-0, 
resolve nomear, a pedido e a partir da data de publicação deste ato, Filipe Pereira Cunha para o cargo de provimento em 
comissão de Secretário do Juízo. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 
Presidente 

 

Editais 
 
Edital Nº 175, de 8 de junho de 2021 
O Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, no uso de suas atribuições e na forma das normas contidas no 
artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, combinado com as disposições da Lei Estadual nº 2.098, de 13 de julho de 2009, 
  
Considerando a divulgação do resultado final do processo seletivo destinado a contratação temporária de Profissionais de 
Tecnologia da Informação, nos termos do Edital n.º 60/2020, publicado no Diário da Justiça nº 4787, do dia 4 de agosto de 2020 
e, 
  
Considerando o disposto no item 8.2 do Edital n.º 178/2020, bem como a solicitação da Diretoria de Tecnologia da Informação 
(evento 3691222), TORNA PÚBLICA a CONVOCAÇÃO das candidatas aprovadas para a contratação, conforme segue: 
  

Nome Área de Concorrência 

     Luana Alves de Araújo Passos Aguiar         Desenvolvimento de Sistemas     

Marcia Maria Savoine Redes de Computadores 

Thainá Suzan Silva Redes de Computadores 

  
As candidatas deverão apresentar a documentação exigida e cumprir os demais requisitos estabelecidos no Edital n.º 178/2020 
no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da publicação deste no Diário da Justiça, podendo tal prazo ser prorrogado mediante 
solicitação formal e motivada de dilação, a critério da Administração, consoante disposto no item 8.3.1 do instrumento 
convocatório supra. 
  
Palmas-TO, 8 de junho de 2021. 

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 
Presidente 
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Portarias 
Portaria Nº 1396, de 07 de junho de 2021 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e regimentais, 
 CONSIDERANDO o art. 5º , incisos III, XLIII e LIV e § 3º , da Constituição Federal; 
CONSIDERANDO o art. 227 da Constituição Federal, que dispõe sobre o dever da família, da sociedade e do Estado de garantir, 
com prioridade absoluta, os direitos da criança e do adolescente; 
CONSIDERANDO a garantia de acesso à Justiça assegurada a toda criança ou adolescente pelo art. 141 do Estatuto da Criança 
e do Adolescente; 
CONSIDERANDO a integração operacional do Sistema de Garantia de Direitos para a qualificação do atendimento inicial a 
adolescentes, disposta no art. 88, V, do Estatuto da Criança e do Adolescente, de 13 de julho de 1990, e no art. 4º, VII, da Lei 
Federal nº 12.594 (Sinase), de 18 de janeiro de 2012; 
CONSIDERANDO a Recomendação nº. 87 de 20 de janeiro de 2021, do Conselho Nacional de Justiça; 
CONSIDERANDO as deliberações constante no SEI nº 21.0.000002700-3. 
RESOLVE: 
Art. 1º Fica instituído Grupo de Trabalho para estudo e elaboração de Termo de Cooperação Técnica a fim de estabelecer 
e organizar a implementação do Núcleo de Atendimento Integrado - NAI junto aos Juizados da Infância e Juventude, bem como 
fornecer Atendimento Inicial Integrado aos adolescentes em conflito com a Lei. 
Art. 2º O Grupo de Trabalho será composto pelos seguintes membros: 
I - Juiz Auxiliar da Presidência, MANUEL DE FARIA REIS NETO, Coordenador do Grupo de Trabalho; 
II - Juíza Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça, ROSA MARIA RODRIGUES GAZIRE ROSSI, membro; 
III - Juiz de Direito e Coordenador da Infância e Juventude, ADRIANO GOMES DE MELO OLIVEIRA, membro; 
IV - Promotor de Justiça, SIDNEY FIORI JÚNIOR, membro representante do Ministério Público Estadual; 
V -  Defensora Pública, LARISSA PULTRINI PEREIRA DE OLIVEIRA, membro representante da Defensoria Pública do Estado; 
VI - Advogada, KARYNE FIGUEIREDO CÂNDIDO DE OLIVEIRA, membro representante da Ordem dos Advogados - Seccional 
Tocantins;  
VII - Delegada de Polícia, LUDMILA CRISTIAN BARRETO CESARINO, membro representante da Secretaria de Segurança 
Pública do Estado; 
VIII - Agente Especialista Socioeducativa, ÉDNA SANTOS CASTRO, membro e representante da Secretaria de Cidadania e Justiça; 

IX - Conselheira, CÉLIA PEREIRA DA MATA, membro e representante do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do 
Adolescente; 
X - Conselheira Tutelar, RESILEIDA MARIA DO COUTO PEREIRA, membro e representante do Conselho Tutelar do Município 
de Palmas; 
XI - Ten. Cel. LOURDES CRISTINA COELHO RODRIGUES, membro e representante da Polícia Militar do Estado do Tocantins. 
Art. 3º. O Grupo de Trabalho terá atribuição de elaborar o Termo de Cooperação Técnica entre os Órgãos vinculados aos 
membros listados no art 2º desta Portaria, com finalidade de estabelecer e organizar a implementar o Núcleo de Atendimento 
Integrado - NAI junto aos Juizados da Infância e Juventude, bem como fornecer Atendimento Inicial Integrado aos adolescentes 
em conflito com a Lei, o qual conterá em seus termos: 
I - definição, se for o caso, das Comarcas de maior adensamento populacional em que haverá a criação do NAI, além da capital; 
II -  definição de criação de fluxos de atendimento inicial integrado até a criação e implementação do NAI; 
III - criação de um Comitê Gestor Interinstitucional, sua respectiva composição; 
IV - definição das atribuições específicas de cada órgão ou instituição participante do Termo de Cooperação para garantia do 
Atendimento Inicial Integrado; 
V - definição das formas e fontes de custeio das ações conjuntas; 
VI - definição das diretrizes do Atendimento Inicial Integrado, nos termos da Recomendação nº. 87 de 20 de janeiro de 2021, do 
Conselho Nacional de Justiça; 
VII - aprovação da proposta de atendimento nos respectivos Conselhos Estadual de Direito da Criança e do Adolescente; 
VIII - definição da previsão de espaços físicos adequados para a instalação de todos os órgãos dispostos no art. 5º da 
Recomendação nº. 87 de 20 de janeiro de 2021, do Conselho Nacional de Justiça;  
IX - definição de composição de servidores para o Juizado da Infância e Juventude, com equipe interprofissional, composta por 
no mínimo quatro profissionais; 
X - definição dos horários e regimes de funcionamento do serviço do NAI; 
XI - definição e inclusão da atuação jurisdicional especializada junto ao NAI para atuação em regime de plantões nos finais de 
semana e feriados. 
Parágrafo único. O Grupo de Trabalho terá até o dia 31 de agosto de 2021 para conclusão dos seus trabalhos. 
Art. 4º Todas as reuniões serão secretariadas por servidor designado pelo Coordenador do Grupo de Trabalho. 
Parágrafo único. Outras unidades e servidores do Poder Judiciário do Tocantins e dos Órgãos vinculados aos membros listados 
no art 2º desta Portaria,  poderão auxiliar o Grupo de Trabalho, a depender de convocação aprovada pelo Grupo de Trabalho. 
Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
 Publique-se. Cumpra-se. 

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 
Presidente 



ANO XXXIII-DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 4975 PALMAS-TO, TERÇA-FEIRA, 08 DE JUNHO DE 2021 42 

 

 
 

Portaria Nº 1403, de 08 de junho de 2021 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e regimentais, 
e considerando o contido no processo SEI nº 21.0.000000198-5, 
RESOLVE: 
Art. 1º Prorrogar, ad referendum do Tribunal Pleno, até o dia 19 de dezembro de 2021, os efeitos da Portaria nº 32, de 7 de 
janeiro de 2021, que designou o magistrado José Carlos Tajra Reis Júnior, titular da Vara Cível da Comarca de Araguatins, para, 
sem prejuízo de suas funções, auxiliar na 5ª Vara Cível da Comarca de Palmas. 
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 
Presidente 

 
Portaria Nº 1404, de 08 de junho de 2021 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e regimentais, 
CONSIDERANDO o contido no processo SEI nº 20.0.000016250-8, 
RESOLVE: 
Art. 1º Designar, ad referendum do Tribunal Pleno, a juíza Emanuela da Cunha Gomes, para sem prejuízo de suas funções, 
auxiliar nos processos com numeração ímpar na Vara Cível da Comarca de Miracema do Tocantins. 
Art. 2º Revogar a Portaria nº 1398, de 31 de julho de 2020. 
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 
Presidente 

 
Portaria Nº 1407, de 08 de junho de 2021 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e regimentais, 
CONSIDERANDO o contido no processo SEI nº 21.0.000006506-1, 
RESOLVE: 
Art. 1º Designar, ad referendum do Tribunal Pleno, o juiz Marco Antonio Silva Castro para, sem prejuízo de suas funções, auxiliar 
nos processos de competência de Família, Sucessão, Infância e Juventude na Vara Cível da Comarca de Miracema do 
Tocantins. 
Art. 2º Revogar a Portaria nº 779, de 29 de março de 2021. 
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 
Presidente 

 

Termos de homologação 

PROCESSO 21.0.000005078-1 

INTERESSADO SERVIÇO DE TRANSPORTE 

ASSUNTO Aquisição de Veículos - Registro de Preços 

Termo de Homologação Nº 31, de 7 de junho de 2021 
Trata-se de procedimento licitatório para registro de preços, com vistas à aquisição de veículos novos, em atendimento às 
necessidades do Poder Judiciário do Estado do Tocantins.  
Tendo em vista que a licitação foi realizada de acordo com as disposições da legislação de regência, qual seja, Lei 10.520/2002, 
Decretos 10.024/2019 e 8.538/2015, Lei Complementar 123/2006, e, subsidiariamente, Lei 8.666/93, bem como o parecer da 
ASJUADMDG (evento 3731557), acolho a sugestão proposta pelo Senhor Diretor-Geral (evento 3731653), ao tempo em que 
HOMOLOGO o Pregão Eletrônico 24/2021 - SRP, haja vista o êxito do certame, no qual foi adjudicado o Item 1 - Veículo Tipo 
PICK-UP à empresa DISBRAVA - Distribuidora Brasileira de Veículos Araguaína Ltda, pelo valor total de R$ 880.000,00 
(oitocentos e oitenta mil reais), restando fracassados os Itens 2, 3, 4 e 5, conforme Resultado por Fornecedor, Ata da Sessão e 
Termo de Adjudicação (eventos 3728231, 3728246 e 3728253), para que produzam seus efeitos legais. 
Por conseguinte, determino o encaminhamento dos autos sucessivamente à: 
1. ASPRE para homologação perante o sistema Comprasnet, extração de cópia do respectivo ato e juntada ao presente feito, 
como também publicação deste Termo de Homologação; 
2. COLIC para juntada dos termos de adjudicação e homologação no Sistema SICAP-LCO; e 
3. DCC para elaboração da Ata de Registro de Preços, coleta de assinaturas, publicações e demais atos pertinentes. 
Concomitante, à DIADM/SETRAN para ciência e acompanhamento. 
Cumpra-se. 

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 
Presidente 
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PROCESSO 20.0.000002465-2 

INTERESSADO DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS 

ASSUNTO Recurso administrativo e homologação do certame licitatório. 

Termo de Homologação Nº 32, de 8 de junho de 2021 
Cuidam os presentes de procedimento licitatório de REGISTRO DE PREÇOS, cujo objeto é a contratação de empresa 
especializada em serviços de engenharia para montagem de equipamento energia fotovoltaica ON-GRID de modo suprir as 
demandas para cada localidade do Poder Judiciário, conforme tabela no item (3.1), sendo cada unidade de placa de 360 Wp, 
incluídos os serviços de implantação, suporte técnico, manutenção corretiva durante o período de garantia, projeto executivo e 
o “as built” do projeto executivo. 
Considerando a supremacia da Administração Pública na condução e no encerramento dos procedimentos licitatórios, a 
manifestação técnica do DIVENG  (eventos 3672260 e 3696899), as informações da COLIC (evento 3726457), bem assim os 
fundamentos deduzidos pela ASJUADMDG (evento 3730500 ), como também as disposições da sua legislação de regência, qual 
seja, Lei 10.520/2002, Decretos 5.450/2005 e 8.538/2015, Lei Complementar 123/2006, Decreto Judiciário 136/2014 e, 
subsidiariamente, Lei 8.666/93,  como também a manifestação da ASJUADMDG (evento 3641254): 
1. CONHEÇO do recurso interposto pelas empresas  J A SANTOS FROZA COMÉRCIO E SERVICOS DE INFORMATICA 
EIRELI (evento 3647975), PI – PRODUTOS INDEPENDENTES DE ENERGIA EIRELI (evento 3647985 e, no mérito, NEGO-
LHES PROVIMENTO. 
2. ADJUDICO ositens 1 à empresa BEH SOLUÇÕES LTDA, CNPJ 21.870.584/0001-26, pelo valor de R$ 990.000,00 
(novecentos e noventa mil reais); dos itens 2, 7, 9 e 12, à empresa FERPAM COM DE FERRAMENTAS PARAFUSOS E 
MÁQUINAS LTDA, CNPJ 01.040.887/0001-04, no valor de R$ 913.154,20 (novecentos e treze mil cento e cinquenta e quatro 
reais e vinte centavos) e os itens  03, 04, 05, 06, 08, 10, 11, 13 e 14, à empresa J A SANTOS FROZA COMÉRCIO E SERVIÇOS 
DE INFORMÁTICA EIRELI, CNPJ 07.614.375/0001-90, no valor de R$ 1.647.017,45 (um milhão, seiscentos e quarenta e sete 
mil dezessete reais e quarenta e cinco centavos), consoante Resultado por fornecedor e Ata da Sessão 
(eventos 3638475 e 3638456); e  
3. à HOMOLOGO o Pregão Eletrônico 64/2020 - SRP, haja vista ao êxito do certame, tudo consoante Resultado por Fornecedor 
e Ata da Sessão (eventos 3638475 e 3638456). 
Encaminhem-se os autos à: 
1. ASPRE para publicação da Decisão a ser exarada e adoção das medidas cabíveis no Sistema COMPRASNET; e  
2. SPADG para publicação do presente Termo de Homologação; e 
3. DCC para elaboração das Atas de Registro de Preços, coleta de assinaturas, publicações e demais atos pertinentes. 
Concomitante, à COLIC e DIVENG/D?INFR para ciência e acompanhamento. 
Cumpra-se. 

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 
Presidente 

 

CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA 
Portarias 

Portaria Nº 1378/2021 - CGJUS/ASJCGJUS, de 02 de junho de 2021 
Designa membros para compor a Equipe de Líderes e Equipe de 
Líderes Ampliada, para Reunião de Análise Estratégica (RAE), com 
finalidade de gerenciar o Planejamento e a Gestão Estratégica no 
âmbito da Corregedoria-Geral da Justiça do Tocantins, no biênio 
2021/2023. 
  

A CORREGEDORA-GERAL DA JUSTIÇA, no uso de suas atribuições legais e regimentais, e 
CONSIDERANDO o disposto no artigo 9º da Resolução nº 198, de 1º de Julho de 2014, do Conselho Nacional de Justiça, a 
qual estabelece que os órgãos do Poder Judiciário realizem Reuniões de Análise Estratégica (RAE), pelo menos 
quadrimestralmente, para avaliação e acompanhamento dos resultados, bem como gerenciem ajustes e outras medidas 
necessárias à melhoria do desempenho institucional; 
CONSIDERANDO os princípios de gestão participativa e democrática instituídos pela Resolução nº 221, de 10 de maio de 
2016, do Conselho Nacional de Justiça; 
CONSIDERANDO que o artigo 4º do Provimento nº 1, de 14 de janeiro de 2021, deste Órgão Censor em alinhamento com as 
diretrizes do Conselho Nacional de Justiça prevê a realização das Reuniões de Análise Estratégica (RAE); 
CONSIDERANDO a Resolução Nº 8, de 5 de abril de 2021, que dispõe sobre o novo Regimento Interno da Corregedoria-Geral 
da Justiça do Estado do Tocantins; 
CONSIDERANDO o contido no processo administrativo SEI nº 21.0.000002235-4; 
RESOLVE: 
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Art. 1º Designar para o biênio de 2021-2023, a composição da Equipe de Líderes e da Equipe de Líderes Ampliadas, para o 
gerenciamento, o monitoramento e a avaliação dos resultados do Planejamento e da Gestão Estratégica da Corregedoria-Geral 
da Justiça. 
Art. 2º A Equipe de Líderes terá a seguinte composição: 
I - Desembargadora Etelvina Maria Sampaio Felipe, Corregedora-Geral da Justiça; 
II - Desembargadora Ângela Maria Ribeiro Prudente, Vice-Corregedora-Geral da Justiça; 
III - Desembargadora Jacqueline Adorno de La Cruz Barbosa, Presidente da Comissão Auxiliar do e-Proc (CAEPROC/TJTO) 
IV - Juíza Rosa Maria Rodrigues Gazire Rossi, Juíza Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça; 
V - Juiz Roniclay Alves de Morais, Juiz Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça; 
VI - Juíza Aline Marinho Bailão Iglesias, Coordenadora da Coordenadoria da Cidadania; 
VII - Juiz Océlio Nobre da Silva, Coordenador Núcleo de Prevenção e Regularização Fundiária (NUPREF); 
VIII - Jeane Silva Justino Filho, Chefe de Gabinete da Corregedoria-Geral da Justiça. 
  
Art. 3º A Equipe de Líderes Ampliada terá a seguinte composição: 
I - Juiz Roniclay Alves de Morais, Juiz Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça - Coordenador; 
II - Jeane Silva Justino Filho, Chefe de Gabinete da Corregedoria Geral da Justiça. 
III - Afonso Alves da Silva Junior - Assessoria Jurídica do Gabinete; 
IV - Francisco de Assis Godoi Ferreira de Rezende - Assistência Militar; 
V - Ana Carina Mendes Souto - Assessoria de Planejamento, Projeto e Ações Estratégicas; 
VI - Kézia Reis de Souza - Assessoria de Comunicação e Imprensa; 
VII - Leonardo Silvério de Souza Almeida- Assessoria de Tecnologia da Informação e de Gestão de Sistemas; 
VIII - Graziely Nunes Barbosa Barros - Coordenadoria de Administração; 
IX - Ketlen Caroline Pinheiro Cruz - Coordenadoria de Correição, Planejamento e Aprimoramento da Primeira Instância; 
X - Wagner José dos Santos - Coordenadoria dos Serviços Notariais e de Registro; 
XI - Fernanda de Sousa Nogueira - Núcleo de Prevenção e Regularização Fundiária (NUPREF); 
XII - Luciane Rodrigues do Prado Faria - Coordenadoria da Cidadania; 
XIII - Ana Mara Carneiro Mourão - Comissão Estadual Judiciária de Adoção (CEJA); 
XIV - Silma Pereira de Sousa Oster - Comissão Permanente de Sindicância; 
XV - Arylma Rocha Botelho - Comissão Permanente de Processo Administrativo Disciplinar. 
XVI - Juíza Odete Batista Dias Almeida - Presidente da Associação dos Magistrados do Estado do Tocantins – ASMETO; 
XVII - Vinícius  Fernandes Barboza - Chefe de Divisão Acadêmica, representante da Escola Superior da Magistratura 
Tocantinense - ESMAT; 
XVIII - Raimunda Valnísia Pereira dos Santos - Vice-Presidente do Sindicato dos Servidores dos Serventuários da Justiça do 
Estado do Tocantins - SINSJUSTO/TO, representante dos Servidores; 
XIX - João Ornato Benigno Brito - Coordenador, representante da Coordenadoria de Gestão Estratégica, Estatística e Projetos; 
XX - Wallson Brito da Silva - Diretor, representante da Diretoria Judiciária. 
Art. 4º As Reuniões da Análise da Estratégia (RAE) da Equipe de Líderes serão coordenadas pela Corregedora-Geral da 
Justiça e da Equipe de Líderes Ampliadas será coordenada pelo Juiz Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça designado, nos 
termos subscritos nos incisos do artigo 4º do Provimento nº 9, de 19 de dezembro de 2017. 
Art. 5º Esta Portaria entre em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Desembargadora ETELVINA MARIA SAMPAIO FELIPE 
Corregedora-Geral da Justiça 

  
 

Provimentos 
 

Provimento Nº 13 - CGJUS/ASJCGJUS 
Altera o Provimento CGJUS/TO n. 11/2019/CGJUS/TO, que institui a Consolidação das 
Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça (CNGC), e dá outras providências. 

A CORREGEDORA-GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e regimentais e, 
CONSIDERANDO que compete à Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Tocantins (CGJUS/TO), dentre outras atribuições, 
orientar a atividade desenvolvida pelo primeiro grau de jurisdição do Poder Judiciário do Estado do Tocantins; 
CONSIDERANDO a necessidade de normatização quanto à necessidade de atualização, pela Contadoria Judicial, do valor da 
pena de multa (arts. 49/52, Código Penal) aplicada em sentença penal condenatória, antes da inserção da execução penal no 
Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU); 
CONSIDERANDO que, na forma do disposto no art. 49, § 2º, do Código Penal, "o valor da multa será atualizado, quando da 
execução, pelos índices de correção monetária"; 
CONSIDERANDO que, na forma do preceituado no art. 51, do Código Penal, "transitada em julgado a sentença condenatória, a 
multa será executada perante o juiz da execução penal e será considerada dívida de valor, aplicáveis as normas relativas à 
dívida ativa da Fazenda Pública, inclusive no que concerne às causas interruptivas e suspensivas da prescrição"; 
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CONSIDERANDO o disposto no SEI n. 20.0.000017304-6; 
RESOLVE: 
Art. 1º. Fica conferida nova redação ao 728, caput, e fica inserido o § 1º-A, ao art. 728, todos do Provimento n. 
11/2019/CGJUS/TO (Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça – CNGC), na seguinte forma: 

“Art. 728. Quando imposta pena de multa (arts. 49/52, do Código Penal), após a expedição da certidão de trânsito 
em julgado da sentença penal condenatória, os autos originários da ação penal, antes de inseridos no Sistema 
Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), serão remetidos à Contadoria Judicial, para fins de atualização da 
multa penal. 
§ 1º-A. Uma vez atualizada a pena de multa pela Contadoria Judicial, o réu condenado será intimado para 
pagamento, no prazo de 10 (dez) dias”. 

Art. 2º. Este Provimento entra em vigor na data da sua publicação. 
Desembargadora ETELVINA MARIA SAMPAIO FELIPE 

Corregedora-Geral da Justiça 
  
 

DIRETORIA GERAL 
Portarias 

 
Portaria Nº 1174/2021 - PRESIDÊNCIA/DIGER/DIADM/DCC, de 12 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 114/2021, referente ao Processo Administrativo 19.0.000035319-4, celebrado por este 
Tribunal de Justiça e a empresa Trídia Criação e Desenvolvimento de Software - Ltda, que tem por objeto a contratação de 
empresa de Tecnologia da Informação especializada para prestação dos serviços de planejamento, desenvolvimento, 
implementação, migração, capacitação e manutenção dos portais institucionais (intranet, internet e hot sites) 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 114/2021, e o 
servidor Henryque Cerqueira Vasconcelos, matrícula 355925, como seu 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 1389/2021 - PRESIDÊNCIA/DIGER/DIADM/DCC, de 03 de junho 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 114/2021, referente ao Processo Administrativo 19.0.000035319-4, celebrado por este 
Tribunal de Justiça e a empresa Trídia Criação e Desenvolvimento de Software - Ltda, que tem por objeto a contratação de 
empresa de Tecnologia da Informação especializada para prestação dos serviços de planejamento, desenvolvimento, 
implementação, migração, capacitação e manutenção dos portais institucionais (intranet, internet e hot sites) do Poder Judiciário 
do Estado do Tocantins. 
RESOLVE: 
Art. 1º. Designar o servidor Brunno Campos de Oliveira, matrícula 241070, como fiscal técnico do contrato nº 114/2021, e o 
servidor Fernando Américo da Silva Brito, matrícula 352841, 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 fiscal técnico comunicará ao gestor que 
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. 
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Publique-se. Cumpra-se. 
Jonas Demostene Ramos 

 Diretor Geral 
 
Portaria Nº 1390/2021 - PRESIDÊNCIA/DIGER/DIADM/DCC, de 03 de junho 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 114/2021, referente ao Processo Administrativo 19.0.000035319-4, celebrado por este 
Tribunal de Justiça e a empresa Trídia Criação e Desenvolvimento de Software - Ltda, que tem por objeto a contratação de 
empresa de Tecnologia da Informação especializada para prestação dos serviços de planejamento, desenvolvimento, 
implementação, migração, capacitação e manutenção dos portais institucionais (intranet, internet e hot sites) do Poder Judiciário 
do Estado do Tocantins. 
RESOLVE: 
Art. 1º. Designar o servidor Henryque Cerqueira Vasconcelos, matrícula 355925, como fiscal demandante do contrato nº 
114/2021, e o servidor Igor Caetano Matuoca, matrícula 353284, como seu 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 fiscal demandante comunicará ao 
gestor que 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 1391/2021 - PRESIDÊNCIA/DIGER/DIADM/DCC, de 03 de junho 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 114/2021, referente ao Processo Administrativo 19.0.000035319-4, celebrado por este 
Tribunal de Justiça e a empresa Trídia Criação e Desenvolvimento de Software - Ltda, que tem por objeto a contratação de 
empresa de Tecnologia da Informação especializada para prestação dos serviços de planejamento, desenvolvimento, 
implementação, migração, capacitação e manutenção dos portais institucionais (intranet, internet e hot sites) do Poder Judiciário 
do Estado do Tocantins. 
RESOLVE: 
Art. 1º. Designar o servidor José Sebastião Pinheiro de Souza, matrícula 361213, como fiscal administrativo do contrato nº 
114/2021, e a servidora Dalliana de Souza Correia Medeiros, matrícula 352783, como seu 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 fiscal administrativo comunicará ao 
gestor que 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 

 

DIRETORIA ADMINISTRATIVA 

CENTRAL DE COMPRAS 
Extratos 

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO 
PROCESSO: 21.0.000011930-7 
PREGÃO ELETRÔNICO – SRP nº. 04/2021 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº. 38/2021 
NOTA DE EMPENHO: 2021NE01725 
CONTRATANTE: Fundo Especial de Modernização e Aprimoramento do Poder Judiciário. 
CONTRATADA: CCK Comercial EIRELI - EPP 
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CNPJ: 22.065.938/0001-22 
OBJETO: Empenho destinado ao fornecimento de bens permanentes (Forno elétrico – 2 unidades), para atender as 
necessidades do Poder Judiciário do Estado do Tocantins. 
VALOR TOTAL: R$ 1.132,56 (Hum mil, cento e trinta e dois reais e cinquenta e seis centavos). 
Unidade Gestora: 060100-FUNJURIS. 
Classificação Orçamentária: 0601.02.061.1145.3065 
Natureza de Despesa: 44.90.52 – Subitem: 12 
Fonte de Recursos: 0240 
DATA DA EMISSÃO: 02 de junho de 2021. 
 

DIVISÃO DE LICITAÇÃO, CONTRATOS E CONVÊNIOS 
Apostilas 

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO 
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 102/2021 
PROCESSO 21.0.000011005-9 
CREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CREDENCIADA: Geiflayanne Neves de Oliveira 
OBJETO: Constitui objeto deste Termo de Apostilamento a alteração do item 5.1 da Cláusula Quinta do Termo de 
Credenciamento nº 102/2021, com fulcro no § 8º do artigo 65 da Lei nº 8.666/93 e Decisão nº 1272/2021, evento 3626953, para 
adequação a Reserva Orçamentária conforme SEI 21.0.000001772-5, evento 3557971: 
CLÁUSULA QUINTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
 As despesas com a execução do objeto deste Termo de Credenciamento correrá à conta da dotação Orçamentária consignada 
abaixo: 
UNIDADE GESTORA: 060100 - Funjuris 
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 06010.02.061.1145.3082 
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.36 
FONTE DE RECURSOS: 0240 
DATA DA ASSINATURA: 7 de junho de 2021. 
 
EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO 
PROCESSO 19.0.000037299-7 
CONTRATO Nº. 120/2021 
CONTRATANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CONTRATADA: Control Teleinformática - Ltda 
OBJETO: O presente Instrumento tem por objeto a alteração do item 8.1, da Cláusula Oitava do Contrato nº 120/2021, evento 
3699972, firmado com a empresa Control Teleinformática - Ltda, conforme Informação nº 8417/2021 - DIVPODG, evento 
3607894, e Detalhamento de Dotação nºs 546 e 555 eventos 3612738 e 3612767, o qual passará a vigorar com a seguinte 
redação: 
CLÁUSULA OITAVA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
 As despesas com a execução do objeto do referido Contrato correrão por conta da Dotação Orçamentária abaixo consignada: 
UNIDADE GESTORA: 060100 - Funjuris 
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 06010.02.061.1145.3066 
NATUREZA DE DESPESA: 44.90.52 
FONTE DE RECURSOS: 0240 
e/ou 
UNIDADE GESTORA: 060100 - Funjuris 
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 06010.02.126.1145.4231 
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.40 
FONTE DE RECURSOS: 0240 
O presente Termo de Apostilamento vincula-se, em sua integralidade ao Contrato nº. 198/2019, aos Autos Administrativos 
19.0.000007413-9, bem como às disposições da Lei nº. 8.666/93 e suas alterações. 
DATA DA ASSINATURA: 7 de junho de 2021. 
 

Extratos de contratos 
EXTRATO DE CONTRATO 
PREGÃO ELETRÔNICO – SRP Nº 05/2021 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 29/2021 
PROCESSO 21.0.000009721-4 
CONTRATO Nº 128/2021 
CONTRATANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
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CONTRATADA: MJMB Distribuição de Produtos Saneantes – EIRELI 
OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios, para atender às demandas do Poder Judiciário do Estado do Tocantins. 
VALOR: O valor ordinário do presente Instrumento fica ajustado em R$ 330,60 (trezentos e trinta reais e sessenta centavos), 
compreendendo todas as despesas e custos diretos e indiretos necessários à perfeita execução. 
VIGÊNCIA: O presente Instrumento terá início a partir da data de sua publicação, ficando adstrito ao crédito orçamentário 
conforme disposto no art. 57 da Lei nº. 8.666, de 1993, ressalvado o prazo de garantia dos materiais. 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
UNIDADE GESTORA: 060100 - Funjuris 
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 06010.02.122.1145.4204 
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.30 
FONTE DE RECURSOS: 0240 
DATA DA ASSINATURA: 7 de junho de 2021. 
 
EXTRATO DE CONTRATO 
PREGÃO ELETRÔNICO – SRP Nº 92/2020 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 26/2021 
PROCESSO 21.0.000009291-3 
CONTRATO Nº 124/2021 
CONTRATANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CONTRATADA: LM Comércio e Manutenção de Equipamentos Eletrônicos - Ltda 
OBJETO: Contratação de empresa especializada para fornecimento e instalação de motores industriais para automatização dos 
portões dos prédios pertencentes ao Poder Judiciário do Tocantins. 
VALOR: O valor global do presente Instrumento é de R$ 24.786,00 (vinte e quatro mil, setecentos e oitenta e seis reais), 
compreendendo todas as despesas e custos diretos e indiretos necessários à perfeita execução. 
VIGÊNCIA: O presente Contrato vigorará a partir da data de sua assinatura, ficando adstrito ao crédito orçamentário conforme 
disposto no art. 57 da Lei nº 8.666/93, ressalvado o prazo de garantia dos produtos e serviços. 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
UNIDADE GESTORA: 060100 - Funjuris 
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 06010.02.061.1145.3067 
NATUREZA DE DESPESA: 44.90.52 
FONTE DE RECURSOS: 0240 
DATA DA ASSINATURA: 7 de junho de 2021. 
 
EXTRATO DE CONTRATO 
PREGÃO ELETRÔNICO 21/2021 
PROCESSO 19.0.000028224-6 
CONTRATO Nº 133/2021 
CONTRATANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CONTRATADA: Rocha Controls Montagem e Serviços Especializados em Sistemas de Segurança - Ltda 
OBJETO: Contratação de empresa para Implantar Sistema de Detecção, Alarme e Supressão de Incêndios por agentes limpos 
para o Ambiente de Alta Disponibilidade do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, denominado AAD/TJTO Site Principal e 
Site Backup, inclusos os serviços de treinamento e projeto executivo "as built", conforme descrição e quantitativos constantes 
neste Instrumento, no Edital do Pregão Eletrônico nº 21/2021 e seus Anexos. 
VALOR: O valor global do presente Instrumento é de R$ 273.514,12 (duzentos e setenta e três mil, quinhentos e quatorze reais 
e doze centavos), compreendendo todas as despesas e custos diretos e indiretos necessários à perfeita execução. 
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, contados da data da assinatura, ressalvado o prazo de garantia dos materiais e serviços. 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
UNIDADE GESTORA: 060100 - Funjuris 
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 06010.02.061.1145.3067 
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.30, 33.90.39 e 44.90.52 
FONTE DE RECURSOS: 0240 
DATA DA ASSINATURA: 7 de junho de 2021. 
 

Extratos de termos aditivos 
EXTRATO DE TERMO ADITIVO 
QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 104/2017 
PROCESSO 16.0.000027972-6 
CONTRATANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CONTRATADA: Meric AR Condicionado EIRELI - EPP 
OBJETO: Prorrogação da vigência do Contrato nº 104/2017 por mais 12 (doze) meses, ou seja, pelo período de 12/07/2021 a 
11/07/2022, perfazendo um total de 60 (sessenta) meses. 
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DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
UNIDADE GESTORA: 060100 - Funjuris 
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 06010.02.061.1145.3067 
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.39 
FONTE DE RECURSO: 0240 
DATA DA ASSINATURA: 7 de junho de 2021. 
 
EXTRATO DE TERMO ADITIVO 
SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 109/2019 
PROCESSO 19.0.000010373-2 
CONTRATANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CONTRATADA: Meric AR Condicionado EIRELI - EPP 
OBJETO: Prorrogação da vigência do Contrato nº 109/2019 por mais 12 (doze) meses, ou seja, pelo período de 28/09/2021 a 
27/09/2022, perfazendo um total de 36 (trinta e seis) meses. 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
UNIDADE GESTORA: 060100 - Funjuris 
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 06010.02.061.1145.3067 
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.39 
FONTE DE RECURSO: 0240 
DATA DA ASSINATURA: 7 de junho de 2021. 
 
EXTRATO DE TERMO ADITIVO 
QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 105/2017 
PROCESSO 16.0.000027972-6 
CONTRATANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CONTRATADA: Araújo e Resplandes Ltda - ME 
OBJETO: Prorrogação da vigência do Contrato nº 105/2017 por mais 12 (doze) meses, ou seja, pelo período de 12/07/2021 a 
11/07/2022, perfazendo um total de 60 (sessenta) meses. 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
UNIDADE GESTORA: 060100 - Funjuris 
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 06010.02.061.1145.3067 
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.39 
FONTE DE RECURSO: 0240 
DATA DA ASSINATURA: 7 de junho de 2021. 
 

Extratos das atas de registro de preços 
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 47/2021 
PROCESSO ADMINISTRATIVO 20.0.000003520-4 
PREGÃO ELETRÔNICO – SRP Nº 15/2021 
ORGÃO GERENCIADOR: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
FORNECEDOR REGISTRADO: KRP Consultoria em Tecnologia de Informação - Ltda 
OBJETO: Registro de preços visando à aquisição futura de Servidores em Rack 19" para atender às demandas do Poder 
Judiciário do Estado do Tocantins.. 
VIGÊNCIA: A Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses, contados a partir da publicação do extrato no Diário 
da Justiça Eletrônico - DJE. 
DATA DA ASSINATURA: 7 de junho de 2021. 
 

Extratos 
EXTRATO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO 
PROGRAMA TEMPO DE DESPERTAR 
EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 3/2021 
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 125/2021 
PROCESSO 21.0.000010895-0 
CREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CREDENCIADA: Erdiléia Araujo Santana 
OBJETO: Credenciamento de profissional da especialidade de pedagogia, para prestar serviços, na Comarca de Palmas, caráter 
auxiliar e especializado, no que se refere à avaliação inicial, manejo de grupo com homens autores de violência doméstica contra 
mulher, bem como seu acompanhamento psicossocial (individual e em grupos), além de executar o monitoramento e avaliação 
dos casos. 
VIGÊNCIA: O presente Termo de Credenciamento terá vigência de 60 (sessenta) meses, contados a partir da publicação 
resumida do extrato no Diário da Justiça Eletrônico - DJE. 
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DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
UNIDADE GESTORA: 060100 -  Funjuris 
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 06010.02.061.1145.3082 
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.36 
FONTE DE RECURSOS: 0240 
DATA DA ASSINATURA: 7 de junho de 2021 
 
EXTRATO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO 
PROGRAMA TEMPO DE DESPERTAR 
EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 3/2021 
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 122/2021 
PROCESSO 21.0.000010953-0 
CREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CREDENCIADO: Cesar Gustavo Moraes Ramos 
OBJETO: Credenciamento de profissional da especialidade de psicologia, para prestar serviços, na Comarca de Palmas, caráter 
auxiliar e especializado, no que se refere à avaliação inicial, manejo de grupo com homens autores de violência doméstica contra 
mulher, bem como seu acompanhamento psicossocial (individual e em grupos), além de executar o monitoramento e avaliação 
dos casos. 
VIGÊNCIA: O presente Termo de Credenciamento terá vigência de 60 (sessenta) meses, contados a partir da publicação 
resumida do extrato no Diário da Justiça Eletrônico - DJE. 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
UNIDADE GESTORA: 060100 -  Funjuris 
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 06010.02.061.1145.3082 
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.36 
FONTE DE RECURSOS: 0240 
DATA DA ASSINATURA: 7 de junho de 2021. 
 
EXTRATO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO 
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 139/2021 
PROCESSO 21.0.000011981-1 
CREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CREDENCIADA: Thamiris Menezes de Souza Vitena Santana 
OBJETO: Constitui objeto do presente Termo de Credenciamento a prestação de serviços na especialidade de serviço social, 
destinados a atender as demandas do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, no Núcleo Regional de Atendimento 
Multidisciplinar de Palmas. 
VIGÊNCIA: O presente Termo de Credenciamento terá vigência de 60 (sessenta) meses, contados a partir da publicação 
resumida do extrato no Diário da Justiça Eletrônico - DJE. 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
UNIDADE GESTORA: 050100 – Tribunal 
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 0501.02.061.1168.1077 
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.36 / 33.90.39 
FONTE DE RECURSOS: 0100 
e/ou 
UNIDADE GESTORA: 060100 – Funjuris 
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 0601.02.061.1168.3082 
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.36 
FONTE DE RECURSOS: 0240 
DATA DA ASSINATURA: 7 de junho de 2021. 
 
EXTRATO DE TERMO DE DESCREDENCIAMENTO 
TERMO DE CREDENCIAMENTO 126/2021 
PROCESSO 21.0.000011149-7 
DESCREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
DESCREDENCIADA: Priscylla Cassol 
OBJETO: Fica descredenciada, a partir da assinatura deste Termo do Programa Justiça Terapêutica, a psicóloga Priscylla 
Cassol, com fulcro na alínea "a'" da Cláusula Décima do Termo de Credenciamento nº 126/2021. 
DATA DA ASSINATURA: 7 de junho de 2021 
 
EXTRATO DE TERMO DE DESCREDENCIAMENTO 
TERMO DE CREDENCIAMENTO 250/2020 
PROCESSO 20.0.000017645-2 
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DESCREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
DESCREDENCIADA: Lutiane Cardoso Melgaço 
OBJETO: Fica descredenciada, a partir da assinatura deste Termo, a assistente social, Lutiane Cardoso Melgaço, da prestação 
de serviços na especialidade de serviço social destinados a atender às demandas do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, 
no Núcleo Regional de Atendimento Multidisciplinar da Comarca de Palmas, com fulcro na alínea c, da Cláusula Nona do Termo 
de Credenciamento nº 250/2020. 
DATA DA ASSINATURA: 7 de junho de 2021. 
 
EXTRATO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO 
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 156/2021 
PROCESSO 21.0.000013243-5 
CREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CREDENCIADO: Matheus Eije Glória 
OBJETO: Constitui objeto do presente Termo de Credenciamento a prestação de serviços na especialidade de psicologia, 
destinado a atender às demandas do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, no Núcleo Regional de Atendimento 
Multidisciplinar de Palmas, Comarca de Palmas e Cidade de Palmas. 
VIGÊNCIA: O presente Termo de Credenciamento terá vigência de 60 (sessenta) meses, contados a partir da publicação 
resumida do extrato no Diário da Justiça Eletrônico - DJE. 
UNIDADE GESTORA: 060100 – Funjuris 
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 06010.02.061.1145.3082 
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.36 
FONTE DE RECURSOS: 0240 
DATA DA ASSINATURA: 7 de junho de 2021. 
 
EXTRATO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO 
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 154/2021 
PROCESSO 21.0.000013239-7 
CREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CREDENCIADA: Marlucy Ramos Albuquerque Carmo 
OBJETO: Constitui objeto do presente Termo de Credenciamento a prestação de serviços na especialidade de serviço social, 
destinado a atender às demandas do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, no Núcleo Regional de Atendimento 
Multidisciplinar de Palmas, Comarca de Palmas e Cidade de Palmas. 
VIGÊNCIA: O presente Termo de Credenciamento terá vigência de 60 (sessenta) meses, contados a partir da publicação 
resumida do extrato no Diário da Justiça Eletrônico - DJE. 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
UNIDADE GESTORA: 060100 – Funjuris 
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 06010.02.061.1145.3082 
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.36 
FONTE DE RECURSOS: 0240 
DATA DA ASSINATURA: 7 de junho de 2021. 
 
EXTRATO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO 
PROGRAMA JUSTIÇA TERAPÊUTICA 
EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 4/2021 
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 158/2021 
PROCESSO 21.0.000013267-2 
CREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CREDENCIADA: Lara Kaline Alves Silva 
OBJETO: Credenciamento de profissional da especialidade de psicologia, para prestar serviços, na Comarca de Palmas, de 
caráter auxiliar e especializado no que se refere ao acolhimento e avaliação inicial do sujeito envolvido com infração que tenha 
como fator desencadeador a droga, bem como seu acompanhamento Psicossocial no âmbito do Poder Judiciário do Estado do 
Tocantins (individual e em grupos, de familiares e institucional), execução do monitoramento e avaliação dos casos, além de 
desenvolver atividades articuladas com a rede de políticas públicas. 
VIGÊNCIA: O presente Termo de Credenciamento terá vigência de 60 (sessenta) meses, contados a partir da publicação 
resumida do extrato no Diário da Justiça Eletrônico - DJE. 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
UNIDADE GESTORA: 060100 -  Funjuris 
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 06010.02.061.1145.3082 
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.36 
FONTE DE RECURSOS: 0240 
DATA DA ASSINATURA: 7 de junho de 2021. 
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DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS 
Portarias 

PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 306/2021, de 07 de junho de 2021 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS , no uso das atribuições que lhe conferem as 
disposições constantes do art. 59, XXVII, da Resolução nº 17/2009, bem como o art. 10 da Portaria nº 2.093, de 1º de outubro de 
2018, que dispõe sobre as regras e procedimentos para operacionalização do módulo de substituição de servidores no Sistema 
Integrado de Gestão de Pessoas (eGESP) e considerando o protocolo de solicitação nº 2021/91508; 
RESOLVE: 
Art. 1º Designar a servidora ROBERTA MARTINS SOARES MACIEL ISMAEL, matrícula nº 353612,CEDIDA AO TJTO, para, 
sem prejuízo de suas funções, substituir o cargo de SECRETÁRIO EXECUTIVO, da unidade GABINETE DO DIRETOR-GERAL, 
no período de 04/11/2020 à 13/05/2021, nas ausências e impedimentos do titular, com o consequente pagamento, após a 
certificação referente ao período da efetiva substituição.  
Art. 2º Ficam revogadas as disposições contrárias.  
Publique-se. Cumpra-se. 

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA FÉRIAS Nº 793/2021, de 07 de junho de 2021 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e na forma 
da lei,  
CONSIDERANDO o disposto no artigo n° 91 da Lei Complementar nº 10/1996 c/c o artigo n° 86, do Estatuto dos Servidores 
Públicos, Lei 1.818/2007; 
CONSIDERANDO o disposto o artigo nº 59, inciso XXVI da Resolução 17/2009; 
CONSIDERANDO o disposto no Decreto Judiciário nº 99/2013, publicado no DJ nº 3045, de 07 de fevereiro de 2013 e conforme 
solicitação contida no sistema eGESP, 
RESOLVE: 
Art. 1º Suspender as férias do servidor WESLEY DE LIMA BENICCHIO, matrícula nº 106468, relativas ao período aquisitivo 
2018/2019, marcadas para o período de 07 a 16/06/2021, a partir de 07/06/2021 até 16/06/2021, assegurado o usufruto dos dias 
remanescentes para o período de 01 a 10/11/2021, em razão de interesse da administração.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 307/2021, de 08 de junho de 2021 
A DIRETORA DO FORO DA COMARCA DE ARAGUATINS, 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 plantão, do servidor EDUARDO ANTONIO SANTANA, matrícula nº 122080, ocupante do 
cargo de OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR, da unidade de lotação COMARCA DE ARAGUATINS - CENTRAL DE 
MANDADOS, no período de 01/06/2021 a 02/06/2021;  
CONSIDERANDO a solicitação de substituição constante no protocolo nº 2021/91868; 
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 

84643 ALZENIRA QUEIROZ DOS SANTOS VERAS ESTATUTÁRIO TÉCNICO JUDICIÁRIO 01/06/2021 à 02/06/2021 

Publique-se. Cumpra-se. 
NELY ALVES DA CRUZ 

DIRETORA DO FORO - 3ª ENTRÂNCIA  
 
PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 308/2021, de 08 de junho de 2021 
A DIRETORA DO FORO DA COMARCA DE ARAGUATINS, 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 
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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 plantão, do servidor EDUARDO ANTONIO SANTANA, matrícula nº 122080, ocupante do 
cargo de OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR, da unidade de lotação COMARCA DE ARAGUATINS - CENTRAL DE 
MANDADOS, no período de 07/06/2021 a 08/06/2021;  
CONSIDERANDO a solicitação de substituição constante no protocolo nº 2021/91883; 
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 

84643 ALZENIRA QUEIROZ DOS SANTOS VERAS ESTATUTÁRIO TÉCNICO JUDICIÁRIO 07/06/2021 à 08/06/2021 

Publique-se. Cumpra-se. 
NELY ALVES DA CRUZ 

DIRETORA DO FORO - 3ª ENTRÂNCIA  
 
PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 309/2021, de 08 de junho de 2021 
A DIRETORA DO FORO DA COMARCA DE GURUPI, ESTADO DO TOCANTINS, no uso das atribuições que lhe conferem o 
art. 80 da Lei Complementar Estadual nº 10, de 11 de janeiro de 1996, bem como, o art. 10, da Portaria nº 2.093, de 1º de 
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 férias, da servidora LARA SANTOS DE CASTRO, matrícula nº 182742, ocupante do cargo 
de ESCRIVÃO JUDICIAL, da unidade de lotação COMARCA DE GURUPI - 3ª VARA CÍVEL, no período de 07/07/2021 a 
16/07/2021;  
CONSIDERANDO a solicitação de substituição constante no protocolo nº 2021/91894; 
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 

205074 MARILUCIA ALBUQUERQUE MOURA ESTATUTÁRIO TÉCNICO JUDICIÁRIO 07/07/2021 à 16/07/2021 

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

DIRETORA DO FORO - 3ª ENTRÂNCIA  
 
PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 310/2021, de 08 de junho de 2021 
A DIRETORA DO FORO DA COMARCA DE GURUPI, ESTADO DO TOCANTINS, no uso das atribuições que lhe conferem o 
art. 80 da Lei Complementar Estadual nº 10, de 11 de janeiro de 1996, bem como, o art. 10, da Portaria nº 2.093, de 1º de 
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 plantão, da servidora LARA SANTOS DE CASTRO, matrícula nº 182742, ocupante do 
cargo de ESCRIVÃO JUDICIAL, da unidade de lotação COMARCA DE GURUPI - 3ª VARA CÍVEL, no período de 26/04/2021 a 
26/04/2021;  
CONSIDERANDO a solicitação de substituição constante no protocolo nº 2021/91886; 
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 

205074 MARILUCIA ALBUQUERQUE MOURA ESTATUTÁRIO TÉCNICO JUDICIÁRIO 26/04/2021 à 26/04/2021 
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Publique-se. Cumpra-se. 
EDILENE PEREIRA DE AMORIM ALFAIX NATÁRIO 

DIRETORA DO FORO - 3ª ENTRÂNCIA  
 
PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 311/2021, de 08 de junho de 2021 
A DIRETORA DO FORO DA COMARCA DE GURUPI, ESTADO DO TOCANTINS, no uso das atribuições que lhe conferem o 
art. 80 da Lei Complementar Estadual nº 10, de 11 de janeiro de 1996, bem como, o art. 10, da Portaria nº 2.093, de 1º de 
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 plantão, da servidora LARA SANTOS DE CASTRO, matrícula nº 182742, ocupante do 
cargo de ESCRIVÃO JUDICIAL, da unidade de lotação COMARCA DE GURUPI - 3ª VARA CÍVEL, no período de 22/04/2021 a 
23/04/2021;  
CONSIDERANDO a solicitação de substituição constante no protocolo nº 2021/91888; 
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 

205074 MARILUCIA ALBUQUERQUE MOURA ESTATUTÁRIO TÉCNICO JUDICIÁRIO 22/04/2021 à 23/04/2021 

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

DIRETORA DO FORO - 3ª ENTRÂNCIA  
 
PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 312/2021, de 08 de junho de 2021 
A DIRETORA DO FORO DA COMARCA DE GURUPI, ESTADO DO TOCANTINS, no uso das atribuições que lhe conferem o 
art. 80 da Lei Complementar Estadual nº 10, de 11 de janeiro de 1996, bem como, o art. 10, da Portaria nº 2.093, de 1º de 
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 plantão, da servidora LARA SANTOS DE CASTRO, matrícula nº 182742, ocupante do 
cargo de ESCRIVÃO JUDICIAL, da unidade de lotação COMARCA DE GURUPI - 3ª VARA CÍVEL, no período de 19/04/2021 a 
20/04/2021;  
CONSIDERANDO a solicitação de substituição constante no protocolo nº 2021/91882; 
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 

205074 MARILUCIA ALBUQUERQUE MOURA ESTATUTÁRIO TÉCNICO JUDICIÁRIO 19/04/2021 à 20/04/2021 

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

DIRETORA DO FORO - 3ª ENTRÂNCIA  
 
PORTARIA FÉRIAS Nº 794/2021, de 08 de junho de 2021 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e na forma 
da lei,  
CONSIDERANDO o disposto no artigo n° 91 da Lei Complementar nº 10/1996 c/c o artigo n° 86, do Estatuto dos Servidores 
Públicos, Lei 1.818/2007; 
CONSIDERANDO o disposto o artigo nº 59, inciso XXVI da Resolução 17/2009; 
CONSIDERANDO o disposto no Decreto Judiciário nº 99/2013, publicado no DJ nº 3045, de 07 de fevereiro de 2013 e conforme 
solicitação contida no sistema eGESP, 
RESOLVE: 
Art. 1º Suspender as férias da servidora KELLEN CLEYA DOS SANTOS MADALENA STAKOVIAK, matrícula nº 243162, 
relativas ao período aquisitivo 2019/2020, marcadas para o período de 01 a 30/06/2021, a partir de 01/06/2021 até 30/06/2021, 
assegurado o usufruto dos dias remanescentes para o período de 01 a 30/10/2021, em razão de interesse da administração.  
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Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 313/2021, de 08 de junho de 2021 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso das atribuições que lhe conferem as 
disposições constantes do art. 59, XXVII, da Resolução nº 17/2009, 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 VALDEIR GOMES DE SANTANA, 
matrícula nº 161067, ocupante do cargo de CHEFE DE DIVISÃO, da unidade de lotação DIVISÃO DE FUNDOS ESPECIAIS, no 
período de 05/05/2021 a 09/05/2021;  
CONSIDERANDO a solicitação de substituição constante no protocolo nº 2021/91895; 
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 

353543 ALINE BOTELHO DA CRUZ CEDIDO AO TJTO CEDIDA AO TJTO 06/05/2021 à 07/05/2021 

Publique-se. Cumpra-se. 
JONAS DEMOSTENE RAMOS 

Diretor Geral 
 

ESMAT 
Editais 

 
EDITAL nº 039, de 2021 – SEI Nº 21.0.000013176-5 

  
  
O diretor geral da Escola Superior da Magistratura Tocantinense (ESMAT), no uso de suas atribuições, dispõe sobre as normas 
gerais para ingresso e participação no Workshop O Sistema Nacional de Adoção e suas Funcionalidades, a se realizar no 
dia 24 de junho de 2021, mediante as condições determinadas neste Edital e nos demais dispositivos legais aplicados à espécie, 
conforme segue: 
  
1. DADOS GERAIS 
Nome: Workshop O Sistema Nacional de Adoção e suas Funcionalidades 
Objetivo: Promover familiarização dos servidores e magistrados com as ferramentas e recursos do Sistema Nacional de Adoção, 
disponibilizados pelo Conselho Nacional de Justiça, cadastrando corretamente os dados e consignando as decisões judiciais. 
Período de Inscrições: As inscrições ocorrerão no período de 9 a 17 de junho de 2021. 
Inscrições: As inscrições serão efetuadas de acordo com a indicação dos servidores, por meio do Sistema Eletrônico de 
Informação (SEI) nº 21.0.000013176-5. Após o período de inscrição, a Secretaria Acadêmica enviará e-mail com a confirmação 
de matrícula. 
Públicos-Alvo: Servidores e magistrados (efetivos, comissionados ou servidores de outros órgãos à disposição) e Servidores 
dos órgãos parceiros da Esmat com atuação nas atividades ligadas aos processos Adoção no Poder Judiciário Tocantinense. 
Carga Horária: 6 horas 
Modalidade: À Distância 
Local: Plataforma Google Meet 
Valor do curso, custeado pela Esmat, por aluno: O valor da atividade será calculado após a conclusão das atividades, 
considerando-se os critérios de horas-aula, passagens, hospedagem e alimentação dos instrutores. 
  
2. VAGAS 
  
2.1 Quantidade de Vagas: 90 vagas; 
2.2 Distribuição das Vagas: 
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Unidade Nº de Vagas 

Corregedoria-Geral de Justiça 10 

Grupo de Gerenciamento das Equipes Multidisciplinares 2 

Servidores dos órgãos parceiros da Esmat 2 

  
   

Comarcas de 3ª Entrância  Número de Vagas  

Araguaína  3  

Araguatins  2  

Arraias  2  

Augustinópolis  2  

Colinas do Tocantins  2  

Dianópolis  2  

Guaraí  2  

Gurupi  2  

Miracema do Tocantins  2  

Palmas  3  

Paraíso do Tocantins  2  

Pedro Afonso  2  

Porto Nacional  2  

Taguatinga  2  

Tocantinópolis  2  

  

Comarcas de 2ª Entrância  Número de Vagas  

Alvorada  2  

Ananás  2  

Araguaçu  2  

Arapoema  2  

Colmeia  2  

Cristalândia  2  

Filadélfia  2  

Formoso do Araguaia  2  

Itaguatins  2  

Miranorte  2  

Natividade  2  

Palmeirópolis  2  

Paranã  2  

Peixe  2  

Xambioá  2  

  

Comarcas de 1ª Entrância  Número de Vagas  

Almas  1  

Araguacema  1  

Aurora do Tocantins  1  

Axixá do Tocantins  1  

Figueirópolis  1  
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Goiatins  1  

Itacajá  1  

Novo Acordo  2  

Pium  1  

Ponte Alta do Tocantins  2  

Wanderlândia  2 

  
  
2.3 Caso o percentual de vagas previstas não seja preenchido na ordem preferencial, estas serão destinadas à classe 
subsequente até que sejam totalmente preenchidas. 
  
3. PRÉ-REQUISITOS  
3.1 Serem servidores e magistrados (efetivos, comissionados ou servidores de outros órgãos à disposição), com atuação nas 
atividades ligadas aos processos Adoção no Poder Judiciário Tocantinense.. 
  
  
4 FREQUÊNCIA E AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM  
4.1 Os servidoresmatriculados deverão participar das atividades programadas para o dia 24 de junho de 2021, das 13h às 18h, 
por meio da Plataforma Google Meet; 
4.2 O acesso dos alunos à atividade ocorrerá por meio da Secretaria Acadêmica Virtual da Esmat, onde será registrada a 
frequência automática, após o login do aluno e acesso ao link disponibilizado para participação, ao vivo, da atividade síncrona; 
4.3 Somente os alunos indicados e matriculados terão acesso à plataforma de transmissão e interatividade durante o 
desenvolvimento da atividade; 
4.4 Todo o acesso ocorrerá exclusivamente por meio da Secretaria Acadêmica (SAV) da Esmat, devendo o aluno permanecer 
logado durante a atividade; 
4.5 Para participar, o aluno deverá ter disponível computador com tecnologia atualizada com áudio e vídeo (microfone e câmera 
em funcionamento), conta na plataforma Google (gmail) para acesso ao Google Meet, acesso à internet, e deverá permanecer 
com sua câmera ligada durante todo o desenvolvimento da atividade; 
4.6 Todos os alunos estarão sujeitos às regras estabelecidas na Portaria n° 1.965, de 12 de setembro de 2018, publicada no 
Diário da Justiça nº 4.348, em 13 de setembro de 2018, e também às regras previstas no Edital próprio do Workshop. 
  
5. CRONOGRAMA E CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
  
  
  

Data Horário Conteúdo Programático 

24/6/2021 Das 13h às 18h 

A importância do sistema de da adoção e acolhimento para garantia de direitos 
e celeridade da resolução dos casos. 
  
O Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento: curso prático de utilização do 
sistema nos seguintes temas, campo a campo: 
Apresentação da tela inicial do sistema e explicação dos alertas; 
Explicação geral do sistema aba a aba para uma visão global; 
Cadastramento de informações relativas a crianças e adolescentes e vinculação de 
irmãos; 
Mudanças nas situações das crianças e adolescentes, tais como: acolhimento, 
adoção, evasão, maioridade, etc; 
Transferência de órgão julgador da criança e adolescente e pretendentes; 
Informação sobre o controle de prazos no sistema; 
Cadastramento de processos referentes às crianças e adolescentes; 
Hipóteses de colocação da criança como apta para adoção; 
Cadastro dos Serviços de Acolhimento do órgão julgador; 
Cadastro de pretendentes do órgão julgador; 
Emissão de Guias de Acolhimento e Desligamento; 
Busca de pretendentes para crianças e adolescentes aptos para adoção; 
Vinculação e desvinculação manual das crianças e adolescentes aos pretendentes 
cadastrados; 
Suspensão automática do pretendente após três recusas de vinculação sem 
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justificativa; 
Informação sobre vinculação automática; 
Colocação em processo de adoção pelo cadastro de crianças e adolescentes; 
Colocação em processo de adoção “intiuitu personae” de crianças e adolescentes; 
Finalização do processo de adoção; 
Colocação em guarda sem fins de adoção (provisória e definitiva); 
Geração de relatórios e estatísticas do órgão julgador; 
Atualização de informações do órgão julgados e perfis de usuários; 
O acesso aos usuários externos. 

Carga Horária Total 6 horas-aula 

  
  

FACILITADORA DE APRENDIZAGEM 

Nome Isabely Fontana da Mota 

Síntese do 
Currículo 

Pós-graduada em Direito da Criança, Adolescentes e Idosos. Possui graduação em Direito e pós-graduação 
em Direito e Processo do Trabalho. É servidora do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, tendo 
atuado dos anos de 2013 a 2018 na Comissão Estadual Judiciária da Adoção. Atualmente trabalha no CNJ 
como Pesquisadora do Departamento de Pesquisas Judiciárias e integrante do Comitê de Apoio à Gestão 
Negocial do SNA. 

  
  
  
6.  DISPOSIÇÕES FINAIS 
6.1 A indicação e a matrícula do servidor implicarão aceitação prévia das normas contidas no presente Edital, no Regimento 
Interno da Esmat e na Portaria nº 1.965, de 2018, publicada no Diário da Justiça nº 4.348, de 13 de setembro de 2018; 
6.2 A desistência do curso, sem causa justificada, deverá ser comunicada à Esmat até o terceiro dia útil que anteceder o início do 
evento-atividade, pelo e-mail saesmat@tjto.jus.br; 
6.3 A desistência do curso iniciado ou a reprovação sujeitarão o inscrito à perda do direito de participar de ações de capacitação 
custeadas ou promovidas pela Escola Superior da Magistratura Tocantinense (ESMAT) pelo período de quatro meses, salvo por 
motivo de licença ou de afastamento previstos em Lei; 
6.4 Os casos omissos e as dúvidas de interpretação das normas reguladoras do curso, porventura suscitados, deverão ser 
encaminhados ao Conselho de Cursos da Escola Superior da Magistratura Tocantinense. 

  
Palmas-TO, 7 de junho de 2021. 

  
  

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

PRESIDENTE  
Des. JOÃO RIGO GUIMARÃES 
 

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

 

CHEFE DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA 
KÊNIA CRISTINA DE OLIVEIRA 
 

VICE-PRESIDENTE 
Des. PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO 
 

CORREGEDOR-GERAL DA JUSTIÇA 
Desª. ETELVINA MARIA SAMPAIO FELIPE 
 

JUIZ (A) AUXILIAR DA CORREGEDORIA 
 

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

TRIBUNAL PLENO 
Des. JOÃO RIGO GUIMARÃES (Presidente) 
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 
Des. HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO 
 

DIRETORIAS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
 

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

 

Divisão Diário da Justiça 
JOANA P. AMARAL NETA 

Chefe de Serviço 
 

DIÓGENES MIRANDA TEIXEIRA 
Técnico Judiciário  

 

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

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

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

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