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SEÇÃO JUDICIAL 

2ª CÂMARA CÍVEL 
SECRETÁRIO: CARLOS GALVÃO CASTRO NETO 

Intimações de acórdãos 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0008539-88.2020.8.27.2729/TO 
RELATOR: JUIZ RICARDO FERREIRA LEITE 
APELANTE: MUNICIPIO DE PALMAS (AUTOR) 
APELADO: OSMIR CHAVES DOS SANTOS (RÉU) 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
EMENTA: APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. MUNICÍPIO DE PALMAS. BAIXO VALOR. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE 
INTERESSE DE AGIR. INDEVIDA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O artigo 4º da 
Lei Complementar nº. 279/2013, estabelece que é dispensado o ajuizamento de ações executivas fiscais de débitos inscritos 
como Dívida Ativa do Município de valor consolidado igual ou inferior a 640 (seiscentos e quarenta) Unidades Fiscais de Palmas 
–UFIP’s, sem prejuízo da cobrança administrativa, inclusive através de protesto extrajudicial ou outros meios previstos na 
legislação. Como visto, referido artigo apenas dispensa o ajuizamento da ação de execução com valor igual ou inferior a 640 
(seiscentos e quarenta) Unidades Fiscais de Palmas – UFIP’s, não há vedação, de forma que cumpre à Fazenda Pública a 
análise da conveniência da propositura. 2. O artigo 141 do CTN, prevê a indisponibilidade do crédito tributário, salvo nas 
hipóteses previstas em lei. Nesse contexto, não obstante existam alternativas diversas do ajuizamento da execução fiscal, para o 
recebimento do crédito tributário, à Fazenda Pública cabe a escolha pela propositura da demanda executiva ou não, conforme o 
seu juízo de conveniência e oportunidade, não podendo o Poder Judiciário fazê-lo. 3. No caso concreto, o Município apelante 
ajuizou Execução Fiscal no importe R$ 2.138,80. 4. Desse modo, tem-se como plausível a alegada impossibilidade de extinção 
do feito por ausência de interesse de agir pelo Magistrado a quo, sob o argumento de existência de meios alternativos de 
exigência do crédito e ajuizamento de execução fiscal de baixo valor. 5. Recurso conhecido e provido para desconstituir a 
sentença, determinando o prosseguimento normal do feito.  
ACÓRDÃO: A Egrégia 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por maioria, vencido o relator, 
DAR PROVIMENTO ao recurso e desconstituir a sentença, determinando o retorno dos autos à origem para regular 
prosseguimento da execução fiscal, nos termos da divergência inaugurada pela Desembargadora ANGELA MARIA RIBEIRO 
PRUDENTE. Votaram acompanhando a divergência o Juiz JOCY GOMES DE ALMEIDA e o Desembargador EURÍPEDES 
LAMOUNIER. O Juiz RICARDO FERREIRA LEITE - Relator, votou no sentido de NEGAR PROVIMENTO à Apelação interposta 
pelo MUNICÍPIO DE PALMAS-TO, para manter incólume a Sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, por ausência 
do interesse de agir; e o voto do Desembargador ADOLFO AMARO MENDES acompanhando o relator. Representou a 
Procuradoria Geral de Justiça, nesta instâcia, a Procuradora Maria Cotinha Bezerra Pereira. Palmas, 26 de maio de 2021. 
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0035398-78.2019.8.27.2729/TO 
RELATOR: JUIZ RICARDO FERREIRA LEITE 
APELANTE: MUNICIPIO DE PALMAS (AUTOR) 
APELADO: JOÃO DO CARMO PEREIRA DOS SANTOS (RÉU) 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
EMENTA: APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. MUNICÍPIO DE PALMAS. BAIXO VALOR. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE 
INTERESSE DE AGIR. INDEVIDA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O artigo 4º da 
Lei Complementar nº. 279/2013, estabelece que é dispensado o ajuizamento de ações executivas fiscais de débitos inscritos 
como Dívida Ativa do Município de valor consolidado igual ou inferior a 640 (seiscentos e quarenta) Unidades Fiscais de Palmas 
–UFIP’s, sem prejuízo da cobrança administrativa, inclusive através de protesto extrajudicial ou outros meios previstos na 
legislação. Como visto, referido artigo apenas dispensa o ajuizamento da ação de execução com valor igual ou inferior a 640 
(seiscentos e quarenta) Unidades Fiscais de Palmas – UFIP’s, não há vedação, de forma que cumpre à Fazenda Pública a 
análise da conveniência da propositura. 2. O artigo 141 do CTN, prevê a indisponibilidade do crédito tributário, salvo nas 
hipóteses previstas em lei. Nesse contexto, não obstante existam alternativas diversas do ajuizamento da execução fiscal, para o 
recebimento do crédito tributário, à Fazenda Pública cabe a escolha pela propositura da demanda executiva ou não, conforme o 
seu juízo de conveniência e oportunidade, não podendo o Poder Judiciário fazê-lo. 3. No caso concreto, o Município apelante 
ajuizou Execução Fiscal no importe R$ 1.069,14. 4. Desse modo, tem-se como plausível a alegada impossibilidade de extinção 
do feito por ausência de interesse de agir pelo Magistrado a quo, sob o argumento de existência de meios alternativos de 
exigência do crédito e ajuizamento de execução fiscal de baixo valor. 5. Recurso conhecido e provido para desconstituir a 
sentença, determinando o prosseguimento normal do feito.  
ACÓRDÃO: A Egrégia 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por maioria, vencido o relator, 
DAR PROVIMENTO ao recurso e desconstituir a sentença, determinando o retorno dos autos à origem para regular 
prosseguimento da execução fiscal, nos termos da divergência inaugurada pela Desembargadora ANGELA MARIA RIBEIRO 
PRUDENTE. Votaram acompanhando a divergência o Juiz JOCY GOMES DE ALMEIDA e o Desembargador EURÍPEDES 
LAMOUNIER.  O Juiz RICARDO FERREIRA LEITE - Relator, votou no sentido de NEGAR PROVIMENTO à Apelação interposta 
pelo MUNICÍPIO DE PALMAS-TO, para manter incólume a Sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, por ausência 
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do interesse de agir; e o voto do Desembargador ADOLFO AMARO MENDES acompanhando o relator. Representou a 
Procuradoria Geral de Justiça, nesta instâcia, a Procuradora Maria Cotinha Bezerra Pereira. Palmas, 26 de maio de 2021. 
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000465-87.2002.8.27.2729/TO 
RELATORA: DESEMBARGADORA ANGELA MARIA RIBEIRO PRUDENTE 
APELANTE: ESTADO DO TOCANTINS (AUTOR) 
APELADO: MORADA CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA (RÉU) 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
MP: MINISTÉRIO PÚBLICO 
EMENTA: APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA 
PÚBLICA. NULIDADE. DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A decretação do 
abandono de causa pelo autor deve ser precedida de intimação pessoal da parte para manifestação em 05 dias, conforme 
determinação do art. 485, § 1º do CPC. Não sendo intimada a parte pessoalmente, impossível a decretação do abandono de 
causa. 2. Do mesmo modo, o art. 25 da Lei de Execuções Fiscais, prevê que “Na execução fiscal, qualquer intimação ao 
representante judicial da Fazenda Pública será feita pessoalmente”. 3. É nula a sentença proferida em ação de execução fiscal 
que declara o abandono da causa, nos termos do artigo 485, III, do Código de Processo Civil, sem, contudo, assegurar ao 
exequente, mediante ciência pessoal, a oportunidade de promover o regular andamento do feito, descaracterizando a desídia 
que autoriza a extinção do feito sem o exame de mérito, mormente porque a mera intimação eletrônica do procurador é 
insuficiente para suprir a determinação da norma em comento. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte de 
Justiça. 4. Recurso conhecido e provido para desconstituir a sentença e determinar o retorno dos autos à instância originária 
para regular prosseguimento do feito, ante à não configuração do abandono da causa, por ausência de intimação pessoal da 
parte autora para dar andamento no feito, nos termos do art. 485, III e § 1º do CPC c/c art. 25 da LEF. 
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 recorrida e determinar o retorno dos autos à instância originária 
para regular prosseguimento do feito, ante à não configuração do abandono da causa, por ausência de intimação pessoal da 
parte autora para dar andamento no feito, nos termos do art. 485, III e § 1º do CPC c/c art. 25 da LEF, 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: Dra. Maria Cotinha Bezerra Pereira. Palmas, 26 de maio de 2021. 
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001574-58.2010.8.27.2729/TO 
RELATOR: JUIZ JOCY GOMES DE ALMEIDA 
APELANTE: IRIA MARIA MARQUES (AUTOR) 
ADVOGADO: JANAY GARCIA (OAB TO003959) 
APELADO: ALDA FRANCO PEREIRA GOMES (RÉU) 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
APELADO: LEONDINIZ GOMES (RÉU) 
ADVOGADO: FRANCISCO JOSÉ SOUSA BORGES (OAB TO00413A) 
APELADO: HÉLIO DE ALMEIDA DUTRA (RÉU) 
ADVOGADO: LUCAS RABELO MOREIRA (OAB TO007781) 
ADVOGADO: ILDO JOÃO CÓTICA JÚNIOR (OAB TO02298B) 
APELADO: MUNICIPIO DE PALMAS (RÉU) 
MP: MINISTÉRIO PÚBLICO (MP) 
INTERESSADO: JUÍZO DA 2ª VARA DA FAZENDA E REG. PÚBLICOS - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO 
TOCANTINS - PALMAS 
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C DECLARATÓRIA. DECISÃO QUE 
HOMOLOGA DESISTÊNCIA DE LITISCONSORTE PASSIVO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA SUJEITA A AGRAVO DE 
INSTRUMENTO. APELO NÃO CONHECIDO. 1 - Uma das hipóteses de inadmissibilidade recursal é o não cabimento do recurso 
escolhido para combater a decisão que se busca reverter/anular, ou seja, a interposição de recurso inapropriado ao fim 
pretendido. 2 - O art. 1.015 do CPC é claro ao dispor que cabe agravo de instrumento contra decisões interlocutórias que versem 
sobre “VII – exclusão de litisconsorte”, pelo que o recurso de apelação manejado, não tem aptidão para atacar essa decisão 
interlocutória,  caracterizando-se como erro grosseiro, pelo que inadmissível. 3 – Recurso não conhecido. 
ACÓRDÃO: Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador EURÍPEDES LAMOUNIER, na 9ª SESSÃO VIRTUAL 
ORDINÁRIA da 2ª CÂMARA CÍVEL, decidiu, por maioria, vencido o relator, NÃO CONHECER da APELAÇÃO CÍVEL, nos termos 
do art. 932, III, do CPC/2015, porque inadmissível, na medida em que inapropriada para combater a decisão que busca impugnar 
(não cabimento) nos termos da divergência inaugurada pelo Desembargador ADOLFO AMARO MENDES e os votos do 
Desembargador EURÍPEDES LAMOUNIER, do Juiz RICARDO FERREIRA LEITE e da Desembargadora ANGELA MARIA 
RIBEIRO PRUDENTE acompanhando a divergência. O Relator Juiz JOCY GOMES DE ALMEIDA votou para NEGAR 
PROVIMENTO para manter a sentença incólume. Majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento), em 
conformidade com o art. 85, §11, do CPC. Suspendo a exigibilidade por se tratar de beneficiária da justiça gratuita (Art. 90, §3º, 
do CPC). Votaram acompanhando o Relator, os Desembargadores ANGELA MARIA RIBEIRO PRUDENTE, EURÍPEDES 
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LAMOUNIER e o Juiz RICARDO FERREIRA LEITE. A Douta Procuradoria-Geral de Justiça esteve representada pela 
Procuradora de Justiça  MARIA COTINHA BEZERRA PEREIRA. Palmas, 26 de maio de 2021. 
 

1ª CÂMARA CRIMINAL 
SECRETÁRIO: WANDELBERTE RODRIGUES OLIVEIRA 

Pautas 
CONVOCAÇÃO PARA A 12ª SESSÃO ORDINÁRIA  

DE JULGAMENTO VIRTUAL 2021 
   
Em conformidade com as Resoluções n° 7-PRESIDÊNCIA/ASPRE (DJ 4699, pág. 54, de 18/3/2020) e n° 13- 
PRESIDÊNCIA/ASPRE (DJ 4756, pág. 54/55, de 22/6/2020), bem como Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, 
CONVOCO a 12ª Sessão Ordinária de Julgamento Virtual da 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do 
Tocantins para iniciar-se no dia 6/7/2021 às 00h e com término no dia 12/7/2021, às 23h59 cuja pauta será publicada no 
Diário da Justiça no prazo de até 5 (cinco) dias úteis antes da data da sessão virtual de julgamento. Será admitida a sustentação 
oral quando requerida até 24 horas antes do início da sessão. As sustentações orais serão realizadas por videoconferência 
no dia 6/7/2021 a partir das 14h e término no mesmo dia. Cabe ao representante judicial com capacidade postulatória 
informar o número do telefone, com WhatsApp e conta de correio eletrônico, para que seja enviado o link de acesso à sessão, 
em até 24 (vinte e quatro) horas antes da sessão. Se optar pela gravação da sustentação oral em mídia digital, deverá enviá-la à 
secretaria da câmara, aos Advogados ex-adversos e ao membro do Ministério Público, quando oficiar no feito, até 24 horas antes 
da abertura da sessão de julgamento, por meio de correio eletrônico. O representante processual, com capacidade postulatória 
para a realização da sustentação oral, deverá providenciar os meios necessários, nesses compreendendo o hardware 
(computador ou aparelho celular e periféricos de áudio e vídeo), o software, bem como acesso à rede de internet com velocidade 
suficiente para participar da sessão em tempo real e realizarem as suas sustentações orais. Aberta a sessão virtual, o advogado 
deve aguardar que o processo a ser julgado seja anunciado e apregoado para que possa entrar no ambiente virtual de 
videoconferência. Após o presidente anunciar e apregoar os autos, o advogado terá o prazo de 2 (dois) minutos para acessar o 
ambiente virtual de videoconferência. Em caso de o representante judicial da parte requerer a sustentação oral e deixar de 
comparecer virtualmente sem justificativa plausível ou de remeter a respectiva mídia, o processo será julgado na sessão virtual, 
sem sustentação oral. 
Publique-se. 
Registre-se. 
Palmas/TO, 18 de junho de 2021. 
  
  

Desembargador ADOLFO AMARO MENDES 
Presidente da 1ª Câmara Criminal 

 

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

Intimações de acórdãos 
INTIMAÇÃO DE ACÓRDÃO 
Conflito de Jurisdição Nº 0003881-74.2021.8.27.2700/TO 
RELATORA: Desembargadora JACQUELINE ADORNO DE LA CRUZ BARBOSA 
SUSCITANTE: Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO TOCANTINS - Palmas 
SUSCITADO: Juizo da Vara de Combate a Violência Domestica Contra a Mulher - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO 
DO TOCANTINS - Palmas 
MP: MINISTÉRIO PÚBLICO 
EMENTA: CONFLITO DE JURISDIÇÃO – CRIME DE AMEAÇA PRATICADO PELO RÉU CONTRA SUA FILHA – VIOLÊNCIA 
DOMÉSTICA E FAMILIAR CARACTERIZADA – APLICAÇÃO DA LEI 11.343/06 – COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO - 
CONFLITO DE JURISDIÇÃO CONHECIDO E PROVIDO. 1 - A Lei Maria da Penha foi instituída tendo por objetivo a 
regulamentação do artigo 226, § 8º da Constituição Federal, em harmonia com convenções e tratados internacionais que tratam 
sobre o tema e disciplina vários mecanismos para erradicar a violência contra a mulher, estabelecendo medidas de assistência e 
proteção às mulheres em situação de violência doméstica e familiar. 2 - O artigo 5º da Lei 11.340/06 estabelece, in verbis: “Art. 5º 
Para os efeitos desta Lei, configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero 
que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial: I - no âmbito da unidade 
doméstica, compreendida como o espaço de convívio permanente de pessoas, com ou sem vínculo familiar, inclusive as 
esporadicamente agregadas; II - no âmbito da família, compreendida como a comunidade formada por indivíduos que são ou se 
consideram aparentados, unidos por laços naturais, por afinidade ou por vontade expressa; III - em qualquer relação íntima de 
afeto, na qual o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida, independentemente de coabitação”  3 - In casu, a situação 
descrita na inicial se amolda a prevista no inciso II do artigo 5º da Lei 11.340/06, haja vista que o crime foi praticado por pai 
contra filha, sendo evidente a relação familiar, estando presente, ainda, a vulnerabilidade ou hipossuficiência da vítima em 
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relação ao seu agressor. Precedentes. 4 -  A vista disso, conclui-se pela incidência da Lei 11.340/06, por se tratar de ação 
baseada no gênero causadora de sofrimento psicológico no âmbito da família. Deste modo, não resta dúvida quanto à 
competência do juízo suscitado para processar e julgar o caso em apreço. 5 – Recurso conhecido e provido. ACÓRDÃO A a 
Egrégia 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por unanimidade, conhecer do presente 
conflito negativo de competência, DANDO-LHE PROVIMENTO para DECLARAR COMPETENTE o Juízo da Vara de Combate a 
Violência Doméstica Contra a Mulher de Palmas/TO, para o processamento dos autos epigrafados, nos termos do voto do(a) 
Relator(a). Palmas, 08 de junho de 2021. 
 

1º GRAU DE JURISDIÇÃO 
ALVORADA 

1ª escrivania cível 

Às partes e aos advogados 
Processo n. 0000008-60.2021.8.27.2702 – Procedimento do Juizado Especial Cível  
Requerente: JOSE JOAQUIM DE SOUZA SIDIAO 
Advogado: Dr. Joao Paulo Gomes dos Santos  GO050050   
Requerido: DEUZIMAR LUIZ DA CUNHA 
Advogado: Nihil 
Intimação do requerido: “SENTENÇA (...).   Desta forma, hei por bem HOMOLOGAR por sentença o acordo, para que surta 
seus jurídicos e legais efeitos.De consequência, extingo o presente processo, com julgamento de mérito, conforme artigo 487, 
inciso III, alínea "b", determinando que, observadas as cautelas de praxe , sejam os autos arquivados.Cumpra-se nos termos 
requeridos no acordo.As partes ficam dispensadas do pagamento das custas processuais remanescentes, se houver, nos termos 
do artigo 90, §3º, do CPC.P.R.I..Juízo da 1ª Escrivania Cível de Alvorada, datado, certificado e assinado pelo sistema pelo 
sistema e-proc. Fabiano Gonçalves Marques, Juiz de Direito”. 
 
Processo n. 0003752-97.2020.8.27.2702 – Procedimento do Juizado Especial Cível  
Requerente: JOSE JOAQUIM DE SOUZA SIDIAO 
Advogado: Dr. João Paulo Gomes dos Santos  GO050050   
Requerido: JOEBSON ALVES DA SILVA 
Advogado: Nihil 
Intimação do requerido: “SENTENÇA (...).Desta forma, hei por bem HOMOLOGAR por sentença o acordo, para que surta 
seus jurídicos e legais efeitos.De consequência, extingo o presente processo, com julgamento de mérito, conforme artigo 487, 
inciso III, alínea "b", determinando que, observadas as cautelas de praxe , sejam os autos arquivados.Cumpra-se nos termos 
requeridos no acordo.As partes ficam dispensadas do pagamento das custas processuais remanescentes, se houver, nos termos 
do artigo 90, §3º, do CPC.P.R.I..Juízo da 1ª Escrivania Cível de Alvorada, datado, certificado e assinado pelo sistema pelo 
sistema e-proc. Fabiano Gonçalves Marques, Juiz de Direito”. 
 

1ª escrivania criminal 
Editais de citações com prazo de 15 dias 

EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 DIAS 
Ficam as partes abaixo identificadas, intimadas dos atos processuais abaixo relacionados: 
AÇÃO PENAL nº 0001760-72.2018.8.27.2702/TO 
Autor: MINISTÉRIO PÚBLICO 
Acusados: REGINALDO BRAUNA CAMPOS 
FINALIDADE: CITA o(s) acusado(s) REGINALDO BRAUNA CAMPOS, vulgo “Maranhense”, brasileiro, unido estavelmente, 
natural de Miranorte/TO, filho de Maria Joversina Brauna Campos e Félix Ribeiro Campos, portador do CPF n.° 012.665.533-
20, por estar em local incerto e não sabido,  para, no prazo de 10 (dez) dias, oferecer Defesa Preliminar, através de advogado, 
sobre a acusação que lhe é feita no processo supra referido, podendo “argüir preliminares e alegar tudo que interesse à sua 
defesa, oferecer documentos e justificativas, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e 
requerendo sua intimação, quando necessário” – art. 396-A, § 2º do CPP. Por ocasião da audiência de instrução, as testemunhas 
deverão ser apresentadas pelo acusado, independentemente e intimação. Se houver necessidade, o(a) acusado(a) deverá 
requerer, previamente, a intimação das testemunhas. LOCAL E DATA: Alvorada/TO, 15 de maio de 2021. FABIANO 
GONÇALVES MARQUES Juiz de Direito. 
 

ARAGUAINA 
1ª vara cível 

Boletins de expediente 
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL Nº 0019264-50.2016.8.27.2706/TO 
AUTOR: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. 
RÉU: CESAR LIMA RAMOS - REVEL 
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DESPACHO/DECISÃO - EVENTO 175: "Evento 173, defesa apresentada pelo curador especial. Decido. INDEFIRO o pedido de 
concessão da gratuidade da justiça formulado pela Defensoria Pública, atuando na condição de curadora especial nestes autos, 
em favor do executado, porquanto a Defensoria Pública não teve contato com o executado para que verificasse a sua real 
situação econômica, e consequentemente, não é possível constatar que ele de fato seja um hipossuficiente, situação diversa das 
hipóteses em que a Defensoria Pública atua na representação das pessoas que lhe procuram e demonstram que são 
hipossuficientes economicamente. Em relação à defesa apresentada no evento 173 sob a denominação de contestação, denota-
se que se trata de defesa por negativa geral, faculdade que é conferida ao curador especial pela norma do art. 341, parágrafo 
único do CPC. No ponto, cabe destacar que a via processual adequada para a formulação da defesa do executado são os 
embargos à execução, sendo possível também a utilização da exceção de pré-executividade, na qual as alegações estão 
restritas às matérias de ordem pública, as quais podem ser conhecidas de ofício pelo Juízo, bem como é vedada a dilação 
probatória. Na hipótese dos autos, nota-se que a execução em questão beseia-se em título certo, líquido e executivo, estando as 
formalidades legais atendidas para a sua instauração, tanto que a inicial fora recebida pelo Juízo, bem como não é possível a 
dilação probatória formulada no evento 173, pois a via adequada para tanto são os embargos à execução. Destarte, NÃO 
ACOLHO a defesa apresentada no evento 173, mantendo a tramitação regular da presente demanda executiva. Determino: 1 
INTIME-SE o exequente para, no prazo de 30 (trinta) dias, indicar meios para a satisfação do seu crédito. 2 OBSERVE-SE e 
PROCEDA-SE conforme portaria 001/2019 deste juízo naquilo que for compatível. Intimem-se. Cumpra-se." INTIMAÇÃO AO 
REVEL. 
 
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL Nº 0018591-52.2019.8.27.2706/TO 
AUTOR: VITORIA ATACADO, DISTRIBUICAO E TRANSPORTE DE BEBIDAS EIRELI 
RÉU: LUIZ GONZAGA DA SILVA - REVEL 
RÉU: L. J. DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA - REVEL 
RÉU: L G DA SILVA - REVEL 
DESPACHO/DECISÃO - EVENTO 117: "Eventos 107 e 108, pesquisa de veículos de propriedade dos executados e dos veículos 
indicados à penhora pela parte exequente no evento 84. Decido. No evento 84 o exequente requereu a realização da penhora 
dos seguintes veículos: VW/24.250 CNC 6X2, CINZA, ANO 2007/2008, PLACA JVV7473 e M.BENS/L 1516, BRANCO, ANO 
1984/1984, PLACA: GQU4046. Por meio da diligência realizada no evento 108 no sistema RENAJUD, é possível verificar que 
esses veículos não pertencem aos executados, mas a um terceiro, denominada RAIMUNDA IRACELIA FREITAS DA SILVA, a 
qual não é parte desta ação executiva. No ponto, cabe destacar que no evento 108 não fora realizada a penhora desses 
veículos, mas tão somente a pesquisa acerca da propriedade constante do banco de dados do DETRAN/TO. Diante desse 
contexto, INDEFIRO o pedido de penhora dos veículos indicados pelo credor no evento 84, pois não são bens de 
propriedade dos executados, e, em consequência, indefiro o pedido de expedição de mandado para avaliação e remoção 
formulado pelo exequente no evento 115. Por fim, considerando que o executado LUIZ GONZAGA DA SILVA foi citado por hora 
certa, conforme se verifica no evento 61, e não apresentou defesa no prazo legal, NOMEIO a Defensoria Pública para promover 
sua defesa nestes autos na condição de curador especial. Assim, determino: 1 ABRA-SE vistas dos autos à Defensoria Pública 
para apresentação de defesa em relação ao executado LUIZ GONZAGA DA SILVA, tendo em vista que ele fora citado por hora 
certa (eventos 61 e 105). 2 INTIME-SE o exequente para indicar meios para a satisfação do seu crédito no prazo de 30 (trinta) 
dias. 3 OBSERVE-SE e PROCEDA-SE conforme Portaria nº 001/2019 deste juízo, naquilo que for compatível. Intimem-se. 
Cumpra-se." INTIMAÇÃO AO REVEL. 
 
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL Nº 5011273-40.2013.8.27.2706/TO 
AUTOR: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CENTRO BRASILEIRA LTDA. 
RÉU: ODILIA DIAS FERREIRA - REVEL 
RÉU: HÉLIO ANTÔNIO FILHO - REVEL 
DESPACHO/DECISÃO - EVENTO 210: "1 Com fulcro no art. 921, inciso III, do CPC/15, determino a suspensão do presente 
feito, pelo prazo de 01 (um) ano, a fim de que o exequente proceda à busca de bens do executado. 2 Após o decurso desse 
prazo, sem a localização de bens penhoráveis, arquivem-se os autos (art. 921, §2º, do CPC/15); os quais, porém, poderão ser 
desarquivados a qualquer tempo se encontrados bens penhoráveis (art. 921, §3º, do CPC/15). 3 Nos termos do §4º do artigo 
921, embora arquivado o processo, deverá a escrivania monitorar a ocorrência da prescrição intercorrente e, uma vez 
constatada, CERTIFIQUE-SE e FAÇA-SE conclusão. 4 OBSERVE-SE e PROCEDA-SE conforme portaria 001/2019 deste juízo 
naquilo que for compatível. Cumpra-se." INTIMAÇÃO AO REVEL. 
 
PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL Nº 0002185-53.2019.8.27.2706/TO 
AUTOR: MARIA JULIETE ALVES DE AGUIAR 
RÉU: RAMON GERALDO DA SILVA - REVEL 
RÉU: JOSIEL PEDRO SOBRINHO - REVEL 
DESPACHO/DECISÃO - EVENTO 109: "...Ante o exposto, SUSPENDO o feito por motivo de força maior (pandemia COVID-19), 
com termo final da suspensão quando do retorno dos trabalhos presenciais no fórum desta comarca (CPC, art. 313, VI). 
Determino: 1 AGUARDE-SE em cartório o transcurso do prazo de suspensão do feito; 2 com o retorno dos trabalhos 
presenciais, VENHAM-ME os autos conclusos para levantamento da suspensão do feito e determinação de designação de data 
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para a realização da audiência de instrução; 3 OBSERVE-SE e PROCEDA-SE conforme portaria 001/2019 deste juízo naquilo 
que for compatível. Intimem-se. Cumpra-se." INTIMAÇÃO AO REVEL. 
 
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL Nº 0001220-17.2015.8.27.2706/TO 
AUTOR: BANCO BRADESCO S.A. 
RÉU: WILLYAN FERNANDO CALVOSO - REVEL 
DESPACHO/DECISÃO - EVENTO 203: "...Ante o exposto, REJEITO a prejudicial de mérito referente à prescrição da pretensão 
do demandante...Destarte, satisfeitas as regras do art. 798 do CPC, não há que se falar em indeferimento da petição inicial ou 
extinção do feito sem resolução do mérito por ausência de pressuposto processual...Desse modo, como a exceção de pré-
executividade não admite dilação probatória, é de rigor o não acolhimento do pedido de produção de perícia contábil formulado 
pelo curador especial...Portanto, denota-se que não existe mácula no título executivo apresentado pelo credor, razão pela qual 
não há que se falar em extinção da demanda executiva, notadamente porque satisfeitos os pressupostos processuais inerentes a 
esse procedimento e legítima a pretensão do exequente em receber o crédito inadimplente, pois possui título certo, líquido e 
exigível...Portanto, INDEFIRO o pedido de condenação da parte executada/excipiente ao pagamento de honorários 
sucumbenciais em razão do não acolhimento da sua exceção de pré-executividade formulado pela parte 
exequente/excepta...INDEFIRO a gratuidade da justiça formulada pelo curador especial, eis que a hipótese dos autos não se 
confunde com aquelas em que a Defensoria Pública promove a defesa dos interesses de parte hipossuficiente, pois sequer teve 
contato com o executado/excepto, representando-o nos autos apenas em razão de sua nomeação para o exercício da função de 
curador especial do executado citado por edital e que fora revel. Ante o exposto, REJEITO as teses apresentadas pelo curador 
especial na exceção de pré-executividade. Determino: 1 INTIME-SE o exequente para indicar meios para a satisfação do seu 
crédito no prazo de 30 (trinta) dias. 2 OBSERVE-SE e PROCEDA-SE conforme portaria 001/2019 deste juízo naquilo que for 
compatível. Intimem-se. Cumpra-se." INTIMAÇÃO AO REVEL. 
 
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL Nº 0001021-53.2019.8.27.2706/TO 
AUTOR: INSTITUTO TOCANTINENSE PRESIDENTE ANTONIO CARLOS - ITPAC 
RÉU: MAXCINE DA SILVA DIAS - REVEL 
RÉU: EBIGAILDE ANDRADE SILVA - REVEL 
DESPACHO/DECISÃO - EVENTO 96: "Evento 94, defesa apresentada pelo curador especial. Decido. INDEFIRO o pedido de 
concessão da gratuidade da justiça formulado pela Defensoria Pública, atuando na condição de curadora especial nestes autos, 
em favor do executado, porquanto a Defensoria Pública não teve contato com o executado para que verificasse a sua real 
situação econômica, e consequentemente, não é possível constatar que ele de fato seja um hipossuficiente, situação diversa das 
hipóteses em que a Defensoria Pública atua na representação das pessoas que lhe procuram e demonstram que são 
hipossuficientes economicamente. Em relação à defesa apresentada no evento 94 sob a denominação de contestação, denota-
se que se trata de defesa por negativa geral, faculdade que é conferida ao curador especial pela norma do art. 341, parágrafo 
único do CPC. No ponto, cabe destacar que a via processual adequada para a formulação da defesa do executado são os 
embargos à execução, sendo possível também a utilização da exceção de pré-executividade, na qual as alegações estão 
restritas às matérias de ordem pública, as quais podem ser conhecidas de ofício pelo Juízo, bem como é vedada a dilação 
probatória. Na hipótese dos autos, nota-se que a execução em questão beseia-se em título certo, líquido e executivo, estando as 
formalidades legais atendidas para a sua instauração, tanto que a inicial fora recebida pelo Juízo, bem como não é possível a 
dilação probatória formulada no evento 94, pois a via adequada para tanto são os embargos à execução. Destarte, NÃO 
ACOLHO a defesa apresentada no evento 94, mantendo a tramitação regular da presente demanda executiva. Determino: 1 
INTIME-SE o exequente para, no prazo de 30 (trinta) dias, indicar meios para a satisfação do seu crédito. 2 OBSERVE-SE e 
PROCEDA-SE conforme portaria 001/2019 deste juízo naquilo que for compatível. Intimem-se. Cumpra-se." INTIMAÇÃO AO 
REVEL. 
 

3ª vara cível 

Editais de citações com prazo de 30 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
O Senhor ALVARO NASCIMENTO CUNHA, MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Araguaína, Estado do 
Tocantins, na forma da lei, etc... FAZ  SABER aos que o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo 
e Escrivania da 3ª Vara Cível, se processam a ação Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com Cobrança nº 0004607-
98.2019.8.27.2706, Chave nº249238795019, valor da causa R$ 17.270,95 (dezessete mil, duzentos e setenta reais e noventa e 
cinco centavos), proposta por GOMES E CARVALHO ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA e FRANCISCA DE FATIMA 
AMARO NOLETO em desfavor de JOÃO OLINTO GARCIA DE OLIVEIRA, sendo o presente Edital para  CITAR o 
requerido JOÃO OLINTO GARCIA DE OLIVEIRA, brasileiro, casado, Advogado, portador do CPF sob o nº190.442.401-53 e RG 
nº705516 SSP/GO, atualmente em local incerto e não sabido, por todos os termos da ação, para, querendo, contestar no prazo 
de 15(quinze) dias, ciente que não sendo oferecida defesa no prazo legal, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos 
articulados pela autora. Tudo de conformidade com o despacho do evento 72 a seguir transcrito: "Em pesquisa ao banco de 
dados da Receita Federal (Infoseg, Infojud e Sisbajud) retornou o mesmo endereço da carta precatória. Sendo assim, determino 
a citação por edital. Prazo 30 dias." (Ass) Alvaro Nasciemnto Cunha - Juiz de Direito. ADVERTÊNCIA:  Em caso de revelia será 
nomeado curador especial. (Art.257,§ IV do NCPC). E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente 
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edital, o qual será publicado na forma da lei. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, 
aos 17 de junho de 2021. Eu, Antonio Edvan de Sousa, servidor de secretaria, que digitei e conferi. ALVARO NASCIMENTO 
CUNHA - Juiz de Direito. 
 

Central de execuções fiscais 

Editais de citações com prazo de 30 dias 
EDITAL Nº 2968918, 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 o(s) executado(s): SARIZA PORPHIRIO DE ALMEIDA SILVA - EIRELI - CPF/CNPJ n°: 21697843000169, na pessoa 
do seu representante legal por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da 
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0023766-90.2020.8.27.2706, que lhe move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, 
no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a importância de R$ 8.720,09 (oito mil, setecentos e vinte reais e nove centavos), 
representada pelas CDAs n° 
20200044222, 20200044223, 20200044224, 20200044225, 20200044226, 20200044227, 20200044228,  datadas de 16/09/2020, 
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 despacho cuja parte  segue transcrita: "Realizada as buscas e não sendo localizado endereço 
diverso da inicial e encerrado todos os meios de localização dos endereços do(s) executado(s), defiro desde logo, caso haja 
pedido, 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". 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 15 dias do mês de junho de 2021. Eu, CORNELIO COELHO DE SOUSA, Técnico Judiciário, que o 
digitei. 
 
EDITAL Nº 2954068, 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 o(s) executado(s): ONEZINA ALVES DA SILVA RAMOS - CPF/CNPJ n°: 450.398.601-53, por estar atualmente em lugar 
incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0023669-
90.2020.8.27.2706, que lhe move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a 
importância de R$ 3.768,93 (três mil, setecentos e sessenta e oito reais e noventa e três centavos), representada pela CDA n° 
20200043491, datada de 09/2020, 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 despacho a seguir transcrito: "Realizada as buscas e 
não sendo localizado endereço diverso da inicial e encerrado todos os meios de localização dos endereços do(s) 
executado(s), defiro desde logo, caso haja pedido, 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" 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 14 dias do mês de junho de 2021. Eu, KAREN 
BIASI DA COSTA, Auxiliar Judiciário, que o digitei. 
 
EDITAL Nº 2953484, 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 o(s) executado(s): ÁGUA ENGENHARIA LTDA ME. - CPF/CNPJ n°: 09402636000134, por estar atualmente em lugar 
incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0017681-
88.2020.8.27.2706, que lhe move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a 
importância de R$ 1.563,75 (um mil, quinhentos e sessenta e três reais e setenta e cinco centavos), representada pela CDA n° 
20200008234, datada de 12/2019, 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 despacho a seguir transcrito: "(Realizada as buscas e 
não sendo localizado endereço diverso da inicial e encerrado todos os meios de localização dos endereços do(s) 
executado(s), defiro desde logo, caso haja pedido, 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)" E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o 
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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 14 dias do mês de junho de 2021. Eu, KAREN 
BIASI DA COSTA, Auxiliar Judiciário, que o digitei. 
 
EDITAL Nº 2944194, 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 o(s) executado(s): ESPÓLIO DE JOSEFA LIMA DA ROCHA, na pessoa do seu representante JOÃO ROCHA NETO, CPF: 
262.129.271-20, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE 
EXECUÇÃO FISCAL N.º 0015425-12.2019.8.27.2706, que lhe move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo 
de 05 (cinco) dias, para pagar a importância de R$ 11.546,30 (onze mil, quinhentos e quarenta e seis reais e trinta centavos), 
representada pela CDA n° 20190001136, datada de 26/06/2019, 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 despacho a seguir 
transcrito: "Determinada a citação, esta restou frustrada, uma vez que a Oficiala de Justiça informou que não localizou o 
representante do espólio para que fosse procedida a citação. Juntou ainda certidão de óbito em nome da executada (evento 10). 
Intimada a se manifestar, a exequente, no evento 17, requer a citação por edital do espólio da executada. Pois bem. Em uma 
simples consulta ao sistema E-Proc TJTO, verifiquei a existência da Ação de Execução Fiscal sob o n° 0023379-
17.2016.827.2706, em trâmite neste Juízo, contendo as mesmas partes, no qual a Fazenda Pública, no evento  14 daqueles 
autos, requer a citação do espólio da executada na pessoa de seu filho, o Sr. João Rocha Neto, CPF: 262.129.271-20, no 
endereço no qual este reside, qual seja, Rua Ademar Vicente Ferreira, nº 2.448, Jardim Filadélfia, Araguaína/TO. Assim, diante 
do acima exposto, deixo, por ora, de analisar o pedido de citação por edital formulado no evento 17 e determino que: Expeça-
se mandado para citação do representante do espólio da executada, na pessoa do Sr. João Rocha Neto, CPF: 262.129.271-20, 
no endereço acima delineado; Caso a executada seja citada e permaneça inerte às faculdades do ato citatório, voltem os autos 
conclusos para análise dos demais pedidos formulados na inicial, assim como, no caso de infrutífera a diligência, para análise do 
pedido de citação por edital formulado no evento 17. Dê-se ciência a exequente do presente despacho." 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 11 dias do mês 
de junho de 2021. Eu, CORNELIO COELHO DE SOUSA, Técnico Judiciário, que o digitei 
 
EDITAL Nº 2955259, 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 o(s) executado(s): DEUSIMA PEREIRA DA LUZ e ESPOLIO DE DEUSIMA PEREIRA DA LUZ - CPF/CNPJ n°: , por estar 
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 
0008449-52.2020.8.27.2706, que lhe move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para 
pagar a importância de R$ 4.507,64 (quatro mil, quinhentos e sete reais e sessenta e quatro centavos), representada pela CDA 
n° 20200005080, datada de 02/2020, 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 despacho a seguir transcrito: "Realizada as buscas e 
não sendo localizado endereço diverso da inicial e encerrado todos os meios de localização dos endereços do(s) 
executado(s), defiro desde logo, caso haja pedido, 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" 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 14 dias do mês de junho de 2021. Eu, KAREN 
BIASI DA COSTA, Auxiliar Judiciário, que o digitei. 
 
EDITAL Nº 2941661, 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 o(s) executado(s): JOANA GAMA DA SILVA - CPF/CNPJ n°: 33656304149, por estar atualmente em lugar incerto e não 
sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0006880-16.2020.8.27.2706, que lhe 
move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a importância de R$ 2.485,69 
(dois mil, quatrocentos e oitenta e cinco reais e sessenta e nove centavos), representada pela CDA n° 20190029242, datada de 
15/10/2019, 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 
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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 despacho 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), defiro desde logo, caso haja pedido, 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". 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 11 dias do mês de junho de 2021. Eu, CORNELIO 
COELHO DE SOUSA, Técnico Judiciário, que o digitei. 
 
EDITAL Nº 2971368, 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 o(s) executado(s): ROSALINA OLIVEIRA AGUIAR - CPF/CNPJ n°: 23516623187, por estar atualmente em lugar incerto e 
não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0006536-35.2020.8.27.2706, que 
lhe move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a importância de R$ 3.026,10 
(três mil, vinte e seis reais e dez centavos), representada pela CDA n° 20190030214, datada de , 30/10/2019, 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 despacho 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), defiro desde logo, caso haja 
pedido, 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; SERGIO APARECIDO PAIO, Juiz 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 16 dias do mês de junho de 2021. 
Eu, MATHEUS ALVES MOURA GOMES FERREIRA, Auxiliar Judiciário, que o digitei. 
 
EDITAL Nº 2942688, 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 o(s) executado(s): RAIMUNDA RODRIGUES DE ARAUJO - CPF n°: 008.206.661-22, por estar atualmente em lugar 
incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0006204-
68.2020.8.27.2706, que lhe move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a 
importância de R$ 2.274,92 (dois mil, duzentos e setenta e quatro reais e noventa e dois centavos), representada pela CDA n° : 
20190030131, datada de 29/10/2019, 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 despacho 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), defiro desde logo, caso haja pedido, 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; Cumpra-se, 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 11 dias do mês de junho de 2021. Eu, MATHEUS ALVES MOURA GOMES 
FERREIRA, Auxiliar Judiciário, que o digitei. 
 

Editais de intimações de sentença com prazo de 15 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA (COM PRAZO DE 15 DIAS) Nº 2984666  
A Magistrada, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que por esta Vara 
de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública de Araguaína-TO, processam os autos de Execução Fiscal nº 5000201-
95.2009.8.27.2706, proposta pelo PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO TOCANTINS e ESTADO DO TOCANTINS em 
face de FLORINDO APARECIDO FERREL GARCIA e F. A. FERREL GARCIA, CNPJ/CPF nº 642.378.778-68 e 
05.153.573/0001-79, 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 80 dos autos em epígrafe, a seguir transcrito: "Ante 
o exposto, com base no art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil, julgo EXTINTO o feito com resolução de mérito, em face 
de pagamento. Sem condenação em honorários advocatícios, tendo em vista a satisfação do débito no evento 75. Considerando 
o fato de ter a quitação do débito fiscal ocorrido após o ajuizamento desta demanda, condeno as partes executadas ao 
pagamento das custas processuais, caso haja.". E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente edital 
que será publicado uma (01) vez no Diário Oficial da Justiça e afixado no placar do Fórum local. DADO E PASSADO nesta 
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cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos 17 dias do mês de junho de 2021. Eu, IZAMARA SANTOS 
MIRANDA, Auxiliar Judiciário, que o digitei. 
 

FIGUEIRÓPOLIS 
1ª escrivania cível 

Editais de intimações com prazo de 20 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 20 DIAS 
A Magistrada, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que por esta 
Única Vara Cível de Figueirópolis-TO, processam os autos de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 0000557-30.2018.8.27.2717, 
sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada  INSTITUTO PROFISSIONALIZANTE PONTE ALTA - IPA, que atualmente 
encontra-se em lugar incerto e não sabido, para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias embargar a penhora feita no evento 71 
dos autos, a seguir: "DESPACHO/DECISÃO. Vê-se que a penhora online do valor executado logrou êxito parcialmente (evento 
71). A parte exequente manifestou-se no evento 75 pela adjudicação dos valores bloqueados em conta corrente do 
executado. Pois bem. Antes de determinar a adjudicação, apesar da revelia, mas por se tratar de penhora de valores, determino 
a intimação da parte executada via edital com prazo de 20 (vinte) dias, para, querendo, embargar a penhora em 15 (quinze) 
dias. Decorrido o prazo acima, sem apresentação de embargos, fica deferido o pedido feito pela parte exequente no evento 
75. Assim, o cartório deverár expedir alvará em nome da exequente com o respectivo valor penhorado (evento 71), conforme 
determina o art. 877 do Código de Processo Civil. Não havendo dados bancários da exequente, deverá ser intimada para 
apresentá-los em 5 (cinco) dias. Feitos o levantamento do alvará, intime-se a exequente para manifestação em 10 (dez) 
dias. Intime-se. Cumpra-se. Figueirópolis/TO." Keyla Suely Silva da Silva Juíza de Direito. DADO E PASSADO, nesta cidade e 
Comarca de Figueirópolis, Estado do Tocantins, aos 15 de junho de 2021. Eu,__________VALTER GOMES DE ARAUJO, 
Diretor de Secretaria o digitei. 
 

GUARAÍ 
2ª vara cível; família e sucessões infância e juventude 

Editais de citações com prazo de 30 dias 
JUSTIÇA GRATUITA 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 DIAS 
O Doutor Marcelo Eliseu Rostirolla, Juiz de Direito respondendo pela 2ª Varca Cível, Família, Sucessões, Infância, Juventude e 
Precatórias da Comarca de Guaraí, Estado do Tocantins, na forma da lei, etc. FAZ SABER a todos quantos o presente Edital 
virem ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo e Escrivania de Família e Anexos processam os termos da Ação 
Investigação de Paternidade - Post Mortem n. 0005835-63.2019.827.2721, movida por IVANILSON FRANCISCO ROSA a fim de 
ser reconhecida paternidade post mortem, por meio de presunção juris tantum de EIVAN BARROS DA SILVA, como sendo seu 
pai e como seus avós paternos Pedro Neno de Barros e Josefa Gomes da Silva. E, por meio deste, ficam CITADOS os 
herdeiros e interessados, para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentarem contestação, sob pena de terem-se como 
verdadeiros os fatos alegados pelo autor. Ressaltando que consta dos autos um possível herdeiro, qual seja: João Damasceno 
Barros. E para que ninguém alegue ignorância, mandou o MM. Juiz de Direito, que fosse expedido o presente Edital que será 
devidamente publicado no Diário da Justiça e afixado no Placard do Fórum local, na forma e sob as penas da Lei.  DADO E 
PASSADO nesta cidade e comarca de Guaraí, Estado do Tocantins, 17/06/2021. Eu, Edith Lázara Dourado Carvalho, Técnica 
Judiciária, digitei. 

Marcelo Eliseu Rostirolla 
Juiz de Direito 

 

GURUPI 
1ª vara criminal 

Editais de intimações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO 15 DIAS  
A Doutora Cibele Maria Bellezzia, MM. Juíza de Direito auxiliar da 1ª Vara Criminal da Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins 
(Portaria nº 1307, de 24 de maio de 2021), na forma da lei etc. FAZ SABER a todos os que o presente edital virem, ou dele 
tiverem conhecimento, que neste Juízo corre seus trâmites legais os autos de Produção Antecipada de Provas Criminal nº 
0004124-83.2020.8.27.2722 que a Justiça Pública desta Comarca, como autora, move contra o acusado JOSEILTON ARAÚJO 
DA SILVA, brasileiro, nascido aos 20 de novembro de 1978, filho de Antônio Sousa da Silva e Rita Clementino de Araújo, 
portador do CPF nº 127.970.964-28, atualmente em lugar incerto e não sabido. E para que chegue ao conhecimento do acusado, 
expediu-se o presente Edital, que será afixado no placar do Foro local e publicado uma vez no Diário da Justiça, ficando, assim, 
intimado para participar de audiência de depoimento especial deste Juízo no dia 13 de julho 2021, às 14:00:00, que será 
realizada por meio de videoconferência pelo sistema Yealink, devendo portar documento pessoal no momento da audiência. 
RESSALTE-SE ao investigado de que não poderá ter contato com a vítima, ainda que visual, vez que o art. 9º da Lei 13.431/17 
assegura que "A criança ou o adolescente será resguardado de qualquer contato, ainda que visual, com o suposto autor ou 
acusado, ou com outra pessoa que represente ameaça, coação ou constrangimento.". AUDIÊNCIA POR VIDEOCONFERÊNCIA: 
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Conforme disciplinado pela Portaria Conjunta Nº 11, de 09 de abril de 2021, as partes do processo, inclusive vítima(s) e 
testemunha(s), poderão participar da audiência por meio de videoconferência, sendo necessário contactar a 1ª Vara Criminal 
pelo WhatsApp 3311-2896 e seguir as instruções que serão repassadas. Para participar da audiência por videoconferência basta 
ter disponível notebook ou smartphone com acesso a internet. Havendo impossibilidade de alguma das partes, ou vítimas e 
testemunhas participarem da audiência por videoconferência, poderão participação da audiência por vídeoconferência, em sala 
reservada para este fim e devidamente higienizada, nas dependências do Fórum de Gurupi.Gurupi-TO, 17/06/2021. Dado e 
passado nesta cidade e Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins, aos 17/06/2020. Eu, Luciana Barros Acácio Noleto, Assistente 
Administrativa, lavrei o presente. 
 

Central de execução fiscal 

Editais de citações com prazo de 30 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 DIAS 
Na forma da Lei. Determino à CITAÇÃO do executado: C DE ITOZ RODRIGUES CONFECÇOES CPF/CNPJ: 06.041.734/0001-
03, 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 5000453-79.2011.827.2722, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, bem 
como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida indicada na(s) Número do Processo: 2011.0009.2070-0/0, cujo valor 
até a data do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 313,34 (Trezentos e treze reais e trinta  e quatro centavos) que 
deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem 
deste Juízo em estabelecimento oficial de crédito que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando 
bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. E, para que chegue ao 
conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mando expedir o presente que será publicado na forma da lei. Cite-
se. Cumpra-se. Gurupi/TO 18 de junho de 2021. Doutor Nassib Cleto Mamud, MM. Juiz de Direito da Vara dos Feitos, Fazenda e 
Registros Públicos desta cidade e Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 DIAS  
Na forma da Lei. Determino à CITAÇÃO do executado: PANIFICADORA HENRIQUE LTDA - CNPJ: 00.073.523/0001-68, por 
estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – 
Autos Eletrônico - e-Proc - nº 5000461-56.2011.827.2722, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, bem como, para, 
no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa No (S). 32824, cujo valor até a data 
do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 2.068,78 (dois mil e sessenta e oito reais e setenta e oito centavos) que 
deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem 
deste Juízo em estabelecimento oficial de crédito que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando 
bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. E, para que chegue ao 
conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mando expedir o presente que será publicado na forma da lei. Cite-
se. Cumpra-se. Gurupi/TO 18 de junho de 2021. Doutor Nassib Cleto Mamud, MM. Juiz de Direito da Vara dos Feitos, Fazenda e 
Registros Públicos desta cidade e Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 DIAS  
Na forma da Lei. Determino à CITAÇÃO do executado: DJANIRA DIAS DA SILVA- CNPJ: 801.591.681-04, por estar atualmente 
em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico 
- e-Proc - nº 0023446-65.2015.827.2722 que lhe move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, bem como, para, no prazo de 5 
(cinco) dias, pagar(em) a dívida indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa No (S). 5525, cujo valor até a data do ajuizamento 
do referido feito executivo é de R$ 123,40 (CENTO E VINTE E TRES REAIS E QUARENTA CENTAVOS ) que deverá ser 
acrescido dos juros, multa de mora e encargos ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste 
Juízo em estabelecimento oficial de crédito que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a 
penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. E, para que chegue ao conhecimento 
de todos e ninguém possa alegar ignorância, mando expedir o presente que será publicado na forma da lei. Cite-se. Cumpra-se. 
Gurupi/TO 18 de junho de 2021. Doutor Nassib Cleto Mamud, MM. Juiz de Direito da Vara dos Feitos, Fazenda e Registros 
Públicos desta cidade e Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 DIAS  
Na forma da Lei. Determino à CITAÇÃO do executado: MARIA VILMA ARAUJO BORGES- CNPJ: 194.936.301-53, 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 0019274-80.2015.827.2722 , que lhe move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, bem como, para, 
no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa No (S). 91677, cujo valor até a data 
do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 86,55 (OITENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS ) que 
deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem 
deste Juízo em estabelecimento oficial de crédito que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando 
bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. E, para que chegue ao 
conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mando expedir o presente que será publicado na forma da lei. Cite-
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se. Cumpra-se. Gurupi/TO 18 de junho de 2021. Doutor Nassib Cleto Mamud, MM. Juiz de Direito da Vara dos Feitos, Fazenda e 
Registros Públicos desta cidade e Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 DIAS 
Na forma da Lei. Determino à CITAÇÃO do executado: ROSA RIBEIRO GAMA- CNPJ: 265.290.841-34, 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 0020339-13.2015.827.2722, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, bem como, para, no prazo de 5 
(cinco) dias, pagar(em) a dívida indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa No (S). 23559, cujo valor até a data do 
ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 258,54 (DUZENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E CINQUENTA E QUATRO 
CENTAVOS) que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito 
em dinheiro à ordem deste Juízo em estabelecimento oficial de crédito que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança 
bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. E, para 
que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mando expedir o presente que será publicado na 
forma da lei. Cite-se. Cumpra-se. Gurupi/TO 18 de junho de 2021. Doutor Nassib Cleto Mamud, MM. Juiz de Direito da Vara dos 
Feitos, Fazenda e Registros Públicos desta cidade e Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins. 
  
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 DIAS  
Na forma da Lei. Determino à CITAÇÃO do executado: MANOEL SANTANA RIBEIRO DA ROCHA- CNPJ: 127.593.173-15, por 
estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – 
Autos Eletrônico - e-Proc - nº 0023468-26.2015.827.2722, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, bem como, para, 
no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa No (S). 30495, cujo valor até a data 
do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 783,12 (SETECENTOS E OITENTA E TRES REAIS E DOZE CENTAVOS ) 
que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à 
ordem deste Juízo em estabelecimento oficial de crédito que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, 
nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. E, para que chegue 
ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mando expedir o presente que será publicado na forma da lei. 
Cite-se. Cumpra-se. Gurupi/TO 18 de junho de 2021. Doutor Nassib Cleto Mamud, MM. Juiz de Direito da Vara dos Feitos, 
Fazenda e Registros Públicos desta cidade e Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 DIAS  
Na forma da Lei. Determino à CITAÇÃO do executado: RANGEL OLIVEIRA DE SA- CNPJ: 282.619.251-53, 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  0019476-57.2015.827.2722, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, bem como, para, 
no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa No (S). 47478, cujo valor até a data 
do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 163,76 (CENTO E SESSENTA E TRES REAIS E SETENTA E SEIS 
CENTAVOS) que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito 
em dinheiro à ordem deste Juízo em estabelecimento oficial de crédito que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança 
bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. E, para 
que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mando expedir o presente que será publicado na 
forma da lei. Cite-se. Cumpra-se. Gurupi/TO 18 de junho de 2021. Doutor Nassib Cleto Mamud, MM. Juiz de Direito da Vara dos 
Feitos, Fazenda e Registros Públicos desta cidade e Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins. 
 

MIRANORTE 
1ª escrivania cível 

Editais 
ADOÇÃO C/C DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR Nº 0001037-44.2019.8.27.2726/TO 
AUTOR: GESSY GOMES DE OLIVEIRA SOUZA 
AUTOR: OMARTO SEBASTIAO BARBOSA DE SOUZA 
RÉU: ZILMA DIAS CIRQUEIRA 
RÉU: WEBSON ALVES DA SILVA 
EDITAL Nº 2977432 
PRAZO TRINTA (30) DIAS 
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 
O Doutor RICARDO GAGLIARDI, MM. Juiz de Direito da Vara Cível desta cidade e Comarca de Miranorte, Estado do Tocantins, 
na forma da lei, etc., FINALIDADE: CITAR a requerida, ZILMA DIAS CIRQUEIRA, brasileiro, estando em lugar incerto e não 
sabido, para que, querendo, apresente contestação no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de se considerarem verdadeiros os fatos 
narrados na inicial, conforme despacho lançado no evento 58, 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 junho de 2021. Eu, Shirlei Cristina Canalle Castro, 
Servidora de Secretaria, Mat. 353854, digitei o presente. 
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1ª escrivania criminal 

Editais de citações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 DIAS.  
AUTOS DE AÇÃO PENAL Nº: 0004169-75.2020.8.27.2726 
ACUSADO: GERSON CARVALHO 
FINALIDADE: CITAR o (a) Sr GERSON CARVALHO, brasileiro, já qualificado nos autos, atualmente em lugar incerto e não 
sabido. Como incurso (s) nas sanções do (s) artigo art. 180, caput, do Código Penal. Fica (m) citado (s) dos termos da denúncia, 
para que no prazo de 10 dias, produza sua defesa preliminar, caso queira, arrole testemunhas, cientificando-o que em caso de 
inércia ou decurso do prazo sem manifestação ser-lhe-á nomeado defensor público para o fazer, também no prazo de 10 dias, 
tudo em conformidade com a Lei 11719/08, referente a ação Penal acima referida, movida pela Justiça Pública em seu desfavor. 
Para conhecimento de todos é passado o presente edital. Dado e passado nesta cidade e Comarca de Miranorte, Estado do 
Tocantins, aos dezoito dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e um (18/06/2021). Eu, Escrivã Judicial, lavrei o presente. 
Ricardo Gagliardi, Juiz de direito. 
 

PALMAS 
3ª vara criminal 

Editais de citações com prazo de 15 dias 
 
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 
EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
AUTOS Nº 0013005-62.2019.8.27.2729 
AÇÃO PENAL - Procedimento Ordinário 
Acusado(a): BRUNO EDUARDO MOURA SILVA 
FINALIDADE: O juiz de Direito RAFAEL GONCALVES DE PAULA, 3ª Vara Criminal de Palmas, no uso das suas atribuições 
legais, etc. FAZ SABER a todos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, por esse meio, CITA e INTIMA, 
COM O PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, o(a) acusado(a) BRUNO EDUARDO MOURA SILVA, brasileiro, solteiro, estudante, 
nascido aos 08/08/1996, natural de São Paulo-SP, portador do RG nº 39480180 SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 437.502.288-
41, filho de Azuil Virgínio da Silva e Eliane Moura de Lima, atualmente em local incerto e não sabido, nos autos da AÇÃO PENAL 
nº 00130056220198272729, pelos motivos a seguir expostos: "DENÚNCIA: "Consta dos Autos de Inquérito Policial que na data 
de 03 de março de 2019, por volta das 18h30min, no Plano Diretor desta Capital, o denunciado conduziu o veículo automotor 
Honda Fit EX CVT, placa QKB-1203, com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool (art. 306, caput, da 
Lei nº 9.503/97, com alterações da Lei nº 12.760/12), conforme podemos observar dos depoimentos das testemunhas inquiridas 
e constantes dos Autos de IP. Exsurge dos autos investigatórios que na data e horário acima descritos, visando atender 
ocorrência de acidente de trânsito, uma equipe de agentes de trânsito foram até a rotatória entre o cruzamento da Av. NS-2 com 
a Av. LO-05. Ato contínuo, após chegarem ao local do sinistro e constatarem que o condutor do automóvel acima descrito, 
posteriormente identificado como sendo o ora denunciado, havia perdido o controle de seu carro e colidido contra o meio-fio da 
via, os agentes de trânsito abordaram o inculpado. Extrai-se do feito que, durante a abordagem ao inculpado e percebendo que 
ele apresentava sinais de embriaguez, pois exalava odor etílico, olhos avermelhados, sonolência, os agentes municipais o 
questionaram se havia ingerido bebidas alcoólicas, no que o denunciado respondeu positivamente. O teste de alcoolemia 
(bafômetro) não chegou a ser realizado, no entanto, mesmo diante da ausência desta prova, o crime restou configurado, 
conforme alterações introduzidas pela Lei nº 12.760/12, já que as testemunhas inquiridas nos autos foram categóricas ao afirmar 
que o denunciado apresentava estado de embriaguez. Por tais motivos o inculpado fora preso e encaminhado à Delegacia de 
Polícia para os procedimentos cabíveis. Destarte, materialidade e autoria delitiva devidamente demonstradas nos autos, 
conforme declarações das testemunhas, Termo de Sinais de Alteração da Capacidade Psicomotora do Condutor constante do 
IP. Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS, por seu órgão de execução, denuncia BRUNO 
EDUARDO MOURA SILVA, já devidamente qualificado, como incurso no artigo 306, caput, do Código de Trânsito Brasileiro, com 
alterações da Lei nº 12.760/2012. Requer, seja a presente autuada e recebida, determinandose a citação do denunciado para 
oferecer defesa escrita no prazo de 10 (dez) dias, em seguida proceda-se à designação de dia e hora para audiência de 
instrução, interrogatório e julgamento, ouvindo-se nesta, as testemunhas abaixo arroladas, prosseguindo o feito até final decisão 
condenatória, nos termos do artigo 394 e seguintes do CPP. Rol de Testemunhas: 1 – Diogo Nunes de Souza, brasileiro, agente 
de trânsito, qualificado nos autos de IP (evento 1); 2 – Carlos Eduardo Batista Martins, brasileiro, agente de trânsito, qualificado 
nos autos de IP (evento 1). Meritíssimo Juiz, O Ministério Público oferece denúncia, em 2 (duas) laudas em desfavor de BRUNO 
EDUARDO MOURA SILVA. Nesta oportunidade requer: 1 – após o recebimento da denúncia, sejam os autos remetidos ao 
Cartório Distribuidor, em consonância com a Portaria n° 07/2011, deste Juízo, a fim de que junte os antecedentes criminais do 
acusado; 2 – informar à Secretaria de Segurança Pública do Estado do Tocantins (Instituto de Identificação do Estado), a 
instauração da presente ação (Provimento n° 02/2011 – CGJUS, item 7.16.1), com o escopo de incluir e alimentar o Sistema 
INFOSEG. 3 – ante a pena mínima cominada ao delito imputado, nos termos do artigo 89 da Lei nº 9.099/95, o Ministério Público 
oferece a suspensão condicional do processo, pelo prazo de 2 (dois) anos, cuja proposta será feita em audiência para tanto 
designada. A oferta, todavia, está condicionada à juntada aos autos das folhas de antecedentes referidas no item “1” supra, que 
comprovem que o denunciado não está sendo processado ou não tenha sido condenado por outro crime, presentes os demais 
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requisitos que autorizam a suspensão condicional da pena (artigo 77 do CP). Palmas-TO, 1º de abril de 2019. ANDRÉ RAMOS 
VARANDA, 1º Promotor de Justiça da Capital." DESPACHO: "Esgotaram-se as tentativas de localização da pessoa acusada, por 
isso determino que seja citada por meio de edital com prazo de quinze (15) dias. Palmas, 16 de junho de 2021. RAFAEL 
GONÇALVES DE PAULA, Juiz de Direito.” INFORMAÇÕES E ADVERTÊNCIAS: 1. O endereço da Defensoria Pública é Quadra 
502 Sul, Av. Teotônio Segurado, Paço Municipal, ao lado do Fórum, Palmas/TO, CEP: 77021-654, telefone: (63) 3218-6752; 2. 
Na resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo o que interesse à sua defesa, oferecer documentos e 
justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo sua intimação, quando 
necessário (art. 396-A do Código de Processo Penal); 3. Não apresentada a resposta no prazo legal, ou se o acusado, citado, 
não constituir defensor, o juiz nomeará defensor para oferecê-la (§ 2º do mesmo artigo); 4. O processo seguirá sem a presença 
do acusado que, citado ou intimado pessoalmente para qualquer ato, deixar de comparecer sem motivo justificado, ou, no caso 
de mudança de residência. Para o conhecimento de todos é passado o presente edital, cuja 2ª via fica afixada no local de 
costume, bem como será publicado no Diário da Justiça. DADO E PASSADO, nesta cidade e Comarca de Palmas/TO, 
18/06/2021. Eu, NAYNA GABRIELLA MARQUES MENDES, digitei e subscrevo. 
 

5ª vara cível 
Intimações às partes 

 
INTIMAÇÃO 
AUTOS N°: 0026743-83.2020.8.27.2729 - PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL 
REQUERENTE: MATHEUS ABREU DA SILVA - CPF: 06999955158 
REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02558157000162 
Decisão: Pelo Exposto, JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS PARA:- Confirmar a liminar já deferida no evento 04. - Declarar a 
inexistência de relação contratual entre as partes;- Condenar a requerida ao pagamento de danos morais no valor de R$ 
2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) "A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do 
arbitramento" (Súmula 362, do STJ) "Incidem juros de mora sobre a condenação por danos morais a partir do evento danoso ou 
da citação, conforme se trate de relação extracontratual ou contratual, respectivamente." (STJ, AgRg no AREsp 261321/MG - 
Relator: Ministro CASTRO MEIRA - Data do Julgamento: 18/12/2012). Termo inicial da correção: data do arbitramento; Termo 
inicial dos juros moratórios: citação.- CONDENAR A REQUERIDA ao pagamento de custas e taxas processuais, além de 
honorários advocatícios, estes que desde já, por equidade, fixo em R$ 1.500,00 (dois mil reais), inteligência do art. 85, § 8° do 
CPC (REsp 1.789.913/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe de 11/3/2019).  LAURO AUGUSTO MOREIRA MAIA, Juiz de Direito. 
 
INTIMAÇÃO 
AUTOS N°: 0003732-25.2020.8.27.2729 - BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA 
REQUERENTE: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A - CNPJ: 07707650000110 
REQUERIDO: MARIA DA TRINDADE ALVES DE CARVALHO - CPF: 03772286135 
Decisão: Importante frisar que neste caso não há qualquer necessidade de intimação pessoal para extinção do feito. Nesse 
sentido é absolutamente abundante e pacífica a jurisprudência dos tribunais brasileiros. Como já relatado anteriormente, antes 
da tomada desta decisão foi oportunizado a parte autora a promoção das devidas correções, por meio de emenda à inicial, 
respeitando o que preconiza o art. 321 do CPC, todavia quedou-se inerte. A extinção em casos assim é medida a ser aplicada, 
vejamos:AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXTINÇÃO DO 
PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. PRÉVIA OPORTUNIZAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL. VÍCIO NÃO SANADO. 
VIOLAÇÃO AOS ARTS. 267 E 284 DO CPC NÃO CARACTERIZADA. 1. O art. 284, do CPC, prevê que: "Verificando o juiz que a 
petição inicial não preenche os requisitos exigidos nos arts. 282 e 283, ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de 
dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor a emende, ou a complete, no prazo de 10 (dez) dias. Parágrafo único. 
Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial." 2. O indeferimento da petição inicial, quer por força do não 
preenchimento dos requisitos exigidos nos artigos 282 e 283, do CPC, quer pela verificação de defeitos e irregularidades 
capazes de dificultar o julgamento de mérito, reclama a concessão de prévia oportunidade de emenda pelo autor. Precedentes 
desta Corte:  REsp 951.040/RS (DJ de 07.02.2008); REsp 901.695/PR (DJ de 02.03.2007); REsp 866.388/RS (DJ de 
14.12.2006); REsp 827.289/RS (DJ de 26.06.2006). 3. In casu, o juízo de primeiro grau determinou, por duas vezes, a emenda 
da petição inicial para que a impetrante adequasse o valor atribuído à causa. No entanto, tendo em vista o descumprimento de 
ambos despachos, sobreveio sentença extinguindo o processo sem resolução do mérito nos termos dos arts. 267, inc. I e III, 284 
e 295, inc. VI. do CPC. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg nos EDcl no Ag 1102138/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA 
TURMA, julgado em 06/08/2009, DJe 17/09/2009)APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO CARTÓRIO 
DIVERSO. IMPOSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR PARA O FIM DE JUNTAR 
DOCUMENTOS ESSENCIAIS, SOB PENA DE EXTINÇÃO DO FEITO. ART. 284, CPC. APELO DESPROVIDO. (...) 2. Intimada 
a parte e não suprida a falta, impõe-se o indeferimento da inicial, conforme preveem os artigos 267, I, e 284 do CPC. 
Desnecessidade de intimação pessoal. Precedentes. 3. Apelo desprovido. (TJ-CE; APL 91373-29.2007.8.06.0001/1; Primeira 
Câmara Cível; Rel. Des. Fernando Luiz Ximenes Rocha; DJCE 14/04/2010) Pelo exposto, declaro extinto o processo sem 
resolução de mérito, ante a ausência de pressuposto.As custas, se houverem, devem ser arcadas pela parte autora.Após as 
formalidades legais arquivem-se estes autos. LAURO AUGUSTO MOREIRA MAIA, Juiz de Direito. 
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INTIMAÇÃO 
AUTOS N°: 0044657-34.2018.827.2729 - AÇÃO DE DESPEJO, C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS 
REQUERENTE: JOSE WANDERLEY NUNES - CPF: 42491487187 
REQUERIDO: JOSÉ ARTIDONIO ALVES - CPF: 22064990534 
Decisão: Diante do exposto, com fundamento no art. 5°, caput, c/c art. 9°, inciso III, c/c art. 23, inciso I, c/c art. 62, inciso I, todos 
da Lei n°. 8.245/91, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE OS PEDIDOS para declarar rescindida o contrato de locação entre 
as partes e decretar o despejo definitivo do imóvel em causa e, ainda, para condenar o requerido a pagar os aluguéis dos meses 
de 11/2018, 12/2018, 01/2019, 02/2019 e 03/2019, no valor de R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos reais) cada mais a multa 
contratual no valor de R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais), acrescidos de correção monetária pelo índice IPCA-E/IBGE e 
juros de mora de 1% ao mês, ambos contados a partir do vencimento de cada obrigação (art. 397 do Código Civil e Súmula 43 
do STJ). CONDENO , por conseguinte, o requerido ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que arbitro 
em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, parágrafo 2° do Código de Processo Civil. Exigibilidade 
suspensa por fazer jus a justiça gratuita. Por conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO , 
nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado e as cautelas legais, arquivem-se com 
as cautelas de praxe. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.Fabio Costa Gonzaga Juiz de Direito em auxílio ao 
NACOM. 
 
INTIMAÇÃO 
AUTOS N°: 0015964-69.2020.8.27.2729 - BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA 
REQUERENTE: ITAU SEGUROS S/A - CNPJ: 61557039000107 
REQUERIDO: DAVID JUNIOR GONCALVES DA SILVA NUNES - CPF: 94982449104 
Decisão: Pelo exposto, JULGO INTEIRAMENTE PROCEDENTES os pedidos constantes da inicial para consolidar, em caráter 
definitivo, a propriedade plena e posse do bem em mãos do autor. Declaro o feito extinto, com resolução do mérito, nos termos 
do art. 487, I, do CPC. Quanto à futura venda do bem, determino que, na conformidade do art. 2º do Dec. Lei 911/69, “No caso 
de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou 
credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida 
judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no 
pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida 
prestação de contas.” Condeno a parte requerida a pagar às custas processuais e honorários advocatícios, estes que, desde já, 
fixo em R$ 500,00. Com a venda do veículo a autora pode com o seu produto, descontar as custas processuais e honorários 
advocatícios. Após as formalidades legais remetam aos autos ao arquivo. FREDERICO PAIVA BANDEIRA DE SOUZA, Juiz de 
Direito. 
 
INTIMAÇÃO 
AUTOS N°: 5000637-87.2006.8.27.2729 - PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL 
REQUERENTE: RICANATO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 26749630000157 
REQUERIDO: JOSE ROSA DOS SANTOS - CPF: 14087367215, DORGIVAL PEREIRA DA SILVA, CPF: 55296670310 
, CREUSA ALVES DA COSTA, CPF:44680775300 E LUCIRENE DIAS JORGE, sem CPF conhecido. 
Decisão: INTIMEM-SE as partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, indiquem, motivadamente, quais provas pretendem 
produzir ou, do contrário, requererem o julgamento antecipado da lide. Faço a advertência de que o requerimento genérico de 
prova, sem a devida fundamentação, fica, desde logo, INDEFERIDO. Transcorrido o prazo acima, com ou sem manifestação, 
volvam os autos conclusos. Cumpra-se. Palmas-TO, data certificada pelo sistema. Frederico Paiva Bandeira de Souza Juiz de 
Direito Auxiliar da 5ª Vara Cível (Portaria nº 2173/2020). 
 

6ª vara cível 

Intimações às partes 
 
INTIMAÇÃO 
AUTOS N°: 0051373-43.2019.8.27.2729 - DESPEJO 
REQUERENTE: BOLIANE BATISTA FIALHO - CPF: 02413500189 
REQUERIDO:BOLIVAR CERQUEIRA FIALHO - CPF: 50800230159 
Decisão:  BOLIANE BATISTA FIALHO promoveu a presente AÇÃO DE DESPEJO PARA USO PROPRIO em face de BOLIVAR 
CERQUEIRA FIALHO e HELOISA ALVES DOS SANTOS. O feito teve seu regular processamento sendo que, por meio da 
petição formulada no evento 33, a parte autora requereu a desistência desta demanda. Eis o relato do essencial. 
DECIDO. Inicialmente cumpre observar a existência de pedido de desistência da ação formulado pela requerente e a ausência 
de contestação da parte requerida. A teor do que dispõe o artigo 485, VIII, do Novo Código de Processo Civil, havendo pedido de 
desistência da ação, extingue-se o processo sem resolução de mérito. De outro vértice, conforme inteligência do Novo Código de 
Processo Civil: “Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as 
despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.” ISTO POSTO, nos termos dos 
fundamentos acima expostos, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA FORMULADO PELA PARTE AUTORA no evento 
33 e, consequentemente, com fulcro no artigo 485, VIII do Novo Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA A PRESENTE 
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AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.  Custas pela parte autora, se houver. Sem honorários uma vez que não houve 
manifestação dos requeridos. 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. SILVANA MARIA PARFIENIUK, Juíza de 
Direito. 
 
INTIMAÇÃO 
AUTOS N°: 0014511-39.2020.8.27.2729- BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA 
REQUERENTE: ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60701190000104 
REQUERIDO: LUZENILDE ALVES DE SOUZA - CPF: 27680274134 
Decisão: Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA ajuizada por Itaú Unibanco S.A em 
desfavor de Luzineide Alve de Souza. O feito teve seu regular processamento sendo que no evento 20, a parte autora juntou aos 
autos acordo firmado entre as partes, no qual requerem a homologação e liberção do veículo. Eis o breve relato do essencial. 
DECIDO. Da análise dos autos, observo que as formalidades pertinentes foram observadas, não existindo evidência de que o 
acordo tenha sido promovido com infringência a qualquer dispositivo legal, portanto, não vislumbro qualquer irregularidade formal 
ou vício de consentimento que impeça a homologação do que foi pactuado entre as partes. Ante o exposto, com fundamento no 
artigo 487, inciso III, "b", do Código de Processo Civil, HOMOLOGO POR SENTENÇA O ACORDO do evento 20, para que 
produza seus efeitos jurídicos e legais, e decreto a EXTINÇÃO DO FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. As despesas 
processuais remanescentes ficam dispensadas, em conformidade com o artigo 90, §3º do CPC. Honorários como estabelecido 
no acordo. PROMOVA A ESCRIVANIA a BAIXA NO GRAVAME porventura realizado e acaso pendente junto à base de dados 
do RENAVAM (artigo 3º, parágrafo 9º do Decreto-Lei nº. 911/69, acrescentado pela Lei nº. 13.043/2014), por meio do sistema 
RENAJUD. Havendo renúncia ao prazo recursal,  ou decorrido in albis, certifique-se o trânsito em julgado, procedam as baixas 
necessárias e arquive-se o feito, observadas as formalidades legais. Intimem-se. Cumpra-se.EDIMAR DE PAULA, Juiz de 
Direito. 
 
INTIMAÇÃO 
AUTOS N°: 0009371-24.2020.8.27.2729 - PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL 
REQUERENTE: HERMINIA MARIA NUNES DA SILVA - CPF: 03719267180 
REQUERIDO: FERNANDA NUNES DA SILVA SANTOS - CPF: 71941126120 
Decisão:  Decorrido o prazo de produção de provas, diante do pedido formulado pela parte autora no evento 22, determino 
a DESIGNAÇÃO de nova audiência de conciliação virtual, em virtude do período que estamos vivenciando da pandemia causada 
pela COVID19, conforme pauta disponível na secretaria, a ser realizada pelo Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 
Cidadania (CEJUSC) desta Comarca; no ato, o conciliador ou mediador deverá observar o disposto no Código de Processo Civil, 
bem como as disposições da Lei de Organização Judiciária, inclusive com o poder de designação de mais de uma sessão 
destinada à conciliação e à mediação, não podendo exceder a 02 (dois) meses da data da realização da primeira sessão, desde 
que necessárias à composição das partes (CPC, art. 334, §§ 1º e 2º). As partes devem estar cientes que a audiência ocorrerá 
pelos meios virtuais disponíveis, onde deverão providenciar os recursos tecnológicos necessários à realização do ato, de acordo 
com as regulamentações do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC). ADVIRTA-SE as partes que 
deverão estar acompanhadas por seus advogados, sendo que poderão constituir representante, por meio de procuração 
específica, com poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, §§ 9º e 10).Intimem-se.Cumpra-se. EDIMAR DE PAULA, Juiz 
de Direito. 
 

PARAÍSO 
2ª vara cível, família e sucessões 

Editais de citações com prazo de 20 dias 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS 
ADRIANO GOMES DE MELO OLIVEIRA, Juiz de Direito respondendo pela Vara de Família e Sucessões e Infância e Juventude 
desta Comarca de Paraíso do Tocantins - TO, no uso de suas atribuições legais, etc. FAZ SABER a todos quantos o presente 
Edital virem ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo e Escrivania da Vara de Família e Sucessões e Infância e 
Juventude processam os autos de Divórcio, registrada sob o nº 00065198920188272731, na qual figura como requerente 
MILTON SANTOS PAGLIUSI, e requerida MARIA APARECIDA REBELLO PAGLIUSI. É o presente para CITAR o(a) requerido(a) 
MARIA APARECIDA REBELLO PAGLIUSM, residente em lugar incerto ou não sabido, para tomar ciência da existência desta 
ação, bem como, caso queira, no prazo de até 15 (quinze) dias, contestar o(s) pedido(s), sob pena de lhe ser decretada a revelia 
e confissão quanto a matéria fática, resguardados os direitos indisponíveis envolvidos (arts. 695, caput, 335, CPC). E para que 
chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância mandou o MM. Juiz que publicasse o presente no placar 
do Fórum Local e no diário da Justiça. Dado e passado nesta cidade e Comarca de Paraíso do Tocantins. Eu, Keyla Rocha 
Nogueira Rodrigues-Técnica Judiciária - digitei.Ass. Adriano Gomes de Melo Oliveira- Juiz de Direito. 
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PEIXE 
2ª cível escrivania de família, sucessões infância e juventude 

Editais 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DO AUSENTE QUANTO AO BENS ARRECADADOS (artigo 745 do CPC) 
A Doutora Ana Paula Araújo Aires Toríbio, Juíza de Direito desta Comarca de Peixe/TO, no uso de suas atribuições legais, 
etc... FAZ SABER a todos quanto o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que por este meio INTIMA-SE o 
herdeiro/ausente NATALINO ANDRADE DA SILVA, brasileiro, estado civil, profissão e paradeiro  não conhecidos, inscrito no 
CPF sob o nº 240.235.901-34, dos termos do despacho constante no evento 71 dos autos de Declaração de Ausência nº 
0001613-47.2018.8.27.2734, proposto por EDIJANE APARECIDA RODRIGUES DA SILVA, CARLOS NETO RODRIGUES DA 
SILVA e DEILA MAGDA RODRIGUES DA SILVA, que ANUNCIA-SE ao herdeiro NATALINO ANDRADE DA SILVA, acerca 
da ARRECADAÇÃO dos bens que possui o ausente, são exatamente partes ideais na herança deixada pelo pai, ora 
inventariado CARLOS ANDRADE DA SILVA, falecido na data de 01/08/2016, cuja ação de Inventário e Partilha circula por 
este r. Juízo e Comarca, sob o nº0001067-60.2016.8.27.2734. E ainda, CHAMA-SE o ausente a comparecer e tomar posse 
de seus bens, consoante intelecto do art. 745 do CPC. Para que ninguém possa alegar ignorância, expediu-se o presente 
edital que será publicado no Diário da Justiça do Estado. Peixe/TO, data certificada pelo sistema. Eu, NJM/Mat. 88239 - Técnica 
Judiciária, digitei. (Ass.) Drª. A.P.A.A.T. – Juíza de Direito. 
 

PONTE ALTA 
1ª escrivania criminal 

Editais de inscrições de interdição 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO 60 (SESSENTA) DIAS  
O Dr. William Trigilio da Silva, MM. Juiz de Direito desta comarca de Ponte Alta do Tocantins/TO, na forma daLei, etc. FAZ 
SABER a todos quanto o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo e Escrivania Criminal, 
processam-se os Autos de Ação de Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha) Criminal nº 0002389-
70.2020.8.27.2736 em que o Ministério Público Estadual como autor move em desfavor de CASSIO ROGÉRIO 
HENRIQUE GUEDES NOGUEIRA, brasileiro, auxiliar de mecânico, CPF n° 012.620.731-38, RG n° 459.971, filho de José da 
Silva Nogueira e de Maria de Fátima Guedes Nogueria, para INTIMAR o Agressor CASSIO ROGÉRIO HENRIQUE GUEDES 
NOGUEIRA, do INTEIRO TEOR DA SENTENÇA preferida nos autos em epígrafe, cuja parte dispositiva passo a 
transcrever "Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido plasmado pela parte autora, declarando extinto 
o feito, com análise do mérito, nos termos do Código de Processo Civil, artigo 487, inciso I e, por consequência, torno definitiva a 
liminar outrora deferida, pelo prazo de 1 (um) ano, a partir desta sentença.Sem custas. Sem honorários. Publique-se. Registre-
se. Cientifique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Transitada em julgado, arquive-se, observadas as cautelas de praxe". 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 do Tocantins/TO, aos 24 de maio de 2021. Eu, Anísia Aires Pimenta Neta, Servidora de Secretaria, digitei 
e subscrevo. 
 

PORTO NACIONAL 
1ª vara cível 

Editais 
EDITAL Nº 2924144 - EDITAL DE CITAÇÃO DE TERCEIROS INTERESSADOS - PRAZO DE 15 DIAS 
O Doutor CIRO ROSA DE OLIVEIRA, MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível desta cidade e Comarca de Porto Nacional, Estado do 
Tocantins, na forma da lei, etc... FAZ SABER a todos que o presente Edital virem, ou dele conhecimento tiverem, que por este 
Juízo e respectiva Escrivania, processam os autos de AÇÃO Usucapião, Processo: n° 00138019220208272737 - 
  CHAVE: 157255328020 -  partes AUTOR: RAIMUNDA RODRIGUES DOS SANTOS; UTOR: ANTONIO FERREIRA DOS 
SANTOS; RÉU: ZACARIAS CIRQUEIRE REGES; RÉU: MARIA DE JESUS CERQUEIRA ALMEIDA; RÉU: ANA CIRQUEIRA DA 
SILVA ; RÉU: JOSÉ PINTO DE CIRQUEIRA - requerida por  Antônio Ferreira dos Santos, brasileiro, aposentado, inscrito no RG 
nº 1.554.511/TO e CPF nº 278.700.491-15 e Raimunda Rodrigues dos Santos, brasileira, aposentada, inscrita no RG nº 
816.340/TO e CPF nº 765.423.191-15, casados, residentes na Fazenda Boa Sorte, Monte do Carmo/TO, em desfavor de José 
pinto Cerqueira, brasileiro, viúvo, aposentado, inscrito no RG nº 85.698 SSP/GO e CPF nº 130.000.711-72, Zacarias Cerqueira 
Reges, brasileira, casada, do lar, inscrita no RG nº 2.071.298 SSP/GO e CPF nº 008.804.411-43, Ana Cerqueira da Silva, 
brasileira, casada, do lar, inscrita no RG nº 526.964 SSP/GO e CPF nº 315.012.651-72 e Maria de Jesus Cerqueira Almeida, 
brasileira, viúva, pensionista, inscrita no RG nº 318.821- 4.938.232 SSP/GO e CPF nº 402.205.751-34, para conhecimento de 
terceiros,  eventuais interessados e  réus que estão em local incerto e não sabido, DO IMÓVEL USUCAPIENDO 
que corresponde à uma fração de terras com área de 48ha (quarenta e oito hectares), parte dos 968ha da Fazenda Arpuim, por 
edital, pelo prazo de 15 (quinze) dias, Porto Nacional / TO, 09 de Junho de 2021.” (ass.) Dr. CIRO ROSA DE OLIVEIRA. Juiz de 
Direito. mandou expedir o presente edital, que será publicado na forma da lei. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de 
Porto Nacional, Estado do Tocantins, em 09  de Junho do ano de dois mil e vinte e um (09/06/2021). Eu, Ana Isabel Araujo dos 
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Santos, Servidora de Secretaria. Dr. CIRO ROSA DE OLIVEIRA, Juiz de Direito.    Porto Nacional/TO, 09 de Junho de 2021. 
Documento eletrônico assinado por CIRO ROSA DE OLIVEIRA, 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 2924144v4 e do código CRC 2acffef1. 
 

TOCANTINÓPOLIS 
1ª vara criminal 

Editais de citações com prazo de 15 dias 
PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
O Dr. HELDER CARVALHO LISBOA, Juiz de Direito da Vara Criminal, desta cidade e Comarca, Estado do Tocantins. FAZ 
SABER a todos os que o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, que por meio deste 
edital CITA o acusado: WILLIAN VERÍSSIMO RODRIGUES SILVA, brasileiro, solteiro, natural de Tocantinópolis/TO, nascido em 
14/11/1994, filho de Rosana Farias da Silva e de Everíssimo Rodrigues Neto, CPF 056.597.111-54, nos autos de Ação Penal n° 
0000452-76.2021.8.27.2740/TO, por estar em lugar incerto ou não sabido, conforme certificou o senhor Oficial de Justiça 
incumbido da diligência, para no prazo de 10 (dez) dias ofertar Defesa Preliminar por escrito, oportunidade em que poderá 
alegar tudo de útil à sua defesa, juntar documentos e especificar provas, sua inércia implicará na nomeação de defensor dativo 
(art. 396, § 2º do CPP). Para conhecimento de todos é passado o Presente Edital, ficando a 2ª via afixada no “Placar” do Fórum 
desta Comarca, Estado do Tocantins e a 3ª via publicada no Diário da Justiça. HELDER CARVALHO LISBOA - Juiz de Direito. 
 

PUBLICAÇÕES PARTICULARES 
PALMAS 

 5ª Vara Cível 
  
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 5001176-53.2006.8.27.2729/TO  
AUTOR: AGUA SANTA CLARA IND. E COMERCIO DE BEBIDAS LTDA 
RÉU: VALDENILSON WENDEL DA FONSECA 
  

EDITAL Nº 2883394 
  

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Autos nº 5001176-53.2006.8.27.2729 
Ação: Cumprimento de sentença 
AUTOR: AGUA SANTA CLARA IND. E COMERCIO DE BEBIDAS LTDA 
RÉU: VALDENILSON WENDEL DA FONSECA 
O Doutor Rodrigo da Silva Perez Araújo - Juíz de Direito em auxílio ao Juízo da 5° Vara Cível de Palmas, Estado do Tocantins, 
na forma da Lei, etc. FAZ SABER aos que o presente edital virem ou conhecimento dele tiverem, que por este Juíz da Quinta 
Vara Cível da Comarca de Palmas, Estado do Tocantins, se processam os autos do processo acima identificado, sendo o 
presente para INTIMAR o executado VALDENILSON WENDEL DA FONSECA, pessoa física, inscrita no CPF sob o nº 
605.609.081-72, para que, pague os valores da condenação, de forma atualizada, no prazo de 15 dias (art. 523, caput), 
observando que os honorários advocatícios são de 10% sobre o valor do débito, posto que não pagou no prazo assinalado 
anteriormente. 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%). Observo para parte 
executada que poderá apresentar sua impugnação à execução judicial, no prazo de 15 dias, contados do transcurso do prazo 
para pagamento voluntário, independentemente de penhora ou nova intimação (art. 525, caput, CPC). Eu, Izabella Martins Nunes 
Rodrigues, Servidora de Secretaria, que digitei. Assinado eletronicamente por Rodrigo da Silva Perez Araújo, Juiz de Direito. 
 

PALMAS 
1ª Vara Cível 

  
PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL Nº 5028850-93.2012.8.27.2729/TO 
AUTOR: BANCO DA AMAZONIA SA 
RÉU: LUCINEIDE ALVES DA SILVA 
RÉU: JALES MARCELINO BERNARDES JUNIOR 
RÉU: BERNARDES E SILVA LTDA ME 
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EDITAL Nº 2324317 
  
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 
  
Agenor Alexandre da Silva, Meritíssimo Juíz de Direito da 1ª Vara Cível, no uso de suas atribuições legais e na forma da lei, etc... 
FAZ   SABER   a   todos   que   o   presente   edital   virem   ou   que   dele   conhecimento   tiverem   que   por   este   meio CITA 
os Requeridos LUCINEIDE ALVES DA SILVA (CPF: 04182327683), JALES MARCELINO BERNARDES JUNIOR(CPF: 
02251077162) e BERNARDES E SILVA LTDA ME (CNPJ: 09495471000192), para o disposto no campo finalidade: AUTOS N°: 
5028850-93.2012.8.27.2729 
AÇÃO: Procedimento Comum Cível VALOR DA CAUSA: 24.831,72  
REQUERENTE: BANCO DA AMAZONIA SA 
REQUERIDO: LUCINEIDE ALVES DA SILVA, JALES MARCELINO BERNARDES JUNIOR e BERNARDES E SILVA LTDA ME 
FINALIDADE: CITAR a requerida LUCINEIDE ALVES DA SILVA (CPF: 04182327683), JALES MARCELINO BERNARDES 
JUNIOR (CPF: 02251077162) e BERNARDES E SILVA LTDA ME (CNPJ: 09495471000192) em endereço incerto e não sabido, 
para nos termos da ação supra mencionada, bem como para no prazo de 15 (quinze) dias oferecer defesa, sob pena de serem 
aceitos como verdadeiros os fatos articulados na inicial, cientificando-o que, em caso de revelia, será nomeado curador especial. 
DESPACHO: "[...] Assim, CONSIDERO em local ignorado ou incerto a(s) parte(s) ora requerida(s), conforme previsto no art. 256, 
§ 3º, do novo CPC , uma vez que as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição por este Juízo de informações 
sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos, restaram infrutíferas. POSTO ISTO , considerando tais ponderações, com 
fulcro no art. 256, do CPC/2015, CITE(M)-SE A PARTE(S) DEMANDADA(S) POR EDITAL, com prazo de 30 (trinta) dias, para 
que, caso queira(m), apresente(m) resposta ao presente pedido, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos dos artigos 335, III, e 
231, IV, ambos do novo CPC, sob pena de serem considerada(s) revel(eis) e presumirem-se verdadeiras as alegações de fato 
formuladas pelo(s) Autor(es). Incumbe à parte autora/exequente promover a publicação do edital no Diário da Justiça (art. 257, II, 
CPC, às suas expensas, salvo se beneficiária da justiça gratuita. Se atente esta douta Serventia para o disposto no art. 257, do 
novo CPC, especialmente quanto à necessidade de constar no referido ato citatório a ressalva de que, em não havendo 
manifestação do(s) Requerido(s) no prazo legal, será nomeado Curador Especial. Efetivada a citação editalícia e não havendo 
manifestação nos autos no referido prazo , o que deverá ser certificado por esta nobre Serventia, NOMEIO O DEFENSOR  
 PÚBLICO   OFICIANTE PERANTE ESTE JUÍZO   PARA EXERCER O   ENCARGO DE CURADOR ESPECIAL, nos termos do 
artigo 72, inciso II, do novo Código de Processo Civil, o qual deverá ser citado para que, caso queira, apresente resposta ao 
presente feito, nos termos acima mencionados. Cumpridas tais diligências, ou havendo eventual manifestação das partes nos 
autos, retornem conclusos. Agenor Alexandre da Silva, Juiz de Direito Titular." 
SEDE DO JUÍZO: 1ª Vara Cível da Comarca de Palmas, 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 AGENOR ALEXANDRE DA 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 
2324317v4 e do código CRC 8a0a89bb. 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): AGENOR ALEXANDRE DA SILVA 
Data e Hora: 9/3/2021, às 15:19:0 
 

SEÇÃO ADMINISTRATIVA 

PRESIDÊNCIA 
Decretos 

 
Decreto Judiciário Nº 407, de 18 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 21.0.000014285-6, 
resolve exonerar, a pedido e a partir da data de publicação deste ato, Eugênia de Paula Meireles Machado, Técnica Judiciária, 
do cargo de provimento em comissão de Chefe de Divisão Pedagógica. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 
Presidente 
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Decreto Judiciário Nº 408, de 18 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 21.0.000014285-6, 
resolve nomear, a pedido e a partir da data de publicação deste ato, Eugênia de Paula Meireles Machado, Técnica Judiciária, 
para o cargo de provimento em comissão de Secretária Acadêmica. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 
Presidente 

 
Decreto Judiciário Nº 409, de 18 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 21.0.000014273-2, 
resolve nomear, a pedido e a partir da data de publicação deste ato, Sonia Claudia Bezerra Sales, Técnica Judiciária, para o 
cargo de provimento em comissão de Chefe de Divisão Pedagógica. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 
Presidente 

 
Decreto Judiciário Nº 410, de 18 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 21.0.000011975-7, 
resolve nomear, a pedido e a partir da data de publicação deste ato, Afrânio Vilar Freire de Carvalho para o cargo de provimento 
em comissão de Assessor de Tecnologia, com lotação na Corregedoria-Geral da Justiça. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 
Presidente 

 
Decreto Judiciário Nº 406, de 18 de junho de 2021 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, com fulcro no art. 12, inciso VI, do Regimento 
Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, bem como o disposto nos arts. 20, inciso IX, da Lei nº 1.940, de 1º de 
julho de 2008; 75, incisos I, § 2º, incisos I e III, da Lei nº 1.614 de 4 de outubro de 2005, e considerando o contido nos processos 
– IGEPREV 2021.03.212405P e SEI nº 21.0.000014777-7, resolve 
CONCEDER 
a Iris Floriano da Silva, matrícula 145161, integrante do quadro de servidores efetivos do Poder Judiciário do Estado do 
Tocantins, o benefício de aposentadoria por invalidez, com proventos integrais, no cargo de Técnico Judiciário, classe “C”, 
padrão 15, no valor equivalente à soma do vencimento da ativa de R$ 11.137,87, acrescido da Gratificação de Atividade 
Judiciária na ordem de R$ 3.341,36, totalizando R$ 14.479,23, e reajuste paritário, com isenção do Imposto de Renda e da 
contribuição previdenciária até o valor correspondente ao dobro do teto de benefícios do Regime Geral da Previdência Social – 
RGPS, em razão do disposto na Lei Federal nº 7.713/1988, e no art. 40, § 21, da Constituição Federal de 1988, declarando a 
vacância do referido cargo. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 
Presidente 

 
Decreto Judiciário Nº 411, de 18 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 21.0.000013373-3, 
resolve nomear, a pedido e a partir da data de publicação deste ato, Michel Santana Silva de Souza para o cargo de provimento 
em comissão de Assessor Jurídico de 1ª Instância. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 
Presidente 

 

Decisões 

PROCESSO 21.0.000001566-8 

INTERESSADO DIRETORIA FINANCEIRA 

ASSUNTO Contratação direta por dispensa de licitação. 

Decisão Nº 2381, de 18 de junho de 2021 
Cuida-se de procedimento administrativo para a contratação de instituição bancária oficial, em caráter de exclusividade, para 
prestação de serviço de acolhimento bancário, identificação de origem do crédito e para o recebimento/processamento de guias 
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compensáveis (boleto) e/ou guias não compensáveis das receitas do Poder Judiciário, proporcionando à arrecadação do Fundo 
de Modernização e Aprimoramento do Poder Judiciário do Estado do Tocantins (FUNJURIS), Fundo Especial de Compensação 
da Gratuidade dos Atos do Registro Civil de Pessoas Naturais (FUNCIVIL), Fundo Especial de Compensação e Eletronização de 
Serventias Extrajudiciais (FUNCESE) e do Fundo Estadual dos Magistrados (FUNSEG), bem como de possíveis Fundos a serem 
instituídos por este Tribunal. 
Tendo em vista os estudos preliminares (evento 3525241), o gerenciamento de risco (evento 3525243), a Manifestação da DIFIN 
(evento 3702222), o detalhamento da dotação orçamentária (evento 3628820), bem como o Parecer da Assessoria Jurídico-
Administrativa da Diretoria Geral (evento 3753303), acolho as sugestões propostas pelo Senhor Diretor-Geral (evento 3696388), 
ao tempo em que APROVO  o Projeto Básico 130/2021 (evento 3689035) e DECLARO A DISPENSA DE LICITAÇÃO, com 
fulcro no artigo 24, inciso VIII, da Lei Federal 8.666/93, visando a contratação da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL para a 
prestação dos serviços em referência, para que surta seus efeitos legais. 
Por conseguinte, determino o encaminhamento dos autos sucessivamente à: 
1. ASPRE para a publicação desta Decisão; e 
2. DCC para as providências relativas à formalização do instrumento contratual. 
Concomitantemente, à DIFIN para conhecimento e acompanhamento.  
Cumpra-se. 

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 
Presidente 

 

Portarias 
PORTARIA FÉRIAS Nº 822/2021, de 18 de junho de 2021 

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

RESOLVE: 
Art. 1º Suspender as férias do magistrado Luciano Rostirolla, matrícula nº 291638, relativas ao exercício de 2021, 

marcadas para o período de 20/07 a 18/08/2021, para serem usufruídas em época oportuna, em razão de interesse da 
administração.  

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

Desembargador JOAO RIGO GUIMARAES 
Presidente 

 
PORTARIA FÉRIAS Nº 823/2021, de 18 de junho de 2021 

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

RESOLVE: 
Art. 1º Suspender as férias do magistrado Ricardo Ferreira Leite, matrícula nº 48255, relativas ao exercício de 2021, 

marcadas para o período de 05/07 a 03/08/2021, para serem usufruídas em época oportuna, em razão de interesse da 
administração.  

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

Desembargador JOAO RIGO GUIMARAES 
Presidente 

 
PORTARIA FÉRIAS Nº 824/2021, de 18 de junho de 2021 

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

RESOLVE: 
Art. 1º Suspender as férias da magistrada Renata do Nascimento e Silva, matrícula nº 290445, relativas ao exercício de 

2021, marcadas para o período de 02 a 31/08/2021, para serem usufruídas em época oportuna, em razão de interesse da 
administração.  

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

Desembargador JOAO RIGO GUIMARAES 
Presidente 
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PORTARIA FÉRIAS Nº 825/2021, de 18 de junho de 2021 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais, 

especialmente o disposto no art. 12, § 1º, inciso III, do Regimento Interno desta Corte, e considerando solicitação contida no 
sistema eGESP,  

RESOLVE: 
Art. 1º Suspender as férias do magistrado Fabiano Ribeiro, matrícula nº 290641, relativas ao exercício de 2021, 

marcadas para o período de 23/08 a 21/09/2021, para serem usufruídas em época oportuna, em razão de interesse da 
administração.  

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

Desembargador JOAO RIGO GUIMARAES 
Presidente 

 
PORTARIA FÉRIAS Nº 826/2021, de 18 de junho de 2021 

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

RESOLVE: 
Art. 1º Suspender as férias do magistrado Nilson Afonso da Silva, matrícula nº 175051, relativas ao exercício de 2021, 

marcadas para o período de 02 a 31/08/2021, para serem usufruídas em 01 a 30/03/2022, em razão de interesse da 
administração.  

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

Desembargador JOAO RIGO GUIMARAES 
Presidente 

 
PORTARIA FÉRIAS Nº 827/2021, de 18 de junho de 2021 

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

RESOLVE: 
Art. 1º Suspender as férias do magistrado Andre Fernando Gigo Leme Netto, matrícula nº 129647, relativas ao exercício 

de 2021, marcadas para o período de 02 a 31/08/2021, para serem usufruídas em época oportuna, em razão de interesse da 
administração.  

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

Desembargador JOAO RIGO GUIMARAES 
Presidente 

 

PORTARIA FÉRIAS Nº 828/2021, de 18 de junho de 2021 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais, 

especialmente o disposto no art. 12, § 1º, inciso III, do Regimento Interno desta Corte, e considerando solicitação contida no 
sistema eGESP,  

RESOLVE: 
Art. 1º Suspender as férias do magistrado Fabio Costa Gonzaga, matrícula nº 290739, relativas ao exercício de 2021, 

marcadas para o período de 01 a 30/09/2021, para serem usufruídas em 01 a 30/07/2022, em razão de interesse da 
administração.  

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

Desembargador JOAO RIGO GUIMARAES 
Presidente 

 

Portaria Nº 1497, de 18 de junho de 2021 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e 
regimentais, 
RESOLVE: 
Art. 1º Designar, ad referendum do Tribunal Pleno, o magistrado Luciano Rotirolla para, sem prejuízo de suas funções, auxiliar na 
4ª Vara Criminal da Comarca de Palmas, no período de 21 de junho a 20 de agosto de 2021. 
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 
Presidente 
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Portaria Nº 1499, de 18 de junho de 2021 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e 
regimentais, 
RESOLVE: 
Art. 1º Designar, ad referendum do Tribunal Pleno, o magistrado Jordan Jardim para, sem prejuízo de suas funções, auxiliar na 
4ª Vara Criminal da Comarca de Palmas, no período de 21 de junho a 20 de agosto de 2021. 
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 
 

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 
Presidente 

 
Portaria Nº 1496, de 18 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 na Resolução TJTO nº 2, de 22 de fevereiro de 2013, c/c a Instrução Normativa nº 7, de 09 de 
março de 2020, bem como o contido no processo SEI nº 21.0.000011672-3; 
RESOLVE: 
Art. 1º Autorizar a atuação do Núcleo de Apoio às Comarcas para, em regime de mutirão, auxiliar o Juizado Especial Cível da 
Comarca de Gurupi, na atividade de julgamento (sentenças e decisões) e despachos, bem como equipe de cartório, pelo prazo 
de 90 (noventa) dias. 
Art. 2º Designar, ad referendum do Tribunal Pleno, os magistrados Marcelo Laurito Paro, José Eustáquio de Melo Júnior, João 
Alberto Mendes Bezerra Júnior, Esmar Custódio Vêncio Filho, Odete Batista Dias Almeida e Edimar de Paula para, sem prejuízo 
de suas funções, auxiliarem na realização dos trabalhos de que trata o art. 1º desta Portaria. 
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 
 

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 
Presidente 

 
Portaria Nº 1498, de 18 de junho de 2021 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e regimentais, 
 RESOLVE: 
Art. 1º Prorrogar, por mais 30 (trinta) dias, os efeitos da Portaria nº. 997, de 23 de abril de 2021, que constituiu Grupo de 
Trabalho, no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, para tratar da nova estruturação do Comitê Estadual de Saúde 
(CEMAS-TO), segundo a Resolução CNJ nº 388, de 13 de abril de 2021 do CNJ. 
Art. 2º  Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

 
Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 

Presidente 
 
Portaria Nº 1501, de 18 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 na Resolução TJTO nº 2, de 22 de fevereiro de 2013, c/c a Instrução Normativa nº 7, de 09 de 
março de 2020, bem como o contido no processo SEI nº 21.0.000011559-0, em observância aos princípios da  eficiência e da 
duração razoável do processo; 
RESOLVE: 
Art. 1º Autorizar a atuação do Núcleo de Apoio às Comarcas para, em regime de mutirão, auxiliar a Comarca de Xambioá, na 
atividade de julgamento (sentenças e decisões) e despachos, bem como equipe de cartório, pelo prazo de 90 (noventa) dias. 
Art. 2º Designar, ad referendum do Tribunal Pleno, os magistrados Marcelo Laurito Paro, José Eustáquio de Melo Júnior, João 
Alberto Mendes Bezerra Júnior, Esmar Custódio Vêncio Filho, Odete Batista Dias Almeida e Edimar de Paula para, sem prejuízo 
de suas funções, auxiliarem na realização dos trabalhos de que trata o art. 1º desta Portaria. 
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 
 

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 
Presidente 
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DIRETORIA GERAL 
Portarias 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 878/2021, de 18 de junho de 2021 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com 
o disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2021/92499 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Leia Lima de Sousa, Matrícula 990510, o valor de R$ 126,61, relativo ao 
pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 253,22, por seu deslocamento de Marianopolis do Tocantins-TO para 
Zona Rural-TO, no período de 25/06/2021 a 25/06/2021, com a finalidade de realizar estudo social, determinado no processo 
0001230-73.2021.8.27.2731.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 879/2021, de 18 de junho de 2021 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com 
o disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2021/92546 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Fernanda Tallyta Soares Gomes, Matrícula 990328, o valor de R$ 126,61, 
relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 253,22, por seu deslocamento de Axixa do Tocantins-TO para 
Sitio Novo do Tocantins-TO, no período de 02/07/2021 a 02/07/2021, com a finalidade de realizar estudo pedagógico, 
determinado no processo 0000353-57.2021.8.27.2724.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 880/2021, de 18 de junho de 2021 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com 
o disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2021/92543 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Ligya da Silva Pereira, Matrícula 990302, o valor de R$ 126,61, relativo ao 
pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 253,22, por seu deslocamento de Axixa do Tocantins-TO para Zona 
Rural-TO, no período de 27/06/2021 a 27/06/2021, com a finalidade de realizar estudo social, determinado no processo 
00004878420218272724.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 881/2021, de 18 de junho de 2021 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com 
o disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2021/92544 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Elinne de Cassia Maia Ferreira, Matrícula 990263, o valor de R$ 126,61, 
relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 253,22, por seu deslocamento de Araguatins-TO para Zona 
Rural-TO, no período de 27/06/2021 a 27/06/2021, com a finalidade de realizar estudo social, determinado no processo 5001397-
58.2013.8.27.2707.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 
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PORTARIA DIÁRIAS Nº 882/2021, de 18 de junho de 2021 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com 
o disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2021/92476 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao servidor Jean Nunes Ribeiro Araújo, Matrícula 359988, o valor de R$ 1.645,93, relativo ao 
pagamento de 6,5 (seis e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 253,22, por seu deslocamento de Palmas-TO para Alvorada-TO, 
no período de 20/06/2021 a 26/06/2021, com a finalidade de instalação de firewalls e reconfiguração de switches.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 883/2021, de 18 de junho de 2021 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com 
o disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2021/92542 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Wania Soares Lima, Matrícula 357648, o valor de R$ 126,61, relativo ao 
pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 253,22, por seu deslocamento de Axixa do Tocantins-TO para Sitio Novo 
do Tocantins-TO, no período de 30/06/2021 a 30/06/2021, com a finalidade de realizar estudo social, determinado no processo 
0001077-10.2015.8.27.2712.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 

DIRETORIA ADMINISTRATIVA 
DIVISÃO DE LICITAÇÃO, CONTRATOS E CONVÊNIOS 

Extratos 
EXTRATO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO 
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 159/2021 
PROCESSO 21.0.000013471-3 
CREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CREDENCIADA: Divina Vieira dos Santos 
OBJETO: Constitui objeto do presente Termo de Credenciamento a prestação de serviços na especialidade de pedagogia, 
destinado a atender às demandas do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, no Núcleo Regional de Atendimento 
Multidisciplinar de Porto Nacional, Comarca de Porto Nacional e Cidade de Porto Nacional. 
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: 17 de junho de 2021. 
 
EXTRATO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO 
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 172/2021 
PROCESSO 21.0.000013061-0 
CREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CREDENCIADA: Caticilene Barbosa dos Santos 
OBJETO: Constitui objeto do presente Termo de Credenciamento a prestação de serviços na especialidade de pedagogia, 
destinado a atender às demandas do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, no Núcleo Regional de Atendimento 
Multidisciplinar de Colinas do Tocantins, Comarca de Pedro Afonso e Cidade de Bom Jesus do Tocantins. 
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 
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NATUREZA DE DESPESA: 33.90.36  
FONTE DE RECURSOS: 0240 
DATA DA ASSINATURA: 17 de junho de 2021. 
 
EXTRATO DE TERMO DE DESCREDENCIAMENTO 
TERMO DE CREDENCIAMENTO 354/2020 
PROCESSO 20.0.000028231-7 
DESCREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
DESCREDENCIADA: Vanuzia Messias dos Reis 
OBJETO: Fica DESCREDENCIADA, a partir da assinatura deste Termo, a Assistente Social Vanuzia Messias dos Reis, da 
prestação de serviços de caráter auxiliar e especializado de entrevistadora de crianças e adolescentes vítimas de violência, por 
meio de depoimento especial, durante a fase probatória em processos judiciais, com a possibilidade de produção antecipada de 
prova no processo penal, antes do ajuizamento da ação, conforme inciso I do art. 156 do Código de Processo Penal, para 
atender às demanda do Poder Judiciário do Estado do Tocantins no Município de Gurupi, com fulcro na alínea "c", da Cláusula 
Nona do Termo de Credenciamento nº 354/2020. 
DATA DA ASSINATURA: 17 de junho de 2021. 
 
EXTRATO DE TERMO DE DESCREDENCIAMENTO 
TERMO DE CREDENCIAMENTO 17/2021 
PROCESSO 21.0.000000586-7 
DESCREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
DESCREDENCIADA: Katrine Silva Pagani 
OBJETO: Fica DESCREDENCIADA, a partir da assinatura deste Termo, a psicóloga Katrine Silva Pagani, da prestação de 
serviços de caráter auxiliar e especializado de entrevistadora de crianças e adolescentes vítimas de violência, por meio de 
depoimento especial, durante a fase probatória em processos judiciais, com a possibilidade de produção antecipada de prova no 
processo penal, antes do ajuizamento da ação, conforme inciso I do art. 156 do Código de Processo Penal, para atender às 
demanda do Poder Judiciário do Estado do Tocantins no Município de Miracema do Tocantins, com fulcro na alínea "c", da 
Cláusula Nona do Termo de Credenciamento nº 17/2021.. 
DATA DA ASSINATURA: 17 de junho de 2021. 
 
EXTRATO DE TERMO DE DESCREDENCIAMENTO 
TERMO DE CREDENCIAMENTO 7/2021 
PROCESSO 21.0.000000445-3 
DESCREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
DESCREDENCIADA: Shirles Siqueira dos Santos Rodrigues 
OBJETO: Fica DESCREDENCIADA, a partir da assinatura deste Termo, Shirles Siqueira dos Santos Rodrigues, da prestação de 
serviços de caráter auxiliar e especializado de entrevistadora de crianças e adolescentes vítimas de violência, por meio de 
depoimento especial, durante a fase probatória em processos judiciais, com a possibilidade de produção antecipada de prova no 
processo penal, antes do ajuizamento da ação, conforme inciso I do art. 156 do Código de Processo Penal, para atender às 
demanda do Poder Judiciário do Estado do Tocantins no Município de Dianópolis, com fulcro na alínea "c", da Cláusula Nona do 
Termo de Credenciamento nº 7/2021. 
DATA DA ASSINATURA: 17 de junho de 2021. 
 

DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS 
Portarias 

PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 340/2021, de 17 de junho de 2021 
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE PEDRO AFONSO, 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 a solicitação de substituição constante no protocolo nº 2021/92547 
RESOLVE: 
Art. 1º Designar a servidora ADELAIDE PEREIRA DA SILVA, matrícula nº 352713, CEDIDA AO TJTO, para, sem prejuízo de 
suas funções, substituir o cargo efetivo vago de ESCRIVÃO JUDICIAL, da COMARCA DE PEDRO AFONSO no período de 
01/11/2018 a 05/06/2020, com o consequente pagamento, após a certificação referente ao período da efetiva substituição.  
Art. 2º Revoga-se a PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 19/2019, de 10 de Janeiro de 2019.  
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.  

Publique-se. Cumpra-se. 
MILTON LAMENHA DE SIQUEIRA 

DIRETOR DO FORO - 3ª ENTRÂNCIA  
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PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 341/2021, de 17 de junho de 2021 
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE PEDRO AFONSO, 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 a solicitação de substituição constante no protocolo nº 2021/92548 
RESOLVE: 
Art. 1º Designar a servidora ADELAIDE PEREIRA DA SILVA, matrícula nº 352713, CEDIDA AO TJTO, para, sem prejuízo de 
suas funções, substituir o cargo efetivo vago de ESCRIVÃO JUDICIAL, da COMARCA DE PEDRO AFONSO no período de 
01/01/2020 a 05/06/2020, com o consequente pagamento, após a certificação referente ao período da efetiva substituição.  
Art. 2º Revoga-se a PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 370/2020, de 02 de Junho de 2020.  
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.  

Publique-se. Cumpra-se. 
MILTON LAMENHA DE SIQUEIRA 

DIRETOR DO FORO - 3ª ENTRÂNCIA  
 
PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 342/2021, de 17 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 remoção provisória, da servidora ELAINE ANDRADE PATRÍCIO DA SILVA MEDEIROS, 
matrícula nº 197233, ocupante do cargo de ESCRIVÃO JUDICIAL, da unidade de lotação COMARCA DE GURUPI, no período 
de 01/01/2021 a 31/12/2021;  
CONSIDERANDO a solicitação de substituição constante no protocolo nº 2021/92549; 
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 Tornar sem efeito a PORTARIA N° 67/2021, Publicado em 21/01/2021, DJe nº 4887.  
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.  

ANEXO 1 

Matrícula Nome Funcional Cargo Período 

352552 NATALIA GRANJA BATISTA ESTATUTÁRIO TÉCNICO JUDICIÁRIO 01/01/2021 à 31/05/2021 

353898 AUGUSTO HENRIQUE BAYMA GOMES CEDIDO AO TJTO CEDIDO AO TJTO 01/06/2021 à 31/12/2021 

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

DIRETORA DO FORO - 3ª ENTRÂNCIA  
 
PORTARIA FÉRIAS Nº 820/2021, de 17 de junho de 2021 
A DIRETORA DO FORO DA COMARCA DE PARAÍSO DO TOCANTINS, ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas 
atribuições legais e na forma da lei,  
Considerando o disposto no artigo n° 91 da Lei Complementar nº 10/1996 c/c o artigo n° 86, do Estatuto dos Servidores 
Públicos, Lei 1.818/2007; 
Considerando o disposto no artigo n° 42, inciso I, alínea "c" da Lei Complementar n° 10/1996 e conforme solicitação contida no 
sistema eGESP, 
RESOLVE: 
Art. 1º Suspender as férias do servidor VAGNO FERNANDES CAVALCANTE, matrícula nº 193343, relativas ao período 
aquisitivo 2020/2021, marcadas para o período de 16 a 30/06/2021, a partir de 16/06/2021 até 30/06/2021, assegurado o 
usufruto dos dias remanescentes para o período de 03 a 17/12/2021, em razão de interesse da administração.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Renata Do Nascimento E Silva 
Diretora do Foro 
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PORTARIA FÉRIAS Nº 821/2021, de 18 de junho de 2021 
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE PEDRO AFONSO, ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e 
na forma da lei,  
Considerando o disposto no artigo n° 91 da Lei Complementar nº 10/1996 c/c o artigo n° 86, do Estatuto dos Servidores 
Públicos, Lei 1.818/2007; 
Considerando o disposto no artigo n° 42, inciso I, alínea "c" da Lei Complementar n° 10/1996 e conforme solicitação contida no 
sistema eGESP, 
RESOLVE: 
Art. 1º Suspender as férias do servidor RICARDO GOMES LUSTOSA NOGUEIRA, matrícula nº 218159, relativas ao período 
aquisitivo 2020/2021, marcadas para o período de 18/06 a 17/07/2021, a partir de 18/06/2021 até 17/07/2021, assegurado o 
usufruto dos dias remanescentes para o período de 02 a 31/05/2022, em razão de interesse da administração.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Milton Lamenha De Siqueira 
Diretor do Foro 

 
PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 343/2021, de 18 de junho de 2021 
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE PORTO NACIONAL, 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 a solicitação de substituição constante no protocolo nº 2021/92571 
RESOLVE: 
Art. 1º Designar o servidor MARCOS DAVI SILVINO DO NASCIMENTO, matrícula nº 353280, CEDIDO AO TJTO, para, sem 
prejuízo de suas funções, substituir o cargo efetivo vago de OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR, da COMARCA DE PORTO 
NACIONAL no período de 01/06/2021 a 17/06/2021, com o consequente pagamento, após a certificação referente ao período da 
efetiva substituição.  
Art. 2º Revoga-se a PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 293/2021, de 01 de Junho de 2021.  
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.  

Publique-se. Cumpra-se. 
ADHEMAR CHUFALO FILHO 

DIRETOR DO FORO - 3ª ENTRÂNCIA  
 
PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 344/2021, de 18 de junho de 2021 
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE PORTO NACIONAL, 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 a solicitação de substituição constante no protocolo nº 2021/92572 
RESOLVE: 
Art. 1º Designar a servidora ALESSANDRA SOUZA FONTOURA, matrícula nº 354022, CEDIDA AO TJTO, para, sem prejuízo 
de suas funções, substituir o cargo efetivo vago de OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR, da COMARCA DE PORTO NACIONAL 
no período de 17/05/2021 a 17/06/2021, com o consequente pagamento, após a certificação referente ao período da efetiva 
substituição.  
Art. 2º Revoga-se a PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 273/2021, de 17 de Maio de 2021.  
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.  

Publique-se. Cumpra-se. 
ADHEMAR CHUFALO FILHO 

DIRETOR DO FORO - 3ª ENTRÂNCIA  
 
PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 345/2021, de 18 de junho de 2021 
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE PORTO NACIONAL, 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, do servidor JOSE LEOTASIO PINTO, matrícula nº 94149, ocupante do cargo de 
OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR, da unidade de lotação COMARCA DE PORTO NACIONAL - CENTRAL DE MANDADOS, 
no período de 01/07/2021 a 30/07/2021;  
CONSIDERANDO a solicitação de substituição constante no protocolo nº 2021/92575; 
RESOLVE: 
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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 

354510 ANACLÉA RODRIGUES SOARES CEDIDO AO TJTO CEDIDA AO TJTO 01/07/2021 à 30/07/2021 

Publique-se. Cumpra-se. 
ADHEMAR CHUFALO FILHO 

DIRETOR DO FORO - 3ª ENTRÂNCIA  
 
PORTARIA FÉRIAS Nº 829/2021, de 18 de junho de 2021 
A DIRETORA DO FORO DA COMARCA DE GURUPI, ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e na forma 
da lei,  
Considerando o disposto no artigo n° 91 da Lei Complementar nº 10/1996 c/c o artigo n° 86, do Estatuto dos Servidores 
Públicos, Lei 1.818/2007; 
Considerando o disposto no artigo n° 42, inciso I, alínea "c" da Lei Complementar n° 10/1996 e conforme solicitação contida no 
sistema eGESP, 
RESOLVE: 
Art. 1º Suspender as férias do servidor FERNANDO MAIA FONSECA, matrícula nº 257146, relativas ao período aquisitivo 
2019/2020, marcadas para o período de 18/06 a 17/07/2021, a partir de 18/06/2021 até 17/07/2021, assegurado o usufruto dos 
dias remanescentes para o período de 07/01 a 05/02/2022, em razão de interesse da administração.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Edilene Pereira De Amorim Alfaix Natário 
Diretora do Foro 

 

DIRETORIA FINANCEIRA 
DIRETOR: GIZELSON MONTEIRO DE MOURA 

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

  
Em cumprimento à Portaria nº 372 de 2020, a Diretoria Financeira do Tribunal de Justiça NOTIFICA as partes relacionadas neste 
ato para que recolham, no prazo de 15 (quinze) dias, os valores correspondentes aos débitos processuais finais de custas 
judiciais e/ou taxa judiciária. No caso de não pagamento, os débitos serão levados a protesto, conforme prevê o artigo 5º, do 
Provimento nº 9, de 2019. 
O recolhimento deverá ser efetivado por meio da emissão de Documento de Arrecadação do Judiciário – DAJ, obtido no 
endereço eletrônico www.tjto.jus.br/custasfinais devendo para tanto informar: 
1. O número do CPF ou CNPJ da parte; e 
2. O respectivo número do processo judicial. 
Contato para informações ou esclarecimento de dúvidas: (63) 3218-4449 e (63) 3218-4419, ou pelo e-mail: gdpf@tjto.jus.br 
  

A D MENDES   04.599.906/0001-25   5002860-08.2009.827.2729 R$ 943,29 

ADRIANO FERREIRA PACHECO AZEVEDO   026.832.431-03   0004717-38.2018.827.2737 R$131,76 

ALDENOURA DA CONCEICAO   290.374.413-00   0004317-37.2020.827.2710 R$ 522,93 

ANDRE LUIZ FERREIRA   926.409.661-20   0014604-57.2019.827.2722 R$ 119,60 

ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA   05.808.792/0066-94   0016575-90.2018.827.2729 R$ 65,76 

BENEDITO ROSA DA SILVA   905.141.731-49   0002882-29.2020.827.2742 R$ 17,32 

BENTO JORGE DOS REIS   195.857.641-72   0003642-65.2020.827.2713 R$ 607,41 

BONASA ALIMENTOS S.A. - EM RECUPERACAO 
JUDICIAL 

  03.573.324/0002-98   0002288-89.2018.827.2740 R$ 24.890,23 

CARLOS HENRIQUE SILVA RODRIGUES   702.918.951-58   0004190-07.2018.827.2731 R$ 271,47 

CELSO LAURINDO DE BRITO   604.876.311-53   0000529-33.2017.827.2738 R$ 367,66 

CLEUBERTO JOSE DE LIMA   360.067.851-53   5000027-80.2000.827.2713 R$ 137,82 

COMERCIAL STONE DISTRIBUIDORA DE FRUTAS E 
VERDURAS - EIRELI 

  19.506.985/0002-30   0040710-06.2017.827.2729 R$ 84,00 

DEUSIMAR MIRANDA DA ROCHA   617.632.411-49   5001457-04.2009.827.2729 R$ 159,49 
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DILMAR GONCALVES DE ALMEIDA   977.072.281-20   0000753-94.2018.827.2718 R$ 487,63 

DOMINGOS LOPES DA SILVA   026.278.681-87   0001166-88.2015.827.2726 R$ 125,71 

EDIMAR ALVES MESQUITA   531.100.481-91   5000373-16.2009.827.2713 R$ 79,82 

ENIENES FERREIRA DIAS   917.331.031-04   0005522-49.2017.827.2729 R$ 27,82 

ETELVINA PINTO DA COSTA   016.458.781-04   0016391-63.2015.827.2722 R$ 153,48 

EURIVALDO DOS SANTOS SILVA   575.099.211-04   0015786-78.2019.827.2722 R$ 372,00 

FABRICIANO MARINHO LIMA   995.841.151-20   0005605-70.2019.827.2737 R$ 156,05 

HEBER TAGUATINGA GODINHHO   01.509.590/0001-45   0010962-31.2014.827.2729 R$ 190,32 

HEBER TAGUATINGA GODINHO   121.586.821-91   0010962-31.2014.827.2729 R$ 190,32 

HUGO DA SILVA LOPES   147.546.906-30   0006645-62.2019.827.2713 R$265,13 

IDEALFARMA INDUSTRIA E COMERCIO DE 
PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 

  05.153.990/0001-11   0002749-03.2017.827.2706 R$ 87,32 

IURIVAN NAZARENO CORDEIRO GARCIA DA 
SILVEIRA 

  311.119.551-15   5002721-22.2010.827.2729 R$ 171,82 

IVONILDE DE SOUSA GOMES   017.735.371-64   0005922-61.2019.827.2707 R$ 654,60 

JEAN CARLO BECKER   526.602.571-91   0000347-81.2015.827.2717 R$ 648,67 

JESUS PEREIRA DE CARVALHO   315.308.931-00   0002846-89.2020.827.2708 R$ 38,96 

JOAO PAULO EDUARDO DAS FLORES   033.355.331-43   0008916-51.2018.827.2722 R$ 385,09 

JOAO VISCONDE DIAS PEREIRA   618.800.001-72   5000182-30.2008.827.2737 R$265,71 

JOENES SALVADOR DA CUNHA   050.914.401-27   0000674-84.2019.827.2717 R$ 280,50 

JONES GUIMARAES RODRIGUES   028.759.061-51   0004566-86.2019.827.2721 R$ 88,53 

JOSAFA ALVES MONTEIRO   548.749.801-63   0003873-97.2017.827.2713 R$ 64,00 

JOSE DOS SANTOS SILVA   849.606.981-87   0015786-78.2019.827.2722 R$ 372,00 

JOSE FRANCISCO BATISTA   058.630.401-06   5000418-63.2009.827.2731 R$ 43,32 

JOSE LUIZ SCOPEL   355.098.800-15   0012232-72.2018.827.2722 R$ 32,50 

JOSE MARIA DOS SANTOS SILVA   457.175.751-49   0015786-78.2019.827.2722 R$ 372,00 

JOSE PONTES DE CENA   626.268.251-15   5011254-83.2013.827.2722 R$ 115,50 

KENYA POLIANA SOARES DE ANDRADE   023.427.461-13   0003451-45.2015.827.2729 R$ 242,98 

LEANDRO ALVES DE SOUSA   028.450.001-11   0000350-92.2018.827.2729 R$ 163,28 

LIFESITES TECNOLOGIA E AGENCIA DIGITAL LTDA   14.520.595/0001-10   0037588-19.2016.827.2729 R$ 146,32 

LOPES E GONCALVES LTDA   18.643.381/0001-92   0002388-90.2020.827.2702 R$ 1,084,69 

LUCIANA CANDIDA DA SILVA   002.221.742-85   0014231-26.2019.827.2722 R$ 128,42 

LUZIMARY RODRIGUES DA COSTA   136.482.841-34   0036583-93.2015.827.2729 R$ 726,81 

MADEPINHO COMERCIO DE MADEIRAS EIRELI   02.565.316/0001-56   0021558-69.2017.827.2729 R$ 47,00 

MARCELO DOS SANTOS SILVA   890.379.791-49   0014811-56.2019.827.2722 R$ 120,86 

MARGARIDA PEREIRA DA ROCHA   524.645.711-72   0005582-61.2018.827.2737 R$ 122,62 

MARIA CELIA PEREIRA DA SILVA   959.395.041-91   0007585-86.2018.827.2737 R$ 141,50 

MARIA DE JESUS DOS SANTOS SILVA   457.176.051-53   0015786-78.2019.827.2722 R$ 372,00 

MARIA GALVAO DA SILVA   318.553.502-20   0005098-50.2020.827.2713 R$ 538,86 

MARIA ZENAIDE DOS SANTOS SILVA   463.420.441-04   0015786-78.2019.827.2722 R$ 372,00 

MARIA ZINEIDE CAMPOS DA SILVA   413.900.161-53   0002207-07.2017.827.2731 R$ 92,46 

MATHEUS LOPES PORFIRIO   035.431.301-02   0034141-91.2014.827.2729 R$ 135,82 

MD PARTICIPACAO E ADMINISTRACAO DOURADO 
LTDA 

  80.558.943/0001-73   0000803-29.2018.827.2716 R$ 72.937,18 

MEGACELL COMERCIO VAREJISTA DE 
ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E 
VIDEO LTDA 

  18.966.765/0001-46   0002207-07.2017.827.2731 R$ 92,46 

MERCES NUNES SIRQUEIRA   008.781.761-60   0006565-64.2020.827.2713 R$ 289,52 

MOSAIR CARDOSO DA SILVA   227.719.721-15   0002207-07.2017.827.2731 R$ 92,46 

NEUZA MARIA SOARES MAIA   636.183.031-49   0003451-45.2015.827.2729 R$ 242,98 

NORIVAL COMANDOLLI   019.398.319-20   5012415-16.2012.827.2706 R$ 23,32 

ODICILIA DA SILVA BARROS   371.381.201-25   0000913-91.2015.827.2729 R$ 181,70 

OSVALDO MOREIRA DA SILVA   546.943.101-00   5002368-79.2010.827.2729 R$ 219,89 

PATRICIA SILVA MORAES   851.832.371-15   0005748-43.2020.827.2731 R$ 104,34 

PAULO GOMES BARBOSA   008.342.031-20   5002324-60.2010.827.2729 R$ 240,75 
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PERCIO BARBOSA FREIRE   018.443.878-01   0003373-85.2019.827.2737 R$ 36,06 

RAIMUNDA MUNIZ DE SOUZA   021.830.302-59   5035599-92.2013.827.2729   R$ 261,73 

RAIMUNDO RODRIGUES DE MOURA   354.427.601-10   0002846-89.2020.827.2708 R$ 38,96 

RODRIGO RODRIGUES GUIMARAES   025.056.581-10   0003821-33.2019.827.2713 R$ 956,98 

RONILDE CARVALHO COSTA   937.126.421-72   0033964-54.2019.827.2729 R$ 113,42 

ROSIVALDO TAVARES DE SOUSA   21.0.000002588-4   0002088-95.2020.827.2713 R$1.011,61 

SARA PINTO MONTEIRO   005.245.981-00   0038486-32.2016.827.2729 R$ 45,82 

SEBASTIAO DOS SANTOS SILVA   491.693.781-34   0015786-78.2019.827.2722 R$ 372,00 

SIDNEY ARAUJO SOUSA   355.271.101-53   5002998-38.2010.827.2729 R$ 303,26 

SOARES & MAIA LTDA   08.966.231/0001-66   0003451-45.2015.827.2729 R$ 242,98 

SUPERMERCADO POTIGUA DE SECOS E MOLHADOS 
LTDA 

  03.819.240/0001-00   5008728-98.2013.827.2737 R$ 2.305,21 

TERESINHA SOARES DE MOURA   940.633.541-72   0002846-89.2020.827.2708 R$ 38,96 

TTB TRANSPORTES DE CARGAS E LOCACOES EIRELI   10.446.948/0001-29   0014015-02.2018.827.2722 R$ 70,82 

VITOR REIS DE SOUSA   971.429.306-59   0040710-06.2017.827.2729 R$ 84,00 

WAGNER DE PAULA SILVA   800.380.771-91   0020841-23.2018.827.2729 R$ 183,52 

WESLYYANE RODRIGUES DA SILVA   957.519.631-72   0006274-49.2016.827.2731 R$ 355,15 

                
 

ESMAT 
Editais 

EDITAL nº 041, de 2021 – SEI Nº 21.0.000014663-0 
   
O diretor geral da Escola Superior da Magistratura Tocantinense (ESMAT), no uso de suas atribuições, dispõe sobre as normas 
gerais para ingresso e participação no curso Disseminando a Estratégia Institucional da Escola Superior da Magistratura 
Tocantinense (ESMAT) para o sexênio 2021-2026, a se realizar no período de 18 de junho a 11 de julho de 2021, mediante as 
condições determinadas neste Edital e nos demais dispositivos legais aplicados à espécie, conforme segue: 
  
1. DADOS GERAIS 
Nome: Curso Disseminando a Estratégia Institucional da Escola Superior da Magistratura Tocantinense (ESMAT) para o sexênio 
2021-2026 
Objetivo: Desenvolver habilidade básica para compreensão do processo do Planejamento Estratégico da Esmat, promovendo a 
inclusão dos servidores no debate e detalhamento da estratégia institucional. 
Período de Inscrições: As inscrições ocorrerão no dia 18 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 21.0.000014663-0. Após o período de inscrição, a Secretaria Acadêmica enviará e-mail com a confirmação 
de matrícula 
Públicos-Alvo: Servidores, estagiários, colaboradores e magistrados do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins com 
atuação na Escola Superior da Magistratura Tocantinense (ESMAT). 
Carga Horária: 45 horas 
Modalidade: À Distância 
Local: Ambiente Virtual da Esmat e 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: 50 vagas, 
2.2 Distribuição das Vagas: 

Públicos-Alvo Nº de Vagas 

Servidores do Poder Judiciário Tocantinense 
  

50 

  
3. PRÉ-REQUISITOS  
3.1 Ser servidor, estagiário, colaborador ou magistrado do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins com atuação na Escola 
Superior da Magistratura Tocantinense (ESMAT) 
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4 FREQUÊNCIA E AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM  
4.1 Os alunos indicados e matriculados deverão participar das atividades, no período de 18 de junho a 11 de julho de 2020, a 
serem desenvolvidas na modalidade à distância, via Ambiente Virtual de Aprendizagem da Esmat; 
4.2 Qualquer alteração no cronograma de desenvolvimento, ou no período de realização do curso, esta será comunicada por e-
mail aos alunos. Para tanto, os alunos deverão atualizar seus e-mails e telefones de contato em seus perfis na Secretaria 
Acadêmica Virtual (SAV) e no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA); 
4.3 As atividades ocorrerão por meio do Ambiente Virtual de Aprendizagem da Esmat – Plataforma Moodle – sendo necessário 
assistir às videoaulas, participar dos fóruns e chats; realizar atividades, como leitura dos textos propostos, exercícios de fixação, 
acesso aos links; e cumprir os prazos para realização das avaliações; 
4.4 Não serão avaliadas atividades enviadas por e-mail, aos professores, ou seja, todas as ações deverão ser realizadas no 
Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA); 
4.5 Durante o processo, os alunos deverão cumprir os prazos estabelecidos em cronograma próprio para o desenvolvimento das 
atividades propostas no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), como: videoaulas, fóruns, chats, leitura, produções e 
realização das avaliações, de acordo com o exigido pelo professor; 
4.6 A frequência no curso será registrada automaticamente pelo sistema, de acordo com as ações realizadas pelo aluno no 
decorrer do curso; 
4.7 Só receberão certificado de conclusão os alunos que obtiverem média igual ou superior a 7,0 e frequência igual ou superior a 
75% de aproveitamento; 
4.8 Todas as atividades desenvolvidas no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) serão monitoradas e avaliadas pelos 
professores e servirão de respaldo para a certificação dos concluintes 4 
4.9 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 Curso. 
  

5. CRONOGRAMA E CONTEÚDO PROGRAMÁTICO   
 

Período Horário Conteúdo Programático 

De 18 a 20/6/2021 Livre no AVA 

Módulo Introdutório  
Introdução – Apresentação do que será discutido no curso; 
O que é Estratégia?; 
Para que serve a Estratégia?; 
Apresentação da Estratégia Nacional do Poder Judiciário; 
Apresentação do vídeo de Steven Covey – Orientação para resultados. 

De 21 a 23/6/2021 Livre no AVA 

Módulo II – Visão Geral da Estratégia para o período 2021-2026 
Visão Geral da Estratégia para o período 2021-2026; 
Construção da Estratégia; 
Mapa de Processos; 
Missão; 
Visão; 
Valores; 
Política da Qualidade; 
Escopo do Sistema de Gestão da Qualidade; 
Partes Interessadas / Necessidades e Expectativas; 
Organograma da Esmat; 
Macrodesafios do CNJ para a Estratégia Nacional 2021-2026. 
  

De 24 a 27/6/2021 Livre no AVA 

Módulo III – Análises dos Ambientes Interno e Externo e Análise de Risco 
  
Análise dos Ambientes Interno / Externo e Análise de Risco; 
Forças; 
Fraquezas; 
Oportunidades; 
Ameaças; 
Mapa de Risco. 
  

De 28/6 a 3/7/2021 Livre no AVA 

Módulo IV – Mapa Estratégico 2021-2026 / Estrutura para Resultados / 
Objetivos Estratégicos – Perspectiva Sociedade, Processos Internos e 
Aprendizagem e Crescimento 
  
Mapa Estratégico 2021-2026; 
Definição dos Objetivos Estratégicos com base nas perspectivas da Sociedade / 
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Processos Internos e Aprendizagem e Crescimento; 
Objetivos Estratégicos – Perspectiva Sociedade; 
Definição dos indicadores para cada objetivo e metas para cada indicador; 
Estratificação dos indicadores e metas; 
Objetivos Estratégicos – Perspectivas Processos Internos; 
Definição dos indicadores para cada objetivo e metas para cada indicador; 
Estratificação dos indicadores e metas; 
Objetivos Estratégicos – Perspectiva Aprendizado e Crescimento; 
Definição dos indicadores para cada objetivo e metas para cada indicador; 
Estratificação dos indicadores e metas. 

De 4 a 7/7/2021 Livre no AVA 

Módulo V – Formas de Controle do Planejamento Estratégico 2021-2026 
  
Formas de Controle do Planejamento Estratégico 2021-2026; 
Definição do Plano de Cursos; 
Indicadores de Resultados; 
Análise Crítica pela Direção; 
Auditoria Interna; 
Auditoria Externa. 

De 7 a 11/7/2020 Livre no AVA Revisão dos conteúdos e período para realização da avaliação final do curso. 

Carga Horária 45 horas 

   

FACILITADOR DE APRENDIZAGEM 

Nome Vinícius Fernandes Barboza 

Síntese do 
Currículo 

Administrador CRA-TO nº 03045. Especialista em Gestão Empresarial, pela Universidade Federal do 
Tocantins. Experiente na implantação e gerenciamento de sistema de gestão da qualidade, baseado na 
Norma ISO: 9001:2015, auditoria interna, análise de SWOT, BSC e planejamento estratégico institucional. 
Atualmente exerce a função de chefe de divisão acadêmica da Escola Superior da Magistratura Tocantinense 
(ESMAT) – Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins (TJTO). 

   

6.  DISPOSIÇÕES FINAIS 
6.1 A inscrição a matrícula do candidato 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, 18 de junho de 2021.  
Desembargador MARCO VILLAS BOAS 

Diretor Geral da Esmat 
 

EDITAL nº 042, de 2021 – SEI Nº20.0.000000145-8 
 

 O diretor geral da Escola Superior da Magistratura Tocantinense (ESMAT), no uso de suas atribuições, RETIFICA o Edital nº 
035, de 2021, publicado no Diário da Justiça nº 4.965, de 21 de maio de 2021, pp. 62-72, referente à data de realização da Aula 
Síncrona 9, do curso FORMAÇÃO EM GESTÃO DE CEJUSC PARA MAGISTRADO – EaD, ou seja, a aula do dia 24 de junho 
foi transferida para o dia 25 de junho de 2021, alternando, assim, a informação no Item 5 – Cronograma do Curso, mantendo-se 
os demais dados do Edital. 
Palmas-TO, 18 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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