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SEÇÃO JUDICIAL 

2ª CÂMARA CÍVEL 
SECRETÁRIO: CARLOS GALVÃO CASTRO NETO 

Intimações de acórdãos 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0013168-34.2017.8.27.2722/TO 
PROCESSO ORIGINÁRIO: Nº 0013168-34.2017.8.27.2722/TO 
RELATOR: DESEMBARGADOR ADOLFO AMARO MENDES 
APELANTE: FUNDAÇAO UNIRG (AUTOR) 
PROCURADOR GERAL DA FUNDAÇÃO UNIRG: DECLIEUX ROSA SANTANA JUNIOR  
APELADA: CARLA VALERIA ARRUDA BECKMAN (RÉU) 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. EXTINÇÃO. 
OPORTUNIZAÇÃO DE MANIFESTAÇÃO ESPECÍFICA - ARTIGO 10, DO CPC. AUSÊNCIA. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. 
VIOLAÇÃO. ERROR IN PROCEDENDO CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. 1. Refluindo de meu 
posicionamento lançado em processos desta natureza anteriormente, entendo que a decisão mais acertada consiste no 
reconhecimento da violação do princípio da não surpresa, com o devido retorno dos autos ao Juízo de origem, para que  este 
adote as medidas que se fizerem necessárias. 2. O Código de Processo Civil em vigor expressamente concretizou o princípio da 
não surpresa, baseado no direito ao contraditório substancial, ao estatuir a norma inserta no artigo 10, a qual impede que o 
Magistrado decida com base em fundamento sobre o qual as partes não tiveram a oportunidade de se manifestar. 3. Ausente a 
oportunização ao exequente para se manifestar acerca da extinção do feito eventualmente decorrente da constatação de 
ausência de documento válido a embasar a monitória, resta configurado o error in procedendo que resulta na cassação da 
sentença. 4. Constitui pressuposto do pedido monitório a presença de prova escrita, sem eficácia de título executivo, com as 
qualidades de liquidez, certeza e exigibilidade, de modo que dela se possa razoavelmente extrair a existência do crédito. 5. No 
caso em apreço, verifica-se que a prova documental colacionada no feito originário não é completa, sendo incapaz de justificar 
plenamente a existência do crédito alegado. 6. Contudo, a extinção do feito sem resolução do mérito, fundamentado na ausência 
de condição da ação, configura ofensa ao princípio da não surpresa, pois efetivada sem oportunizar à parte autora que 
emendasse a inicial para sanar tal irregularidade, na forma como expressamente determina o art. 321 do CPC/2015, ensejando a 
nulidade do julgado. 7. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada, com a determinação de retorno dos autos ao Juízo de 
origem para cumprimento do disposto no art. 321 do CPC/2015. 8. Não há os pressupostos para a majoração dos honorários 
recursais prevista no art. 85, § 11, do CPC, porquanto inexiste verba honorária fixada anteriormente. 
ACÓRDÃO: Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador EURÍPEDES LAMOUNIER, na 14ª SESSÃO 
VIRTUAL ORDINÁRIA, a 5ª TURMA JULGADORA da 2ª CÂMARA CÍVEL, decidiu, por unanimidade, conhecer do recurso, por 
preenchidos os requisitos de sua admissibilidade DANDO PROVIMENTO ao apelo para CASSAR a sentença de primeiro grau, 
determinando o retorno dos autos ao Juízo de primeiro grau para o cumprimento do disposto no art. 321 do CPC/2015. Não há 
os pressupostos para a majoração dos honorários recursais prevista no art. 85, § 11, do CPC, porquanto inexiste verba honorár ia 
fixada anteriormente, nos termos do voto do(a) Relator(a). Votaram acompanhando o Relator, os Juízes JOCY GOMES DE 
ALMEIDA e RICARDO FERREIRA LEITE. A Douta Procuradoria-Geral de Justiça esteve representada pela Procuradora de 
Justiça  THAÍS CAIRO SOUZA LOPES. Palmas, 04 de agosto de 2021. 
 
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0004340-76.2021.8.27.2700/TO 
PROCESSO ORIGINÁRIO: Nº 0000115-80.2021.8.27.2710/TO 
RELATOR: JUIZ RICARDO FERREIRA LEITE 
AGRAVANTE: FRANCISCO ARAUJO DE SOUSA 
DEF. PÚBLICA: ALDAÍRA PARENTE MORENO BRAGA 
AGRAVADO: GILBERTO DE OLIVEIRA CAMPOS (VULGO BETIM IRMÃO DO IVAN) 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. 
LAVRADOR. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. ASSISTIDO PELA DEFENSORIA PÚBLICA. POSSE DE VEÍCULO 
AUTOMOTOR. NÃO OBSTA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. BENS COM IDADE CONSIDERÁVEL. 1.1. O benefício da 
gratuidade da justiça é instituto processual que visa garantir o acesso à justiça para pessoas que não podem suportar os 
encargos processuais sem prejudicar seu sustento ou de sua família. 1.2. A pessoa que trabalha com lavradora, sem renda 
mensal fixa, que possui duas motocicletas e um automóvel de idade considerável, registrados em seu nome, mas comprova que 
desses bens apenas um de fato é de sua propriedade, e é assistida pela Defensoria Pública, faz jus à concessão da justiça 
gratuita, pois, esta não exige a condição de miserabilidade de quem a pleiteia, mas sim, a comprovação de insuficiência de 
recursos, conforme devidamente demonstrada nos Autos. 1.3 O registro de veículos em nome do autor por si só, não pode ser 
motivo para negar, seu acesso a justiça, ainda mais quando o objeto da ação é justamente retirar o registro de um dos bens de 
seu nome, tendo em vista, que este foi vendido a terceiro que não efetuou a devida transferência de propriedade. 
ACÓRDÃO: A a Egrégia 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por unanimidade, dar 
provimento ao Agravo de Instrumento, para reformar a Decisão agravada, e conceder o benefício da gratuidade da justiça em 
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favor do agravante, por restar evidenciada sua hipossuficiência, a fim de viabilizar o acesso amplo a jurisdição, garantia 
constitucional intangível, nos termos do voto do(a) Relator(a). Palmas, 04 de agosto de 2021. 
 

RECURSOS CONSTITUCIONAIS 
SECRETÁRIO: PELÁGIO NOBRE CAETANO COSTA 

Às partes e aos advogados 
AGRAVO NO RECURSO ORDINÁRIO NO MANDADO DE SEGURANÇA Nº 4523 (10/00383306-0) 
ORIGEM:TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS 
AGRAVANTE:ESTADO DO TOCANTINS 
PROC.ESTADO:NIVAIR VIEIRA BORGES – OAB/TO 1017 
AGRAVADO:CONFEDERAÇÃO DOS SERVIDORES PÚJBLICOS  DO BRASIL – CSPB 
ADVOGADO:MARCELO HENRIQUE DE OLIVEIRA – OAB/TO 2252 
RELATOR:Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES - Presidente 
INTIMAÇÃO: Em face da digitalização deste feito, objetivando a publicidade dos atos processuais e para conhecimento de todos, 
ficam as partes interessadas devidamente INTIMADAS da seguinte ocorrência: Em cumprimento ao Art. 1º, §3º da Instrução 
Normativa nº07/2012, de 04/12/2012 do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, os presentes autos foram digitalizados e 
inseridos no sistema e-ProcTJTO por onde tramitarão eletrônica e exclusivamente sob o nº 0000002-45.2010.8.27.2700, 
oportunidade em que, após a publicação dessa ocorrência, os autos físicos serão baixados no SICAP e devolvidos à origem. 
Secretaria de Recursos Constitucionais do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, Palmas–TO, 16 de agosto de 
2021. Pelágio Nobre Caetano da Costa – Analista Judiciário da Secretaria de Recursos Constitucionais. 
 

1º GRAU DE JURISDIÇÃO 
ARAGUAINA 

2ª vara da família e sucessões 

Editais de citações com prazo de 20 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE VINTE (20) DIAS 
A Doutora RENATA TERESA DA SILVA MACOR, Juíza de Direito titular da 2ª Vara de Família e Sucessões desta cidade e 
Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, na forma da lei, etc. FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem ou 
conhecimento dele tiverem que por este Juízo e respectiva Escrivania da 2ª Vara de Família e Sucessões se processam os autos 
de Procedimento Comum Cível, processo n° 0019816-44.2018.8.27.2706 requerido por CRISTIELSON DE OLIVEIRA GOMES, 
em face de DHOICE CAMPELO CAVALCANTE  E OUTROS, sendo o presente para citar a requerida, DHOICE CAMPELO 
CAVALCANTE, brasileira, filha de Valdemir Campelo de Carvalho, estando em lugar incerto e não sabido, para todos os termos 
da presente ação e, querendo, apresentar resposta ao pedido inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia e 
confissão. E para que 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 Araguaína, Estado 
do Tocantins, aos 13/08/2021. Eu, Sandra Maria Sales Belo Vinhal, servidora de secretaria, que o digitei e subscrevi. 
 

Central de execuções fiscais 

Editais de citações com prazo de 30 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO (COM PRAZO DE  30 DIAS) Nº 3397810 
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): LUIS FILIPE OLIVEIRA - pessoa fisica subscrita sob o CPF n°: 039.296.331-08, por estar atualmente 
em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0023537-
33.2020.8.27.2706, que lhe move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a 
importância de R$ 1.029,49 (um mil, vinte e nove reais e quarenta e nove centavos), representada pela CDA n° 20200050693, 
datada de 03/11/2020. , 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 proferido no evento 4 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 13 dias do mês de agosto de 2021. 
Eu, MARCO AURÉLIO BISPO E SILVA, Auxiliar Judiciário, que o digitei. 
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Editais de intimações de sentença com prazo de 15 dias 
EDITAL  DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA (COM PRAZO DE 15 DIAS) Nº 3395789 
 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 5000462-
07.2002.8.27.2706, proposta pelo PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO TOCANTINS e ESTADO DO TOCANTINS em 
face de CLEONY HILÁRIO RIBEIRO, CPF nº 277.132.291-91, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada que atualmente 
encontra-se em lugar incerto e não sabido, para tomar ciência do inteiro teor da sentença proferida no evento n.º 100 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 
informação de pagamento do débito no evento 80. 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 cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos 13 
dias do mês de agosto de 2021. Eu, IZAMARA SANTOS MIRANDA, Auxiliar Judiciário, que o digitei. 
 

ARAGUATINS 
1ª escrivania cível 

Editais de citações com prazo de 30 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 DIAS 
O Doutor José Carlos Tajra Reis Junior, Meritíssimo Juiz de Direito Titular da Vara Cível desta Comarca de Araguatins, Estado 
do Tocantins, no uso de suas atribuições legais, etc. FAZ SABER a todos quanto o presente Edital virem ou dele conhecimentos 
tiverem, que por este Juízo e Escrivania do 1º Cível, se processa os autos de Ação: MONITÓRIA, proc. nº Processo nº 0002825-
87.2018.8.27.2707, chave para acesso: 939108219318, que tem como Exequente: BANCO DO BRASIL S.A e Executado(a): 
ODICEIA DA SILVA SANTOS CARVALHO, e por este meio CITA-SE o(a) executado (a) ODICEIA DA SILVA SANTOS 
CARVALHO, CPF nº 014.164.921-60, atualmente em lugar incerto e não sabido (art. 942, CPC), do inteiro teor da presente ação, 
(EVENTO 1, INIC1) para que PAGUE no prazo de 15 (quinze) dias úteis, o valor expresso na inicial, qual seja: R$ 109.877,14 
(cento e nove mil oitocentos e setenta e sete reais e quatorze centavos), bem como pagamento dos honorários advocatícios, 
estes FIXADOS no percentual de 5% (cinco por cento) sobre o valor atribuído à causa (NCPC, art. 701), sob pena de constituir -
se de pleno direito o título executivo judicial (NCPC, art. 701, § 2º). CIENTIFICANDO a parte requerida que o cumprimento da 
obrigação no prazo assinalado acarreta na isenção ao pagamento das custas e despesas processuais (NCPC, § 1º, art. 701). 4. 
CITANDO e INTIMANDO o(a) executado(a) de todos os termos da inicial para, querendo, oferecer EMBARGOS MONITÓRIOS 
no prazo de 15 (quinze) dias úteis, sob pena de se presumir verdadeiras as alegações de fato articuladas pela parte autora 
(NCPC, art. 341 e 344), bem como constituir-se de pleno direito o título executivo judicial (NCPC, art. 701, § 2º). Tudo nos termos 
do r. despacho, lançado no EVENTO 06 e INICIAL, evento 01. COMUNICO QUE em cumprimento ao art. 22, § 1° da Instrução 
Normativa n° 5, de 24.10.2011(1), publicada no Diário da Justiça eletrônico no dia 25.10.2011, n° 2754, INFORMO acima o 
número e chave de segurança do Processo, PODENDO SER ACESSADO no site do Tribunal de Justiça deste Estado, no link e-
Proc / 1° grau / consulta pública / rito ordinário, para visualização das peças necessárias. C u m p r a - s e. E para que chegue ao 
conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou o Meritíssimo Juiz de Direito que fosse expedido o presente 
Edital, com as devidas publicações. DADO E PASSADO nesta cidade e comarca de Araguatins, Estado do Tocantins, aos 16 
dias do mês de agosto de 2021. Eu (Ruth de S. A. da Silva), Técnica Judiciária que digitei. Juiz José Carlos Tajra Reis Junior – 
Titular da Vara Cível desta Comarca. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 DIAS 
O Doutor José Carlos Tajra Reis Junior, Meritíssimo Juiz de Direito Titular da Vara Cível desta Comarca de Araguatins, Estado 
do Tocantins, no uso de suas atribuições legais, etc. FAZ SABER a todos quanto o presente Edital virem ou dele conhecimentos 
tiverem, que por este Juízo e Escrivania do 1º Cível, se processa os autos de Ação: Locupletamento Ilícito proc. nº Processo nº 
0002384-43.2017.8.27.2707, chave para acesso: 570483680117, que tem como Exequente: VILMAR OLIVEIRA GALBIATI 
EIRELI – ME e Executado(a): EURICLEI DE SOUSA DA CRUZ - ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 
21.348.618/0001-17, e por este meio CITA-SE o(a) executado (a) EURICLEI DE SOUSA DA CRUZ - ME, atualmente em lugar 
incerto e não sabido (art. 942, CPC), do inteiro teor da presente ação, (EVENTO 1, INIC1) para no prazo de 15 (quinze) dias 
úteis apresentar resposta à ação. Tudo nos termos do r. despacho, lançado no evento 144 a seguir transcrito: “Tendo em vista 
que as tentativas de citação do requerido tornaram-se infrutíferas e, com base no art. 256 do NCPC, defiro a citação por edital, 
com prazo de 30 (trinta) dias. Em caso de não comparecimento da parte, NOMEIO como curador especial para defender os 
interesses do requerido citado por edital, a Defensoria Pública de Araguatins, nos termos do art. 72, II do NCPC. Intime-se o 
curador da presente nomeação, CONCEDENDO-LHE vistas ao processo pelo prazo de 30 (trinta) dias, prazo já deferido em 
dobro (artigo 186, CPC). Cumpra-se. Juiz José Carlos Tajra Reis Junior”. Comunicando ainda que, em cumprimento ao art. 22, § 
1° da Instrução Normativa n° 5, de 24.10.2011(1), publicada no Diário da Justiça eletrônico no dia 25.10.2011, n° 2754, 
INFORMO acima o número e chave de segurança do Processo, PODENDO SER ACESSADO no site do Tribunal de Justiça 
deste Estado, no link e-Proc / 1° grau / consulta pública / rito ordinário, para visualização das peças necessárias. C u m p r a - s 
e. E para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou o Meritíssimo Juiz de Direito que 
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fosse expedido o presente Edital, com as devidas publicações. DADO E PASSADO nesta cidade e comarca de Araguatins, 
Estado do Tocantins, aos 16 dias do mês de agosto de 2021. Eu (Ruth de S. A. da Silva), Técnica Judiciária que digitei.  
 

COLINAS 
1ª vara cível 

Editais de intimações com prazo de 20 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS 
PROCESSO N. 50008518720108272713, Classe Processual: Execução Fiscal, Requerente: ESTADO DO TOCANTINS, 
Requerido: PAULO IBRAIN TUMA, Através deste edital realiza a INTIMAÇÃO da parte requerida PAILO IBRAIN TUMA, inscrito 
no CPF sob o n. 972.680.971-15, residindo em local incerto e não sabido, dos bens informados no evento 54 dos presentes 
autos, o qual fica intimado a  no prazo de 5 (cinco) dias,  informar o local onde possa(m) aquele(s) ser encontrado(s) a fim de que 
seja formalizada a penhora, sob pena de incorrer em ato atentatório à dignidade da justiça (CPC, art. 774, III e V), com incidência 
das cominações correspondentes.. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Colinas do Tocantins - TO, 09 de agosto de 
2021. Eu, Lorena Aparecida Menezes Reis Rocha, Técnica Judiciária da 1ª vara cível o digitei, Eu, Valquiria Lopes Brito, Chefe 
de Secretaria o conferi. 
 

1ª vara criminal 

Editais de intimações com prazo de 30 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO PRAZO: 30 (TRINTA) DIAS 
Termo Circunstanciado Nº 0002805-78.2018.8.27.2713 AUTOR FATO: MARIA ADRIANA LIMA DE CARVALHO ADVOGADO: 
KÁTIA DANIELA NÉIA (DPE) MP: MINISTÉRIO PÚBLICO O Dr JOSÉ CARLOS FERREIRA MACHADO, Juiz de Direito 
respondendo pela 1ª 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 INTIMA a acusada MARIA ADRIANA LIMA DE CARVALHO, 
brasileira, união estável, do lar, telefone: 63-98493-8175, residente na RUA PALMEIRANTES, Nº 360, SETOR JARDIM BOA 
ESPERANÇA, COLINAS DO TOCANTINS-TO, nos autos de ação penal nº 0002805-78.2018.8.27.2713, por estar (em) em lugar 
incerto ou não sabido, conforme certificou o senhor Oficial de Justiça incumbido da diligência, para o fim exclusivo de tomar 
conhecimento do DESPACHO de evento 31 "para, em 05 dias, JUSTIFICAR o não cumprimento da transação penal entabulada 
no evento 17 destes autos". 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 DADO E PASSADO, nesta cidade e 
Comarca de Colinas do Tocantins, Estado do Tocantins, aos 13 de agosto de 2021. Eu, (Lorena S. Borges Amaral), servidora de 
cartório, lavrei e subscrevi. 
 

Editais de citações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO: 15 (QUINZE) DIAS 
Ação Penal - Procedimento Ordinário Nº 0001866-93.2021.8.27.2713 AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO RÉU: ERISVALDO 
MARTINS DE LIMA O Dr JOSÉ CARLOS FERREIRA MACHADO, Juiz de Direito respondendo pela 1ª 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 ERISVALDO MARTINS DE LIMA, popularmente conhecido como “Mangulão”, brasileiro, 
solteiro, natural de Ouricuri-PE, nascido em 15/10/1982, filho de Braz Martins de Lima e Cresenir Soares de Lima, RG 639.302 
SSP-TO e CPF nº 022.320.851-55, residente na avenida JK, n° 368, setor Rodoviário, na cidade de Colinas do Tocantins-TO, 
nos autos de ação penal nº 0001866-93.2021.8.27.2713, por estar (em) em lugar incerto ou não sabido, conforme certificou o 
senhor Oficial de Justiça incumbido da diligência, para o fim exclusivo de oferecer defesa preliminar no prazo de 10 dias. Na  
hipótese do parágrafo anterior, expirado o prazo do edital e o prazo para oferecimento da defesa inicial e, não comparecendo o 
(a) acusado (a), nem constituindo defensor, no dia seguinte à expiração do prazo, certifique-se e venham os autos conclusos 
para deliberação, nos termos do que dispõe o artigo 366 do Código de Processo Penal. 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 DADO E PASSADO, nesta cidade e Comarca de Colinas do Tocantins, Estado do Tocantins, aos 13 de agosto 
de 2021. Eu, (Lorena S. Borges Amaral), servidora de cartório, lavrei e subscrevi. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO: 15 (QUINZE) DIAS 
Ação Penal - Procedimento Sumário Nº 0000186-73.2021.8.27.2713 AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO RÉU: CLEIDIOMAR 
MOREIRA DE OLIVEIRA O Dr JOSÉ CARLOS FERREIRA MACHADO, Juiz de Direito respondendo pela 1ª 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 CLEIDIOMAR MOREIRA DE OLIVEIRA, brasileiro, solteiro, natural de Colinas do 
Tocantins/TO, nascido em 23/05/1990, filho de Cleginaldo Moreira e Sonia Maria de Oliveira, RG nº 1.050.639 SSP/TO, CPF nº 
043.775.031-03, residente na rua Renovado de Araújo Lima, nº 935, setor Santo Antônio, na cidade de Colinas do Tocantins/TO., 
nos autos de ação penal nº 0000186-73.2021.8.27.2713, por estar (em) em lugar incerto ou não sabido, conforme certificou o 
senhor Oficial de Justiça incumbido da diligência, para o fim exclusivo de oferecer defesa preliminar no prazo de 10 dias. Na  
hipótese do parágrafo anterior, expirado o prazo do edital e o prazo para oferecimento da defesa inicial e, não comparecendo o 
(a) acusado (a), nem constituindo defensor, no dia seguinte à expiração do prazo, certifique-se e venham os autos conclusos 
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para deliberação, nos termos do que dispõe o artigo 366 do Código de Processo Penal. 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. DADO E PASSADO, nesta cidade e Comarca de Colinas do Tocantins, Estado do Tocantins, aos 13 de agosto 
de 2021. Eu, (Lorena S. Borges Amaral), servidora de cartório, lavrei e subscrevi. 
 

2ª vara cível 

Boletins de expediente 
BOLETIM DE EXPEDIENTE Nº 049/2021 
Fica a parte exeqüente/requerente, através de seu advogado, intimada dos atos processuais abaixo relacionados: (Intimações 
conforme o Provimento 02/11 da CGJ-TO).  
1. AUTOS nº. 00000231220194014301 (Carta Precatória Cível) 
CARTA PRECATÓRIA Nº 00026299420218272713 
EXEQUENTE: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 
ADVOGADO: Elga Lustosa de Moura Nunes OAB/GO 36.817 
EXECUTADO: REJANE VIEIRA 
INTIMAÇÃO: INTIMO a parte autora, para, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovar o recolhimento/complementação das CUSTAS 
PROCESSUAIS/TAXA JUDICIÁRIA, calculadas na tela inicial do processo, onde os dajs serão gerados, sob pena de 
cancelamento da distribuição com as devidas baixas/devolução da presente carta precatória sem o devido cumprimento. 
 

FILADÉLFIA 
1ª escrivania cível 

Editais de citações com prazo de 20 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 20 DIAS 
USUCAPIÃO Nº 0000858-66.2021.8.27.2718/TO 
O Dr. Luatom Bezerra Adelino de Lima, Juiz de Direito desta Comarca de Filadélfia, Estado do Tocantins, na forma da Lei etc.. . 
FAZ SABER a todos o quanto o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que neste Juízo corre seus trâmites legais, 
uma ação de USUCAPIÃO nº 0000858-66.2021.8.27.2718, que por este meio  CITEM—SE os demais interessados, Advocacia 
Geral da União, a Procuradoria Geral do Estado do Tocantins e a Procuradoria Jurídica do Município de 
Babaçulândia/TO, possam oferecer respostas escritas no prazo de 15 (quinze) dias úteis (art. 335), podendo arguir toda a 
matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito com que impugna o pedido do autor e especificando as provas que 
pretende produzir (art. 336), manifestando-se precisamente sobre as alegações de fato constantes da petição inicial, sendo 
considerado revel e presumidas como verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor (arts. 341 e 344), podendo ainda 
arguir nos mesmos autos incompetência absoluta ou relativa, incorreção do valor da causa e indevida concessão do benefício da 
gratuidade processual (art. 337), inclusive independentemente de oferecer contestação, propor reconvenção nos mesmos autos 
para manifestar pretensão própria, conexa com a ação principal ou com o fundamento da defesa (art. 343), tudo de conformidade 
com o Despacho/decisão. Filadélfia - TO, em 28 de julho de 2021. LUATOM BEZERRA ADELINO DE LIMA, Juiz de Direito.” 
Para que ninguém possa alegar ignorância, expediu-se o presente edital que será publicado no Diário da Justiça Eletrônico do 
Poder Judiciário do Estado do Tocantins. Filadélfia/TO, 16 de agosto de 2021. Eu, (Luzia Freitas Miranda), digitei e conferi. 
 

GURUPI 
Vara especializada no combate à violência contra a mulher 

Editais de citações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Ação Penal nº 0006442-05.2021.8.27.2722       
Chave do Processo nº 706847336421 
Denunciados: ANTÔNIO ALVES MIRANDA 
O Doutor Jossanner Nery Nogueira Luna Juiz de Direito do juízo da Especializada no Combate a Violência contra a Mulher e 
Crimes Dolosos Contra a Vida de Gurupi, Estado do Tocantins, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a todos os que o presente 
edital com prazo de quinze (15) dias virem, ou dele tiver conhecimento, que neste Juízo corre em seus trâmites legais, os autos 
de Ação Penal supra, que a Justiça Pública move contra o denunciado: ANTÔNIO ALVES MIRANDA, brasileiro, convivente, 
operador demotosserra, natural de Gurupi-TO, nascido em 14.06.1973, filho de Eurides Alves Miranda e de Raimundo 
Alves Miranda, CPF 618.428.341-34, atualmente em local incerto e não sabido,  como incurso nos crimes definidos no artigo 
129, §9° do Código Penal c/c as disposições da Lei 11.340/06, fica citado pelo presente, para apresentar RESPOSTA À 
ACUSAÇÃO, no prazo de 10 (dez) dias, através de advogado, oportunidade em que poderá oferecer documentos, justificações, 
especificar as provas que pretende produzir e arrolar, até 8 (oito) testemunhas, tudo  nos termos do artigo 396-A, CPP, sob pena 
de revelia e conseqüente suspensão nos termos do art. 366 do CPP; para conhecimento de todos será publicado o presente 
edital no Diário da Justiça. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins, sexta-feira, 13 de 
agosto de 2021. Eu, Diane Perinazzo, Diretora de Secretaria, que digitei e lavrei o presente. Jossanner Nery Nogueira Luna Juiz 
de Direito. 
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MIRACEMA 
1ª vara criminal 

Editais de citação 
EDITAL DE CITAÇÃO COM O PRAZO DE 15 DIAS  
AUTOS: 0002395-47.2019.8.27.2725  – AÇÃO PENAL.  
Autor: MINISTÉRIO PÚBLICO 
Denunciado: MARCONY ALENBERG CRUZ DE LIMA 
O Excelentíssimo Senhor Doutor Marcello Rodrigues de Ataídes, MM. Juiz de Direito Titular da Única Vara Criminal da Comarca 
de Miracema do Tocantins/TO, na forma da Lei, etc., FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, 
que por este Juízo Criminal tramita a Ação Penal n.º 0002395-47.2019.8.27.2725  , chave para consulta n.º 898071062119, 
movida pelo Ministério Público do Estado do Tocantins em desfavor do réu MARCONY ALENBERG CRUZ DE LIMA, pela 
prática do delito previsto nas sanções do artigo 55, § 4º, inciso II c/c artigo 61, inciso II, alínea “h”, ambos do Código Penal, em 
que figura como vítima José Bonfim Dias Vieira, sendo o presente Edital para CITAR o réu MARCONY ALENBERG CRUZ DE 
LIMA, brasileiro, casado, motorista, nascido em 14/02/1991,portador do CPF nº 70557130131 e Rg nº 1305321, SSP/TO, filho de 
Carla de Andrade Lima, residente na 1-QD 706 SUL ALAMEDA 08,50,CASA 01, PLANO DIRETOR SUL,PALMAS , CEP: 77022-
386. OU 2-QD 706S AL 08 50 CS 010, PALMAS, TO, atualmente em lugar incerto e não sabido, para responder, por escrito, os 
termos da acusação, no prazo de 10 (dez) dias, tal como preceitua o artigo 396 do Código de Processo Penal, ato no qual 
poderá alegar tudo o que interesse à sua defesa, juntar documento e arrolar testemunhas, ficando advertido de que caso não 
compareça nem constitua advogado/defensor para patrocínio de sua defesa, ficará suspenso o processo e o curso do prazo 
prescricional, podendo este Juízo, ainda, determinar a produção antecipada de provas consideradas urgentes, e, se for o caso, 
decretar sua prisão preventiva, devendo o referido acusado ofertar a sua correspondente resposta perante à Vara Criminal do 
Fórum da Comarca de Miracema do Tocantins/TO, localizado na Av. Tocantins, CEP 77.650-000, Miracema do Tocantins – TO 
(artigos 361 e 363, § 1º, do CPP). O prazo para a defesa começa a fluir a partir do comparecimento pessoal do réu ou do 
defensor constituído. Para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém possa alegar ignorância, determinou o MM. 
Juiz de Direito que fosse expedido o presente Edital e publicado na forma da Lei. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca 
de Miracema do Tocantins - TO, Única Vara Criminal, aos dezesseis dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e um 
(16.08.2021). Eu, Wilsa Maria Santos Rocha Xavier, Mat: 62755/TJ/TO, que o digitei. (Ass) Dr. Marcello Rodrigues de Ataídes - 
Juiz de Direito. 
 

Editais de intimações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM O PRAZO DE 15 DIAS  
AUTOS: 0001524-46.2021.8.27.2725  – MEDIDA PROTETIVA.  
Autor: POLÍCIA CIVIL/TO  
AGRESSOR: GUILHERME AUGUSTO MORES ROSA 
O Excelentíssimo Senhor Doutor Marcello Rodrigues de Ataídes, MM. Juiz de Direito Titular da Única Vara Criminal da Comarca 
de Miracema do Tocantins/TO, na forma da Lei, etc., FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, 
que por este Juízo Criminal tramita o Pedido de Medidas Protetivas de Urgência n.º 0001524-46.2021.8.27.2725, chave para 
consulta n.º 972513806821, requerido por Elieth Moraes em desfavor do agressor GUILHERME AUGUSTO MORES ROSA, 
sendo o presente Edital para INTIMAR o agressor GUILHERME AUGUSTO MORES ROSA, brasileiro, casado, lavrador, nascido 
em 10/06/1996, portador do CPF nº 062.898.751-08 e RG nº 1.287.782, SSP/TO, filho de Christian Augusto Rosa e de Elieth de 
Moraes, residente na Rua Dona Tomásia, nº 600, em Tocantínia-TO, atualmente em lugar incerto e não sabido, a fim de que o 
mesmo tome conhecimento da decisão judicial de concessão de medidas protetivas de urgência em seu favor da vítima Elieth de 
Moraes, proferida no evento 8 dos autos acima mencionados no dia 02/06/2021, cuja parte conclusiva passo a transcrever a 
seguir: “... Ante o exposto, CONCEDO a medida protetiva postulada pela requerente e, por conseguinte, com fundamento no 
artigo 22 da Lei n.º 11.340/2006, notifique-se através de mandado Guilherme Augusto Moraes Rosa, ex-vi do disposto no 
artigo 22, inciso III, alíneas “a” e “b”, da Lei nº 11.340/2006, para que não se aproxime doravante da ofendida, de seus fami liares 
e de eventuais testemunhas presenciais ao ocorrido, devendo manter-se, no mínimo, a quinhentos metros de distância entre 
estes e para que se abstenha de manter contato com a vítima e seus parentes, através de qualquer meio de comunicação a fim 
de preservar a integridade física e psicológica da mesma, bem como se afaste do lar, domicílio ou local de convivência com a 
ofendida, advertindo-o, destarte, das disposições contidas no artigo 20, “caput”, da Lei em questão, que estabelece: “em 
qualquer fase do Inquérito Policial ou da instrução criminal, caberá a prisão preventiva do agressor, decretada pelo juiz, 
de ofício, a requerimento do Ministério Público ou mediante representação da autoridade policial”. As medidas protetivas 
acima vigorarão pelo prazo decadencial de seis meses (até 02 de dezembro de 2021), findo o qual, não havendo ajuizamento 
das demandas cíveis ou criminais pertinentes, terão sua eficácia cessada. O descumprimento da decisão poderá ensejar 
a decretação da prisão preventiva, caso a autora venha a representar criminalmente (artigo 313, inciso IV, do Código de 
Processo Penal e artigo 20 da Lei Maria da Penha), ou a imposição de multa (§ 4º do artigo 22, da LMP c/c o § 5º do art. 461, 
do CPC). Em caso de obstrução ao cumprimento da presente ordem, será preso e autuado em flagrante por crime de 
desobediência à ordem judicial.  Advirta-se a vítima que o cumprimento das medidas protetivas deve se dar de forma 
recíproca, a fim de evitar a ocorrência de novas situações de risco, e para que haja preservação também dos direitos 
fundamentais do agressor. Não sendo contestado o pedido presumir-se-ão aceitos pelo requerido, como verdadeiros, os fatos 
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alegados pela requerente (artigo 803, CPC). Intimem-se vítima e requerido. Ciência ao Ministério Público (artigos 19, § 1º, parte 
final, 25 e 26 da Lei n.º 11.340/06).Ciência, ainda, à autoridade policial. Sirva-se cópia da presente decisão como mandado. 
Cumpra-se. Miracema, data e horário certificados pelo sistema.. E para que chegue ao conhecimento de todos, e que ninguém 
possa alegar ignorância, nos termos do artigo 361, c/c o artigo 370, ambos do Código de Processo Penal, mandou o MM. Juiz 
que fosse expedido o presente Edital e publicado na forma da Lei. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Miracema do 
Tocantins - TO, Única Vara Criminal, aos dezesseis dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte (16.08.2021). Eu, Wilsa 
Maria Santos Rocha Xavier, Técnico Judiciário de 1ª Instância, que o digitei. (Ass) Dr. Marcello Rodrigues de Ataídes - Juiz de 
Direito 
 

PALMAS 
1ª vara da fazenda e registros públicos 

Editais de intimações de sentença com prazo de 30 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
O Dr. RONICLAY ALVES DE MORAIS, MM. Juiz de Direito titular na 1ª Vara dos Feitos da Fazenda e Registros Públicos desta 
Comarca, Capital do Estado do Tocantins, na forma da lei, etc. faz saber, a quantos o presente edital virem, ou dele tomarem 
conhecimento, que perante este Juízo, tramita o Procedimento Comum Cível, Autos nº 5012789-94.2011.827.2729, ajuizada por 
CODETINS – COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS  CNPJ Nº 01.786.060/0001-44, 
TERRAPALMAS – COMPANHIA IMOBILIÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS( ANTIGA CODETINS) CNPJ Nº 17.579.560/0001-
45 e REQUERIDO LAECI CALDEIRA COSTA CNPJ Nº 219.322.391-20, em cujo feito foi requerida a CITAÇÃO por Edital da 
requerida LAECI CALDEIRA COSTA CNPJ Nº 219.322.391-20, com endereço incerto e não sabido, para, querendo, 
CONTESTAR a lide, no prazo legal, sob pena de revelia e confissão, presumindo-se como verdadeiros os fatos articulados na 
inicial. E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente Edital que será publicado na forma da lei e 
afixado cópia no Placard do Foro desta Comarca. DADO E PASSADO, na Escrivania da 1ª Vara dos Feitos das Fazendas e 
Registros Públicos da Comarca de Palmas, Capital do Estado do Tocantins. Eu, Alline Campos, Técnico Judiciário, que digitei.” 
 

2ª vara criminal 

Editais de intimações de sentença com prazo de 90 dias 
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA COM PRAZO DE 90 (NOVENTA) DIAS 
AUTOS Nº 00476037620188272729 
Juizo da 2ª Vara Criminal de Palmas 
AÇÃO PENAL - Procedimento Ordinário 
Acusada: KEITI LOPES SAMPAIO 
FINALIDADE: O juiz de Direito LUIZ ZILMAR DOS SANTOS PIRES, do Juizo da 2ª Vara Criminal de Palmas , no uso das suas 
atribuições legais, etc. FAZ SABER a todos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, por esse meio, 
INTIMA o acusado(a) KEITI LOPES SAMPAIO, brasileira, união estável, do lar, nascido aos 05/06/1991, natural de Porto 
Nacional/TO, inscrita no CPF n.º 030.056.861-40, filha de Rosilda Lopes Sampaio, atualmente em local incerto e não sabido, com 
prazo de 90 (noventa) dias, a fim de cientificar-lhe da SENTENÇA proferida nos autos da AÇÃO PENAL n.º 0047603-
76.2018.8.27.2729, cujo resumo/teor segue transcrito: "1. RELATÓRIO. Trata-se de ação penal promovida pelo Ministério 
Público do Estado do Tocantins em desfavor de Keiti Lopes Sampaio pela prática das condutas descritas nos artigos 329, 331 e 
129, todos do Código Penal, pelos fatos assim narrados na peça exordial, os quais transcrevo, in verbis: [...] Noticiam os autos do 
Inquérito Policial que, no dia 30 de novembro de 2018, por volta de 01h00, na Av. Tocantins, Taquaralto, nesta capital, a 
denunciada KEITI LOPES SAMPAIO desacatou funcionário público no exercício da função. Consta, ainda, que, no dia 30 de 
novembro de 2018 , a denunciada KEITI LOPES SAMPAIO opôs-se à execução de ato legal, mediante violência a funcionário 
competente para executá-lo. Consta, finalmente, que, no dia 30 de novembro de 2018, simultaneamente aos fatos mencionados 
no parágrafo anterior, no mesmo local, a denunciada KEITI LOPES SAMPAIO ofendeu a integridade corporal de SEBASTIÃO 
CLAYTON BRAZ DA SILVA, dando causa às lesões corporais de natureza leve descritas no laudo de exame de corpo de delito 
no evento 28. Segundo restou apurado, policiais militares estavam em serviço de policiamento na Av. Tocantins, quando 
localizaram um veículo automotor o qual estava interrompendo o fluxo de trânsito, momento em que a denunciada e o condutor 
do veículo foram abordados, sendo requisitado aos mesmos que deixassem o interior do veículo para os policiais procederem 
uma busca pessoal. No momento da busca pessoal, a denunciada, de forma agressiva e exaltada, ofendeu a integridade física 
do Policial Militar SEBASTIÃO CLAYTON BRAZ DA SILVA ao ferir o lado direito do rosto do policial com as unhas, assim como o 
chamou de “filho da puta, policial vagabundo e arrombado”. Em razão dos fatos, foi dado voz de prisão em desfavor da 
denunciada, sendo necessário uso de força física para vencer a resistência da mesma. A denunciada fo i presa em flagrante 
delito. [...] A denúncia foi recebida em 16 de janeiro de 2019 (evento 4). Houve citação da acusada (evento 17). Foi apresentada 
resposta à acusação (evento 21). Por não incorrer em nenhuma hipótese prevista no artigo 397 do Código de Processo Penal, foi 
determinado inclusão em pauta para audiência de instrução e julgamento. A audiência ocorreu em 6/8/2021. Foi decretada a 
sua revelia. Foram ouvidas as seguintes informante e testemunhas, cujo resumo do depoimento as acompanha: 1. PM Sebastião 
Clayton Braz da Silva, vítima. Não conhecia a ré. Estavam em patrulhamento e seu motorista percebeu uma situação em que o 
namorado dela tentava agredi-la com uma chave de fenda. Abordaram os dois, quando ela mudou de ideia e disse que nada 
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estava acontecendo. Informaram que conduziriam o namorado à Delegacia. Ela partiu para cima da guarnição. Chegou uma 
guarnição de apoio. Ela resistiu. Na abordagem, ela chegou a agredir o depoente no rosto com a unha. Foram xingados de vários 
palavrões, como "arrombado, pau no cu". Ela é difícil, tentou segurá-la. Não sabe se ela pratica artes marciais, mas ela deu 
trabalho. Ela conseguiu derrubar o SUB/TEN Soares. Ela não ficou calma, foi colocada numa cela, depois não acompanhou. O 
companheiro ficou calmo, tranquilo, explicou a situação. Ela chamou de "filha da puta, vagabundo". Percebeu a lesão na 
Delegacia, porque estava sangrando. 2. PM Juvenal Soares de Sousa. Quando foram abordá-la, ela tentou agredir o policial. Ela 
estava discutindo com seu companheiro. Tentou imobilizá-la, mas quase não conseguiu. Ela disse vários palavrões, foi bastante 
agressiva. Ela só xingou o outro policial, foi quem estava mais perto. Escorregou e ia caindo, então recuou um pouco. Parecia 
que ela estava sob efeito de algo. Ela chamou de "arrombado" e outros palavrões. Uma pessoa normal não faria o que ela fez, 
desacatar, tentar lutar, estava muito agitada. Não lembra dos olhos dela. Ela estava com um companheiro. Não lembra dela dizer 
se estavam brigando. 3. PM Marcelo Belmiro Arendt. Não se recordou. Não foi requerida nenhuma diligência. Em suas alegações 
finais orais, o Ministério Público pugnou pela condenação nos termos da denúncia. A defesa, por sua vez, em sede de alegações  
finais orais, requereu a absolvição por ausência de dolo específico. É, em síntese, o relatório. 2. FUNDAMENTAÇÃO Presentes 
os pressupostos processuais e as condições da ação, tanto que sequer foram arguidas questões preliminares ou prejudiciais, 
passo ao exame do mérito da demanda. Finda a instrução processual, concluo que a ré praticou os crimes de desacato, 
resistência e lesão corporal, em concurso material de delitos, em face da vítima Sebastião Clayton Braz da Silva, policial mi litar. 
Não há que se falar em ausência de dolo específico, pois as testemunhas foram claras ao afirmar que a ré ficou revoltada 
quando tentaram conduzir seu parceiro à Delegacia, já que estava na iminência de agredi-la. No mais, tratam-se de crimes que 
não exigem um ânimo especial do agente. 2.1 Desacato O tipo penal está assim descrito: Art. 331 - Desacatar funcionário 
público no exercício da função ou em razão dela: Pena - detenção, de seis meses a dois anos, ou multa. Conforme depoimentos 
prestados em juízo, a ré ofendeu o policial Sebastião e o menosprezou no exercício da função, pois o xingou com palavras de 
baixo calão, como "arrombado, pau no cu, filho da puta, vagabundo". A materialidade do crime está comprovada através do Auto 
de Prisão em Flagrante n. 6084/2018 (evento 1, P_FLAGRANTE1, do IP) e dos depoimentos prestados em juízo. A autoria e a 
responsabilidade penal também estão comprovadas, pelos mesmos fundamentos acima. Friso que a ré foi presa em flagrante 
pelo mesmo policial que desacatou, não havendo dúvida em relação à autoria delitiva. 2.2 Resistência O crime está tipificado da 
seguinte forma: Art. 329 - Opor-se à execução de ato legal, mediante violência ou ameaça a funcionário competente para 
executá-lo ou a quem lhe esteja prestando auxílio: Pena - detenção, de dois meses a dois anos. Conforme depoimento dos 
policiais em juízo, a ré se opôs violentamente à abordagem e partiu para cima dos policiais para agredi-los, tendo inclusive 
derrubado um deles. A materialidade do crime está comprovada através do que segue: Auto de Prisão em Flagrante n. 
6084/2018 (evento 1, P_FLAGRANTE1, do IP); Auto de Resistência à Prisão (evento 1, P_FLAGRANTE1, p. 13, do IP); 
depoimentos prestados em juízo. A autoria e a responsabilidade penal também estão comprovadas, pelos mesmos fundamentos 
acima. 2.3 Lesão corporal O tipo penal está assim descrito: Art. 129. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem: Pena 
- detenção, de três meses a um ano. A ré ofendeu a integridade do PM Sebastião, pois lesionou-o na face com as unhas. 
A materialidade está comprovada através do que segue: Auto de Prisão em Flagrante n. 6084/2018 (evento 1, P_FLAGRANTE1, 
do IP); Auto de Resistência à Prisão (evento 1, P_FLAGRANTE1, p. 13, do IP); Laudo de Lesão Corporal n. 02.3583.11.18 
(evento 28, LAUDO/1, do IP); depoimentos prestados em juízo. A autoria e a responsabilidade penal também estão 
comprovadas, pelos mesmos fundamentos acima. 2.4 Antecedentes criminais Conforme autos n. 00097356420188272729, 
a ré é reincidente, pois foi condenada definitivamente por crime cometido em 1/12/2013, cujo trânsito ocorreu em 22/1/2018, 
incidindo a agravante do artigo 61, I, do CP.  2.5 Concurso material O artigo 69, caput, do CP, dispõe que, quando o agente 
pratica dois ou mais crimes mediante mais de uma ação, as penas deverão ser somadas. Neste caso, como a ré praticou três 
condutas distintas, serão somadas as três penas. 3. DISPOSITIVO Ante o exposto, julgo procedente a denúncia 
para condenar Keiti Lopes Sampaio como incursa nas penas dos artigos 329, 331 e 129, caput, na forma do artigo 69, caput, 
todos do Código Penal. Passo à dosagem das penas, conforme artigos 59 e 68 do Código Penal. 3.1 Resistência 1º FASE: DAS 
CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS a) a culpabilidade, analisada como grau de reprovação da conduta, não foge à normalidade; b) o 
réu não possui maus antecedentes; c) a conduta social deve ser considerada favorável ao réu à míngua de provas em sentido 
contrário; d) a personalidade também deve ser considerada favorável ao réu, à míngua de prova técnica a demonstrar que o 
mesmo seja voltado para a prática delitiva; e) a motivação é normal à espécie; f) as circunstâncias também são comuns ao 
delito;  g) não há consequências comprovadas; h) não há prova de que o comportamento da vítima contribuiu para a ação 
delitiva. Assim, considerando o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas, fixo a pena-base em 2 (dois) meses de 
detenção. 2ª FASE: AGRAVANTES E ATENUANTES Reconheço a agravante da reincidência, em virtude dos autos 
n. 00097356420188272729, aplicando a fração de 1/6 sobre a pena-base. Não há atenuantes. Nesta fase, fixo a pena em 2 
(dois) meses e 10 (dez) dias de detenção. 3ª FASE: CAUSAS DE AUMENTO E DE DIMINUIÇÃO Não há causas de aumento ou 
diminuição. Fixo a pena pelo crime de resistência em 2 (dois) meses e 10 (dez) dias de detenção. 3.2 Desacato 1º FASE: DAS 
CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS a) a culpabilidade, analisada como grau de reprovação da conduta, não foge à normalidade; b) o 
réu não possui maus antecedentes; c) a conduta social deve ser considerada favorável ao réu à míngua de provas em sentido 
contrário; d) a personalidade também deve ser considerada favorável ao réu, à míngua de prova técnica a demonstrar que o 
mesmo seja voltado para a prática delitiva; e) a motivação é normal à espécie; f) as circunstâncias também são comuns ao 
delito;  g) não há consequências comprovadas; h) não há prova de que o comportamento da vítima contribuiu para a ação 
delitiva. Assim, considerando o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas, fixo a pena-base em 6 (seis) meses de 
detenção. 2ª FASE: AGRAVANTES E ATENUANTES Reconheço a agravante da reincidência, em virtude dos autos 
n. 00097356420188272729, aplicando a fração de 1/6 sobre a pena-base. Não há atenuantes. Nesta fase, fixo a pena em 7 
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(sete) meses de detenção. 3ª FASE: CAUSAS DE AUMENTO E DE DIMINUIÇÃO Não há causas de aumento ou 
diminuição. Fixo a pena pelo crime de desacato em 7 (sete) meses de detenção. 3.3 Lesão corporal 1º FASE: DAS 
CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS a) a culpabilidade, analisada como grau de reprovação da conduta, não foge à normalidade; b) o 
réu não possui maus antecedentes; c) a conduta social deve ser considerada favorável ao réu à míngua de provas em sentido 
contrário; d) a personalidade também deve ser considerada favorável ao réu, à míngua de prova técnica a demonstrar que o 
mesmo seja voltado para a prática delitiva; e) a motivação é normal à espécie; f) as circunstâncias também são comuns ao 
delito;  g) não há consequências comprovadas; h) não há prova de que o comportamento da vítima contribuiu para a ação 
delitiva. Assim, considerando o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas, fixo a pena-base em 3 (três) meses de 
detenção. 2ª FASE: AGRAVANTES E ATENUANTES. Reconheço a agravante da reincidência, em virtude dos autos 
n. 00097356420188272729, aplicando a fração de 1/6 sobre a pena-base. Não há atenuantes. Nesta fase, fixo a pena em 3 (três) 
meses e 15 (quinze) dias de detenção. 3ª FASE: CAUSAS DE AUMENTO E DE DIMINUIÇÃO. Não há causas de aumento ou 
diminuição. Fixo a pena pelo crime de lesão corporal em 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção. Em virtude do concurso 
material de crimes, do artigo 69, caput, do CP, SOMO as penas. Fixo a pena definitiva de Keiti Lopes Sampaio em 12 (doze) 
meses e 25 (vinte e cinco) dias de detenção. Estipulo o regime inicial SEMIABERTO para o início do cumprimento da pena, 
considerando a reincidência da ré, conforme artigo 33, § 2º, alínea "b", do CP. Não substituo a pena privativa de liberdade pela 
restritiva de direitos nem concedo sursis, pois estão ausentes os requisitos dos artigos 44 e 77 do CP. Concedo à ré o direito de 
recorrer em liberdade. Sem custas. Eventual bem apreendido deverá ser restituído, conforme Provimento n. 11/2019/CGJUS/TO. 
Intimo as partes para ciência. Expeça-se o necessário e oficie o Instituto de Identificação. Salvo recursos e após cumprimento 
das diligências cartorárias, arquive-se. Palmas/TO, 12 de agosto de 2021. LUIZ ZILMAR DOS SANTOS PIRES - Juiz de Direito." 
Palmas, aos 12/08/2021. Eu, NAYNA GABRIELLA MARQUES MENDES, digitei e subscrevo. 
 

2ª vara da família e sucessões 

Editais 
EDITAL DE PROCLAMAS – PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Processo: 0027309-32.2020.8.27.2729 
FINALIDADE: NELSON COELHO FILHO, Juiz de Direito da Segunda Vara De Família e Sucessões desta Comarca de Palmas - 
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 2ª Vara de Família e Sucessões processam os autos de Procedimento Comum Cível -
 Conversão de união estável em casamento, registrada sob o nº 0027309-32.2020.8.27.2729, na qual figura como 
requerentes FREDERICK BATISTA BORGES, brasileiro, divorciado, servidor público, portadora da CI/RG 1.318.932 SSP-TO, 
inscrito no CPF sob o nº 193.551.221-87, e ANATESSE MEDEIROS AZEVÊDO, brasileira, divorciada, do lar, portadora da 
CI/RG 1.070.475 SSP-TO, inscrita no CPF sob o nº 596.565.811-72, ambos residentes e domiciliados em Palmas-TO. Deste 
modo e em cumprimento ao Provimento nº 12/2005CGJUS-TO,  apresentando os requerente/Nubentes todas as formalidades 
preliminares estipulada no Código Civil, lavra-se os proclamas de casamento, salvo se alguém souber de impedimento entre 
ambos, os declarando na forma e no prazo da lei. E para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém alegue ignorância, 
mandou o MM. Juiz expedir o presente Edital que será publicado na forma da Lei e afixado no Placar do Fórum local, bem como 
será publicado no Diário da Justiça. Dado e passado nesta cidade e Comarca de Palmas-TO, 13/08/2021. Eu, YASMIM 
CORREIA RIBEIRO FERREIRA, servidora que o digitei e subscrevi. 
 

6ª vara cível 
Intimações às partes 

INTIMAÇÃO 
REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE Nº 0042563-45.2020.8.27.2729 
REQUERENTE: ANTÔNIO JOSÉ SANTOS - CPF:30827965168 
REQUERIDO: FRANCISCO DE SALES GONCALVES GOMES - CPF: 05053716420 
Decisão: III - DISPOSITIVO Diante do exposto, confirmo a liminar proferida no evento 4, JULGANDO PROCEDENTE o pedido 
formulado na inicial o que faço para DETERMINAR a reintegração do autor na posse da área invadida do imóvel denominado 
“Chácara 23, Loteamento Irmã Dulce, 2ª Etapa, com área de 1.3913 ha (um hectare, trinta e nove ares e treze centiares), na 
cidade de Palmas-TO, Zona Rural” e determino ao requerido que suspenda toda e qualquer atividade/construção que adentre no 
referido imóvel, sob pena de incidir em multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$ 15.000,00 (quinze mil 
reais). Em consequência, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA A PRESENTE 
AÇÃO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Condeno o requerido ao pagamento das custas e dos honorários, os quais arbitro em 
10% do valor da causa, com fulcro no artigo 85, §2º do CPC. Sobrevindo o trânsito em julgado, o que deverá ser certificado nos 
autos, EXPEÇA-SE, em favor do autor, mandado de reintegração de posse do imóvel objeto da lide. Após, procedam-se as 
baixas necessárias e arquive-se o feito, observadas as formalidades legais Intimem-se. Cumpra-se.SILVANA MARIA 
PARFIENIUK, Juíza de Direito. SILVANA MARIA PARFIENIUK, Juíza de Direito. 
 
INTIMAÇÃO 
AUTOS N°: 5006689-60.2010.8.27.2729 - Cumprimento de Sentença 
REQUERENTE: MARCA MOTORS VEICULOS LTDA - CNPJ: 04724715000229 
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REQUERIDO: RODRIGO JOSÉ PEREIRA DUARTE - CPF: 89440390034 
Decisão:  III. DISPOSITIVO ANTE O EXPOSTO, e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial 
para, confirmar a liminar e determinar a transferência compulsória e efetiva do registro da propriedade do veículo 
LROVER/DEFENDER 110HCPU (NACIONAL); ANO/MODELO: 2000/2000; PLACA: CQM-6685/SP; COR: BRANCA; CÓDIGO 
RENAVAM: 753370220 para a titularidade e propriedade do requerido RODRIGO JOSÉ PEREIRA DUARTE, CPF Nº. 
894.403.900-34. Condeno ainda o requerido ao pagamento de multa cominatória pelo descumprimento da liminar no valor 
equivalente a R$ 10.000,00, corrigidos monetariamente a partir do arbitramento. Condeno o requerido ainda ao pagamento de 
custas e taxa judiciária, bem como honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo  
85, § 2º, do CPC. Oficie-se o DETRAN-SP e à SECRETARIA DA FAZENDA ESTADUAL DO ESTADO DE SÃO PAULO para 
cumprir esta determinação, de transferência da propriedade do mencionado veículo, bem como as dívidas tributárias e 
administrativas existentes e decorrentes do bem (IPVA DPVAT, LICENCIAMENTO) a partir de 07/04/2006, às expensas do 
requerido. Encaminhe-se cópia desta sentença. Após o trânsito em julgado, cumpridas as formalidades legais, arquive-se o 
processo. Intimem-se. Cumpra-se. SILVANA MARIA PARFIENIUK, Juíza de Direito. 
 
INTIMAÇÃO 
MONITÓRIA Nº 0008679-59.2019.8.27.2729 
REQUERENTE: AJA COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA (LEONARDO VEÍCULOS) -CNPJ: 10735551000157 
REQUERIDO: SUPREMA PERFORMANCE AUTOMOTIVA LTDA - CNPJ: 23148800000150 E ALEXANDRE ABREU 
CARNEIRO CPF: 34346520359 
Decisão:  Inicialmente, declaro a revelia da requerida Suprema Performance Automotiva LTDA que, devidamente citada, deixou 
de contestar o feito, vez que a revelia consiste especificamente na inação do demandado em contestar o pedido de tutela do 
direito formulado pelo demandante, conforme dispõe o art. 344 do Código de Processo Civil. Superada esta questão, INTIMEM-
SE as partes a indicarem, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS ÚTEIS, motivadamente, quais provas pretendem produzir ou, do 
contrário, requerer o julgamento antecipado da lide.  CIENTIFIQUE-SE que devem: a) arrolar as testemunhas (se for o caso), 
qualificando-as (nome, profissão, estado civil, idade, CPF, RG e endereço completo da residência e local de trabalho), nos 
termos do art. 450 do CPC; b) indicar quais pessoas pretende ouvir em depoimento pessoal (se for o caso), com observância ao 
disposto no art. 385 do CPC, especificando, quando pessoa jurídica, o nome e o cargo; c) se pretendem prova pericial, 
especificar qual o tipo (exame, vistoria ou avaliação) indicando a especialidade do expert (CPC, art. 464). RESSALVE-SE que na 
especificação das provas, as partes:i) devem estabelecer relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão de fato 
exposta na lide, e o que com ela presente atestar, a fim de justificar sua adequação e pertinência (art. 357, inc. II do CPC), sob 
pena de julgamento antecipado. ii) caso a prova pretendida não possa por ela mesmo ser produzida, articular coerente e 
juridicamente o motivo da impossibilidade, bem como a razão pela qual a parte ex adversa deva produzir a prova, de forma a 
convencer este Juízo acerca da eventual inversão de seu ônus probatório (art. 357, inc. III, do CPC); iii)  após o cotejo da inicial, 
contestação, réplica e elementos documentais porventura já acostados ao feito, verificando se há matérias admitidas ou não 
impugnadas, deverá indicar questões de direito que entendem ainda controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de 
mérito (art. 357, inc. IV do CPC). As partes terão, a partir da data da sua intimação, 30 (trinta) dias para juntar 
documentos, desde que pertinentes à causa, sob pena de preclusão; a parte contrária, no prazo assinalado, deverá consultar os 
autos eletrônicos para, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, falar sobre os documentos juntados. Registre-se que o 
requerimento genérico de prova, sem a respectiva fundamentação, será desde logo indeferido. Intimem-se. Cumpra-se. 
Palmas/TO, data e hora constantes da movimentação processual.SILVANA MARIA PARFIENIUK, Juíza de Direito.  
 
INTIMAÇÃO 
PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL Nº 0018066-64.2020.8.27.2729 
REQUERENTE: JOSE ADONIAS CARNEIRO DA SILVA - CPF: 76818985149 
REQUERIDO: PLANSAUDE PLANO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA - CNPJ :08212961000171 
Decisão: Nesse ato, tendo em vista o AR do evento nº 10, que citou o Requerido, e mesmo assim deixou de contestar o feito, 
bem como o postulado no evento nº 21, DECLARO a REVELIA do requerido vez que esta consiste especificamente na inação do 
demandado em contestar o pedido de tutela do direito formulado pelo demandante, conforme dispõe o ar t. 344 do Código de 
Processo Civil. Por outro lado, INTIMEM-SE as partes a indicarem, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS ÚTEIS, motivadamente, 
quais provas pretendem produzir ou, do contrário, requerer o julgamento antecipado da lide.  CIENTIFIQUE-SE que devem: a) 
arrolar as testemunhas (se for o caso), qualificando-as (nome, profissão, estado civil, idade, CPF, RG e endereço completo da 
residência e local de trabalho), nos termos do art. 450 do CPC; b) indicar quais pessoas pretende ouvir em depoimento pessoal  
(se for o caso), com observância ao disposto no art. 385 do CPC, especificando, quando pessoa jurídica, o nome e o cargo; c) se 
pretendem prova pericial, especificar qual o tipo (exame, vistoria ou avaliação) indicando a especialidade do expert (CPC, ar t. 
464). RESSALVE-SE que na especificação das provas, as partes: i) devem estabelecer relação clara e direta entre a prova 
pretendida e a questão de fato exposta na lide, e o que com ela presente atestar, a fim de justificar sua adequação e pertinência 
(art. 357, inc. II do CPC), sob pena de julgamento antecipado. ii) caso a prova pretendida não possa por ela mesmo ser 
produzida, articular coerente e juridicamente o motivo da impossibilidade, bem como a razão pela qual a parte  ex adversa deva 
produzir a prova, de forma a convencer este Juízo acerca da eventual inversão de seu ônus probatório (art. 357, inc. III, do CPC); 
iii) após o cotejo da inicial, contestação, réplica e elementos documentais porventura já acostados ao feito, verificando se há 
matérias admitidas ou não impugnadas, deverá indicar questões de direito que entendem ainda controvertidas e relevantes para 
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influenciar a decisão de mérito (art. 357, inc. IV do CPC). As partes terão, a partir da data da sua intimação, 30 (trinta) d ias para 
juntar documentos, desde que pertinentes à causa, sob pena de preclusão; a parte contrária, no prazo assinalado, deverá 
consultar os autos eletrônicos para, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, falar sobre os documentos juntados. Registre -se que 
o requerimento genérico de prova, sem a respectiva fundamentação, será desde logo indeferido. Intimem-se. Cumpra-se. 
Palmas/TO, data e hora constantes da movimentação processual. SILVANA MARIA PARFIENIUK, Juíza de Direito. 
 
INTIMAÇÃO 
PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL Nº 0029410-47.2017.8.27.2729 
REQUERENTE:  TB SERVIÇOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS S.A. - 
CNPJ: 60924040000909 
REQUERIDO: RUDNEI DIAS - CPF: 01227042078 
Decisão: IV. DISPOSITIVO: Ante o exposto, com fundamento no artigo 485, inciso VIII do Código de Processo Civil, 
HOMOLOGO A DESISTÊNCIA da ação em relação ao requerido RAFAEL MENDES GOMES e quanto à ele JULGO EXTINTA A 
PRESENTE AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.  Por outro lado, com fundamento no artigo 487, inciso I do Código de 
Processo Civil, JULGO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO em relação ao requerido RUDNEI 
DIAS, ACOLHENDO os pedidos formulados na inicial, para o efeito de: a) CONDENAR o Requerido RUDNEI DIAS ao 
pagamento a título de restituição material, no importe de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), corrigido monetariamente a partir do 
desembolso e com juros de mora de 1% (um por cento), desde a citação.b) CONDENAR o Requerido RUDNEI DIAS ao 
pagamento a título de lucro cessantes, no importe de R$ 2.241,33 (dois mil, duzentos e quarenta e um reais e trinta e três 
centavos), corrigido monetariamente a partir do desembolso e com juros de mora de 1% (um por cento), desde a citação. 
Condeno o requerido ao pagamento das custas e dos honorários, os quais arbitro em 20% do valor da condenação, com fulcro 
no artigo 85, §2º do CPC. Exclua-se do polo passivo o requerido RAFAEL MENDES GOMES. Após o trânsito em julgado, intime-
se a parte autora na forma do art. 524 e o requerido nos termos do art. 523, §1º a §3º, ambos do CPC. Eventualmente, em caso 
de recurso, intime-se a parte contrária para, querendo, apresentar recurso e, decorrido o prazo, remeta-se ao E. Tribunal de 
Justiça do Estado do Tocantins. Intimem-se. Cumpra-se.  SILVANA MARIA PARFIENIUK, Juíza de Direito. 
 
INTIMAÇÃO 
AUTOS N°: 00294104720178272729 - PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL 
REQUERENTE: TB SERVIÇOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS S.A. - 
CNPJ: 60924040000909 
REQUERIDO: RUDNEI DIAS - CPF: 01227042078 
FINALIDADE: INTIMAR A PARTE REQUERIDA RUDNEI DIAS, PARA NO PRAZO DE 15(QUINZE) DIAS, APRESENTAR 
IMPUGNAÇÃO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, INTERPOSTOS NO EVENTO 89. 
 
INTIMAÇÃO 
AUTOS N°: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL Nº 0011542-22.2018.8.27.2729 
REQUERENTE: ROSANE MOURA COSTA - CPF: 29106940110 e  GERALDO FERREIRA DA COSTA - CPF: 16320026120 
REQUERIDO: POLISBUILD EMPREEDIMENTOS LTDA - CNPJ: 15090553000150 
Decisão:  Inicialmente, declaro a revelia da parte requerida que, devidamente citada (evento 50) deixou de contestar o feito, 
vez que a revelia consiste especificamente na inação do demandado em contestar o pedido de tutela do direito formulado pelo 
demandante, conforme dispõe o art. 344 do Código de Processo Civil. INTIMEM-SE as partes para que, no prazo de 15 dias 
manifestem-se acerca da eventual necessidade de PRODUÇÃO DE PROVAS, e em caso positivo, especifiquem-as, justificando 
a sua pertinência aos fatos, ou se possuem interesse no julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 369, e seguintes do 
CPC. CIENTIFIQUEM-SE AS PARTES que: I - para o caso de pedido de PROVA TESTEMUNHAL, deverão: a) apresentar o rol 
de testemunhas, nos termos do disposto nos artigos 357, §§ 6º e 4º, do CPC, qualificando-as (nome, profissão, estado civil, 
idade, CPF, RG e endereço completo da residência e local de trabalho), nos termos do art. 450 do CPC; b) indicar quais pessoas 
pretendem ouvir em depoimento pessoal (se for o caso), com observância ao disposto no art. 385 do CPC, especificando, 
quando pessoa jurídica, o nome e o cargo; II - para o caso de pedido de PROVA PERICIAL, deverão: a) especificar qual o tipo 
(exame, vistoria ou avaliação) indicando a especialidade do expert (CPC, art. 464), conforme a necessidade e pertinência 
fática.  Neste caso, deverá o cartório diligenciar para que a prova Pericial seja realizada antes das demais provas, acaso 
pleiteadas. RESSALVE-SE que na especificação das provas, as partes: i) devem estabelecer relação clara e direta entre a prova 
pretendida e a questão de fato exposta na lide, e o que com ela presente atestar, a fim de justificar sua adequação e  pertinência 
(art. 357, inc. II do CPC), sob pena de julgamento antecipado. ii) caso a prova pretendida não possa por ela mesmo ser 
produzida, articular coerente e juridicamente o motivo da impossibilidade, bem como a razão pela qual a parte  ex adversa deva 
produzir a prova, de forma a convencer este Juízo acerca da eventual inversão de seu ônus probatório (art. 357, inc. III, do CPC); 
iii) após o cotejo da inicial, contestação, réplica e elementos documentais porventura já acostados ao feito, verificando se há 
matérias admitidas ou não impugnadas, deverá indicar questões de direito que entendem ainda controvertidas e relevantes para 
influenciar a decisão de mérito (art. 357, inc. IV do CPC). ADVIRTA-SE de que o requerimento genérico de prova, sem a devida 
fundamentação, será desde logo INDEFERIDO.  Por oportuno, ficam as partes intimadas, ainda, que terão 30 (trinta) dias, a 
partir da data da sua intimação, para juntar documentos, desde que pertinentes à causa, sob pena de preclusão; a parte 
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contrária, no prazo assinalado, deverá consultar os autos eletrônicos para, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, falar sobre os 
documentos juntados. Intimem-se. Cumpra-se. SILVANA MARIA PARFIENIUK, Juíza de Direito. 
 
INTIMAÇÃO 
PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL Nº 0036960-25.2019.8.27.2729 
REQUERENTE: LUZIA MARIA BORGES - CPF:29192412149 
REQUERIDO: ROSIMAR ALVES DE AZEVEDO - SEM CPF conhecido. 
Decisão: LUZIA MARIA BORGES promoveu a presente AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL c/c PEDIDO CAUTELAR DE 
BUSCA E APREENSÃO COM PEDIDO ALTERNATIVO DE COBRANÇA, em face de ROSIMAR ALVES DE AZEVEDO.  O feito 
teve seu regular processamento sendo que no evento 31, 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, renunc iou ou reconheceu.”  ISTO POSTO, nos termos 
dos fundamentos acima expostos, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA FORMULADO PELA PARTE AUTORA no evento 
31 e, consequentemente, com fulcro no artigo 485, VIII do Novo Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA A PRESENTE 
AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.   Custas pela parte autora, contudo, SUSPENDO a exigibilidade, com fulcro no artigo 
98, §3º do mesmo diploma processual, em razão do deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita. Sem honorários 
uma vez que não houve a manifestação da parte requerida. 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. 
 

Juizado especial cível e criminal - taquaralto 
Intimações aos advogados 

Autos: 0038442-71.2020.8.27.2729 Chave: 502443271520  
Requerente: NAYARA COSTA CAVALCANTE 
Advogado: Breno Souza Cruz da Mota – OAB/TO 8477 
1ª Requerida: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. 
Advogada: Luciana Goulart Penteado – OAB/SP167884 
2ª Requerida: TVLX VIAGENS E TURISMO S/A. VIAJANET 
Advogado: Marcos Paulo Guimarães Macedo - OAB/SP 175.647 
INTIMAÇÃO 1: Fica intimada a parte requerida para que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue o pagamento da condenação, sob 
pena da multa prevista no art. 523 do CPC (Enunciado n.º 15 das Turmas Recursais do Tocantins), bem como quite as custas 
judiciais caso tenha sido condenado em sede recursal (e não recolhido anteriormente). Transcorrido o prazo previsto no art. 523 
sem o pagamento voluntário, iniciar-se-á o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou 
nova intimação, apresente, nos próprios autos, embargos à execução (art. 52, inc. IX, da Lei 9099/95). Palmas, 16 de agosto de 
2021. Sebastião Rodrigues Tavares – Técnico Judiciário de 1ª Instância. 
INTIMAÇÃO 2: Em virtude da implantação do sistema eletrônico de processos e-Proc, fica o Causídico:  Marcos Paulo 
Guimarães Macedo - OAB/SP 175.647, intimados para, no prazo de 15 (quinze) dias, realizar seu cadastro junto ao sistema 
retro mencionado, conforme regulamento instituído pela Portaria 116 de 2011, com fito de receber as intimações do processo 
acima descrito, vez que foi pedido exclusividade das notificações. Palmas, 16 de agosto de 2021. Sebastião Rodrigues Tavares – 
Técnico Judiciário de 1ª Instância. 
 

Vara de execuções fiscais e ações de saúde 

Editais de intimações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO e INTIMAÇÃO do executado: JOSE NILSON MEDEIROS DANTAS– CNPJ/CPF: 
80986005134, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE 
EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc - nº 00425484720188272729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA 
MUNICIPAL, bem como para, no prazo de 15 (quinze) dias, caso queira, apresente as contrarrazões à apelação interposta nos 
autos da ação executiva supracitada. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação 
judicial. 
 

Editais de citações com prazo de 30 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
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forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do sócio coobrigado: W. P. DE ARAUJO REPRESENTACOES - ME, CPF/CNPJ: 
18.606.532/0001-32, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO 
DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc – 0041526-80.2020.8.27.2729, que lhe move A FAZENDA PUBLICA 
MUNICIPAL, bem como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S). 
20200000795, inscrita em: 03/10/2019, referentes ao ISS-NFSE; 20200000796, inscrita em: 03/10/2019, referentes ao TLF – 
TX LIC FUNCIONAMENTO; cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 4.012,80 (Quatro Mil e 
Doze Reais e Oitenta 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 local, que assegure a atualização 
monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a 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 que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, para que chegue ao 
conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei. Eu 
_____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 16 de agosto de 2021. 
(AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do sócio coobrigado: MENDES & SANTOS TRANSPORTADORA LTDA ME, CPF/CNPJ: 
18.392.974/0001-23, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO 
DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc – 00429497520208272729, que lhe move A FAZENDA PUBLICA 
MUNICIPAL, bem como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S). 
20200001553, inscrita em: : 06/03/2017, referentes ao TLF - TX LIC FUNCIONAMENTO; 20200001554, inscrita em: 
06/03/2017, referentes ao TLS - TX LIC SANITARIA; cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 
2.212,95 (Dois Mil e Duzentos e Doze Reais e Noventa 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 local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a 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 que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em 
caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente 
que será publicado na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. 
Palmas – TO, 16 de agosto de 2021. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do sócio coobrigado: INCOMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, 
CPF/CNPJ: 01.795.598/0001-15, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência 
da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc – 00413500420208272729, que lhe move A FAZENDA 
PUBLICA MUNICIPAL, bem como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida 
Ativa nº(S). 20200000626 e 20200000627, inscrita em: 03/10/2019, referentes ao IPTU REV; 20200000628 e 20200000629 e 
20200000630, inscritas em: 04/01/2019, referentes ao IPTU REV; 20200000631 e 20200000632 e 20200000633, inscrita em: 
24/01/2020, referentes ao IPTU; cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 24.056,10 (Vinte e 
Quatro Mil e Cinquenta e Seis Reais e Dez 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 local , que 
assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a 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 adver tida a 
parte executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, 
para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado 
na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 16 de 
agosto de 2021. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do sócio coobrigado: P N DOS SANTOS - ME, CPF/CNPJ: 14.147.637/0001-10, por estar 
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – 
Autos Eletrônico - e-Proc – 00430241720208272729, que lhe move A FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL, bem como, para, no 
prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S). 20200001984, inscrita em: 
18/03/2020, referentes ao TLF - TX LIC FUNCIONAMENTO; cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era 
de R$ 2.579,83 (Dois Mil e Quinhentos e Setenta e Nove Reais e Oitenta e Três Centavos), que deverá ser acrescido dos 
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juros, multa de mora e encargos, ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Ju ízo, em 
estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a 
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 que atue perante a Central de 
Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, 
mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e 
assino por determinação judicial. Palmas – TO, 16 de agosto de 2021. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na  
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do sócio coobrigado: PAULO DIAS DA SILVA, CPF/CNPJ: 00188194193, por estar 
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – 
Autos Eletrônico - e-Proc – 00419266520188272729, que lhe move A FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL, bem como, para, no 
prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S). 20180007922, inscrita em: 
25/03/2015, referentes ao TX-ALV-FUN; 20180007923, inscrita em: 25/04/2018, referentes ao ISS-AUTONO; 20180007924, 
inscrita em: 25/04/2018, referentes ao TLF; cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 3.105,28 
(Três Mil e Cento e Cinco Reais e Vinte 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 local, que 
assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a 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 adver tida a 
parte executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, 
para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado 
na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 16 de 
agosto de 2021. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do sócio coobrigado: PAULO JABUR MALUF, CPF/CNPJ: 08383269862, por estar 
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – 
Autos Eletrônico - e-Proc – 00320871620188272729, que lhe move A FAZENDA PUBLICA ESTADUAL, bem como, para, no 
prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S). C-893/2018, inscrita em: 
10/04/2018, referentes ao IDNR; cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 18.087,76(dezoito 
mil oitenta e sete 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 local, que assegure 
a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a 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 que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, para 
que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na 
forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 16 de 
agosto de 2021. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do sócio coobrigado: PAULINELLI AMERICO NUNES, CPF/CNPJ: 84984562153, por 
estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – 
Autos Eletrônico - e-Proc – 00017596920198272729, que lhe move A FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL, bem como, para, no 
prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S). 20180011385, inscrita em: 
21/06/2018, referentes ao IPTU REV; 20180011386, inscrita em: 25/03/2015, referentes ao IPTU; 20180011387, inscrita em: 
: 25/03/2015, referentes ao COSIP;  cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 2.409,09 (Dois 
Mil e Quatrocentos e Nove Reais e Nove Centavos), que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, 
garantir (em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que 
assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a 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 que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, 
para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado 
na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 16 de 
agosto de 2021. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
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EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do sócio coobrigado: NEYMONN CONSULTORIA, PARTICIPACOES E 
EMPREENDIMENTOS LTDA, CPF/CNPJ: 01056580000100, bem como do sócio coobrigado: CLAUDINEI DONISETI DE LIMA, 
CPF/CNPJ: 15633023811, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da 
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc – 00372129620178272729, que lhe move A FAZENDA PUBLICA 
ESTADUAL, bem como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S). 
J-2838/2017, inscrita em: 01/06/2017, referentes ao PROCON/TO; cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito 
executivo era de R$ 102.022,68(cento e dois mil vinte e dois reais e sessenta 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 local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a 
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 que atue perante a Central de 
Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, 
mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e 
assino por determinação judicial. Palmas – TO, 16 de agosto de 2021. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 

PALMEIRÓPOLIS 
1ª escrivania criminal 

Editais de citações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO C/ PRAZO DE 15 (quinze) dias 
O Doutor Valdemir Braga de Aquino Mendonça, MM. Juiz de Direito desta Comarca de Palmeirópolis -TO. FAZ SABER a todos 
que ao lerem ou conhecimento tiverem do presente edital, com prazo de 15 (quinze) dias, que neste Juízo corre seus trâmites 
legais, um processo crime nº 0000687-44.2019.8.27.2730 , que a Justiça Pública desta Comarca, como Autora, move contra o 
denunciada: MORGANA SOUSA BARBOSA, brasileira, união estável, nascida em 10/12/1995, natural de Ponte Alta do 
Tocantins/TO, filha de Valmir Ferreira de Sousa e de Celma Cristina Gomes Barbosa, RG n. 1.305.922 SSP/TO, atualmente em 
local incerto e desconhecido. Para que responda à acusação por escrito no prazo de 10 (dez) dias, podendo argüir preliminares 
e alegar tudo que interesse a sua defesa; observando-se a dicção do art. 396-A, do Código de Processo Penal, ocasião em que 
poderá argüir preliminares e alegar tudo que interesse a sua defesa, oferecendo documentos e justificações, especificar as 
provas pretendidas e arrolar testemunhas, até o máximo de 8 (oito), qualificando-as e requerendo sua intimação, quando 
necessário.Caso transcorra o prazo legal de dez dias sem que o(a)(s) denunciado(a)(s), uma vez regularmente citado(a)(s), 
constitua(m) advogado ou mesmo ofereça a defesa inicial, NOMEIO, desde já, o representante da Defensoria Pública para o 
patrocínio de seus interesses (CPP, art. 396-A, § 2º). 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 não 
comunicar o novo endereço ao Juízo (art. 367 do CPP). Para conhecimento de todos, é passado o presente edital. DADO E 
PASSADO nesta cidade e Comarca de Palmeirópolis-TO. Aos 16 dias do mês de agosto de 2021. Eu, (Divina Helena de Almeida 
Silva), Técnica Judiciária o digitei. 
 

PARAÍSO 
2ª vara cível, família e sucessões 

Editais 
Declaração de Ausência Nº 0001899-34.2018.8.27.2731/TO 
AUTOR: ALZENIRA VIEIRA DE CARVALHO SILVA 
RÉU: ANTONIO GOMES DA SILVA 
EDITAL DE ARRECADAÇÃO E CHAMAMENTO DE AUSENTE 
PRAZO: 20 (VINTE) DIAS 
SERÁ EXPEDIDO PELO PRAZO DE 01 (um) ano 
O Excelentíssimo Senhor Adriano Gomes de Melo Oliveira, respondendo pela Vara de Família e Sucessões, Infância e 
Juventude da Comarca de Paraíso do Tocantins/TO, na forma da lei, etc. determina que seja efetuada a publicação do presente 
o qual tem a seguinte finalidade: ANUNCIAR a arrecadação e chamamento do ausente ANTONIO GOMES DA SILVA, brasileiro, 
casado, portador do RG nº 20296 SSP/TO, inscrito no CPF sob o n.º 151.680.003-63, para que retome a posse de seus bens. 
Observação: O presente edital será publicado pelo prazo de 01 (um) ano, a serem reproduzidos de 02 (dois) em 02 (dois) meses, 
nos termos do despacho proferido no ev. 15, in verbis: Defiro os benefícios da Gratuidade da Justiça à parte autora (art. 98, 
CPC).Inicialmente, proceda o cartório à retificação da classe desta ação de DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA (art. 744,CPC).Ante a 
notícia de que o requerido desapareceu de seu domicílio ainda no ano de 1991, sem deixar representante ou procurador e até a 
presente data não se tem notícia de seu retorno, NOMEIO a requerente ALZENIRAVIEIRA DE CARVALHO SILVA, sob 
compromisso, com sua CURADORA ESPECIAL para a guarda, conservação e administração de eventuais bens do suposto 
ausente. Lavre-se o competente termo e INTIME-SE a autora para prestar o compromisso em cartório no prazo de até 05(cinco) 
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dias (arts. 739 a 744, CPC).PROCEDA o oficial de justiça juntamente com a curadora especial (art. 740, CPC) à arrecadação dos 
eventuais bens ou à certificação da sua inexistência, com a juntada da documentação necessária, lavrando-se termo 
circunstanciado. Feita a arrecadação, em observância ao disposto nos arts. 22 a 26 do CC, e arts. 744 e 745 do CPC, 
DETERMINO: a) PUBLIQUEM-SE EDITAIS anunciando a arrecadação e chamamento do ausente para que retome aposse de 
seus bens, pelo prazo de 01 (um) ano, a serem reproduzidos de 02 (dois) em 02 (dois) meses; b) Transcorrido o prazo de 01 
(um) anos do primeiro edital, sem que se tenha notícia do ausente ou comparecendo ele a qualquer tempo, dê-se vista a autora 
e, em seguida, o Ministério Público; c) Havendo pedido de designação de audiência, INTIMEM-SE a parte autora e o Ministério 
Público para que compareçam; d) As partes deverão se fazer presentes acompanhadas de seus patronos e das testemunhas 
que pretenderem ouvir, independente de intimação judicial, salvo nas hipóteses previstas no art. 455, § 4º, do CPC, entretanto, 
em ambas as conjecturas, o rol deverá ser depositado no prazo máximo de 15 (quinze)dias a contar da data da intimação, na 
forma do artigo 357, §§ 4º e 6º, do CPC, observados os requisitos do artigo 450, também do CPC; e) Caso alguma(s) 
testemunha(s) resida(m) em outra(s) comarca(s), depreque(m)-se sua(s) oitiva(s),fixando prazo não superior a 45 (quarenta e 
cinco) dias para cumprimento da(s) deprecata(s);d) Havendo pedido diverso, conclusos. 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. Eu, Elizabete Ferreira Silva, escrivã judicial, digitei. 
 

PORTO NACIONAL 
Central de execuções ficais 

Editais de intimações com prazo de 20 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE: 20 (VINTE) DIAS 
Por ordem, o DR. VALDEMIR BRAGA DE AQUINO MENDONÇA, MM Juiz de Direito da Central de Execuções Fiscais da 
Comarca de Porto Nacional-TO, na forma da Lei... FAZ SABER aos que o presente EDITAL DE INTIMAÇÃO  virem ou dele 
tiverem conhecimento, ou a quem interessar possa, fica(m) INTIMADO(S) o(s) Executado(s): MARIA LUZIA PEREIRA DE 
LACERDA - CPF/CNPJ Nº 34126376100, por estar(em) atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome ciência da 
penhora realizada via Sistema BACENJUD, recaída sobre valores em conta de sua titularidade, cuja importância é de R$ 403,84 
(quatrocentos e três reais e oitenta e quatro centavos). Nos autos da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL  -  Autos: 0008846-
86.2018.8.27.2737 que tem como parte Exequente MUNICIPIO DE PORTO NACIONAL-TO,  para, caso queira, no prazo de 30 
(trinta) dias para,  opor embargos  conforme estabelece o art. 16, III, da Lei 6.830/80. E para que chegue ao conhecimento de 
todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei (Art. 8º , IV da Lei 
6.830/80). Eu _____, INGRID TAVARES PIRES, que digitei. Porto Nacional-TO,16 de Agosto de 2021. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE: 20 (VINTE) DIAS 
Por ordem, o DR. VALDEMIR BRAGA DE AQUINO MENDONÇA, MM Juiz de Direito da Central de Execuções Fiscais da 
Comarca de Porto Nacional-TO, na forma da Lei... FAZ SABER aos que o presente EDITAL DE INTIMAÇÃO  virem ou dele 
tiverem conhecimento, ou a quem interessar possa, fica(m) INTIMADO(S) o(s) Executado(s): GLAUCEANE MOURA NEGRAO 
RABELO - CPF/CNPJ Nº 37664972272, por estar(em) atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome ciência da 
penhora realizada via Sistema BACENJUD, recaída sobre valores em conta de sua titularidade, cuja importância é de R$ 
1.784,97 (um mil setecentos e oitenta e quatro reais e noventa e sete centavos). Nos autos da AÇÃO DE EXECUÇÃO 
FISCAL  -  Autos: 0009591-66.2018.8.27.2737 que tem como parte Exequente MUNICIPIO DE PORTO NACIONAL-TO,  para, 
caso queira, no prazo de 30 (trinta) dias para,  opor embargos  conforme estabelece o art. 16, III, da Lei 6.830/80. E para que 
chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na forma 
da lei (Art. 8º, IV da Lei 6.830/80). Eu _____, INGRID TAVARES PIRES, que digitei. Porto Nacional-TO, 16 de Agosto de 2021. 
 

PUBLICAÇÕES PARTICULARES 
GURUPI 
2ª Cível 

  
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 20 DIAS. 
O Doutor NILSON AFONSO DA SILVA, meritíssimo Juiz de direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Gurupi, no exercício de suas 
atribuições legais etc. 
Faz saber a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo e Escrivania do 2º Cível, 
processam-se os autos n.º  0001266-50.2018.8.27.2722, de Ação de Cumprimento de sentença requerida por JALAPAO 
IMPORTADORA, EXPORTADORA, COMERCIO DE LUBRIFICANTES E DISTRIBUIDORA DE PECAS PARA VEICULOS 
LTDA em face de LUCAS VINICIO JOVEM, e por este meio INTIMA o(a) executado(a) Lucas Vinício Jovem, inscrito no CNPJ 
sob o nº 17.811.086/0001-35, atualmente em lugar incerto ou não sabido, para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o 
pagamento no valor de R$ 6.001,82 (seis mil, um real e oitenta e dois centavos), sob pena de multa de 10%, nos termos do 
art. 523 do CPC e constrição judicial de bens. Efetuado o pagamento neste período, afasta a incidência da multa e honorários 
advocatícios de 10% (dez por cento) para esta fase. Ao final deste prazo, inicia-se o prazo de quinze dias para impugnar (art. 525 
do CPC).. OBSERVAÇÃO: Fica a parte ciente que o acesso ao processo será através da Chave n.º 779825939118, no site 
www.tjto.jus.br, no link E-PROC. E para que ninguém alegue ignorância, mandou que fosse expedido o presente edital e 



ANO XXXIII-DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 5023 PALMAS-TO, SEGUNDA-FEIRA, 16 DE AGOSTO DE 2021 18 

 

 
 

publicado na forma da lei. Dado e passado nesta cidade e Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins, aos 04 dias do mês de 
agosto de 2021. Eu __, Nilton de Sousa Figueira, Técnico Judiciário de 1ª Instância, digitei e subscrevo. 

Nilson Afonso da Silva 
Juiz de Direito 

 
ARAGUAÍNA 
2ª Vara Cível 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL Nº 0023109-90.2016.8.27.2706/TO  
AUTOR: BANCO BRADESCO S.A. 
RÉU: WESLLEY SILVA COSTA 
EDITAL Nº 3155062 CITAÇÃO - PAGAMENTO DÍVIDA - INTIMAÇÃO - EMBARGOS O Juízo da 2ª Vara Cível de Araguaína, 
Estado do Tocantins, na forma da lei, FAZ SABER a todos quanto o presente Edital de Citação, com prazo de 30 (trinta) dias, 
virem e dele conhecimento tiverem, que se processa por este Juízo da 2ª Vara Cível, o feito da Execução de Título Extrajudicial, 
protocolo nº 0023109-90.2016.8.27.2706 e chave do processo nº 208707929416, ajuizada entre as partes acima nominadas, e 
que por este meio CITA-SE a parte executada WESLLEY SILVA COSTA, brasileiro, solteiro, autônomo, inscrito no CPF sob o n. 
11.828.821 -02, atualmente em lugar incerto ou não sabido, por todos os termos da ação, para que no prazo de 03 (três) dias 
efetue o pagamento do valor total da dívida, no montante de R$ 46.264,91 (quarenta e seis mil, duzentos e sessenta e quatro 
reais e noventa e um centavos)., acrescido de correção monetária, das custas, das despesas processuais e dos honorários 
advocatícios, ou, em igual prazo, nomeie bens passíveis de penhora, sob pena de não o fazendo ser penhorados livremente 
bens que bastem a garantir a execução, dívidas estas representadas pelo contrato n. 299390465. INTIMA-SE a parte 
executada/requerida acima nominada para, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS ÚTEIS (NCPC, art. 915); (i) oferecer 
EMBARGOS; ou, (ii) reconhecendo o crédito do exequente e, comprovando o depósito de 30% (trinta por cento) do valor em 
execução, inclusive custas e honorários de advogado, REQUERER seja admitido PAGAR O RESTANTE EM ATÉ 06 (SEIS) 
PARCELAS MENSAIS, acrescidas de correção monetária e de juros de 1% (um por cento) ao mês. Tudo em conformidade com 
respeitável despacho do evento XX. E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente edital, o qual será 
publicado no Diário da Justiça e duas (2) vezes em jornal de circulação local, além de ser afixado no placar do Fórum local. 
Ressalva-se que a publicação será feita apenas em órgão oficial quando a parte for beneficiária da gratuidade da justiça. DADO 
E PASSADO nesta Cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos doze dias do mês de julho do ano de dois mil e 
vinte um (12/07/2021). Eu, Waldimeire Marinho Apinagé, Técnico Judiciário, que conferi e digitei. Documento eletrônico assinado 
por WANESSA LORENA MARTINS DE SOUSA MOTTA 
 

ARAGUAÍNA 
1ª Vara Cível 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL Nº 0004421-17.2015.8.27.2706/TO   
AUTOR: BANCO BRADESCO S.A. 
RÉU: ANGELA CRISTINA KIBELLARZ BONALDO   
RÉU: GIGANTE COMERCIAL DE VEICULOS LTDA ME (GIGANTE CAMINHÕES) 
EDITAL Nº 3204954 PRAZO DO EDITAL: 40 (QUARENTA) DIAS OBJETO: CITAÇÃO CHAVE: 593229044315 A 
Excelentíssima Senhora MILENE DE CARVALHO HENRIQUE, Juíza de Direito respondendo pela 1ª Vara Cível desta Comarca 
de Araguaína, Estado do Tocantins, na forma da lei, etc... FAZ SABER aos que o presente edital de citação virem, ou dele 
tiverem conhecimento, que por este Juízo e Escrivania da Primeira Vara Cível da Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, 
se processam os autos do processo acima identificado, sendo o presente para (1) CITAR os requeridos 1. ANGELA CRISTINA 
KIBELLARZ BONALDO; CPF 016.713.519-83; e 2. GIGANTE COMERCIAL DE VEICULOS LTDA ME (GIGANTE 
CAMINHÕES), CNPJ 09.233.196/0001-39, AMBOS ATUALMENTE EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO, de todos os termos 
da ação, bem como para efetuar o pagamento da dívida exequenda no valor correspondente ao principal atualizado, juros, 
custas e honorários advocatícios, no prazo de 3 (três) dias, sob pena de ser-lhe penhorados bens, quantos bastem à satisfação 
total do débito. Fica CIENTIFICADO que, querendo, poderá oferecer embargos no prazo de 15 (quinze) dias, cujo prazo iniciar-
se-á com o decurso do prazo deste edital. Fica CIENTIFICADO ainda, que no prazo para embargos, reconhecendo o crédito do 
exequente e comprovando o depósito de 30% (trinta por cento) do valor em execução, inclusive custas e honorários de 
advogado, poderá o executado requerer seja admitido a pagar o restante em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de 
correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês, caso em que: 1 sendo a proposta deferida por este juízo, o exequente 
levantará a quantia depositada e serão suspensos os atos executivos, ficando o executado advertido de que, nesta hipótese, o 
não pagamento de qualquer das prestações implicará, de pleno direito, o vencimento das subsequentes e o prosseguimento do 
processo, com o imediato início dos atos executivos, imposta ao executado multa de 10% (dez por cento) sobre o valor das 
prestações não pagas e vedada a oposição de embargos; 2 sendo a proposta indeferida pelo juízo, seguir-se-ão os atos 
executivos, mantido o depósito. Em caso de pagamento, os honorários advocatícios serão fixados em 10% (dez por cento) sobre 
o valor do débito, verba esta que será reduzida pela metade em caso de pagamento integral no prazo de 03 (três) dias. Fica 
ADVERTIDO de que será nomeado curador especial em caso de revelia. E para que ninguém possa alegar ignorância,  mandou 
expedir o presente que será publicado na forma do artigo 257, II, do Código de Processo Civil e afixado no placar do Fórum local. 
DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos 19/07/2021. Eu, JOÃO ANTONIO 
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RODRIGUES DE CARVALHO, Servidor do Judiciário, que digitei o presente, que vai conferido e subscrito pela magistrada 
abaixo identificada. Documento eletrônico assinado por MILENE DE CARVALHO HENRIQUE, Juíza de Direito 
 

PALMAS 
1ª Vara Cível 

  
PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL Nº 0011359-90.2014.8.27.2729/TO 
AUTOR: BANCO DO BRASIL SA 
RÉU: NEWLTON MARTINS DE SOUZA JUNIOR 
RÉU: NEWTON MARTINS SOUZA 
RÉU: ANTONIA LIMA ANDRADE SOUZA 
RÉU: MARTINS & CARVALHO LTDA 

EDITAL Nº 2967643 
 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 a Requerida NEWTON MARTINS SOUZA e ANTONIA LIMA ANDRADE SOUZA, para o disposto no campo 
finalidade: 
AUTOS N°: 0011359-90.2014.8.27.2729 
AÇÃO: Procedimento Comum Cível 
VALOR DA CAUSA: 134.952,79 
REQUERENTE: BANCO DO BRASIL SA 
REQUERIDO: MARTINS & CARVALHO LTDA 
FINALIDADE: CITAR a requerida MARTINS & CARVALHO LTDA (CNPJ: 00127745000116) 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 correquerida MARTINS & CARVALHO LTDA.-ME, 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-SE A PARTE DEMANDADA MARTINS & CARVALHO LTDA.-ME 
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, 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 2967643v3 e do código CRC 7f587b7b. 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): AGENOR ALEXANDRE DA SILVA 
Data e Hora: 16/6/2021, às 12:20:14 
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ARAGUAÍNA 
1ª Vara Cível 

  
Avenida Filadélfia, 3650, Fórum de Araguaína - Bairro: Jardim Filadélfia - CEP: 77813-905 - Fone: (63) 3501-1500 - Email: 

civel1araguaina@tjto.jus.br 
  

MONITÓRIA Nº 0003455-49.2018.8.27.2706/TO 
AUTOR: BANCO DO BRASIL SA 
RÉU: ORIGINAL LATICINIOS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI 
RÉU: MARIA GARDENIA BITU RODRIGUES MOREIRA 
RÉU: JOSE MOREIRA BARRETO 
RÉU: GUALTER BITU BARRETO 
RÉU: CINTIA BITU BARRETO 

EDITAL Nº 3312360 
PRAZO DO EDITAL: 20 (VINTE) DIAS  
OBJETO: CITAÇÃO 
CHAVE: 356121713518 
A Excelentíssima Senhora ADALGIZA VIANA DE SANTANA, Juíza de Direito titular da 1ª Vara Cível desta Comarca de 
Araguaína, Estado do Tocantins, na forma da lei, etc... 
FAZ SABER aos que o presente edital de citação virem, ou dele tiverem conhecimento, que por este Juízo e Escrivania da 
Primeira Vara Cível da Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, se processam os autos do processo acima identificado, 
sendo o presente para (1) CITAR o requerido MARIA GARDENIA BITU RODRIGUES MOREIRA, CPF 541.512.793-34, 
ATUALMENTE EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO, de todos os termos da ação, bem como INTIMAR do despacho inicial, 
para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento do débito (valor da causa), bem como para o pagamento de honorários 
advocatícios na proporção de 5% do valor atribuído a causa. Fica CIENTE de que: (a) querendo, poderá oferecer embargos, no 
mesmo prazo, que suspenderão a eficácia do mandado inicial até julgamento em primeiro grau; (b) que poderá valer-se, no que 
couber, do disposto no artigo 916 do CPC (No prazo para embargos, reconhecendo o crédito do exequente e comprovando 
o depósito de trinta por cento do valor em execução, acrescido de custas e de honorários de advogado, o executado 
poderá requerer que lhe seja permitido pagar o restante em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção 
monetária e de juros de um por cento ao mês. § 1o O exequente será intimado para manifestar-se sobre o 
preenchimento dos pressupostos do caput, e o juiz decidirá o requerimento em 5 (cinco) dias. § 2o Enquanto não 
apreciado o requerimento, o executado terá de depositar as parcelas vincendas, facultado ao exequente seu 
levantamento. § 3o Deferida a proposta, o exequente levantará a quantia depositada, e serão suspensos os atos 
executivos. § 4o Indeferida a proposta, seguir-se-ão os atos executivos, mantido o depósito, que será convertido em 
penhora. § 5o O não pagamento de qualquer das prestações acarretará cumulativamente: I - o vencimento das 
prestações subsequentes e o prosseguimento do processo, com o imediato reinício dos atos executivos; II - a 
imposição ao executado de multa de dez por cento sobre o valor das prestações não pagas. § 6 o A opção pelo 
parcelamento de que trata este artigo importa renúncia ao direito de opor embargos § 7o O disposto neste artigo não se 
aplica ao cumprimento da sentença); (c) que não efetuado o pagamento ou não opostos os embargos, constituir-se-á de pleno 
direito o título executivo judicial, independente de qualquer formalidade, prosseguindo-se o processo em observância ao disposto 
no Título II do Livro I da Parte Especial, do Código de Processo Civil, no que couber, acrescido das custas e taxa judiciária 
iniciais pagas pela parte autora, bem como honorários advocatícios de 5% sobre o valor atribuído à causa; e (d) que cumprido o 
mandado/ordem no prazo fixado, ficará isento do pagamento das custas processuais. (2) INTIMAR do despacho do evento 87, 
para, no prazo de 15 (quinze) dias, prestar informações acerca da abertura de inventário em decorrência do óbito do seu filho , Sr. 
GUALTER BITU BARRETO, o qual veio a óbito em 26/11/2017, informando nome, qualificação e endereço do(s) herdeiro(s) do 
de cujus e do inventariante ou a ausência destes, além de outros dados processuais do inventário e da partilha, se existentes , 
como o número do processo e o foro de tramitação, sob pena de prática de ato atentatório à dignidade da justiça, passível de 
punição com pena de multa de até 20% o valor da causa, conforme art. 6º, 77, IV, §2º, CPC. Fica ADVERTIDO de que será 
nomeado curador especial em caso de revelia. E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que 
será publicado na forma do artigo 257, II, do Código de Processo Civil e afixado no placar do Fórum local. 
ANEXOS: o número do processo e chave acima identificados são as informações necessárias para acesso ao inteiro teor do 
processo no sítio do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins (www.tjto.jus.br => Processo Judicial Eletrônico – E-PROC => e-
Proc 1º Grau => consulta pública => rito ordinário => consulta processual), sendo considerado vista pessoal do 
interessado para todos os efeitos legais. Tudo conforme instrução normativa n. 001/16 - TJTO e art. 9º, § 1º, da Lei nº 11.419/06. 
 
DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos 03/08/2021. Eu, JOÃO ANTONIO 
RODRIGUES DE CARVALHO, Servidor do Judiciário, que digitei o presente, que vai conferido e subscrito pela magistrada 
abaixo identificada. 
                                                                    

Juiza ADALGIZA VIANA DE SANTANA 
Titular da 1ª Vara Cível 
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Araguaína 
1ª Vara Cível 

  
Avenida Filadélfia, 3650, Fórum de Araguaína - Bairro: Jardim Filadélfia - CEP: 77813-905 - Fone: (63) 3501-1500 - Email: 

civel1araguaina@tjto.jus.br 
  
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 0011005-95.2018.8.27.2706/TO 
AUTOR: ASA – ARAGUAÍNA SERVIÇOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA 
AUTOR: MARCOS PAULO RODRIGUES DE CARVALHO 
RÉU: JOVALDO AQUINO DIAS 
  

EDITAL Nº 3314798 
  
PRAZO DO EDITAL: 20 (VINTE) DIAS 
OBJETO: INTIMAÇÃO 
CHAVE: 657339063818 
  
A Excelentíssima Senhora ADALGIZA VIANA DE SANTANA, Juíza de Direito titular da 1ª Vara Cível desta Comarca de 
Araguaína, Estado do Tocantins, na forma da lei, etc... 
FAZ SABER aos que o presente edital de citação virem, ou dele tiverem conhecimento, que por este Juízo e Escrivania da 
Primeira Vara Cível da Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, se processam os autos do processo acima identificado, 
sendo o presente para (1) INTIMAR o requerido JOVALDO AQUINO DIAS (AQUINO TRANSPORTES), CNPJ 13.984.043/0001-
09, ATUALMENTE EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO, do inteiro teor do despacho do evento 100, para pagar 
voluntariamente a dívida, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de acréscimo ao débito de multa de 10% (dez por cento) e 
honorários advocatícios relativos à fase de cumprimento de sentença, também no importe de 10% (dez por cento), conforme 
determina o artigo 523, § 1º, do CPC, e protesto do título, caso haja requerimento do exequente (art. 517, CPC). (2) 
CIENTIFICAR que o cumprimento voluntário da obrigação no prazo mencionado o isentará de pagar os honorários de advogado 
pertinentes ao cumprimento da sentença, além da multa de 10%. (3) CIENTIFICAR que decorrido o prazo acima indicado sem o 
pagamento voluntário do débito, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para apresentar impugnação, independentemente de 
penhora ou nova intimação, sob pena de preclusão e demais consequências legais (NCPC, art. 525, caput). E para que ninguém 
possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na forma do artigo 257, II, do Código de Processo Civil  e 
afixado no placar do Fórum local. 
ANEXOS: o número do processo e chave acima identificados são as informações necessárias para acesso ao inteiro teor do 
processo no sítio do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins (www.tjto.jus.br => Processo Judicial Eletrônico – E-PROC => 
e-Proc 1º Grau => consulta pública => rito ordinário => consulta processual), sendo considerado vista pessoal do interessado 
para todos os efeitos legais. Tudo conforme instrução normativa n. 001/16 - TJTO e art. 9º, § 1º, da Lei nº 11.419/06. 
ENDEREÇO DA COMARCA: Avenida Filadélfia, nº 3650, Setor das Autarquias Estaduais, Araguaína/TO, CEP: 77.813-905, 
telefone (63) 3501-1500. 
DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos 03/08/2021. Eu, ISES MARIA 
RODRIGUES COSTA, Servidor do Judiciário, que digitei o presente, que vai conferido e subscrito pela magistrada abaixo 
identificada. 
 

PALMAS 
4 Vara Cível 

  
Av. Teotônio Segurado, Paço Municipal, Palácio Marquês de São João da Palma, 2º Andar, s/n, Secretaria Unificada das Varas 

Cíveis da Comarca de Palmas - Bairro: Plano Diretor Sul - CEP: 77021-654 - Fone: (63) 3218-4569 - http://www.tjto.jus.br - Email: 
seci@tjto.jus.br 

  
PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL N° 0000822-35.2014.8.27.2729/TO 
AUTOR: M & V CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA -EM RECUPERACAO JUDICIAL             
RÉU: PORTOGLASS MATERIALS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - ME 
RÉU: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. 
  

EDITAL N° 2959632 
EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO: 30(TRINTA) DIAS 

  
FINALIDADE: CITAR PORTOGLASS MATERIALS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - ME CNPJ 16735402000174), atualmente em 
lugar incerto e não sabido, para os termos da ação supramencionada, bem como para, em querendo, no prazo 15 (quinze) dias 
úteis, oferecer resposta/contestação, sob pena de serem presumidos como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora  na 
petição inicial (artigo 344 do NCPC). 
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DESPACHO: " Não se olvida que a citação por edital deve ser utilizada de maneira excepcional. No entanto, no caso em tela, a 
medida mostra-se adequada, uma vez que o feito tramita desde 2014, com a tentativa inexistosa de citação dos requeridos em 
diversos endereços, caracterizando, portanto, a hipótese prevista no artigo 256, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC).  
Assim, DEFIRO o pedido de citação editalícia da requerida PORTOGLASS MATERIALS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - ME, 
ADVERTINDO a parte requerente que caso comprovado que alegou dolosamente a ocorrência das circunstâncias autorizadoras 
da citação por edital, incorrerá em multa de 05 (cinco) vezes o salário mínimo, revertida em benefício do citando, com 
fundamento no artigo 258 do Códex Processual Civil. EXPEÇA- SE edital, com prazo de 30 (trinta) dias úteis contados da data 
da primeira publicação. PUBLIQUE-SE na rede mundial de computadores, no sítio do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do 
Tocantins, na plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), bem como em jornal de ampla circulação, nos termos 
do que dispõe o artigo 257, incisos II, III e parágrafo único do Códice   de Processo   Civil.   Em caso de não comparecimento da 
parte, NOMEIO como curador especial para defender os interesses dos requeridos citados por edital, à Defensoria Pública do 
Estado do Tocantins, conforme disciplina o artigo 72, inciso II do Código Processual Civil. INTIME-SE o curador da presente 
nomeação, CONCEDENDO- LHE vista do processo pelo prazo legal, sob a égide do artigo 186 do Códex de Processo Civil. 
Silvana Maria Parfieniuk, Juíza de Direito. 
SEDE DO JUÍZO: 4ª Vara Cível, Av. Teotônio Segurado, Paço Municipal, Palácio Marquês de São João da Palma, Palmas-TO, 
CEP 77.021-654; telefone: (063) 3218-4565. 
Palmas-TO, data do sistema 
  
0000822-35.2014.8.27.2729         2959632 .V4 
4‘ Vara Cível de Palmas 
Documento eletrônico assinado por EDSSANDRA BARBOSA DA SILVA LOURENÇO, Juíza de Direito, na forma do artigo 1º, 
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Instrução Normativa n° 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 2959632v4 e do código CRC e132c462. 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): EDSSANDRA BARBOSA DA SILVA LOURENÇO 
Data e Hora: 22/6/2021, às 6:31:13 
 

PALMAS 
4ª Vara Cível 

  
EDITAL Nº 2866060 

Certifico e dou fé que afixei uma via do presente no placar do fórum local. Comarca de Palmas-TO, ___/____/2021. 
__________________Porteira dos auditórios. 

  
EDITAL DE CITAÇÃO 

PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
EDSSANDRA BARBOSA DA SILVA LOURENÇO, Meritíssima Juíza de Direito da 4ª Vara Cível, no uso de suas atribuições 
legais e na forma da lei, etc... 
FAZ SABER a todos que o presente edital virem ou que dele conhecimento tiverem que por este 
meio CITA a Requerida BORGES E AVILA LTDA ME, para o disposto no campo finalidade: 

AUTOS N°: 0043755-47.2019.8.27.2729 
AÇÃO: Procedimento Comum Cível 

VALOR DA CAUSA: 1.894,75 
REQUERENTE: COSTA E VIEIRA LTDA 

REQUERIDO: BORGES E AVILA LTDA ME 
FINALIDADE: CITAR a requerida BORGES E AVILA LTDA ME (CNPJ: 15666754000152) em endereço incerto e não sabido, 
para nos termos da ação supra mencionada, bem como para no prazo de 15 (quinze) dias oferecer defesa, sob pena de serem 
aceitos como verdadeirosa os fatos articulados na inicial, cientificando-o que, em caso de revelia, será nomeado 
curador especial. 
DESPACHO: "Não se olvida que a citação por edital deve ser utilizada de maneira excepcional. No entanto, no caso em tela, a 
medida mostra-se adequada, uma vez que o feito tramita desde 2019, com a tentativa inexistosa de citação da requerida em 
diversos endereços, caracterizando, portanto, a hipótese prevista no artigo 256, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC). 
Assim, DEFIRO o pedido de citação editalícia, ADVERTINDO a parte requerente que caso comprovado que 
alegou dolosamente a ocorrência das circunstâncias autorizadoras da citação por edital, incorrerá em multa de 05 (cinco) vezes o 
salário mínimo, revertida em benefício do citando, com fundamento no artigo 258 do Códex Processual Civil.  EXPEÇA-SE edital, 
com prazo de 30 (trinta) dias úteis contados da data da primeira publicação. PUBLIQUE-SE na rede mundial de computadores, 
no sítio do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, na plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), 
bem como em jornal de ampla circulação, nos termos do que dispõe o artigo 257, incisos II, III e parágrafo único do Códice de 
Processo Civil. Em caso de não comparecimento da parte, NOMEIO como curador especial para defender os interesses da 
requerida citada por edital, à Defensoria Pública do Estado do Tocantins, conforme disciplina o artigo 72, inciso II do Código 
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Processual Civil. INTIME-SE o curador da presente nomeação, CONCEDENDO-LHE vista do processo pelo prazo legal, sob 
a égide do artigo 186 do Códex de Processo Civil. SILVANA MARIA PARFIENIUK, Juíza de Direito." 
SEDE DO JUÍZO: 4ª Vara Cível, Fórum Marquês de São João da Palma, Avenida Teotônio Segurado s/n, Próximo ao Paço 
Municipal, Palmas - TO - Telefone nº (063) 3218-4565. 
O presente edital foi expedido para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, sendo que uma 
via será afixada no átrio do Fórum desta Comarca, bem como será publicado na forma da lei. Palmas, data e horário certificados 
pelo sistema. 
 

SEÇÃO ADMINISTRATIVA 

PRESIDÊNCIA 
Decisões 

 

PROCESSO 21.0.000018216-5 

INTERESSADO DIVERSOS 

ASSUNTO Curso Básico de Língua Brasileira de Sinais (Libras) 2021 – Turmas I e II 
 

Decisão Nº 3262, de 16 de agosto de 2021 
Trata-se de Projeto Básico da Escola Superior da Magistratura Tocantinense (evento 3830159) o qual tem como objetivo a 
contratação de instrutora, a professora Heloísa Silva de Araújo Cunha, para ministrar o Curso Básico de Língua Brasileira de 
Sinais (Libras) 2021 – Turmas I e II, na modalidade EAD, para magistrados e servidores do Poder Judiciário Tocantinense, o 
qual ocorrerá, para a Turma I, de 17 de agosto a 15 de outubro 2021 e, para a Turma II, de 19 de agosto a 7 de outubro 2021, 
com carga horário de 120 horas/aulas, pelo valor de R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais). 
Tendo em vista os fundamentos deduzidos pela Assessoria Jurídico Administrativa da Diretoria-Geral 
(evento 3854886) e comprovada a disponibilidade orçamentária (evento 3852823), RATIFICO A INEXIGIBILIDADE DE 
LICITAÇÃO, declarada pelo Senhor Diretor-Geral (evento 3854889), no exercício das atribuições conferidas pelo artigo 1º inciso 
IX do Decreto Judiciário n. 99/2013, publicado no Diário de Justiça 3045, de 7/2/2013, com vistas a autorizar  a contratação 
direta da professora Heloísa Silva de Araújo Cunha, brasileira, portadora do RG n° 5221679 - SSP/TO, inscrita no CPF/MF sob 
o nº 92.965.748/0001-47, residente e domiciliada à Rua 12 QI 14, Lote 1A, Quadra 307 Sul, Palmas/TO, para ministrar para 
ministrar o Curso Básico de Língua Brasileira de Sinais (Libras) 2021 – Turmas I e II, na modalidade EAD, para magistrados 
e servidores do Poder Judiciário Tocantinense, o qual ocorrerá, para a Turma I, de 17 de agosto a 15 de outubro 2021 e, para a 
Turma II, de 19 de agosto a 7 de outubro 2021, com carga horário de 120 horas/aulas, pelo valor de R$ 24.000,00 (vinte e 
quatro mil reais), conforme Projeto Básico 199 DAFESMAT (evento 3830159). 
Após, encaminhem-se os autos sucessivamente à: 
1. ASPRE para a publicação da decisão. 
2. DIFIN para emissão da respectiva Nota de Empenho; 
3. CCOMPRAS para envio da NE ao contratado. 
Concomitante, à DEESMAT para ciência e acompanhamento. 

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 
Presidente 

 

Instruções normativas 
 
Instrução Normativa Nº 9, de 16 de agosto de 2021 
Institui as Normas Gerais de Ação (NGA) para a segurança e controle de acesso de pessoas e veículos nas instalações da 
unidade Anexo II-TJTO, destinadas aos profissionais/vigilantes contratados pelo Poder Judiciário do Estado do Tocantins. 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e 
regimentais. 
CONSIDERANDO a necessidade de regulamentar o acesso de pessoas e veículos nas instalações da unidade Anexo II -TJTO, 
CONSIDERANDO o contido no processo SEI nº 20.0.000025534-4, 
RESOLVE: 
Art. 1º A equipe de vigilantes, ao assumir o turno de serviço deverá vistoriar toda a extensão dos muros e cerca elétrica, 
verificando se estão em perfeitas condições, bem como o sistema de monitoramento por vídeo, observando se as câmeras estão 
em perfeito funcionamento e relatar no livro de partes diárias, bem como informar à ASSESSORIA MILITAR - ASMIL caso 
alguma esteja inoperante.  
Art. 2º As equipes de trabalho noturno deverão verificar o trancamento de todas as portas e janelas que dão acesso ao prédio do 
Almoxarifado Geral e do Patrimônio, relatando em livro, caso exista alguma alteração. 
Art. 3º Qualquer pessoa que não seja servidor ou terceirizado do Almoxarifado Geral e do Patrimônio, ou motoristas de veículos 
oficiais, deverá se identificar na portaria com documento oficial de identificação com foto (preferência Carteira de Identidade e/ou 
Carteira Nacional  de Habilitação), e informar qual setor pretende visitar. 
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§ 1º Ato contínuo será feito contato por telefone com o setor informado pelo visitante e solicitada autorização de entrada do 
mesmo. 
§ 2º Sendo autorizada a entrada, o vigilante deverá preencher o livro de registro com os seguintes dados: data, nome do 
visitante, CPF, hora de entrada e saída, e assinatura do vigilante responsável pelo registro de visita. 
Art. 4º Não será permitido o acesso de visitantes fora do horário de expediente, salvo com ordem escrita do chefe do setor 
responsável, contendo o nome completo do visitante, CPF, bem como o local, data e horário permitido para o acesso e 
permanência do mesmo nas dependências e sempre acompanhado de um servidor do setor. 
Art. 5º Somente servidores e motoristas de veículos oficiais poderão adentrar ao pátio de estacionamentos, sendo que os 
vigilantes deverão fazer o controle dentro do limite e local das vagas estabelecidas para servidores e veículos oficiais. 
Art. 6º Os servidores terceirizados conduzindo motocicletas serão autorizados a adentrar e estacionar nas duas vagas destinadas 
a esse tipo de veículos, sendo negado o acesso caso as referidas vagas já estejam ocupadas. 
Parágrafo único. Os demais veículos de servidores terceirizados deverão ser estacionados no lado externo do Anexo II, em 
frente à guarita dos vigilantes, um ao lado do outro, sem bloquear a passagem dos outros veículos já estacionados. 
Art. 7º Os prestadores de serviço terceirizados por empresas, após devidamente identificados e autorizados a adentrarem ao 
prédio do Anexo II, poderão descarregar material necessário a ser utilizado, entretanto deverão retornar seus veículos para o 
estacionamento externo em frente à guarita dos vigilantes. 
Art. 8º Os veículos oficiais que ingressarem ou saírem fora do horário de expediente, finais de semana e feriados, deverão ter 
suas características (marca, modelo, cor, placa e quilometragem) registradas em livro, incluído o nome completo do motorista e 
seu CPF, bem como data e hora do registro. 
Art. 9º O almoxarifado e patrimônio deverão disponibilizar a relação de servidores ali lotados, terceirizados ou não, e seus 
ramais, bem como o número do celular funcional dos chefes daqueles setores, para informação da guarita dos vigilantes. 
Art. 10. O setor de transporte deverá disponibilizar lista contendo as características (marca, modelo, cor e placa) dos veículos 
oficiais do Poder Judiciário do Tocantins - PJTO, além do número de celular de plantão daquele setor, para dirimir eventuais 
dúvidas dos vigilantes. 
Art. 11. A ASMIL disponibilizará aos servidores o número de contato dos vigilantes durante o horário de expediente e durante o 
plantão.  
Art. 12. Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação.  

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 
Presidente 

 

DIRETORIA GERAL 
Portarias 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1294/2021, de 16 de agosto 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 2021/95861 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao servidor CEDIDO Mauricio Duillo Martins Sardote, Matrícula 353658, o valor de R$ 302,56, 
relativo ao pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 253,22, descontado o valor de R$ 77,27, conforme 
determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Colinas do Tocantins-TO, no período de 
10/08/2021 a 11/08/2021, com a finalidade de realizar escolta militar da Corregedora-Geral da Justiça, Desembargadora Etelvina 
Maria Sampaio Felipe, conforme SEI 21.0.000004355-6.  

Art. 2º Conceder ao servidor CEDIDO Ademi Martins Sales, Matrícula 358078, o valor de R$ 302,56, relativo ao 
pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 253,22, descontado o valor de R$ 77,27, conforme determina o 
art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Colinas do Tocantins-TO, no período de 10/08/2021 a 
11/08/2021, com a finalidade de realizar escolta militar da Corregedora-Geral da Justiça, Desembargadora Etelvina Maria 
Sampaio Felipe, conforme SEI 21.0.000004355-6.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1295/2021, de 16 de agosto 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 2021/95692 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao servidor Moredson Mendanha de Abreu Almas, CHEFE DE SERVIÇO, Matrícula 352416, o valor 
de R$ 1.083,63, relativo ao pagamento de 5,5 (cinco e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 253,22, descontado o valor de R$ 
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309,08, conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Almas-TO, no período 
de 12/08/2021 a 17/08/2021, com a finalidade de realizar o inventário patrimonial, tendo em vista a desinstalação da Comarca,  
conforme SEI 21.0.000019463-5.  

Art. 2º Conceder ao servidor Gilmar Alves dos Santos, AUXILIAR JUDICIÁRIO, Matrícula 115957, o valor de R$ 
1.083,63, relativo ao pagamento de 5,5 (cinco e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 253,22, descontado o valor de R$ 309,08, 
conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Almas-TO, no período de 
12/08/2021 a 17/08/2021, com a finalidade de realizar o inventário patrimonial, tendo em vista a desinstalação da Comarca, 
conforme SEI 21.0.000019463-5.  

Art. 3º 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 de contratos 
 
EXTRATO DE CONTRATO 
PREGÃO ELETRÔNICO - SRP Nº 54/2020 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 130/2020 
PROCESSO 21.0.000000534-4 
CONTRATO Nº 197/2021  
CONTRATANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CONTRATADA: Alline Buffet - Ltda 
OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços de Buffet para organização e fornecimento de coquetel, para 
atender às necessidades do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
VALOR: O valor estimado do presente Contrato é de R$ 15.960,00 (quinze mil novecentos e sessenta reais), compreendendo 
todas as despesas e custos diretos e indiretos necessários à perfeita execução deste Contrato. 
VIGÊNCIA: Este Contrato terá inicio a partir da data de sua assinatura e vigência no seu respectivo crédito orçamentário. 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
UNIDADE GESTORA: 060100 – Funjuris 
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 06010.02.131.1145.4185 
NATUREZA DE DESPESA; 33.90.39 
FONTE DE RECURSOS: 0240   
DATA DA ASSINATURA: 16 de agosto de 2021. 
 

Extratos das atas de registro de preços 
 
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 81/2021 
PROCESSO ADMINISTRATIVO 20.0.000024813-5 
PREGÃO ELETRÔNICO – SRP Nº 8/2021  
ORGÃO GERENCIADOR: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
FORNECEDOR REGISTRADO: SIG Comercial  - EIRELI 
OBJETO: Registro de preços visando à aquisição futura de mobiliários para atender às demandas do Poder Judiciário do Estado 
do Tocantins. 
VIGÊNCIA: A Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses, contados a partir da publicação do extrato no Diário 
da Justiça Eletrônico - DJE. 
DATA DA ASSINATURA: 12 de agosto 2021. 
 
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 99/2021 
PROCESSO ADMINISTRATIVO 21.0.000008705-7 
PREGÃO ELETRÔNICO – SRP Nº 35/2021 
ORGÃO GERENCIADOR: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
FORNECEDOR REGISTRADO: Visuart Comércio e Serviços Ltda - EPP 
OBJETO: Registro de preços visando à aquisição futura de envelopes plásticos com lacre de inviolabilidade com objetivo de 
atender às demandas do Poder Judiciário do Estado do Tocantins. 
VIGÊNCIA: A Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses, contados a partir da publicação do extrato no Diário 
da Justiça Eletrônico - DJE. 
DATA DA ASSINATURA: 16 de agosto 2021. 
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EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 100/2021 
PROCESSO ADMINISTRATIVO 21.0.000008705-7 
PREGÃO ELETRÔNICO – SRP Nº 35/2021 
ORGÃO GERENCIADOR: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
FORNECEDOR REGISTRADO: Lazzaclean Serviços de Portaria Ltda - ME 
OBJETO: Registro de preços visando à aquisição futura de envelopes plásticos com lacre de inviolabilidade com objetivo de 
atender às demandas do Poder Judiciário do Estado do Tocantins. 
VIGÊNCIA: A Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses, contados a partir da publicação do extrato no Diário 
da Justiça Eletrônico - DJE. 
DATA DA ASSINATURA: 16 de agosto 2021. 
 
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 85/2021 
PROCESSO ADMINISTRATIVO 20.0.000023787-7 
PREGÃO ELETRÔNICO – SRP Nº 37/2021 
ORGÃO GERENCIADOR: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
FORNECEDOR REGISTRADO: INK Informática Reparação e Manutenção de Impressoras – Ltda 
OBJETO: Registro de preços visando à aquisição futura de materiais de expediente com objetivo de atender às demandas do 
Poder Judiciário do Estado do Tocantins. 
VIGÊNCIA: A Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses, contados a partir da publicação do extrato no Diário 
da Justiça Eletrônico - DJE. 
DATA DA ASSINATURA: 16 de agosto 2021. 
 

Extratos 
EXTRATO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO 
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 314/2021 
PROCESSO 21.0.000018897-0 
CREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CREDENCIADA: Régina dos Santos Silva 
OBJETO: Constitui objeto do presente Termo de Credenciamento a prestação de serviços na especialidade de serviço social, 
destinado a atender às demandas do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, no Núcleo Regional de Atendimento 
Multidisciplinar de Colinas do Tocantins, Comarca de Colméia e Cidade de Colméia 
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: 13 de agosto de 2021. 
 
EXTRATO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO 
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 307/2021  
PROCESSO 21.0.000018916-0 
CREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CREDENCIADA: Gislainy Pereira 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 Atend imento 
Multidisciplinar de Arraias, Comarca de Arraias e Cidade de Arraias. 
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: 13 de agosto de 2021. 
 
EXTRATO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO 
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 341/2021 
PROCESSO 21.0.000018831-7 
CREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
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CREDENCIADO: Ismael Pereira Santos 
OBJETO: Constitui objeto do presente Termo de Credenciamento a prestação de serviços na especialidade de serviço social, 
destinado a atender às demandas do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, no Núcleo Regional de Atendimento 
Multidisciplinar de Araguaína, Comarca de Araguaína e Cidade de Araguaína. 
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: 13 de agosto de 2021. 
 
EXTRATO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO 
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 315/2021 
PROCESSO 21.0.000018861-9 
CREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CREDENCIADO: Romário Nunes da Silva 
OBJETO: Constitui objeto do presente Termo de Credenciamento a prestação de serviços na especialidade de serviço social, 
destinado a atender às demandas do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, no Núcleo Regional de Atendimento 
Multidisciplinar de Palmas, Comarca de Palmas e Cidade de Palmas. 
VIGÊNCIA: O presente Termo de Credenciamento terá vigência de 60 (sessenta) meses, contados a partir da publicação 
resumida do extrato no Diário da Justiça Eletrônico - DJE. 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
UNIDADE GESTORA: 060100 - Funjuris 
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 06010.02.061.1145.3082 
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.36  
FONTE DE RECURSOS: 0240 
DATA DA ASSINATURA: 13 de agosto de 2021. 
 
EXTRATO DE TERMO DE DESCREDENCIAMENTO 
TERMO DE CREDENCIAMENTO 106/2019 
PROCESSO 19.0.000018966-1 
DESCREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
DESCREDENCIADA: Geise Pereira Maciel 
OBJETO: Fica DESCREDENCIADA, a partir da assinatura deste Termo, a pedagoga Geise Pereira Maciel da prestação de 
serviços na especialidade de pedagogia destinados a atender às demandas do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, no 
Núcleo Regional de Atendimento Multidisciplinar de Paraíso do Tocantins, Comarca de Miracema do Tocantins e cidade de 
Tocantínia, com fulcro na alínea c, da Cláusula Nona do Termo de Credenciamento nº 106/2019. 
DATA DA ASSINATURA: 13 de agosto de 2021. 
 
EXTRATO DE TERMO DE DESCREDENCIAMENTO 
TERMO DE CREDENCIAMENTO 182/2019 
PROCESSO 19.0.000025130-8 
DESCREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
DESCREDENCIADA: Elaine de Souza Sena Meireles 
OBJETO: Fica DESCREDENCIADA, a partir da assinatura deste Termo, a psicóloga Elaine de Souza Sena Meireles da 
prestação de serviços na especialidade de psicologia destinados 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, com fulcro na alínea c, da Cláusula Nona do Termo de Credenciamento nº 182/2019. 
DATA DA ASSINATURA: 13 de agosto de 2021. 
 
EXTRATO DE TERMO DE DESCREDENCIAMENTO 
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 360/2020 
PROCESSO 20.0.000027988-0 
DESCREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
DESCREDENCIADA: Marivalda Ferreira Guimarães 
OBJETO: Fica descredenciada, a partir da assinatura deste Termo, a assistente social Marivalda Ferreira Guimarães 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 
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atender às demandas do Poder Judiciário do Estado do Tocantins no Município de Porto Nacional, com fulcro no subitem 7.7.3, 
item 7 do Edital de Credenciamento nº 02/2020. 
DATA DA ASSINATURA: 16 de agosto de 2021. 
 
EXTRATO DE TERMO DE DESCREDENCIAMENTO 
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 327/2020 
PROCESSO 20.0.000027962-6 
DESCREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
DESCREDENCIADA: Vania Ferreira Araujo Guimarães 
OBJETO: Fica Descredenciada, a partir da assinatura deste Termo, a assistente social MEIRE Vania Ferreira Araujo Guimarães 
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 demandas do Poder Judiciário do Estado do Tocantins no Município de Porto Nacional, com fulcro no subitem 7.7.3, 
item 7 do Edital de Credenciamento nº 02/2020.Poder Judiciário do Estado do Tocantins no Município de Porto Nacional, com 
fulcro no subitem 7.7.3, item 7 do Edital de Credenciamento nº 02/2020. 
DATA DA ASSINATURA: 16 de agosto de 2021. 
 
EXTRATO DE TERMO DE DESCREDENCIAMENTO 
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 351/2020 
PROCESSO 20.0.000028243-0 
DESCREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
DESCREDENCIADA: Naira Araújo Soares 
OBJETO: Fica descredenciada, a partir da assinatura deste Termo, a assistente social Naira Araújo Soares 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 
demandas do Poder Judiciário do Estado do Tocantins no Município de Paraíso do Tocantins, com fulcro no subitem 7.7.3, item 7 
do Edital de Credenciamento nº 02/2020. 
DATA DA ASSINATURA: 16 de agosto de 2021. 
 
EXTRATO DE TERMO DE DESCREDENCIAMENTO 
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 318/2020 
PROCESSO 20.0.000027873-5 
DESCREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
DESCREDENCIADA: Neise Valadares Nascimento Guimarães 
OBJETO: Fica descredenciada, a partir da assinatura deste Termo, a assistente social Neise Valadares Nascimento Guimarães 
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 demandas do Poder Judiciário do Estado do Tocantins no Município de Araguaína, com fulcro no subitem 7.7.3, item 
7 do Edital de Credenciamento nº 02/2020. 
DATA DA ASSINATURA: 16 de agosto de 2021. 
 
EXTRATO DE TERMO DE DESCREDENCIAMENTO 
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 357/2020 
PROCESSO 20.0.000028219-8 
DESCREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
DESCREDENCIADA: Nubia Janaina Scherer 
OBJETO: Fica descredenciada, a partir da assinatura deste Termo, a pedagoga Nubia Janaina Scherer 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 demandas do 
Poder Judiciário do Estado do Tocantins no Município de Gurupi, com fulcro no subitem 7.7.3, item 7 do Edital de 
Credenciamento nº 02/2020. 
DATA DA ASSINATURA: 16 de agosto de 2021. 
 
EXTRATO DE TERMO DE DESCREDENCIAMENTO 
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 329/2020 
PROCESSO 20.0.000027996-0 
DESCREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
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DESCREDENCIADA: Rivana Marina Dantas Marinho 
OBJETO: Fica Descredenciada, a partir da assinatura deste Termo, a assistente social Rivana Marina Dantas Marinho 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 demandas do Poder Judiciário do Estado do Tocantins no Município de Dianópolis, com fulcro no subitem 7.7.3, item 
7 do Edital de Credenciamento nº 02/2020. 
DATA DA ASSINATURA: 16 de agosto de 2021. 
 
EXTRATO DE TERMO DE DESCREDENCIAMENTO 
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 333/2020 
PROCESSO 20.0.000028013-6 
DESCREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
DESCREDENCIADA: Selma Souza Ferreira 
OBJETO: Fica descredenciada, a partir da assinatura deste Termo, a pedagoga Selma Souza Ferreira 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 demandas do 
Poder Judiciário do Estado do Tocantins no Município de Miracema do Tocantins, com fulcro no subitem 7.7.3, item 7 do Edital 
de Credenciamento nº 02/2020.. 
DATA DA ASSINATURA: 16 de agosto de 2021. 
 
EXTRATO DE TERMO DE DESCREDENCIAMENTO 
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 363/2020 
PROCESSO 20.0.000028359-3 
DESCREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
DESCREDENCIADA: Tainã Fernandes Doro 
OBJETO: Fica Descredenciada, a partir da assinatura deste Termo, a assistente social Tainã Fernandes Doro 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 
demandas do Poder Judiciário do Estado do Tocantins no Município de Dianópolis, com fulcro no subitem 7.7.3, item 7 do Edital  
de Credenciamento nº 02/2020. 
DATA DA ASSINATURA: 16 de agosto de 2021. 
 
EXTRATO DE TERMO DE DESCREDENCIAMENTO 
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 321/2020 
PROCESSO 20.0.000027736-4 
DESCREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
DESCREDENCIADA: Tônia de Jesus dos Santos Sousa 
OBJETO: Fica Descredenciada, a partir da assinatura deste Termo, a assistente social Tônia de Jesus dos Santos Sousa 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 demandas do Poder Judiciário do Estado do Tocantins no Município de Paraíso do Tocantins, com fulcro no subitem 
7.7.3, item 7 do Edital de Credenciamento nº 02/2020. 
DATA DA ASSINATURA: 16 de agosto de 2021. 
 
EXTRATO DE TERMO DE DESCREDENCIAMENTO 
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 367/2020 
PROCESSO 20.0.000028420-4 
DESCREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
DESCREDENCIADA: Wágida Rejane de Moraes Lima 
OBJETO: Fica Descredenciada, a partir da assinatura deste Termo, a assistente social Wágida Rejane de Moraes Lima 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 demandas do Poder Judiciário do Estado do Tocantins no Município de Dianópolis, com fulcro no subitem 7.7.3, item 
7 do Edital de Credenciamento nº 02/2020. 
DATA DA ASSINATURA: 16 de agosto de 2021. 
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EXTRATO DE TERMO DE DESCREDENCIAMENTO 
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 343/2020 
PROCESSO 20.0.000028252-0 
DESCREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
DESCREDENCIADA: Josimaria da Rocha Santos Sena 
OBJETO: Fica Descredenciada, a partir da assinatura deste Termo, a pedagoga Josimaria da Rocha Santos Sena 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 
demandas do Poder Judiciário do Estado do Tocantins no Município de Gurupi, com fulcro no subitem 7.7.3, item 7 do Edital de 
Credenciamento nº 02/2020. 
DATA DA ASSINATURA: 16 de agosto de 2021. 
 
EXTRATO DE TERMO DE DESCREDENCIAMENTO 
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 350/2020 
PROCESSO 20.0.000028217-1 
DESCREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
DESCREDENCIADA: Luliany Amaral Negre Soares 
OBJETO: Fica descredenciada, a partir da assinatura deste Termo, a pedagoga Luliany Amaral Negre soares 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 
demandas do Poder Judiciário do Estado do Tocantins no Município de Porto Nacional, com fulcro no subitem 7.7.3, item 7 do 
Edital de Credenciamento nº 02/2020. 
DATA DA ASSINATURA: 16 de agosto de 2021. 
 
EXTRATO DE TERMO DE DESCREDENCIAMENTO 
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 323/2020 
PROCESSO 20.0.000027808-5 
DESCREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
DESCREDENCIADA: Leila Maria Ribeiro da Silva 
OBJETO: Fica descredenciada, a partir da assinatura deste Termo, a assistente social Leila Maria Ribeiro da Silva 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 
demandas do Poder Judiciário do Estado do Tocantins no Município de Paraíso do Tocantins, com fulcro no subitem 7.7.3, item 7 
do Edital de Credenciamento nº 02/2020. 
DATA DA ASSINATURA: 16 de agosto de 2021. 
 
EXTRATO DE TERMO DE DESCREDENCIAMENTO 
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 372/2020 
PROCESSO 20.0.000028342-9 
DESCREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
DESCREDENCIADA: Luiza de Sousa Silva 
OBJETO: Fica descredenciada, a partir da assinatura deste Termo, a psicóloga Luiza de Sousa Silva 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 demandas do 
Poder Judiciário do Estado do Tocantins no Município de Paraíso do Tocantins, com fulcro no subitem 7.7.3, item 7 do Edital de 
Credenciamento nº 02/2020. 
DATA DA ASSINATURA: 16 de agosto de 2021. 
 
EXTRATO DE TERMO DE DESCREDENCIAMENTO 
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 365/2020 
PROCESSO 20.0.000028398-4 
DESCREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
DESCREDENCIADA: Josefa Correia da Silva 
OBJETO: Fica descredenciada, a partir da assinatura deste Termo, a pedagoga Josefa Correia da Silva 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 
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demandas do Poder Judiciário do Estado do Tocantins no Município de Gurupi, com fulcro no subitem 7.7.3, item 7 do Edital de 
Credenciamento nº 02/2020. 
DATA DA ASSINATURA: 16 de agosto de 2021. 
 
EXTRATO DE TERMO DE DESCREDENCIAMENTO 
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 317/2020 
PROCESSO 20.0.000027862-0 
DESCREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
DESCREDENCIADA: Daniela Paula Alencar 
OBJETO: Fica descredenciada, a partir da assinatura deste Termo, a psicóloga Daniela Paula Alencar 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 demandas do 
Poder Judiciário do Estado do Tocantins no Município de Araguaína, com fulcro no subitem 7.7.3, item 7 do Edital de 
Credenciamento nº 02/2020.. 
DATA DA ASSINATURA: 16 de agosto de 2021. 
 
EXTRATO DE TERMO DE DESCREDENCIAMENTO 
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 336/2020 
PROCESSO 20.0.000027998-7 
DESCREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
DESCREDENCIADA: Divina Vieira dos Santos 
OBJETO: Fica descredenciada, a partir da assinatura deste Termo, a pedagoga Divina Vieira dos Santos 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 ás 
demandas do Poder Judiciário do Estado do Tocantins no Município de Porto Nacional, com fulcro no subitem 7.7.3, item 7 do 
Edital de Credenciamento nº 02/2020. 
DATA DA ASSINATURA: 16 de agosto de 2021. 
 
EXTRATO DE TERMO DE DESCREDENCIAMENTO 
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 346/2020 
PROCESSO 20.0.000028175-2 
DESCREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
DESCREDENCIADA: Fernanda Sállia Vieira 
OBJETO: Fica descredenciada, a partir da assinatura deste Termo, a pedagoga Fernanda Sállia Vieira 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 demandas do 
Poder Judiciário do Estado do Tocantins no Município de Araguaína, com fulcro no subitem 7.7.3, item 7 do Edital de 
Credenciamento nº 02/2020. 
DATA DA ASSINATURA: 16 de agosto de 2021. 
 
EXTRATO DE TERMO DE DESCREDENCIAMENTO 
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 11/2021 
PROCESSO 21.0.000000349-0 
DESCREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
DESCREDENCIADA: Cecilia Sidi de Brito Xerente 
OBJETO: Fica descredenciada, a partir da assinatura deste Termo, a pedagoga Cecilia Sidi de Brito Xerente 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 
demandas do Poder Judiciário do Estado do Tocantins no Município de Miracema do Tocantins, com fulcro no subitem 7.7.3, 
item 7 do Edital de Credenciamento nº 02/2020. 
DATA DA ASSINATURA: 16 de agosto de 2021. 
 
EXTRATO DE TERMO DE DESCREDENCIAMENTO 
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 330/2020 
PROCESSO 20.0.000027993-6 
DESCREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
DESCREDENCIADA: Ana Rita Moreira Gonçalves da Silva 
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OBJETO: Fica descredenciada, a partir da assinatura deste Termo, a psicóloga Ana Rita Moreira Gonçalves da Silva 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 as demanda do Poder Judiciário do Estado do Tocantins no Município de Dianópolis, com fulcro no subitem 7.7.3, item 7  
do Edital de Credenciamento nº 02/2020. 
DATA DA ASSINATURA: 16 de agosto de 2021. 
 
EXTRATO DE TERMO DE DESCREDENCIAMENTO 
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 16/2021 
PROCESSO 21.0.000000585-9 
DESCREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
DESCREDENCIADA: Ana Paula Santos Lopes Pinheiro 
OBJETO: Fica Descredenciada, a partir da assinatura deste Termo, a assistente social Ana Paula Santos Lopes Pinheiro da 
prestação de serviços de caráter auxiliar e especializado de entrevistadora de crianças e adolescentes vítimas de v iolência, 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 ás demandas do Poder Judiciário do Estado do Tocantins no Município de Miracema do Tocantins, com fulcro no 
subitem 7.7.3, item 7 do Edital de Credenciamento nº 02/2020. 
DATA DA ASSINATURA: 16 de agosto de 2021. 
 
EXTRATO DE TERMO DE DESCREDENCIAMENTO 
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 358/2020 
PROCESSO 20.0.000028240-6 
DESCREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
DESCREDENCIADA: Ana Paula Alves Neves Asevedo 
OBJETO: Fica Descredenciada, a partir da assinatura deste Termo, a assistente social Ana Paula Alves Neves Asevedo 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 demandas do Poder Judiciário do Estado do Tocantins no Município de Gurupi, com fulcro no subitem 7.7.3, item 7 do 
Edital de Credenciamento nº 02/2020. 
DATA DA ASSINATURA: 16 de agosto de 2021. 
 
EXTRATO DE TERMO DE DESCREDENCIAMENTO 
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 377/2020 
PROCESSO 20.0.000028458-1 
DESCREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
DESCREDENCIADA: Victória Régia Oliveira Malato 
OBJETO: Fica descredenciada, a partir da assinatura deste Termo, a assistente social Victória Régia Oliveira Malato 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 emandas do Poder Judiciário do Estado do Tocantins no Município de Paraíso do Tocantins, com fulcro no subitem 
7.7.3, item 7 do Edital de Credenciamento nº 02/2020. 
DATA DA ASSINATURA: 16 de agosto de 2021. 
 
EXTRATO DE TERMO DE DESCREDENCIAMENTO 
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 19/2021 
PROCESSO 21.0.000000583-2 
DESCREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
DESCREDENCIADA: Amanda Miranda Fernandes Oliveira 
OBJETO: Fica descredenciada, a partir da assinatura deste Termo, a pedagoga Amanda Miranda Fernandes Oliveira 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 demandas do Poder Judiciário do Estado do Tocantins no Município de Dianópolis, com fulcro no subitem 7.7.3, item 
7 do Edital de Credenciamento nº 02/2020. 
DATA DA ASSINATURA: 16 de agosto de 2021. 
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EXTRATO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO 
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 325/2021 
PROCESSO  21.0.000018863-5 
CREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CREDENCIADA: Erica Sousa Martins Lopes 
OBJETO: Constitui objeto do presente Termo de Credenciamento a prestação de serviços na especialidade de psicologia, 
destinado a atender às demandas do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, no Núcleo Regional de Atendimento 
Multidisciplinar de Paraíso do Tocantins, Comarca de Cristalândia e Cidade de Lagoa da Confusão. 
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: 16 de agosto de 2021. 
  
 
EXTRATO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO 
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 342/2021 
PROCESSO 21.0.000019769-3 
CREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CREDENCIADA: Mariana Bandeira Teixeira 
OBJETO: Constitui objeto do presente Termo o credenciamento de pessoas físicas, para prestação de serviços de 
CONCILIADOR, destinados a atender às demandas do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, no Centro Judiciário de Solução 
de Conflitos e Cidadania - CEJUSC, Polo de Araguatins. 
VIGÊNCIA: O presente Termo de Credenciamento terá vigência de 60 (sessenta) meses, contados a partir da publicação 
resumida do extrato no Diário Eletrônico da Justiça Eletrônico - DJE. 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
UNIDADE GESTORA: 060100 - Funjuris 
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 0601.02.061.1168.3081 
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.36 / 33.90.47 
FONTE DE RECURSOS: 0240 
DATA DA ASSINATURA: 16 de agosto de 2021. 
 

DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS 
Portarias 

PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 526/2021, de 16 de agosto 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 licença para tratamento da própria saúde, do servidor EDSON RIBEIRO PARENTE, 
matrícula nº 53462, ocupante do cargo de OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR, da unidade de lotação COMARCA DE PORTO 
NACIONAL - CENTRAL DE MANDADOS, no período de 11/08/2021 a 27/01/2022;  
CONSIDERANDO a solicitação de substituição constante no protocolo nº 2021/95954; 
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° 465/2021, Publicado em 02/08/2021, DJe nº 5014  
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.  

ANEXO 1 

Matrícula Nome Funcional Cargo Período 

353279 JULIANO FERREIRA DOS SANTOS CEDIDO AO TJTO CEDIDO AO TJTO 11/08/2021 à 16/08/2021 

Publique-se. Cumpra-se. 
ADHEMAR CHUFALO FILHO 

DIRETOR DO FORO - 3ª ENTRÂNCIA  
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PORTARIA FÉRIAS Nº 1093/2021, de 16 de agosto de 2021 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e na forma 
da lei,  
CONSIDERANDO o disposto no artigo n° 91 da Lei Complementar nº 10/1996 c/c o artigo n° 86, do Estatuto dos Servidores 
Públicos, Lei 1.818/2007; 
CONSIDERANDO o disposto o artigo nº 59, inciso XXVI da Resolução 17/2009; 
CONSIDERANDO o disposto no Decreto Judiciário nº 99/2013, publicado no DJ nº 3045, de 07 de fevereiro de 2013 e conforme 
solicitação contida no sistema eGESP, 
RESOLVE: 
Art. 1º Suspender as férias da servidora VALERIA FORTES BODAS, matrícula nº 353375, relativas ao período aquisitivo 
2020/2021, marcadas para o período de 16/08 a 14/09/2021, a partir de 16/08/2021 até 14/09/2021, assegurado o usufruto dos 
dias remanescentes para o período de 01 a 30/04/2022, em razão de interesse da administração.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA FÉRIAS Nº 1094/2021, de 16 de agosto de 2021 
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE MIRACEMA 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 da servidora ADRIANA BARBOSA DE SOUSA, matrícula nº 229446, relativas ao período aquisitivo 
2018/2019, marcadas para o período de 02 a 16/08/2021, a partir de 02/08/2021 até 16/08/2021, assegurado o usufruto dos dias 
remanescentes para o período de 01 a 15/11/2022, em razão de interesse da administração.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Marcello Rodrigues De Ataides 
Diretor do Foro 

 
PORTARIA FÉRIAS Nº 1095/2021, de 16 de agosto de 2021 
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE MIRACEMA 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 da servidora EMMANUELLA LOPES XAVIER FERREIRA E SOUSA, matrícula nº 352183, relativas 
ao período aquisitivo 2019/2020, marcadas para o período de 02 a 31/08/2021, a partir de 02/08/2021 até 31/08/2021, 
assegurado o usufruto dos dias remanescentes para o período de 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. 

Marcello Rodrigues De Ataides 
Diretor do Foro 

 
PORTARIA FÉRIAS Nº 1096/2021, de 16 de agosto de 2021 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e na forma 
da lei,  
CONSIDERANDO o disposto no artigo n° 91 da Lei Complementar nº 10/1996 c/c o artigo n° 86, do Estatuto dos Servidores 
Públicos, Lei 1.818/2007; 
CONSIDERANDO o disposto o artigo nº 59, inciso XXVI da Resolução 17/2009; 
CONSIDERANDO o disposto no Decreto Judiciário nº 99/2013, publicado no DJ nº 3045, de 07 de fevereiro de 2013 e conforme 
solicitação contida no sistema eGESP, 
RESOLVE: 
Art. 1º Suspender as férias do servidor WALLSON BRITO DA SILVA, matrícula nº 198622, relativas ao período aquisitivo 
2020/2021, marcadas para o período de 09/08 a 07/09/2021, a partir de 09/08/2021 até 07/09/2021, assegurado o usufruto dos 
dias remanescentes para o período de 03/06 a 02/07/2022, em razão de interesse da administração.  
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Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 527/2021, de 16 de agosto de 2021 
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE ALMAS, ESTADO DO TOCANTINS, no uso das atribuições que lhe conferem o art. 
80 da Lei Complementar Estadual nº 10, de 11 de janeiro de 1996, bem como, o art. 10, da Portaria nº 2.093, de 1º de outubro de 
2018 que dispõe sobre as regras e procedimentos para operacionalização do módulo de substituição de servidores no Sistema 
Integrado de Gestão de Pessoas (eGESP);  
CONSIDERANDO o afastamento de licença para tratamento da própria saúde, do servidor RIVALDO RODRIGUES DE 
SANTANA, matrícula nº 195533, ocupante do cargo de OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR, da unidade de lotação COMARCA 
DE ALMAS - CENTRAL DE MANDADOS, no período de 25/05/2021 a 23/06/2021;  
CONSIDERANDO a solicitação de substituição constante no protocolo nº 2021/95984; 
RESOLVE: 
Art. 1º Designar o(os) servidor(es) listado(s) no Anexo I desta Portaria, para, sem prejuízo de suas funções, substituir o(a) 
servidor(a) afastado(a), com o consequente pagamento, após a certificação referente ao período da efetiva substituição.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.  

ANEXO 1 

Matrícula Nome Funcional Cargo Período 

190352 CRISTOVAM AMARANTES SANTANA ESTATUTÁRIO PORTEIRO DE AUDITÓRIO 25/05/2021 à 09/06/2021 

190352 CRISTOVAM AMARANTES SANTANA ESTATUTÁRIO PORTEIRO DE AUDITÓRIO 12/06/2021 à 23/06/2021 

Publique-se. Cumpra-se. 
ELIAS RODRIGUES DOS SANTOS 

DIRETOR DO FORO - 1ª ENTRÂNCIA  
 
PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 528/2021, de 16 de agosto de 2021 
A DIRETORA DO FORO DA COMARCA DE NOVO ACORDO, 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 GUSTAVO HENRIQUE LEITE DIAS, matrícula nº 147743, ocupante do 
cargo de ESCRIVÃO JUDICIAL, da unidade de lotação COMARCA DE NOVO ACORDO - 1ª VARA CRIMINAL, no período de 
19/07/2021 a 17/08/2021;  
CONSIDERANDO a solicitação de substituição constante no protocolo nº 2021/95988; 
RESOLVE: 
Art. 1º Designar o(os) servidor(es) listado(s) no Anexo I desta Portaria, para, sem prejuízo de suas funções, substituir o(a) 
servidor(a) afastado(a), com o consequente pagamento, após a certificação referente ao período da efetiva substituição.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.  

ANEXO 1 

Matrícula Nome Funcional Cargo Período 

352703 MARCIA MARIA RIBEIRO BARROS GASPARINO CEDIDO AO TJTO CEDIDA AO TJTO 19/07/2021 à 17/08/2021 

Publique-se. Cumpra-se. 
ALINE MARINHO BAILÃO IGLESIAS 

DIRETORA DO FORO - 1ª ENTRÂNCIA  
 
PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 529/2021, de 16 de agosto de 2021 
A DIRETORA DO FORO DA COMARCA DE NOVO ACORDO, 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 AURELIO ALVES DE CASTRO, matrícula nº 4577, ocupante do cargo de 
OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR, da unidade de lotação COMARCA DE NOVO ACORDO - CENTRAL DE MANDADOS, no 
período de 05/07/2021 a 03/08/2021;  
CONSIDERANDO a solicitação de substituição constante no protocolo nº 2021/95989; 
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RESOLVE: 
Art. 1º Designar o(os) servidor(es) listado(s) no Anexo I desta Portaria, para, sem prejuízo de suas funções, substituir o(a) 
servidor(a) afastado(a), com o consequente pagamento, após a certificação referente ao período da efetiva substituição.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.  

ANEXO 1 

Matrícula Nome Funcional Cargo Período 

352701 FERNANDA GLORIA AMARAL CEDIDO AO TJTO CEDIDA AO TJTO 05/07/2021 à 03/08/2021 

Publique-se. Cumpra-se. 
ALINE MARINHO BAILÃO IGLESIAS 

DIRETORA DO FORO - 1ª ENTRÂNCIA  
 

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 
  

ABDIAS GOMES DE MESQUITA 212.204.171-49 0017391-48.2018.827.2737 R$ 283,59 

ACAITERIA EIRELI 26.769.196/0001-77 0010836-11.2018.827.2706 R$ 22,32 

ADEMIR ANGOTTI BARBOSA 598.754.451-34 0010179-73.2018.827.2737 R$ 166,99 

ALDIMAR TAVEIRA BATISTA 627.878.028-34 0041071-23.2017.827.2729 R$ 248,03 

ALEX DOUGLAS AMARAL ALMEIDA 10.690.916/0001-74 5000774-85.2013.827.2709 R$ 217,37 

ALEXANDRE ELIAS DE ARAUJO 451.482.101-25 0005915-27.2019.827.2721 R$ 25,32 

ALINE CARREGOSA KOZTOWSKI DOS SANTOS 036.045.411-90 0001129-89.2018.827.2715 R$ 126,50 

AMAURI DE OLIVEIRA RIBEIRO 024.259.383-62 0004672-63.2020.827.2737 R$ 153,59 

ANA CAROLINA FIOD DA SILVEIRA 223.418.308-11 0014312-17.2020.827.2729 R$ 13,32 

ANANIAS LOPES DE LIMA 618.691.631-68 5009564-95.2013.827.2729 R$ 166,32 

ANTONIA DALVA MOURA 792.989.662-53 0003497-92.2019.827.2729 R$ 153,99 

ANTONIO REISNILDO TEIXEIRA SOUSA 226.883.072-15 5000068-73.1997.827.2706 R$ 629,14 

ARLENNE KATIENNY LIMA DA SILVA 962.092.591-20 0004226-74.2016.827.2713 R$ 116,96 

ASSOCIACAO DO RESIDENCIAL MIRANTE DO 
LAGO 

00.915.956/0001-13 5021872-66.2013.827.2729 R$ 16.030,88 

ATAUL E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C 04.204.769/0001-82 0005003-63.2020.827.2731 R$ 534,16 

C. L. DA SILVA EIRELI 20.141.919/0001-02 0027377-51.2020.827.2706 R$ 111,46 

CARLOS LUIZ DE ARAUJO 072.581.516-72 0001852-33.2018.827.2740 R$ 4.785,70 

CERAMICA REALINO LTDA 03.723.939/0001-72 0000205-78.2018.827.2715 R$ 3.626,60 

DEBORAH CRISTINA DIAS BATISTA 808.222.401-06 0006988-24.2020.827.2713 R$ 522,98 

DIGIBRAS INDUSTRIA DO BRASIL S/A 07.130.025/0003-10 0007324-53.2015.827.2729 R$ 55,32 

DOLORES GIUVANNUCCI ALVES 044.305.301-49 0020131-09.2017.827.2706 R$ 38,32 

ELIAS FERNANDES DA SILVA 186.791.701-78 5027728-11.2013.827.2729 R$ 178,32 

ELIVANIA PEREIRA VIEIRA 998.804.741-04 0001717-96.2018.827.2715 R$ 116,48 

EMERSON BRAUNA ROCHA 050.905.831-02 0003779-78.2019.827.2714 R$ 28,00 

EMIVALDO DE ARAUJO REIS 013.517.711-16 0041071-57.2016.827.2729 R$ 138,82 

ENOQUE OLIVEIRA FREITAS 380.487.011-20 0002792-90.2020.827.2719 R$ 118,96 
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ESER BARBOSA DE SOUZA 134.383.441-49 5002693-59.2012.827.2737 R$ 201,71 

ESER BARBOSA DE SOUZA 134.383.441-49 5003437-54.2012.827.2737 R$ 207,96 

ESER BARBOSA DE SOUZA 134.383.441-49 5003023-56.2012.827.2737 R$ 215,96 

ESER BARBOSA DE SOUZA 134.383.441-49 5002829-56.2012.827.2737 R$ 212,53 

ESER BARBOSA DE SOUZA 134.383.441-49 5002991-51.2012.827.2737 R$ 213,53 

ESER BARBOSA DE SOUZA 134.383.441-49 5002808-80.2012.827.2737 R$ 186,68 

ESER BARBOSA DE SOUZA 134.383.441-49 5003025-26.2012.827.2737 R$ 213,50 

EURIPEDES SOARES BORGES 03.466.372/0001-04 0009615-42.2018.827.2722 R$ 748,04 

EURIPEDES SOARES BORGES 063.206.601-63 0009615-42.2018.827.2722 R$ 748,04 

FABIANO MIRANDA ALVES 031.603.931-43 0003813-95.2020.827.2721 R$ 97,20 

FIAT ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA 48.776.058/0001-58 5009028-55.2011.827.2729 R$ 2.099,07 

GESSICA RODRIGUES OLIVEIRA 039.695.651-38 0005574-50.2019.827.2737 R$ 149,90 

ILOIR MARTINS DE SOUZA 005.060.101-63 0042004-93.2017.827.2729 R$ 229,20 

IVO RAMPAZO 212.286.209-20 5000201-43.2011.827.2733 R$ 1.715,16 

IZEQUIAS ESTEVAM DOS SANTOS 048.663.047-15 5020849-85.2013.827.2729 R$ 204,05 

JANDER QUEIROZ DOS SANTOS 065.126.951-27 0000090-85.2017.827.2717 R$ 479,17 

JOANA DARC GOMES FONSECA DIONISIO 966.245.311-34 0015723-92.2015.827.2722 R$ 130,82 

JOAO BATISTA VAZ DOS SANTOS 592.092.321-00 0020109-43.2020.827.2706 R$ 19,75 

JOAO HENRIQUE MARTINS 135.011.708-07 0013117-28.2014.827.2722 R$ 159,64 

JOAO NUNES DA SILVA 643.881.311-72 0004291-44.2018.827.2731 R$ 36,32 

JOHNATAN PEREIRA DE OLIVEIRA ROSA 016.257.921-74 0003233-72.2014.827.2722 R$ 93,82 

JORGE ELOI RODRIGUES CORREIA 916.574.071-87 0031614-93.2019.827.2729 R$ 16,32 

JOSE ABMAEL SANTOS FERREIRA 029.791.461-88 0002505-66.2020.827.2707 R$ 422,93 

JOSE CESARIO SOBRINHO 617.707.521-53 0002965-65.2017.827.2737 R$ 433,60 

JOSE DIAS NETO 451.688.301-53 5001373-24.2009.827.2722 R$ 220,86 

JOSE PEDRO NETO 409.722.679-72 0004226-74.2016.827.2713 R$ 116,96 

JULIO SILVA SANTOS 023.289.781-69 0001092-71.2018.827.2712 R$ 438,18 

JURANDIR DE ALBUQUERQUE 382.564.102-30 5007447-34.2013.827.2729 R$ 107,32 

KATE ANNE NEVES CORREA 952.395.021-53 0006663-74.2020.827.2737 R$ 138,00 

KLABER VIEIRA KUMAR 829.756.981-00 0002560-61.2018.827.2715 R$ 141,73 

LEONILDES GOMES CAVALCANTE 913.635.603-44 0031678-69.2020.827.2729 R$ 20,84 

LUCAS ROBERTO PRATEADO LIMA 069.592.831-75 0027608-43.2019.827.2729 R$ 132,27 

LUCIO DOS SANTOS DIAS 009.340.581-21 0002312-73.2020.827.2732 R$ 52,68 

LUCIVAGNER MARQUES DA SILVA 001.240.941-39 0010859-58.2018.827.2737 R$ 164,68 

LYANDRA CERQUEIRA SOUZA 028.730.461-20 0023281-18.2015.827.2722 R$ 138,82 

MABIA LOUCA CURCINO 998.465.941-00 0039615-38.2017.827.2729 R$ 153,28 

MARCELO CARMO GODINHO 510.098.891-68 5000815-96.2012.827.2738 R$ 20,32 

MARCOS FELIPE DIAS DA SILVA SANTOS 863.440.945-75 0002402-82.2018.827.2722 R$ 452,66 

MARIA ANDREA DOS SANTOS 476.762.563-72 5004503-35.2013.827.2737 R$ 222,74 

MARIA DAS DORES 672.362.356-87 0017761-17.2019.827.2729 R$ 144,66 

MARIA DE LOURDES ALVES DE CARVALHO 787.030.421-20 0002484-72.2020.827.2713 R$ 531,08 

MARIA DO SOCORRO DE ARAUJO TEIXEIRA 428.286.862-72 5000068-73.1997.827.2706 R$ 629,14 

MARIA EDILEUSA ARAUJO SOARES 363.598.663-15 0003124-84.2020.827.2710 R$ 280,50 

MARIA JOSE DA SILVA RAMPAZO 031.196.269-61 5000201-43.2011.827.2733 R$ 1.715,16 

MARIA LUCIA DA CONCEICAO SILVA 908.927.801-00 0022951-34.2014.827.2729 R$ 209,33 

MARIA LUCIA DA SILVA PEREIRA 015.510.791-78 0007027-65.2018.827.2721 R$ 15,32 

MARIA MADALENA DE ARAUJO 792.913.171-87 0004448-37.2019.827.2713 R$ 39,32 

MARIA RODRIGUES MIRANDA 782.774.181-91 0005601-80.2020.827.2710 R$ 360,38 

MARIANA COSTA FREIRES 018.339.161-66 5034974-92.2012.827.2729 R$ 697,52 

MARLENE DIAS VIRGOLINO MOZARINO 927.554.451-49 0005176-65.2020.827.2706 R$ 34,32 

MICHELLE PINTO BARROS 776.782.143-91 0025049-16.2019.827.2729 R$ 893,54 

NACOITAN ARAUJO LEITE 282.447.611-72 5000325-88.2012.827.2701 R$ 545,57, 
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NALBERTO TEIXEIRA MARTINS 982.815.261-49 0008668-90.2015.827.2722 R$ 142,82 

PAULO BEZERRA DA SILVA 025.166.361-21 0037602-32.2018.827.2729 R$ 130,38 

RODRIGO GOMES CARVALHO 946.434.311-72 5000734-86.2012.827.2726 R$ 163,43 

RONILSON COELHO DA SILVA 534.750.461-72 0006589-41.2015.827.2722 R$ 143,82 

ROSANGELA EVANGELISTA DA COSTA 702.454.871-15 5010557-12.2011.827.2729 R$ 116,25 

ROSEGILA FARIAS DA SILVA BORGES 617.793.931-72 0006698-55.2015.827.2722 R$ 140,82 

RUAN FELIPE NERES DAMASCENO 079.484.361-11 0008957-02.2020.827.2737 R$ 153,82 

SILVA E BAKER LTDA 09.192.008/0001-71 5022067-51.2013.827.2729 R$ 157,82 

SIND DOS G E EMP EM HOT BAR REST SIM DO 
EST DO TOCANTIN 

38.132.924/0001-14 0027505-02.2020.827.2729 R$ 18,73 

SIVAILDE QUEIROZ DA COSTA 376.811.251-91 0035114-07.2018.827.2729 R$ 152,29 

TALES CASTRO ARAUJO 032.857.091-54 0001249-26.2019.827.2739 R$ 23,32 

THIAGO ALAMEDA 004.807.551-59 0000647-24.2017.827.2733 R$ 27,32 

TIAGO SOARES DE AZEVEDO 853.668.541-72 0006390-07.2019.827.2713 R$ 39,50 

TOCANTINS EDITORA EIRELI 00.098.415/0001-40 5003084-43.2009.827.2729 R$ 88.666,56 

UNIMED FEDERACAO INTERFEDERATIVA DAS 
COOPERATIVAS MEDICAS DO CENTRO OESTE E 
TOCANTINS ( EM LIQUIDACAO EXTRA JUDICIAL) 

01.409.581/0001-82 0002007-74.2015.827.2729 R$ 414,96 

VALTEVIR CAVALCANTE SILVA 026.627.153-75 0002288-32.2020.827.2704 R$ 76,03 

VERONICA FERREIRA CESAR 803.154.961-34 0002020-39.2016.827.2729 R$ 174,95 

VINICIUS SOUSA DA SILVA 078.976.863-10 0008315-25.2020.827.2706 R$ 28,82 

WADMA ALVES MACEDO 771.060.161-87 0001126-61.2019.827.2728 R$ 1.450,99 

WALTEIR LAZARO DE SOUZA 515.025.771-00 0028842-02.2015.827.2729 R$ 185,70 

WILMA MARAFON 474.134.091-00 0005432-80.2018.827.2737 R$ 199,21 

ZILDA DE SOUSA PAIXAO 497.890.741-15 0005329-39.2019.827.2737 R$ 161,72 
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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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